YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

6/2005

Annettu julkipanon jälkeen 31.3.2005
1395Y0035-121
ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Pellon Mustimaan jäteaseman toiminnan jatkamista enintään 31.10.2007 saakka, kaatopaikan sulkemista, siirtokuormausaseman rakentamisen ja pilaantuneiden maiden käsittelyalueen toiminnan
jatkamista.
LUVAN HAKIJA
Pellon kunta
Kunnantie 4
95700 PELLO
Yhteyshenkilö Ari Risto
TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Ympäristölupahakemus koskee Mustimaan jäteasemaa, joka sijaitsee Pellon kunnassa noin 8
km kuntakeskuksesta pohjoiseen valtatie 21 varressa. Kaatopaikalla vastaanotetaan ja loppusijoitetaan tavanomaista jätettä sekä välivarastoidaan SE- romua ja ongelmajätettä. Lisäksi
kaatopaikalla on saastuneen maan käsittelyalue ja hyötyjätteen lajittelualue. Kaatopaikalle ei
tuoda puhdistamo- eikä sakokaivolietteitä.
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulain 4. luvun 28 §:n 2 momentin kohdan 4 sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1. luvun 1 §:n 3 momentin perusteella kyseisellä toiminnalla tulee olla ympäristö-lupa.
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojeluasetuksen 2. luvun 6 §:n 1 momentin 12 a) kohdan perusteella kaatopaikkaa koskeva lupahakemus käsitellään alueellisessa ympäristökeskuksessa.
ASIAN VIREILLETULO
Ympäristölupahakemus on tullut vireille 13.12.2002.
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Lapin ympäristökeskus on myöntänyt 5.7.1995 Mustimaan jäteasemalle ympäristöluvan.
Lapin ympäristökeskus on hyväksynyt 11.7.1997 Mustimaan jäteaseman vesistö- ja pohjavesivaikutusten tarkkailuohjelman.
Alueelle ei ole laadittu oikeusvaikutteista asema-/yleiskaavaa. Seutukaavassa alueelle on
merkitty ohjeellinen lentokenttävaraus ja yhdyskuntateknisen huollon alue.
Muut kiinteistöllä sijaitsevat laitokset ja toiminnat
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Kiinteistöllä ei ole muita laitoksia eikä muuta toimintaa.
Lähimmät häiriintyvät kohteet
Lähin asutus sijaitsee noin 1 kilometrin etäisyydellä kaatopaikasta. Etäisyys Lempeän kylään
on noin 1,9 km.
KAATOPAIKKA-ALUEEN YMPÄRISTÖ
Puusto on harvahkoa mäntymetsää ja alue osin avointa maastoa.
Hydrologiset tiedot
Alue rajoittuu etelä- ja länsiosiltaan pintavedenjakajiin, joten ulkopuolisia vesiä ei keräänny
kaatopaikalle ja näin valuma-alue on itse kaatopaikan vaatima ala eli noin 9 ha. Maasto viettää loivasti Mustivuoman suoalueelle. Pintavedet purkautuvat luoteissuuntaan soistuneessa
metsämaastossa sijaitsevaa Sorvanojaa (vesistöaluetta 67.231) pitkin 3 km:n matkan Tornionjokeen Lempeän kylän yläpuolelle. Lähin vesistö noin 200 metrin etäisyydellä oleva Sorvanoja.
Tornionjoen Lempeän lähivaluma-alueen 67.231 pinta-ala on 37,6 km2. Sorvanojan oma valuma-alue on noin 4,9 km2. Sen valuma-alue on metsätalouden tarpeita varten ojitettu. Sorvanojan keskivirtaamaksi arvioidaan 5 l/s ja keskialivirtaamaksi 3 l/s. Tornionjoen valumaalue Lempeässä on noin 23 645 km2.
Maaperä
Alue rajoittuu länsireunalla kallioiseen moreeniselänteeseen. Alueen länsiosa on moreenipeitteistä rinnemaastoa, jossa kallion pintaa peittää tutkimustulosten mukaan 1,5-5,2 metrin paksuinen moreenikerros. Moreeniaines on paikoin pintaosistaan lajittunutta ja vaihtelee rakeisuudeltaan maalajihavaintojen ja rakeisuusmääritysten perusteella hiekkamoreenista silttiseen
hiekkamoreeniin. Alimmat maastokohdat alueen itäosassa ovat pintaosistaan soistuneet.
Turvekerroksen paksuus on vähäinen lukuun ottamatta alueen koillisreunaa. Turvekerroksen
alapuolella maaperä koostuu moreenista. Turvekerroksen alla olevat moreenimaat kantavat
lähes painumatta raskastakin kuormitusta. Maapeitteen kokonaispaksuus on tutkimusten
mukaan suurimmillaan alueen itäreunalla n. 6 m.
Rinnealueella moreeniaineksen vedenläpäisevyys määritettiin koekuopista KK5, KK8 ja
KK10 otetuista maanäytteistä. Kokeiden tulosten perusteella moreeniaineksen vedenläpäisevyys vaihtele välillä 6,2x10-8 –5,2x19-9 m/s. Tutkimustulosten perusteella moreeniaines
on heikosti vettä johtavaa, vedenläpäisevyysarvojen vastatessa kokeellisesti määritettyä silttimaalajin keskimääräistä vedenjohtavuutta.
Pohjavedet
Pohjavettä muodostuu moreenipeitteisessä rinnemaastossa, alueen länsi- ja luoteisosissa.
Soistuneissa maastokohdissa, alueen itäreunalla, pohjaveden muodostuminen on vähäistä.
Pohjaveden virtaus suuntautuu länsipuolisilta moreenirinteiltä itäsuuntaan kohti soistunutta
maastopainannetta. Itäpuolisella suoalueella pohjaveden todennäköinen virtaussuunta on etelästä pohjoiseen.
Kaatopaikan suotovesien vaikutusalueella ei ole talousvesikaivoja eikä vedenhankinnan kannalta merkittäväksi luokiteltuja pohjavesiesiintymiä.
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ILMOITETTU TOIMINTA
Yleistä
Mustimaan jäteasema on otettu käyttöön marraskuussa 1996 alkaen. Kaatopaikka-alueen
(Talankangas R:no 854-404-30-161) omistaa Pellon kunta. Lähistöllä sijaitsevan vanhan
kaatopaikan käyttö on lopetettu ja alue on kunnostettu. Vanhan kaatopaikan alueelta tulevat
suotovedet käsitellään selkeytysaltaalla kaatopaikan lounaispuolella.
Taulukko 1. Mustimaan jäteasemalle tuleva jätevirta vuonna 2003
Jätelaji
Yhdyskuntajäte
Rakennusjäte
Lyijyakut
Öljyt
Kylmälaitteet
Metalli
Elektroniikka
Loisteputket
Maalit
Hapot
Lääke
Filmijäte
Romuautot
Öljynsuodattimet

Jätenimike
20 03 01
17 09 04
16 06 01
20 01 26
20 01 23
20 01 40
20 01 35
20 01 21
20 01 28
20 01 14
20 01 32
20 01 17
16 01 06
16 01 07

Kok.paino (t/a)
1078
149
4.2
4.2
8.9
9.1
2.9
0.1
1.1
0.1
0.4
0.1
77
0.6

Taulukko 2. Mustimaan jäteasemalta lähtevä jätevirta vuonna 2003
Jätelaji
Öljy
Elektroniikka
Öljynsuodattimet
Maali
Loisteputket
Öljyvesi
Lyijyakut
Lääkkeet
Filmijäte
Romuautot
Metalli

Jätenimike
20 01 26
20 01 35
16 01 07
20 01 28
20 01 21
20 01 26
16 06 01
20 01 32
20 01 17
16 01 06
20 01 40

Kok.paino (t/a)
5.2
2.7
0.6
1
0.2
0.5
8
0.4
0.1
87
18

Taulukko 3. Mustimaan jäteasemalla varastoidut jätteet vuonna 2003
Jätelaji
Öljy
Lyijyakut
Metalliromu
Kylmälaitteet
Elektroniikka
Maali
Loisteputket
Liuottimet
Hapot

Jätenimike
20 01 26
16 06 01
20 01 40
20 01 23
20 01 35
20 01 28
20 01 21
20 01 13
20 01 14

