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Ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen
1§:n 3 momentin mukaan jätteen laitos- ja ammattimainen hyödyntäminen ja käsittely
edellyttävät ympäristölupaa.
VIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Toimivaltainen lupaviranomainen on ympäristönsuojelulain 31 § 2 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 6 §:n 1 momentin kohtien 12a ja 12d mukaan alueellinen ympäristökeskus, koska lupaa haetaan kaatopaikka- ja jätteidenkäsittelytoiminnoille.
ASIAN VIREILLETULO
Ab Ekorosk Oy on jättänyt Länsi-Suomen ympäristökeskukseen Storkohmon jäteaseman olemassa olevien toimintojen jatkamista koskevan ympäristölupahakemuksen
8.9.2004 (Dnro LSU-2004-Y-823) ja jäteaseman laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen 11.10.2006 (Dnro LSU-2006-Y-944), jota on myöhemmin täydennetty
vanhan kaatopaikan sulkemistöiden osalta. Edellä mainittujen hakemusten asiasisältö
yhdistettiin yhteen hakemukseen (Dnro LSU-2006-Y-944) ja käsitellään tässä päätöksessä. Jäteaseman lupakäsittelyyn liittyviä kokouksia ja tarkastuskäyntejä on pidetty
15.11.2007, 10.4.2008 ja 30.4.2008. Muistiot on liitetty ympäristölupahakemusasiakirjoihin.
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET
Storkohmon jäteasemalle on annettu seuraavat luvat, päätökset ja hyväksynnät:
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen Kokkolan kaupungille 31.8.1998 antama ympäristölupamenettelylain mukainen ympäristölupa (Dnro 0898Y0145) koskien Storkohmon
kaatopaikan toimintaa. Päätös sisältää terveydensuojelulain 9 §:n mukaisen sijoituspaikan hyväksymisen, eräistä naapuruussuhteista annetun lain 18 §:ssä tarkoitetun sijoitusratkaisun sekä jätelain 24 §:ssä tarkoitetun jäteluvan myöntämistä koskevan ratkaisun.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen 31.8.1998 antama vesien johtamista koskeva ennakkotoimenpideasetuksen mukainen tarkastuslausunto (Dnro 0898-Y-0145) ja Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunnan 26.6.2000 antama jätevesien johtamislupa.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen 31.10.2001 antama ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa (Dnro 0898Y0145-121) koskien kaatopaikka-alueen pohjoisosassa
sijaitsevien vanhojen lietealtaiden käytöstä poistamista.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen 21.6.2007 antama ympäristönsuojelulain mukainen
ympäristölupa (Dnro LSU-2006-Y-785) koskien tavanomaisen jätteen välivarastointia
vuoden ajan Storkohmon jäteasemalla.
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen 17.12.2007 antama päätös (Dnro LSU-2007-Y719) ympäristönsuojelulain 61 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee kromipitoisen
lietteen koeluontoista stabilointia magnesiumoksidilla Storkohmon jäteasemalla.
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Ab Ekorosk Oy:llä on ISO 14001:2004 standardin mukaisesti sertifioitu ympäristöjärjestelmä.
TOIMINNAN YLEISKUVAUS
Storkohmon jäteaseman kaatopaikka on toiminut vuosina 1962 - 2007. Kaatopaikan perustamisesta vuoteen 2001 asti kaatopaikalle on sijoitettu Kokkolan kaupungin, lähialueen asukkaiden sekä teollisuuden jätteet. Vuodesta 2001 alkaen toiminta siirtyi Ab Ekorosk Oy:n hallintaan ja Storkohmon jäteasema on siitä asti toiminut yhtiön toimialueen
(14 kuntaa) ainoana tavanomaisen jätteen loppusijoituspaikkana.
Storkohmon jäteaseman maaperä ei täytä luonnostaan 1.11.2007 voimaan tulleen ympäristölainsäädännön edellyttämän jätteen loppusijoitusalueen pohjarakenteen tiiviysvaatimusta (VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006) ja tämän johdosta jäteaseman loppusijoitusalueet suljetaan. Jäteaseman vanhalle täyttöalueelle ja
erityislietealtaaseen ei ole sijoitettu jätettä enää 31.10.2007 jälkeen.
Storkohmon jäteaseman nykyinen toiminta kattaa hyötyjätteiden lajittelu-, varastointija murskaustoiminnat sekä öljyisten maiden vastaanoton ja kompostoinnin sekä tavanomaisen jätteen väliaikaisen varastointitoiminnan. Tavanomaista jätettä välivarastoidaan syksyllä 2007 valmistuneelle tiivisasfalttikentälle, josta jätteet on tarkoitus siirtää
jäteaseman uudelle loppusijoitusalueelle sen valmistututtua.
Jäteasemalla on myös käynnissä koetoiminta, jossa nahkateollisuuden kromilietettä
kuivatetaan ja stabiloidaan magnesiumoksidilla. Lietteestä käsittelyssä muodostuva
sakka pyritään saamaan kaatopaikkakelpoisuudeltaan sellaiseksi, että se voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle.
Jäteasemalle on suunniteltu laajennus, joka sisältää uuden tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen, pilaantuneiden maiden ja energiahyötykäytössä syntyvien tuhkien loppusijoitusalueet, pilaantuneiden maiden käsittelyalueen ja polttolaitoksille kuljetettavien jätteiden vastaanotto- ja välivarastointialueet. Laajennushankkeelle on tehty ympäristövaikutusten arviointiohjelma vuosien 2005 ja 2006 aikana, jossa hankkeesta vastaava on esittänyt suunnitelman hankkeen eri toteutusvaihtoehdoista ja selostuksen
hankkeen ympäristövaikutuksista. YVA- selostuksesta on annettu yhteysviranomaisen
lausunto, joka on liitetty ympäristölupahakemusasiakirjoihin. Laajennusalueen esityöt
on aloitettu ja nykyiselle jäteasema-alueelle valmistui pilaantuneiden maiden välivarastointi- ja käsittelykentän I-vaihe syksyllä 2007. Välivarastointikenttää on tarkoitus
tulevaisuudessa käyttää pilaantuneiden maamassojen varastointialueena ja hankkeen
edetessä myös pilaantuneiden maiden käsittelyalueena. Ab Ekorosk Oy hakee tässä
vaiheessa ympäristölupaa osalle laajennushankkeen toiminnoista.
YMPÄRISTÖ
Maaperä
Storkohmon kaatopaikka on vuonna 1962 perustettu Storkohmon ja Halvvägsmossenin
suoalueiden välissä sijaitsevalle kaakosta luoteeseen kulkevalle moreeniharjanteelle. Jä-
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teasema-alueen ulkopuolella kaakossa moreeniharjanne nousee ympäristöstä erottuvaksi Tullsalobacken-mäeksi. Jäteaseman lounaispuolella on Storkohmon suoalue ja
koillispuolella Halvvägsmossenin suoalue.

