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Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen ilmoitus pilaantuneen alueen
maaperän puhdistamisesta.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA YHTEYSHENKILÖ
Rauman kaupunki 1 Antti Kolehmainen, PL 41 261 01 Rauma
,

PUHDISTETTAVAN ALUEEN SIJAINTI JA KIINTEISTÖN OMISTAJA
Kunta
Katuosoite tai muu osoitetieto
Kiinteistötunnukset
Kiinteistöjen omistaja

Rauma
Sinkokatu 1 0,12 ja 26
684-3-383- 1 684-3-383-2 ja 684-3-384-1
Rauman kaupunki, PL 41 261 01 Rauma
,

,

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulain 133 §:n mukaan se, jonka toiminnasta on aiheutunut maape
rän pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan maaperä. Mikäli pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai täyttämään puhdistamisvelvollisuuttaan on alueen haltijan
laissa tarkemmin mainituissa tapauksissa puhdistettava maaperä.
Lain 136 §:n mukaan maaperän puhdistamiseen pilaantuneella alueella, sekä puhdis
tamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi, voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoi
tus valtion valvontaviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloit
tamista.
Valtion valvontavi ranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen,
jossa voidaan antaa tarvittavat määräykset pilaantuneen alueen puhdistamisesta,
puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksien hyödyntämisestä sekä tarkkailusta.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 1 1 .2.2015.
MAAPERÄN PUHDISTAMISTA KOSKEVAT AIEMMAT LUVAT TAI ILMOITUKSET
Lounais-Suomen ympäristökeskus on tehnyt 1 8. 1 0.2006 päätöksen (LOS-2006-Y1009-18) Rauman kaupungin tekemästä ilmoituksesta. Ilmoitus koski pilaantuneen
maaperän puhdistamista kunnostustoimenpidealueella, johon kuuluivat myös nyt ky
seessä olevassa ilmoituksessa kunnostettavaksi ilmoitetut alueet. Päätöksen mukaan
maaperän puhdistamista koskeva asia oli saatettava kokonaan uudelleen vireille, mikäli kunnostustoimenpidealueen maaperän puhdistustöitä ei saada valmiiksi
31 .12.2011 mennessä.
Nyt kunnostettavaksi ilmoitettujen kiinteistöjen maaperän puhdistamisesta ei ole tehty
muita ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuja hallintopäätöksiä.
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PUHDISTETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT TIEDOT JA MAAPERÄN PUHDISTAMINEN
IImotuksen liitteenä on seuraava maaperän pilaantuneisuutta ja puhdistamista kos
kevat asiakirja:
Pöyry Finland Oy. 10.2.2015. Rauman kaupunki. Kaivopuiston teollisuusalue. Kortte
Iin 383 tontit 1 ja 2, korttelin 384 tontti 1 Pilaantuneen maaperän puhdistuksen yleis
suunnitelma.
.

Ilmoituksen ja yleissuunnitelman mukaan puhdistettavan alueen käyttöä, maaperän
haitta-ainepitoisuuksia, puhdistustarpeen arviointia koskevat tiedot ja maaperän puhdistamista koskevat menettelyt ovat lyhyesti esitettynä seuraavat:
Puhdistettavan alueen käyttö, kaavoitus ja naapurusto
Ilmoitus koskee Rauman kaupungissa osoitteessa Sinkokatu 10, 12 ja 26 sijaitsevia
tontteja, joiden kokonaispinta-ala on n. 15 000 m
. Alueella on ollut metalliteollisuutta
2
1930 —luvulta lähtien ja maalitehdas vuosina 1945-1960. Sinkokatu 10 ja 12 alueella
on ollut kromaamo, prosessivesien keräysallas ja lautavarasto. Tällä hetkellä alueilla
ei ole rakennuksia.
Osoitteen Sinkokatu 10 ja 12 tonteille on suunniteltu toimistorakennus ja pysäköinti
alue. Puhdistettavat alueet sijaitsevat asemakaavan mukaan ympäristöhäiriötä tuot
tamattomien teollisuus- ja palvelurakennusten korttelialueella (TPY1 -asemakaavamerkintä).
Ilmoituksessa mainitut tontit rajoittuvat Sinkokatuun vi rkistysalueeksi sekä teollisuusja palvelurakennusten käyttöön osoitettuihin alueisiin.
,

Lähimmät asuinkäytössä olevat rakennukset sijaitsevat n 300 m etäisyydellä ilmoituk
sessa mainituista kiinteistöistä.
Sinkokatu 1 2 itäpuolelle rakennetun sadevesiviemärilinjan maaperää on puhdistettu
vuonna 201 1 Sinkokadun katualueen maaperää on puhdistettu katualueen rakennustöiden yhteydessä.
.

