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Anna-Maija Pajukallio
Ympäristöministeriö

PIMA-ASETUS ELI VALTIONEUVOSTON ASETUS
MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN JA PUHDISTUS-
TARPEEN ARVIOINNISTA

Pima-asetus

Asetusehdotus ja sovellusopas laajalle lausuntokierrokselle 2.2.2006
- Asetus sisältää 4 pykälää ja ohjearvoliitteen
- Kaksiosainen sovellusopas n. 200 sivua

Lausunnot pyydetty 15.3. mennessä
Kuulemistilaisuus YM:ssä 6.3. klo 13
Voimaantulosäännökset

- hyväksytään toukokuussa?
- voimaan ????
- kannanottoja kaivataan

Tarkoitus ja soveltamisala (1 §)

Tässä asetuksessa säädetään maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista ja niissä sovellettavista  tavoite- ja ohjearvoista. Asetusta
ei sovelleta pohjaveden eikä vesistön pohjakerrostumien pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arviointiin.

Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi (2 §)

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin on perustuttava
arvioon  maaperässä olevien  haitallisten aineiden aiheuttamasta vaarasta tai
haitasta  terveydelle tai ympäristölle. Arvioinnissa on otettava huomioon:

1) maaperän haitallisten aineiden pitoisuudet, kokonaismäärät ja omi-
naisuudet sekä taustapitoisuudet; taustapitoisuudella tarkoitetaan hai-
tallisten aineiden luontaisesti tavanomaisia pitoisuuksia maaperässä,
tai sellaisia kohonneita pitoisuuksia, jotka esiintyvät laajalla alueella
pilaantuneeksi epäillyn alueen ympäristössä;
2) pilaantuneeksi epäillyn alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteet se-
kä mahdollisuus haitallisten aineiden kulkeutumiseen ja leviämiseen
alueella ja sen ulkopuolella;
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3) pilaantuneeksi epäillyn alueen ja sen ympäristön tai pohjaveden
nykyinen ja suunniteltu tuleva käyttötarkoitus;
4) haitallisille aineille altistuminen lyhyen ja pitkän ajan kuluessa ja
siitä mahdollisesti aiheutuva vaara tai haitta terveydelle tai ympäristöl-
le.

Arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon käytettävien tutkimustietojen  ja
muiden lähtötietojen sekä arviointimenetelmien epävarmuustekijät.

Ohje- ja tavoitearvojen soveltaminen (3 §)

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa käytetään
apuna tämän asetuksen liitteessä säädettyjä haitallisten aineiden ohjearvoja
maaperässä. Pilaantuneisuuden arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon liit-
teessä säädetyt haitallisten aineiden tavoitearvot maaperässä.

Maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, ellei 2 §:ssä tarkoitetusta arvioin-
nista muuta johdu:

1) alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena
taikka muuna vastaavana alueena, jos yhden tai useamman maaperäs-
sä esiintyvän haitallisen aineen pitoisuus ylittää liitteessä säädetyn
ylemmän ohjearvon;
2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla alueella, jos yhden tai useam-
man maaperässä esiintyvän haitallisen aineen pitoisuus ylittää liittees-
sä säädetyn alemman ohjearvon.

Voimaantulo (4 §)

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä [ ]kuuta 2006.

Asetusta ei sovelleta ennen sen voimaantuloa ympäristönsuojelulain
(86/2000) 12 luvun mukaisesti vireille tulleiden asioiden käsittelyyn. Ennen
asetuksen voimaantuloa ympäristönsuojelulain nojalla annettuja päätöksiä ja
määräyksiä on noudatettava asetuksesta huolimatta

LIITE: Haitallisten aineiden pitoisuuksien ohjearvot maaperässä

1 sarake:
- 50 sellaista alkuainetta, ainetta tai aineryhmää, jotka ovat yleisiä
maaperän pilaajia ja joille katsottaisiin tämän vuoksi tarpeelliseksi
määrittää yleiset tavoite- ja ohjearvot.

2 sarake:
- metallien osalta taustapitoisuudet (luonnon taustapitoisuuden medi-
aania ja sen vaihteluväliä määritettynä)
- haitallisten aineiden osalta CAS-numero. Taustapitoisuudella tarkoi-
tettaisiin tässä yhteydessä kokonaispitoisuutena moreenin hienoainek-
sesta.
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3 sarake: tavoitearvo
- haitallisen aineen haitaton pitoisuus maaperässä.
- ylittyminen antaa viitteitä ihmistoiminnan maaperälle aiheuttamasta
kuormituksesta =>maaperän suojelun ja pilaantumisen ennaltaeh-
käisyn vertailuarvo.
- orgaanisilla aineilla tavoitearvo vastaa aineen käytetyimmän ana-
lyysimenetelmän määritysrajaa, mikäli haitattomaksi arvioitu pitoi-
suus on tätä pienempi, m-kirjain
- metallien ja metalloidien  alueen maaperän luontainen taustapitoi-
suus..

4 sarake: alempi ohjearvo
- sellaista haitallisen aineen pitoisuus maaperässä, joka on haitaton
noin puolelle maaperän eliöistä ja prosesseista eikä aiheuta vaaraa ter-
veydelle tavanomaisessa maankäytössä.

5 sarake: ylempi ohjearvo
- sellainen haitallisen aineen pitoisuus maaperässä, jossa maaperä säi-
lyy vielä ekologisesti toimintakykyisenä ja joka ei aiheuta vaaraa ter-
veydelle epäherkässä maankäytössä.

- Arvot kuvaavat suuruusluokkaa, kahden merkitsevän numeron tarkkuus -
Arvot perustuvat ekologisten tai terveysperusteisten riskitasojen perusteella
määritettyihin pitoisuus-arvoihin.
- e- tai  t-kirjain kertoo kummasta arvioinnista valittu pitoisuustaso on peräi-
sin.
- Arvoissa ei otettu huomioon haitallisten aineiden mahdollisen kulkeutumi-
sen kautta aiheutuvaa riskiä pohjavedelle.
- p-kirjain, mikäli haitallisen aineen kulkeutumista pohjavesiin pidetään
erityisenä uhkana.

Asetuksen vaikutuksista

- Riskinarvioinnin merkitys korostuu.
- Viralliset nykytietoon perustuvat läpinäkyvämmät ohjearvot
- Riskinarvioinnin kytkeminen pilaantuneisuuteen muuttaa nykyistä ajattelu-
tapaa.
- Kunnostussuunnittelusta ja päätöksenteosta aiempaa haastavampaa (ja
mielekkäämpää?)

- riskinarviointiasiantuntija-apu järjestettävä
- Ympäristötehokkaammat kunnostukset??
- Siirtymävaihe?

Massojen sijoitus / jäteluonne

Perussääntö: kaivettuja maita sijoitettaessa ei saa aiheuttaa ympäristön pi-
laantumista. Siksi maa-aineksia ei pitäisi sijoittaa alueella, jossa maaperän
haitta-ainepitoisuudet ovat pienempiä kuin sijoitettavilla massoilla
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- Ohjearvot tarkoitettu lähinnä historiallisen pilaantumisen arviointiin
Ohjearvot on laadittu maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvi-
ointiin. Niitä ei voi suoraan käyttää käsittely-, loppusijoitus- tai hyötykäyt-
tökelpoisuuden arviointiin.
Pilaantunut kaivettu maa-aines on jätettä, käsitellään jätteitä koskevien sää-
dösten mukaan

Ympäristölupa sijoitukselle

pilaantuneisuus riskinarviointiperusteinen
- pilaantumattoman maa- ja kiviaineksen käsittely ja hyödyntäminen

ei edellytä ympäristölupaa…

apupalikoita:
- tavoitearvon alittavat aina puhtaita
- tavoitearvon ylittäviä, alemman ohjearvon alittavia voi sijoittaa va-
paasti samalle kunnostusalueelle, jonne muutenkin voitaisiin jättää
samanlaisia maita sekä tärkeiden pv-alueiden ulkopuolella sijaitseville
epäherkän maankäytön alueille ??
- alemman ylittäviä ja ylemmän alittavia voidaan käyttää samalla kun-
nostusalueella, jonne muutenkin voitaisiin jättää… Muualle sijoitta-
minen vaatisi ympäristöluvan
- ylemmän ohjearvon ylittävien sijoittaminen vaatii ympäristöluvan

KAATOPAIKKAKELPOISUUS

Kaivetut pilaantuneet maat ovat jätteitä jätteiden joukossa. Jätteen luokittelu
pysyväksi, tavanomaiseksi tai ongelmajätteeksi ei ratkaise jätteelle soveltu-
vaa käsittelytapaa! VNa VN:n kaatopaikkapäätöksen muuttamisesta odotet-
tavissa lähiviikkoina  -> kelpo-opas (viimeisteltävänä) + täydentävä selostus
pimoista (vasta tekeillä)

- sisältää jätteiden kaatopaikkakelpoisuusvaatimukset ja niihin liittyvät
osoittamismenettelyt
- liukoisuudet (ei orgaanisille yhdisteille), liite 2

Kaatopaikan ympäristölupa vaikuttaa myös sijoitettavuuteen
Kunnostusselvityksen tietojen hyödyntäminen arvioinnissa
VNp kaatopaikoista:  1.1.2005 alkaen jätteen esikäsittely-vaatimus

- ei koske jätteitä, jos esikäsittely ei vähennä jätteen määrää tai jättei-
den sijoittamisesta aiheutuvaa vaaraa tai haittaa
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"INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNO-
LOGIA" (UUMA) –KEHITYSOHJELMA

-YM koordinoi UUMA-kehitysohjelmaa

-Koordinaattori Erkki Alasaari / Oulun yliopisto, Thule-instituutti

-Ohjelman keskeisiä osapuolia ovat lisäksi mm. Tekes, Tiehallinto,  kunnat
sekä yritykset.

-Perustetaan johto/ohjausryhmä koostuen em. organisaatioiden edustajista
seuraamaan ja ohjaamaan ohjelman toteutumista.

-Rahoittajat mukaan omien rahoitus-järjestelmiensä kautta

-ympäristöklusteri

-Suunniteltu käynnistyvän vuoden 2006 alussa, päättyen v. 2010 lopussa

Tavoite

- tavoitteena on lisätä UUMA-materiaalien käyttöä sekä vähentää luonnon-
varojen käyttöä.
- UUMA-materiaalit:
- sivutuotteet
- huonolaatuiset ylijäämämaat ymv.
- pilaantuneet maat

Lisätietoja – linkkejä

- Valmisteilla oleva ympäristölainsäädäntö
- http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=3662&lan=fi
- UUMA
- http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=162418&lan=FI
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Jussi Reinkainen
Suomen ympäristökeskus

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUTTA JA PUHDISTUS-
TARVETTA KOSKEVAN VALTIONEUVOSTON ASE-
TUKSEN SOVELLUSOPAS

Tulevalla valtioneuvoston asetuksella maaperän pilaantuneisuuden ja puh-
distustarpeen arvioinnista voi olla merkittäviä vaikutuksia pilaantuneiden ja
pilaantuneeksi epäiltyjen maa-alueiden puhdistamista koskeviin hallintopää-
töksiin sekä puhdistamisessa tai muussa riskinhallinnassa tarvittaviin toi-
menpiteisiin. Siksi varsinaisen, lyhyen asetustekstin lisäksi annetaan opas,
joka sisältää tietoa ja ohjeita asetuksen tarkoituksenmukaiseen soveltami-
seen. Soveltamisoppaan tavoitteena on selventää ympäristönsuojelulain ja
asetuksen sisältöä ja yhdenmukaistaa niiden soveltamiskäytäntöä.

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa on käytetty
pitkään ympäristöministeriön saastuneiden maa-alueiden selvitys- ja kun-
nostusprojektin loppuraporttia (Ympäristöministeriö, muistio 5/1994) ja
siinä esitettyjä haitallisten aineiden pitoisuuksien ohje- ja raja-arvoja (ns.
SAMASE-arvot). Valtioneuvoston asetus ja sen sovellusopas korvaavat
muistiossa esitetyt arviointia koskevat ohjeet. Asetuksen liitteessä tullaan
esittämään myös uudet ohjearvot – tavoitearvo sekä alempi ja ylempi oh-

jearvo - 50:lle Suomen maaperässä usein esiintyvälle haitta-aineelle tai aine-
ryhmälle.

Opas on jaettu kahteen erilliseen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään
yleisesti asetuksen soveltamista asetustekstin pykäliä seuraten. Toisessa
osassa on esitetty yksityiskohtaisesti ohjearvojen määräytymisen perusteet.
Oppaan liitteinä esitetään muun muassa asiaa koskevat ympäristönsuojelu-
lain säännökset, asetusteksti liitteineen, suositukset tutkimusmenetelmästan-
dardeiksi sekä tietokortit niille haitallisille aineille, joille asetuksessa on
annettu ohjearvot.

Asetuksen keskeisenä tavoitteena on ohjata pilaantuneisiin alueisiin liittyvää
päätöksentekoa suuntaan, jossa ympäristö- ja terveysriskeihin vaikuttavien
kohdekohtaisten erityispiirteiden huomioon ottaminen olisi nykyistä laa-
jempaa ja helpompaa. Siksi maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen
arvioinnissa tulee asetuksen mukaan ottaa huomioon mm. haitallisten ainei-
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den pitoisuudet, kokonaismäärä ja luonnon taustapitoisuudet, alueen maape-
rä- ja pohjavesiolosuhteet, mahdollisuus haitta-aineiden kulkeutumiseen ja
leviämiseen alueella ja sen ulkopuolella sekä pilaantuneeksi epäillyn alueen
ja sen ympäristön tai pohjaveden nykyinen ja suunniteltu tuleva käyttötar-
koitus. Myös asetuksen liitteessä esitetyt ohjearvot on määritetty riskiperus-
teisesti ottamalla huomioon mahdolliset riskit ympäristölle ja ihmisten ter-
veydelle eri maankäyttömuodoissa määritellyissä standardiolosuhteissa.
Mitattujen pitoisuuksien vertailu ohjearvoihin ei kuitenkaan riitä maaperän
puhdistustarpeen arviointiin tilanteissa, joissa haitalliset aineet voivat kul-
keutua pohjaveteen tai tarkasteltavan kohteen ulkopuolelle aiheuttaen pinta-
vesien tai uusien alueiden pilaantumista.

Korostamalla kohdekohtaista riskinarviointia asetuksen toivotaan edistävän
mm. maaperän puhdistamisessa tarvittavien resurssien tarkoituksenmukaista
käyttöä ja resurssien ohjaamista kohteisiin, joissa riskit ympäristölle tai ih-
misten terveydelle ovat suurimmat. Sovellusopas tarjoaa runsaasti päätök-
sentekoa tukevaa ja arviointimenettelyssä käyttökelpoista taustatietoa. Siinä
ei kuitenkaan anneta määräyksiä siitä, kuinka riskinarviointi tulee kohdeta-
solla toteuttaa. Oppaassa ei myöskään tarkemmin selvitetä maaperän pilaan-
tuneisuuden tutkimista.

Asetuksen sovellusopas on tarkoitettu kaikille asetuksen käytännön sovelta-
jille kuten valvonta- ja lupaviranomaisille, pilaantuneiden maa-alueiden
omistajille ja haltijoille, maankäytön suunnittelijoille ja kunnostussuunnitte-
lijoille.

Opas on laadittu Suomen ympäristökeskuksessa ympäristöministeriön toi-
meksiannosta. Oppaan periaatteista on neuvoteltu työn aikana asetuksen
soveltamisalaan liittyvien keskeisten tutkimuslaitosten kuten Kansanterve-
yslaitoksen, Valtion teknisen tutkimuslaitoksen ja Geologian tutkimuskes-
kuksen asiantuntijoiden kanssa.

