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ASIA

Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukainen ilmoitus pilaantuneen alueen maaperän puhdistamisesta.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA YHTEYSHENKILÖ
Rauman Biovoima Oy, PL 95, 26101 Rauma
Yhteyshenkilö ilmoituksen mukaan:
Rauman Biovoima Oy 1 Timo Pitkänen, PL 95 261 01 Rauma
PUHDISTETTAVAN ALUEEN SIJAINTI JA ALUEEN HALTIJA
Kunta
Katuosoite tai muu osoitetieto
Kiinteistötunnus
Kiinteistön omistaja tai haltija

Rauma
Tikkalantie 1 Rauman Biovoima Oy:n voimalaitoksen jäähdytysvesien selkeytysallas
684-4-421 -41
UPM —Kymmene Oyj 1 Rauman Biovoima
Oy, PL 95, 26101
,

TOIMINNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristänsuojelulain 78 §:n mukaan maaperän puhdistamiseen pilaantuneella alu
eella tai pilaantuneen maaperän poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi
voidaan laissa mainituilla ehdoilla ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tarkastaa ilmoituk
sen ja tekee sen johdosta päätöksen, jossa voidaan antaa määräyksiä toiminnan jär
jestämisestä ja valvonnasta.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 17.6.2014.
MAAPERÄN PUHDISTAMISTA KOSKEVAT AIEMMAT LUVAT TAI ILMOITUKSET
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tai sitä edeltävät toimival
taiset viranomaiset eivät ole tehneet ympäristönsuojelulaissa, tai sitä aiemmassa
lainsäädännössä mainittuja päätöksiä, jotka olisivat koskeneet ilmoituksessa mainitun
alueen puhdistamista.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 4.1.2013 päätöksen (Nro 4/2013/1), joka
koski Rauman Voima Oy voimalaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamis
ta ja toiminnan olennaista muuttamista. Päätöksessä aluehallintovirasto on määrännyt mm., että helmikuussa 201 1 tapahtuneen öljyvuodon yhteydessä pilaantuneet
maamassat ja erotusaltaan rakenteet tulee viipymättä, kuitenkin viimeistään
31.12.2103 mennessä, poistaa ja puhdistaa Varsinais-Suomen ELY -keskuksen hy
väksymällä tavalla.
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PUHDISTETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT TIEDOT JA MAAPERÄN PUHDISTAMINEN
Ilmoituksen liitteenä on seuraava maaperän pilaantuneisuutta ja puhdstamista kos
keva asiakirja: Ramboll Finland Oy. 28.4.2014. Rauman Biovoima Oy. Pilaantuneen
maaperän puhdistuksen yleissuunnitelma, purkuvesiallas, Rauma.
Ilmoituksen ja maaperän puhdistuksen yleissuunnitelman mukaan puhdistettavan
alueen käyttöä, maaperän haitta-ainepitoisuuksia, puhdistustarpeen arviointia koskevat tiedot ja maaperän puhdistamista koskevat menettelyt ovat lyhyesti esitettynä
seuraavat:
Puhdistettavan alueen käyttötarkoitus ja sijainti
Maaperän puhdistaminen koskee voimalaitoksen jäähdytysvesien purkupaikkana käytetyn alueen pilaantuneen maaperän puhdistamista. Allas, jonka pinta-ala on n 100
, on ollut purkuvesien laskupaikkana 1 970 -luvulta lähtien.
2
m
Allas jää pois käytöstä, ja noin 75 m etäisyydelle siitä rakennetaan uusi tasausal
las/erotusallas, johon nykyiset purkuvesilinjat liitetään.
Purkupaikka sijaitsee Sampaanalanlahden rannalla UPM-Kymmene Oyj:n teollisuusalueella. Alueen omistaa UPM-Kymmene Oyj, mutta se on Rauman Biovoima Oy:n
hallinnassa.
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta
Helmikuussa vuonna 201 1 altaaseen joutui raskasta polttoäljyä laiterikon seuraukse
na. Rauman Biovoima Oy:n laitoksella sattui tuolloin öljyvahinko, jonka yhteydessä al
taan kautta Sampaanalanlahteen pääsi n. 30 40 m
3 raskasta polttoöljyä. Osa öljystä
saatiin talteen altaasta. Allas pestiin painepesurin ja liuottimien avulla.
-

Maaperä

Täyttökerrosten alapuolinen maaperä on savea. Kallionpinta on todennäköisesti lähel
lä maanpintaa altaan laitoksen puoleisessa päässä.