Pilaantumisen aiheuttanut toiminta
Ilmoituksen mukaan Kaivopuiston teollisuusalueen maaperään on päässyt metalleja
metalliteollisuuden toiminnan yhteydessä pitkän toimintahistorian aikana.
Maaperä

Tonttien pintamaa on täyttömaita, joiden alapuolella on savista hiekkaa ja hiekkamo
reenia.

Pohja- ja pintavedet
Puhdistettavat alueet eivät sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eivätkä sellaisen lä
heisyydessä. Maaperätutkimusten aikana (8.-9.12.2014) pohjaveden pinta tonteilla oli
0,3-2 m nykyisen maanpinnan alapuolella. Pohjaveden todennäköinen virtaussuunta
on tonteilta länteen.
Lähin vesistöalue (Kappelinsalmi -niminen merialue) sijaitsee n 25 m etäisyydellä
Sinkokatu 1 0 jal 2 tonttien pohjaoispuolella. Pintavedet imeytyvät alueen maaperään.
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Maaperätutki mus ja maaperän haitta-ai nepitoisuudet
Ilmoituksessa mainittujen tonttien maaperän pilaantuneisuutta on tutkittu 8.9.12.2014. Alueilla on tehty maaperätutkimuksia myös aiempina vuosina. Vuoden
2014 tutkimustulosten mukaan Sinkokatu 10 ja 12 maaperässä todettiin seuraavia
metallien kokonaispitoisuuksia (enimmäispitoisuus), jotka ylittävät Valtioneuvoston
asetuksessa 214/2007 mainitut ylemmät ohjearvot: antimoni (152 mglkg), kadmium
(31 mg/kg), kromi (33 270 mglkg), kupari (34 560 mg/kg), lyijy (1 621 mglkg), nikkeli
(14 930 mglkg) ja sinkki (12 980 mg/kg). Paikoin metallien kokonaispitoisuudet ylittivät vaarallisen jätteen raja-arvot. Analysoitujen näytteiden syanidin, polyaromaattisten
yhdisteiden ja öljyhiilivetyjen pitoisuudet alittivat ylemmät ohjearvot.
Pinta- ja pohjaveden laatu
Ilmoituksessa ei ole tietoja kohdealueen pinta- tai pohjaveden laadusta.
Riskinarvio ja puhdistustarve sekä arvio pilaantuneen maan määrästä
Puhdistuksen yleissuunnitelmassa on esitetty ns. kvalitatiiviseen riskinarviointiin pe
rustuvat arviot haitta-aineiden leviämismahdollisuuksista ja ihmisen mahdollisuuksista
altistua maaperän haitta-aineille. Riskinarvioinnin lopputuloksista johtuen suunnitel
massa todetaan, että alueilla, joilla haitta-ainepitoisuudet ylittävät ylemmät ohjearvot,
tarvitaan maaperän puhdistustöitä.
Lisäksi lievästi pilaantuneet massat (haitta-ainepitoisuudet yli alempien ohjearvojen)
tulee poistaa alueilta, joissa pilaantuneita massoja joudutaan kaivamaan rakentami
sen takia (perustukset, kunnallistekniikka, kaapelit, johdot).
Puhdistettavien alueiden kokonaispinta-ala on arvion mukaan noin 2500 m
. Pilaan
2
tuneen maa-aineen kokonaismäärä on arviolta noin 2800 m
noin
, eli
3
5000 tonnia.
Puhdistettava alue rajataan tarkemmin ja massamäärät tarkentuvat kaivutyön yhtey
dessä.
Maaperän kunnostustavoitteet ja menetelmä
Puhdistuksen yleissuunnitelman mukaan maaperää kunnostetaan korttelin 383 tonttien 1 (Sinkokatu 10) ja 2 (Sinkokatu 12) tutkimuspisteiden Ko2,Ko3, Ko5, Ko8, Ko9 ja
Kol 7 alueilla. Maaperän kunnostuksen tavoitetasona esitetään käytettäväksi Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaisia ylempiä ohjearvoja.
Kohteeseen sopiva puhdistusmenetelmä on pilaantuneen maa-aineksen poistaminen
ja tarvittaessa korvaaminen pilaantumattomalla materiaalilla. Mikäli myöhemmin tode
taan tarvittavan täydentäviä kunnostusmenetelmiä, esitetään niiden käytöstä erikseen
suunnitelmat ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi.
Jätteiden käsittely
Maa-aineet, joiden pitoisuus ylittää kunnostukselle annetut tavoitepitoisuudet, kaive
taan, lastataan ja toimitetaan jatkokäsittelyyn valvojan määrittämälle luvanvaraiselle
käsittelyalueelle.
Lisäksi alueilta poistetaan ja toimitetaan jatkokäsittelyyn ne lievästi pilaantuneet mas
sat (haitta-ainepitoisuudet yli alempien ohjearvojen), jotka joudutaan kaivamaan ra
kentamisen takia (esim. perustukset, kunnallistekniikka, kaapelit, johdot).
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Maa-aineet, joissa haitta-ainepitoisuudet ylittävät kynnysarvon, mutta auttavat alem
mat ohjearvot, voidaan sijoittaa alueelle (sijoittamisen tulee olla suunnitelmallista ja
dokumentoitua). Mikäli kyseiset massat joudutaan poistamaan alueelta, ne toimite
taan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.
Kaivannot täytetään tarvittavilta osin pilaantumattomilla, tiivistämiskelpoisilla, muualta
tuotavilla materiaaleilla. Kaivantojen täyttämiseen voidaan käyttää myös tavoitetason
alittavia rakentamiskelpoisia kaivumassoja, jotka puhdistustyön ajaksi läjitetään kunteistölle valvojan osoittamaan paikkaan.
Kuormat peitetään tarvittaessa pressuilla pölyämisen estäm iseksi Jos maamassat
ovat märkiä ja valuvia, niiden valuminen kuljetuksen aikana ympäristöön estetään.
Kuljetukset varustetaan pilaantuneen maa-aineksen siirtoasiakirjoilla. Pilaantuneiden
maiden ja muiden poistettavien materiaalien (esim. mahdolliset jätemateriaalit) vastaanottopaikat sovitaan valvojan tekemän kustannusvertailun pohjalta.
.