Kok.paino (t/a)
1.5
1
4
10
0.2
0.1
0.1
0.5
0.1

Vastaanottoalue
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Vastaanottoalueella sijaitsevat toimisto- ja sosiaalitilat, autovaakalaitteisto (varaus), pienerien vastaanottopaikka, ongelmajätevarasto, konesuoja ja öljyisten jätteiden vastaanottopaikka. vastaanottoalueen yhteydessä on myös murskesorapintaista varastokenttää esim.
hyötyjätteiden lajittelua ja varastointia tai muuta jätteenkäsittelyn oheistoimintaa varten (romuajoneuvot).
Kaikki kaatopaikalle tuleva ja sieltä poistuva liikenne ohjataan vastaanottoalueen kautta.
Vastaanottoalue säilyy samalla paikalla koko kaatopaikan toiminnan ajan.
Yhdyskuntajätteen täyttöalue
Yhdyskuntajätteen täyttöalueiden (vaiheet I, II ja III) pinta-ala on yhteensä noin 5,6 ha. Alueen maaperä on hyvin kantavaa hiekkamoreenia ja se on heikosti vettä läpäisevää.
Ongelmajätteiden vastaanotto
Jäteöljylle on varattu oma maanalainen varastosäiliö (5-10 m3) ja tarvittaessa muille ongelmajätteille varastolaatikot (á 1 m3) tai ongelmajätekontti. Öljyisiä jätteitä varten on varattu
erillinen lämmittämätön rakennus (~150 m2), jossa on kaksi betoniallasta esikäsittelyä varten.
Altaat on viemäröity varastosäiliöön.
Hyötyjätteet
Pienerien vastaanottopaikalla esilajitellut hyötyjätteet (esim. puu, metalli, muovi, lasi jne.) ja
alueelle tuotavat suuremmat hyötyjäte-erät (puu-, metalli- ym. kuormat) voidaan jatkolajitella ja välivarastoida omalla alueellaan (~0,2 ha) esim. kasoihin, kontteihin tai vaihto
lavoihin. Tämän alueen on varattu tilaa myös romuajoneuvojen säilytykselle.
Ongelmajätteet
Ongelmajätteiden välivaraston tilavarauksella suhteessa koko kaatopaikka-alueeseen ei ole
ratkaisevaa merkitystä. Muut ongelmajätteet (paristot, maalit yms.) kerätään taajamassa
paloasemalla ja kierrätyskeskuksessa.
Lietteet
Keskuskaatopaikalle ei tuoda puhdistamo- eikä sakokaivolietteitä. Nämä lietteet käsitellään
kirkonkylän jätevedenpuhdistamolla.
Pienerien vastaanotto
Vastaanottopaikka on sijoitettu vastaanottoalueelle. Vastaanottopaikka on ajokoroke, jonka
vierellä on vaihtolavat jätteitä varten. Hyötykäyttöön soveltuville jätteille on varattu omat
vaihtolavat. Vaihtolavojen kuljetuksesta ja tyhjennyksestä voidaan sopia jonkin kaatopaikalle
liikennöivän jätehuoltourakoitsijan kanssa.
Tieyhteydet
Jäteasemalle johtava tie on jatkettu vanhalta kaatopaikalta, joten nykyinen liittymä vt 21:lle
säilyy edelleen. Vastaanottoalueelle johtava tie (~600 m) on 5,5 m leveä ja sisäinen huoltotie
vesienkäsittelyalueelle (~300 m) 3,5 m leveä.
Toimisto- ja sosiaalitilat
Toimisto sijaitsee vastaanottoalueen länsilaidassa siten, että sieltä on hyvät näköyhteydet
koko kaatopaikka-alueelle ja sen eri toimintoihin. Toimiston yhteydessä sijaitsevat sosiaalitilat käsittäen ruokailu-, ja pesu- ja pukuhuoneet sekä WC:n. Rakennuksen kokonaisala on n.
40-50 m2. Rakennuksessa on myös varastotila esim. työkaluille ja vastaanottoalueen puhtaanapitovälineille.
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Autovaaka
Toimisto- ja sosiaalitilan eteen on jätetty tilavaraus autovaa'alle.
Aitaukset, opasteet ja valaistus
Koko kaatopaikka-alue on aidattu täyttövaiheiden mukaisessa järjestyksessä.
Vastaanottoalueelle on sijoitettu opastetaulu, jossa esitetään eri toimintojen sijoitus ja tärkeimmät kaatopaikan käyttöön liittyvät asiat. Alueella on tarvittavat ajo-opasteet ja eri toiminnot on merkitty paikkakohtaisilla opasteilla. Liikennöinti alueelle yleisiltä kulkuväyliltä
on opastettu riittävässä määrin.
Vastaanottoalue ja vesienkäsittelyalue on valaistu kiinteillä pylväsvalaisimilla. Täyttöalueen
valaisemiseen on käytetty siirrettäviä pylväsvalaisimia.
Sähkö- ja puhelinliittymät
Alueen sähkönsaanti on järjestetty vanhalta kaatopaikka-alueelta. Sähköä alueella tarvitaan
vastaanottoalueella, työkoneen suojassa, pumppaamolla ja aluevalaistuksessa. Puhelinliikenne voidaan toteuttaa matkapuhelimilla.
Vesihuolto
Kaatopaikalla vettä tarvitaan lähinnä toimisto- ja sosiaalitiloissa. Vettä tarvitaan myös, mikäli
kaatopaikalle sijoitetaan jäteastioiden ja –autojen pesupaikka. Sammutusvesi saadaan kaatopaikkavesien tasausaltaasta. Kaatopaikka sijaitsee etäällä rakennetusta vesihuollosta, joten
käyttövesi hankitaan omasta porakaivosta (kulutus n 0,05 m3/d).
Lisäalueet
Asemapiirustuksessa esitetyille alueille on mahdollisuus sijoittaa kaatopaikan lisätoimintoja,
esim. biojätteen kompostointi.
SUOTO- JA VALUMAVESIEN JOHTAMINEN JA KÄSITTELY
Kaatopaikkavesien käsittelyalue
Alue käsittää tulokaivon, tasausaltaan ~2 000 m3, pumppaamon, turvesuodatusaltaan ~200
m2, lähtökaivon ja kompostointikentän ~1 000 m2. Alueen kokonaisala on n. 0,6 ha. Käsittelyalueelta vedet johdetaan vielä suoimeytysojastoon, josta vedet suotautuvat n. 200 metrin
matkan Sorvanojaan.
Vesimääräarviot ja veden laatu
Kaatopaikka täytetään vaiheittain kolmessa vaiheessa. Täyttövaiheiden käyttöajat ovat lähes
samat ja vesienjohtamisjärjestelyt toteutetaan kunkin täyttövaiheen mukaisessa tilanteessa.
Täyttöalueiden viimeistely suoritetaan täyttövaiheiden mukaisessa järjestyksessä. Viimeistelytöihin kuuluu myös puhtaiden pintavaluntavesien ohjaaminen viimeistellyiltä täyttöalueen
osilta kaatopaikkavesien keräilyjärjestelmän ohi.
Täyttövaiheiden II ja III käyttöönoton yhteydessä kaatopaikkavesien muodostumisalueiden
pinta-alat eivät ylitä täyttövaiheen I kaatopaikkavesien muodostumisalueen pinta-alaa, kun
otetaan huomioon viimeistellyt täyttöalueen osat. Näin ollen kaatopaikkavesien keräily- ja
käsittelyjärjestelmän mitoituksessa voidaan käyttää täyttövaiheen I alueelta tulevien vesimäärien arvioita.
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Kaatopaikkavesien muodostumisalueen pinta-ala on täyttövaiheen I mukaisessa tilanteessa n.
4 ha (ympärysojien rajaama alue sisältäen täyttöalueen, vastaanottoalueen ja kompostointikentän). Valuma-alueeseen ja hydrologisiin arvioihin perustuva laskelma käsiteltävän suotoja valumaveden määrästä on esitetty seuraavassa taulukossa.
Vesimääräarviot
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Arviointiperuste
Valumavesimäärä
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Vuosivalunta
230 mm/a
9200 m3/a
25 m3/d
3
Maksimi kuukausivalunta
80 mm/kk 3200 m /kk 107 m3/d
Maksimi vuorokausivalunta
10 mm/d
400 m3/d
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Maksimi kuukausivalunta osuu kevääseen lumen sulamisaikaan eli huhti-toukokuulle. Suotoja valumavesimäärä on tällöin noin 35 % vuotuisesta suoto- ja valumavesimäärästä.
Kaatopaikkojen suoto- ja valumavesien laatu vaihtelee huomattavasti kaatopaikkakohtaisesti ja myös eri vuodenaikoina samalla kaatopaikalla. Suoto- ja valumavesien laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat mm. seuraavat:
• kaatopaikalla käsiteltävien jätteiden laatu ja määrä
• hydrologiset olosuhteet ja vuodenajat
• kaatopaikan ikä
• kaatopaikalla tapahtuvat kemialliset, biologiset ja fysikaaliset prosessit
• pintavalunnan osuus kaatopaikalle satavasta vedestä
• kaatopaikan hoito ja vesijärjestelyt
Kaatopaikkojen suoto- ja valumavesien yhteisiä ominaisuuksia ovat korkea orgaanisten aineiden pitoisuus, runsas typpiyhdisteiden määrä, alhainen fosforipitoisuus ja korkea rautapitoisuus sekä selvästi havaittavissa oleva sinkkipitoisuus. Raskasmetallipitoisuudet kaatopaikkojen suoto- ja valumavesissä ovat yleensä alhaiset. Keväällä ja syksyllä suoto- ja valumavedet ovat keskimääräistä laimeampia ja kesällä väkevämpiä. Kaatopaikan ikä vaikuttaa
suoto- ja valumavesien laatuun mm. siten, että etenkin biologisesti hajoavan orgaanisen aineen määrä pienenee huomattavasti kaatopaikan iän kasvaessa.
Johtaminen
Kaatopaikkavedet johdetaan tasausaltaaseen ympärysojilla, salaojilla ja viemäreillä. Ulkopuolisten puhtaiden pintavesien pääsy alueelle estetään niskaojilla.
Vesienjohtamisjärjestelyt toteutetaan kaatopaikan täyttöalueen mukaisessa järjestyksessä.
Kompostointikentän sadevedet ohjataan tasausaltaaseen ja vastaanottoalueen sadevedet ympärysojaan.
Käsittely
Kaatopaikkavedet käsitellään tasauksella, ilmastuksella ja suodatuksella. Suoto- ja valumavedet kerätään ympärysojilla tulokaivon kautta tasausaltaaseen (noin 2000 m3). Allas varustetaan ylivuoto- ja ohitusputkilla. Tasausaltaasta vesi johdetaan suodatusaltaaseen. Tasausallas on yhteydessä pumppaamoon, joka pumppaa vettä joko suodatusaltaaseen, täyttöpenkereen sadetukseen tai tasausaltaan ilmastukseen sulkuventtiilien ohjaamana.
Tasausaltaan mitoituksessa on turvesuodatusaltaaseen johdettavan veden määränä käytetty
10 m3/h. Mitoitus on tehty täyttövaiheen I mukaisessa tilanteessa. Mitoituksen lähtökohtana
on arvioitu kevätylivaluma.
Suoto- ja valumavesimäärää voidaan vähentää kierrättämällä niitä täyttöalueelle kuivana aiLAPIN
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kana. Sadetuksella voidaan lisäksi nopeuttaa jätteen lahoamista ja vähentää täyttöalueen pölyämistä. Tasausaltaan veden laatua parannetaan ja hajuhaittoja ehkäistään em. ilmastuksella.
Suodatusaltaassa vesi imeytetään turvepatjan ja hiekkakerroksen läpi ja kerätään salaojilla
tarkastuskaivoon ja siitä edelleen suoimeytysojastoon.
Vesienkäsittelyalueelle varataan alue ~1 000 m2 altaisiin kertyvän lietteen kompostointiin.
Veden laatu
Kaatopaikan vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin seurataan ulkopuolisen asiantuntijan toimesta.
Sitä varten on olemassa vesistö- ja pohjavesivaikutusten tarkkailuohjelma, jonka Lapin ympäristökeskus on hyväksynyt 11.7.1997. Lapin ympäristökeskukselle on toimitettu vuosien
1998-2003 tarkkailuraportit.
Kaatopaikalta purkautuvien vesien laatua ja määrää sekä vesistön veden laatua tarkkaillaan
vuosittain kolmella näytteenottokerralla, touko-, heinä- ja syyskuussa. Pohjavesien havaintopaikkoja on neljä ja ne sijaitsevat jätetäyttöalueeseen nähden pääilmansuunnissa niin, että havaintoputki 8 on pohjavesien virtaussuunnan yläpuolinen (eteläpuoli), havaintoputki 20 on
pohjavesien virtaussuunnan alapuolinen (pohjoispuoli), havaintoputki 5 pohjavesien virtaussuunnan alapuolinen (länsipuoli) ja havaintoputki 12 on pohjavesien virtaussuunnan alapuolinen (itäpuoli). Jätevesinäytteitä otetaan tasausaltaasta ja lähtevästä suo-ojastosta. Vesinäytteitä otetaan Sorvanojasta neljästä pisteestä, joista ylin piste MJ1on sijoitettu jäteaseman
yläpuolelle, toinen piste MJ2 on 500m jäteaseman alapuolella, kolmas piste P1 on suljetun
rehutehtaan ja turkistarhan yläpuolella ja neljäs piste P2 on Väylänvarren tien rummulla.
Vuoden 2003 tarkkailuraportin mukaan Mustimaan vanhalta kaatopaikalta valuvat vedet olivat laadultaan edellisvuotta laimeampia. Myllyojassa vanhalta kaatopaikalta tulevien
jätevesien vaikutusta ei ole ollut todettavissa. Vesistössä kaatopaikan jätevesien tärkeimmät
osoittimet kloridipitoisuus, sähkönjohtavuus ja ammoniumpitoisuus olivat hyvin alhaisia.
Mustimaan jäteaseman alueelta tasausaltaaseen valuva jätevesi oli väkevää ja verrattavissa
asumajätevesiin. Vesien käsittely oli verrattain tehokasta. Jäteasema vaikutti Sorvanojan veden laatuun vain vähän. Sen sijaan ojan vesi väkevöityi mm. ravinteiden suhteen alajuoksulla
entisen turkistarhan kohdalla.