Pohja- ja pintavedet
Alue ei sijoitu yhdyskunnan veden hankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle.
Alue sijaitsee Sampaanalanlahti —nimisen merenlahden rannalla.
Maaperän haitta-ainepitoisuudet ja pilaantuneen maan määrä
Ilmoituksen liitteenä olevassa tutkimustodistuksessa on analyysitulokset altaan poh
jasta ja reunoilta 2.6.2014 otetuista maanäytteistä (3 näytettä). Tulosten mukaan öljyhiilivetyjakeiden (C
10 )
40 kokonaispitoisuudet vaihtelivat näytteissä välillä 28 000
C
170 mg/kg. Näytteiden polyaromaattisten hiilivetyjen kokonaispitoisuudet vaihtelivat
välillä 20 < 0,2 mg/kg.
-

—

—

Puhdistuksen yleissuunnitelman mukaan haitta-aineet ovat altaan pohjalla sediment
sekoittuneena noin 1-2 m paksuisena kerroksena. Pilaantuneen maan määräksi
arvioidaan 200 m
ktr. Pilaantuneisuuden laajuus selviää, kun kaivu on ulotettu veden
3
pinnan alla sedimentin pohjaan ja altaan seinät on poistettu.

tim

3110

Maaperän puhdistuksen tavoitetaso ja puhdistusmenetelmä
Puhdistuksen yleissuunnitelman altaan pohjalta veden alta poistetaan öljyhiilivedyillä
pilaantunutta maata tai sedimenttiä mahdollisimman paljon. Tavoitteena on poistaa
maat, joissa haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät seuraavat valtioneuvoston asetuk
sessa 214/2007 mainitut ylemmät ohjearvot:
Yhdiste

Pitoisuus (mg/kg)

Bensiini (C5-C1O)
Kevyt polttoöljy /diesel (Cl 0-C21 )
Raskas polttoöljy (C21 -C40)
PAH —yhdisteet yhteensä

500
1000
2000
100

Lisäksi poistetaan maat, joissa metallien pitoisuudet ylittävät asetuksen ylemmät oh
jearvot.
Pilaantuneet maat poistetaan kaivamalla ne veden alta. Öljyn kulkeutuminen kaivu
alueelta Sampaanalanlahteen estetään äljypuomien avulla.
Maa-ainesten luokittelu ja käsittely
Ilmoituksen tekijän 1 7.6.201 4 lähettämän sähköpostin mukaan puhdistuksen yleis
suunnitelmasta poiketen pilaantuneita maita ei tulla käsittelemään alueella. Pilaantu
neet maamassat tullaan toimittamaan ilmoituksen mukaisesti laitokselle, jolla on ko.
materiaalien käsittelylupa.
Muu jätteen käsittely
Erotusaltaan rakenteet toimitetaan muualle asianmukaiseen käsittelyyn.
Kunnostusta ohjaavat mittaukset ja seuranta
Ympäristötekninen valvoja määrittelee kaivutason Massojen laj ittelua ja puhdistuk
sen edistymistä seurataan aistinvaraisesti ja kenttämittausmenetelmän avulla (Petro
Flag). Kenttäm ittaustulokset varmistetaan laboratorioanalyysien avulla joka kolman
nesta kenttämittauksesta.
.

Pilaantuneiden maiden kaivaminen lopetetaan, kun valvoja on kenttämittausten ja ais
tinvaraisten havaintojen perusteella todennut, että kunnostustavoite on saavutettu.
Jäännöspitoisuusnäytteiden pitoisuustaso määrittelee lopulliset jatkotoimenpiteet alu
eella.
Puhdistuksen lopputulos
Pilaantuneen maan poistotyön jälkeen kaivutyön riittävyys todetaan ensin kenttämit
tauksella. Tämän jälkeen kaivannosta ja sen pohjalta otetaan yhteensä vähintään nel
),
40
-C
10
jä maaperänäytettä. Näytteistä määritetään laboratoriossa mineraaliöljyt (C
haihtuvat öljyhiilivedyt 10
-C MTBE -yhdisteet, PAH -komponentit sekä ns. pima
6
(C
),
metallit.

