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Ympäristönsuojelulain (527/201 4) 1 36 §:n mukainen Imoitus pilaantuneen alueen
maaperän puhdistamisesta.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ JA YHTEYSHENKILÖ
Turun Seudun Jätehuolto OY 1 Patrik Jalonen, Kuormakatu 1 7, 20380 Turku.
PUHDISTETTAVAN ALUEEN SIJAINTI JA KIINTEISTÖN OMISTAJA
Kunta
Katuosoite tai muu osoitetieto
Kiinteistötunnus
Kiinteistön omistaja

Parainen
Rauhalan kaatopaikka, vanha öljyallas.
Sydmontie 173, Parainen
445-429-1-2
Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 21600 Pa
rainen

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 valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen,
jossa voidaan antaa tarvittavat määräykset pilaantuneen alueen puhdistamisesta,
puhdistam isen tavoitteista ja maa-aineksien hyödyntämisestä sekä tarkkailusta.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on tullut vireille 23.12.2014
MAAPERÄN PUHDISTAMISTA KOSKEVAT AIEMMAT LUVAT TAI ILMOITUKSET
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus tai sitä edeltävät toimival
taiset viranomaiset eivät ole tehneet ympäristönsuojelulain tarkoittamia hallintopää
töksiä, jotka koskisivat nyt ilmoitetun kiinteistön maaperän puhdistamista.
PUHDISTETTAVAA ALUETTA KOSKEVAT TIEDOT JA MAAPERÄN PUHDISTAMINEN
Ilmoituksen liitteenä on seuraava maaperän pilaantuneisuutta ja puhdistamista kos
kevat asiakirja:

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONVARAT, PL 523,
20101 TURKU
www. ely-keskusfi/varsinais-suomi
kirjaamo.varsinais-suomi @ ely-keskus.fi
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Goider Associates Oy. 17.12.2014. Turun Seudun Jätehuolto Oy. Parainen Rauhalan
kaatopaikka. Vanha öljyallas. Maaperän kunnostuksen yleissuunnitelma.
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 Rauhalan kaatopaikka-alueella sijaitsevan öljyjätteiden vastaanottoon
käytetyn altaan maaperän puhdistamista. Puhdistettava alue, jonka pinta-ala on n.
300 m
, sijaitsee asemakaavan mukaan kaatopaikka-alueeksi varatulla alueella (EK
2
asemakaavamerkintä).

-

Vuonna 2004 altaan käytöstä poiston yhteydessä alueelta poistettiin yhteensä 1 1 0 t
öljyisiä lietteitä ja 1 0 t äljyistä vettä. Altaan vallin alle jäi 0,8 1 ,6 m syvyyteen öljyisiä
maita, joissa öljyhiilivetyjen (C1O-C40) kokonaispitoisuus oli n 15 000 mg/l. Allas täy
tettiin vuonna 2007 savimailla.
—

Alueelle on tarkoitus rakentaa uusi jätteiden vastaanottoalue.
Kaatopaikka-alue rajoittuu metsäalueisiin ja golfkenttään. Lähin asuinkäytössä oleva
rakennus on n 600 m kaatopaikka-alueesta etelään.
Pilaantumisen aiheuttanut toiminta
Ilmoituksen mukaan öljyisten jätteiden vastaanotto alueella on aiheuttanut maaperän
pilaantumisen. Alueen käyttö öljyisten jätteiden vastaan ottoon alkoi 1990 -luvun
alussa ja se päättyi vuonna 2004.
Maaperä

Alueen maaperä on savea tai silttiä 2-3 m syvyyteen maanpinnasta.

Pohja- ja pintavedet
Lähin pohjavesialue sijaitsee n. 1 ,2 km etäisyydellä puhdistettavasta alueesta.
Alueella todettiin vähäisiä määriä orsivettä noin 1 ,5 m syvyydessä maanpinnasta.
Pohjaveden määrä arvioidaan vähäiseksi eikä sen virtaussuunnasta ole mitattua tietoa.
Lähin pintavesi on noin 100 m etäisyydellä puhdistettavasta alueesta,
Maaperätutkimus ja maaperän haitta-ainepitoisuudet
Öljyaltaan alueen maaperää tutkittiin 25.11.2014. Tutkimuksen yhteydessä alueelle
tehtiin 10 koekuoppaa. Koekuopista otettujen maanäytteiden äljyhiilivetyjen (dl
040) pitoisuudet vaihtelivat Iaboratorioanalyysien mukaan välillä < 20 22 1 00 mg/kg
(5 näytettä). Näytteissä todettiin kloorattuja yhdisteitä ja polyaromaattisia yhdisteitä,
mutta kaikkien yhdisteiden pitoisuudet alittivat valtioneuvoston asetuksen (214/2007)
aiemmat ohjearvot. Metallien kokonaispitoisuudet alittivat aiemmat ohjearvot. Näytteissä ei todettu bensiinihiilivetyjä tai PCB -yhdisteitä.
—