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUTTA JA PUHDISTUSTARVETTA
KOSKEVAN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN SOVEL-
LUSOPAS- esityksen kalvot siirretty tekstiin

Valtioneuvoston asetus (Pima-asetus)

Neuvottelupäivänä 1.3.2006 lausunnolla:
· asetus ja asetuksen liitteenä oleva ohjearvotaulukko
· asetuksen sovellusopas

Osa 1 - Asetuksen yleiset soveltamisperiaatteet
- Liitteenä mm. suositukset analyysimenetelmästandardeista

Osa 2 – Ohjearvojen määritysperusteet
- Liitteenä mm. haitallisten aineiden tietokortit (liitteenä kuparin
tietokortti)
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Soveltamisala

Ympäristönsuojelulain (YSL) mukaan maaperä pilaantunut, jos siitä voi
aiheutua

· terveyshaittaa
· haittaa luonnolle tai sen toiminnalle
· luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista
· ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähen-

tymistä
· ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä
· vahinkoa omaisuudelle tai sen käytölle tai
· muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta

Arvioinnin tarve

· terveys- tai ympäristöhaitta mahdollinen
- arvioidaan puhdistamisen tarve ja taso

· maankäyttö alueella muuttuu
- arvioidaan pilaantuneisuus
- arvioidaan puhdistamisen tarve ja taso, jos alueen tuleva
maankäyttö nykyistä herkempää

Tavoitteena riskien vähentäminen hyväksyttävälle tasolle
Eri toimijoilla selkeä rooli

· toiminta alueella loppuu
- arvioidaan pilaantuneisuus
- arvioidaan puhdistamisen tarve ja taso jatkosuunnitelmien mu-
kaan

· maa-alue myydään tai vuokrataan
- arvioidaan pilaantuneisuus sekä puhdistamisen tarve ja taso
- arviointi ja puhdistaminen osa kaupankäynti
- puhdistusvelvollisen lisäksi vastuu myös ostajalla

Kuinka pitkään säilyy pilaajan vastuu, jos maankäyttö alueella muuttuu tu-
levaisuudessa?

- kunnostus puhtaaksi kiinnostaa?
Voivatko myyjä ja ostaja sopia keskenään asiasta (olettaen, että suoraa ym-
päristö- tai terveysvaaraa ei ole)?

-dokumentointi?
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Arviointimenettely - ympäristö ja terveysriskit, -sovellusopas osa 1, s. 23

Kuva 1. Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Pilaantuneeksi epäillyn
kohteen riskien ja puhdistustarpeen arviointi ei voi perustua pelkästään haitta-
ainepitoisuuksien vertailuun, jos haitalliset aineet voivat levitä ympäristöön aiheutta-
en uusien alueiden pilaantumista. Lisäksi mahdollinen pohjaveden pilaantumisriski
on aina selvitettävä erikseen.

Riskinarviointimenettely
Riskinarviointiin voidaan valita useita lähestymistapoja; kohde, käytettävis-
sä olevat resurssit ja tavoitteet. Tavallisesti käytetään vaiheittaista, altistu-
misen arviointiin perustuvaa tarkastelua

· laadullinen (kvalitatiivinen) arviointi
· ohjearvovertailu
· laskennallinen (kvantitatiivinen) arviointi

- deterministinen
- stokastinen

Arvioinneissa läpinäkyvyys ja perustelut tärkeitä. Usein laadullinen arvioin-
ti ja ohjearvovertailu riittää. Kvantitatiivinen arviointi ei korvaa maalaisjär-
keä

Riskinarvioinnin vaiheet
Tavoite ja rajaukset

 - tulee olla aina selvästi määriteltynä
· Kriittisten aineiden tunnistaminen

 - myrkyllisyys, kulkeutuvuus, pysyvyys, kertyvyys
- kokonaismäärä ja jakautuminen maaperässä/pohjavedessä

· Kulkeutumisen ja leviämisen arviointi
- haihtuminen, liukeneminen, pidättyminen, hajoaminen jne.
- suhteessa kohteen olosuhteisiin

· Altistuminen
 - mahdolliset alitusreitit ja altistujat

- altistuksen kesto, suuruus ja toistuvuus
- ajallinen ulottuvuus (esim. nykyinen ja tuleva maankäyttö)

· Riskin suuruuden arviointi
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-havaittujen tai arvioitujen pitoisuuksien ja annoksien vertaami-
nen sallittuihin arvoihin (ohjearvot, TDI, TCA jne.)
-  tausta-altistus

· Epävarmuustarkastelu
- arviointimenetelmät, tutkimustulokset jne.

· Johtopäätökset
- alueen pilaantuneisuus ja puhdistustarve

· Toimenpidesuositukset
- seuranta, kunnostus tai muu riskinhallinta
- kunnostustavoitteet

Isommissa kohteissa mahdollisuuksien mukaan keskustelu asianosaisten
kesken etukäteen riskiarvioinnin ja –hallinnan tavoitteista

Kuva2. Ohjearvot suhteessa maankäyttöön

Taulukko 1. Tavoite- ja ohjearvojen riskiperusteet

suurin vaikutukseton pitoisuus (svp)
suurin hyväksyttävä pitoisuus, tavanomainen maankäyttö (shp)
suurin hyväksyttävä pitoisuus, epäherkkä maankäyttö (shpt)

haitallisen aineen pitoisuus kasvaa

tavoitearvo alempi ohjearvo ylempi ohjearvo

haitta ympäristölle tai terveydelle mahdollinen
tavanomaisessa maankäytössä

vähemmän herkillä maankäyttömuodoilla

ympäristö tai terveyshaitta mahdollinen erityisen herkillä maankäyttömuodoilla

Määritelmä Riskitaso Ohjearvo
Pitoisuus, joka arvioidaan maaperässä haitattomaksi SVP Tavoitearvo

Pitoisuus, joka voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia 50 %:lle
maaperän eliöistä tai mikrobiologisista prosesseista

SHPeko Alempi ohjearvo (e)

Pitoisuus, joka aiheuttaa suurinta hyväksyttävää päiväannosta
vastaavan altistumisen pientaloalueella ihmisen eliniän
aikana (RiscHuman)

SHPter Alempi ohjearvo (t)

Pitoisuus, joka voi aiheuttaa merkittävää haittaa maaperän
biologisille toiminnoille

SHPTeko Ylempi ohjearvo (e)

Pitoisuus, joka aiheuttaa teollisuusalueella työskentelevälle
ihmiselle suurinta hyväksyttävää päiväannosta vastaavan
altistumisen (RiscHuman)

SHPTter Ylempi ohjearvo (t)
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Terveysriskit

Ohjearvoissa (terveysriskitasoissa) tärkeimmät altistusreitit:
- sisäilman hengitys
- ravintokasvien syöminen
- maan nieleminen

Vastaavat yli 90 % lasketusta kokonaisaltistuksesta

Kuva 3. Tärkeimmät altistusreitit

Milloin ohjearvovertailua tulee tarkentaa?
· Haitta-aineita asuinrakennuksen alla

aineiden haihtuvuus (höyrynpaine) ja myrkyllisyys (erit. syöpä-
vaara)
- rakennuksen perustamistapa, ilmanvaihto
- pilaantumisen ja pohjaveden syvyys
- maaperän ominaisuudet, mm. orgaanisen aineksen määrä
- aineiden biohajoavuus

· Haitta-aineita pintamaassa asuinalueella
- aineiden myrkyllisyys, erityisesti lapsille (lyijy, dioksiinit, elo-
hopea jne.)
- lasten leikkialueet
- pintamaan laatu (pölyäminen) ja mahdollinen peitto (asfaltoin-
ti, kasvillisuus)

· Haitta-aineita pintamaassa viljelyalueella
- aineiden myrkyllisyys ja kertyvyys
- viljeltävät kasvilajit
- viljelymäärät

Riskien hyväksyttävyys

Puhdistustarve sekä kunnostustavoitteet
· Terveysriskien osalta sovelletaan samoja periaatteita kuin ohjearvojen

asettamisessa

Maa

Vesi

Ilma

Ruoka

Ruuansulatuskanava

Hengityselimet

Iho

Päivittäisannos RiskiPilaantunut
maa
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- arvioitu altistuminen verrattuna TDI-arvoon
- esim. HQ = 1 tai lisäsyöpäriski 1:10-5

· Ekologisten riskien osalta lähtökohtana voi olla maaperän toimintaky-
vyn turvaaminen alueella

-  merkittävimpien lajien ja prosessien suojelu (yhteisvaikutuk-
set)
- ei yleistä käsitystä siitä, kuinka tämä pitäisi tehdä?!
- biotestit ym. tulevaisuudessa tärkeitä?

· Lähtökohta voi olla myös muun ympäristön suojelu
-  vesistöt (kulkeutuminen)
- ravintoketjut (kertyvyys ja rikastuminen)
- erillinen painoarvo aineiden pysyvyydellä ympäristössä

Riskien hyväksyttävyydestä ei ole annettu toistaiseksi yleisiä ohjeita

Ekologisten riskien hyväksyttävyys

HC50

SHP = 12 mg/kg

OHJEARVOT
(esim. kadmium):
Hyväksytään haitalliset
vaikutukset 50 %:lla eliöistä

ALEMPI OHJEARVO 10 mg/kg
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 Taulukko 2. Esimerkki hollantilaisten ympäristöviranomaisten suosituksesta, jossa
maaperän haitallisten aineiden ekologisia riskejä arvioidaan alustavasti pilaantuneen
alueen laajuuden ja ympäristön herkkyyden perusteella.

Pohjavesiriskit

· ohjearvot eivät ota huomioon mahdollista pohjavesiriskiä
- pohjavesi vs. juomavesi -rajaus
- metallit ja NAPL-yhdisteet ongelmallisia
- aineen kokonaismäärä vaikuttaa pitoisuutta enemmän

· pohjavesi tulee aina tutkia erikseen, jos riski on olemassa
· tällöin vertailuarvoina pohjaveden/talousveden laatukriteerit
· tarvittaessa tehtäväkohdekohtainen riskinarviointi
· pohjavesialuearvot konservatiivisia I-vaiheen arvioinnin apuvälineitä

- esim. kunnostustavoite

HC20

SHP = 3,2 mg/kg

Kunnostustavoite 3 mg/kg

Hyväksytään haitalliset
vaikutukset 20 %:lla eliöistä

- sovellusopas osa 1: s. 13

<  (10 x HC50) >  (10 x HC50)
Korkea:

luonnon suojelualue 50 m2 50 m2

Kohtalainen:

Asuinalue puutarhoineen tai viheralueineen,
virkistysalue ja laidunmaat 5 000 m2 50 m2

Alhainen:

Keskusta-alue ilman puutarhaa,
viljelyalueet, puutarhat, kesanto,
teollisuusalueet, infrastrukstuuri 0,5 km2 5 000 m2

Alueen ekologinen herkkyys
Merkittävä riski, jos haitta-ainepitoisuus
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Pohjavesialueen yleiset vertailuarvot:

Cpv = talousvesinormi (STM, WHO, TDI)

PA = Cpv x  Kd x  DF
-1

Kd = jakautumiskerroin = Koc x foc (1%)
DF  = laimenemiskerroin (10)

Riskinarviointiin voidaan valita useita lähtökohtia:
· enimmäispitoisuuksiin perustuva terveysriskien arviointi

- lähtökohtana talousvedelle esitetyt laatunormit
· pohjaveden suojeluun perustuva riskinarviointi

- lähtökohtana pohjaveden pilaantumisen estäminen
· altistumiseen perustuva terveysriskien arviointi:

- pohjaveden käyttö juomavetenä yksi tarkasteltavista altistusrei-
teistä

· ympäristöriskien arviointi
-lähtökohtana vesistön tai muun lähialueen pilaantumisen estä-
minen

Arvioinnin tarve muiden kuin terveys- ja ympäristöriskien perusteella

Milloin ja miten tulee ottaa huomioon muut tekijät?

Maaperä pilaantunut, jos siitä voi aiheutua:
· luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista
· ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähen-

tymistä
· ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä
· vahinkoa omaisuudelle tai sen käytölle tai
· muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta

Sisältyykö näitä tekijöitä mahdollisesti ohjearvoihin (”virallinen sta-
tus”, psykologiset tekijät, yhdenmukaisuus jne.?!)
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Johanna Routio
Öljyalan Palvelukeskus Oy

SOILI-OHJELMA

Hakemukset

Soili-hakemuksia yhteensä 1300.

PIMA- neuvottelupäivä
UUS 1.3.2006

ÖSR-hakemukset 13.1.2006 mennessä (1089 kpl)
Jako aluekeskuksittain
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PIMA- neuvottelupäivä
UUS 1.3.2006

TILANNEKATSAUS (13.1.2006)

Koko Suomi / ÖSR- kohteet

• ÖSR- hakemuksia 1089 kpl

• Tutkittu 275 kpl

• Ei kunnostustarvetta 96 kpl

• Hylätty ÖSR –käsittelyssä 83 / 226 kpl (37 %)

• Hylätty Soili-johtoryhmän käsittelyssä 62 / 569 kpl (11
%)

• Ilmoituksia ja lupahakemuksia 117 kpl

• Luovutettu ohjelmasta 180 kpl

PIMA- neuvottelupäivä
UUS 1.3.2006

TILANNEKATSAUS / UUSIMAA

Uudenmaan Soili-kohteet / 17.2.2006

• Hakemukset yhteensä 133 kpl (75 ösr, 58 yhtiö)
• vuonna 2005 saapui 39 ösr-hakemusta Uudeltamaalta

• Tutkittu 67 kpl

• Ei kunnostustarvetta 12 kpl

• Hylätty ÖSR –käsittelyssä 8 / 29 kpl (28 %)

• Hylätty Soili-johtoryhmän käsittelyssä 3 / 45 kpl

• Kunnostustyöt 59 kpl

• Luovutettu ohjelmasta 36 kpl
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PIMA- neuvottelupäivä
UUS 1.3.2006

TILANNEKATSAUS / UUSIMAA

Uudenmaan ÖSR-hakemukset kunnittain / 17.2.2006

Karjaa 1 Hanko 2 Nurmijärvi 12
Karjalohja 1 Hyvinkää 3 Lohja 11
Sammatti 1 Vantaa 8 Loviisa 1
Tammisaari 2 Mäntsälä 2 Nummi-Pusula 6
Porvoo 1 Liljendal 1 Helsinki 2
Espoo 2 Kauniainen 1 Sipoo 3
Myrskylä 3 Pernaja 1 Tuusula 5

Karkkila 1 Vihti 1 Pukkila 1
Siuntio 1 Kirkkonummi 1

Yhteensä 25 kuntaa, 75 hakemusta

PIMA- neuvottelupäivä
UUS 1.3.2006

Soili-ohjelman loppuun saattaminen

• 1996 sovittiin 10-vuotisesta valtakunnallisesta
ohjelmasta, jonka hakuaika päättyi 2002

• Hakuaikaa jatkettiin 2005 loppuun

• Alkuperäinen sopimuskausi päättyy 2006 lopussa

• Osapuolet ovat sopineet, että toteutusta jatketaan
ÖPK:n ylläpitämällä organisaatiolla vuoden 2009
loppuun

• 2008 tehdään ohjelman väliarviointi vielä
tarvittavista toimenpiteistä
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PIMA- neuvottelupäivä
UUS 1.3.2006

Hakuajan päättymisen vaikutukset

• Hakuaika ohjelmaan päättyi 31.12.2005. Hakuajan
päättymisen jälkeen alkuvuodesta 2006 saapuneet
hakemukset on otettu vielä ohjelmaan mukaan.

• Hakuajan päättyminen ei koskenut ns. yhtiökohteita,
joissa yhtiöt itse maksavat kaikki
kunnostuskustannukset. Yhtiöt voivat tuoda
kohteitaan ohjelman hoidettavaksi kuten ennenkin.