Pintamaa on jäteaseman lounais- ja länsipuolella turvetta ulottuen osittain vanhan kaatopaikan jätetäytön alle alueen lounaisreunassa. Koillis- ja pohjoispuolella pintamaa on
hyvin kivistä. Jätteiden vastaanotto- ja käsittelytoiminnot sijaitsevat jäteaseman itäosassa ja suljettava erikoislieteallas jäteaseman kaakkoisreunassa moreeniharjanteen päällä,
noin 5 m suoalueen maanpintaa ylempänä.
Luoteis- ja pohjoispuolella, jonne laajennusalue sijoittuu, on moreenipohjaista alavaa
metsämaastoa. Laajennusalueen korkein kohta sijoittuu alueen keskivaiheille, josta
maasto viettää loivasti koilliseen ja luoteeseen. Maanpinnan korkeus vaihtelee laajennusalueella välillä + 15… +18m mpy (metriä merenpinnan yläpuolella, korkeusjärjestelmä N60). Alueen maaperän pintakerros on pääosin heikosti vettä johtavaa silttimoreenia/ -hiekkaa, jonka vedenläpäisevyys on 4 x 10-8 –7 x 10-9 m/s. Suoalueilla moreenin päällä olevan turvekerroksen paksuus on 0,3 - 1,9 m.
Pinta- ja pohjavesi
Jäteasemaa ympäröivästä maastosta pinta- ja pohjavedet laskevat lounaaseen ja kaakkoon. Lähin merkittävä pohjavesialue on Saarikankaan harjumuodostuman avonaiset
hiekkakuopat, jotka sijaitsevat noin 2 km:n etäisyydellä jäteaseman länsipuolella. Noin
6,5 km etäisyydellä jäteasemasta länteen sijaitsee Perämereen yhteydessä oleva Öjanjärvi. Vesialueet eivät sijaitse jäteaseman pintavesien virtaussuunnassa. Jätetäyttöalueen
vedet johdetaan alueen eteläpuolelle kaivettua ojaa pitkin Såkabäckenin kautta Perhonjokeen ja edelleen mereen.
Kaatopaikan länsipuolella noin 1,5 km:n etäisyydellä sijaitsee Patamäen tärkeä 1. luokan pohjavesialue. Patamäen pohjavesialue on keskeinen Kokkolan kaupungin vedenhankinnan kannalta. Nykyinen vedenhankinta tapahtuu Patamäen ottamosta, joka sijaitsee muodostuman pohjoisosassa. Lähin vedenottamo Saarikangas, sijaitsee noin 2 km
päässä lounaassa ja Galgåsenin vedenottamo sijaitsee 2,6 km etäisyydellä jäteaseman
luoteispuolella. Molemmat ottamot ovat tällä hetkellä varalaitoksia.
Jäteasema ei sijaitse pohjavesialueella, eikä jäteaseman lähellä ole yksityisiä talousvesikaivoja. Kokkolan kaupungin vuonna 2006 tekemien laajennusalueen maaperäkairausten ja Geobotnian vuonna 2006 tekemän pohjaveden virtausmallinnuksen mukaan kaatopaikalta ei ole hydraulista yhteyttä Patamäen tärkeän pohjavesialueen suuntaan.
HAETUN LUVAN TARKOITTAMAT TOIMINNOT
Ab Ekorosk Oy hakee ympäristölupaa rakentaa laajennusalueelle uusi tavanomaisen
jätteen kaatopaikka, tasausallas ja pilaantuneiden maiden varastointi- ja käsittelykentän
II-vaihe sekä sulkea vanha kaatopaikka.
Uusi tavanomaisen jätteen loppusijoitusalue rakennetaan viidessä vaiheessa ja on mitoitettu 30 vuoden täyttötilavuutta varten. Loppusijoitusalueen lounaisreunaan rakenne-
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taan ensimmäisessä vaiheessa tiivispohjainen tasausallas. Nykyisen alueen infrastruktuuri hyödynnetään ja alueella olevat toiminnot jatkuvat pääosin nykyisen kaltaisena.
Ympäristölupaa haetaan jäteaseman nykyiselle toiminnalle, tavanomaisen jätteen sijoittamiselle ja pilaantuneiden maiden välivarastoinnille. Lisäksi lupaa haetaan jätteiden
hyödyntämiselle kaatopaikan laajennusalueen kenttä- ja tierakenteissa sekä vanhan kaatopaikan sulkemisessa. Lupaa haetaan myös tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavien
