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Kuulutus
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö
ja luonnonvarat -vastuualue on tarkastanut Nikolay Pellyan ympäristönsuojelulain 136 §:n perusteella tekemän ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista. Puhdistettava kohde sijaitsee Kiteen kaupungissa kiinteistöillä, jonka rekisterinumero on 260-423-11-70.
Kohteen katuosoite on Vesilinnuntie 17. Kiinteistön omistaa Elena ja Nikolay Pellya (As A) sekä Kirsi Hurskainen ja Teemu Salonen, Jorma
Tuovinen sekä Markku Turunen (As B - As D).
Kiinteistö on osoitettu asemakaavassa rivitalojen ja muiden kytkettyjen
rakennusten korttelialueeksi (AR).
Kohdekiinteistöllä oli havaittu omakotitalon lämmitysöljysäiliövuoto huhtikuussa vuonna 2019. Öljyvuodon seurauksena maaperään on arvioitu
päässeen öljy-yhdisteitä joulukuun 2018 - huhtikuun 2019 välisenä aikana.
Päätöstä koskeva kuulutus pidetään nähtävänä Kiteen kaupungin ilmoitustaululla 27.12.2019 päättyvän valitusajan loppuun saakka. Päätös on
samanaikaisesti nähtävillä samassa paikassa.
Muutosta päätökseen saavat hakea kirjallisella valituksella asianosainen, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-,
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden
edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muulla kunta, jonka
alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvovalla viranomainen.
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ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän
puhdistamisesta koskevan ilmoituksen johdosta

ILMOITTAJA
Nikolay Pellya
Vesilinnuntie 17 As. A
82500 KITEE
niksu.elena@gmail.com

KIINTEISTÖ, SEN SIJAINTI JA KÄYTTÖTARKOITUS
Puhdistettava kohde sijaitsee Kiteen kaupungissa kiinteistöillä, jonka rekisterinumero
on 260-423-11-70. Kohteen katuosoite on Vesilinnuntie 17. Kiinteistön sijaintikartta
on esitetty tämän päätöksen liitteessä.
Kiinteistö on osoitettu asemakaavassa rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten
korttelialueeksi (AR). Kiinteistön käyttötarkoitukseen ei ole tiedossa muutoksia.

KIINTEISTÖN OMISTAJA
As A
Elena ja Nikolay Pellya
As B - As D
Kirsi Hurskainen ja Teemu Salonen
Jorma Tuovinen
Markku Turunen

ILMOITUKSEN KÄSITTEY
Ilmoitus vastaanotettiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 25.11.2019.
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Tiedottaminen, lausunnot
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue ei ole tiedottanut eikä pyytänyt ilmoituksesta kirjallisia lausuntoja.

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaa maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi
voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle, joka tässä tapauksessa on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Ilmoitus on tehtävä hyvissä
ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen
työvaiheen aloittamista. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tarkastaa ilmoituksen
ja tekee sen johdosta päätöksen.

PILAANTUMISTA KOSKEVAT TIEDOT
Selvitys pilaantumista aiheuttaneista tapahtumista ja ajankohdasta
Ilmoituksessa kerrotaan, että kohteen omakotitalo on rakennettu vuonna 1979, jolloin
maaperään on asennettu lasikuituinen lämmityspolttoainesäiliö. Säiliö on ollut käytössä 30.4.2019 asti, jonka jälkeen lämmitysmuotona on ollut asuntoon asennettu ilmavesilämpöpumppu.
Viimeisen kerran säiliöön oli täytetty 1000 l kevyttä polttoöljyä loppuvuodesta 2018.
Säiliön huoltotoimia oli suoritettu 5.12.2018, jolloin säiliöön oli vaihdettu pohjaventtiili
LVI-Bioneerien toimesta. Tuolloin ei oltu tehty havaintoja öljyvuodosta. Vuotoa alettiin
epäillä 25.4.2019, kun kattilahuoneen suodattimessa havaittiin vettä. Säiliö päätettiin
tyhjentää ja poistaa käytöstä. Öljysäiliön tarkastus pöytäkirjan (30.4.2019) mukaan
säiliön paluuputki on ollut poikki säiliön sulkuventtiilin juuresta, josta on päässyt maaperään öljyä ja säiliöön vettä. Yhteensä 1 260 litraa öljyn ja veden seosta poistettiin
säiliöstä Säiliömestarit Oy:n toimesta 30.4.2019 ja toimitettiin Ekokem Oy:n toimipisteeseen.