—

Varautumi nen odottamattomiin tilanteisii n
Viranomaisiin otetaan välittömästi yhteyttä oikean menettelytavan löytämiseksi, mikäli
puhdistustyön yhteydessä havaitaan haitta-aineita, joiden poistamiseen tai käsittelyyn
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ei ole voitu varautua tai mikäli haitta-aineita on merkittäviä pitoisuuksia järkevän kaivutason ala- tai ulkopuolella.
Työsuojelu

u rakoitsija vastaa tarvittavista suojatoimenpiteistä työalueella.
Jälkiseuranta
Puhdistetulla alueella ei tarvita jälkitarkkailua.
Kirjan pito
Alueelta poistettavien maiden ja jätteiden määrät, haitta-ainepitoisuudet sekä käsitte
lytapa kirjataan työmaapäiväkirjaan.
Loppuraportti
Toteutetuista toimenpiteistä laaditaan loppuraportti jossa esitetään poistettujen pi
laantuneiden maiden määrät, haitta-aineiden pitoisuustiedot, sekä alueelle jäävän
pohjamaan haitta-aineiden kokonaismäärät. Lisäksi esitetään yhteenveto käytetyistä
laadunvarm istusmenetelmistä sekä lausunto puhdistustavoitteen saavuttam isesta.
,

Tiedotus
Tilaaja vastaa puhdistustyön tiedottamisesta ulkopuolisille tahoille.
Kunnostustyön aikataulu
Ilmoituksen mukaan puhdistustyö pyritään tekemään kesäkuun 2014 aikana.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Varsinais-Suomen ELY -keskus on 19.6.2014 ilmoittanut Rauman kaupungin ympä
ristönsuojeluviranomaiselle maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen vireilläolosta ja varannut tälle mahdollisuuden antaa asiasta lausunto.
Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella ei ELY —keskukselle 1 5.6.201 4 saapu
neen lausunnon mukaan ole lausuttavaa ilmoituksen johdosta, mikäli pilaantunut
maa-aines toimitetaan vastaanottajalla, jolla on lupa kyseisten pilaantuneiden maiden
vastaanottoon ja käsittelyyn.
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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,
kuitenkin niin, että maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan on huolehdittava sii
tä, että seuraavia määräyksiä noudatetaan:
Maaperän puhtausarvOt
1)

Purkuvesialtaan maaperän puhdistustöitä on jatkettava ilmoituksessa mainitun menettely mukaisesti kunnes alueen maaperään jäävien ilmoituksessa mainittujen mine
raaliöljyjakeiden ja PAH -yhdisteiden kokonaispitoisuudet eivät yhtä ilmoituksessa
mainittuja pitoisuusarvoja.
Maaperän puhtausarvot katsotaan riittäväksi kun kaivualueilta otettujen määräykses
sä 3 mainittujen jäännöspitoisuusnäytteiden ratorioanalyysitul0k5i5ta on vähen
netty käytetyn analyysimenetelmän määritystarkkuus, ja kun näin saatu pitoisuusarvo
alittaa ilmoituksessa esitetyt arvot. jäännöspitoisuusnäytteiden ainepitoisuudet on
esitettävä puhdistustyön loppuraportissa mglkg -arvoina kuiva-ainetta kohti (YSL 78
,

§).
2)

Mikäli puhdistustyön aikana käy ilmi, ettei purkuvesialtaan maaperää saada kaivutyön
avulla puhdistettua tämän päätöksen mukaisesti, on maaperän puhdistustarve arvioitava kokonaan uudelleen ja puhdistustöitä jatkettava jollain muulla menettelyllä, mikäli
puhdistustarpeen uudelleen arviointi edellyttää puhdistustöiden jatkamista (YSL 78 §).