Pinta- ja pohjaveden laatu
Ilmoituksessa ei ole pinta- tai pohjaveden laatua koskevia tietoja.
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Haitta-aineiden aiheuttama riskinarvio ja arvio pilaantuneen maan määrästä
Kunnostussuunnitelmassa on esitetty arviot haitta-aineiden kulkeutumisesta kohtees
sa, altistusmahdollisuuksista maaperän haitta-aineille sekä aineiden aiheuttamista
ekologisesta riskistä.
Kohteen pilaantuneisuus voidaan arvioida valtioneuvoston asetuksen ylempien oh
jearvojen perusteella. Maaperä on pilaantunut, koska alueen maaperän öljyhiilivetyjen
pitoisuus ylittää asetuksen ylem mät ohjearvot.
Tutkitulla alueella on arvion mukaan n 50 m
ktr (n. 100 t) maita, joissa öljyhiilivetyjen
3
pitoisuus ylittää asetuksen ylemmät ohjearvot.
Maaperän kunnostustavoitteet ja menetelmä
Kunnostussuunnitelman mukaan kohteen maaperästä poistetaan maat, joissa öljyhii
livetyjen pitoisuudet ylittävät seu raavat valtioneuvoston asetuksen (21 4/2007) ylem
mät ohjearvot:
Haitta-aine
Öljyhiilivetyjakeet 10
(C
)
21
-C
Oljyhiilivetyjakeet (C
21 -C
)
40

Pitoisuus (mg/kg)
1000
2000

Maat, joissa todetaan edellä mainittujen öljyhiilivetyjakeiden lisäksi muita haittaaineita, poistetaan, mikäli aineiden pitoisuudet ylittävät asetuksen ylemmät ohjearvot.
Mikäli maaperään jää edellä mainitut pitoisuusarvot ylittäviä maita, arvioidaan mah
dollisten jatkotoimenpiteiden tarve riskinarvion perusteella.
Mikäli kunnostusmenetelmä muuttuu tai sitä on tarvetta täydentää, sovitaan asiasta
ELY -keskuksen kanssa ennen toimenpiteiden aloitusta.
Jätteiden käsittely
Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltava maa-aines toimitetaan käsiteltäväksi laitokseen, joIla on lupa käsitellä ko. maa-aineksia.
Maat, joissa haitta-ainepitoisuudet ylittävät kunnostustavoitearvot, toim itetaan pitoi
suuksien perusteella asianmukaiset luvat omaavaan käsittelylaitokseen tai jätease
malle, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty vastaavan jätteen käsittely.
Maat, joissa haitta-ainepitoisuudet alittavat kunnostustavoitearvot, käytetään hyödyksi
kaatopaikan esitäyttörakenteissa. Maat sijoitetaan ilman välivarastointia kaatopaikka
rakenteisiin.
Pilaantunut maa-aines kuljetetaan käsittelyyn kuorma-autoilla. Pilaantuneita massoja
sisältävät kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi. Pilaantuneen maan kuljetuksista pide
tään kuormakirjanpitoa. Pilaantuneita maita sisältävien kuormien mukana toimitetaan
siirtoasiakirja kuorman vastaanottajalle (jätteenkäsittelylaitos).
Kohteesta poistettavien massojen vastaanottoon liittyvistä yksityiskohdista sovitaan
vastaanottopaikkojen kanssa ennen puhdistustyön aloittamista.
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Kunnostustyön ohjaus
Maaperän haitta-ainepitoisuudet tarkastaa riittävän asiantuntemuksen ja kokemuksen
omaava ympäristötekninen valvoja. Ympäristötekninen asiantuntija ohjaa pilaantunei
den massojen kaivutyötä kenttätestin (Petroflag -kenttätesti) ja aiemmin tehdyn tutkimustulosten avulla.
Kunnostustyön lopputuloksen toteaminen
Massanvaihtokaivannon reunoilta ja pohjasta otetaan kokoomanäytteitä. Näytteet otetaan maaperän kerrosrakenne huomioiden siten, että yksi kokoomanäyte edustaa n.
1 00 m
:n suuruista puhdistettua aluetta. Näytteistä määritetään kokonaishiilivetypitoi
2
suus Petroflag -kenttätestillä. Noin 30 %:sta kaivannon seinämistä ja pohjalta otetuis
ta kokoomanäytteistä analysoidaan laboratoriossa seuraavat haitta-aineet: öljyhiilive
dyt Cio C4o, diesel 1 kevyttä polttoöljyä vastaavat jakeet Cio -021 sekä voiteluöljyä vastaavat jakeet C22 C4o.
-

