Bilaga 8 A För allmänheten avsett sammandrag
Vasa stad ansöker om tillstånd för mellanlagring och sållning av marksubstans och avfall, vilka
innehåller skadliga ämnen och kommer från kommunteknikens infrabyggande, på ett område som
ska byggas på jordmottagningsplatsen i Öjen i Sundom. Tillståndet söks för tidsbunden verksamhet
på 10 år. Av jordmottagningsplatsen kommer en yta på cirka 2 hektar att användas för ifrågavarande
verksamhet. Denna yta innefattar områdets plats för lagringshögar, omgivande diken med bassäng
samt en stenmjölsvall.
På området har man för avsikt att mellanlagra högst 17 800 m3 marksubstans eller avfall, vilka
innehåller skadliga ämnen, och den tidsmässiga projektspecifika mellanlagringen av dessa material
är högst tre år. Om det under den här tiden inte hittas någon nyttoanvändning för materialet så
flyttas det för slutförvaring på ett lämpligt tillståndspliktigt ställe.
På mottagningsplatsen byggs ett område med minst 1 % lutning, som om omges av ett dike, från
vilket områdets avrinningsvatten leds till en filterbassäng och därifrån genom ett överrinningsrör ut
i miljön. Diket omges av en stenmjölsvall som är 1 meter hög. Det material som förs till platsen
placeras i 10 meter breda lagringshögar, vilkas längd varierar mellan 50 och 170 meter, och
maximihöjden är 4 meter.
Lämpligheten av det material som ska mellanlagras och sållas på området säkerställs med
representativ samlingsprovtagning, 1 samlingsprov / 5 000 m3 material. Som högsta tillåtna halt av
skadliga ämnen, på basis av samlingsprovtagningen, för det material som förs till området används
de minsta cut off-värdena för farligt avfall i enlighet med Miljöministeriets publikationer 2019:2 (på
finska).
Lassen förs till området på ett övervakat sätt. Till området leder en vägförbindelse, varifrån trafiken
till jordmottagningsplatsen kontrolleras med elektronisk övervakning (bom och
kameraövervakning). Till mellanlagringsområdet finns två ingångsleder. Vid porten till
jordmottagningsplatsen finns en infotavla där områdets användningsändamål och öppettider
framgår.
Området är öppet per arbetsplats och mottagning sker bara när det finns en mottagande grävmaskin
på plats. Materialförsel till området sköts endast enligt överenskommelse med ifrågavarande
skötare. Området är i användning från måndag till fredag kl. 7.00–16.30, året runt.
Varje arbetsplats, varifrån material för mellanlagring förs, och dess miljötekniska övervakare svarar
för bokföringen av lasset, materialens kvalitet och mängder. På området kommer ingen våg att
placeras.
När mellanlagringen och sållningen har genomförts kommer allt material och alla strukturer i
anslutning till verksamheten vilka inte kan utnyttjas inom ramen för jordmottagningsplatsens
miljötillstånd att avlägsnas från området.
Sökanden anhåller om att få inleda verksamhet trots eventuell ändringsansökan.