polttolaitostuhkien sijoittamiselle uudelle kaatopaikalle.
Nykyisiä toimintoja:
• metallin, puun, kyllästetyn puun, rakennusjätteiden, lasin ja energiajätteen
vastaanotto, käsittely ja välivarastointi
• puun ja kantojen vastaanotto, käsittely ja välivarastointi
• valimohiekan ja ylijäämämaiden vastaanotto, käsittely ja välivarastointi
• betonin ja asfaltin vastaanotto, käsittely ja välivarastointi
• jäteöljyn vastaanotto ja öljynerotus
• ongelmajätteen vastaanotto ja välivarastointi
• pilaantuneiden maiden vastaanotto ja välivarastointi
• öljyisten maiden vastaanotto ja kompostointi
• nahkateollisuuden lietteiden stabilointi ja loppusijoitus
• eritysjätteiden mm. asbestin ja sairaalajätteen vastaanotto ja loppusijoitus
• kansainvälisestä liikenteestä peräisin olevan jätteen loppusijoitus
• hyötykäyttöön kelpaamattomien turkisteollisuuden eläinperäisten jätteiden
loppusijoitus
Vanhan kaatopaikan eteläosa toimii kaatopaikkarakentamisen ajan ylijäämämaiden vastaanottoalueena. Tälle alueelle läjitettyjä maa-aineksia käytetään mahdollisuuksien mukaan kaatopaikan eri rakenteissa mm. pintarakennekerroksissa (esipeittokerros, kasvukerros).
Laajennusalue:
• hyötykäyttöön kelpaamattomien tavanomaisten jätteiden loppusijoitusalue
• pilaantuneiden maiden varastointialue
JÄTTEET
Ab Ekorosk Oy:n toimialueella on 14 kuntaa ja noin 112 500 asukasta. Yhtiön toimialueen kunnissa syntyvät kierrätykseen kelpaamattomat jätteet lajitellaan kiinteistöillä
kahteen jakeeseen: märkä ja kuiva jäte. Jätteet pakataan erivärisiin pusseihin ja sijoitetaan samaan jäteastiaan. Jätteet kuljetetaan Ab Ekorosk Oy:n Pietarsaaressa sijaitsevalle
optiselle lajittelulaitokselle. Lajiteltu märkä jäte kuormataan rekkoihin ja kuljetetaan
Stormossenin Mustasaaren biokaasulaitokselle reaktorissa tapahtuvaa jatkokäsittelyä
varten. Kuiva jäte käsitellään Ewapower Oy:n pelletointilaitoksessa. Jäteaseman kaatopaikalle sijoitetaan toimialueella syntyvä yhdyskuntajäte, jota ei voida hyödyntää tai
jatkokäsitellä.
Jätehuoltoyhtiön toimialueen teollisuudesta kerättävä kuiva jäte toimitetaan Ewapower
Oy:n pelletointilaitokselle ja karkealajittelusta tuleva puujäte murskataan Ab Ekorosk
Oy:n lajittelulaitoksen alueella ja toimitetaan voimalaitoksille energiahyötykäyttöön.
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Pelletointilaitoksesta ja karkealajittelusta palautuva rejekti sekä hyötykäyttöasemille
toimitetut jätteet/jäte-erät, jotka eivät ole hyötykäyttöön tai jatkokäsittelyyn soveltuvia
sijoitetaan kaatopaikalle. Lisäksi alueen teollisuudesta toimitetaan jätettä suoraan jäteasemalle. Mikäli käsittelylaitoksissa (Stormossen tai Ekoroskin lajittelulaitos) on seisakkeja, joudutaan poikkeustilanteissa myös bio- ja energiajätteet toimittamaan kaatopaikalle.
Jäteaseman kapasiteetti, vastaanotettavat jätelajit ja jätemäärät
Jäteasemalla varaudutaan vastaanottamaan jätteitä ja ylijäämämaita yhteensä 110 000
t/a, josta hyötykäyttöön tai käsittelyyn ohjataan 24 000 t/a ja omassa toiminnassa hyödynnetään arviolta 52 000 t/a. Vastaanotetusta jätteestä sijoitetaan uudelle tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelle 34 000 t/a. Jätelajit on eritelty tarkemmin käyttökohteittain taulukoissa 1-5.
Taulukko 1. Jäteaseman uudelle kaatopaikalle sijoitettavat jätteet vuonna 2012
Jätelaji