PuhdistustyÖfl lopputulOkSefl toteaminen
3)

Puhdistustyön päätyttyä on alueelle jäävän maaperän haitta-ainePitoisuudet varmis
tettava. Jokaista n. 1 00 m
:n suuruista kaivualuetta kohti on koottava yksi jäännöspi
2
toisuusnäyte, jonka on parhaalla mahdollisella tavalla edustettava kyseiselle alueelle
jäävää maata. Kaivualueen pinta-alasta huolimatta on kaivannosta koottava ainakin
viisi jäännöspitoisuusnäytettä.
Laboratorioon toimitetuista jäännöspitoisuusnäytteistä on määritettävä ainakin mää
räyksessä 1 mainitut puhtausarvoiksi asetettujen haitta-aineiden pitoisuudet. Jäännöspitoisuuksien toteamiseen käytetyt analyysitodistukset on liitettävä kunnostustyön
loppuraporttiin (YSL 78 §).

Maa-ainesjätteiden luokittelu ja käsittely
4)

Purkuvesialtaan alueelta poistettavat maat, joissa haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät
puhtausarvot, on toimitettava käsiteltäväksi laitokselle, jolla on lupa ottaa vastaan ky
seisiä maa-ainejätteitä.
Muualle toimitettavan maa-ainesjätteen haitta-ainepitoisuudet ja muut jätteen luokitte
luun tarvittavat tiedot on selvitettävä riittävästi ja luotettavasti. Asiassa on ensisijaises
ti noudatettava maa-ainesjätteen vastaanottavan laitoksen ympäristölupaPäätöstä ja
laitoksen antamia ohjeita.
Maat, joissa haitta-aineiden pitoisuusarvot luotettavasti alittavat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 kynnysarvot, sijoittamista ei ole tarvetta rajoittaa (YSL 78 §).

5)

Ennen puhdistustyön aloitusta on selvitettävä, minne alueelta poistettavat maaainesjätteet voidaan luvallisesti toimittaa käsiteltäväksi. Asian selvittämiseksi on olta
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va yhteydessä ainakin lätteiden vastaaflottoofl suunfliteI aitokSefl hoitaaafl Mää
räykSessä 9 mainitussa aIotusim01tsea on oltava tiedot maaa1nett vastaanottoOfl tarkoitetuista IatOk515ta (1atOk5en nimi, iupatiedot a papäät5 tehnYt
viranomain) (YSL 78 §).
6)

Puhdi5tU5tY yhteydessä syntyvien lätteiden kuIetUk5i55a on käytettävä tiiviitä a
peitettyä IavOa, ta muulla tavoin huolehdittava siitä, ettei ätteitä pääse kuIetU5tefl
aikana kuietUsväei5tä ympäri5tö (YSL 78 §).

7)

piaantuneek5i luokiteliun maaaineslätteen kuietUk5i5ta on tehtävä kuormakohtaiset
siirtoasiakjat, joista on käytävä selvie kulletettavan maalätteen määrä, haittaaineet
ätteenhaitn, kuietUk5en suorittaan a vasa niiden pitoisuudet ätteen alkuperä, 1
taan0tta yhteystiedot. Siirtoasiakasta on käYtävä ilmi, että äte on otettu vastaan
aitok5e1la, oUa on lupa käsitellä ko. ätettä Vaaralliseksi ätteeksi luokitellun maaaine5ätteen kuletuk5i5ta on tehtävä siirtoa5iakat siten kuin valtioneuvoston päätök
sessä (659/1 996) ongelmaättei5tä annettavista tiedoista sekä ongelmaiätteen pak
kaamisesta a merkitsemisestä säädetään Pilaantuneiden maiden siirtoasiakit on
esitettävä tarvittaessa ELY •keskukseUe (YSL 78 §).

