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Viite: Rauettamisen vireille laitto koskien Lapin ELY-keskuksen ympäristölupaa polttoaineen 
jakeluaseman toiminnasta Kemijärvellä

Kemijärven tukikohdan polttoaineenjakeluaseman ympäristöluvan rauettaminen, 
Kemijärvi

Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on laittanut 
14.1.2021 vireille Lapin ELY-keskuksen polttoaineen jakeluaseman 
ympäristöluvan (Kemijärven kaupungin Rakennuslautakunnan päätös 
14.05.2003) sekä myöhemmin tehdyn jakelu- ja säiliökapasiteetin 
lisäyksen rauettamisen (YSL 88 §). Ympäristöluvan lupamääräyksen 
mukaan polttonesteiden jakelutoiminnan loputtua on alueelta poistettava 
jakelutoiminnassa käytetty kalusto (säiliöt, mittarit ja putkisto) ja alue on 
kunnostettava sen hetkisen voimassa olevien lakien, muiden säädösten ja 
ohjeiden mukaisesti. Toiminnan loputtua on toiminnan harjoittajan tehtävä 
ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymä selvitys alueen maaperän 
vierasainejäämistä (YSL 43 §). Kemijärven kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomainen on varannut asiassa Lapin ELY-
keskukselle mahdollisuuden vastineen antamiseen. Vastine on annettava 
15.2.2021 mennessä.

Lapin ELY -keskuksen vastine asiassa

Kemijärven tukikohta sijaitsee Kemijärvellä, kaupunginosa 2:ssa, 
korttelissa 2154, tontilla 3 osoitteessa Sysimiehentie 7, 98120 Kemijärvi.

Tiehallinto Lapin tiepiiri (nyk. Lapin ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -
vastuualue) on jättänyt 13.11.2002 ympäristölupahakemuksen Kemijärven 
tukikohdan polttoainejakopaikan muutostöille ja polttoainejakeluaseman 
käytölle. Kemijärven kaupungin rakennuslautakunta on myöntänyt 
polttoaineen jakeluaseman ympäristölain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan 
Tiehallinnon Lapin tiepiirille 16.5.2003. Ympäristölupa on Kemijärven 
ympäristötarkastaja Eero Leppäsen mukaan edelleen voimassa. 

Tukikohta on ollut käytössä vuodesta 1994. Tukikohdassa on ollut 
polttoaineen jakelua ja varastointia. Vuoden 2001 Tielaitoksen seuraajaksi 
perustettiin Tiehallinto ja Tieliikelaitos. Tiehallinto, Lapin tiepiiri on 
omistanut kiinteistön 2000-luvun alussa, ja kiinteistöllä on toiminut 
vuokralaisena Tieliikelaitos. Kiinteistö on luovutettu Senaatti-kiinteistölle 
1.1.2006. Kemijärven tukikohdassa on Senaattikiinteistöjen vuokralaisena 
ollut Koillistie Määttä vuosina 1.10.2005 – 2010. Koillistie Määtän mukaan 
alueella ei ole ollut polttonesteen jakelua, vaan alueella olevat 



Vastine  2 (3)
 
LAPELY/3518/2020

21.1.2021  
 
 
 

polttoainesäiliöt on myyty ennen Koillistie Määtän alueelle tuloa. 
Senaattikiinteistöjen vuokralaiseksi on 2010 jälkeen tullut Destia Oy. Heillä 
ei ole ollut alueella polttonesteen jakelua, vaan he ovat tankanneet 
muualla huoltoasemalla. 

Polttoainejakelulaitteet eivät ole olleet käytössä vuoden 2003 jälkeen 
lukuun ottamatta syksyllä 2020 Lapin Terminaalien aliurakoitsijan 
aloittamaa polttonesteen jakelua.

Tiehallinnon Lapin tiepiiri on teettänyt alueelta maaperäselvityksen vuonna 
2005. Kenttätutkimukset on tehty 23.9.2005. Työn tarkoituksena on ollut 
selvittää alueen maaperän ja pohja/orsiveden laatua lähinnä kloridi- ja 
öljypitoisuuksien kannalta. Tutkimukset rajattiin alueille, joilla on käsitelty 
öljyperäisiä tai natrium- ja kalsiumkloridiyhdisteitä. 

Tutkimuksissa maaperässä ei havaittu kohonneita öljypitoisuuksia. 
Tutkimusten perusteella maaperästä ei löytynyt SAMASE-ohjearvon 
ylittäviä pitoisuuksia öljyhiilivetyjä. Pintavesinäytteessä, joka on otettu 
vesikuopasta, josta vesi imeytyy maastoon, on todettu kohonnut 
öljypitoisuus (1,3 mg/l). Maaperäselvityksen mukaan voiteluöljy on 
kulkeutunut purkupaikan lätäkköön alueen pintavesien mukana.

Maaperässä todetut kloridipitoisuudet olivat tutkimuksen perusteella niin 
alhaisia, ettei kloridin katsota aiheuttavan riskiä ympäristölle tai terveydelle. 
Tutkimusten perusteella alueella ei katsottu olevan kunnostustarvetta.

Lapin ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue on alustavasti 
sopinut (E. Järviluoma/M. Söderbacka 18.1.2021) Kemijärven tukikohdan 
nykyisen omistajan Lapin Terminaalien kanssa vanhojen mittareiden 
poistamisesta (2 kpl). Alueella näiden lisäksi sijaitsevien varastojen ja 
niissä sijaitsevien polttonestesäiliöistä toinen on Lapin Terminaalien 
aliurakoitsijan käytössä ja toisen omistaa Lapin Terminaalit. Näiden 
säiliöiden on tarkoitus jäädä alueelle.

Lapin ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue esittää, että 
tukikohta-alueelta vuonna 2005 tehty selvitys maaperästä ja 
vierasainejäämistä on riittävä eikä tarvetta uudelle selvitykselle ole. 
Tehdyssä selvityksessä ei ole todettu tukikohdan kunnostustarvetta. 
Alueen käyttötarkoitus ei myöskään ole muuttunut vaan alue on edelleen 
tukikohtakäytössä.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tiedoksi J. Ylinampa
J. Tapio
O. Mourujärvi
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P. Keskikallio
E. Järviluoma
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