-

Tarvittaessa laboratoriossa analysoidaan myös muiden haitta-aineiden pitoisuuksia,
mikäli niiden esiintymisestä saadaan viitteitä kenttähavaintojen perusteella.
Pilaantuneen maan kunnostustyö massanvaihdolla päätetään kun maaperän kunnostustavoite on saavutettu, tai kun mahdollisesti tavoitepitoisuudet ylittävät maaainekset on eristetty tai muuten jätetty maaperään Varsinais-Suomen ELY
keskuksen hyväksymällä tavalla.
,

-

Eristysrakenne
Mikäli äljyhiilivedyillä tai raskasmetalleilla pilaantunut alue ulottuu kunnostettavien
kiinteistöjen ulkopuolelle tai alueelle, jota ei ole maaperän puhdistustyön yhteydessä
mahdollista tai kustannustehokasta purkaa (esim säilytettävät maanalaiset raken
teet), varaudutaan siihen, että pilaantuneet maat eristetään puhtaista täyttömaista.
Eristävänä rakenteena käytetään HDPE -kalvoa tai muovimattoa, joka estää haittaaineiden kulkeutumisen puhtaisiin täyttömaihin. Metallipitoiset maat voidaan eristää
suodatinkankaalla.
.

ELY -keskukseen ollaan yhteydessä ennen rakenteen asentamista. Rakenteet kuvataan loppuraportissa ja merkitään raportin liitekarttaan.
Vesien käsittely
Vesien viemäriin johtamisesta sovitaan Paraisten kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen
kanssa, mikäli maaperän kunnostuksen yhteydessä on tarve poistaa kaivantoon ker
tyviä vesiä. Merkittäviä haitta-ainepitoisuuksia sisältävä vesi poistetaan loka-autolla.
Kunnostustyön ympäristövai kutukset ja ympäristöhaittojen ehkäisy
Työmaa-alue ja kaivanto aidataan ja merkitään pilaantuneen maaperän puhdistus
työstä ilmoittavin kyltein. Pilaantuneen maaperän kunnostustyöhön osallistuvilla työntekijöillä tulee olla käytettävissä henkilökohtaiset suojavarusteet. Suojaimien käytöstä
päättää kenttämittausten perusteella ympäristötekninen asiantuntija ja työmaan vastaava mestari tai työsuojelusta vastaava henkilö.
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Varautumi nen odottamattomii n tilanteisii n
ELY -keskukselle ilmoitetaan, mikäU työn yhteydessä käy ilmi maaperän pilaantunei
suuden tai puhdistustarpeen kannalta yllättävää.
Ki rjanpito
Pilaantuneen maaperän kunnostustyön aikana pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan
kaivetut massat, kenttätestien pitoisuudet, laboratorioanalyysien tulokset, massojen
sijoitus- ja käsittelypaikat ym. kunnostuksen dokumentoinnin kannalta oleelliset tiedot.
Loppuraportti
Maaperän puhdistustyöstä laaditaan raportti jossa esitetään pilaantuneilta alueilta
poistettujen maiden määrät ja haitta-ainepitoisuudet sijoituspaikoittain sekä massan
vaihtokaivannon rajaus ja näytepisteiden sijainti. Lisäksi esitetään analyysitulokset ja
yhteenvetotaulukot alueelta otetuista näytteistä. Massanvaihdon toimenpideraportissa
esitetään arvio puhdistustyön tavoitteiden toteutumisesta. Mikäli maaperään jää puhdistuksen jäljiltä pilaantunutta maata, määritetään mahdollisten jatkotoimenpiteiden
tarve riskitarkastelun perusteella. Tarvittaessa esitetään erillinen jatkotoimenpide
suunnitelma Varsinais-Suomen ELY -keskukselle.
,