Muut määräYkt

8)

Maaperän puhdistustyöstä vastuussa olevan on huolehdittava siitä, ettei pilaantuneen
maan tai sedimentin jvutyö5tä aiheudun haittaa tai vaaraa Sampaanalafhahden ve
den laadulle. Kaivualue on tästä syystä eristettävä joko ilmoituksessa mainitulla mey55einämie av
ettelyilä tai 5
n
ulla ennen kaivutöiden aloitusta. aivutyöt on kes
keytettäVä mikäli kaivualueen eristämisestä huolimatta haittaaineita pääsee Sampaanalalahteen haittaa tai vaaraa aiheuttavass määrin. Maaperän puhdi5tu5ttä saa
a
tämän lälkeen jatkaa vasta, kun uudesta tehokkaammasta eristämiseen käytettävästä
nettely5tä on sovittu ELY •keskuksen kanssa (YSL 78
§).

9)

pdistu5työn aioituks
esta a päättymisestä on ilmoitettava ELY •keskukselie a
y
m
päristön5u0u
ka
Aloitusilmoituks
up
ungin
Rauman
rafbmatse
essa on oltava
rä
y
k
5e55ä 4 mainitut maiden sittelylai
ilmoituksessa mainittu tiet0en li5k51
toksia koskevat tiedot. Työn aikana muuttuvista tiedoista tai esille tulevista poikkeuk
sellisista tilanteista on iimoitetta\a vastaavasti (YSA 27 §).

PuhdiStUStYO raportoiflti
’

1 0)

-

-

-

Maaperän phdi5tu5työ5tä on laadittava loppuraP0rtti jossa on tässä päätöksessä
ärättyen asioiden llk5I esitettävä ainakin seuraava tiedot:
t
puhdistetun alueen tunnistetiedot (käyntiosoite kiintei5tötunnu5
puhdi5tu5ty aioitus a lopetusPäivät a työn kokonai5ke5t0a )
ika
kartta, joista selviää tarkasti, mistä kohdista pilaantuneet maat on poistettu poisosyvyydet a mistä kohdista iaboratorjos naysoidut
on
sa
otettu,
äännösp1t015uu
toimenpidealue
eUe jääneen maan
det a kopiot äännö5Pit0i5uus
näytteiden flyysitodi5tuk5i5ta joista käy selville käytetyt yysimenetelmät a
niiden
näytteiden lab
kenttämittaustu
o
bosten juotettavuuden arvioimiseksi käytettyen
,

poistettuen pilaantuneiden maaaine5Iättee
(lait05 osoite)
n
a niihin toimitetun maan la maiden sisältämien haittaaineiden kokonaismäärät,
toimitetun maataulukot, oihifl on koottu kuormakohtaisesti tiedot
aine51ättee määrästä (t) a haittaa1nePit0i5k5i5t
a
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-

-

-

yhdyskuntajätteen kaatopaikalle toimitetun maa-ainesjätteen kaatopaikkakelpoi
suustestien tulokset, tai muu arvio jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta,
muut puhdistustyön toteutukseen ja lopputulokseen vaikuttaneet tekijät, sekä
arvio siitä, miten puhdistustyön tavoitteet on saavutettu ja arvion epävarmuustekijät,
sekä esitykset jatkotoimenpiteistä.

Raportti on toimitettava tarkastettavaksi ELY -keskukselle ja tiedoksi Rauman kaupun
gin ympäristönsuojeluviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa siitä kun puhdistus
työ on päättynyt. Loppuraportti on toimitettava Varsinais-Suomen ELY -keskuksen kir
jaamoon (PL 523, 201 01 Turku) (YSA 27 §).
Muut asiat
11)

ELY -keskus voi maaperän puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaamattomien tulosten
tai seikkojen perusteella antaa tarvittaessa maaperän puhdistamiseen liittyviä ohjeita
tai määräyksiä (YSL 77 ja 79 §).

1 2)

Tässä päätöksessä on ratkaistu Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä
(4.1.2013, nro 4/2013/1) määräyksessä 19 mainittu öljyvahingon puhdistamista koskeva asia (YSL 78 §).