• Kaikkien kohteiden tutkiminen ja kunnostaminen
jatkuu vielä useita vuosia.

• Valtavan hakemusmäärän johdosta ösr-hakemusten
käsittelymenettelyä ohjelmassa uudistetaan.

PIMA- neuvottelupäivä
UUS 1.3.2006

Isännättömien kohteiden kunnostus jatkossa

• Uusia hakemuksia ei voi enää lähettää Soili-
ohjelmalle.

• Öljysuojarahastosta voidaan maksaa
harkinnanvaraisia korvauksia öljyn pilaaman
maaperän puhdistamiseen (ÖSRL 15 §).

• Ohjelman organisaatio voi toiminta-aikanaan (2009
asti) hoitaa öljysuojarahaston rahoittamat
kunnostushankkeet, kun siitä erikseen sovitaan.
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PIMA- neuvottelupäivä
UUS 1.3.2006

Uusi käsittelyjärjestys

• Öljysuojarahasto ja Soili-ohjelma sopivat yhdessä uusista
menettelytavoista. ÖSR vahvistaa hakemusten
hylkäyskriteerit.

• Soilin johtoryhmä joko hylkää tai hyväksyy hakemukset
hylkäyskriteerien perusteella, käyttäen tapauskohtaista
harkintaa

• ÖSR:n hallitus vahvistaa myönteiset ratkaisut listaratkaisuna
• Soilin johtoryhmän kielteiset ratkaisut toimitetaan rahastolle

tiedoksi, niitä ÖSR ei vahvista
• Hakija voi saattaa Soili-johtoryhmän hylkäämän

hakemuksen suoraan ÖSR:n käsiteltäväksi
• ÖSR:n yksityiskohtaiseen käsittelyyn etenevät vain

epäselvät tapaukset

PIMA- neuvottelupäivä
UUS 1.3.2006

Hakemusten hylkäyskriteerit (valmisteilla)

• ÖSR tulee vahvistamaan hylkäyskriteerit hakemuksille. Kriteerit
perustuvat rahaston ratkaisukäytäntöön sekä sopimukseen Soili-
ohjelmasta. Kriteerit ovat vielä lopullisesti vahvistamatta.

• Kriteerien perusteella Soili-ohjelmassa kunnostettavaksi ei
hyväksytä kiinteistöä, mikäli kyseessä on mm. jokin seuraavista
tilanteista:

• Kiinteistöllä ei ole myyty nestemäisiä polttoaineita
• Kiinteistöllä jatketaan polttoaineen jakelutoimintaa
• Kiinteistön jalostustilanteet (muuttuva käyttötarkoitus) tai

kiinteistön kaupan valmistelu
• Kauppakirjassa sovittu kunnostusvastuun jakautumisesta

myyjän ja ostajan kesken
• Kiinteistön kauppa on tehty alle viisi vuotta sitten

(hakemuksen käsittelyhetkestä), eikä myyjä itse olisi tässä
esitettyjen kriteerien mukaan tullut hyväksytyksi ohjelmaan
(kiinteistön kaupanvastuusäännöt).
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PIMA- neuvottelupäivä
UUS 1.3.2006

Hakemusten hylkäyskriteerit (valmisteilla)

• Hakijana on entinen toiminnanharjoittaja (myönteinen ratkaisu on
kuitenkin mahdollinen, jos kyseessä kyläkauppa, vähäinen osuus
koko toiminta-ajasta ( ¼), toiminta päättynyt ennen v. 94)

• Hakijana on entisen toiminnanharjoittajan kuolinpesä (myönteinen
ratkaisu on kuitenkin mahdollinen, mikäli toiminnanharjoittaja itse
olisi saanut myönteisen ratkaisun).

• Hakija on toiminut vuokranantajana polttoaineen
myyntitoiminnalle (myönteinen ratkaisu on kuitenkin mahdollinen,
jos kyseessä kyläkauppa, vähäinen osuus koko koko toiminta-
ajasta ( ¼), toiminta on päättynyt ennen v. 94, tai
vuokranantajana on ollut yksityishenkilö)

Soili-ohjelman johtoryhmä joko hylkää tai hyväksyy
hakemuksen edellä olevien kriteerien perusteella, käyttäen
tapauskohtaista harkintaa.

Myönteinen ratkaisu on mahdollinen myös muissa kuin
edellä kuvatuissa tilanteissa, jos ilmenee muita myönteistä ratkaisua
vahvasti puoltavia seikkoja.

PIMA- neuvottelupäivä
UUS 1.3.2006

Aikatauluarvioita

• Viimeisenä hakuvuonna Soiliin saapui 701 uutta ÖSR
hakemusta (v. 1997-2004 yhteensä: 388 kpl).

• Karkea arvio: n. 1/3 hakemuksista hylättäneen
rahoitusedellytysten puuttuessa ja n. 1/3 osalta todetaan
tutkimuksissa, ettei kunnostustarvetta ole

• Tavoite: kaikki esikäsitelty  (hylkäävä ratkaisu/tutkimuksen
aloituspäätös) v. 2006 aikana

• Saapuneista 700 kohteesta tutkittaisiin arviolta 500
kiinteistöä. Vuosittain tutkitaan n. 100-120 = 4-5 vuotta

• Saapuneista 700 kohteesta kunnostettaisiin arviolta 250
kiinteistöä. Vuosittain kunnostetaan n. 35-40 kpl = 6-7 v.

SOILI-seminaari 9.-10.5.2006

Helsinki, Sokos Hotel Presidentti
Öljyllä pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen ajankohtaiset aiheet, mm.
MTBE
Lisätietoja kevään aikana
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Timo Heino
Uudenmaan ympäristökeskus

TOIMENPITEET ÖLJYVAHINGON SATTUESSA

Säädökset ja ohjeet

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta (maaöljyvahinko-
laki 378/1974 + muutokset)
Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta (öljyntorjun-
ta- asetus 636/1993 + muutos 705/2000)

Yleiset määräykset

Öljyä ei saa päästää maahan tai veteen eikä niin varastoida tai käsitellä, että
siitä aiheutuu ilmeinen öljyvahingon vaara (MövL 1 §)
Öljyvahingolla tarkoitetaan ………………………..(MövL 2 §).
Joka huomaa tai saa tietää öljyvahingon tapahtuneen, on velvollinen viipy-
mättä ilmoittamaan siitä hätäkeskukselle (112) sekä mahdollisuuksien mu-
kaan sille, jonka hallussa tai hoidossa öljy on (MövL 3§)

Öljyvahinkojen torjunnan yleiset järjestelyt

Alueen pelastustoimen on huolehdittava alueellaan öljyvahinkojen torjun-
nasta (MövL 5§)

Öljyvahinkojen torjuntaviranomaisia ovat (MövL 6§):
- alueellinen ympäristökeskus
- pelastustoimen alueen pelastusviranomainen
- torjuntatyötä johtava pelastustoiminnan johtaja

Kunnan eri viranomaisten ja laitosten tulee osallistua torjuntaan ja tarvitta-
essa huolehtia jälkitorjunnasta (MövL 5 §)

Muut viranomaiset ovat velvollisia antamaan öljyvahinkojen torjuntaviran-
omaisille virka-apua
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Torjuntatoimet

Milloin öljyvahinko on tapahtunut tai se uhkaa, on torjuntaviranomaisten
kiireellisesti ryhdyttävä tarpeellisiin torjuntatoimenpiteisiin, mikäli niistä
aiheutuvat kustannukset tai vahingot eivät ole ilmeisessä epäsuhteessa uhat-
tuna  oleviin arvoihin

Torjuntaviranomainen määrää ja vastaa niin kauan kunnes öljyvahingosta ei
enää aiheudu välitöntä vaaraa.

Jos ei ole osoitettavissa kustannuksiltaan tarkoituksenmukaista lopullista tai
väliaikaista sijoituspaikkaa tai –tapaa on torjuntaviranomaisen päätettävä
väliaikaisesta varastoimisesta sopivaan paikkaan

Vahingon jälkitorjunta
· Kuuluu torjuntatoimenpiteisiin
· Suorittaja yleensä muu kuin pelastuslaitos
· Vastuu torjuntaviranomaisella
· KUNTIEN ROOLI ?

Jälkitorjunta/Pilaantuneen maan puhdistaminen
·kaksi eri asiaa
· luvanvaraista, ympäristökeskuksen päätös /ilmoitus/lupa tai puhdis-

tusmääräys (YsL 78 – 79 §).

”Katselmus” paikalla

Kutsutaan
- torjuntaviranomaiset
- asiantuntijat
- kemikaaliviranomaiset
- poliisi
- terveysviranomaiset
- vahingon kärsijät
- ympäristöviranomaiset
- kunnan tekninen virasto
- jätehuoltoviranomainen
- vedenottaja
- vahingonaiheuttaja
- vahingosta vastuuseen joutuva

Todetaan vahingon syy
- mikä aine
- paljonko
-  mihin levinnyt
- alkutorjuntatoimet
- Nykytila
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Riskien arviointi
- pahimmat riskit
- tärkeimmät suojeltavat kohteet
- mahdolliset lisäselvitykset

Tarvittavat torjuntatoimet
- mitä
- milloin
- kuka tekee
- kuka valvoo
- keitä informoidaan
- kuka maksaa

Oikeudelliset selvitykset

- onko rikottu lakia ja määräyksiä
- onko syyllinen tiedossa
- pyydetäänkö poliisitutkintaa
- kieltäytyykö kohtuullisista torjuntatoimista
- tarvitaanko näytteenottoa
- tarvitaanko ympäristölupaa
- muiden viranomaisten vaatimukset
- vahingon laajuuden ja korvattavuuden selvitys

Jatkotoimet

- seuraava tarkastus
- pöytäkirjan allekirjoitukset
- sovitaan/määrätään

Jälkitarkastus

- torjuntaviranomaisen ”synninpäästö”
- jäikö pysyviä vahinkoja
- sovittiinko torjuntatoimien ja vahinkojen korvaamisesta
- onko estetty vastaavien vahinkojen synt

Näytteenotto öljyvahingoissa

- syyllisyys/vastuukysymysten selvittämiseen
- torjuntatöiden lopettamispäätöksen tekemiseen (puhdas loppunäyte)
- ohjaamaan poistettavan pilaantuneen maan loppusijoituspaikan valin-
taa
- pitoisuus vaikuttaa kaatopaikka/käsittelymaksun suuruuteen
- kenttänäytteitä ja laboratorionäytteitä
- yleensä konsulttien hommia
- ”vähäistä” suuremmissa vahingoissa
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Tapio Salo
Uudenmaan ympäristökeskus

ÖLJYVAHINKO, MITÄ TEHDÄ ?

Ilmoitus pelastusviranomaisille
- torjuntatoimet
- ilmoitus ympäristöviranomaiselle
- ilmoitus vakuutusyhtiölle

Pelastuslaitos voi hoitaa vahingon kokonaisuudessaan!

Ilmoitus ympäristöviranomaisille
- ilmoitus kuntaan tai Uudenmaan ympäristökeskukselle
- kunta ilmoittaa edelleen alueelliselle ympäristökeskukselle
- tehdään tilannearvio

Tilannearvio
- tarkastus joko kunnan tai Uudenmaan ympäristökeskuksen
toimesta
- selvitys tapahtuman kulusta
- mahdolliset määräykset (ohjeet) kunnostuksen aloittamiseksi
ja alueen tutkimiseksi
- tarkastuksesta tehdään pöytäkirja

Tarkastukseen osallistujat
- alueen omistaja
- vahingon aiheuttaja
- pima -asiantuntija (konsultti)
- ympäristöviranomainen (-set)
- pelastusviranomainen
- vakuutusyhtiön edustaja

Kunnostustyö
- tehdään pilaantuneen maan kunnostustyönä
- kunnostus vaatii alueellisen ympäristökeskuksen luvan
YSL 78 §:n mukaisesti
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Jussi Laasonen
Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola

ÖLJYVAHINGOT JA VAKUUTUKSET

Asiakirjan laatija

2

Asiakirjan nimi

Vakuutukset, joista öljyvahinko
voi tulla korvattavaksi

• Omaisuusvakuutukset
• kiinteistövakuutus
• kotivakuutus
• maatilavakuutus

• Vastuuvakuutukset
• Toiminnan vastuuvakuutus
• Vapaaehtoinen ympäristövastuuvakuutus
• Lakisääteinen Ympäristövastuuvakuutus

• Liikennevakuutus
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Asiakirjan laatija

3

Asiakirjan nimi

Omaisuusvakuutukset 1(2)

• Vakuutettuna vakuutetun oma omaisuus
• Kiinteistövakuutukset (As.Oy:t, Yritysten

kiinteistöt)
• Maaperä yleensä vakuutuksen kohteena,

mutta johonkin rajattuun rahamäärään asti
• Korvattavuuden edellytyksenä on se, että

maaperän pilaantuminen on seurausta
vakuutuksen kohteena olevan rakennusta tai
laitetta kohdanneesta korvattavasta
vahingosta

Asiakirjan laatija

4

Asiakirjan nimi

Omaisuusvakuutukset 2(2)

• Kotivakuutukset (omakotitalot)

• Maaperän pintakerros yleensä vakuutuksen
kohteena

• Korvattavuuden edellytyksenä on se, että
maaperän pilaantuminen on seurausta
vakuutuksen kohteena olevan rakennusta tai
laitetta kohdanneesta korvattavasta
vahingosta
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Asiakirjan laatija

5

Asiakirjan nimi

Vastuuvakuutukset 1(4)

• Vastuuvakuutuksesta korvataan ne toiselle
aiheutuneet vahingot, joista vakuutettu on
vahingonkorvausvelvollinen

• Vakuutetun omalle omaisuudelle aiheutuneita
vahinkoja ei siten korvata

Asiakirjan laatija

6

Asiakirjan nimi

Vastuuvakuutukset 2(4)

• Yritysvakuutukset: toiminnan vastuuvakuutus
(tai vastaava) ja kiinteistövakuutuksen
vastuuvakuutus

• Korvaa ainoastaan äkillisesti syntyneet
ympäristövahingot jotka havaitaan hyvin
nopeasti (esim. 14 vrk tai muu ehdoissa
määritelty aika) päästön alkamisesta
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Asiakirjan laatija

7

Asiakirjan nimi

Vastuuvakuutukset 3(4)

• Kotivakuutuksen vastuuvakuutusosa

• Korvaa ainoastaan ne ympäristövahingot
joiden syynä on "satunnaisen virheen
aiheuttama tilapäinen tapahtuma tai
olosuhde"

Asiakirjan laatija

8

Asiakirjan nimi

Vastuuvakuutukset 4(4)

• Vapaaehtoinen ympäristövastuuvakuutus (yrityksille)

• käytännössä harvinainen

• korvaa sekä äkilliset että hitaat
ympäristövahingot

• Lakisääteinen ympäristövastuuvakuutus toissijainen:
korvaa ainoastaan jos vahingonaiheuttaja on

• maksukyvytön

• tuntematon
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Asiakirjan laatija

9

Asiakirjan nimi

Liikennevakuutus

• Liikennevakuutus korvaa moottoriajoneuvon
liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneet esine-
ja henkilövahingot

• purkaminen/lastaaminen ?

• ei varsinaisia ympäristön pilaantumista
koskevia rajoituksia

Asiakirjan laatija

10

Asiakirjan nimi

omaisuusvakuutukset
vastuuvakuutukset
liikennevakuutus
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Vesa Majamaa
Helsingin yliopisto

ÖLJYVAHINKOJEN PUHDISTUSKUSTANNUSTEN
KORVAAMINEN ÖLJYSUOJARASTOSTA

Muistio asiassa, joka koskee kiinteistön omasta öljysäiliöstä aiheutuneen
vahingon korvaamista öljysuojarahaston varoista.