Kunnostustyön ohjaus
Massanvaihtoa ohjaa ja valvoo ympäristötekninen valvoja. Valvoja ohjaa puhdistus
työtä ottamalla kaivumassoista säännöllisesti näytteitä ja tekemällä niistä metallipitoi
suuksien määrityksiä Niton-XRF -analysaattorilla.
Pilaantuneen alueen kaivutyöt lopetetaan, kun kenttähavainnot ja
tavat, että pilaantuneet maat on saatu poistettua.

—

mittaukset osoit

Kunnostustyön lopputuloksen toteaminen
Kaivutyön lopuksi kaivannon pohjasta ja seinämistä otetaan jäännöspitoisuuksien
selvittämiseksi edustavat näytteet, jotka analysoidaan kenttämittarilla ja tulokset var
mistetaan laboratorioanalyysein. Kontrollinäytteistä analysoidaan metallipitoisuudet.
Jos maaperässä havaitaan puhdistustyön kuluessa muita haitta-aineita, myös niiden
jäännöspitoisuudet varmistetaan.
Kunnostustyön terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Työmaavalvoja perehdyttää maaperän puhdistuksessa työskentelevät henkilöt haittaaineista mahdollisesti aiheutuviin vaaratekijöihin sekä tarvittaessa ohjeistaa henkilökohtaisten suojainten käytössä. Pilaantuneen maan kulkeutuminen auton- ja työko
neiden renkaiden mukana työmaa-alueelta ympäristöön estetään.
Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin
Mikäli kaivutyön yhteydessä maaperässä havaitaan esim. jätteitä, ne poistetaan ja
toimitetaan asianm ukaiseen käsittelyyn Mikäli puhdistustyön edetessä havaitaan
odottamattomia seikkoja, kaivutyö tarvittaessa keskeytetään ja tilanne arvioidaan uu
delleen ympäristöviranomaisten kanssa.
.

