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TOIMINTA JA SIJAINTI
Hakemus koskee Iisalmessa Veturitallinkadulla Paloisjärven ranta-alueella sijaitsevan ratapiha-alueen kevyellä polttoöljyllä pilaantuneen pohjaveden ja maaperän puhdistamisen jatkamista.
ASIAN VIREILLETULO JA SEN PERUSTE
Pohjaveden ja maaperän puhdistamista koskeva ympäristölupa on myönnetty PohjoisSavon ympäristökeskuksen päätöksellä 14.4.2008 dnro PSA-2007-Y-145. Ympäristölupa
on myönnetty toistaiseksi voimassa olevana. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi oli
tehtävä 31.12.2014 mennessä.
Lupamääräysten tarkistamishakemus on tullut vireille 18.12.2013 ja sitä on täydennetty
30.1.2014, 4.2.2014, 27.2.2014, 4.3.2014, 12.3.2014, 27.3.2014, 31.3.2014, 19.6.2014,
5.8.2014 sekä 7.8.2014.
Hakemuksen vireille tullessa voimassa olleen ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 §:n mukaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen oli oltava ympäristölupa.
YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISHAKEMUS
Kevyellä polttoöljyllä pilaantuneen pohjaveden ja maaperän puhdistamiseen liittyvien, Iisalmen ratapiha-alueella Paloisjärven ranta-alueella tällä hetkellä toteutettavien kunnostustoimenpiteiden tavoitteena on Paloisjärven suojelu pohjavettä pumppaamalla ja polttoainefaasia poistamalla. Kohteesta on poistettu vuodesta 1998 lähtien pohjaveden pinnalta polttoöljyä keskimäärin 6,1 litraa vuorokaudessa. Öljyistä vettä poistetaan maa-alueella olevista pumppauskaivoista ja Paloisjärven rannassa olevasta valuma-altaasta. Pumpatusta vedestä poistetaan öljy ja vesi palautetaan takaisin kunnostettavalle alueelle. Paloisjärven
osalta on varmistettu, ettei öljyä esiinny valuma-altaan ulkopuolella.
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Pohjavettä on pumpattu vuoden 2014 alusta lukien yhteensä 11 pumppauskaivon ja öljynkeräyslaitteiston avulla jatkuvatoimisesti ja manuaalisesti. Tarvittaessa kohteeseen voidaan
asentaa uusia käsittely/tarkkailukaivoja/putkia tai muuta laitteistoa. Kertyvä jäteöljy toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.
Hakemuksessa on arvioitu, että aktiivinen poistopumppaus jatkuu ainakin vuoden 2016 kesään. Tämän jälkeen kunnostustoimenpiteiden jatko tarkastellaan uudelleen.
HAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on kuulutettu Iisalmen kaupungissa ja aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja
tiedoksiantona asianosaisille. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Iisalmen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta, ja Iisalmen kaupungilta. Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet tuli esittää 12.5.2014
mennessä.
Lausunnot
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Iisalmen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ja Iisalmen kaupunki ovat antaneet lausunnot.
Hakijan vastine
Hakija on antanut lausunnoista vastineen 29.8.2014.
Luvanvaraisuuden päättyminen
Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) on tullut voimaan 1.9.2014. Samalla pilaantuneen
maaperän ja pohjaveden puhdistamisen luvanvaraisuus on poistunut. Lain 136 §:n mukaisesti maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen
yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle, jos puhdistaminen ei 4 luvun nojalla edellytä ympäristölupaa. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta
olennaisen työvaiheen aloittamista.
Lain siirtymäsäännöksen (231 § 1 momentti) mukaisesti, jos toiminta ei enää edellytä ympäristölupaa, raukeaa kumottavan lain tai lain 228 §:n 2 momentissa mainitun lain nojalla
annettu lupa tai siihen rinnastettava päätös lain voimaan tullessa. Jos tällaista toimintaa
koskeva lupahakemus on vireillä, sen käsittely jää sillensä.
Neuvottelu
Aluehallintoviraston, hakijan ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen välisessä neuvottelussa 13.11.2014 on käyty läpi uuden ympäristönsuojelulain voimaantulosta aiheutuneet muutokset asian käsittelyssä. Neuvottelusta laadittu muistio on liitetty asian
asiakirjoihin.
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ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Asian käsittely jätetään sillensä.
RATKAISUN PERUSTELUT
Uuden ympäristönsuojelulain (527/2014) tultua voimaan 1.9.2014 pilaantuneen maaperän
ja pohjaveden puhdistamisen luvanvaraisuus on poistunut ja lupahakemuksen käsittely on
jätettävä sillensä lain siirtymäsäännöksen (231 § 1 momentti) mukaisesti.
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksua ei peritä.
Aluehallintoviraston maksuista on säädetty valtioneuvoston asetuksella (1572/2011). Asian
käsittelyn jäädessä sillensä muusta kuin hakijan aloitteesta, olisi asian käsittelyn vaatiman
työmäärän mukaisen maksun periminen hakijalta kohtuutonta.
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Hakija

Jäljennös päätöksestä
Iisalmen kaupunginhallitus
Iisalmen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ilmoitus päätöksestä
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto.
Ilmoittaminen ilmoitustaululla
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Itä-Suomen aluehallintoviraston Mikkelin päätoimipaikan ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Iisalmen kaupungin virallisella ilmoitustaululla.
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta.
Hallintolainkäyttölain 5 §.

Ahti Itkonen

Martti Häikiö

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Ahti Itkonen ja Martti Häikiö (asian esittelijä).