Jäljempänä tarkastellaan tapausta, jossa kiinteistönomistaja on kääntynyt
öljysuojarahaston puoleen saadakseen rahastolta korvausta öljyvahingosta,
joka kiinteistölle on aiheutunut kiinteistön aiemman omistajan aikana kiin-
teistöllä olleesta öljysäiliöstä. Ensin tarkastellaan kysymystä, voidaanko
kiinteistön nykyistä omistajaa pitää öljyvahingosta kärsimään joutuneena
öljysuojarahastolain tarkoittamassa merkityksessä (I). Sen jälkeen tarkastel-
laan sitä, tarjoaako öljysuojarahastolaki muita perusteita maksaa korvausta
suoraan kiinteistönomistajalle pilaantuneen maan puhdistamiseksi.

I.  Öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) mukaan rahaston varoista
voidaan maksaa korvaus "öljyvahingosta kärsimään joutuneelle". Ketä ra-
hastosta annetussa laissa tarkoitetaan "öljyvahingosta kärsimään joutuneel-
la" käy selville ensinnäkin lain 14 §:stä, jossa on säädetty korvauksensaajaa
koskeva rajoitus. Mainitun lainkohdan mukaan korvausta ei suoriteta

1) korvausvelvolliselle, eikä sille
2) jonka hallussa vahingon tai sen vaaran aiheuttanut öljy on
vahinkohetkellä ollut, taikka,
3) jonka toimeksiannosta öljyä on vahingon sattuessa kuljetet-
tu.

Rahastolaissa on sen 10 §:n 1 kohdassa määritelty, ketä tässä laissa tarkoite-
taan korvausvelvollisella. Mainitun 1 kohdan mukaan korvausvelvollinen on
se, joka muun lain mukaan olisi velvollinen maksamaan korvauksen vahin-
gosta. Tämän 10 §:n 1 kohdan määrittelemän korvausvelvollisen tunnista-
misen taikka olemassaolo ei sinänsä ole esteenä korvauksen saamiselle ra-
hastosta, vaan korvaus voidaan maksaa "öljyvahingosta kärsimään joutu-
neelle", jos sitä ei ole saatu täysimääräisesti perityksi 1 kohdassa tarkoitetul-
ta korvausvelvolliselta (taikka tämän vastuuvakuutuksesta).
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Rahastolain 10 §:n 1 kohdassa on itse asiassa ilmaistu rahastolain suhde
muuhun lainsäädäntöön. Rahastolain mukainen korvausjärjestelmä huolehtii
siitä, että "öljyvahingosta kärsimään joutunut" voi saada korvauksen siinä-
kin tapauksessa, ettei korvausvelvollinen (eikä tämän vastuuvakuutus) täytä
korvausvelvollisuuttaan.

Korvauksensaajaa koskeva rajoitus ei lain 14 §:n mukaan koske ai-
noastaan korvausvelvollista, vaan se on laajennettu koskemaan myös
sitä, jonka hallussa vahingon tai sen vaaran aiheuttanut öljy on va-
hinkohetkellä ollut taikka jonka toimeksiannosta öljyä on vahingon
sattuessa kuljetettu. "Aiheuttaja-vastaa" -periaatteen soveltaminen
edellyttänee usein tuottamuksen lukemista aiheuttajan syyksi. Kor-
vausmahdollisuuden epääminen haltijalta selittyy ankaralla vastuul-
la, joka tavanomaisesti liitetään yleisvaaralliseksi koettuun toimin-
taan.

Rahastolaista ei kuitenkaan saada selvää vastausta siihen, että tuleeko laki
sovellettavaksi myös asianosaissuhteissa vai rajoittuko korvauksen maksa-
minen vain kolmansien (sivullisten) kärsimiin vahinkoihin. Nyt esillä ole-
vassa tapauksessa, jossa on kysymys pientalokiinteistön maaperän pilaan-
tumisesta kiinteistöllä olevasta tai olleesta omasta öljysäliöstä, sivullinen eli
ns. kolmas (tertius) on esimerkiksi naapurikiinteistön omistaja. Asianosais-
suhde (inter partes -suhde) vallitsee ns. etenevässä sivullissuhteessa olevien
henkilöiden kesken eli kiinteistön uuden omistajan suhde entiseen omista-
jaan (luovuttajaan) ja hänen saantomiehiinsä (aiempiin omistajiin).

Asianosaissuhteen ja sivullissuhteen erottelun oikeudellinen merkitys on
siinä, että niissä sovellettavat oikeussäännöt ja -periaatteet poikkeavat toisis-
taan. Asianosaissuhteessa sovelletaan sopimusoikeudellisia periaatteita ja
kaupanvastuuta koskevia säännöksiä.

Kun kiinteistön maaperä on öljyn pilaama, rasittaa kiinteistöä ns.
laatuvirhe luonnollisesti edellyttäen, ettei kiinteistö tältä osin vastan-
nut ns. normaalia standardia; kiinteistö ei ollut sellainen, mitä ostaja
oli voinut edellyttää.

Kiinteistön uuden omistajan oikeus vedota kiinteistöä rasittavaan laatuvir-
heeseen on ns. salaisen virheenkin tapauksessa ajallisesti rajoitettu. Laatu-
virheen osalta määräaika on ilmaistu vuoden 1995 maakaaren 2 luvun 25
§:ssä. Pääsäännön mukaan (MK 2:25.1) ostajan on vedottava laatuvirhee-
seen kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitä-
nyt se havaita. Lainkohdan 2 momentissa on virheeseen vetoamiselle asetet-
tu kuitenkin ehdoton viiden vuoden aikaraja. Jos virheeseen ei ole vedottu
viiden vuoden kuluessa siitä, kun kiinteistön hallinta on luovutettu, on oike-
us vedota virheeseen menetetty. Mahdollisuus vedota virheeseen voidaan
menettää tämän viiden vuoden ajanjakson ainakin edellä mainitun 1 mo-
mentin perusteella.
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Kiinteistökaupan purkamiselle on myös omat ehdottomat rajoituksensa. MK
2 luvun 34 §:n mukaan ostajalla on oikeus purkaa kauppa vain, jos hän voi
palauttaa kiinteistön takaisin myyjälle. Tällöinkin oikeuden käyttämiselle on
ajallinen rajoitus: kymmenen vuotta siitä, kun kiinteistön hallinta on luovu-
tettu. Tämän määräajan kulumisen katkaisee vain kanteen vireillepano.

Vuoden 1995 maakaaren säännökset, jotka koskevat kiinteistön
omistajan mahdollisuutta vedota laatuvirheeseen ja oikeuden menet-
tämistä määräajan kulumisen seurauksena, ovat ennen maakaarta
vallinneen oikeuskäytännön mukaisia. Niinpä sillä seikalla, että jo-
tain kaupanvastuuta koskevaa kysymystä arvioitaisiin ennen maa-
kaaren voimaantuloa (1.1.1997) vallinneen lainsäädännön mukaan,
ei ole oikeudellista merkitystä. Näissä tapauksissa ratkaisua ei vain
perustettaisi manittuihin maakaareen säännöksiin; ratkaisun peruste-
luissa voitaisiin kuitenkin vedota niistä ilmeneviin oikeusohjeisiin.

Voidaanko kiinteistön uutta omistajaa, joka on menettänyt kaupanvastuuta
koskevien säännösten mukaan oikeutensa vedota kiinteistöä rasittaneeseen
laatuvirheeseen, pitää rahastolain tarkoittamassa merkityksessä "öljyvahin-
gosta kärsimään joutuneena"?

Asiaa voidaan tarkastella siltä pohjalta, minkä luonteisena lakina rahastola-
kia on  pidettävä, missä määrin se on vahingonkorvausta sääntelevä erityis-
laki ja missä määrin lailla on muita  vahingonkorvausoikeudellisia tehtäviä
ja tarkoitusperiä.

Vahingonkorvauslainsäädännön peruslähtökohta on, että sitä sovelletaan
kolmansien kärsimien vahinkojen korvaamiseen. Tämä soveltamisalaa kos-
keva asia on mainittu yleisessä vahingonkorvausta koskevassa laissa totea-
malla, ettei laki koske, ellei tässä laissa tai muussa laissa toisin säädetä, so-
pimukseen perustuvaa tai muussa laissa säädettyä korvausvastuuta.

Maaperän ollessa öljyn pilaama rasittaa kiinteistöä laatuvirhe, josta vahin-
gon kärsii viime kädessä omistaja ellei vastuu laatuvirheestä ole sälytettä-
vissä edellisille omistajille. Öljysuojarahastolaki ei ole tarkoitettu tasoitta-
maan taikka poistamaan syntyviä kohtuuttomuuksia tilanteissa, joissa kau-
panvastuuta koskevat säännökset eivät enää suojaa kiinteistön nykyistä
omistajaa. Kiinteistön entinen omistaja, jonka toiminnan johdosta maaperä
on pilaantunut, ei ole ulkopuolinen (sivullinen), jonka aikaansaamasta va-
hingosta kiinteistön nykyinen omistaja saisi korvauksen öljysuojarahastosta.

II.  Mikäli rahastolakia pidetään vahingonkorvauslakina, jonka koskee öljys-
tä aiheutuneen vahingon korvaamista, se ei ole käytettävissä tilanteissa, jois-
sa kiinteistönomistaja kärsii vahinkoa sillä perusteella, ettei hänen saanto-
miestään (entistä omistajaa) saada vastuuseen aiheuttamastaan vahingosta.
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Öljysuojarahastolain keskeisenä tarkoituksena on kuitenkin ympäristönsuo-
jelu. Lailla pyritään turvaamaan se, että pilaantunut maaperä, josta aiheutuu
vaaraa ympäristölle, voidaan puhdistaa. Rahastolailla on hyvin voimakas
julkisoikeudellinen intressi. Rahastolaki annettiin samassa yhteydessä kuin
laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta (378/1974), missä
laissa öljyvahinkojen torjunta säädettiin viranomaisten velvollsiuudeksi.
Tämä käy selvästi ilmi lain 10 §:stä, jonka mukaan rahaston varoista makse-
taan korvaus öljyvahinkojen torjuntaviranomaiselle.

Ympäristönsuojelullisen tarpeen olemassaolo aikaansaa torjuntaviranomai-
selle toimintavelvoitteen siitä riippumatta, mistä vahinko (öljypäästö) on
syntynyt. Torjuntaviranomaisen toimintavelvollisuuden kannalta ei ole mer-
kitystä sillä, onko maaperän ja mahdollisesti pohjavesi pilaantunut omakoti-
talon öljysäiliön vuodosta taikka säiliöauto-onnettomuuden seurauksena.
Mikäli torjuntaviranomainen ryhtyy omakotitalon öljysäiliövuodon johdosta
puhdistamistoimiin, jotka ovat tarpeen pohjaveden suojaamiseksi taikka
puhdistamiseksi taikka maaperän puhdistamiseen, joissa tarve johtuu ympä-
ristönsuojelullisista seikoista, on torjuntaviranomainen (kunta) oikeutettu
saamaan korvauksen kustannuksistaan rahastolain 10 §:n mukaisesti öl-
jysuojarahastosta.

Tapauksissa, joissa torjuntaviranomainen pyytää korvausta rahastolta, tulee
torjuntaviranomaisen rahastolain 10 §:n 1 ja 2 kohdan mukaan osoittaa, ettei
korvausta ole täysimääräisesti saatu perityksi siltä, joka on muun lain mu-
kaan velvollinen maksamaan korvauksen vahingosta eikä korvausta saada
korvausvelvollisen vastuuvakuutuksesta; taikka ettei korvausvelvollista ei
ole saatu selvitetyksi.

Rahastolain 10 §:n säännös sääntelee torjuntaviranomaisen (kunnan) ja ra-
haston välistä suhdetta. Torjuntaviranomainen on ryhtynyt toimenpiteisiin ja
pyytää kustannuksistaan korvausta rahastolta. Tästä rahaston ja torjuntavi-
ranomaisen välisestä suhteesta on muodostunut tietty käytäntö. Korvauksen
maksamiselle kunnalle on riittänyt, että kunta osoittaa yrittäneensä tehok-
kaasti periä kustannukset vahingon aiheutajalta taikka pyrkineensä selvittä-
mään, kuka olisi korvausvelvollinen.

Vaikka torjuntaviranomainen on saanut korvauksen kustannuksistaan rahas-
tolta, jää korvausvelvollisen vastuu jäljelle. Tästä säännellään takautumisoi-
keutta ksokevassa rahastolain 16 §:ssä. Tämän mukaan öljysuojarahastosta
korvausta saaneen oikeus saada korvausta korvausvelvolliselta siirtyy öl-
jysuojarahastolle siltä osin kuin korvausta on maksettu. Käytännössä tämä
merkitsee tilanteita, joissa öljysuojarahasto on maksanut korvausta torjunta-
viranomaiselle ja korvausvelvollinen on olemassa. Mainitun 16 §:n jälkim-
mäisen lauseen mukaan rahaston hallituksella on erityisestä syystä oikeus
jättää korvaus kokonaan tai osittain perimättä takaisin rahastoon. Takaisin-
perimättä jättämisestäkin on olemassa rahaston käytäntöä. Käytännössä ky-
symys on ollut lähinnä sosiaalisin perustein tapahtuneesta "anteeksiannos-
ta".
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Öljysuojarahastolaki ei ole kuitenkaan puhdas yksityisoikeudellinen vahin-
gonkorvauslaki, vaan sillä on voimakas julkisoikeudellinen ulottuvuus. Tä-
mä tulee rahastolaissa esille säännöksissä, jotka koskevat torjuntaviranomai-
sen oikeutta saada korvaus torjunta- ja ennallistamistoimista sille aiheutu-
neista kustannuksista. Öljyn aiheuttaman pilaantumisen "korjauskustannuk-
sia" ei jätetä torjuntaviranomaisen (kunta/valtio) maksettavaksi, vaan tällä
on oikeus saada korvaus rahastosta.

Olisiko ajateltavissa, että kiinteistön omistaja, joka ei ole pilaantumista ai-
heuttanut ja joka ei voi saada aiheuttajaa voimassa olevan lainsäädännön
mukaan vastuuseen, voisi saada pilaantumisen poistetuksi ilman torjuntavi-
ranomaisen väliintuloa? Mikäli rahastosta maksetaan korvaus pilaantumisen
poistamisesta kiinteistönomistajalle, niin merkitseekö tämä asiallisesti sitä,
että rahaston hallitus katsoisi samalla myös sellaisten "erityisten syiden"
olevan olemassa, jotka oikeuttavat hallituksen rahastolain 16 §:n mukaan
olemaan kokonaan tai osittain perimättä torjuntavelvolliselle maksettua kor-
vausta takaisin korvausvelvolliselta?  Olisiko korvauksen maksamiselle
muun kuin kolmannen (sivullisen) aiheuttamasta vahingosta asetettava joi-
tain yleisiä edellytyksiä?

Lienee selvää, että korvauksensaajan tulee olla ollut vilpittömässä mielessä,
se on tietämätön pilaantumisesta tullessaan kiinteistön omistajaksi.

Yleiseksi edellytykseksi voitaneen asettaa myös se, että korvauksen maksa-
minen tulee kysymykseen tilanteissa, joissa torjuntaviranomainen olisi vel-
vollinen ryhtymään torjuntatoimiin. Toimintavelvoite on olemassa, jos pi-
laantuminen uhkaa pohjavettä ja/tai maaperän pilaantuminen uhkaa levitä
(aiheuttaja)kiinteistön ulkopuolelle. Pilaantumisen poistamiseen tulee toisin
sanoen olla ympäristöstä johdettava ympäristösuojelullinen peruste taikka
sivulliselle aiheutuvan (aiheutuneen) vahingon tai haitan poistaminen.