Kirjanpito

Työmaavalvoja seuraa ja ohjaa puhdistustyön etenemistä ja kirjaa suoritetut toim enpi
teet ja tapahtumat työmaapäiväkirjaan. Työmaapäiväkirja pidetään ajan tasalla ja viranomaisten saatavilla. Alueelta poistettavat maa-aineskuormat varustetaan pilaantu
neen maa-aineksen siirtoasiakirjoilla.
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Loppuraportti
Puhdistustyöfl laadunvalvonnaSta laaditaan loppuraportti jossa esitetään yhteenveto
työmaapäiväkirjasta, tehdyistä mittauksista ja toteutuneista kaivannoista. Raporttiin Iiitetään pilaantuneen maaperän siirtoasiakirjat ja muut vastaavat työn suoritusta ku
vaavat asiakirjat. Myös arvio jälkiseurantatarPeesta esitetään laadittavassa loppura
portissa. Raportti toimitetaan ympäristöviranomaisille ja muilla asianosaisille.
,

Tiedotus

Puhdistustyön aluksi pidetään työmaalla aloituskatselmus. Työn päätyttyä työmaalla
pidetään tarvittaessa loppukatselmus. Katselmuksista ilmoitetaan ELY-keskukselle ja
Rauman kaupungin ympäristönsuoieluviranomaiseHe. Valvoja tiedottaa kunnostus
työstä tarvittavassa määrin naapurustolle.

Kunnostustyöfl aikataulu
Puhdistustyö suoritetaan alustavan aikataulun mukaan keväällä tai kesällä 2015.

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Varsinais-Suomen ELY -keskus on tarkastanut viitekohdassa mainitun ilmoituksen.
ELY -keskus hyväksyy siinä esitetyt maaperän puhdistamista koskevat menettelyt.
Maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan on ilmoituksessa mainitun menettelyn
lisäksi huolehdittava siitä, että seuraavia määräyksiä noudatetaan:
Maaperän puhdistustyön puhtausarvot
1)

Maaperän puhdistustyöt on aloitettava ilmoituksen liitekartassa kunnostettaVaksi mer
kityltä alueelta. Puhdistustöitä on jatkettava ilmoituksessa mainituilla kiinteistöillä,
kunnes niiden maaperään jäävien haitta-aineiden kokonaispitoisuudet eivät yhtä alla
olevia puhtausarvoja, jotka noudattavat valtioneuvoston asetuksen (21 4/2007) ylem
piä ohjearvoja:
Haitta-aine
Antimoni
Kadmium
Kromi
Kupari
Nikkeli
Sinkki

Puhtausarvo (mg/kg)
50
20
300
200
150
400

Mikäli puhdistustyön aikana käy ilmi, että kiinteistöjen maaperässä on edellä mainittujen aineiden lisäksi muita valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) mainittuja haittaaineita, joiden pitoisuus ylittää asetuksen ylemmät ohjearvot, on puhdistustyöt jatket
tava näiden aineiden osalta kunnes maaperää jäävän maan haitta-ainePitoisuudet eivät yhtä aineille asetettuja ylempiä ohjearvoja.
Maaperän puhdistustyö katsotaan riittäväksi, kun kaivualueilta otettujen määräykses
sä 2 mainittujen jäännöspitoisuusnäytteiden laboratorioanalyysituloksista on vähen
netty käytetyn analyysimenetelmän määritystarkkuus, ja näin saatu pitoisuusarvo alit
taa edellä mainitut puhtausarvot. Jäännöspitoisuuksien toteamiseen käytetyt ana
lyysitodistukset on liitettävä kunnostustyön loppuraporttiin (YSL 136 §).
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Puhdistustyön lopputuloksen arviointi
2)

Puhdistustyön päätyttyä on kaivualueelle jäävän maaperän haitta-ainepitoisuudet se!
vitettävä. Jokaista n. 1 00 m
:n suuruista kaivualuetta kohti on koottava yksi jäännöspi
2
toisuusnäyte, jonka on parhaalla mahdollisella tavalla edustettava kyseiselle alueelle
jäävän maaperän maalajeja ja niiden kerroksellisuutta. Kaivualueen pinta-alasta huo
limatta on jokaisesta maaperän puhdistamiseen tarvittavasta kaivannosta koottava
ainakin viisi jäännöspitoisuusnäytettä.
Jäännöspitoisuusnäytteistä on määritettävä Iaboratorioanalyysien avulla ainakin mää
räyksessä 1 puhtausarvoiksi asetettujen haitta-aineiden pitoisuudet. Aineiden mittaus
tarkkuuden on oltava sellainen, että tuloksia voidaan verrata asetettuihin puhtausar
voihin (YSL 136 §).