KAATOPAIKAN YMPÄRISTÖ- JA VESISTÖVAIKUTUKSET
Pinta- ja pohjavesivaikutukset
Kaatopaikan perustamisen yhteydessä on toteutettu suoto- ja valumavesien käsittelyjärjestely, joka vähentää kaatopaikan vaikutuksia alueen purkuvesistössä.
Kaatopaikka-alueen maaperä on heikosti vettäläpäisevää ja pohjaveden muodostuminen on
alueella vähäistä. Alueen ympäristössä ei ole vedenhankinnan kannalta merkittäväksi luokiteltuja pohjavesiesiintymiä.
Meluhaitat
Kaatopaikan aiheuttama melu johtuu liikenteestä ja jätteenkäsittelytoiminnasta. Alueen
sijainti on asutukseen suhteen syrjäinen ja kaatopaikkaliikenteen määrät muun liikenteen
määriin verrattuna vähäiset. Em. syistä johtuen kaatopaikkaliikenteen aiheuttamia meluhaittoja voidaan pitää pieninä.
Melua aiheuttavia toimintoja kaatopaikalla ovat työkoneella tehtävät täyttötyö, peitemaan
siirtotyö. Jatkuvaa toimintaa on ainoastaan täyttöalueella tehtävä konetyö. Alueella käytettävät työkoneet ovat normaaleja maansiirtokoneita tai niihin verrattavia. Edellisen tarkastelun
perusteella jätteenkäsittelytoiminnan meluhaitat arvioidaan vähäisiksi.
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Roskaantuminen
Jätteenkuljetusliikenteen roskaantumishaittojen estäminen kuuluu kuljetusten suorittajille.
Jätteenkäsittelytoiminta aiheuttaa roskaantumista tuulen mukanaan kuljettamien jätteiden
muodossa. Roskaantumista ehkäistään tehokkaimmin peittämällä alueella käsiteltävä jäte
säännöllisesti. Alueen aitaaminen vähentää myös roskaantumishaittoja. Kaatopaikka-alueen
ympäristö ja ojat siivotaan säännöllisin väliajoin.
Hajuhaitat
Kaatopaikkatoiminnan hajuhaitat aiheutuvat joko itse jätteestä tai sen hajoamistuotteista
(kaatopaikkakaasu). Kaatopaikkakaasu sisältää metaanin, hiilidioksidin, typen, hapen ja vedyn oheella myös pieniä pitoisuuksia pahanhajuisia kaasuja (esim. rikkivety). Kaatopaikalle
rakennetaan kaasunpoistokaivot, joilla muodostuva kaasu puretaan hallitusti jätetäytöstä.
Kaatopaikoilla tehtyjen tutkimusten mukaan kaatopaikkakaasun vaikutukset ilman laatuun
rajoittuvat kaatopaikka-alueen välittömään läheisyyteen.
Jätteestä aiheutuvia hajuhaittoja ehkäistään tehokkaimmin jätteen peittämisellä.
Haittaeläimet
Kaatopaikkojen haittaeläimiä ovat mm. rotat, korpit ja varikset. Haittaeläinten torjunnassa
tehokkain keino on ravinnon saannin estäminen, joka tapahtuu jätteiden koneellisella käsittelyllä (murskaus, tiivistys) ja peittämisellä. Rottien torjunnassa voidaan käyttää myös myrkytyksiä. Korppien ja varisten torjunnassa ampumista lähinnä peloittelumielessä.
Pölyhaitat
Jätteenkäsittelytoiminta aiheuttaa pölyämistä ja mikrobipäästöjä, jotka muodostavat terveysriskin alueella työskentelevälle hoitohenkilökunnalle ja jätteen tuojille. Hiukkaspäästöjen
(pöly) osalta merkityksellisimmät ovat itse jätteestä aiheutuvat päästöt, jotka voivat
sisältää terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita. Pölyämistä aiheuttaa myös jätteiden
peittämiseen käytettävä peitemaa. Pöly ja mikrobit leviävät myös tuulen mukana ympäristöön. Haitat keskittyvät lähinnä kuivaan ja lämpimään kauteen. Kaatopaikka-alueen hiukkasja mikrobihaittoja vähennetään jätteiden peittämisellä. Pölyämistä voidaan vähentää myös
kastelemalla ja suolaamalla (tieyhteydet).
Savuhaitat
Savuhaittoja kaatopaikoilla aiheutuu paloista. Jätteen hallitsematon palaminen saattaa aiheuttaa merkittävänkin terveys- ja ympäristöriskin. Palon sammutukseen käytettävä vesi lisää
myös kaatopaikan suotovesipäästöjä.
Palontorjuntaan tulee kiinnittää riittävästi huomiota kaatopaikalla. Jätteiden murskaus, tiivistäminen ja peittäminen on palontorjunnassa tehokkain keino. Myös kaasunpoistokaivojen rakentaminen ja jätetäytön hallittu tuuletus vähentävät palovaaraa.
Maisemahaitat
Kaatopaikan sijainti on asutukseen nähden syrjäinen. Kaatopaikka sijaitsee metsäisten mäkien ympäröimänä. Kaatopaikan täyttö ja käytönaikainen viimeistely suoritetaan alueen ja sen
ympäristön topografia sekä maaston peitteisyys huomioon ottaen. Kaatopaikka sijaitsee
kunnan omistamalla maalla, jolle jätetään riittävä puustoa kasvavat suojavyöhykkeet. Em.
syistä johtuen kaatopaikan maisemahaitat jäävät vähäisiksi.
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KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA
Aukioloaika
Toiminnan laajentuessa aukioloaikoja muutetaan tarpeen mukaan vastaamaan kulloinkin
jätehuollolle asetettavia vaatimuksia.
Henkilökunta ja tehtävät
Jäteasemalla on aukioloaikoina hoitohenkilökunta. Henkilökunnan tarve on yksi työntekijä, joka hoitaa jätteiden vastaanottoon liittyvät tehtävät, kaatopaikan konetyön, kompostointikentän hoidon ja muut erityistehtävät. Toimintojen laajentuessa (esim. hyötyjätteiden talteenoton tehostuminen) hoitohenkilökunnan määrää lisätään tarpeen mukaan.
Kaatopaikan konetyö voidaan antaa myös urakoitsijan hoidettavaksi.
Kaatopaikan vastaavana hoitajana toimii Pellon kunnan tekninen toimisto.
Kaatopaikalla työskentelevän henkilökunnan tehtäviä ovat mm.:
• jätteiden vastaanotto, laadun valvonta ja ohjaus sijoituskohtiin
• huolehtiminen annettujen ohjeiden mukaan siitä, että alueella vastaanotetaan vain
sinne tuotaviksi sallittuja jätteitä
• jätemäärien mittaus, tilastointi ja käsittelymaksun määrääminen
• jätteen tiivistyksestä ja peittämisestä huolehtiminen
• huolehtiminen työturvallisuudesta, esim. jätteenkuljettajien varoittaminen huonosti kantavista kohdista, sortumavaarasta jne.
• järjestyksen pito sekä yleinen valvonta ja tarkkailu
• työvälineiden, koneiden ja rakenteiden kunnossapito
• käyttöpäiväkirjan pito
• seurantaohjelmaan kuuluvien vesi- ym. kenttämittausten suorittaminen
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksen täydentäminen
Toiminnanharjoittaja on täydentänyt hakemusta 5.11.2004 seuraavilla tiedoilla. Kaatopaikan
yhteyteen rakennetaan jätteiden siirtokuormausasema myöhemmin laadittavan suunnitelman
mukaisesti sekä pysyville jätteille kuten asbesti ja betoni varataan erillinen loppusijoituspaikka kaatopaikalta.
Hakemuksesta tiedottaminen
Lapin ympäristökeskus on tiedottanut hakemuksen vireilläolosta kuuluttamalla hakemuksesta Pellon kunnan ja Lapin ympäristökeskuksen virallisilla ilmoitustauluilla 21.11.-21.12.2004
välisen ajan. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet nähtävillä Pellon
kunnassa ja Lapin ympäristökeskuksessa. Kuulutuksen julkaisemisesta on ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti ilmoitettu erikseen rajanaapureille.
Tarkastukset ja neuvottelut
Ympäristölupahakemuksen käsittelyyn liittyen on kaatopaikalle tehty tarkastus 19.10.2004.
Tarkastuspöytäkirja on hakemusasiakirjojen liitteenä.
Lausunnot
Lapin ympäristökeskus on pyytänyt asiasta lausuntoa Pellon kunnalta, Pellon kunnan terveydensuojeluviranomaiselta ja Pellon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.
Pellon kunnan ympäristölautakunta ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Pellon kunnan ympäristölupahakemuksesta (Mustimaan jäteasema).
LAPIN
YMPÄRISTÖKESKUS

POSTIOSOITE:
PL 8060
96101 ROVANIEMI

OSOITE:
Hallituskatu 5
96100 ROVANIEMI

PUHELIN:
Vaihde (016) 329 4111

FAKSI:
(016) 310 340

INTERNET- JA SÄHKÖPOSTIOSOITE:
www.ymparisto.fi/lap/lap.htm
kirjaamo_lap@ymparisto.fi

10
Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta ei esitetty muistutuksia eikä mielipiteitä.
LUPAMÄÄRÄYKSET
Kaatopaikan luokitus ja loppusijoitettavan jätteen määrä
1.

Kaatopaikka luokitellaan tavanomaisen jätteen kaatopaikaksi. Kaatopaikalle voidaan
sijoittaa, käsitellä tai välivarastoida seuraavat jätemäärät:
• Sekalainen yhdyskuntajäte (20 03 01)
• Rakennus- ja purkujäte (17 01 ja 17 05, ei ongelmajätteet) ja
asbestijätteet (17 06 01* ja 17 06 05 *)
• Erilliskerätty hyötyjäte (mm. 20 01 40 ja 20 01 35)
• Kotitalouksien ongelmajäte (mm. 20 01 27)
• Pilaantuneet maat (17 05 03)
• Yhteensä korkeintaan

2000 t/a
500 t/a
200 t/a
70 t/a
30 t/a
2800 t/a

Jätteiden vastaanotto
2.