Selvitys pilaantumisen aiheuttaneesta aineesta (ominaisuudet, pitoisuudet, määrät).
Pilaantuneen maan määrä (m3) ja pilaantuneen alueen pinta-ala (m2).
Ilmoituksessa mainittu kohteen maaperän ympäristötekninen tutkimus toteutettiin
Ramboll Finland Oy:n toimesta 15.8.2019. Työn tilaajana oli OP Vahinkovakuutus Oy
ja ympäristöteknisen tutkimuksen suoritti Ramboll Finland Oy. Ympäristötekniset
tutkimukset kohdennettiin käytöstä poistetun öljysäiliön öljyvahinkoalueelle.
Ilmoituksessa kerrotaan, että lämmityspolttoöljysäiliön läheisyydessä maaperässä on
havaittu elokuussa 2019 tehdyssä tutkimuksessa kohonneita yli VNa 214/2007
alemman ohjearvon olevia öljyhiilivetyjen pitoisuuksia (C10-C21) 120 - 900 mg/kg.
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Tutkimuksen perusteella haitta-aineita on noin 0 - 3 m syvyydellä maanpinnan
tasosta. Ilmoituksessa arvioidaan, että kiinteistöllä on öljyllä pilaantunutta maaainesta noin 20 - 50 m2 laajuisella alueella yhteensä noin 60 m3 - 150 m3.

Maaperätiedot
Ilmoituksessa kerrotaan, että maanpinnan korko tutkimuskohteella on karttatarkkailun
perusteella noin 85 – 87,5 metriä mpy. Maan viettosuunta on länteen. Kaivuun aikana
tehtyjen havaintojen perusteella kohteen pinta-maassa öljysäiliön läheisyydessä on
täyttöhiekkaa/hiekkamoreenia. Perusmaa määritettiin tutkimuksien yhteydessä
aistinvaraisessa tarkastelussa siltiksi.

Pinta- ja pohjavesitiedot.
Ilmoituksessa kerrotaan, että kohdealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse pintavesiä. Noin 250 metrin päässä kohteelta koilliseen sijaitsee Päätyeenlahti, joka on
osa Kiteenjärveä. Kiteenjärvi purkautuu edelleen etelässä sijaitsevaan Hyypii–
järveen.
Ilmoituksessa kerrotaan, että kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin
vedenhankinnalle tärkeäksi määritelty pohja-vesialue on (Kitee, 0726003, vedenhankintaa varten tärkeäpohjavesialue) noin 2 kilometriä kohteelta kaakkoon. Kohteesta
noin 10 kilometrin etäisyydellä on myös muita tärkeäksi määriteltyjä ja vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita.