Numerotunnus

Jätemäärä
2008 (t/a)

Jätemäärä
2012 (t/a)

-

15 000

3000

3000
10000

1000

10000

4000

4000

300
100

300
100

100

100

1200

1200

LOPPUSIJOITETTAVAT
Tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelle kelpaava jätteenpolttolaitosten tuhka ja
kuona
Rejektit (Ewapower Ab Oy)
Yhdyskuntajäte

10 01 01

19 01 12
Asumisessa syntyvää ja
siihen rinnastettavaa jätettä: ryhmään 20 03 kuuluvaa kiinteää jätettä
Teollisuusjäte
Eri
teollisuudenalojen
toiminnoissa muodostuvaa
jätettä:
Pääosin:
02,03,04,08,09,10,11,12,1
6,19 mukaista jätettä
Rakennusjäte
Rakennustoiminnassa
muodostuva ja siihen rinnastettava jäte: ryhmään
17 09 04 kuuluva kiinteä
jäte
Asbesti
17 06 01 ja 17 06 05
Sairaalajäte
Ryhmään 18 01 kuuluvat
jätteet
Eläintautien tutkimuksessa Ryhmään 18 02 kuuluvat
yms. syntyvä jäte
jätteet
Välppäyksessä ja hiekan ero- 19 08 01, 19 08 02, 19 08
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tuksessa syntyvä jäte sekä
09
rasvanerotuskaivojen jätteet
Biologinen jäte, jota ei voida
käsitellä käsittelylaitoksissa
Kromipitoiset lietteet (ilmoi- Pääosin 04 01 06
tettu märkäpaino, loppusijoitettu määrä pienempi)
Yhteensä

1000

1000

3000

3000

20700

47 700

Jäteaseman välivarastointikentällä tapahtuvan tavanomaisen jätteen varastointitoiminnan päätyttyä, on kentällä tarkoitus alkaa vastaanottaa ja välivarastoida pääasiassa lievästi pilaantuneita maita, joita voidaan hyödyntää vanhan kaatopaikan sulkemisessa,
kuten myös kompostointialueella syntyvää lopputuotetta. Kentällä on tarkoitus välivarastoida myös pilaantuneita maita, joita syntyy lähialueen onnettomuus- ja poikkeustilanteissa. Tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sijoituskelvottomat pilaantuneet
maat toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan käsiteltäväksi. Taulukossa 2 on
esitetty arvio jäteasemalle vastaanotettavien maa-ainesten määrästä ja laadusta.
Taulukko 2. Vastaanotettavat pilaantuneet maa-ainekset.
Numerotunnus
Jätemäärä 2008
(t/a)
Jätelajit
Pilaantuneet ja öljyiset maat

170503

5000

Jätemäärä 2012
(t/a)
5000

Hyötykäyttöön kelpaavat jätteet lajitellaan ja murskataan jäteasema-alueella ennen hyötykäyttöön ohjaamista tai toimitetaan sellaisenaan suuremmissa erissä hyötykäyttökohteisiin. Alueelle vastaanotetut puhtaat ylijäämämaat käytetään hyödyksi jäteasemaalueella tie- ja kenttärakenteissa, maisemarakenteissa, jätteiden esipeitossa ja pintakerroksissa. Vanhan täyttöalueen eteläosaan vastaanotetut ylijäämämaat on tarkoitus käyttää vanhan kaatopaikan viimeistelykerroksissa. Vanhan kaatopaikan viimeistelyyn tarvitaan maita arviolta noin 200 000 m3- 250 000 m3.
Taulukko 3. Jäteasemalta hyödynnettäväksi ja jatkokäsittelyyn toimitettavat jätteet
HYÖTYKÄYTTÖÖN/KÄSITTELYYN TOIMITETTAVAT JÄTTEET

Jätelaji

Tarharehujäte
Öljyiset vedet
Betoni
Tiilet
Kannot
Purkuasfaltti

Jätetunnus

Jätemäärä
2008(t/a)

Jätemäärä
2012(t/a)