Arvioitaessa ympäristöllisen perusteen olemassaoloa oman ryhmänsä muo-
dostavat tapaukset, joissa maaperän pilaantumisesta aiheutuu terveydellistä
haittaa ja/tai muuta epäviihtyisyyttä vain kiinteistössä asuville henkilöille.
Näiden kiinteistön/rakennuksen sisällä pysyvien haittojen, jotka eivät uhkaa
laajeta kiinteistön ulkopuolelle, jäämistä rahastolain soveltamisalan ulko-
puolelle voitaneen perustella. Pilaantuminen saattaa myös ilmetä lähinnä
kiinteistön taloudellisen arvon vähenemisenä. Pelkästään taloudellisen arvon
vähenemisenä ilmenevä vahinkoa on tuskin syytä korvata rahaston varoista.
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Eija Kanninen
Lohjan kaupunki

LOHJAN KAUPUNGIN ÖLJYSÄILIÖKARTOITUS JA
LÄMMITYSÖLJYSÄILIÖIDEN OMISTAJILLE SUUN-
NATTU OHJE

Öljysäiliökartoitus kesällä 2005

Taustaa

Lohjan kaupungin ympäristövalvonta kartoitti lämmitysöljysäiliöiden kunto-
ja tarkastustilannetta Porlan ja Myllylammen pohjavedenottamoiden valu-
ma-alueella kesällä 2005. Kartoitus koski sekä maanalaisia että maanpäälli-
siä öljysäiliöitä. Kartoituksessa käytettiin hyväksi Länsi-Uudenmaan pelas-
tuslaitoksen Lohjan paloaseman öljysäiliörekisteriä sekä kartoitusalueen
öljysäiliöihin liittyviä pöytäkirjoja. Kartoitustarpeen loivat mm. 1.1.2004
voimaan astuneet Lohjan ympäristösuojelumääräykset sekä lukuisat Lohjal-
la tapahtuneet öljyvahingot. Öljysäiliökartoitusta tehtiin myös kesällä 2004,
jolloin kartoitusta tehtiin osassa Moision pohjavedenottamon valuma-
aluetta.

Lohjan kaupunginvaltuuston 23.9.2003 hyväksymissä Lohjan ympäristön-
suojelumääräyksien § 14:ssä säädetään polttonesteiden varastoinnista ja
käsittelystä. Määräyksissä velvoitetaan tarkastuttamaan säännöllisesti kaikki
polttonestesäiliöt putkistoineen ja suojarakenteineen. Siirtymäkausisäännök-
sen mukaan säiliön ensimmäinen tarkastus tulee tehdä viimeistään vuoden
2006 loppuun mennessä, mikäli säiliötä ei ole tarkastettu ympäristönsuoje-
lumääräysten mukaisesti. Pohjavesialueella sijaitsevat maanalaiset öljysäili-
öt tulee tarkastuttaa 5 vuoden välein. Lohjan ympäristönsuojelumääräyksien
mukaan maanalaisiksi öljysäiliöiksi luetaan ympäröivän luonnollisen maan-
pinnantason alapuolelle sijoitetut säiliöt riippumatta siitä, onko ne sijoitettu
kellariin, bunkkeriin tai erilliseen tilaan.

Kartoitus

Tarkastus- ja neuvontakäyntejä tehtiin osaan Porlan ja Myllylammen pohja-
vedenottamoiden valuma-alueella sijaitsevista öljylämmityksen omaavista
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kiinteistöistä. Alueella sijaitsee suhteellisen vanhaa asutusta ja Lohjan palo-
aseman rekisteritietojen perusteella huomattava määrä tarkastamattomia
säiliöitä. Kartoitukseen otettiin mukaan yhteensä 71 kiinteistöä. Kartoitusta
koskeva kirje lähetettiin kiinteistön omistajille 11.5.2005. Kiinteistön omis-
tajien kanssa sovittiin kartoituskäyntiaika, jonka yhteydessä kerättiin tietoa
kartoitettavasta öljysäiliöstä sekä jaettiin ympäristönsuojelutoimiston kesällä
2004 tekemää öljysäiliöihin liittyvää ohjetta. Kartoituskäynnit sijoittuivat
pääasiassa ajalle 17.5.–10.6.2005. Tuona aikana saatiin kartoitettua yhteensä
61 kiinteistöä. Puhelimitse saatiin yhteensä 8 kartoituskohteen tiedot. Aino-
astaan 2 kiinteistöä jäi kartoittamatta.

Kartoituksen tulokset

Kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) päätös (344/83) velvoittaa tarkas-
tuttamaan tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevia suorassa maakosketuksessa
olevia säiliöitä, jotka eivät ole kaksoisvaippasäiliöitä tai suoja-altaassa. Kar-
toitusalueella on yhteensä 7 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen
alaista maanalaista säiliötä ja valtaosa näistä säiliöistä on asennettu ennen
1970-lukua. Kartoituksessa selvisi, että ainoastaan kolme näistä säiliöistä on
tarkastettu edellä mainitun päätöksen mukaisesti.

Kartoitetulla alueella on yhteensä 56 käytössä olevaa öljysäiliötä, joiden
määräaikaistarkastuksia velvoittavat Lohjan ympäristönsuojelumääräykset.
Näistä säiliöistä 13 oli kartoitushetkellä tarkastettu 1.1.2004 voimaan astu-
neiden ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Alueella oli kartoitushet-
kellä seitsemän öljysäiliötä, jotka olivat asennuksen jälkeen tarkastettu, mut-
ta tarkastuksesta oli kulunut yli viisi vuotta. Kartoitusalueelta löydettiin yh-
teensä 36 säiliötä, joita ei ole lainkaan tarkastettu asennuksen jälkeen.

Kartoitetulla alueella olevista öljysäiliöistä noin 17 % on asennettu ennen
vuotta 1969 ja näistä säiliöistä noin 45 % on kokonaan tarkastamatta. Kar-
toitusalueen öljysäiliöistä noin 40 % on asennettu 1970-luvulla ja näistä 44
% on kokonaan tarkastamatta. Yli 25 % kartoitetulla alueella olevista öl-
jysäiliöistä on asennettu 1980-luvulla ja kokonaan tarkastamatta näistä säili-
öistä on noin 86 %. 1990-luvulla asennettuja öljysäiliöitä kartoitusalueella
oli noin 13 % ja näistä säiliöistä 100 % oli kartoitushetkellä tarkastamatta.
Vuoden 2000 jälkeen asennetut öljysäiliöt on luokiteltu Lohjan ympäristön-
suojelumääräysten mukaisesti tarkastetuiksi. Kokonaisuudessaan kartoitus-
alueen öljysäiliöistä yli 60 % on kokonaan tarkastamatta. Kartoituksen tu-
lokset näkyvät alla olevasta taulukosta.

Kartoitetulla alueella 32 kiinteistössä on käytöstä poistettu öljysäiliö ja näis-
tä 26 kiinteistössä on otettu käyttöön uusi öljysäiliö. Käytöstä poistetuista
öljysäiliöistä 3 oli poistettu maaperästä käytöstä poiston jälkeen. Kartoitetul-
la alueella yhteensä kuusi kiinteistöä on siirtynyt kokonaan toiseen lämmi-
tysjärjestelmään ja näistä 4 kiinteistössä on tällä hetkellä käytössä sähkö-
lämmitysjärjestelmä.
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Taulukko 1.  Kartoituksen tulokset

Säiliöt tarkas-
tus velvoitteen

mukaan

Tarkastettu
velvoitteiden
mukaisesti

Tarkastettu
 joskus

Ei tarkastettu
asennuksen

jälkeen

Asennusvuo-
si

YSM KTM YSM KTM YSM KTM YSM KTM
        –1969 5 6 2 3 - 1 3 2
1970–1979 24 1 6 1 7 - 11 -
1980–1989 16 - 2 - - - 14 -
1990–1999 8 - - - - - 8 -

   2000– 3 - 3 - - - - -
Yhteensä 56 7 13 4 7 1 36 2

Neljän kartoitusalueella sijaitsevan kiinteistön omistajalla ei ollut tietoa
kiinteistön nykyisen öljysäiliön asennusta edeltävän ajan lämmitysjärjestel-
mästä eikä näin ollen tietoa mahdollisista käytöstä poistetuista säiliöistä.
Muutamien kiinteistöjen kohdalla tieto öljysäiliön tarkastuksesta jäi epäsel-
väksi mahdollisesta tarkastuksesta tehdyn dokumentin puuttumisen vuoksi.

Ympäristövalvonnan yhteenveto

Kartoituksesta selvisi, että alueella sijaitsee erittäin paljon tarkastamattomia
öljysäiliöitä; yli 60 %. Kesällä 2004 Moision alueella tehdyssä öljysäiliökar-
toituksessa samankokoisella otanta-alueella sijaitsi tarkastamattomia öljysäi-
liöitä noin 46 %. Tehdyssä kartoituksessa lähes 80 % rakennuksessa olevista
säiliöistä luokiteltiin maanalaisiksi öljysäiliöiksi, mikä johtuu pitkälti alueen
vaihtelevasta maanpinnan korkokuvasta. Sama suunta havaittiin myös kesäl-
lä 2004 tehdyssä kartoituksessa. Merkittävin ympäristöriski kahden kesän
aikana tehtyjen kartoitusten perusteella syntyy ennen kaikkea säiliöistä, jot-
ka ovat yli 30 vuotta vanhoja ja tarkastamattomia. Suojaamattomien öljysäi-
liöiden lisäksi suuren ympäristöriskin aiheuttavat myös suoja-altaalla ja suo-
jakammiolla varustetut öljysäiliöt niin ikään säiliöiden ikääntymisen sekä
puutteellisten tarkastusten vuoksi.
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   LIITE
LOHJAN KAUPUNKI, ASIAKASOHJE

OHJEITA LÄMMITYSÖLJYSÄILIÖIDEN OMISTAJILLE
-  ÖLJYSÄILIÖN SIJOITTAMINEN, TARKASTUTTAMI-
NEN JA KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN

1. ÖLJYSÄILIÖN SIJOITTAMINEN JA VARUSTEET

Lohjan kaupunginvaltuuston 24.9.2003 §79 hyväksymissä, 1.1.2004 voi-
maan tulleissa ympäristönsuojelumääräyksissä velvoitetaan säilyttämään
öljyjä ja muita kemikaaleja siten, että mahdollisissa vuototilanteissa niiden
valuminen maaperään ja joutuminen edelleen pohjaveteen on estetty. Öljyn
säilytykseen käytettävien säiliöiden päällä tulee olla maininta siitä, mitä
säiliö sisältää. Öljysäiliöt ja niiden suoja-altaat on sijoitettava siten, että nii-
den kunto voidaan todeta esteettömästi ja mahdolliset vuodot havaita nope-
asti. Säiliöiden ja suoja-altaiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti.

1.1 Säilytys pohjavesialueella

Ympäristönsuojelumääräyksissä kielletään uusien öljysäiliöiden sekä niiden
putkistojen sijoittaminen maan alle pohjavesialueella. Uudet säiliöt tulee
varustaa tarkoituksenmukaisin valvonta- ja hälytyslaittein. Uusista öljysäili-
öistä polttoneste tulee johtaa polttimolle yksiputkijärjestelmällä tai muulla
vastaavantasoisella tekniikalla ympäristöriskien minimoimiseksi. Säiliö voi-
daan pohjavesialueella sijoittaa maanpinnan tason alapuolelle rakennuksen
kellaritiloihin, jos noudatetaan sisätilasäilytyksen vaatimuksia: Säilytys-
paikka on tiivislattiainen, kynnyksin tai lattiakaadoin varustettu viemäröi-
mätön tila, tai säiliö on kaksoisvaippasäiliö tai erillisellä suoja-altaalla va-
rustettu. Säiliön kunto tulee olla ulkoapäin tarkistettavissa. Uudet maanpin-
nantason alapuolella olevat yli 1 m3:n kokoiset säiliöt on aina varustettava
vähintään 100% suoja-altaalla.

Pohjavesialueella ulkotiloissa öljyt tulee säilyttää kaksoisvaipallisessa säili-
össä tai siten, että öljysäiliö on sijoitettu maan päälle katokselliseen, reunuk-
selliseen ja pinnaltaan tiivistettyyn suoja-altaaseen. Suoja-altaan on oltava
tilavuudeltaan vähintään 100% säiliöiden tilavuudesta.

1.2 Säilytys pohjavesialueen ulkopuolella

Suositeltavaa on, että lämmitysöljysäiliö sijoitetaan maan alle ainoastaan,
mikäli sijoittaminen maan päälle ei ole mahdollista turvallisuussyistä.

Ulkotiloissa lämmitysöljy tulee säilyttää kaksoisvaipallisessa säiliössä tai
katoksellisessa, reunuksellisessa ja pinnaltaan tiivistetyssä suoja-altaassa.
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Suoja-altaan on oltava tilavuudeltaan vähintään 100% suurimman säiliön
tilavuudesta.

Sisätiloissa lämmitysöljy tulee säilyttää tiivislattiaisessa, kynnyksin tai lat-
tiakaadoin varustetussa viemäröimättömässä tilassa, kaksoisvaipallisessa
säiliössä tai erillisessä suoja-altaassa. Vuototilanteissa lämmitysöljyn pääsy
viemäriin tai maaperään tulee olla estetty ja säiliön kunnon tulee olla ulkoa-
päin tarkistettavissa.

1.3 Siirtymäkausisäännös

Ympäristönsuojelumääräysten siirtymäkausisäännöksen mukaan öljysäili-
öiden tulee täyttää määräyksissä esitetyt vaatimukset pohjavesialueella
vuoden 2006 loppuun mennessä ja muilla alueilla vuoden 2009 loppuun
mennessä. Tämä määräys ei koske ennen näiden ympäristönsuojelumäärä-
ysten voimaantuloa asennettuja maanalaisia säiliöitä.

1.4 Öljylämmityslaitteistot

Öljysäiliön ja siihen kuuluvien varusteiden asentaminen on luvanvaraista.
Asentamisen saa tehdä vain Turvatekniikan keskuksen hyväksymä liike.
Liikkeen on aina annettava asiakkaalleen kirjallinen todistus laitteiden ja
asennustyön vastaavuudesta asetuksiin nähden. Vakuus tulee toimittaa kun-
nan pelastusviranomaiselle.

Öljylämmityslaitteistot (säiliö alle 200 m3) tulee katsastuttaa  pelastusviran-
omaisella uutta laitteistoa käyttöönotettaessa sekä milloin vanhaan laitteis-
toon on tehty oleellisia muutoksia. Oleellisista muutoksista on kyse silloin,
kun säiliötilavuutta lisätään, säiliö tai sen sijoituspaikka vaihdetaan, öljy-
putkistoa oleellisesti muutetaan tai öljypoltin vaihdetaan suurempi tehoi-
seen. Katsastusta ei tarvita, jos kyseessä on polttimen vaihto vastaavaan tai
pienempitehoiseen, putkiston, säiliön tai laitteiston pienet korjaukset, varus-
teiden kunnostus tai vaihto vastaaviin.

Öljysäiliön sijoittamiseen kiinteistön yhteyteen tai säiliön sijaintipaikan
muuttamiseen vaaditaan rakennusvalvontaviranomaisen lupa.

Lisää tietoa palotarkastustoiminnasta saa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitok-
sen sivulta www.espoo.fi ® Turvallisuus ® Länsi-Uudenmaan pelastuslai-
tos ® Palotarkastustoiminta.