PUHDISTAMISTA KOSKEVAT ASIAT
Selvitys puhdistustavoitteesta
Ilmoituksessa kerrotaan, että kohteelta tullaan poistamaan käytöstä poistettu lämmityspolttonestesäiliö. Säiliö sijoittuu omakotitalon (Vesilinnuntie 17 As A) eteläpäädyn
seinälinjan läheisyyteen. Säiliön läheisyydessä sijaitsee myös rakennuksen talousvesi- ja viemäriliittymä.
Ilmoituksen mukaisena kunnostustavoitteena on poistaa maaperästä öljyhiilivetypitoisuudet, jotka voivat aiheuttaa haittaa terveydelle ja ympäristölle. Kunnostustavoitteeksi esitetään rakennuksen seinälinjan läheisyydessä VNa 214/2007 kynnysarvotasoa ja etäämmällä, pihatien läheisyydessä alempaa ohjearvotasoa. Vesiliittymän läheisyydestä esitetään poistettavan öljyhiilivetypitoiset maa-ainekset noin 1 m säteellä.
Mikäli kaivuteknisistä syistä rakennuksen viereen joudutaan jättämään yli kynnysarvopitoisuuden omaavaa maa-ainesta, asennetaan alueelle maaperään huokosilmaputki haihtuvien hiilivetyjen johtamiseksi ulkoilmaan. Kunnostustoimenpiteiden yhteydessä varmennetaan mahdollisen salaojaveden puhtaus.
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Selvitys käytettävästä puhdistusmenetelmästä ja jätteiden käsittelystä
Ilmoituksessa kerrotaan, että kunnostusmenetelmänä käytetään massanvaihtoa. Pilaantuneen maa-aineksen kaivu pyritään tekemään lajittelevasti haitta-ainepitoisuuksien perusteella. Poistettavat pilaantuneet maa-ainekset lastataan työmaalla kuormaautoon ja kuljetetaan peitettynä ympäristöluvan omaavaan loppusijoituspaikkaan. Jokaiselle kuormalle laaditaan pilaantuneen maa-aineksen siirtoasiakirja. Tarvittaessa
pilaantuneita maa-aineksia varastoidaan lyhytaikaisesti kasalla kaivannon läheisyydessä. Mikäli varastointi kestää yli vuorokauden kasa peitetään. Puhtaaksi todetut
maa-ainekset sijoitetaan työn lopuksi kaivannon täyttöön.
Mikäli salaojavedessä havaitaan öljyhiilivetyjä, poistetaan öljyinen vesi salaojasta ja
toimitetaan ympäristöluvan omaavaan loppusijoituspaikkaan.
Poistettava öljysäiliö ja sen rakenteet kuljetetaan kierrätykseen. Säiliö on tyhjennetty
ja puhdistettu 30.4.2019.

Selvitys puhdistustyön suorittamisesta, työn valvonnasta (ml. laadunvalvonta) ja
aikataulusta

Ilmoituksen mukaan öljysäiliön poisto maaperästä ja maaperän puhdistustoimenpiteet
toteutetaan heti sen jälkeen, kun ELY-keskus on antanut päätöksen asiasta. Kunnostuksen aloittamisesta tiedotetaan ympäristöviranomaista ja kiinteistön asukkaita ennen töiden aloittamista (aloitusilmoitus). Alueen vesijohtojen, viemäreiden sekä sähkö-, tele ym. kaapeli- putki- ja johtorakenteiden sijainnit selvitetään ennen työn aloittamista.
Pilaantuneen maaperän puhdistamista valvoo ympäristötekninen asiantuntija, joka
seuraa kaivettavan maa-aineksen laatua ja kunnostuksen tavoitetason toteutumista
kaivureunoista kenttämittauksin ja laboratorioanalyysein sekä aistinvaraisin arvioin.
Valvoja laatii pilaantuneen maa-aineksen kuormille siirtoasiakirjat.
Kaivuun lopuksi kunnostustavoitteen täyttyminen todennetaan kaivannon seinämistä
ja pohjasta otettavin maanäyttein. Mikäli kunnostustavoitetta ei kaivuteknisistä syistä
(rakennuksen perustuksien vaurioituminen) saavuteta, asennetaan kohdalle huokosilmaputkisto haihtuvien hiilivetyjen tuulettamiseksi maaperästä. Lisäksi kohteelle
laaditaan kohdekohtainen riskinarvio. Muodostunut kaivanto täytetään puhtailla maaaineksilla.
Työnsuojelusta kunnostusalueella vastaa urakoitsija. Työmaa merkitään pilaantuneen
maaperän kunnostuksesta kertovalla kyltillä ja rajataan tarvittaessa. Kaivanto aidataan, mikäli työmaalta poistutaan kaivannon ollessa auki. Kunnostusalueella noudatetaan normaalia maarakennustyömaan suojautumista. Pilaantuneella alueella työskenneltäessä käytetään henkilökohtaisia suojaimia (suojavaatteet, kengät ja käsineet) sekä tarvittaessa hengityssuojaimia.
Kunnostustoimet on tavoitteena toteuttaa vuoden 2019 aikana.
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Selvitys puhdistamisen ympäristövaikutuksista ja ympäristöhaittojen ehkäisystä
Ilmoituksessa kerrotaan, että kunnostettava alue sijaitsee omakotitalon vieressä ja
kiinteistön vesiliittymän läheisyydessä, joten kohteen käyttö on herkkää. Pilaantuneen
maa-aineksen massanvaihtotyö vastaa tavanomaista maankaivu ja maansiirtotyötä
eikä näin ollen aiheuta tavanomaisesta maanrakennustyöstä poikkeavaa melu- ja tärinähaittaa. Kunnostustyöstä tiedotetaan kiinteistön asukkaita ennen työn aloittamista. Työt suoritetaan klo 8.00 - 19.00 välisenä aikana. Tarpeetonta liikennöintiä kunnostusalueella vältetään haitta-aineiden leviämisen estämiseksi. Tarvittaessa kaivuja lastauspaikat puhdistetaan kuormien toimittamisen välillä. Tutkimuksien aikana
pohjavettä ei havaittu tehdyissä koekuopissa, joten veden käsittelylle ei katsota olevan tarvetta työn aikana. Lisäksi maan pölyämisen katsotaan olevan vähäistä talviaikaan. Pilaantuneen maan kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi.

