PÄÄTÖS

Diaarinumero
VARELY/1017/07.00/2010

Varsinais-Suomi

Numero 16 YS/S
Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2011

ASIA

Päätös pilaantuneen alueen maaperän kunnostustyön turvallisuus- ja työmaasuunnitelmasta, ns. Eerontien maakasat, Pomarkku.

SUUNNITELMAN ESITTÄJÄ
Pomarkun kunta, PL 14, 29631 Pomarkku (toimeksisaaneena FCG Finnish Consulting Group Oy, Pyhäjärvenkatu 1, 22300 Tampere).
SUUNNITELMAA KOSKEVAN ALUEEN SIJAINTI JA ALUEEN OMISTAJA
Kunta:
Katuosoite tai muu osoitetieto:
Kiinteistötunnus:
Kiinteistön haltija:

Pomarkku
Eerontien maakasat
608-406-57-28
MT-Plastics Oy, Saarentie 90, 28300 Pori

SUUNNITELMAN ESITTÄMISVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen päätöksessä (12.12.2003, LOS-2003-Y-107918), joka koskee Pomarkun kunnassa sijaitsevan kiinteistön (kiinteistötunnus 608406-57-28) pilaantuneen maaperän puhdistamista, todetaan, että ilmoituksen tekijän
on toimitettava ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi kunnostustyömaan turvallisuussuunnitelma ennen kunnostustöiden aloittamista.
Ympäristökeskus tekee suunnitelmasta päätöksen, saatuaan suunnitelmasta lausunnot kunnan terveydensuojeluviranomaiselta ja tarvittaessa muiden viranomaisten lausunnot.
Päätöksen mukana suunnitelmassa tuli esittää miten pilaantuneen maan kaivutöistä
lähialueen asukkaille aiheutuva mahdollinen terveysriski selvitetään, miten terveysriskin ehkäisemiseksi tarvittavat toimenpiteet aiotaan toteuttaa sekä miten haittaainepitoisen maan pölyäminen ja leviäminen työmaa-alueelta muualle aiotaan estää.
Nyt kyseessä olevassa suunnitelmassa mainittu menettely on tarkoitettu käytettäväksi ns. Eerontien maakasojen kunnostuksessa.
Ympäristönsuojelulaissa mainitut ympäristökeskuksille kuuluneet tehtävät siirtyivät
valtion hallinnon uudistuksessa 1.1.2010 alkaen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille.
SUUNNITELMAN VIREILLETULO
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on 25.8.2011 toimitettu asiaa koskeva suunnitelma (FCG Finnish Consulting Group Oy. Pomarkun kunta.
Eerontien maakasojen kunnostus. Turvallisuus- ja työmaasuunnitelma. 22.8.2011).

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
Vaihde 020 636 0060
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
fax (02) 230 0009

Lemminkäisenkatu 14-18 B, PL 523, 20101 Turku
Valtakatu 6, 28100 Pori
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SUUNNITELMAN SISÄLTÖ
Edellä mainittu suunnitelma on lyhyesti esitettynä seuraava:
Suunnitelman mukaan työmaan pölyämistä seurataan jatkuvasti valvojan toimesta
aistinvaraisten havaintojen avulla ja tarvittaessa pölymittauksen avulla. Pölyä mitataan tarvittaessa ns. Nefelometrillä, jolla voidaan nopeasti määrittää esim. kuormauksessa aiheutunut pölymäärä.
Kaivutyö keskeytetään ja kaivettavat maat kastellaan ennen työn jatkamista, mikäli
suurin sallittu pölymäärän (1 mg/m3) ylitetään lähimmän asuinrakennuksen luona olevassa mittauspisteessä.
Suunnitelman mukaan kunta järjestää alueen asukkaille tiedotustilaisuuden ennen
kunnostuksen aloitusta. Kunnostuksen aloittamisesta ilmoitetaan ELY –keskukselle,
kunnan ympäristöviranomaiselle, naapureille ja työsuojelupiirille.
Naapuritalojen tuuletus ja ilmastointi otetaan pois päältä ja ikkunat suljetaan. Turhaa
liikkumista piha-alueilla tulee välttää työmaan kaivu- ja lastausaikana.
Eerontien varresta poistettavat maat kaivetaan suoraan auton lavalle. Lavat peitetään
ennen kuljetuksen alkua. Kaivettavia maita kostutetaan mahdollisen pölyämisen estämiseksi. Päivittäinen työskentelyaika pyritään rajoittamaan klo 7-17 välille.
Ulkopuolisten pääsy työmaa-alueelle estetään. Autojen tarpeetonta liikkumista pilaantuneella alueella vältetään. Ajoväylät ja katuliittymät harjataan tarvittaessa.
Urakoitsija vastaa työntekijöiden työturvallisuudesta työmaalla. Suunnitelmassa on lisäksi esitetty miten työntekijät suojautuvat haitta-aineiden altistukselta työn aikana.
Työntekijöille tehtävistä lääkärintarkastuksista ja altistuksen seurantaan tarkoitettujen
henkilökohtaisten mittarien käytöstä päättää alueen työsuojeluvastaava, mikäli kohteessa käsitellään merkittäviä altistumisvaara aiheuttavia haitta-ainepitoisuuksia.