1.5 Täyttöpaikan vaatimukset

Suurin osa öljyvahingoista liittyy säiliön täyttötilanteisiin. Täytön yhteydes-
sä säiliö ja sen varusteet joutuvat pumpattavan öljyn aiheuttaman rasituksen
alaiseksi. Jo täytön tilausvaiheessa on hyvä kertoa tilaukseen liittyvät poik-
keukselliset seikat, kuten esimerkiksi täyttöpaikan muutokset ja ensimmäi-
nen täyttö.
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Turvallinen täyttöpaikka täyttää seuraavat vaatimukset:
· öljysäiliön ylitäytönestin on toimiva
· ilmaputki ei ole tukossa ja se on halkaisijaltaan vähintään 50 milli-

metriä
· täyttöputken suu ei ole 1,5 metriä korkeammalla, tai säiliöauton kul-

jettajalle on varattu turvallinen työtaso
· ilmaputken suuaukko näkyy täyttöpaikalle
· säiliöauto pääsee vähintään 30 metrin päähän täyttöpaikasta
· täyttöputken suu on varustettu painetiiviillä liitinnipalla

Öljyalan Palvelukeskus Oy, Öljy huolehtii Sinusta – pidä huoli öljylämmi-
tyksestä –esite

2. ÖLJYSÄILIÖIDEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET

2.1 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (344/83) maanalaisten öljysäiliöi-
den määräaikaistarkastuksista velvoittaa tärkeällä pohjavesialueella sijait-
sevien maanalaisten öljysäiliöiden omistajia. Tässä päätöksessä maanalai-
sella säiliöllä tarkoitetaan suorassa maakosketuksessa olevia öljysäiliöitä, ja
tästä johtuen tämä päätös ei koske kaksoisvaippasäiliöitä eikä suoja-altaassa
olevia maanalaisia säiliöitä.

Tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt tulee tarkas-
tuttaa KTM:n päätöksen mukaan ensimmäisen kerran 10 vuoden kulues-
sa säiliön käyttöönotosta. Tämän jälkeen säiliön tarkastus tulee suorittaa
tarkastuksessa todetun säiliöluokan mukaan.

Öljysäiliön todettuun kuntoon perustuvat tarkastusvälit tärkeällä pohjavesi-
alueella sijaitseville maanalaisille öljysäiliöille on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Todettuun säiliön kuntoon perustuvat tarkastusvälit.

Säiliö-
luokka

A,
 metal-
lisäiliö

A,
muu säiliö

B C D

Seuraava
tarkastus

5 vuoden
kuluttua

10 vuoden
kuluttua

2 vuoden
kuluttua

6 kuukau-
den kulut-
tua

poistettava vä-
littömästi käy-
töstä

Taulukko perustuu Kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen 344/83 sekä Öljy- ja kaasu-

lämmitys Yhdistys ry:n Teknilliseen suositukseen TS-7, 2002.



45

2.2 Lohjan ympäristönsuojelumääräykset

Lohjan ympäristönsuojelumääräyksissä velvoitetaan tarkistuttamaan kaikki,
niin maanalaiset kuin muualla sijaitsevat öljysäiliöt määräaikaisin välein.
Määräysten tarkoituksena on  saada parannettua varastoinnin turvallisuutta
sekä ehkäistä terveydelle ja ympäristölle haitallisia onnettomuuksia.

Määräysten mukaan öljysäiliöt putkivetoineen, hälytinlaitteineen ja suojara-
kenteineen tulee tarkastuttaa valtuutetulla tarkastajalla säännöllisin määrä-
ajoin vähintään taulukon 2 mukaisesti, ellei säiliön kunto edellytä tiheämpiä
tarkastuksia (Taulukko 1).

Taulukko 2. Ympäristönsuojelumääräyksiin perustuvat tarkastusvälit.
Lohjan ympäristönsuojelumääräyksissä:
1) Pohjavesialueella tarkoitetaan I ja II luokan pohjavesialueita ja näihin rinnastettavia pohjavesialuei-
ta.
2) Rantavyöhykkeellä tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain rantavyöhykettä, joka ulottuu keski-
määrin 100 metrin päähän keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.
3) Maanalaisiksi säiliöiksi luetaan ympäröivän luonnollisen maanpinnantason alapuolelle sijoitetut
säiliöt riippumatta siitä, onko ne sijoitettu kellariin, bunkkeriin tai erilliseen tilaan.

Tarkastuspöytäkirjan jäljennös tulee toimittaa välittömästi paloviranomai-
selle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi.

Säiliön omistajan tai haltijan tulee huolehtia siitä, että määräaikaistarkastuk-
set suoritetaan ajallaan.

Tiedon siitä, onko kiinteistö tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella tai ran-
tavyöhykkeellä saa kunnan pelastuslaitokselta tai ympäristöviranomaiselta.
Lohjan kaupungin pohjavesialuekartta on nähtävillä Kaupunkisuunnittelu-
keskuksessa ympäristöyksikössä Monkolan 2. kerroksen C-siivessä.

2.2.1 Siirtymäkausisäännös

Lämmitysöljysäiliöiden ensimmäiset määräaikaistarkastukset on suoritetta-
va ympäristönsuojelumääräysten siirtymäkausisäännöksen mukaisesti seu-
raavasti: mikäli säiliötä ei ole tarkastettu näiden määräysten mukaisesti tulee
säiliön ensimmäinen tarkastus suorittaa viimeistään vuoden 2006 loppuun
mennessä. Tätä siirtymäsäännöstä ei sovelleta, mikäli säiliön viimeisim-
mästä tarkastuksesta on esittää asianmukainen todistus, josta käy ilmi, että

Öljysäiliö I ja II luokan pohja-
vesialue1)

Rantavyöhyke2) Muu alue

Maanalainen3) 5 vuoden välein 5 vuoden välein 10 vuoden
välein

Maanpäällinen 10 vuoden välein 10 vuoden vä-
lein

10 vuoden
välein
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tarkastus on suoritettu näiden määräysten mukaisesti tai säiliön ikä ja nämä
määräykset eivät edellytä säiliön tarkastamista.

Mikäli eri lainsäädännön perusteella tulevat tarkastusvelvoitteet poik-
keavat toisistaan tulee kiinteistön omistajan noudattaa määräajoiltaan
tiukinta velvoitetta.

2.3 Tarkastuksen tilaaminen

Öljysäiliöiden tarkastukseen tulee käyttää alan ammattilaista. Kun öljysäili-
ön on tarkastanut viranomaisen hyväksymä tarkastusliike, on tarkastuspöy-
täkirja näyttönä myös vahinkotilanteissa öljysäiliön asianmukaisesta hoidos-
ta.

Öljysäiliön tarkastuskustannukset ovat, vuonna 2004, olleet noin 350 euroa.
Tietoa öljysäiliön tarkastuskustannusten hyväksymisestä verotuksen kotita-
lousvähennykseen, voi tiedustella verotoimistosta.

3. ÖLJYVAHINGOT

Säiliön omistaja tai haltija on vastuussa säiliön kunnosta. Öljysäiliön sään-
nöllisillä tarkastuksilla omistaja voi säästää huomattavasti rahaa, sillä ny-
kyisten määräysten mukaan vahingon aiheuttaja vastaa öljyvahingon puh-
distustyöstä aiheutuneista kustannuksista. Kattava kotivakuutus on myöskin
aina tarpeen yllättävien tilanteiden varalta. Vakuutuksesta saataviin korva-
uksiin voi myös vaikuttaa se, onko säiliö tarkastettu ja huollettu asianmukai-
sesti.

Öljyvahinko on monestikin seurauksiltaan vakavampi ja kalliimpi korjata
kuin esimerkiksi vesivahinko. Pienestäkin öljyvuodosta syntyy maaperän
puhdistamistarve (esim. maidenvaihto) ja tästä aiheutuu yleensä tuhansien
eurojen kustannus, ja käytännössä kunnostuksen kustannukset jäävät har-
voin alle 10 000 euron. Tehtäessä kunnostustöitä rakennusten sisätiloissa ja

Öljylämmitysalan urakoitsijat

Öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huolto-urakointia sekä öljysäili-
öiden määräaikaistarkastusta harjoittavien yritysten on täytettävä näi-
tä aloja koskevat turvallisuus- ja kelpoisuusedellytykset. Öljy- ja Kaasu-
lämmitys Yhdistys ry:n urakoitsijajäsenet ovat Turvatekniikan kes-
kuksen hyväksymiä ja rekisteröimiä yrityksiä. Öljylämmitysalan am-
mattiliikkeen yhteystietoja saa Öljy- ja Kaasulämmitys Yhdistys ry:n
urakoitsijarekisteristä puh. 09 – 720 6110 tai www.oljylammitys.fi. Lä-
himmät urakoitsijat löytyvät puhelinluettelon keltaisilta sivuilta öljy-
lämmityslaiteasennus- ja huoltoliikkeet.
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alapuolella, hankalissa maaperäolosuhteissa, kunnostuskustannukset voivat
nousta satoihin tuhansiin euroihin. Joissakin tapauksissa maaperää ei saada
puhdistettua ilman rakennuksen osittaista tai kokonaan purkamista. Pohja-
veden likaantuessa puhdistustyön kustannus nousee edelleen huomattavasti
ja kunnostustyöt pitkittyvät.

Öljyvahingon sattuessa on öljysäiliön omistajan ryhdyttävä alustaviin tor-
juntatoimenpiteisiin ja ilmoitettava vahingosta heti hätäkeskukseen, joka
hälyttää pelastuslaitoksen paikalle. Pelastuslaitos ryhtyy tarpeellisiin torjun-
tatoimenpiteisiin, jotta vahingon haittavaikutukset saadaan rajoitetuksi. Vä-
littömien torjuntatoimien yhteydessä pelastusviranomainen pyytää harkin-
tansa mukaan asiantuntija apua ympäristöviranomaiselta. Välittömien tor-
juntatoimenpiteiden jälkeen tulee arvioida tarvittavat jatkotoimenpiteet:
maaperän puhtauden varmistaminen ja mahdollisen jatkokunnostuksen tar-
ve. Tämän arvion tekee ympäristöviranomainen ja tästä johtuen kiinteistön
omistajan tai pelastusviranomaisen tulee aina ilmoittaa öljyvahingosta myös
ympäristöviranomaiselle. Öljyvahingon yhteydessä yhteydenotto vakuutus-
yhtiöön on yleensä myös tarpeen.

Ilmoittamalla öljyvahingosta sekä pelastusviranomaiselle että ympäristövi-
ranomaiselle öljysäiliön omistaja varmistaa, että hän on omalla toiminnal-
laan edesauttanut öljyvahingon leviämisen rajoittamista.

4. ÖLJYSÄILIÖN KUNNOSTAMINEN

On suositeltavaa, että vanhat huonokuntoiset säiliöt uusitaan korjaamisen
sijasta, koska tällöin säiliön yhteydessä tulevat uusituiksi myös kaikki sen
varusteet, ja varastoinnin kokonaisturvallisuus paranee nykyisten vaatimus-
ten tasolle.

Säiliön kunnostamista koskevissa kysymyksissä kannattaa kääntyä alan
ammattilaisten puoleen. Heillä on asiantuntemusta siitä, millainen kunnostus
sopii parhaiten säiliöllesi.

5. ÖLJYSÄILIÖN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

5.1 Maanalainen lämmitysöljysäiliö

Käytöstä poistetut, puhdistamattomat maanalaiset öljysäiliöt ovat varsinkin
ikääntyessään riski maaperälle ja pohjavedelle. Maanalaiset säiliöt ja niiden
putkistot ovat osoittautuneet ongelmallisiksi etenkin tilanteissa, joissa säili-
ön tyhjentämisestä tai aiemmasta huollosta, tarkastuksista, puhdistuksesta
tai mahdollisista vuodoista maaperään ei ole tietoa. Öljysäiliö, joka on pois-
tettu tai aiotaan poistaa käytöstä on jätelain mukaan jätettä eikä sitä saa hy-
lätä tai käsitellä hallitsemattomasti.
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Lohjan ympäristönsuojelumääräyksissä velvoitetaan kiinteistön omistajaa
tai haltijaa huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä sijaitsevat maanalaiset öl-
jysäiliöt täyttöputkineen poistetaan kiinteistöltä, kun niitä ei enää käytetä
(§14.5). Poistovelvoite koskee säiliöitä, jotka on poistettu käytöstä 1.1.2004
jälkeen. Ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää luvan poiketa öljysäi-
liön poistamisvelvoitteesta erillisen hakemuksen ja selvityksen perusteella,
mikäli poikkeamisesta ei arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumisen
vaaraa. Päätöksestä peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu.

5.1.1 Säiliön käytöstä poistamisen toimintaohje:

1. Puhdistuta säiliö asianmukaisesti ja tarkastuta säiliön kunto
mahdollisten vuotojen varalta.

2. Toimita ympäristöviranomaiselle valtuutetun tarkastajan todistus
poistettavan säiliön kunnosta.

3. Tee säiliön käytöstä poistamisesta ilmoitus paloviranomaisille.
4. Varaa ympäristöviranomaiselle ja palotarkastajalle mahdollisuus

tarkastaa maaperän tila säiliön noston yhteydessä.
5. Toimita poistettu säiliö asianmukaiseen käsittelyyn.
6. Havaittaessa maaperän pilaantumista, poista ja käsittele pilaan-

tunut maa siten, kuin ympäristöviranomainen määrää.

Kiinteistön myynnin yhteydessä asianmukaisesti hoidetut ja viranomaisen
valvomat säiliöiden poistot ovat arvokasta aineistoa kiinteistön asianmukai-
sesta hoidosta.

5.2 Muut kuin maanalaiset lämmitysöljysäiliöt

Kun säiliö poistetaan pysyvästi käytöstä, se on sijainnista riippumatta tyh-
jennettävä öljystä ja puhdistettava. Puhdistuksesta syntyvät jätteet tulee toi-
mittaa ongelmajätteenä käsiteltäviksi. Säiliön poiston yhteydessä tulee myös
poistaa säiliön täyttöyhteydet. Säiliön käytöstä poistamisesta on hyvä tehdä
ilmoitus paloviranomaiselle. Säiliön kunnon ja käytöstä poistamisen kirjaa-
minen on tärkeä seikka sekä säiliön omistajan että säiliön tarkastajan kan-
nalta. Sen avulla on poistohetken tilanne tarvittaessa todennettavissa. Maan-
päällinen, rakennuksessa sijaitseva säiliö puretaan yleensä tilantarvesyistä.
Purkutöissä tulee noudattaa varovaisuutta ja tulityösäännöksiä. Säiliö sekä
purkamisesta syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.