PERUSTELUT
Ilmoituksessa esitetyn alueen maaperän puhdistamista koskeva asia on ratkaistu ympäristönsuojelulain 78 §:ssä mainitun ilmoituksen johdosta tehtävän päätöksen perusteella, koska puhdistamisen tarve on kyseessä olevan kohteen sijainti, tutkimustulokset
ja käyttötarkoitus huomioon ottaen arvioitu riittävästi ja puhdistamisessa käytetään ylei
sesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää.
Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaan päätöksessä voidaan antaa tarvittavia määräyk
siä ilmoituksessa mainitun toiminnan järjestämiseksi, sekä puhdistustyön valvontaa ja
lopputuloksen arviointia varten.
Määräyskohtaiset perustelut
Ympäristönsuojelulain 75 §:n mukaan pilaantunut maaperä on puhdistettava siihen ti
laan, ettei siitä puhdistustyön päätyttyä voi aiheutua terveyshaittaa, eikä haittaa tai vaa
ra ympäristölle. Kyseinen vaatimus on ELY -keskuksen mielestä ilmoituksessa mainit
tujen kohdetietojen perusteella saavutettavissa, kun jäähdytysvesien selkeytysaltaan
maaperästä poistetaan maat, joissa haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät ilmoituksessa
mainitut pitoisuusarvot, jotka noudettava valtioneuvoston asetuksen 214/2007 ylempiä
ohjearvoja. Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoitujen haitallisten aineiden määritystark
kuus on tiedettävä, jotta saatuja pitoisuusarvoja voidaan verrata asetettuihin puhtausarvoihin (määräys 1).
Ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä voidaan antaa määräyksiä vain ilmoituk
sessa mainitusta puhdistustyöstä. Tästä syytä, ja mikäli puhtausarvoja ei jostain syystä
kaivutyön avulla saavuteta, on maaperän puhdistamisesta vastuussa olevan varaudut
tava maaperän puhdistustöiden myöhempään jatkamiseen, tai puhdistustarpeen uudel
een arviointiin. Maaperän puhdistamista koskeva asia on edellä mainitussa tapauk
sessa saatettava kokonaan uudelleen vireille, jotta asiasta voidaan antaa uuden tilanteen vaatimat tarvittavat määräykset (määräys 2).
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pUhdjStUStY opputui0ks arviointi edellYttää, että kaivUaUei ääväStä maaPerästä
jäännöspito
äännöspitoss
otetaan riittäväStI edustavia 1
issytten
Ytteit
haittaa1neP1t0j
m
puhtausar
ää
av
jo
rit
on
tta
ul
et
la
tä
,
vä
5det
voiks asetettulen hattaainen pitoisuudet voidaan arvioida (määräYs 3).
Pilaantuneen alueen maaperän puhdi5tU5tY yhteydessä kaivUaIUeta poistettava
haittaainePit0 maa, lossa lonkin haittaaineen pitoisuu5 y’ittää puhtau5arV05l
asetetun alemman ohearV0n, on tuokitetaVa äteiain (646/201 1) 5 §:ssä tarkoitetuksi
Iätteeksi
HaittaainePitoise lätteet on toimitettava käsiteltäväksi Iaitokse11e, lolla on ‘upa ottaa
t
vastaan kyseistä lätettä, iotta haittaaineista muutoin aiheutuva terveys- ja ympäri5t
riski saadaan asianmukaisesti poistettua. •inesjätteiden 5ittey5tä ei tässä päätöksessä anneta muita määräyksiä, koska jätteiden 5itteIyssä on flsisijaisesti nou
aanottajan ympäristöluPap
datettava jätteiden 5
äätostä ja taitoksen antamia ohjeita.
Lisäksi jätteiden käsittely on flsisijaisesti jätteet vastaanottaneen iaitoksen valvonta
asia (määräys 4).
Maa•aineslättee asianmuknen käsittely edellyttää, että jätteen toimittamisesta on
n
sovittu jätteen vastaanottoon suunniteun laitoksen kanssa hyvissä ajoin ennen kaivu
töiden aloittamista. enetteiy on tarpeen, jotta voidaan sopia esim. jätteen vastaanot
tokeipoisuutteen tarvittavasta tiedosta. Vastaanottoon valittujen laitosten tiedot on esi
tettävä flflo5tustyön aloitusilmoituksessa viranomaisvontaa varten (määräys 5).
Puhdi5tu5tden yhteydessä on tarkoitus poistaa ja toimittaa muualla käsitetäväk5i öI
imenttejä ja maaaineit Jotta haittaainePit
jypitoisia 5
a.
oisia jätteitä ei pääse kujetuk
sen aikana ympäristöön on tärkeää, että kuijetu5väeet ovat tiiviitä ja kuormat peitetty
jä (määräys 6).
•inesjätteen siirtoasi
taanottajan toimenpite ja viakirjat ovat tarpeen jätteen 5
itä
jjasiakirj0i5ta on
ranomaisvonta varten sekä onnettomuu5titei
den varalle.
a
käytävä ilmi, että jäte on otettu vastaan laitokselta, jolia on lupa ottaa vastaan piiaantu
nutta •aine5jätettä (määräys 7).
Osa pilaantuneista maista sijaitsee veden aIaPu0leI oievassa maaPerässä. KaivUtöi
den yhteydessä on todennäköistä, että haittaaineita irtoaa maaaineksesta. Kaivuaue
on tästä syystä eristettävä ympäristöstä iimoituksessa esitetyUä tavalla tai muuUa tavoin
eristämä, jotta haittaaineista ei aiheudu haittaa tai vaaraa panaden ve
den aadulle (määräys 8).
aaperän puhdistustyön aloituksesta, päättymisestä ja työn aikana muuttuvista tiedois
ta on ilmoitettava ELY •ke5kuk5e ja Rauman kaupungin ympäristön5u0iran
omaiseite viranomaisvontaa varten (määräys 9).
ELY •keskuksen arvio maaperän puhdistustyön opputulok5e5ta on mahd01i5ta antaa
sen jäikeen kun puhdistustyön toteutukseen ja iopputu0k5een UittyVät tiedot ovat käytettävissä. Tästä syystä puhdistamisesta on laadittava IoppuraPortti puhdistustyön päätyttyä. LoppuraP055a on esitettävä valvontaa varten ainakin äräyk5e55ä mainitut
tiedot ja asiat (määräYs 10).
Puhtaustavoitte saavuttamiseksi ja toiminnanaikaisten ympäristö- ja eyshaitt0jen
en
tai vaarojen torjumiseksi tai vähentämiseksi voidaan joutua antamaan puhdistustyötä
koskevia isäohjeita tai määräyksiä, koska puhdistustyön yhteydessä voi tulla esille
maaperän piaantUmi5een Uittyviä seikkoja, joihin ilmoitusta käsitetäe55ä ei oie osattu
varautua (määräys 1 1).