TURVALLISUUS- JA TYÖMAASUUNNITELMAN KÄSITTELY
Varsinais-Suomen ELY -keskus on 22.8.2011 pyytänyt Pomarkun kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ja terveydensuojeluviranomaiselta lausuntoa kyseessä olevasta suunnitelmasta. Lisäksi ELY -keskus on tiedottanut suunnitelman vireillä olosta
toimenpidealueen lähinaapureita ja varannut heille mahdollisuuden antaa lausunto
suunnitelmasta.
Pomarkun kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta on 14.9.2011 pitämässään kokouksessa päättänyt, ettei sillä ole huomautettavaa Eerontien maakasojen kunnostuksesta laaditusta turvallisuus- ja työmaasuunnitelmasta. Lautakunnan päätös on
saapunut ELY -keskukselle 16.9.2011.
Pomarkun kunnan terveydensuojeluviranomainen (Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä) katsoo 29.9.2011 saapuneessa lausunnossa, että toimittaessa
turvallisuus- ja työmaasuunnitelmassa kuvatulla tavalla, ei aiheudu merkittävää terveyshaittaa.
Suomen Käyttömuovi Oy on 10.9.2011 saapuneessa lausunnossa todennut, että
kuormien lastaus ja purku tulee järjestää niin, että normaali liikennöinti Sahatiellä on
mahdollista koko työmaan ajan. Puhdistustyömaan ajoneuvojen liikennöinnistä ei saa
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aiheutua vähäistä enempää haittaa muulle alueen liikenteelle. Sahatiellä kulkeva raskas liikenne tulee huomioida työmaan turvallisuudessa siten, että onnettomuusriskiä
muun liikenteen ja puhdistustyömaan liikenteen kesken ei pääse syntymään.
Muilta lähinaapureilta ei määräaikaan mennessä ole saatu lausuntoja suunnitelmasta.

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Varsinais-Suomen ELY -keskus on tarkastanut kyseessä olevan suunnitelman. ELY keskus hyväksyy siinä esitetyn menettelyn, kuitenkin niin, että pilaantuneiden maiden
puhdistustyössä on lisäksi noudatettava seuraavia määräyksiä:
1)

Maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan on huolehdittava siitä, että ilman pölypitoisuuksia mitataan kunnostustyön aikana suunnitelmassa mainitulla tai vastaavalla
laitteella. Mittausten toteutuksessa on käytettävä asiantuntijaa, jolla on hyvä kokemus
kyseisestä asiasta.
Yksi mittauspiste on sijoitettava lähimmän asuinkäytössä olevan kiinteistön pihalle tai
sen välittömään läheisyyteen. Muiden mittauspisteiden sijoittelussa on noudatettava
suunnitelmassa esitettyä menettelyä.
Mikäli mittaukset osoittavat, että pilaantuneiden maiden kunnostustyöstä aiheutuu
sellaista pölyämistä, joka ylittää suunnitelmassa mainitut pitoisuusarvot, on puhdistustyö suunnitelman mukaisesti keskeytettävä. Työtä saa jatkaa tämän jälkeen vasta kun
on kastelulla tai muulla vastaavalla menettelyllä on huolehdittu siitä, ette toimenpide
aiheuta pölyämistä.
Pölymittauksia koskeva selvitys on liitettävä puhdistustyön loppuraporttiin. Loppuraporttiin on liitettävä asiantuntijan arvio siitä, millaisia haittoja ilmassa olleesta pölystä
on aiheutunut, mikäli pölynpitoisuusarvot ovat ylittäneet suunnitelmassa mainitut pitoisuusarvot.

2)

Ennen puhdistustyön aloitusta on selvitettävä työntekijöiden henkilökohtaisen altistumisen seurannan tarve. Asiasta on raportoitava loppuraportissa.

3)

Pilaantuneen maaperän puhdistustyön aloituksesta on ilmoitettava Varsinais-Suomen
ELY -keskukselle, Pomarkun kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja puhdistettavan kiinteistön lähinaapureille. Aloitusilmoituksessa on oltava kunnostustyön ohjauksessa käytettävän asiantuntijan ja urakoitsijan yhteystiedot sekä maaperän puhdistamista koskevassa päätöksessä mainittuja asioita koskevat tiedot.

4)

Maaperän puhdistustöitä saa toteuttaa ainoastaan arkipäivisin klo 7:00 -17:00 välisenä aikana.

5)

Pilaantuneiden maiden kuljetukseen käytetyt ajoreitit on puhdistettava pilaantuneiden
maiden kuljetustyön päätyttyä niin, ettei niillä ole työmaalta peräisin olevia pilaantuneita maita. Tarvittaessa ajoreitit on puhdistettava useamminkin.
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PERUSTELUT
Määräykset ovat tarpeen, jotta pilaantuneen alueen maaperän puhdistustyössä tulee
noudatettua ympäristönsuojelulaissa mainittua haitallisten vaikutusten ennaltaehkäisyn
ja haittojen minimoimisperiaatetta sekä toimintaa kuuluvaa varovaisuus ja huolellisuusperiaatetta.
Sovelletut säännökset
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) (YSL) 4, 7, 22, 75, 78 ja 108 §
Hallintolaki 33 - 36 §

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes ELY -keskus on tarkastanut puhdistustyön loppuraportin, mutta kuitenkin enintään 1.11.2014 asti.

Yksikönpäällikkö

Lassi Liippo

Ylitarkastaja

Esa Wihlman

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Pomarkun kunta, PL 14, 29631 Pomarkku.

Jäljennös päätöksestä
Pomarkun kunta / ympäristönsuojeluviranomainen, PL 14, 29631 Pomarkku
Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää
Granat Kaisa, Sahatie 1, 29630 Pomarkku
Hartikka Juhani, Sahatie 3 as 1, 29630 Pomarkku
Hatanpää Sari, Sahatie 5, 29630 Pomarkku
Kiviranta Antti, Eerontie 2, 29630 Pomarkku
MT-Plastics Oy, Saarentie 90, 28300 Pori
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla
Pomarkun kunnan ilmoitustaulu
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Valitusoikeus tähän päätökseen on:
- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen, ja jonka
toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusosoitus on liitteenä.

LIITTEET Valitusosoitus (VHO JP ILM)