Jos säiliö poistetaan käytöstä vain tilapäisesti, tulee täyttöyhteyksien käyttö
estää, jottei säiliötä päästä täyttämään vahingossa.
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Carina Ölander
Uudenmaan liitto

AMPUMARATASELVITYS

Uudenmaan liitto

Kuva 1. Uudenmaan liittoon kuuluvat kunnat
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Kuva 2 Maakunnan kehittämisen malli

• Kunta laatii ja hyväksyyYLEISKAAVA

Kuntien yhteinen yleiskaava

Valtakunnalliset
alueidenkäyttö-

tavoitteet

• Kunta laatii ja hyväksyyASEMAKAAVA

§ Maakunnan liitto
laatii ja hyväksyy

§ Ympäristöministeriö
vahvistaa

MAAKUNTAKAAVAMAAKUNTAKAAVA

Kuva 3 Kaavajärjestelmä (MRL)

Maakuntasuunnitelma

Valtakunnalliset
alueidenkäyttö-
tavoitteet

Valtakunnalliset
alueiden
kehittämisen
tavoitteet

Valtion hallinnon-

aloittaiset suunni-
telmat
EU-ohjelmat

Maakuntakaava Maakuntaohjel-
ma

Maakuntaohjelman
toteuttamis-
suunnitelma

TOTEUTTAMINEN

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI ALUEIDEN KEHITTÄMISLAKI

Kuntien kaavoitus ja
viranomaispäätökset
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5

Hiljaiset
alueet

Laajat yhtenäiset
metsäalueet

Liikenne-, varikko-
ja terminaalialueet

Jätehuollon
alueet

Kiviaines-
huollon alueet

Moottoriurheilu-
ja ampumaradat

Muut tarvittavat
selvitykset

sidosryhmäseminaarit
keskustelu

SELVITYSVAIHE

ALOITUSVAIHE

LUONNOSVAIHE
(mielipiteet)

EHDOTUSVAIHE
(muistutukset ja lausunnot)

HYVÄKSYMISVAIHE

VAHVISTUSVAIHE
(valitukset)

tarkennetut tavoitteet
ja vaihtoehdot

Maakuntahallitus 22.9.2003, päätös vaihemaakuntakaavan käynnistämisestä
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

vaihtoehtojen vertailu ja arviointi

kuuleminen

ehdotuksen valmistelu
lausunnot ja kuuleminen

ehdotuksen viimeistely

HYVÄKSYMINEN

kaavan käsittely Ympäristöministeriössä

mahdolliset valitukset maakuntavaltuuston
päätöksestä Ympäristöministeriöön

Ympäristöministeriön päätökset

KAAVAN LAINVOIMAISUUS

Muu tietoaineisto

Uudenmaan ampuma- ja moottoriratoja koskevat selvitykset

• selvitysten kokoaminen liittyy Uudenmaan vaihekaavatyöhön
• aiemmin, v. 1996 kootut selvitykset ovat osin puutteellisia ja esim.

lainsäädäntöä koskevilta osin vanhentuneita
• selvitysten tiedot on koottu harrastajaseuroille ja yhdistyksille suun-

natuilla kyselyillä (240 ampujat ja metsästäjät / 60 moottoriurheilu),
jonka vastausprosentti yli 70 %

• alueen kunnat ovat täydentäneet tuloksia omilla kommenteillaan
• ratatietojen lisäksi selvityksiin sisältyvät mm. lainsäädäntöä ja ym-

päristövaikutuksia koskevat osat
• selvitysten kokoamista on ohjannut ryhmä, joka muodostuu ammun-

nan ja moottoriurheilun harrastajista sekä lupahallinnon ammattilai-
sista

Ampuma- ja moottorirataselvityksiä ohjaava asiantuntijaryhmä

• Suomen ympäristökeskus
• Uudenmaan ympäristökeskus
• AKK-Motorsport ry
• Suomen moottoriliitto ry
• Suomen ampumaurheiluliitto
• Suomen metsästäjäliitto
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• Helsingin reserviupseeripiiri
• Uudenmaan riistanhoitopiiri
• Suomen metsästäjäliitto, Uudenmaan piiri
• Suomen ampumaurheiluliitto
• Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus ry
• Uudenmaan liitto

Maaperän ja pohjaveden pilaantuminen ammunnassa

• Maaperään ja veteen joutuva lyijy on melun lisäksi ampumaratojen
pahimpia ympäristöhaittoja.

• Lyijyn käyttö edelleen sallittu muussa kun vesilintujen haulikkomet-
sästyksessä.

• Lyijylle ei ole tällä hetkellä varteenotettavaa vaihtoehtoa.
• Maahan ja vesiin joutuvan lyijyn määrää on vaikea arvioida, arviot

vaihtelevat 450 (ampujat) - 1500 tonnia/v.
• Lyijy on metallina stabiili. Säilyy usein muuttumattomana pitkään.

Ampumaratojen lyijyhaittoja on pyritty torjumaan hidastamalla lyi-
jyn liukenemista maaperään.

• Kivääri- ja pistooliradoilla luodit kerääntyvät taulujen takana ole-
vaan maavalliin. Pilaantunut maa-alue pieni.

• Haulikkoradoilla pilaantunut alue on suuri ja sen kunnostaminen
aiheuttaa yleensä suuria kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

• täydennetään ratojen inventoinnin tuloksia
• tarkennetaan ratojen luokittelun kriteerit maankäytön suunnittelun

näkökulmasta (erityishuomio seudullisesti ja maakunnallisesti mer-
kittäviin ratoihin)

• kootaan ohjausryhmän kehittämisajatukset ”yksiin kansiin” ja toimi-
tetaan selvitykset mm. alueen kuntien käyttöön

• tarkastellaan ratatoimintoja ja muita maankäyttömuotoja yhdessä
(toimintaa tukevat ja sille vastakkaiset maankäyttömuodot)

• maakuntahallitus päättää vaihekaavan tavoitteista ja kaavakokonai-
suuteen sisällytettävistä asioista kesään 2006 mennessä
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Kaikki ampumaradat käyttäjämäärän mukaan

luonnos 7.12.2005

Ulkoampumaradat ratatyyppien mukaan

luonnos 7.12.2005
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Ulkoampumaradoilla tehdyt selvitykset

luonnos 7.12.2005

Ulkoampumaratojen lupatilanne

luonnos 7.12.2005
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Kuntarajan ylittävät matkat ampumaradoille, suuntaa antava

luonnos 7.12.2005

Arvio ampumaratojen kehittämistarpeesta

luonnos 7.12.2005
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Hannele Kärkinen
Uudenmaan ympäristökeskus

AMPUMARATOJEN YMPÄRISTÖLUVAT

Ympäristölupavelvollisuus

- Terveydenhoitolaki (THL) 1.1.1967
- Ympäristölupamenettelylaki (YLML) 1.9.1992
- Terveydensuojelulaki (TSL) 1.1.1995
- Terveydensuojeluasetus (TSA) 1.1.1995
- Ympäristönsuojelulaki (YSL) 1.3.2000, 28 §
-Ympäristönsuojeluasetus (YSA) 1.3.2000, 1 § ( ulkona sijaitseva ampuma-
rata)
- Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (YVPL) 1.3.2000,
4 §

Asetus ampumaratojen laittamisesta ja kunnossapidosta 21.11.1915
Asema- tai rakennuskaava

Lupaviranomainen

- kunta (YSA 7 §)
- alueellinen ympäristökeskus erityistapaukset (YSA 6 § ja YSL 31 §)

Ympäristöluvan tarve

Uusi ampumarata:
- ampumaradalle on haettava ympäristölupa ennen toiminnan aloitta-
mista

Vanha ampumarata, olemassa oleva toiminta:
- ilmoitusmenettely (YVPL 6 §), jos ei YLML:n mukaista lupaa
28.2.2001, muut 28.2.2002
- toiminnan olennainen muutos; päästöt tai niiden vaikutukset lisään-
tyvät
- hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi (YSL 55 §)
- luvan raukeaminen (YSL 57 §) keskeytyksessä/aloittamatta viisi
vuotta
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- luvan muuttaminen (YSL 58 §) hakijan, valvontaviranomaisen, hai-
tankärsijän hakemuksesta
- luvan peruuttaminen (YSL 59 §) valvontaviranomaisen aloitteesta

YVPL 7 §: Jos toiminta ja sitä koskevat määräykset eivät kokonaisuutena
arvioiden olennaisilta osin täytä ympäristönsuojelulain vaatimuksia on toi-
minnanharjoittaja velvoitettava hakemaan ympäristölupaa määräajassa.
Harkinnassa on erityisesti otettava huomioon toiminnan luonne ja ympäris-
tövaikutukset  sekä vaikutusalueen vakiintunut maankäyttömuoto. Päätök-
seen, jolla velvoitettu hakemaan lupaa, ei saa hakea erikseen muutosta.

Lupatilanne Uudenmaan ympäristökeskuksessa:
- Puolustusvoimien lupahakemuksia sisällä, odottavat lisäselvityksiä
- Lahnuksen ampumaratalupa VaHO:ssa

Lupatilanne kunnissa:
- Kokonaistilanne ei selvillä
- YSL:n mukaisia lainvoimaisia päätöksiä on
- VaHO:ssa ainakin kaksi
- YVPL harkinta kesken vielä muutamalla
- Luvan käsittely kesken
- Luvattomia, mahdollisesti vähän käytettyjä, lopettaneita/toiminta
loppumassa

VAHTI-järjestelmässä 51 ampumarataa ja ampuma-aluetta

Pilaantuneen maaperän selvitykset lupahakemuksessa

Ympäristönsuojelulaki

4 § Yleiset periaatteet: 1) ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaate,
2) varovaisuus- ja huolellisuusperiaate, 3) parhaan käyttökelpoisuuden peri-
aate, 4) ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate, 5) aiheuttamispe-
riaate

5 § Yleiset velvollisuudet: toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä
toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaiku-
tusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvollisuus).

6 § Sijoituspaikan valinta

7 § Maaperän pilaamiskielto

8 § Pohjaveden pilaamiskielto
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Ympäristönsuojeluasetus

YSA 9 §:n mukaan lupahakemuksen tulee sisältää mm. tiedot toiminnan
sijaintipaikan ympäristöolosuhteista, tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja
määrästä maaperään, arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön. Lisäksi
lupahakemuksen tulee sisältää, ottaen huomioon toiminnan luonne, tarpeel-
liset seikat: käytettävissä olevat tiedot ympäristön laadusta, tiedot raaka-
aineista, arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, yksilöidyt tiedot päästöistä,
arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta, selvitys päästöjen
vähentämistä ja puhdistamista koskevista toimista sekä tiedot vaikutusten
tarkkailusta.

Ympäristönsuojeluasetuksen YSA 13 §:n mukaan sijoitettaessa toimintaa
tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle,
ympäristölupahakemuksessa on oltava tarvittaessa selvitys mm. maaperän
laadusta ja suojatoimenpiteistä.

Lainsäädännön perusteella luvan hakijalta voidaan vaatia lupahakemuksessa
selvitystä aiemmasta toiminnasta aiheutuneesta maaperän pilaantumisesta ja
pilaantuneen maaperän puhdistamistarpeesta sekä toimenpiteistä lisäpilaan-
tumisen estämiseksi. Kun kysymyksessä on vanha pitkään jatkunut toiminta
tai sijainti pohjavesialueella, selvitykset on oltava lupahakemusta käsiteltä-
essä. Lisäksi hakemuksessa pitäisi olla tiedot pohjaveden- ja pintaveden
laadusta, jos niitä on saatavissa. Aiemmin myönnetyissä ampumaratatoimin-
taa koskevissa luvissa ei vaikutuksen tarkkailua ole ollut, joten pidempiai-
kaiset laatutiedot puuttunevat.

Selvityksen laajuuteen ja sisältöön vaikuttaa se, minkälaisista ampumarata-
toiminnoista (ratojen määrä, ratojen käyttötarkoitus, toiminnan intensiivi-
syys, laukausten määrä ja käytetyt ammukset) on kyse, liittyykö hakemuk-
seen uusien rakenteita tai ratojen rakentamista, kauanko toiminta alueella on
jatkunut ym. Selvitykseen pitäisi liittää myös riskitarkastelu sen selvittämi-
seksi, onko tarvetta tehdä maaperän puhdistamiseksi lähi aikoina jotain, vai
voidaan ko. toimintaa jatkaa lisäpilaantuminen estettynä. Jos pilaantunei-
suusselvitys kokonaan puuttuu, ei lupaa tulisi käsitellä, vaan olisi hyvä vaa-
tia hakemusta täydennettäväksi ko. selvityksellä ja jatkaa käsittelyä vasta
sen jälkeen.

Ympäristöluvan hakijoina on tavallisesti ampumaseurat, metsästysseurat,
ampumaratayhdistykset. Näiden taloudelliset mahdollisuudet ja asiantunte-
mus ei aina riitä hyvän ympäristölupahakemuksen laatimiseen, mutta tämä
ei saisi johtaa siihen, että hakemus otetaan käsittelyyn täysin puutteellisin
tiedoin ja selvityksin.
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Pilaantuneen maaperän huomioiminen lupamääräyksissä

YSL 43 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset
mm. toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista,
sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Maaperän lisäpilaaminen on estettävä, joten ampumaratatoiminnan jatkami-
seksi ympäristölupaa ilman suojaustoimenpiteitä/talteenottorakenteita/ kerä-
ysjärjestelmiä/lyijyttömiä hauleja ei tule myöntää. Uusien toimintojen osalta
on hyväksyttävissä ainoastaan ne radat, jotka on suunniteltu ja toteutetaan
ympäristönsuojelulain ja BAT-periaatteen mukaisesti.

Mikäli hakemuksessa on jo ollut hyvät pilaantuneen maaperän selvitykset ja
riskitarkastelut eikä niiden perusteella ole kiirettä puhdistaa maaperää, ei
lupapäätökseen tarvita määräyksiä maaperän puhdistamisesta ennen kuin
toimita loppuu ja alue tarvitaan muuhun käyttöön. Kuka tällöin puhdistami-
sen maksaa? Seuroilla tuskin varaa, joten jäänee maanomistajan tehtäväksi.

Mikäli selvityksen ja riskitarkastelun perusteella maaperän pilaantuminen
on ilmeistä tai alueelle rakennetaan esim. uusia valleja, on luvassa määrättä-
vä kunnostamaan maaperä näiltä osin ja tekemään tätä varten ympäristölu-
pahakemuksen tai YSL 78 §:n mukainen ilmoituksen. Hakemuksen tai il-
moituksen käsittelijä on alueellinen ympäristökeskus.

Todennäköisempää kuitenkin on, että pilaantuneisuusselvitykset ja riskitar-
kastelut ovat puutteellisia tai puuttuvat kokonaan, joten niiden tekemisestä
on annettava määräyksiä, jotka koskevat jotain tiettyä rataa tai osa-aluetta.
Määräykset on syytä pyrkiä kirjoittamaan niin selkeästi, että niiden perus-
teella toimittaessa pilaantuneisuusselvitys pystytään tekemään hyvin ja kus-
tannustehokkaasti. Määräysten laadinnassa kannattaa konsultoida pima-
asiantuntijoita.

YSL 46 §:n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset mm. käyt-
tötarkkailusta, päästöjen ja toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen
jälkeisestä tarkkailusta.

Ampumaradan ympäristöluvassa on syytä aina asettaa tarkkailumääräykset
pohjavedelle ellei se ole täysin tarpeetonta alueen hydrogeologisten ominai-
suuksien johdosta. Mitä vähemmän on tietoa pohjaveden virtaussuunnista,
pinnan tasosta, maaperästä, sitä useammasta pohjavesiputkesta pohjaveden
laatua on syytä määrätä tarkkailtavaksi. Lähimpiä käytössä olevia kaivoja ei
pidä unohtaa. Tarkkailupisteiden määrää voi myöhemmin vähentää.

Pintaveden laadun tarkkailu on tarpeen ainakin silloin, jos alue on huonosti
vettä läpäisevää ja pintavedet alueelta virtaavat ojassa/ojissa ja edustava
näyte voidaan ojasta saada muulloinkin kuin suurimman rankkasateen jäl-
keen. Tarvittaessa on mahdollista asettaa tarkkailumääräyksiä myös maape-
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rän laadun seuraamiseksi. Tällä varmistetaan se, ettei maaperän lisäpilaan-
tumista tai pilaantuneen alueen laajentumista tapahdu.

Jos ampumaradalla on olemassa aikaisemmin määrätty tai vapaaehtoinen
pohjaveden ja/tai pintaveden tarkkailu, on luvan käsittelyn yhteydessä har-
kittava tarvittavat muutokset/lisäykset tarkkailuun. Mahdollista on myös
antaa määräys tarkkailuohjelman toimittamisesta myöhemmin, jos käytettä-
vissä olevat tiedot/taidot eivät riitä asiasta päättämään luvassa. Tämä ei ole
suositeltavaa.