9110

Etelä-Suomen aluehaflintOViraSto on 4.1 .201 3 antamassaan päätöksessä edellyttänyt
mm., että öljyvahingOn yhteydessä syntyneet pilaantuneet maamassat ja erotusaltaan
rakenteet tullee poistaa Varsinais-Suomen ELY -keskuksen hyväksymällä tavalla. Ympäristönsuojelulain 78 §:n mukaan maaperän puhdistamiseen pilaantuneella alueella
voidaan, laissa erikseen mainituilla ehdoilla, ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus ELY
keskukselle. ELY -keskus tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen, jossa
voidaan antaa määräyksiä puhdistustoiminnan järjestämistä ja valvonnasta. Edellä
mainitusta johtuen maaperän puhdistamista koskeva asia on ratkaistu ympäristönsuo
jelulain 78 § mukaisen ilmoituksen käsittelyn yhteydessä (määräys 12).
-

Sovelletut säännökset
Jätelaki (646/2011) (JL) 1, 2, 3, 5, 6, 13, 31,121, 122ja 149 §
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997) 4, 6 ja 10 §
ympäristönsuojelulaki (86/2000) (YSL) 4, 7, 8, 1 4, 1 9, 22, 75, 78, 1 04 ja 1 08 §
Ympäristönsuojeluasetus (1 69/2000) (YSA) 24 27 §
voimaanpanosta (1 1 3/2000) 1 9 ja 22 §
Laki
Haflintolaki (434/2003) 54 58 §
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista annetun päätöksen muuttamisesta (202/2006)
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksullisista suorit
teista (3/2014) 3 ja 6 §, sekä liitteen kohta “pilaantuneen maaperän puhdistamisesta
tehtävän ilmoituksen käsittely”
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarPeen arvioinnista
(214/2007)
Laki ympäristönsuoielulain muuttamisesta (1 590/2009) 78 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)
-