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on tarkastanut ilmoituksen ja hyväksyy puhdistamisen ilmoituksen
mukaisesti täydennettynä seuraavilla määräyksillä:
1. Ilmoituksessa mainitulta toimenpidealueelta poistetaan ilmoituksessa esitetyltä
laajuudelta ja syvyydeltä maa-aines, jonka haitallisten aineiden pitoisuudet ylittävät kunnostustavoitteet.
Rakennuksen seinälinjan läheisyydessä vähintään 1 metrin etäisyydeltä tulee
poistaa maa-aines, jonka öljyhiilivetyjakeiden C10 - C40 pitoisuus ylittää valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaisen kynnysarvotason 300 mg/kg. Muutoin
etäämmältä tulee poistaa maa-aines, jonka pitoisuus ylittää asetuksen tarkoittaman keskitisleiden C10 - C21 alemman ohjearvotason 300 mg kg. Vesiliittymän läheisyydestä öljyhiilivetypitoiset maa-ainekset tulee poistaa kokonaan noin 1 m säteellä.
2. Mikäli toimenpidealueella tavoitepitoisuuksia ei jostain rajoittavasta syystä saavuteta ja/tai alueen maaperässä todetaan muita haitallisia aineita, on tältä osin
maaperän pilaantuneisuuden aiheuttamat riskit ympäristölle ja terveydelle arvioitava. Samalla tulee arvioida myös maaperän puhdistamistarve ja kaivettavien
maiden osalta myös jätteiden käsittely. Arviointi tulee esittää viipymättä valvontaviranomaiselle. Arvioinnin perusteella valvontaviranomainen voi edellyttää lisätoimenpiteitä.
3. Maa-ainekset, joiden pitoisuus alittaa yllä esitetyt arvot, voidaan jättää paikalleen
tai käyttää täyttöinä ilmoituksen mukaisesti alueelle tuotavan puhtaan maaaineksen lisäksi. Maa-ainekset tulee sijoittaa ilmoituksen mukaisesti siten, ettei
niistä aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle ja terveydelle. Haitallisia aineita sisältävän maa-aineksen hyötykäyttö kaivannoissa tulee dokumentoida paikkatietoineen.