Puhdistustyön riittävyyden uudelleen arviointi
3)

Mikäli puhdistustöiden päätyttyä todetaan, että toimenpidealueen maaperää jää puhtausarvot ylittäviä haitta-aineita, on maaperän puhdistustarve arvioitava kokonaan
uudelleen. Maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan on varauduttava siihen, että
puhdistustyö on saatettava loppuun kaivutyön avulla myöhemmin, tai että puhdista
misessa on käytettävä jotain muuta menetelmää. Puhdistamista koskeva asia on täs
sä tapauksessa saatettava kokonaan uudelleen vireille (YSL 133 §).

Maa-ainesjätteiden käsittely
4)

Maaperän puhdistamiseksi kiinteistöiltä poistettavat maat, joissa yhdenkin haitallisen
aineen pitoisuus ylittää määräyksessä 1 mainitut pitoisuusarvot, on toimitettava lai
tokselle, jolla on voimassa olevan ympäristöluvan mukaan oikeus ottaa vastaa kysei
siä maa-ainesjätteitä (YSL 136 §).

5)

Kiinteistöiltä, muiden kuin maaperän puhdistamiseksi tarvittavien ja ilmoituksessa tar
kemmin mainittujen maankaivutöiden yhteydessä paikaltaan poistettavat maat, joissa
yhdenkin haitallisen aineen pitoisuus ylittää valtioneuvoston asetuksessa (214/2007)
mainitut aiemmat ohjearvot, mutta alittavat ylemmät ohjearvot, on toimitettava laitok
selle, jolla on voimassa olevan ympäristöluvan mukaan oikeus ottaa vastaa kyseisiä
maa-ainesjätteitä.
Vastaavasti maat, joissa haitta-aineiden pitoisuudet alittavat aiemmat ohjearvot, mut
ta ylittävät kynnysarvot, voidaan käyttää hyödyksi toimenpidealueilla kaivantojen täy
temaina.
Maat, joissa haitallisten aineiden pitoisuudet alittavat varmasti ja luotettavasti asetuk
sen kynnysarvo, käyttöä ei ole tarvetta rajoittaa (YSL 1 36 §).

6)

Ennen maaperän puhdistustöiden alkua ja ennen maanrakennustöiden alkua on sel
vitettävä, minne kiinteistöiltä poistettavat maa-ainesjätteet voidaan luvallisesti toimit
taa käsiteltäväksi. Asian selvittämiseksi on oltava yhteydessä jätteiden vastaanottoon
suunnitellun laitoksen hoitajaan. Maaperän puhdistustyön aloitusilmoituksessa on ol
tava tiedot muualle toimitettavien maa-ainesjätteiden vastaanottoon tarkoitetuista lai
toksista (laitoksen nimi, lupatiedot ja lupapäätöksen tehnyt viranomainen).

7)

Maan rakennustöiden yhteydessä poistettavaksi tulevien haitta-ainepitoisten maiden
käsittelylaitostiedot on esitettävä pyydettäessä ympäristönsuojelulain valvontaviran
omaisille (YSL 136 §).
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Vesien käsittely
8)

Maaperän puhdistamiSesta vastuussa olevalla on oltava suunnitelma siitä, miten
maaperän puhcIistUstYön yhteydessä syntyviin kaivantoihin mahdollisesti kertyvän ve
den laatu selvitetään ja miten kaivantoon kertyneet haittaainePitoiset veden käsitel
lään. Suunnitelma on esitettävä Varsinai5-Su0m ELY •keskukselle viimeistään siinä
vaiheessa kun maaperän kaivutyöt on tarkoitus aloittaa (YSL 136 §).