020202
130703
170101
170102
170201
170302

2500
200
600
100
1400
100

2500
200
600
100
1400
100
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Karkea jäte ja kyllästetty puu
Muu liete
Pintaliete
Lasi
Jäteöljy
Puu
Energiajäte
Metalli
Risut

170904

2200

2200

190203
190805
200102
200123
200138
200139
200140
200201

100
200
200
11500
2100
200
1200
1000

100
200
200
11500
2100
200
1200
1000

23 600

23 600

Taulukko 4. Jäteaseman alueella hyödynnettävät jätteet
OMALLA ALUEELLA HYÖDYNNETTÄVÄT JÄTTEET
Jätelaji

Jätetunnus

Jätemäärä
2008(t/a)

Jätemäärä
2012(t/a)

Hiekka
Pohjatuhka
Valimohiekka
Öljyinen liete
Pilaantuneet ja öljyiset
maat
Ylijäämämaa

010409
100101
100903
130502
170503

200
5500
5500
500
5000

200
5500
5500
500
5000

170504

35 000

35 000

51 700

51 700

Yhteensä

Hakija esittää, että voima- ja jätteenpolttolaitosten prosessissa syntyvää pohjatuhkaa
sekä kuonaa sijoitetaan tavanomaisen jätteen kaatopaikalle tai hyödynnetään kaatopaikka-alueen rakenteissa, esim. välipeittona ja lopulliseen tasoon täytettyjen reunaalueiden esipeittoon ja muotoiluun. Pölyämisen estämiseksi tuhka pyritään peittämään
välittömästi maakerroksella levittämisen jälkeen. Kaatopaikan laajennusalueen kenttäja tierakenteisiin Ab Ekorosk Oy hakee lupaa hyödyntää erilaisia rakennus- ja purkujätteitä, kuten betoni- ja tiilimurskaa.
Taulukko 5. Jäteaseman tie- ja kenttärakenteissa sekä kaatopaikan sulkemisessa hyödynnettävien jätteiden tarkemmat käyttökohteet:
Jätelaji

Jäteaseman tie- ja kenttärakenteet

Käyttökohde
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Betonimurska
Tiilimurska
Kivet
Valimohiekka

Pengermateriaali
Pengermateriaali
Pengermateriaali
Pengermateriaali, tiivistyskerros, kuivatuskerros
pengermateriaali, kuivatuskerros
pengermateriaali, jakava kerros, kantava
kerros
pengermateriaali, tiivistyskerros,
kuivatuskerros
Pengermateriaali
pengermateriaali, tiivistyskerros,
kuivatuskerros

Lasimurska
Asfaltti
Pohjatuhka
Säkitetty valimopöly
Puhtaat ylijäämämaat
Kaatopaikan sulkeminen
Pohja- ja lentotuhka sekä pohjakuona
Puhtaat ylijäämämaat
Pilaantuneet maat
Öljyisten maiden kompostointialueen
komposti

Välipeitto, esipeitto, muotoilu
Esipeittokerros, pintakerros, maisemointi
Vanhan kaatopaikan sulkeminen
Vanhan kaatopaikan sulkeminen

Uuden kaatopaikan täyttötilavuus
Uuden tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen kokonaispinta-ala on noin 15 ha ja kokonaistäyttötilavuus noin 1 500 000 m3. Kaatopaikka rakennetaan ja täytetään viidessä
vaiheessa. Taulukossa 6 on esitetty karkea arvio tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden määrästä sekä jätteiden vaatimasta täyttötilavuudesta 30 vuoden
aikana. Oletuksena laskelmassa on, että pohjatuhka voidaan käyttää tavanomaisen jätteen kaatopaikan esipeittomateriaalina, joten esipeittomaita ei tarvita enää vuoden 2012
jälkeen. Laskelmiin sisältyy myös noin viiden vuoden yhdyskuntajätemäärä vuosilta
2008- 2012, joka tulee laajennusalueelle ennen energiahyötykäytön aloittamista, määrältään se on noin 200 000 t. Polttolaitosten tuhkien tilantarvetta ei ole otettu mukaan
laskelmiin, sillä Ab Ekorosk Oy:n alueen ja sen lähiympäristön jätteen energiahyötykäyttöhankkeet ratkeavat lähivuosien aikana. Sitä ennen on mahdotonta arvioida päätyvätkö jätteenpolton tuhkat Storkohmon jäteasemalle vai jonnekin muualle. Tuhkien
vastaanottoon joka tapauksessa varaudutaan.
Taulukko 6. Suuntaa-antava arvio jätemäärän kehittymisestä vuosina 2007-2037
TiTilantarve
heys
TäytVuoteen
penLoppusijoitettava jae
t/a
töön
2037 asti
kassa (m3/a)
(m3)*
3
t/m

Yhdyskuntajäte* ryhmän kiinteä
jäte
Teollisuusjäte
Rakennusjäte

10000
10000
4000

0,8
0,8
0,8

12500
12500
5000

350000
350000
140000
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Erityisjätteet**
Tuhkat***
Lietteitä

4000
5500
1200

0,7
1,2
1,0

5700
4600
1200

160000
128300
33600

41 500

1 162000

Yhteensä
34 700

* Vuosien 2007-2012 aikana tuleva (40 000 t/a) jäte peittomaineen on lisätty yhdyskuntajätesarakkeeseen.
**) Määrässä oletettu, että kromipitoiset lietteet soveltuvat tavanomaisen jätteen kaatopaikalle
***) Turpeen ja puun poltossa syntyneitä tuhkia.