Kaatopaikalle voidaan vastaanottaa ainoastaan kaatopaikan luokituksen mukaista
jätettä. Jätteiden vastaanotto tulee järjestää ja hoitaa siten, että tuotavan jätteen alkuperää, laatua, määrää ja sijoittamista voidaan valvoa. Näistä asioista tulee pitää kirjaa.
Jätteen toimittajalta on vaadittava jätteiden kaatopaikkakelpoisuutta osoittava selvitys,
ellei kyseessä ole yhdyskuntajäte tai siihen verrattava jäte.
Erityisjätteistä tavanomaisen jätteen kaatopaikalle voidaan vastaanottaa eitartuntavaarallisia sairaalajätteitä, eläinkudosjätteitä sekä rasvan- ja hiekanerotuskaivojen lietteitä. Erityisjätteet, joita ei ole luokiteltu ongelmajätteiksi, kuten eitartuntavaaralliset terveydenhuollon jätteet, kuolleet eläimet tai eläinkudosjätteet tulee
haudata jätetäyttöön ja peittää välittömästi. Kaatopaikalle voidaan vastaanottaa
lisäksi asbestijätteitä. Sijoituspaikka on merkittävä maastoon ja kaatopaikkakarttaan.
Eläinjätteet on kalkittava. Eläinten hautaamisessa on noudatettava mitä eläinten hautaamisesta on säädetty eläintautilaissa (55/80) ja valtioneuvoston päätöksessä kaatopaikoista (861/97) sekä muissa asiasta annetuissa säädöksissä.
Jätettä kaatopaikalle vastaanotettaessa on huolehdittava seuraavista asioista:
• Tarkastetaan tiedot jätteen alkuperästä ja tiedot jätteen luokittelusta yleisempien
jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta annetun ympäristöministeriön asetuksen
(1129/2001) mukaisesti ja jätettä koskevat muut asiakirjat,
• Tarkastetaan jäte jätekuormaa vastaanotettaessa ja tarvittaessa sitä tyhjennettäessä
sekä otetaan jätteestä tarvittaessa tarpeelliset näytteet mahdollisia tarkastustestejä
varten,
• Annetaan jätteen tuojalle kirjallinen todistus kaatopaikalle vastaanotetusta jätteestä,
• Ilmoitetaan viipymättä valvontaviranomaiselle jätteestä, jota ei ole otettu vastaan ja
• Pidetään kirjaa vastaanotetun jätteen lajista, määrästä, alkuperästä, toimituspäivämäärästä, tuottajasta tai tuojasta.

3. Kaatopaikalle ei saa sijoittaa seuraavia jätteitä:
• Jätettä, jota ei ole asianmukaisesti esikäsitelty eikä sellaista asumisessa syntynyttä
tai muuta vastaavaa jätettä, josta suurinta osaa biohajoavasta jätteestä ei ole kerätty
talteen erillään muusta jätteestä hyödyntämistä varten;
• Jätettä, joka on kaatopaikkaolosuhteissa räjähtävää, hapettavaa tai jäteasetuksen
liitteessä 4 tarkoitetulla tavalla helposti syttyvää tai syttyvää;
• Terveydenhuollossa syntyvää tartuntavaarallista jätettä (jäteasetuksen liitteessä
4 tai liitteen 2A luokassa 14 tarkoitettua jätettä);
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• Käytöstä poistettuja auton tai työkoneiden renkaita tai niiden silppua;
• Nestemäistä jätettä;
• Sellaista jätettä, joka ei täytä valtioneuvoston päätöksen kaatopaikoista liitteessä 2
tarkoitettuja kaatopaikkajätteelle asetettavia kelpoisuusvaatimuksia.
Yleiset määräykset
4.

Kaatopaikan toiminnot on suunniteltava, perustettava, rakennettava ja hoidettava
suunnitelmallisesti siten, ettei kaatopaikan käytöstä, sisäisestä liikenteestä tai muusta
siihen liittyvästä toiminnosta aiheudu haittaa tai vaaraa ihmisen terveydelle tai ympäristölle roskaantumisen, melun, hajun, pölyn, haittaeläimien tai muun niihin rinnastettavan haitan muodossa.

5.

Alue ja sen lähiympäristö tulee pitää siistinä irtoroskista tai muista vastaavista maisemallista, terveydellistä ja ympäristöllistä haittaa tai vaaraa aiheuttavista jätteistä. Alue
lähiympäristöineen tulee siivota tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

6.

Jätteenkäsittelyalueen ympärillä tulee olla vähintään 50 m leveä suojavyöhyke, jolla
oleva puusto tulee säilyttää.

7.

Jätteen vastaanoton tulee olla valvottua. Asiaton pääsy ja jätteen luvaton sijoittaminen
kaatopaikalle on estettävä valvonnalla ja rakenteellisin keinoin kuten kaatopaikkaa
ympäröivällä aidalla. Kaatopaikan portit on pidettävä lukittuina muulloin kuin aukioloaikana.

Kaatopaikan hoito
8.

Jätteiden vastaanotto ja sijoittaminen jätetäyttöön tulee toteuttaa siten, että haitat ja
vaaratilanteet estetään suunnitelmallisesti. Sortumat ja rakenteita vahingoittavat painumat, routimisesta johtuva kaatopaikkarakenteiden vaurioituminen, ympäristön roskaantuminen, melu- ja liikennehaitat, eläinten aiheuttamat haitat, haju- ja pölypäästöt
sekä tulipalot tulee estää.

9.

Kaatopaikalle toimitetut jätteet tulee sijoittaa tiivistettyinä kerroksina siten, että avoimena oleva jätetäyttö pysyy mahdollisimman pienenä. Jätetäyttö tulee tiivistää viikoittain ja peittää säännöllisesti vähintään 20 cm:n esipeittokerroksella. Jätepenger tulee
muotoilla pintavaluntaa tehostavaksi. Tiivistyksessä tulee käyttää toimintaan suunniteltua kaatopaikkajyrää tai vastaavaa muuta laitetta.

Pilaantuneiden maiden ja ongelmajätteiden pienerien vastaanotto ja käsittely
10.

Pilaantuneiden maiden vastaanottoaltaiden pohjarakenteiden tulee olla rakennettu nestetiiviiksi. Altaissa muodostuvat kontaminoituneet vedet tulee johtaa öljynerotuskaivon
kautta kaatopaikkavesien käsittelyjärjestelmään. Jos halutaan esikäsitellä muita kuin öljyllä likaantuneita massoja, tulee niiden esikäsittelystä esittää selvitys, jonka perusteella
lupamääräystä voidaan täsmentää tai täydentää lupaa.

11.

Alueella voidaan käsitellä öljyisiä maita kompostoimalla tai vastaavan tehon omaa-valla
menetelmällä. Käsittelyn tulee tapahtua kokonaisuudessaan niihin soveltuvissa altaissa.
Massat, joiden öljypitoisuus on alle 1000 mg/kg, voidaan käyttää tavanomaisen jätteen
kaatopaikalla peittomaina. Kaatopaikan sulkemisen jälkeen puhdistetut maat on toimitettava mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttöön. Kompostia on hoidettava niin, että
kompostointiolosuhteet pysyvät optimaalisina. Kompostointiolosuhteita on tarkkailtava
lämpötilaa seuraamalla ja ottamalla kokoomanäytteitä, joista analysoidaan mm. prosessin kehittymistä kuvaavat suureet.

12.

Pilaantuneen maan välivarastointialueet sekä ongelmajätteen pienerien vastaanotto- ja
käsittelykentän tulee olla kantava ja se tulee rakentaa vesitiiviiksi. Kentän suoto- ja valumavedet tulee johtaa öljynerotuskaivon kautta vesienkäsittelyjärjestelmään. Kentän
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rakennetta tulee tarkkailla säännöllisesti ja halkeamat ja muut vauriot on korjattava viipymättä.
13.

Öljynerotuskaivojen toimintaa ja täyttymistä on tarkkailtava säännöllisesti ja siitä on
pidettävä kirjaa. Kaivot on varustettava automaattisilla pinnanhälytyslaitteilla ja kaivoja
on huollettava ja tyhjennettävä säännöllisesti.

14.

Pilaantuneita maamassoja voidaan välivarastoida käsittelyalueella korkeintaan yhden
(1) vuoden ajan. Välivarastossa olevat pilaantuneet maamassat on peitettävä haittaaineiden leviämisen ehkäisemiseksi.

15.

Ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin tai aineisiin paitsi, jos
se on hyödyntämisen tai käsittelyn kannalta välttämätöntä. Ongelmajätteet on varastoitava katetussa ja lukitussa varastotilassa. Jäteöljyjen ja muiden nesteiden vastaanottoja varastosäiliöt on pidettävä kunnossa säännöllisellä tarkkailulla ja huollolla. Kaikki
nestemäisiä ongelmajätteitä sisältävät varastosäiliöt tulee varustaa suoja-altailla ja ulkona olevat säiliöt lisäksi katoksella. Vastaanotetut ongelmajätteet on toimitettava vastaanottajalle, jolla on lupa niiden käsittelyyn. Ongelmajätettä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä
kolmen (3) vuoden ajan.

Hyödynnettävien jätteiden vastaanotto ja lajittelu
16.

Hyödynnettävien jätteiden vastaanotto ja käsittely on suoritettava siten, että erikseen
kerätyt jätejakeet voidaan pitää toisistaan erillään. Jätteiden lajittelu ja muu mahdollinen käsittely on suoritettava siten, ettei toiminnasta aiheudu roskaantumis-, pöly- tai
meluhaittaa laitosalueen ulkopuolella. Alueelle ei saa muodostua suuria jätevarastoja,
vaan hyötyjätteet tulee toimittaa säännöllisesti hyödynnettäväksi. Alueelle tulee rakentaa pintavesien keräilyjärjestelmä ja vedet on johdettava kaatopaikan jätevesien käsittelyyn.

Suotovesien käsittely
17.

Kaatopaikka-alueen puhtaat pintavedet ja ulkopuoliset valumavedet on pidettävä erillään jätteistä ja kaatopaikkavesistä. Vesienkäsittelyjärjestelmä tulee mitoittaa siten,
että ylivirtaamakaudellakin kaikki kaatopaikka-alueella muodostuvat vedet voidaan käsitellä tehokkaasti. Kaatopaikkavedet on kerättävä yhteen soveltuvin teknisin ratkaisuin
kuten salaojituksin ja pumppauksin. Vesien kerääminen ja johtaminen puhdistukseen
koskee myös muita veden likaantumista aiheuttavia toimintoja.
Alueen ojien ja viemäreiden sekä altaiden kunnosta ja puhdistuksesta tulee huolehtia
säännöllisesti siten, ettei alueen suoto- ja valumavesistä aiheudu pinta- tai pohjavesien
pilaantumista, ojien liettymistä tai ympäristön vettymistä.

18.