puhdistustyön raportointi
9)

llmoituksessa mainittujen kiinteistöjen maaperän puhdistustYöstä on laadittava loppuraportti. LoppuraPortissa on esitettävä ilmoituksessa mainittujen, sekä tässä päätök
sessä määrättyjen asioiden lisäksi ainakin seuraavat tiedot:
- Kaivualueen tunnistetiedot (käyntiosoite kiinteistötunnus).
- Kaivutyön aloitus- ja lopetusPäivät ja työn kokonaiskestoaika.
- Kenttämittau5tul05t luotettavuuden arvioimiseksi käytettyjen maanäytteiden labo
ratorioanalYY5it0di5tk5et.
- Arvio puhdistustYön toteutukseen ja lopputulokseen vaikuttaneista tekijöistä ja arvion epävarmuustekiWt sekä esitykset jatkotoimeflPiteistä.
- Kaivualueelle jääneen maan jäännöspitoisuudet ja kopiot jäännösPitoisuusnäYttei
den analyysitodistuksista, joista käy selville käytetyt analyy5imenetmät ja niiden
määritystarkkuuct.
- Kartta, joista selviää tarkasti, mistä kohdista kaivutyön yhteydessä poistetut maat on
poistettu, poistosyvyydet ja mistä kohdista laboratoriossa analysoidut jäännösPitoi
suusnäytteet on otettu.
- Poistettujen pilaantuneiden •ainesjätteiden käsittelYpaikkatiedot (laitos, osoite)
ja niihin toimitetun maan ja maiden sisältämien haitta-aineiden kokonaismäärät.
- Taulukot, joihin on koottu tiedot 5ittelypaikk0ihin toimitetUn •ainesjätteen mää
rästä (t) ja haittaainePitoisuuksista.
- Muut kyseistä kiinteistöä koskevat puhdistamiseen liittyvä asiat.
,

Raportti on toimitettava ELY •keskukselle ja Rauman kaupungin ympäristönsuojeluvfr
ranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa siitä kun maaperän puhdistustyö on jonkin
ilmoituksessa mainitun kiinteistön osalta ilmoitettu päättyneeksi. LoppuraPortti on toimitettava VarsinaisSuomen ELY -keskuksen kirjaamoon (PL 523, 20101 Turku tai säh
köisenä tiedostona kirjaam0.Var51nai550mi @ ely-keskus.fi) (YSL 1 36 §).

Muut asiat
1 0)

ELY -keskus voi maaperän puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaamatt0mieI tulosten
tai seikkojen perusteella antaa tarvittaessa maaperän puhdistamiseefl liittyviä ohjeita
tai määräyksiä (YSL 1 36 §).

PERUSTELUT
ympäristönsuojelulain (527/2014) 16 §:n mukaan maaperään ei saa jättää jätettä tai
muuta ainetta siten, että seurauksena on maaperän laadun huononeminen, josta voi
aiheutua mm. vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Lain 237 §:n mukaan VaItioneuvostofl asetusta (21 4/2007) sovelletaan myös ennen 1 .1 .1 994 aiheutettUun maaperän pilaantumiseen.
Ilmoituksessa esitettyjen tietojen perusteella alueen maaperän puhdistamista koskeva
asia on ratkaistu ympäristön5U0jula 1 36 §:ssä mainitun ilmoituksen johdosta tehtä
vän päätöksen perusteella. llmoituksessa ja sen johdosta tehtävässä päätöksessä voi-
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daan myös ratkaista puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämistä
kaivualueella koskeva asia.
Päätöksen määräykset ovat tarpeen puhdistustyön tavoitteita, maa-aineksen hyödyntämistä, puhdistustyön valvontaa ja lopputuloksen arviointia varten.
Määräyskohtaiset perustelut
Maaperän puhdistustyön toteutuksen ja työn valvonnan kannalta on tarpeen, että puhdistustyölle asetetaan haitta-ainekohtaiset puhtausarvot, jotka voidaan tarkastaa tästä
päätöksestä. Puhtausarvot on asetettu haitta-aineille, joiden kokonaispitoisuudet ilmoi
tuksen mukaan ylittävät valtioneuvoston asetuksen (21 4/2007) ylem mät ohjearvot.
Maaperän haitta-aineista johtuvan pilaantuneisuuden poistamiseksi on tarpeen että
maaperän puhdistamisessa noudatetaan asetuksen ylempiä ohjearvoja myös sellaisten
haitta-aineiden osalta, joista ei tätä päätöstä tehtäessä ollut tietoa. Menettely on perusteltua ottaen huomioon alueen aiempi teollinen käyttö.
,

Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoitujen haitallisten aineiden määritystarkkuus on tiedettävä, jotta analysoituja pitoisuusarvoja voidaan verrata asetettuihin puhtausarvoihin
(määräys 1).
Puhdistustyön lopputuloksen arviointi edellyttää, että kaivutyön avulla puhdistettujen
alueiden maaperään jäävästä maaperästä otetaan riittävästi jäännöspitoisuusnäytteitä.
Jäännöspitoisuusnäytteiden haitta-ainepitoisuuksien luotettava arviointi edellyttää, että
haitta-ainepitoisuudet selvitetään laboratorioanalyysien avulla. Puhdistustyön ohjauk
sessa on syytä käyttää ilmoituksessa mainittuja kenttämittausmenetelmiä, joiden avulla
on mahdollista alustavasti arvioida kaivutyön riittävyyttä. Puhdistustyön lopputulos on
kuitenkin selvitettävä laboratorioanalyysien avulla (määräys 2).
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen uudelleen arviointi on tarpeen, mikäli
kaivualueille jää puhtausarvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Arviointi on tarpeen,
koska nyt kyseessä olevan ilmoituksen ja sen johdosta tehdyn päätöksen mukaan toimittuna maaperän haitta-aineista aiheutuva terveys- tai ympäristöhaitta tai -vaara saadaan poistettua, kun alueelta poistetaan maat, joissa haitta-aineiden pitoisuudet ylittä
vät valtioneuvoston asetuksessa mainitut ylemmät ohjearvot (määräys 3).
Pilaantuneen maaperän puhdistustyön yhteydessä syntyvien haitta-ainepitoisten maaainesjätteiden asianmukainen käsittely edellyttää, että maa-aines, jossa haittaainepitoisuudet ylittävät puhtausarvot, toimitetaan käsiteltäväksi laitokselle, jolla on
voimassa oleva ympäristönsuojelulain tarkoittama lupa ottaa vastaa kyseisiä maaainesjätteitä (määräys 4).
Ilmoituksen mukaan lievästi pilaantuneet massat (haitta-ainepitoisuudet yli alempien
ohjearvojen) tulee poistaa alueilta, joissa pilaantuneita massoja joudutaan kaivamaan
rakentamisen takia (perustukset, kunnallistekniikka, kaapelit, johdot). Myös tällaisten
maiden asianmukainen käsittely edellyttää, että maat toimitetaan käsiteltäväksi laitok
selle, jolla on voimassa oleva ympäristönsuojelulain tarkoittama lupa ottaa vastaa ky
seisiä maa-ainesjätteitä.
Maat, joissa haitta-aineiden pitoisuudet alittavat aiemmat ohjearvot, voidaan käyttää
kaivantojen täytemaina, mikäli ne ovat siihen teknisesti sopivia, koska niitä ei haittaainepitoisuuksien perusteella ole tarvetta poistaa edes rakentamisen johdosta syntyneistä kaivannoista.
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Maat, joiden haitta-ainepitoisuudet auttavat varmasti ja luotettavasti asetuksen kyn
nysarvot, käyttöä ei ole syytä rajoittaa, koska tällaisten haitta-ainepitoisuuksien ei arvioida aiheuttavan haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle (määräys 5).
Maa-ainesjätteiden toimittamisesta on sovittava jätteen vastaanottoon suunnitellun lai
toksen kanssa hyvissä ajoin ennen kaivutöiden aloittamista. Menettely on tarpeen, jotta
voidaan sopia esim. jätteen vastaanottokelpoisuutteen tarvittavasta tiedosta. Vastaanottoon valittujen laitosten tiedot on esitettävä kunnostustyön aloitusilmoituksessa viranomaisvalvontaa varten (määräys 6).
Maarakennustöiden yhteydessä poistettavaksi tulevien haitta-ainepitoisten maiden kä
sittelylaitostiedot on esitettävä pyydettäessä ympäristönsuojelulain valvontaviranomai
sille valvontaa varten (määräys 7).
Ilmoituksen mukaan pohjaveden pinta toimenpidealueilla oli joulukuussa 2014 0,3-2,0
m maanpinnan alapuolella. Pilaantuneeksi luokiteltuja maita todettiin tutkimuksen mu
kaan paikoin 1-1,6 m syvyydessä maanpinnasta. Edellä mainitustajohtuen on mahdol
lista, että kaivantoihin kertyy puhdistustyön aikana vesiä, jotka saattavat olla haittaainepitoisia. Tällaisten vesien hallittu ja asianmukainen käsittely edellyttää, että asiasta
on laadittu suunnitelma ennen kaivutöiden aloitusta (määräys 8).
ELY —keskuksen arvio maaperän puhdistustyön lopputuloksesta on mahdollista antaa
sen jälkeen, kun puhdistustyön lopputulokseen ja toteutukseen liittyvät tiedot ovat käytettävissä. Tästä syystä puhdistamisesta on laadittava loppuraportti, jossa on esitettävä
valvontaa varten ainakin määräyksessä mainitut tiedot ja asiat (määräys 9).
Puhtaustavoitteen saavuttam seksi ja puhdistustyön aikaisten ympäristö- ja terveyshait
tojen tai vaarojen torjumiseksi tai vähentämiseksi voidaan joutua antamaan lisäohjeita
tai määräyksiä, joihin ilmoitusta käsiteltäessä ei ole osattu varautua (määräys 10).
Sovelletut säännökset
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 16 §, 133 §, 135 §, 136 §, 226 § ja 237 §
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24 26 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007) 1- 6 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 20 §, 24 § ja 33 §
Hallintolaki (434/2003) 54 58 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksullisista suorit
teista (3/2014) 3 ja 6 §, sekä liitteen kohta “pilaantuneen maaperän puhdistamisesta
tehtävän ilmoituksen käsittely”.
-