Vanhalle kaatopaikalle ja erityislietealtaaseen sijoitetut jätteet
Jäteaseman vanha kaatopaikka on toiminut vuosina 1962 – 2007, jolloin kaatopaikalle
on sijoitettu Kokkolan kaupungin nykyisellään noin 36 000 asukkaan sekä joidenkin
yritysten ja lähikuntien alueella muodostuneet jätteet. Kaatopaikalle vuosina 1962 2007 sijoitetun jätteen kokonaismäärä on arviolta 811 000 tonnia. Taulukossa 7 on esitetty kaatopaikalle viimevuosina sijoitetut jätteet. Jäteaseman kaakkoisreunassa sijaitsevaan erikoislietealtaaseen on loppusijoitettu kuivattua nahkateollisuuden lietettä ja
raskasmetalleilla pilaantuneita maita. Erikoislieteallas on lähes täynnä.
Taulukko 7. Vanhalle kaatopaikalle vuosina 2005 - 2007 sijoitetut jätteet
2005
2006
2007
Jätelaji*
t/a
t/a
t/a
Yhdyskuntajäte
6696
5939
7314
Teollisuusjäte**
13301
12064
5961
Erityisjäte
873
900
1016
Rakennusjäte
3781
3126
2426
Biologinen liete ja jä5239
6264
5556
te***
Pilaantunut maa
3779
2970
6750
Tuhka
250
68
Valimohiekka****
6947
6136
4969
Yhteensä
40867
37467
33992
* Jäteaseman siirryttyä yhtiön käytäntöön vuoden 2002 alusta on jätemäärissä ja laadussa tapahtunut muutoksia.
** Vuoden 2005 lisääntynyt teollisuusjätemäärä johtuu Stormossenilla tapahtuneesta seisokista
*** Biologinen jäte ja liete sisältävät nahkatehtaan lietteet. Taulukossa on ilmoitettu kaatopaikalle vastaanotetun lietteen määrä. Kuivauksen jälkeen loppusijoitettavien lietteiden määrä on noin 1 000 t/a
**** Vuoteen 2006 mennessä alueelle tuotu valimohiekka hyödynnetty kaatopaikalla peittomateriaalina. Vuoden
2006 jälkeen alueelle tuotu valimohiekka hyödynnetään välivarastokentän pohjarakenteissa