6/11

4. Kaivun, lastauksen ja kaivettujen maa-ainesten mahdollisen hyötykäytön yhteydessä on huolehdittava siitä, etteivät eri jätejakeet sekoitu tarpeettomasti keskenään. Vaarallinen jäte on pakattava ja merkittävä ja siitä on annettava tarpeelliset
tiedot jätehuollon kaikissa vaiheissa.
5. Määräyksen 1 tarkoittamat puhdistustasot on varmennettava riittävillä kenttä- ja
laboratorionäytteillä ja joiden ottaminen ja analysointi on tehtävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymän valvojan kontrolloimana. Laboratorioon toimitettavien maanäytteiden ja tarvittaessa vesinäytteiden analysointi tulee
tapahtua akkreditoidussa laboratoriossa.
6. Mikäli kunnostuksen yhteydessä kaivantoihin kertyy vettä, jossa voi olla haitallisia
aineita, tulee asiasta ilmoittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Lisäksi kaivutöiden yhteydessä tulee varautua vesien hallintaan. Jos kaivantoon kertyviä vesiä aiotaan johtaa toisaalle, on veden haitallisten aineiden pitoisuus selvitettävä määräyksessä 1 esitettyjen aineiden osalta.
7. Mikäli kaivantoon kertyvien vesien käsittelytarvetta ilmenee, tulee vesien johtaminen ja tarvittaessa puhdistaminen toteuttaa suunnitelmallisesti siten, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle ja terveydelle. Haitallisia aineita sisältävän
veden johtamiselle viemäriin on oltava vesihuoltolaitoksen lupa.
8. Määräyksen kohdassa 1 tarkoitettu haitallisia aineita sisältävä maa-aines tai muu
jäte on toimitettava sellaiseen käsittely- tai vastaanottopaikkaan, jolla on ympäristölupa tällaista toimintaa varten.
9. Pilaantuneen maa-aineksen esikäsittelyssä, välivarastoinnissa, lastauksessa kuljetuskalustoon ja kuljetuksessa on huolehdittava ympäristö- ja terveyshaittojen
tehokkaasta ehkäisystä. Haitallisia-aineita sisältävän maa-ainesten pölyäminen
on estettävä tehokkaasti eri työvaiheiden aikana. Haitallisia-aineita sisältävän
maa-ainesten kuljettaminen tulee toteuttaa kuormat peitettyinä.
10. Alueelta siirrettävien pilaantuneiden maa-ainesten, jätteiden ja mahdollisesti veden määristä, laadusta sekä sijoituskohteista on pidettävä kirjaa. Alueelta lähtevät
jätekuormat tulee varustaa siirtoasiakirjoin. Jätteenkuljettajan tulee olla ilmoittautunut jätehuoltorekisteriin.
11. Kunnostuksesta on ennen töiden aloittamista ilmoitettava Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kiteen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tässä yhteydessä tulee antaa myös tieto määräyksessä 5 edellytetystä kunnostuksen valvojasta.
12. Maaperän puhdistamisesta ja lupamääräyksien 5, 6, 7 ja 8 tarkoittamista tiedoista
ja analyysien tuloksista on esitettävä loppuraportti Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja tiedoksi Kiteen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään viiden kuukauden kuluttua kunnostustyön päättymisestä.
Samalla tulee toimittaa määräyksen 10 tarkoittama kirjanpito valvontaviranomaiselle tiedoksi.
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RATKAISUN PERUSTELUT
Yleisperustelut
Valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen (214/2007) 4 §:n 2 momentin mukaan maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, jollei 2 §:ssä tarkoitetusta arvioinnista muuta johdu:
1) alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena taikka
muuna vastaavana alueena, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus
ylittää säädetyn ylemmän ohjearvon;
2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla alueella, jos yhden tai useamman
aineen pitoisuus ylittää säädetyn alemman ohjearvon.
Asetuksen mukaiset kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät ohjearvot ovat seuraavat:
Valtioneuvoston asetus 214/2007
Haitta-aine

Kynnysarvo
(mg/kg)

Alempi ohjearvo
(mg/kg)
100

Ylempi ohjearvo
(mg/kg)
500

Keskitisle (>C10-C21)

300

1000

Raskaat (>C21-C40)

600

2000

Bensiini (C5-C10)

Öljyjakeet (C10-C40)

300

Ilmoituksessa esitetty maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi perustuu valtioneuvoston asetuksen 214/2007 2§:n mukaiseen arvioon maaperässä
olevien haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ympäristölle.
Ilmoituksen tekijän ilmoitus, kunnostussuunnitelma ja päätöksessä annetut määräykset voidaan katsoa riittäviksi ilmoituksessa esitetyn toimenpiteet toteuttamiseksi.