Kaatopaikan vesienhallinta ja -käsittely on järjestettävä valtioneuvoston päätöksen kaatopaikoista 861/1997 edellyttämällä tavalla tehokkaasti siten, että kaatopaikalta suotautuvat vedet kerätään yhteen ja käsitellään vähintään tasausaltaalla, turvesuodatuksella, ilmastuksella, sadetuksella ja suoimeytyksellä tai vastaavantehoisella muulla menetelmällä. Puhdistetut kaatopaikkavedet tulee voida hallitusti johtaa pois kaatopaikkaalueelta. Luvan hakijan on oltava selvillä kaatopaikkavesien puhdistamisen tehokkuudesta. Mikäli lupamääräyksen 26 velvoittaman tarkkailun tulosten perusteella tai muulla tavoin todetaan kaatopaikkavesien haitallisia vaikutuksia ympäristössä, on luvan hakijan Lapin ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla viivytyksettä ryhdyttävä toimiin
vesien puhdistamisen tehostamiseksi.

19.

Tavanomaisen ja pysyvän jätteen kaatopaikkaa, pilaantuneen maan ja ongelmajätteen
pienerien käsittelykenttää, hyödynnettävien jätteiden vastaanotto- ja käsittelyaluetta on
hoidettava siten, että suoto- ja valumavesien määrä pysyy mahdollisimman vähäisenä ja
laatu hyvänä. Puhdas lumi tulee poistaa ko. alueilta ja muilta vesienkäsittelyjärjestelmään liitetyiltä alueilta kaatopaikka-alueen ulkopuolelle vuosittain keväisin ennen sulamiskauden alkua.
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Pysyvän jätteen kaatopaikka
20.

Pysyvien jätteiden loppusijoitustoimintaa voidaan jatkaa käytössä olevalla täyttöalueella enintään 31.10.2007 saakka. Mikäli toimintaa jatketaan em. ajankohdan jälkeen tulee
pysyvän jätteen kaatopaikan veden kyllästämän maaperän täyttää seuraavat vaatimukset. Maaperän vedenläpäisevyys saa olla enintään K 1,0×10-7 m/s ja paksuus tulee olla
vähintään 1 m. Mikäli pysyvän jätteen kaatopaikka sijoitetaan käytössä olevalle kaatopaikka-alueelle, tulee toiminnanharjoittajan esittää toimintaa koskeva suunnitelma Lapin ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi kolme (3) kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Suunnitelman tulee sisältää tiedot mm. maaperän veden-läpäisevyydestä. Jos
kaatopaikka sijoitetaan nykyisen kaatopaikka-alueen ulkopuo-lelle, tulee toiminnalle
hakea uusi ympäristölupa.

Siirtokuormausasema
21.

Siirtokuormausasemalle voidaan ottaa vastaan tavanomaisen kaatopaikan luokituksen
mukaista jätettä. Siirtokuormausaseman ympäristö on pidettävä siistinä. Rakenteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei aiheuteta ympäristön pilaantumista. Siirtokuormausaseman laitteisto ja toiminta tulee suunnitella siten, että haittaeläinten ravinnonsaanti voidaan estää. Siirtokuormausasemaa koskevat suunnitelmat tulee toimittaa Lapin ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi kuusi (6) kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Asemalle vastaanotetuista ja edelleen toimitetuista jätteistä tulee pitää kirjaa.
Kirjanpito on esitettävä lupamääräyksen 28 mukaisesti vuosiraportissa.

22.

Siirtokuormausaseman liikennöintialueet tulee olla kantavia ja ne tulee rakentaa vesitiiviiksi. Liikennöintialueen suoto- ja valumavedet tulee johtaa öljynerotuskaivon kautta
vesienkäsittelyjärjestelmään. Kentän rakennetta tulee tarkkailla säännöllisesti ja halkeamat ja muut vauriot on korjattava viipymättä.

Valvonta ja tarkkailu
23.

Vesienkäsittelyjärjestelmän, siirtokuormausaseman, pilaantuneen maan käsittelyalueen,
kaatopaikan asianmukaista hoitoa, käyttöä ja käytöstä poistamista ja niihin liittyviä
toiminnan tarkkailuja varten on määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva vastaava
hoitaja. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Lapin ympäristökeskukselle ja Pellon kunnan ympäristönsuojelu-, terveys- ja paloviranomaisille.

24.

Toiminnanharjoittajan tulee pitää kirjaa ympäristön- ja terveydensuojelun kannalta
merkityksellisistä tapahtumista. Käyttöpäiväkirjasta tulee ilmetä mm., öljynerotuskaivojen sekä vesien keräily- ja käsittelytoimintojen tarkkailu ja laitoskohtainen kirjanpito vastaanotetuista, käsitellyistä, edelleen toimitetuista ja palautetuista jätteistä (alkuperä, jäteluokka, laatu, määrä, sijoituspaikka, toimituspäivämäärä, tuottaja, tuoja). Tavanomaisten käyttötietojen lisäksi tulee merkitä tiedot tapahtuneista häiriötilanteista ja
niiden vaikutuksista ympäristöön. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kolme (3) vuotta.

25.

Mikäli kaatopaikan toiminnassa tai laitteistoissa ilmenee häiriöitä, on vikojen ja häiriötilanteiden syy välittömästi selvitettävä ja vika tai muu häiriön aiheuttaja välittömästi
korjattava. Poikkeuksellisen suuria päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista sekä muista
vahingoista ja onnettomuuksista on ilmoitettava välittömästi paikalliselle palo- ja pelastusviranomaiselle, Pellon kunnan terveydensuojelu- ja ympäristönsuojelu-viranomaisille
ja Lapin ympäristökeskukselle.

26.

Hakijan tulee ulkopuolista asiantuntijaa käyttäen tarkkailla alueen pinta- ja pohjavesiä.
Pinta- ja pohjavesien tarkkailu on toteutettava Lapin ympäristökeskuksen 11.7.1997
hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Mikäli tarkkailutulokset osoittavat vesien käsittelyn olevan riittämätöntä, on käsittelyä tehostettava.
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Kaatopaikkakaasun kertymistä ja purkautumista on seurattava käytössä oloaikana siten, että kaasun muodostuksesta saadaan luotettavat tiedot kaatopaikan kaikilla osilla.
27.

Kaatopaikan jätetäyttöä on tarkkailtava ja valvottava säännöllisesti. Jätetäytön tarkkailussa tulee tarkkailla seuraavia seikkoja:
•
•
•
•

jätetäytön pinta-ala, tilavuus, korkeus, koostumus ja painuminen,
jätetäytön sisäiset ominaisuudet kuten vesipinnan korkeus ja lämpötila,
jätteen sijoittamismenetelmä,
laskelma kaatopaikan jäljellä olevasta täyttötilavuudesta ja korkeudesta.

Jätetäytön seurantaa koskeva raportti on toimitettava Lapin ympäristökeskukselle ja
Pellon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä.
Tarkkailuohjelmaa voidaan myöhemmin hakijan tai valvontaviranomaisen aloitteesta
Lapin ympäristökeskuksen päätöksellä tarvittaessa muuttaa.
Toiminnanharjoittajan tulee esittää Lapin ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi
kaatopaikkaa koskeva tarkkailusuunnitelma 31.12.2007 mennessä. Suunnitelman tulee
sisältää tiedot kaatopaikkavesien, pinta- ja pohjavesien, kaatopaikkakaasun ja jätetäytön tarkkailusta.
28.

Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa Lapin ympäristökeskukselle ja Pellon kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä edellistä kalenterivuotta koskeva raportti kaatopaikan toiminnasta sekä jätteistä. Jätteet on luokiteltava ympäristöministeriön päätöksen 1129/2001 mukaisesti. Raportista tulee ilmetä
ainakin seuraavat lupamääräyksissä seurattavaksi määrätyt tiedot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tiedot kaatopaikalle vastaanotetun jätteen laadusta ja määrästä,
tiedot kaatopaikalle vastaanottamatta jätettyjen jäte-erien laadusta, määristä,
tuottajista ja tuojista,
jätteistä annetut asiantuntija-arviot,
kaatopaikalta edelleen toimitettujen jätteiden määrä, laatu, edelleen toimittaminen ja vastaanottajat,
tiedot siirtokuormausasemalle vastaanotetuista ja edelleen toimitetuista jätteistä
tiedot jätetäytöstä,
yhteenveto tarkkailusuunnitelman mukaisista seurantatiedoista,
kaatopaikalla tapahtuneet häiriötilanteet (syy, kestoaika, päästö) ja niiden vaikutus terveydensuojelun ja ympäristönsuojelun kannalta,
muut toimenpiteet, joilla on ollut merkitystä ympäristöhaittojen syntymiseen tai
ehkäisyyn.

Lupamääräykset kaatopaikan sulkemisesta
29.

Mustimaan tavanomaisen jätteen kaatopaikka on poistettava käytöstä viimeistään
31.10.2007. Toiminnanharjoittajan on toimitettava yksityiskohtainen sulkemista koskeva suunnitelma kuusi (6) kuukautta ennen sulkemistoimenpiteiden aloittamista Lapin
ympäristökeskukselle. Suunnitelmassa tulee esittää myös rakennustöitä koskeva laadunvarmistussuunnitelma ja aikataulu rakennustöiden toteuttamisesta.

30.

Kaatopaikka-alue on pidettävä aidattuna ja kaatopaikalle johtavalle tielle on rakennettava lukittava puomi sekä asetettava taulu, josta selviää kunnan uudet jätehuoltojärjestelyt ja jossa kerrotaan jätteiden oikeasta sijoittamisesta.

31.

Kaatopaikka-alueen roskaantunut ympäristö on siivottava ja jätteet sijoitettava jätetäyttöön ennen esipeittokerroksen rakentamista.
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Jätetäyttö on muotoiltava siten, että alueen luiskien kaltevuus reuna-alueilla tulee olla
1:3 tai loivempi. Lakialueen kaltevuuden tulee olla vähintään 1:20. Jätetäyttö on tiivistettävä tehokkaasti ennen pintarakennekerrosten rakentamista.

33.

Jätetäytön päälle tulee rakentaa kaasunkeräysputkisto tai kaasunkeräyskerros joko yhtenäisenä kerroksena tai säteittäisinä jätetäytön korkeimmalle kohdalle kaasunkäsittelypaikalle johtavina kanavina. Kaasunkeräyskerros tulee rakentaa sorasta, sepelistä,
louheesta tai muusta sellaisesta karkeasta materiaalista, jossa kaasu varmuudella kulkeutuu. Kaasunkeräys on järjestettävä siten, että pääosa alueella muodostuvasta kaasusta saadaan kerättyä. Kaatopaikalla muodostuvat kaasut on käsiteltävä biosuodattimella tai vähintään vastaavantehoisella muulla menetelmällä.

34.