JÄTEASEMAN NYKYISET TOIMINNOT JA RAKENTEET
Toimisto- ja sosiaalitilat
Toimistorakennuksen pinta-ala on noin 30 m2 ja se on varustettu sähkölämmityksellä.
Tiloihin on sijoitettu toimisto- ja ruokailutila, pesuhuone, WC, pukuhuone sekä työvaatteiden säilytys- ja kuivatushuone. Sosiaalitilat on liitetty vesijohtoon. Laitoksen sosiaalitilojen jätevedet johdetaan sakokaivojen kautta kaatopaikkavesien kemialliseen
käsittelyyn. Lietteet kuljetetaan kaupungin jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.
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Vaaka
Jäteasemalle on hankittu vaaka vuonna 1996. Myös jäteaseman laajennusalueelle suuntautuva liikenne tulee kulkemaan vaa'an kautta.
Koneet ja muu varustus
Loppusijoitusalueen tiivistystä varten jäteyhtiöllä on 23 t:n kaatopaikkajyrä. Alueen sisääntulo on aidattu ja varustettu lukittavalla portilla. Alueelle ei ole muita kulkuyhteyksiä. Alueella on valaistus. Jäteaseman viitta ja aukioloaikoja koskeva opastetaulu on sijoitettu sisääntulotien varteen.
Välivarastointikenttä
Jäteasemalle rakennettiin vuoden 2007 syksyllä tiivisrakenteinen kenttä, jossa on myös
tiivisrakenteinen tasausallas. Kenttää käytetään nykyisin tavanomaisen jätteen välivarastointialueena. Kenttä on pinta-alaltaan 1,7 ha. Kenttää on tarkoitus laajentaa luoteispuolelle 1,3 ha. Kenttä tulee toimimaan pilaantuneiden maiden välivarastointialueena ja
hankkeen edetessä myös pilaantuneiden maiden käsittelyalueena.
Jäteöljyn ja öljyisten maiden vastaanottopiste ja kompostointikenttä
Jäteöljyn, öljyisten maiden ja vesien vastaanottoa varten alueella on 15 m3:n öljysäiliö,
kaksi vastaanottoallasta sekä öljyisten maiden kompostointikenttä. Vastaanottoaltaiden
pohjat on eristetty bentoniittimatolla. Altaiden yhteistilavuus on 122 m3. Altaiden vieressä on noin 1000 m2 asfaltoitu öljyisten maiden kompostointikenttä. Kentälle mahtuu
kerralla noin 1200 m3 öljyisiä maita. Vastaanottoaltaiden ja kompostointikentän vedet
on viemäröity öljynerotuskaivon kautta jäteaseman jätevesien käsittelyyn.
Maa-ainesta, joka sisältää orgaanista haitta-ainesta yli ympäristöministeriön määrittelemien raja-arvojen, kompostoidaan öljyisten maiden kompostointikentällä. Kompostointiprosessissa apuaineena (n.10 til-%) käytetään pääasiassa ketunlantaa, mutta myös
muita lantatyyppejä voidaan tarpeen mukaan käyttää. Tukiaineena käytetään haravointijätettä (n. 10 til-%). Haravointijätteet tuodaan Ekoroskin pihajätteiden vastaanottopisteistä. Tukiaineena käytetään myös murskattua purkupuuta (n. 20 til-%), joka ei kelpaa
polttoon. Tukiaineena voidaan käyttää myös pilaantunutta viljaa.
Kompostointi suoritetaan aumoissa. Aumoja rakennetaan, sekoitetaan kaivinkoneella ja
käännetään noin kuukauden välein huhti-syyskuussa. Kutakin aumaa käännetään vähintään kuusi kertaa siten, että jokaista aumaa käännetään kahden kesän aikana. Aumojen tilaa tarkkaillaan sekä silmämääräisesti, että mittaamalla aumojen sisällä olevaa
lämpötilaa. Kompostoimalla käsitellyn maa-aineksen laatu selvitetään analysoimalla
tuotteen kokonaisöljypitoisuus laboratorioanalyysein. Kun kompostoituneen maa-aineksen öljypitoisuus on <0,2 % käytetään maat loppusijoitusalueen esipeittoon ja muotoiluun. Henkilökuntaa on ohjeistettu tarkemmin ympäristöjärjestelmän työohjeella
TO12.04-09.
Nahkateollisuuden lietteen stabilointi
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Jäteasemalla käynnistettiin joulukuussa 2007 kromilietteen pussikuivatus ja stabilointi
magnesiumoksidilla. Koetoiminnalla pyritään saamaan nahkateollisuuden kromiliete
kuivattua ja stabiloitua niin, että valutettu sakka täyttää tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit ja sakka voidaan sijoittaa jäteaseman uudelle kaatopaikalle.
Liete tuodaan jäteasemalle imuautossa ja syötetään alueella sijaitsevaan 200m3 vastaanottokaivoon lietteen kuiva-ainepitoisuuden ollessa vain 2-3 %:n luokkaa. Lietteeseen
sekoitetaan magnesiumoksidi, joka saostaa kromin niin, että valutussäkeistä suotautuvan veden laatua voidaan tarkkailla ja johtaa kaatopaikan paikallispuhdistamoon käsiteltäväksi. Koetoiminta tapahtuu vastaanottokaivossa ja viereisessä huoltorakennuksessa.
Hyötyjätealue
Sisääntulotien pohjoispuolella on noin 2,0 ha: n suuruinen asfaltoitu hyötykäyttöalue,
jonka reunassa oli aikaisemmin pientuojien vastaanottolavat. Hyötyjätealueella välivarastoidaan ja lajitellaan metallia, lajiteltua rakennusjätettä, puuta, lasia ja energiajätettä
sekä kyllästettyä puuta. Alueella suoritetaan myös puujätteen ja betonin murskauta siirrettävällä murskaimella. Alueen vieressä on myös toinen maapohjainen hyötyjätealue,
joka toimii valimohiekan, ylijäämämaiden, betonin, asfaltin ja kantojen välivarastointialueena.
Kaatopaikkakaasun keräys- ja polttojärjestelmä
Suljettavalle täyttöalueelle rakennettiin vuoden 2001 aikana kaasunkeräysjärjestelmä ja
sitä laajennettiin vuonna 2005. Kaasunkeräysjärjestelmä koostuu 13 keräyskaivosta,
imuputkista, kaasupumppaamosta ja soihtupolttimesta. Järjestelmän avulla arvioidaan
saatavan kerättyä 60 - 70 % kaasusta. Kaasua saadaan noin 100 - 150 m3/h ja sen metaanipitoisuus on noin 40 %. Kompressorin kapasiteetti on 250 m3/h. Syntyvä kaasu käsitellään polttamalla.
Lietealtaat jäteaseman pohjoisosassa
Nahkateollisuuden kromipitoisia lietteitä ja öljynerotuskaivojen lietteitä otettiin vastaan
jäteaseman pohjoisosassa sijainneisiin lietealtaisiin vuoteen 1998 saakka, minkä jälkeen
ne kunnostettiin ympäristökeskuksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Nykyisin
altaat toimivat vesivarastona kaatopaikkapalojen varalle.
Erityislieteallas jäteaseman kaakkoisosassa
Jäteaseman sisääntulotien vasemmalla puolella on kaksi muovilla tiivistettyä allasta
nahkatehtaan lietteille ja pilaantuneille maille. Pienempää, noin 5000 m3:n allasta on
käytetty kuivaamattomien nahkateollisuuden lietteiden vastaanottoon ja kuivatukseen.
Allas on poistettu käytöstä ja tyhjä. Kuivunut liete sijoitettiin suurempaan, täyttötilavuudeltaan noin 20 000 m3:n erityislietealtaaseen. Altaaseen on myös sijoitettu pilaantuneita maita. Jätteiden vastaanottaminen ja sijoittaminen päättyi 31.10.2007.
LAAJENNUSALUEEN TOIMINNOT JA RAKENTEET
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Tavanomaisen jätteen loppusijoitusalue
Täyttöalue mitoitetaan noin 30 vuoden täyttötilavuutta varten, joka on noin 1 500 000
m3. Loppusijoitusalueen tilantarve on noin 15 m täyttökorkeudella noin 15 ha. Loppusijoitusalueen luiskat rakennetaan kaltevuuteen 1:3.
Taulukko 8. Täyttövaiheet, täyttötilavuudet ja täyttöaika
Täyttövaihe
Pinta-ala
Täyttötilavuus
ha
m3rtr
Vaihe 1
3,8
270 000
Vaihe 2
2,8
300 000
Vaihe 3
2,6
330 000
Vaihe 4
3,0
300 000
Vaihe 5
2,9
300 000
15,1
1 530 000
YHTEENSÄ