Määräysten perustelut
Määräykset 1, 2 ja 3
Ympäristönsuojelulain 16 ja 17 §:n pilaamiskielloista seuraa, että pilaantunut maaperä ja pohjavesi on puhdistettava sellaiseksi, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa eikä
haittaa tai vaaraa ympäristölle.
Hyötykäytettävän haitallisia aineita sisältävät maa-aineksen sijainti on perusteltua dokumentoida kiinteistön myöhempää käyttöä silmällä pitäen.
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Määräys 4
Lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on jätelain 15 §:n perusteella kerättävä ja pidettävä jätehuollossa toisistaan erillään siinä laajuudessa kuin se on terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi, etusijajärjestyksen noudattamiseksi taikka jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi tarpeellista ja teknisesti ja
taloudellisesti mahdollista.
Jätelain 17 §:n mukaan vaarallista jätettä ei saa laimentaa eikä muulla tavoin sekoittaa lajiltaan tai laadultaan erilaiseen jätteeseen taikka muuhun aineeseen. Sekoittamiskiellosta voidaan poiketa, jos sekoittaminen on jätteen käsittelemiseksi tarpeellista
ja toimintaan on ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa.
Jätteet on eroteltava, jos vaarallista jätettä on sekoitettu kiellon vastaisesti ja jos erottelu on tarpeen terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi ja teknisesti mahdollista aiheuttamatta kohtuuttomia kustannuksia.
Vaarallisen jätteen pakkauksesta jätelain 16 §:stä seuraa, että jätteen siirtoja ja ominaisuuksia voidaan seurata sen syntypaikalta hyödyntämiseen tai loppukäsittelyyn.

Määräys 5
Kunnostukselle hyväksytty valvoja huolehtii työn asianmukaisesta toteutuksesta.
Kunnostuksen aikaisella näytteenotolla selvitetään puhdistettavan maan ja veden
laatu ja sen pilaantuneisuusaste siten, että se voidaan tarvittavissa määrin ohjata
asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Kontrollinäyttein määritellään myös pilaantumisen
laajuus maaperässä ja varmistetaan, ettei mahdollisesti jäävästä likaantuneisuudesta aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle pitkälläkään aikavälillä. Laboratoriotutkimuksilla tarkistetaan kenttämittausten oikeellisuus.

Määräykset 6, 7, 8 ja 9
Ympäristönsuojelulain yleisperiaatteena on, että pohjaveden haitta-ainepitoisuudesta
ei saa aiheutua merkittävää ympäristö- tai terveysriskiä alueella tai sen ulkopuolella
taikka edunloukkausta toisen kiinteistölle. Kaivantoihin mahdollisesti kertyvän, haitallisia aineita veden hallinta ja toisaalle johdettavan veden puhdistaminen ympäristölle
ja terveydelle haitattomaan tilaan on perusteltua. Haitallisia aineita sisältävän veden
johtamiseksi Kiteen kaupungin viemäriin on perusteltua hankkia vesihuoltolaitoksen
lupa, koska viemäriin johdettavan veden haitallisten aineiden pitoisuudella voi olla
vaikutusta vedenpuhdistamon toimintaan.
Mikäli pilaantuneen maaperän kaivun yhteydessä kaivantoon kertyy haitallisia aineita
sisältävää vettä, on perusteltua määrittää veden määräyksessä 6 esitetyt haittaainepitoisuudet ja tämän perusteella päättää puhdistamistarpeesta ja puhdistamismenetelmästä. Tarvittaessa pohjaveden puhdistaminen on perusteltua suunnitelmallisesti, koska toimenpide on luvanvaraista toimintaa.
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Pilaantumisen ehkäisemiseksi on perusteltua viedä poistettavat maamassat ja alueella muutenkin mahdollisesti olevat jätteet sellaiseen käsittelypaikkaan, jolla on ympäristölupa ottaa vastaan ja käsitellä kyseisiä jätteitä. Jätteitä saa luovuttaa vain jätelain
29 §:n tarkoittamalle luvalliselle jätteen vastaanottajalle.
Toiminnassa on syytä riittävästi varautua mahdollisten ympäristöhaittojen (muun
muassa melun ja pölyn) ehkäisyyn noudattamalla yleisiä hyväksi koettuja toimintaja työskentelykäytäntöjä.