Esipeittokerroksen ja sen jälkeen rakennettavan kaasunkeräyskerroksen päälle on rakennettava vähintään 0,5 m:n paksuinen tiivistyskerros silttimoreenista tai vastaavan
tiiveysominaisuuden (vedenläpäisevyys K-arvona < 1×10-8 m/s) täyttävästä materiaalista. Suurimmat, yli 100 mm halkaisijaltaan olevat kivet on poistettava. Tiivistyskerros
on rakennettava mahdollisimman tiiviiksi lähellä parannetun Proctor-kokeen mukaista
optimivesipitoisuutta.
Rakenteen tiivistämistä on seurattava kenttäkokein (esim. Troxler-laitteella tai vastaavalla) ja tiivistämistä on jatkettava kunnes saavutetaan tiiveysvaatimus D 85 % (parannettu Proctor-koe) tai tiivistymistä ei enää tapahdu.
Tiivistyskerroksen päälle on rakennettava vähintään 0,5 m:n kuivatuskerros sorasta,
hiekasta tai muusta vastaavasta materiaalista. Tarvittaessa kuivatuskerros erotetaan tiivistyskerroksesta ja pintarakenteesta geotekstiilillä. Kuivatuskerroksen vedenläpäisevyyden tulee olla suurempi kuin 1 x 10-4 m/s.
Kuivatuskerroksen päälle on rakennettava pinta- ja kasvukerros, joka on vahvuudeltaan yhteensä vähintään 1 m. Pintakerroksen uloin osa tulee rakentaa kasvukerrokseksi
soveltuvasta materiaalista. Pintakerros on nurmetettava, metsitettävä tai pidettävä
muuten kasvipeitteisenä siten, että maisemoitu kaatopaikka sopii mahdollisimman hyvin ympäröivään luontoon ja maisemaan.

35.

Kaatopaikan tiivistetyn ja peitetyn jätetäytön alueella on suunnitelmallisesti estettävä ja
torjuttava haitat sekä vaaratilanteet kuten sortumat, rakenteita vahingoittavat painumat, penkereen puutteellinen vakavuus ja routimisesta johtuva rakenteiden vaurioituminen.

36.

Kaatopaikan sulkemistoimenpiteiden yhteydessä tehtävistä rakenteista ja käytettävistä
materiaaleista tulee tehdä laadunvarmistus. Laadunvalvontasuunnitelma tulee esittää
valvontaviranomaisille kolme (3) kuukautta ennen työmaan aloittamista. Laadunvarmistuksesta tulee laatia raportti, johon on sisällytettävä tiedot rakenteiden laadunvalvonnasta, käytettävien materiaalien rakeisuusmittauksista ja vedenläpäisevyysarvoista
ja rakennustöiden yksityiskohtaisesta toteuttamisesta.
Luvan hakijan on ilmoitettava Lapin ympäristökeskukselle työn loppuun suorittamisesta ja alueella on pidettävä lopputarkastus. Hankkeesta tulee tehdä loppuraportti, josta
selviää käytettyjen materiaalien laatu sekä massamäärät, työn toteutus sekä laadunvarmistumisen raportti. Loppuraportti tulee toimittaa kolme (3) kuukautta ennen lopputarkastusta Lapin ympäristökeskukselle ja Pellon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lopputarkastus tulee pitää viimeistään 30.9.2008.

Muut lupamääräykset
37.
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38.

Kaatopaikka-alue ei saa toiminnan lopettamisen jälkeenkään aiheuttaa haittaa tai vaaraa
ympäristölle. Kaatopaikkatoiminnan päätyttyä luvan hakija vastaa edelleen, vähintään
30 vuoden ajan, ettei kaatopaikka-alue aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

39.

Luvan haltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon.

40.

Toiminnanharjoittajan tulee asettaa 15000 euron vakuus tai esittää muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon, käytöstä poistamisen ja jälkihoidon varmistamiseksi.
Muuna vastaavana järjestelynä voidaan pitää esimerkiksi kuntatakausta. Vakuus tulee
asettaa Lapin ympäristökeskukselle 30.8.2005 mennessä. Vakuuden määrä voidaan
tarkistaa kaatopaikan lupamääräysten tarkistamisen yhteydessä.

RATKAISUN PERUSTELUT
Kun kaatopaikkatoimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan
annettuja määräyksiä, niin kyseinen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain ja niiden
nojalla annettujen asetusten sekä eräistä naapuruussuhteista annetun lain vaatimukset.

Luvan myöntämisen edellytykset
Luvan mukaisesti toimittaessa kaatopaikasta ei aiheudu:
•
•
•
•
•

terveyshaittaa,
merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa,
vesistön, maaperän tai pohjaveden pilaantumista,
erityisten luonnonolojen huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta
tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella,
eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta
rasitusta.

