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Sahanrannan pilaantuneen maaperän puhdistus käynnistyy kesällä 2023

Sahatoiminnassa pilaantuneella alueella sijaitseva rakennus purettiin syksyllä 2022
Sahanrannan pilaantuneen maaperän puhdistamiseen liittyen pienkerrostalo osoitteessa Rimapolku 1
purettiin syksyllä 2022. Purkutöiden jälkeen rakennuksen alueella tehtiin maaperän lisätutkimuksia.
Lisätutkimuksissa todettiin sahatoiminnasta peräisin olevia haitta-aineita rakennuksen seinälinjoilla ja
seinälinjojen ulkopuolisissa tutkimuspisteissä, rakennuksen alla haitta-aineita ei todettu.

Alkuvuodesta 2023 kilpailutetaan maaperän puhdistuksen urakka
Alkuvuodesta Pirkanmaan ELY-keskus kilpailuttaa maaperän puhdistustyön urakoitsijan sekä
pilaantuneiden maa-ainesten vastaanottopaikan. Tavoitteena on, että toteutukseen valittava urakoitsija on
selvillä hyvissä ajoin ennen puhdistusurakan alkamista.

Yleisötilaisuus ennen puhdistustöiden alkamista
Ennen puhdistustöiden alkamista järjestetään Parikkalassa yleisötilaisuus, missä kerrotaan työn
toteutuksesta aikatauluineen. Yleisötilaisuudesta tiedotetaan keväällä 2023 ja siinä ovat mukana
yhteistyöosapuolten lisäksi puhdistustyön urakoitsija, viranomaiset sekä puhdistustyön valvoja.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valvoo hanketta
Pilaantunut maa puhdistetaan vuonna 2023 ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla
massanvaihtotyönä. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut kohteesta
pilaantuneen maan puhdistuspäätöksen 19.4.2022. Päätöksessään ELY-keskus määrää puhdistamisen
tavoitteista, pilaantuneen maa-aineksen käsittelystä, valvonnasta sekä raportoinnista. Puhdistaminen
käsittää puretun rakennuksen ympärillä olevan alueen, jonka pinta-ala on noin 0,5 ha. Suurella osalla entistä
saha-aluetta ei ole tarvetta puhdistaa maaperää.

Pilaantunut maa-aines korvataan puhtaalla aineksella
Pilaantunut alue puhdistetaan massanvaihdolla, missä haitta-ainepitoinen maa-aines poistetaan ja
toimitetaan luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Poistetut maa-ainekset korvataan puhtailla maa-
aineksilla. Alueen pintaosat viimeistellään maisemointisuunnitelman mukaisesti liikennöinti- sekä
viheralueiksi.

Hanke toteutetaan Parikkalan kunnan ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä valtion jätehuoltotyönä.
Kohde kuuluu Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaan valtakunnalliseen Maaperä kuntoon -ohjelmaan.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös:
https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/YSLn_kertaluontei
sen_toiminnan_ilmoitusmenettely/Ilmoituspaatokset/Pilaantuneet_maaalueet?f=KaakkoisSuomen_ELYke
skus

Lue lisää: maaperakuntoon.fi
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Parikkalan kunta:
Vesa Berg, rakentamispäällikkö, Parikkalan kunta, puh. 040 653 1513, sähköposti: vesa.berg@parikkala.fi

Janne Tanskanen, tekninen johtaja, Parikkalan kunta, puh. 050 571 4436, sähköposti:
janne.tanskanen@parikkala.fi

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Jari Tiainen, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, puh. 0295 026 235, sähköposti: jari.tiainen@ely-
keskus.fi

Ramboll Finland Oy, toteutussuunnittelu ja ympäristötekninen valvonta:
Olli Kolari, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy, puh. 040 682 8672, sähköposti: olli.kolari@ramboll.fi

Kuva 1. Entisen saha-alueen sijainti ja suunnitellut toimenpiteet.

Sahanranta,
puhdistettava alue
likimääräisesti

Purettu rakennus,
Rimapolku 1 A+B

Entinen saha-alue