-

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa 1 .4.201 8 asti.
Jos tämän päätöksen voimassaolon aikana annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain
nojalla asetuksia, joissa on päätöksessä annettuja määräyksiä ankarampia säännök
siä, on kyseisiä asetuksia tämän päätöksen estämättä noudatettava.
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SUORITEMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Suoritemaksu 1320 euroa.
Maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen (3/2014) elinkeino-, liikenne- ja ympäris
tökeskusten maksullisista suoritteista, ja sen liitteenä olevaan maksutaulukon kohdan
“pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely” mukaisesti.
Maksutaulukon mukaan ilmoituksen käsittelymaksu on 55 euroa kultakin asian käsitte
lyyn kuluvalta tunnilta.

Yksikönpäällikkö

Lassi Liippo

Ylitarkastaja

Esa Wihlman

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Suoritemaksua vastaan. Rauman kaupunki 1 Antti Kolehmainen, PL 41 261 01 Rau
ma
,

Laskutusosoite: Rauman kaupunki, PL 12, 26101 Rauma (Y -tunnus 0138780-9)

Tiedoksianto
Rauman kaupunki 1 ympäristönsuojeluviranomainen, PL 41 261 01 Rauma
Rauman kaupunki 1 kaupunginhallitus, PL 41 261 01 Rauma
Pöyry Finland Oy 1 Jari Koivunen, Juhana Herttuan puistokatu 21 201 00 Turku
,

,

,

Jäljennös päätöksestä
Suomen ympäristökeskus (sähköinen asiakirja)

Yleistiedoksianto päätöksestä
Rauman kaupungin ilmoitustaulu

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-, tervey
den- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen, ja jonka
toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristävaikutukset ilmenevät
toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövai
kutukset ilmenevät;
toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusosoitus on liitteenä.
-

-

-

-

-
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LIITTEET

Sijaintikartta ja Kunnostusalue (kopiot ilmoituksesta)
Muut liitteet
Valitusosoitus (VHO JP ILM)
Asiakaspalautetiedote ilmoituksen tekijälle
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella
valituksella.
Ta1jtusajka
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, lauantai, itseniisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seu
raavana arkipäivänä.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
*

valittajan nimi ja kotikunta
jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
*
postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoi
tukset valittaj alle voidaan toimittaa
* päätös,
johon haetaan muutosta
*
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
*
perusteet, joilla muutosta vaaditaan

*

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla)
toimitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomai selle
*
asiamiehen valtakirja, asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos
valitusviranomainen niin määrää
*
toimitettaessa valituskirjelmä sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

*

*

Valituskirjehnän toimittaminen perille
Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähetin välityksellä, postitse tai sähköisesti. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimei
senä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskir
jelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuintenja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista,
joissa maksua ei peritä.
Vaasa hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43
Puhelin: 0100 86360
Telekopio: 010 36 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Aukioloaika: 800-16.15

(V}-IO päätös julkipanon jälkeen)