Toimenpideraportti toimitetaan Varsinais-Suomen ELY -keskukselle ja Paraisten kau
pungin ympäristönsuojelutoimistolle kolmen kuukauden kuluessa kunnostustöiden
päättymisestä.
Tiedotus
Puhdistustöiden aloittamisajankohta ja valvojan yhteystiedot ilmoitetaan VarsinaisSuomen ELY- keskukselle ja Paraisten kaupungin ympäristösuojelutoimistolle ennen
töihin ryhtymistä. Aloitusilmoitukseen ki rjataan myös maiden vastaanottopisteiden tiedot.
Maaperän kunnostuksen lopetusilmoitus toimitetaan vastaavasti kun maaperän kunnostustyöt kohteessa on saatu päätökseen.
,

Kunnostustyön aikataulu
Kunnostustyö on alustavan suunnitelman mukaan tarkoitus aloittaa tammikuussa
2015 ja sen kestoksi arvioidaan yksi viikko.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Varsinais-Suomen ELY -keskus on 8.1.2015 ilmoittanut Paraisten kaupungin ympäris
tönsuojeluviranomaiselle maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen vireilläolosta
ja varannut tälle mahdollisuuden antaa asiasta lausunto.
Paraisten kaupungin ympäristölautakunta on 4.2.201 5 pitämässään kokouksessa
merkinnyt ilmoituksen tiedokseen ja katsonut, että Rauhalan kaatopaikalla sijaitsevan
saastuneen alueen saneeraus voidaan toteuttaa saneeraussuunnitelman mukaisesti.
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VARSlNAISSU0M ELINKE1NO, LIIKENNE JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
VarsinaiS-SU0m ELY -keskus on tarkastanut viitekOhdassa manitufl ilmoituksen.
esitetyt maaperän käsittelyä koskevat enette1yt. aa
ELY -keskus hyväksYY
perän puhdistamisesta vastuussa olevan on ilmoituksessa mainitun enetteIyn lisäksi
huolehdittava siitä, että seuraavia määräyksiä noudatetaan:
PUhdIStUStYÖfl iopputulokse” arviointi
pdistustyön päätyttyä on kaivualueelle jäävän maaperän haittaainepitoisuud sel
et
vitettävä. Jokaista n. 1 00 m
:n suuruista kaivualuetta kohti on koottava yksi jäännösPi
2
isuusnäyte, jonka on parhaalla mahdollisella tavalla edustettava kyseiselle alueelle
jäävän maaperän maalajeja ja niiden kerrokseIli5UUtt Kaivualueen pinta-alasta huo
limatta on kaivannosta koottava ainakin viisi

1)

Laboratorioon toimitetuista nöspitoisuusnäyttei5tä on määritettävä ainakin ilmoi
tuksessa mainitut puhtausarvoiksi asetettujen haittaaineiden pitoisuudet. Aineiden
mittaustarkkuuden on oltava sellainen, että tuloksia voidaan verrata asetettuihin puhtausarvoihin (YSL 136 §).
Maaperän puhdistustyö katsotaan riittäväksi, kun kaivualueilta otettujen jäännösPitoi
uusnäytteidefl
5
on vähennetty käytetyn analyysimene
ää
rit
ystarkkuUs ja näin saatu pitoisuusarvo alittaa ilmoituksessa mainitut
telmän
puhtausarvot.

2)

jäännöspitoisuuksie toteamiseen käytetyt analyysitodistukset on liitettäVä kunnos
n
tustyön loppuraPorttiin (YSL 136 §).
puhdistustyön riittävyyden uudelleen arviointi
Mikäli puhdistustöiden päätyttyä todetaan, että toimenpidealueen maaperää jää puhtausarvot ylittäviä haitta-aineita, on maaperän puhdi5tu5tare 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 §).