-

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa 1 7.2017 asti.
Maaperän puhdistamista koskeva asia on saatettava uudelleen vireille, mikäli ilmoituk
sessa mainittuja alueita ei em. päivämäärään mennessä ole saatu puhdistettua tämän
päätöksen mukaisesti.
Jos tämän päätöksen voimassaolon aikana annetaan ympäristönsuojelLilain tai jätelain
nojalla asetuksia, joissa on päätöksessä annettuja määräyksiä ankarampia säännök
siä, on kyseisiä asetuksia tämän päätöksen estämättä noudatettava.

SUORITEMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Suoritemaksu 1 320 euroa.
Maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen (3/201 4) 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
Ylitarkastaja

CzLOUz
Lassi Liippc?

Esa Wihlman
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PÄÄTÖKSESTA TIEDOTTAMINEN
Päätös

Rauman Biovoima Oy 1 Timo Pitkänen, PL 95, 26101 Rauma

Suoritemaksu
Rauman Biovoima Oy, PL 90183, 01051 LASKUT

TiedokSiaflto
Rauman kaupunki 1 ympäriStönSu0ie1uvan0m PL 1 04, 261 01 Rauma
Rauman kaupunki 1 kaupunginhallitus, PL 104, 26101 Rauma
UPM —Kymmene Oyj, PL 95, 26101 Rauma

JäljennöS päätöksestä
Suomen ympäristökeskus (sähköinen asiakirja)

Yleistiedoksiaflto päätöksestä
Rauman kaupunki 1 Ilmoitustaulu

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta vailttamaHa Vaasan hafIint0-0ikeutee
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus tähän päätökseen on:
sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea
rekisteröidyllä yhdistyksellä tai sätiÖllä, jonka tarkoituksena on ympäri5tön- tervey
den- tai onnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen, ja jonka
toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövai
kutukset ilmenevät
toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ypäristönsu0jeluviran0m5efla
muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusosoitus on liitteenä.
-

-

-

-

-

LIITTEET Peruskartta (ilmoituksen liite 1)
Ote uuden tasausaltaan suunnitelmakata5ta (ilmoituksen liite 2)
Valitusosoitus

(VHO JP iLM)

Asiakaspalautetiedote
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen sekä sen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella
valituksella.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seu
raavana arkipäivänä.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitenava:
*

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
viranomaiselle
*
asiamiehen valtakirja, asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos
valitusviranomainen niin määrää
*
toimitettaessa valituskirjelmä sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

*

*

Valituskirjelmän 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-aj an päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Valittajalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja 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: 8.00-16.15

(VHO päätös julkipanon jälkeen)
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Asiakaspalautekysely
Olette saaneet Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta päätöksen, joka koskee ilmoitustanne pilaantuneen maaperän puhdistamisesta.
Kaikissa alueellisissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa kartoitetaan asiak
kaiden palvelutyytyväisyyttä. Tästä syystä tulette lähiaikoina saamaan (ilmoituksessa
mainitun yhteyshenkilön sähköpostisosoitteeseen) palvelua koskeva kysely.
Haluamme parantaa pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevien ilmoitusten kä
sittelyä koskevaa palveluamme ja siksi toivomme vastaustanne kyselyyn. Vastaami
nen kestää vain muutaman minuutin.

Kiitokset avusta.

Viite:

Työ- ja elinkeinoministeriön ohje alueellisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille palvelutyytyväl
syyskyselyjen käyttöönottamiseksi, 13.8.2013

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LUKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT, PL
523, 20101 TURKU
kirjaamovarsinais-suomi @ ey-keskusfi
www.ey-keskusfi/varsinais-suomi
Käyntiosote: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU
PuheInvahde: 0295 022 500

