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Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Anna-Maija Wikström

Johdanto
Imatran kaupunki hakee ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014)
mukaista ympäristölupaa Ovako Imatra Oy Ab:n
teräskuonamurskeen käytölle Paperharjuntien ja Kukkolinnankadun
tierakenteissa.
Imatran kaupunki hakee myös toiminnan aloittamislupaa
muutoksenhausta huolimatta.

Hakija
Imatran kaupunki
Virastokatu 2
55100 Imatra
yhteyshenkilö:
Tilaajainsinööri Ville Pesu, p. 02061 74421

Hankkeen sijainti
Paperharjuntien kunnostettava noin 2,2 km:n pituinen katualue
sijaitsee Karhumäen, Suon ja Mustalammen alueilla. Toinen
kunnostettava noin 400 metrin pituinen Kukkolinnankatu sijaitsee
Mansikkalassa Keskuskadun eteläpuolella.
Teräskuonamurskeen käyttökohteet eivät sijaitse tärkeillä 1. tai 2.
luokan pohjavesialueilla.

Hankkeen toteutus
Tarkoituksena on käyttää Ovako Imatra Oy Ab:n
teräskuonamursketta tien jakavassa ja kantavassa
rakennekerroksessa. Kuona rakenteen päälle tulee vähintään 10
cm:n kerros murskesoraa sekä 5 cm:n kerros asfalttia. Suunniteltu
käytettävä teräskuonamurskeen määrä on Paperharjuntiellä noin
29 000 tonnia ja Kukkolinnankadulla sekä sen viereisellä kevyen
liikenteen väylällä noin 4 000 tonnia. Työt on suunniteltu
toteutettavaksi vuosina 2018 - 2020.

Ympäristöluvan tarve ja toimivaltainen viranomainen
Jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen ammattimainen tai
laitosmainen käsittely vaatii ympäristöluvan. (YSL 27 § ja liite 1
taulukko 2 kohta 13 f)
Hakemuksen mukaan teräskuonamursketta käytetään tierakenteissa
kolmen vuoden aikana yhteensä enintään 33 000 tonnia.
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Vuodessa alle 50 000 tonnin pysyvän jätteen sijoittamisesta
maaperään luvan myöntää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen,
jona Imatralla toimii Imatran seudun ympäristölautakunta. (YSA 2 §
kohta 12 b)

Ympäristövaikutukset
Ovako Imatra Oy Ab on teettänyt perusteelliset tutkimukset
teräskuonan ominaisuuksista mm. raskasmetallien liukenevuuksista.
Selvityksessä on todettu, että metallien liukenevuudet ovat niin
vähäisiä niissä olosuhteissa, jotka ulkona maaperässä on, ettei niistä
ole ympäristön pilaantumisen vaaraa. Varmuuden vuoksi tulee
kuitenkin välttää kuonan sijoittamista 1. luokan pohjavesialueelle.
Teräskuonan kromipitoisuus ylittää saastuneen maan rajaarvokriteerit, mutta se ei kuitenkaan liukene helposti.
Teräskuonan hyötykäytöllä voidaan korvata uusiutumattomia
luonnonmateriaaleja.
Hakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on kuulutettu Imatran kaupungin ilmoitustaululla ja
Imatran seudun ympäristötoimen internetsivuilla 26.4. - 25.5.2018
välisenä aikana, minkä ajan hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä
Imatran kaupungin asiakaspalvelussa. Kuulutuksesta on ilmoitettu
Uutisvuoksi-lehdessä 26.4.2018.
Lausunnot
Hakemuksesta pyydettiin ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin 2
kohdan mukaisesti lausunto Imatran kaupungin
terveydensuojeluviranomaiselta. Lisäksi Imatran Vesi on antanut
hakemuksesta oman lausuntonsa.
Terveydensuojeluviranomainen esittää 8.5.2018 päivätyssä
lausunnossaan erityisesti seuraavaa: "Ympäristölupahakemuksen
mukaisesta toiminnasta ei todennäköisesti ole terveydellistä vaaraa
eikä haittaa. Hakijan on selvitettävä kuonan käyttökohteiden
viereisten tonttien talousvesikäytössä olevat kaivot, joiden veteen on
mahdollista joutua kuonasta liukenevia aineita. Kyseisten kaivojen
vesi on tutkitettava kuonasta mahdollisesti liukenevien aineiden
osalta ennen tien saneerausta ja kolmen vuoden kuluttua työn
toteuttamisesta. Tiealueelta poistettavat sade- ja sulamisvedet tulee
johtaa pois siten, ettei niistä aiheudu pinta- tai pohjavesien
likaantumisen vaaraa, erityisesti huomioiden mahdolliset
talousvesikaivot."
Imatran Veden 23. ja 25.4.2018 päivätyissä lausunnoissa todetaan,
että teräskuonan käyttökohteet sijaitsevat Imatran Veden veden- ja
jäteveden toiminta-alueilla. Lisäksi Imatran Vesi toteaa, että se
suhtautuu teräskuonan käyttöön kriittisesti, sillä sen on havaittu
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aiheuttavan jätevesiviemärin kalkkiintumista ja siten aiheuttanut
tukoksia.
Terveydensuojeluviranomaisen ja Imatran Veden lausunnot on
liitetty hakemusasiakirjoihin.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Hakijan kuuleminen
Hakijan yhteyshenkilö Ville Pesu antoi 28.5.2018
terveydensuojeluviranomaisen ja Imatran Veden lausuntoihin
kirjallisen vastineen, jossa todetaan seuraavaa:
"Laitoimme kyselykirjeet Paperharjuntien lähitalouksille
talousvesikaivoista ja odotan vastauksia 8.6.2018 mennessä. Kun
ne saadaan selville, niin otamme näytteet niistä joko Imatran Veden
sopimustoimittajan kautta tai sitten muulta toimijalta.
Hulevesien johtaminen ei aiheuta kuormitusta jätevesilinjastoihin,
koska hulevedet johdetaan avo-ojissa tai omassa linjastossa,
erottuna siis jätevesilinjoista. Ongelmaa on ilmeisesti aiheutunut
alueilla, joissa on vanhat betoniviemärit, mutta ko. kohteeseen
uusitaan myös jätevesilinjat, jotka tulevat muoviputkella ja
muovikaivoilla."
Hakijan vastine on liitetty hakemusasiakirjoihin.