Kaatopaikan luokitus ja loppusijoitettavan jätteen määrä
Kaatopaikat on luokiteltava YsA 20 §:n mukaan ongelmajätteen, tavanomaisen jätteen tai
pysyvän jätteen kaatopaikaksi. Kaatopaikalle saa sijoittaa vain sen luokituksen mukaista jätettä. Lupahakemuksessa esitettyjen jätetietojen mukaan kaatopaikka luokitellaan tavanomaisen jätteen kaatopaikaksi. Kaatopaikkaa koskevasta lupahakemuksesta annettavassa
päätöksessä on oltava määräys kaatopaikan luokasta.
Kaatopaikalle loppusijoitettavan, kaatopaikalla käsiteltävän tai välivarastoitavan jätteen määrän rajoittamisella rajataan toiminta siihen laajuuteen, joka alueella tämänhetkiset ratkaisut ja
alueellinen jätehuoltosuunnitelma huomioon ottaen on perusteltua. Toisaalta sillä tähdätään
ratkaisuihin, joilla pyritään ehkäisemään jätteiden syntyä. (lupamääräys 1)
Jätteiden vastaanotto
Jätteiden vastaanottoa koskevia määräyksiä on annettu sen varmistamiseksi, että kaatopaikalle sijoitetaan ainoastaan luokituksen mukaisia jätteitä. Näin varmistetaan se, että kaatopaikan ympäristövaikutukset voidaan pitää hallinnassa ja että kaatopaikan käyttäjille ja hoitajille ei aiheuteta vaaraa tai haittaa. Esikäsittelemättömän sekalaisen yhdyskuntajätteen vastaanotto ja sijoittaminen tavanomaisen jätteen kaatopaikalle on kielletty vuoden 2005 alusta
lukien. Tämä määräys on annettu sijoittamisesta aiheutuvien lintu-, rotta- , haju- ym. haittojen sekä vedenlaatuun aiheutuvien vaikutusten ehkäisemiseksi.
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Tavanomaisen jätteen kaatopaikalle on hyväksytty vastaanotettavaksi ja sijoitettavaksi
asianmukaisesti esikäsiteltyä tavanomaista ja pysyvää jätettä. Esikäsittelyllä lajittelu mukaan
lukien tarkoitetaan tässä fysikaalisia, kemiallisia, biologisia tai termisiä menetelmiä, joiden
avulla muutetaan jätteen ominaisuuksia sen määrän tai haitallisuuden vähentämiseksi, sen käsittelyn helpottamiseksi tai hyödyntämisen tehostamiseksi. Siten esimerkiksi syntypaikkalajittelu, jolla suurin osa biohajoavasta jätteestä kerätään talteen erillään muusta jätteestä hyödyntämistä varten, on esikäsittelyä. Valtioneuvoston päätöstä kaatopaikoista on muutettu
vuonna 1999 (VNp 1049/1999). Myös päätöksen 4 §:n 1 momentin 1 kohtaa, jossa määrätään, että kaatopaikalle ei saa sijoittaa jätettä, jota ei ole asianmukaisesti esikäsitelty, on tuolloin muutettu. Muutettu valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 1.1.2005. Myöskin tämän
perusteella esikäsittelemättömän sekajätteen sijoittaminen kaatopaikalle ei ole sallittua.
Kaatopaikka-alueella voi olla sijoituspaikka erityisjätteille, kun ne käsitellään ja peitetään
asianmukaisesti siten, ettei niistä aiheudu jätelain mukaista haittaa. Erityisjätteiden välitön
peittäminen on tarpeen, koska peittämättömät teuras- ja eläinjätteet houkuttelevat haittaeläimiä, jotka voivat levittää taudinaiheuttajia ja aiheuttaa siten terveyshaittaa. Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista kieltää tartuntavaarallisen jätteen loppusijoittamisen kaatopaikalle.
Lupamääräyksessä 3 nestemäisellä jätteellä tarkoitetaan jätevettä ja muuta nestemäisessä
muodossa olevaa jätettä. Käytöstä poistettuja auton tai työkoneen renkaita ei myöskään saa
sijoittaa kaatopaikalle. Määräyksessä sovelletaan valtioneuvoston päätöstä kaatopaikoista
(861/1997 muutettu 1049/1999). (lupamääräykset 2 ja 3)
Yleiset määräykset
Kaatopaikan perustamista, rakentamista ja käyttöä ym. koskevia määräyksiä on annettu sen
varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu merkittäviä ympäristöhaittoja. (lupamääräys 4)
Jätelain roskaamiskiellon mukaan ympäristöön ei saa jättää roskaa, käytöstä poistettuja esineitä tai muuta vastaavaa siten, että siitä aiheutuu epäsiisteyttä, maiseman rumentumista,
viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa. (lupamääräys 5)
Jättämällä riittävä puuston peittämä suojavyöhyke jätteenkäsittelyalueen ja tien väliin, varmistetaan mahdollisten melu-, pöly-, haju- ja maisemahaittojen jääminen vähäisiksi. Lisäksi
puusto suojaa täyttöaluetta tuulen vaikutukselta vähentäen ympäristön roskaantumista. (lupamääräys 6)
Kaiken jätteen vastaanoton tulee tapahtua ohjatusti, jolla varmistetaan suunnitelmien mukainen toiminta. Kaatopaikka-alueen aitaaminen ja varustaminen lukittavalla portilla estää kaatopaikan hallitsemattoman ja luvattoman käytön. Aita estää myös porojen pääsyn kaatopaikka-alueelle. (lupamääräys 7)
Kaatopaikan hoito
Kaatopaikkojen hoitoa koskevia määräyksiä on annettu sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu merkittäviä ympäristöhaittoja.
Jätteen kerroksittaisella tiivistämisellä ja asianmukaisella peittämisellä voidaan ehkäistä haittaeläinten määrän lisääntymistä ja roskaantumista sekä vähentää jätetäytön myöhempää painumista ja kaatopaikkatilavuuden tarvetta. Lisäksi se yhdistettynä pinnan oikeaan muotoiluun voidaan vähentää jätetäytön läpi suotautuvan veden määrää. Toiminnan laajuus huomioiden täyttöalueen tiivistäminen ja peittäminen katsotaan perustelluksi. (lupamää-räykset 8 ja
9)
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Pilaantuneiden maiden ja ongelmajätteiden pienerien vastaanotto ja käsittely
Pilaantuneiden maiden vastaanotosta ja käsittelystä annettujen määräysten tarkoituksena on
estää toiminnasta ympäristölle aiheutuvia haittoja. Muilla kuin öljyllä likaantuneiden maamassojen esikäsittely on kielletty esikäsittelyaltaissa jätevesien puhdistustehokkuuden varmistamiseksi ja vesistövaikutusten ehkäisemiseksi. Esimerkiksi kloorifenoliyhdisteet ovat veteen liukenevia eikä pitoisuuksia saada vähennettyä öljynerottimilla. Muista kuin öljypitoisten jätteiden esikäsittelystä on määrätty esitettäväksi selvitys, jonka perusteella lupamääräyksiä mahdollisesti tarkistetaan, jos pystytään varmistamaan, että toiminta täyttää ongelmajätteiden esikäsittelylle asetetut vaatimukset. Öljypitoisten maamassojen käsittelymenetelmistä
on hyväksytty kompostointi. (lupamääräykset 10 ja 11)
Määräämällä pilaantuneen maan välivarastointialueiden sekä ongelmajätteiden pienerien vastaanotto- ja käsittelykentän pohjarakenteiden kantavuudesta ja vesitiiveydestä voidaan varmistua mm. siitä, että alueilla muodostuvat vedet on mahdollista johtaa käsittelyyn. (lupamääräys 12)
Öljynerotuskaivojen toiminnan tarkkailulla ja kirjanpidolla varmistetaan laitteiston toimivuus.
Oikeilla rakenneratkaisuilla ja tarpeellisilla huoltotoimilla saadaan ympäristölle aiheutuvat
haitat minimoitua. (lupamääräys 13)
Välivarastointiajan rajaamisella pyritään pilaantuneiden maiden käsittelyn jouduttamiseen ja
siten käsittelyalueen tehokkaampaan käyttöön. Välivarastossa olevien pilaantuneiden maiden
peittäminen on määrätty haitta-aineiden leviämisen ehkäisemiseksi. (lupamääräys 14)
Ongelmajätteiden pienerien vastaanottoa ja varastointia koskevat määräykset on annettu sen
varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa eikä palovaaraa.
Ongelmajätteiden asianmukainen hyödyntäminen tai hävittäminen edellyttää käsittelyä laitoksessa, jonka ympäristöluvassa ko. jätteen vastaanotto on huomioitu. Valtioneuvoston öljyjätehuollosta antaman päätöksen (101/1997) mukaan öljyjäte on hyödynnettävä ensisijaisesti
uudistamalla ja toissijaisesti energiana. Jätelain nojalla ongelmajätteen tuottaja ja kuljettaja
ovat vastuussa siitä, että ongelmajätteet kuljetetaan lain mukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan. Siirtoasiakirjamenettelyn avulla voidaan seurata ongelmajätteen kulkua asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan ja edesauttaa valvontaa. (lupamääräys 15)
Hyödynnettävien jätteiden vastaanotto ja lajittelu
Hyödynnettävien jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä annetun määräyksen tarkoituksena
on estää näiden toimintojen ympäristölle aiheuttamia pöly-, melu-, roskaantumis- ja muita
ympäristöhaittoja. (lupamääräys 16)
Suotovesien käsittely
Lupapäätöksen mukaisesta kaatopaikkavesien johtamisesta ei ympäristökeskuksen käsityksen mukaan aiheudu pohjaveden tai vesistön pilaantumista.
Pidettäessä ympäristön valumavedet erillään kaatopaikan suotovesistä vähennetään puhdistettavien suotovesien määrää sekä pinta- ja pohjavesien likaantumisriskiä kaatopaikka-alueen
ympäristössä. Toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi tulee vesien keräysjärjestelmää huoltaa ja sen kuntoa tarkkailla jatkuvasti.
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista velvoittaa, että kerätyt kaatopaikkavedet on puhdistettava tehokkaasti kaatopaikalla tai johdettava muualle puhdistettavaksi. Kaatopaikkavesien haitallisien vaikutusten ehkäisemiseksi vesien käsittelyjärjestelmät tulee suunnitella siten, ettei vesiä tarvitse johtaa käsittelemättömänä maastoon tulva- tai häiriötilanteissa. Teknisinä ratkaisuina voidaan käyttää mm. riittävän suuria tasausaltaita ja vesien kierrä-tystä.
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista määrää, että kaatopaikkaa on hoidettava siten, että
sen ulkopuolelle johdettavien kaatopaikkavesien määrä on mahdollisimman pieni ja niistä aiheutuva kuormitus mahdollisimman vähäinen. Edelleen kaatopaikkavedet on kerättävä yhLAPIN
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teen soveltuvin teknisin ratkaisuin ja kerätyt kaatopaikkavedet puhdistettava tehokkaasti
kaatopaikalla tai johdettava muualle puhdistettavaksi. Ympäristökeskuksen näkemys on, että
kaatopaikkavedet tulee käsitellä kaatopaikalle jo rakennetulla menetelmällä eli tasausaltaalla,
ilmastuksella ja sora-, turve- tms. suodatuksella sekä suoimeytyksellä. Tarkkailutulosten
pohjalta voidaan arvioida, tuleeko puhdistamista edelleen tehostaa muilla menetelmillä. Jotta
kaatopaikkavesiä voitaisiin käsitellä ja johtaa hallitusti ja jotta niiden määrä pysyisi pienenä ja
niiden laatua pystyttäisiin tarkkailemaan, ei kaatopaikalle saa päästää ulkopuolisia pintavesiä.
Kaatopaikkavesien määrä on minimoitava ja niiden laatu on pidettävä mahdollisimman hyvänä kaatopaikka-alueen hyvällä hoidolla. Lumen auraus alueen ulkopuolelle vähentää muodostuvaa kaatopaikkavesimäärää tutkimusten mukaan 5-25 % ja pienentää siten selvästi tulokuormitusta vesienkäsittelyjärjestelmässä. Eniten auraus vaikuttaa silloin, kun jätetäytön
pintarakennetta ei ole vielä tehty lopulliseen tiiveyteen. Auraus kannattaa ajoittaa kevääseen
juuri ennen sulamiskauden alkamista. (lupamääräykset 17-19)
Pysyvän jätteen kaatopaikka
Valtioneuvoston antamaan kaatopaikkapäätöksen mukaan pysyvän jätteen loppusijoituspaikan pohjarakenteiden tulee täyttää päätöksessä asetetut tiiveysvaatimukset. Käytössä olevien
kaatopaikkojen osalta tiiveysvaatimukset tulevat voimaan 1.11. 2007. Pellon kunnan nykyisen kaatopaikan jäljellä oleva täyttötilavuus huomioiden Lapin ympäristökeskus katsoo, että
toiminta voi jatkua nykyisellä alueella 31.10.2007 saakka. Mikäli pysyvän jätteen kaatopaikka perustetaan käytössä olevan kaatopaikka-alueen ulkopuolelle tai suunnitellun kaatopaikka-alueen pohja ei täytä kaatopaikkapäätöksen kaatopaikan pohjalle asetettuja vaatimuksia
on ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan ympäristölupa on haettava
ko. kaatopaikalle.(lupamääräys 20)
Siirtokuormausasema
Siirtokuormausasemalle vastaanotettavien jätteiden tulee soveltua loppusijoitettavaksi tavanomaiselle kaatopaikalle. Lupamääräykset on annettu jätteiden siirtokuormausaseman ympäristöhaittojen rajaamiseksi mahdollisimman vähäisiksi. Vesien kerääminen ja johtaminen
öljynerotuskaivon kautta käsittelyyn vähentää kuljetuskalustosta mahdollisesti vuotavan voiteluöljyn johtamisen ympäristöön. Haittaeläinten ravinnonsaanti tulee estää jätteiden varastoinnilla umpisäiliöissä. Kirjanpito mahdollistaa viranomaisvalvonnan. (lupamääräykset 21 ja
22)
Valvonta ja tarkkailu
Vastaavan hoitajan nimeämisellä varmistetaan, että kaatopaikan käyttöä, seurantaa ja käytöstä poistamista sekä muita toimintoja koskevia määräyksiä noudatetaan. (lupamääräys 23)
Käyttöpäiväkirjanpito on määrätty viranomaisvalvonnan toteuttamiseksi. (lupamääräys 24)
Kaatopaikan pitäjän tulee varautua vahinkotilanteisiin kuten esimerkiksi tulipaloihin kaatopaikalla. Kaatopaikkapaloissa on todettu muodostuvan yhdisteitä, jotka ovat erityisen haitallisia ympäristölle. Välittömällä ilmoittamisella palo- ja pelastusviranomaisille voidaan ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haitat rajata mahdollisimman vähäisiksi. Suunnitelmallisella
menettelyllä voidaan ennakolta varautua onnettomuustilanteisiin. (lupamääräys 25)
Kaatopaikan vaikutuksia ympäristöön sekä itse kaatopaikkaa tulee tarkkailla Lapin ympäristökeskuksen 11.7.1997 hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailua koskevalla
määräyksellä selvitetään kaatopaikasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Tarkkailutulosten