Määräykset 10, 11 ja 12
Jätelain 121 §:ssä säädetään jätteen haltijan velvollisuudesta laatia siirtoasiakirja
mm. rakennus- ja purkujätteestä ja pilaantuneesta maa-aineksesta, joka siirretään ja
luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä,
alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Jätelain 122 §
puolestaan käsittää valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeuden jätehuollossa.
Jätelain 94 §:n mukaan sen, joka aikoo harjoittaa jätteen ammattimaista kuljettamista
tai toimia jätteen välittäjänä, on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymiseksi 142 §:n
1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun jätehuoltorekisteriin. Laki huomioiden jätteen
kuljettajaa on perusteltua pyytää esittämään ote jätehuoltorekisteristä.
Jätteen haltijan on oltava selvillä jätteen alkuperästä, määrästä, lajista, laadusta ja
muista jätehuollon järjestämiselle merkityksellisistä jätteen ominaisuuksista sekä jätteen ja jätehuollon ympäristö- ja terveysvaikutuksista ja tarvittaessa annettava näitä
koskevat tiedot muille jätehuollon toimijoille.
Kunnostushankkeen kaikkien työvaiheiden huolellinen ja selkeä dokumentointi on
tarpeellinen jätelain mukaisen viranomaisvalvonnan ohella myös puhdistamisprosessin loppuraportin laatimiseksi. Ennakkoilmoitus kunnostuksen aloittamisesta ja sille
edellytetystä valvojasta on tarpeellinen viranomaisvalvontaa varten.
Loppuraportin pohjalta arvioidaan kunnostuksen lopputuloksen hyväksyttävyys.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Päätös on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.
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SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Perusteluissa mainitut säädöksien säännökset
Hallintolaki (586/1996)
Jätelaki (646/2011) 2, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 29, 30, 31, 94, 118, 119, 121, 122 ja
142 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 11 §
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 2, 5, 6, 7, 16, 17, 23, 133, 135, 136, 172, 190 ja
191 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25 ja 26 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen
arvioinnista (214/2007)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2019 ja 2020 (1372/2018)

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN
Päätös
Ilmoittaja

Tiedoksi
Kiteen kaupungin ympäristölautakunta
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla ympäristönsuojelulain 85
§:n mukaisessa järjestyksessä Kiteen kaupungin ilmoitustaululla.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 330 euroa.
Päätöksen maksu määräytyy Valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen
maksullisista suoritteista vuonna 2019 ja 2020 (1372/2018) mukaisesti ilmoituksen
käsittelyyn kuluneen ajan perusteella (6 tuntia x 55 euroa/tunti).

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Muutosta päätökseen saavat hakea kirjallisella valituksella asianosainen,
rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-
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alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta
ja muulla kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvovalla viranomainen. Valitusosoitus on tämän päätöksen liitteenä.

Asiakirjan hyväksyminen
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt ympäristöasiantuntija
Petri Naumanen ja ratkaissut ympäristövastuuyksikön päällikkö Ari Heiskanen. Merkintä hyväksynnästä on viimeisellä sivulla.

LIITTEET

Sijaintikartta
Valitusosoitus

Tämä asiakirja POKELY/1052/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument POKELY/1052/2019 har
godkänts elektroniskt
Ratkaisija Heiskanen Ari 27.11.2019 08:01
Esittelijä Naumanen Petri 27.11.2019 08:46

Ympäristökarttapalvelu Karpalo
26-marras-2019

Kunnostettava kohde

Lähde: Maanmittauslaitos

ETRS-TM35FIN
0,5

1: 10 797

0

0,27

0,5 km

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla siitä Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. Asian käsittelystä perittävästä
maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Valitusaika
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä
määräaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. Valituksen on
oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä arkipäivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusaika päättyy 27.12.2019.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle. Lähettäjän vastuulla asiakirjat
voi lähettää myös postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostilla. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu
niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja siinä on ilmoitettava
-

valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero, sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava
sille hallinto-oikeudelle, jolle valituskirjelmä on osoitettu)
päätös, johon muutosta haetaan
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla). Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet
-

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys
asiamiehen toimivallasta

Käsittelymaksu
Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukainen
oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa
maksua ei peritä.
Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot
Käyntiosoite

Postiosoite

Puhelinvaihde

Telekopio

Sähköposti

Korsholmanpuistikko 43
65100 VAASA

PL 204
65101 VAASA

029 56 42611

029 56 427620

vaasa.hao@oikeus.fi

Virastoaika on maanantaista perjantaihin klo. 8.00 - 16.15.