Imatran seudun ympäristölautakunnan ratkaisu:
Imatran seudun ympäristölautakunta myöntää Imatran kaupungille
ympäristöluvan sekä töiden aloittamisluvan muutoksenhausta
huolimatta Ovako Imatra Oy Ab:n teräskuonamurskeen
sijoittamiselle hakemuksessa mainittujen katujen tierakenteisiin.
Luvan edellytyksenä on, että toiminta tapahtuu hakemuksen ja
seuraavien lupamääräysten mukaisesti.
Lupa määräykset:
1.

Teräskuonamurskeen ajamisesta ja levittämisestä ei saa
aiheutua kohtuutonta pölyhaittaa ympäristölle. (YSA 15 §)

2.

Maaperään sijoitettavan teräskuonamurskeen tulee olla
ominaisuuksiltaan sellaista, ettei siitä sijoituskohteen
olosuhteissa liukene haitallisia aineita pohjaveteen. (YSA 15 §)

3.

Teräskuonamursketta ei saa sijoittaa pohjaveden pinnan
alapuolelle eikä 1. luokan pohjavesialueelle. (YSA 15§)
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4.

Käytettävä teräskuonamurske tulee peittää vähintään 100 mm
soramurskekerroksella ja päällystää. (YSA 15 §)

5.

Tiealueelta poistettavat sade- ja sulamisvedet tulee johtaa pois
hallitusti. Ne eivät saa suodattua teräskuonamurskekerroksen
läpi. (YSA 15 §)

6.

Mikäli teräskuonan käyttökohteiden välittömässä läheisyydessä
on talousvesikäytössä olevia kaivoja, tulee niistä ottaa
vesinäytteet raskasmetallipitoisuuksien määrittämiseksi ennen
kuonan levittämistä sekä kolmen vuoden kuluttua työn
toteuttamisesta. (YSA 15 §)

7.

Mikäli alueen käyttötarkoitus muuttuu, tulee
toiminnanharjoittajan palauttaa alue sellaiseen kuntoon, että se
alittaa pilaantuneelle maaperälle asetetut raja-arvot. (YSA 15 §)

Perustelut
Luvan myöntämisen edellytykset
Hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti toteutettuna toiminta
täyttää ympäristönsuojelulain 49 §:ssä esitetyt vaatimukset luvan
myöntämiselle. Toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan terveydellistä haittaa, maaperän ja pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolojen huononemista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta rasitusta naapurustolle, joiden perusteella
toiminta tulisi kieltää

Lupamääräysten perustelut
Määräys 1. Toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta pölyhaittaa
ympäristölle.
Määräykset 2 - 7. Toiminta ei saa aiheuttaa pohjaveden tai
pintaveden pilaantumisen vaaraa eikä muuta ympäristö- tai
terveysvaaraa myöskään silloin, jos alueen käyttötarkoitus muuttuu.

Lausuntojen ja vastineen huomioiminen päätöksessä
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen ja Imatran Veden lausunnot
sekä hakijan vastine on huomioitu lupamääräyksissä 2 - 6.
Käytettävän teräskuonan tulee olla sellaista, ja jätemateriaali tulee
sijoittaa tierakenteeseen siten, ettei siitä pääse liukenemaan
epäpuhtauksia pohjaveteen. Mahdollisten lähialueella olevien
talousvesikaivojen vedenlaatua on tarkkailtava ennen jätemateriaalin
sijoittamista ja kolme vuotta sijoittamisen jälkeen, millä voidaan
valvoa ettei toiminnasta aiheudu pohjaveden pilaantumista eikä
terveyshaittaa lähiasukkaille.
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Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) ja -asetus (YSA 713/2014)
Jätelaki (JL 646/2011) ja -asetus (JA 179/2012)
Terveydensuojelu laki (TSL 763/1994)
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä
maarakentamisessa (VNA 843/2017)

Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Lupahakemuksen käsittelystä peritään Imatran seudun
ympäristöviranomaisen vuoden 2018 taksojen mukaisesti 550,00€.
Ympäristölupamaksu laskutetaan, kun asiaa koskeva päätös on
saanut lainvoiman.

Päätöksestä tiedottaminen
Päätöksestä kuulutetaan Imatran kaupungin ilmoitustaululla ja lisäksi
siitä ilmoitetaan Imatran kaupungin internet-sivuilla ja Uutisvuoksilehdessä. (YSL 85 §)
Ote pöytäkirjasta toimitetaan hakijalle, lausunnon antajille sekä
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta
liitteenä olevassa valitusosoituksessa ilmenevällä tavalla.
Valitusoikeus on:
- hakijalla ja niillä joiden 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
- Imatran kaupungilla
- Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella,
- muulla yleistä etua valvovalla viranomaisella
(YSL 190 § ja 191 §)
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