3)

MaaaineSIätte käsittely
Ennen kaivutöiden aloitusta on selvitettävä, minne alueelta poistettavat maaainesjätteet, joissa haitallisten aineiden pitoisuudet ylittävät ylemmät ohjearVot, voidaan luvallisesti toimittaa käsiteltäväksL Asian selvittämiseksi on oltava yhteydessä
jätteiden vastaanottoon suunnitellun laitoksen hoitajaan . phdistustyön aloituSilmoi
tuksessa on oltava tiedot muualle toimitettavien •ainesjätteideI vastaan0tt0oI
tarkoitetuista laitoksista (laitoksen nimi, lupatiedot ja lupapäätöksen tehnyt viranomai
nen) (YSL 136).

4)

puhdistustYön raportointi
5)

-

Maaperän puhdistUs ja kaivutyöstä on laadittava loppuraportti. LoppuraP0rti55 on
esitettävä ilmoitUksessa mainittujen, sekä tässä päätöksessä määrättyjen asioiden Iisäksi ainakin seuraavat tiedot:
Kaivualueen tunnistetiedot (käyntiosoite, kiintei5tötUnn5).
KaivutYön aloitus- ja lopetusPäivät ja työn kokonaiSke5t0
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-

KenttämittaUSt0ste iuotettavuuden arvioimiseksi käytettYjen maanäytteiden labo
n
ratorioanaIyYS1t0tu
Iet.
Arvio puhdiStUStYÖfl toteutukSeen ja jopputulokSeen vaikuttaneista tekijöistä ja arvion pävarmuuStjat sekä esitykset jatkotoimeflPit5t
KaivualUeette jääneen maan jännöspitoi5Uudet ja kopiot jännö5pit0i5UU5natt
den anaIyysitodi5tuk5i5ta joista käy selville käytetyt analWsimenet&mat ja niiden
ritystarkkUUdet.
Kartta, joista selviää tarkasti, mistä kohdista kaivutyön yhteydessä poistetut maat on
poistettU poistosyvyYdet ja mistä kohdista Iaboratoriossa analysoidut jäännösPitoi
uusnaytteet on otettU
5
poistettujen pitaantuneiden •ainesjätteiden
(laitos, osoite)
ja niihin toimitetUn maan ja maiden sisältämien haittaaineiden kokonai5mät.
ittelypaikk0ihin toimitetun •aine5jätteen mää
TaulUkot, joihin on koottu tiedot 5
rästä (t) ja haittaainePit0i5k5i5t

Raportti on toimitettava tarkastettavaksi ELY •keskukselle ja tiedoksi Paraisten kau
pungin
kolmen kuukauden kuluessa siitä kun ilmoi
tuksessa mainitut puhdistustyö alueella on päättynyt. LoppuraPortti on toimitettava Var
sinaisSuomen ELY •keskuksen kirjaamoon (PL 523, 20101 Turku) (YSL 136 §).
Muut asiat
6)

ELY -keskus voi maaperän puhdistamiseen liittyvien ennalta arvaamatt0mn tulosten
tai seikkojen perusteella antaa tarvittaessa maaperän puhdi5tam15e liittyviä ohjeita
tai määräyksiä (YSL 1 36 §).

PERUSTELUT
ypäristönsuojelulam

n (527/201 4) 1 6 §: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 puhdistamisvelvollisuuteen sovelletaan ympäristönsuoielula jos pilaantuminen on ai
k
heutunut 31 .12.1993 jälkeen.

llmoituksessa esitettyjen tietojen perusteella alueen maaperän puhdistamista koskeva
asia on ratkaistu ympäri5tön5u0jn 1 36 §:ssä mainitun ilmoituksen johdosta tehtä
vän päätöksen perusteella. llmoituksessa ja sen johdosta tehtävässä päätöksessä voidaan myös ratkaista puhdistamisen yhteydessä kaivatun maaaineksen hyödyntämistä
kaivualueella koskeva asia.
Päätöksen määräykset ovat tarpeen puhdistustyön tavoitteita, maaaineksen hyödyntämistä, puhdistustyöfl valvontaa ja lopputuloksen arviointia varten.