Muuta

Ympäristöministeriö on asettanut toimikunnan, jonka tehtävänä on ampu-
maratatoiminnan ympäristövaikutusten kannalta arvioida puolustusvoimien
ampumaratojen ympäristön maankäyttöön liittyviä kysymyksiä ja ympäris-
tölupa-asioiden käsittelyä. Määräaika on 30.6.2006.
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Teija Haavisto
Suomen ympäristökeskus

MAAPERÄN TILAN TIETOJÄRJESTELMÄ (MATTI)

Maaperän tilan tietojärjestelmä

Maaperän tilan tietojärjestelmä (MATTI) on valtakunnallinen, maaperän
pilaantumiseen liittyvän tiedon hallintaan tarkoitettu tietojärjestelmä. Se
korvaa aikaisemmin alueellisissa ympäristökeskuksissa ylläpidetyt alueelli-
set tietokannat. Tietojärjestelmä sisältää tietoja kohteen sijainnista, siellä
olleesta tai edelleen olevasta toiminnasta, toimijoista ja omistajista, ympä-
ristöolosuhteista, kunnostuksesta sekä näytepisteistä ja maaperänäytteistä.
MATTI-tietojärjestelmä on linkitetty valtion ympäristöhallinnon muiden
tietojärjestelmien kanssa, kuten asianhallintajärjestelmä, asiakas- ja kohde-
rekisterit sekä pohja – ja pintavesien tietojärjestelmät. Tietojärjestelmän
omistaa ympäristöministeriö. Sen teknisestä ylläpidosta vastaa Länsi-
Suomen ympäristökeskus ja sisällöllisestä ylläpidosta Suomen ympäristö-
keskus. Alueelliset ympäristökeskukset ylläpitävät kohdetietoja.

Tiedot rekisteriin on kerätty kohteessa harjoitetun toiminnan perusteella. Kohteet
on jaoteltu kolmeen luokkaan:

1. Riskitoimintakohteen alueella on harjoitettu tai harjoitetaan toimintaa, jos-
sa käsitellään ympäristölle haitallisia aineita, joita on voinut kulkeutua
myös maaperään. Toiminta ei aina aiheuta maaperän pilaantumista, mutta
on tärkeää, että riski otetaan huomioon alueen maankäytössä, aluetta myy-
täessä tai vuokrattaessa. Näissä tilanteissa kohteet vaativat toimintahistorian
ja tarvittaessa maaperän tilan tarkempaa selvittämistä.  Monet näistä koh-
teista ovat ns. vanhoja kohteita, joilla maaperää pilaava toiminta on jo lop-
punut.

2. Pilaantunut maa-alueella on tutkimuksin todettu, että maaperään päässyt
jäte tai aine on huonontanut sen laatua, mikä voi vaarantaa tai haitata ihmis-
ten terveyttä tai ympäristön tilaa tai vähentää alueen viihtyisyyttä.

3. Puhdistetulla tai puhtaalla maa-alueella maaperä on joko kunnostettu vi-
ranomaisten asettamien tavoitteiden mukaisesti tai se on tehtyjen tutkimus-
ten perusteella todettu puhtaaksi.

Tietojärjestelmä sisältää tietoja kaikkiaan noin 19 500 kohteesta, joiden alu-
eelliset määrät on esitetty seuraavassa taulukossa.
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Taulukko 1. MATTI-tietojärjestelmän kohteiden lukumäärä alueellisten ympäristökeskusten
toimialueilla 17.2.2006

Ympäristökeskus
Kohteiden
lkm

Uusimaa 2171
Lounais-Suomi 3327
Häme 1732
Pirkanmaa 1443
Kaakkois-Suomi 2350
Etelä-Savo 1123
Pohjois-Savo 1204
Pohjois-Karjala 1381
Keski-Suomi 687
Länsi-Suomi 1968
Pohjois-Pohjanmaa 1310
Kainuu 468
Lappi 263

Yhteensä 19427

MATTI-tietojärjestelmän käyttö

Valtion ympäristöhallinnossa kaikki työntekijät pääsevät katselemaan tietoja
ja tekemään erilaisia hakuja ja raportteja, mutta tietojen ylläpito-oikeudet
ovat rajoitetulla henkilöjoukolla. Kunnissa tietojärjestelmän käyttö on tule-
vaisuudessa mahdollista TYVI-operaattorin KuntaVAHTI-käyttöliittymän
kautta. Tietoja pääsee katsomaan ja mahdollisesti myös rajoitetussa määrin
lisäämään ja muuttamaan. Kuntakäyttöliittymän käytettävyyteen vaikuttaa
kunnissa käytössä olevien liittymien nopeus.

Valtion ympäristöhallinnossa MATTI-tietojärjestelmän tietoja voidaan käyt-
tää pilaantuneisiin maa-alueisiin, pohjaveden suojeluun ja maankäytön
suunnitteluun liittyvissä tehtävissä sekä maaperän suojelua ja pilaantuneita
maa-alueita koskevassa raportoinnissa Euroopan Unionille. Kunnissa tietoja
voidaan käyttää ympäristönsuojelussa, maankäytön suunnittelussa ja raken-
nusvalvonnassa.

Tietojen julkisuus

Viranomaisen toiminnasta annettujen julkisuussäädösten mukaan kuka ta-
hansa voi halutessaan saada käyttöönsä MATTI -järjestelmään tallennettuja
tietoja. Esimerkiksi yritykset, konsulttitoimistot ja maa-alueiden omistajat
voivat pyytää tietoja tietopalvelun kautta käyttöönsä.

Rekisterinpitäjää sitovia julkisuussäädöksiä ovat:
· Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621 / 1999),
· Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhal-

lintatavasta (1030 / 1999),
· Henkilötietolaki (523 / 1999),
· Ympäristönsuojelulaki 86 / 2000) ja



63

· Ympäristötietoa koskeva ministeriön päätös direktiivin 2003/¤/EY
edellyttämistä tehtävistä ympäristötiedon saatavuuden, aktiivisen ja
järjestelmällisen levittämisen ja laadun varmistamiseksi. Annettu
9.2.2005.

Näiden säädösten mukaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ovat pää-
sääntöisesti julkisia. Salassapito on poikkeus, jonka on perustuttava lakiin.
Toiminnan päästö- ja tarkkailutiedot sekä ympäristön laatutiedot ovat aina
julkisia, mutta näihin liittyvät henkilötiedot eivät kuitenkaan sitä ole ja hen-
kilötietolaki aiheuttaakin joitain rajoituksia tietojen julkisuuteen. Lisäksi
säädökset velvoittavat viranomaista tiedottamaan avoimesti toiminnastaan ja
käytössään olevista tiedoista.

MATTI-tietojärjestelmä on osa YSL:n 27 §:n mukaista ympäristönsuojelun
tietojärjestelmää, jonka tiedot ovat asiakirjajulkisuuden alaisia. MATIn tie-
dot ovat ympäristön laatutietoja myös pilaantuneiksi epäiltyjen riskitoiminta
-kohteiden tietojen osalta. Tietojen luovuttamisesta eri tarkoituksiin päättää
se viranomainen, jonka hallussa tieto on. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava
tietolähteet sekä mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan.

Ministeriön päätöksen mukaisesti alueellisten ympäristökeskusten ja Suo-
men ympäristökeskuksen on aktiivisesti ja järjestelmällisesti levitettävä
ajankohtaista, täsmällistä ja vertailukelpoista ympäristötietoa. Ympäristötie-
tojen tulisi olla verkkopalvelun kautta yleisön saatavilla sähköisistä tieto-
kannoista. Verkkopalvelun kautta olisi löydyttävä:

· tiedot tai yhteenvedot tiedoista, jotka on saatu ympäristöön vaikutta-
vien tai siihen todennäköisesti vaikuttavien toimien seurannassa,

· ympäristöluvat ja muut luvat, joilla on merkittävä vaikutus ympäris-
töön,

· ympäristöä koskevat sopimukset ja
· tutkimukset ympäristövaikutuksista ja riskinarvioinnit.

Koska maaperän pilaantumista koskeva tieto on osittain varmistamatonta ja
vaatii jonkin verran asiatuntemusta tietojen tulkinnassa, niin ainakaan lähi-
tulevaisuudessa MATTI-tietojärjestelmän tietokanta sellaisenaan ei tule
olemaan yleisön käytettävissä verkkopalvelun kautta, mutta erilaisia yh-
teenvetotietoja kylläkin.

Kohdetietojen tarkistuttaminen kunnissa

Tietojärjestelmän julkisuuden ja tietolähteiden ilmoittamisvelvollisuuden
vuoksi on katsottu tarpeelliseksi käyttää kohdetiedot tarkistettavina kunnista
sekä tiedottaa kiinteistöjen omistajille. Suuri osa MATTI-tietojärjestelmän
kohteiden tiedoista on alun perin saatu kunnista. Tietoja on kerätty myös eri
viranomaisten arkistoista, kunnissa pitkään toimineilta eri alojen viranomai-
silta, maaperää mahdollisesti pilanneiden yritysten vanhoilta työntekijöiltä
ja naapureilta, toimialoittain soveltuvista tietolähteistä (esim. ampumara-
taselvityksessä on käytetty suojeluskunta- ja sota-arkistoja) tai vanhoista
peruskartoista ja ilmakuvista. Toimivien kohteiden tietoja on saatu ympäris-
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töhallinnon omista tietojärjestelmistä. On myös ajateltu, että tarkastuskier-
roksen avulla voidaan antaa kuntien ympäristöviranomaisille tietoja MAT-
TI-tietojärjestelmän sisällöstä kunkin kunnan osalta. On todennäköistä, että
sen jälkeen kun kirjeet kiinteistöjen omistajille ovat lähteneet, niin osa var-
maankin ottaa yhteyttä kunnan ympäristöviranomaiseen, vaikka kirjeeseen
tulee alueellisessa ympäristökeskuksessa asiaa hoitavan henkilön yhteystie-
dot.

Tämän vuoden aikana on tarkoitus kierrättää kohdetiedot tarkistettavina
kunnissa, mutta alueellisilla ympäristökeskuksilla on toki itsenäinen päätös-
valta asiassa. Olemme kehottaneet alueellisia ympäristökeskuksia olemaan
yhteydessä kuntiin ja sopimaan kunnan viranomaisten kanssa miten tarkis-
taminen olisi parasta suorittaa. Ennen tietojen lähettämistä kuntaan alueelli-
sissa ympäristökeskuksissa on mahdollisuuksien mukaan tarkistettu, että
kohteen koordinaatit ja käyntiosoite, toimiala, toiminnan tila, kohteen laji
ovat oikeat. Pilaantuneiksi todetuista kohteista on tallennettu tiedot tehdyistä
tutkimuksista ja kunnostetuista kohteista on tallennettu tiedot tehdyistä kun-
nostuksista. Toivomme, että kunnissa tarkistettaisi ainakin ongelmalliseksi
osoittautuneet kohteet, joita tietojen tarkastajat ovat listanneet. Tärkeää olisi
tarkistaa tieto kohteen sijainnista ja toimialasta. Mikäli mahdollista, niin
kohteen kiinteistörekisteritunnuksen ja omistajatiedon oikeellisuuden tarkis-
taminen olisi suuri apu, jotta tavoitettaisiin kiinteistöjen oikeat omistajat.
Ympäristöhallinnon omista tietojärjestelmistä ei löydy kiinteistötunnuksia
asemakaava-alueille. Puuttuvia kiinteistö- ja omistajatietoja haetaan tarkoi-
tukseen soveltuvasta maksullisesta tietojärjestelmästä, mutta valitettavasti
niidenkin sisältämien tietojen päivittymisessä on viivettä.

Kiinteistöjen omistajille tiedottaminen

Kuten edellä jo todettiin, niin MATTI-järjestelmään kuuluvien kiinteistöjen
omistajille on päätetty tiedottaa siitä, että heidän omistama maa-alue sisäl-
tyy tietojärjestelmään. Maanomistajille lähetään syksyllä keskitetysti kirje,
jossa kerrotaan, että alueelliset ympäristökeskukset ovat yhteistyössä kunti-
en kanssa koonneet tietoja MATTI-tietojärjestelmään. Kirjeessä kerrotaan
mihin tietojärjestelmän tietoja käytetään, tietojen julkisuudesta, kohteiden
jaottelusta ja tietojärjestelmän käyttöönotosta. Kirjeen liitteenä on esite
MATTI-tietojärjestelmästä sekä kohdetietokortti ja kartta, joista käy ilmi
MATTI-tietojärjestelmässä olevat kohdetta koskevat tiedot. Kirjeessä pyy-
detään vastaanottajaa tarkistamaan kohdetietokortin tiedot. Jos kohdetie-
doissa on kirjeen saajan mielestä korjattavaa, niin häntä pyydetään ottamaan
yhteyttä alueelliseen ympäristökeskukseen.

Ennen kirjeiden lähettämistä pyritään asiasta tiedottamaan yleisemmin ja
saamaan asiaa esille tiedotusvälineissä, jotta ihmiset kirjeen saadessaan tie-
täisivät jo hiukan mistä on kyse. Vielä pari päivää ennen kirjeiden lähettä-
mistä pyritään myös tiedottamaan asiasta tarkemmin. Tarkoitus on myös
seurata reaktioita ja toimia mikäli siihen tulee aihetta (väärien tietojen ja
huhujen hallinta).
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Matti Silvola
Pirkanmaan ympäristökeskus

MAAPERÄN TILAN TIETOJÄRJESTELMÄN ESITTELY

Maaperän tilan tietojärjestelmää eli MATTI-tietojärjestelmää voi käyttää
yleisimmillä www-selaimilla (tällä hetkellä se on optimoitu Netscape 4.7
selaimelle). Karttatoiminnot on integroitu järjestelmän osaksi ja mm. koor-
dinaatit, kiinteistötunnukset ja etäisyyksiä ympäristöön saa tallennettua jär-
jestelmään suoraan karttahaun kautta. Asiakirjat ja diaariin merkityt viran-
omaistoimenpiteet löytyvät suorilla linkeillä ympäristöhallinnon Asianhal-
lintajärjestelmä AHJO:sta. Järjestelmään voidaan tallentaa kartoitettujen
riskikohteiden perustietoja, kohteiden tutkimustietoja sekä kunnostustietoja.

Kohteen minimitiedot ovat: nimi, sijaintikunta, koordinaatit, laji ja PIMA-
toimiala. Järjestelmästä löytyy riskitoimintakohteita, joilla on selvitystarve
mahdollisesta maaperä pilaantumisesta sekä alueet, joille on jäänyt kunnos-
tuksen jälkeen käyttörajoitteita. Järjestelmällä voidaan tehdä myös tutkimus-
ja kunnostusohjelmia.

Lähitulevaisuudessa tietojärjestelmän selailukäyttö on mahdollista myös
kunnissa TYVI-operaattorin KuntaVAHTI-käyttöliittymän kautta. Myö-
hemmin on tarkoitus saada kunnille mahdollisuus lisätä tietojärjestelmään
uusia kohteita ja päivittää kohteiden perustietoja.

Järjestelmän tietosisällön pääkohdat

Etusivu
- Kohteen haku, raportit, keskustelut ym.
Kohdetiedot
- Kohteen perustiedot, kohteen lisätiedot, yhteystiedot, kiinteistöt, etäisyydet
ympäristöön ja PIMA-toimenpiteet
Pilaantuneisuus- ja kunnostustiedot
- Toiminnan laajuus, onnettomuudet, näytepisteet (ja näytetiedot), haitta-
aineiden yhteenvetotiedot ja kunnostustiedot
Lisätiedot
- Memo-kentät lisätiedoille ja vanhan rekisterin tiedot
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Työkalut
- Prosessipisteiden ja näytepisteiden poistaminen
Asianhallinta
- Tarkastusmuistiot, rekisteriote ja linkit asianhallintajärjestelmään

Kuva 1. Tietojärjestelmän etusivu ja hakukentät

Kuva 2. Kohteen perustiedot
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Kuva 3. Kohteen pilaantuneisuus ja kunnostustiedot

Kuva 4. Kohteen lisätiedot
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Kuva 5. Kohteeseen liittyviä asiakirjoja
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