perusteella selvitetään esimerkiksi kaatopaikkavesien käsittelyjärjestelmän tehoa. Kaatopaikkakaasujen muodostumista voidaan seurata mittaamalla tai arvioitava kaasun muodostumista
laskennallisesti kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan jätemäärän perusteella. (lupamääräys 26)
Määräys tarkkailusta, joka koskee jätetäyttöä, on annettu ympäristövaikutusten selvittämiseksi sekä valvonnallisista syistä. Kaatopaikan tarkkailusuunnitelman esittäminen 31.12.2007
mennessä on tarpeen, koska kaatopaikan tarkkailua on tarpeen päivittää kaatopaikan loppusijoitustoiminnan loputtua. (lupamääräys 27)
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Viranomaisvalvonta ja hakijan vastuu kaatopaikasta, edellyttävät kirjanpitoa ja seurantaa sekä vuosittaista raportointia. Lupaviranomainen voi yksittäistapauksissa antaa määräyksiä ja
ohjeita siitä, miten selvilläolo- ja kirjanpitovelvollisuus on täytettävä. (lupamääräys 28)
Lupamääräykset kaatopaikan sulkemisesta
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (1997/861) edellyttää, että kaatopaikan pohjarakenteen tiiveysvaatimus täyttyy 1.11.2007 alkaen VNp 1997/861 liitteen 1 kohdan 3 mukaisesti.
Yksityiskohtaisella sulkemissuunnitelmalla varmistetaan lupaehtojen noudattaminen. (lupamääräys 29)
Suljetun kaatopaikka-alueen on oltava aidattu ja suljettu siten, että asiaton jätteiden toimittaminen ei ole mahdollista. Kaatopaikan toiminnan lopettamisesta kertovassa opasteessa on
selvitettävä jätteiden uusi sijoituspaikka sekä uuden sijoituspaikan aukioloajat. Opasteista
huolimatta voi alueen ympäristöön ilmestyä jätteenkäsittelyalueelle kuulumattomia jätteitä,
jotka luvan hakijan tulee poistaa. (lupamääräys 30)
Kaatopaikka-alueen ympäristön siivoaminen tulee tehdä ennen kaatopaikan toiminnan lopettamista. Roskat tulee sijoittaa jätetäyttöön ennen loppusijoitusalueen tiivistämistä. (lupamääräys 31)
Kaatopaikka-alueen luiskien riittävällä kaltevuudella voidaan estää sadevesien lammikoituminen alueelle ja näin estää suotovesien muodostumista. Jätetäytön muotoilemisella vähennetään pintakerroksiin kohdistuvaa eroosiota, joten pintarakenteen säilymisen vuoksi jätetäyttö pitää muotoilla. (lupamääräys 32)
Kaatopaikkakaasujen hallittu johtaminen ja käsittely pienentää kaasujen aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja niiden itsesyttymisen vaaraa. Hallitsemattomasti jätepenkereen alta purkautuva kaatopaikkakaasu heikentää kasvillisuuden menestymistä ja haittaa alueen maisemointia. (lupamääräys 33)
Suotovesien määrän minimoimiseksi tiivistyskerros tulee olla vähintään sellaisesta rakennusmateriaalista, jonka vedenläpäisevyyden K-arvo on pienempi kuin 1×10-8 m/s. Kun tiivistyskerros tiivistetään tasoon D 85 % saadaan aikaan sellainen rakenne yhdessä muiden
peittokerrosten rakenneratkaisujen kanssa, ettei enempää kuin 15 % pintavesistä pääse jätekerrokseen muodostamaan suotovesiä. Parannetun Proctor-kokeen avulla voidaan testata,
että rakenteelle asetettu tiiveysvaatimus saavutetaan tai, että rakenteen tiivistymistä ei enää
tapahdu.
Kuivatuskerroksen rakentaminen varmistaa suotovesien poistumisen rakenteista hallitusti
ennen sadevesien pääsyä jätetäyttöön sekä estää veden kerääntymisen hydraulisen eristyskerroksen päälle ja vähentää sille tulevaa kuormitusta. Rakennusmateriaalin on oltava hyvin vettä läpäisevää ja muutenkin ominaisuuksiensa puolesta sovelluttava kuivatuskerrokseen. Geotekstiilillä voidaan varmistaa kuivatuskerroksen erillään pysyminen viereisistä kerroksista ja
täten kerroksen toimivuus.
Pintakerros voidaan tehdä moreenista ja kompostimullasta. Moreenikerros toimii suojana
alemmille rakennekerroksille ja edistää alueen jälki- ja hyötykäyttöä. Pintakerroksen ulkoosa on eloperäisestä materiaalista, jolloin se toimii kasvualustana. Kasvukerroksen tarkoituksena on toimia kasvualustana istutetuille tai luontaisesti kasvaville peittoalueen kasveille.
Kasvukerroksen on paksuudeltaan oltava sellainen, että kasvien juurtuminen on mahdollista.
Lisäksi kasvukerroksella on tärkeä maisemallinen merkitys siten, että kaatopaikka sulautuu
hyvin ympäristöön. (lupamääräys 34)
Määräys on annettu sen varmistamiseksi, ettei tiivistetyn ja peitetyn jätetäytön alueella aiheudu merkittäviä ympäristöhaittoja. (lupamääräys 35)
Laadunvarmistusraportin tarkoituksena on varmistaa, että työt on suoritettu riittävällä huolellisuudella ja rakentamisessa on käytetty lupaehtojen määräämiä menetelmiä ja rakennusmateriaaleja. Työnaikaisella laadunvalvonnalla varmistetaan pintarakenteiden toimivuus ja
mahdollisimman hyvä lopputulos.
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Rakentamisen laadunvalvontasuunnitelman laatimisella voidaan etukäteen tarkastella rakentamisen laatuun liittyviä yksityiskohtia. Valvonnalla, loppuraportoinnilla ja
-tarkastuksella varmistetaan, että toiminta on ollut asianmukaista rakennustöiden kaikissa
vaiheissa ja rakennustyöt on toteutettu suunnitelmien mukaisesti, ja ettei alueesta myöhemminkään aiheudu riskiä ympäristölle tai terveydelle. Lopputarkastuksen määräajalla varmistetaan, että kaatopaikan sulkeminen tapahtuu joutuisasti ja kaatopaikkatoiminta alueella loppuu. Ympäristöluvan valvonnasta vastaavilla viranomaisilla on oikeus saada valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot toiminnasta. (lupamääräys 36)
Muut lupamääräykset
Määräys on annettu meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi.
Valtioneuvosto on antanut päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992). Siinä ohjeena on
mm., että asumiseen käytettävillä alueilla ei melutaso saa ylittää ulkona melun A-painotetun
ekvivalenttitason päiväohjearvoa 55 dB eikä yöohjearvoa 50 dB. (lupamääräys 37)
Toiminnanharjoittaja velvoitetaan huolehtimaan ja vastaamaan kaatopaikka-alueesta myös
tulevaisuudessa, koska päästöt jatkuvat vielä kaatopaikan sulkemisen jälkeen. Vähimmäisaika on 30 vuotta ja se on kirjattu ympäristönsuojeluasetukseen. (lupamääräys 38)
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi voi tulla mahdollisuuksia vähentää
päästöjä olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. Luvan haltijalla on yleinen selvilläolovelvollisuus mm. toimintansa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. (lupamääräys 39)
Asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi on annettu määräys vakuudesta tai muusta vastaavasta järjestelystä. Vakuuden suuruudessa on huomioitu toiminnan laajuus, luonne ja lupamääräykset. Jätteenkäsittelymaksuihin sisällytettävän viimeistelyn ja jälkihoidon kustannus
on Suomessa arvioitu olevan noin 2 €käsiteltävää jätetonnia kohti. Vakuuden tai muun vastaava järjestelyn tarkistamisella voidaan vakuuden määrä suhteuttaa vastaamaan senhetkistä
tilannetta. (lupamääräys 40)
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Jos kaatopaikan toimintaa on tarkoitus jatkaa
31.10.2007 jälkeen, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Jos kaatopaikan sulkemisen
jälkeen aluetta edelleen käytetään muuhun kuin tässä päätöksessä tarkoitettuun pilaantuneiden maiden käsittelyyn, siirtokuormausaseman toimintaan, ongelmajätteiden välivarastointiin
tai pysyvän jätteen kaatopaikan toimintaan nykyisellä loppusijoitusalueella, on toiminnalle
haettava uusi ympäristölupa.
Mikäli toiminnassa tapahtuu päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu olennainen muutos, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Tämä päätös on voimassa, kunnes uudesta
lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman.
Lupamääräysten tarkistaminen
Hakijan on vuoden 2014 loppuun mennessä toimitettava Lapin ympäristökeskukselle pilaantuneiden maiden käsittelyä, siirtokuormausasemaa sekä ongelmajätteiden välivarastointia
koskeva lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus. Hakemukseen on liitettävä:
•
•
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lupamääräyksissä 24 ja 25 mainittujen tarkkailujen tulokset yhteenvetona,
selvitys ja tarvittaessa suunnitelma alustavine kustannusarvioineen pilaantuneiden
maiden käsittelyn edelleen tehostamiseksi parhaalla taloudellisesti käyttökelpoisella
puhdistustekniikalla ja tarvittaessa suunnitelma jätteenkäsittelyalueella olevien
toimintojen lopettamiseen ja jälkihoitoon liittyvistä toimenpiteistä.
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Korvattava päätös
Tämä päätös korvaa Lapin ympäristökeskuksen 5.7.1995 myöntämän ympäristöluvan.
Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.
Ennakoimattoman vahingon korvaaminen
Mikäli tämän päätöksen tarkoittamista kaatopaikkojen käyttämisestä tai sulkemisesta aiheutuu sellainen korvattava vahinko, jota lupaa myönnettäessä ei ole ennakoitu, voi vahingonkärsijä tai yleisen edun niin vaatiessa asianomainen viranomainen saattaa asian tämän päätöksen lainvoiman estämättä vireille Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolle tehtävällä hakemuksella.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (YsL 86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 31, 35 - 38, 41-43, 45, 46, 51, 52-56,
58, 96-98, 100 ja 105 §:t
Ympäristönsuojeluasetus (YsA 169/2000) 1, 6, 8-10, 12, 16-20 ja 23 §:t
Jätelaki (JäteL 1072/1993) 3, 4, 6, 9, 12, 15, 17,19, 20, 51, 52 ja 54 §:t
Jäteasetus (JäteA 1390/1993) 3-10 ja 22 §:t
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (VNp 861/1997)
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
(1049/1999)
Terveydensuojelulaki (TsL 762/1994) 22 §
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992)
Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (VNp 101/1997)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Ympäristöministeriön päätös alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
(1415/2001)
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta
(1129/2001)
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
3 350 €
Ympäristöluvan käsittelystä peritään valtion maksuperustelain (150/92) ja ympäristöministeriön asetuksen (1415/2001) alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista mukainen maksu.
Tavanomaisen jätteen kaatopaikasta perittävä perusmaksu on 6 700 €. Toiminnan olennaisesta muuttamista koskevan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on
50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.
(koodi: HKP-tili 354021152/M13/3010/121/MT2)
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Hakijalle
Jäljennös päätöksestä
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Pellon kunta
Pellon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Pellon kunnan terveydensuojeluviranomainen
Lapin ympäristökeskus ympäristönsuojelun tulosalue
Suomen ympäristökeskus
Ilmoitus päätöksestä
Hakemuksesta tiedonannon saaneet.
Ilmoittaminen ilmoitustaululla ja lehdissä
Tieto päätöksestä julkaistaan Lapin ympäristökeskuksen ilmoitustaululla Rovaniemellä ja
Pellon kunnan ilmoitustaululla.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valituskirjelmä tulee valitusosoituksen mukaisesti osoittaa Vaasan hallinto-oikeudelle, mutta
toimittaa päätöksen tehneelle viranomaiselle eli Lapin ympäristökeskukselle asianosaisten
kuulemista ja päätöksen tehneen viranomaisen lausuntoa varten.
Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella:
•
luvan hakija;
•
sillä, jonka 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;
•
toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
•
toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
•
muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristölupapäällikkö

Juha Anttila

Insinööri

Vesa-Matti Määttä
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava valitusajan kuluessa Lapin ympäristökeskukselle.
Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä. Valituspäivää laskettaessa ei antopäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Lapin ympäristökeskuksen kirjaamoon. Valituskirjelmän voi
toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai lähetin välityksellä. Postittaminen tai toimittaminen
lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään.
Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti
Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja
ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuimen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun
lain (701/1993, muut. 1024/2002) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan
hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 80 euroa. Mainitussa laissa on erikseen säädetty eräistä
tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Lapin ympäristökeskuksen yhteystiedot:
postiosoite:
PL 8060, 96101 ROVANIEMI
käyntiosoite: Hallituskatu 5, 96100 ROVANIEMI
aukioloaika: 8.00 - 16.15
puhelin:
(016) 329 4111
telekopio:
(016) 310 340
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