MääräYSkohtaiset perustelut
pdistustyön lopputuloksen arviointiin ei ole käytettävissä muuta tietoa, kuin toimen
pidealueiden maaperään jäävästä maasta otettujen jännöspitoisuusnäytteL haittaainepitoisuustiedot. Kaivutyön avulla puhdistettujen alueiden maaperään jäävän maan
haittaainePitoisuudet on todettava aivant0jen seinämistä ja pohjalta otettavasta riittä
västä määrästä jflnöspit0i5uu5näytttä jotta puhdistustyön lopputulos voidaan arvioida. phdi5tu5työn ohjauksessa on käytettävä ilmoituksessa mainittuja kenttämit
tausmenetelmiä, joiden avulla on mahdollista alustavasti arvioida kaivutyön riittävyyttä.
on analysoitava laboratoriossa, jotta puhtau5arv05i asetet
tujen haittaaifleiden pitoisuusarvot alueelle jääneestä maaperästä voidaan arvioida
luotettavasti (määräys 1).
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Jäännöspitoisuusnäytteistä analysoitujen haitallisten aineiden määritystarkkuus on tiedettävä, jotta analysoituja pitoisuusarvoja voidaan verrata asetettuihin puhtausarvoihin
(määräys 2).
Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava kokonaan uudelleen, mikäli
kaivualueille jää puhtausarvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Uudelleen arviointi on
tarpeen, koska nyt kyseessä olevan ilmoituksen ja sen johdosta tehdyn päätöksen mu
kaan toimittuna maaperän haitta-aineista aiheutuva terveys- tai ympäristöhaitta tai
vaara saadaan poistettua, kun alueelta poistetaan maat, joissa haitta-aineiden pitoi
suudet ylittävät valtioneuvoston asetuksessa mainitut ylemmät ohjearvot (määräys 3).

-

Maa-ainesjätteen asianmukainen käsittely edellyttää, että jätteen toimittamisesta on
sovittu jätteen vastaanottoon suunnitellun laitoksen kanssa hyvissä ajoin ennen kaivu
töiden aloittamista. Menettely on tarpeen, jotta voidaan sopia esim. jätteen vastaanot
tokelpoisuutteen tarvittavasta tiedosta. Vastaanottoon valittujen laitosten tiedot on esi
tettävä kunnostustyön aloitusilmoituksessa viranomaisvalvontaa varten (määräys 4).
ELY -keskuksen arvio maaperän puhdistustyön lopputuloksesta on mahdollista antaa
sen jälkeen, kun puhdistustyön toteutukseen ja lopputulokseen liittyvät tiedot ovat käytettävissä. Tästä syystä puhdistamisesta on laadittava loppuraportti, jossa on esitettävä
valvontaa varten ainakin määräyksessä mainitut tiedot ja asiat. ELY -keskus antaa
pyydettäessä puhdistustyön lopputuloksesta lausunnon, joka perustuu pääasiassa ra
portissa esitettyihin tietoihin (määräys 5).
Puhtaustavoitteen saavuttamiseksi 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 6).
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 päätös kaatopaikoista (861/1 997) 4, 6 ja 1 0 §
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista annetun päätöksen muuttamisesta (202/2006)
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 28.2.201 8 asti.
Jos tämän päätöksen voimassaolon aikana annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain
nojalla asetuksia, joissa on päätöksessä annettuja määräyksiä ankarampia säännäk
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. Turun Seudun Jätehuolto Oy, Kuormakatu 17, 20380 Turku.
Laskutusosoite: Turun Seudun Jätehuolto Oy, PL 5228, 70701 Kuopio.

Tiedoksianto
Paraisten kaupunki 1 ympäristönsuojeluviranomainen, Rantatie 28, 21 600 Parainen
Paraisten kaupunki 1 kaupunginhallitus, Rantatie 28, 21 600 Parainen
Golder Associates Oy 1 Marko Syrjänen, Apilakatu 1 3 B, 20740 aturku

Jäljennös päätöksestä
Suomen ympäristökeskus (sähköinen asiakirja)

Yleistiedoksianto päätöksestä
Paraisten 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 ympäristövaikutukset 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.
-

-

-

-

-

10/10

LIITTEET

Kopiot ilmoituksesta
Sijaintikartta
Tutkim uspisteiden sijaintikartta
Maanäytteiden analyysitulosten taulukot
Muut liitteet
Valitusosoitus (VHO JP ILM)
Asiakaspalautetiedote ilmoituksen tekijälle
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Liite elinkeino-, liikenne- ja vnipäristökeskiiksen päätökseen

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 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 valittajalle 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-ajan 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, 65 101 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)