Täyttöaika
5
6
6,5
6
6,5
30

Pohjarakenteet
Tiivisterakennekerroksen rakenne ja materiaali ratkaistaan saatavuuden ja edullisuusvertailujen perusteella rakennesuunnittelu- ja urakkatarjousvaiheessa. Suunnitelmat
toimitetaan ympäristöviranomaiselle tarkastettavaksi ennen rakentamisen aloittamista.
Valtioneuvoston mukaiset (981/1997, muutos 1049/1999) kaatopaikan pohjan tiivisterakennekerrokset ovat alhaalta ylöspäin:
- tiivistyskerros , jonka tiiveys täyttää VNp:ssä asetetut vaatimukset (paksuus 0,5 m,
vedenläpäisevyys k 6,7 x 10 -10)
- keinotekoinen eristekerros suojakerroksena
- 0,5 m paksuinen salaojakerros
Täyttövaiheet
Ennen täytön aloittamista täyttöalueen reunaan tehdään noin 2 metriä korkea reuna/maisemapenger. Penkereen tarkoituksena on rajata täyttöalue ja estää irtoroskien leviäminen alueen ympäristöön ja saattaa täyttöalueen luiska nopeammin viimeisteltävään kuntoon. Reuna- /maisemapenger tehdään pohjan tiivisterakennekerroksen reunapenkereen sisäpuolelle. Penkereiden väliin jää ympärysoja, jonka vedet johdetaan pohjan salaojituksen kautta tasausaltaaseen laskevaan viemäriin. Reuna/maisemapenger rakennetaan saatavilla olevista ylijäämämaista sekä jätteestä. Reunapengertä korotetaan
jätetäytön mukana, siten että täyttötoiminta tapahtuu aina penkereen takana.
Täyttö aloitetaan levittämällä tiivistetyn alueen pohjalle noin metrin paksuinen esitäyttökerros valikoidusta jätteestä. Kerros suojaa pohjarakennetta lävistäviltä pistemäisiltä
kuormituksilta sekä jäätymiseltä. Työkoneet ja jäteautot liikkuvat aina esitäyttökerroksen päällä. Täyttö tehdään lohkoittain, jolloin käyttämätön alue eristetään väliaikaisilla
patorakenteilla, jotta puhtaat sadevedet ohjautuvat kaatopaikkavesien vesienkeräysjärjestelmän ulkopuolelle. Esitäyttö aloitetaan alueen itäreunasta ja täyttö etenee itä-länsi
suunnassa noin 30 metriä leveänä kaistana.
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Jätetäyttö tehdään kerroksittain. Kerrospaksuutena käytetään noin 1,5-2 m. Jätekuormat
puretaan valmiin täyttökerroksen päälle, murskataan kaatopaikkakoneella ja tiivistetään
täyttöluiskaan. Jätepenkereelle puretut kuormat murskataan ja tiivistetään päivittäin
kaatopaikkakoneella. Jätteet pyritään peittämään aukiolopäivinä niin, että kerralla
avoinna oleva jätealue on mahdollisimman pieni. Jätetäytön peitemateriaalina voidaan
käyttää rakennustoiminnan ylijäämämaita sekä valikoitua rakennusjätettä. Peitemateriaalin tulee olla kantavaa, jotta jäteautot pystyvät liikkumaan alueella vuodenajasta riippumatta. Peittomateriaaliksi soveltuvia ylijäämämaita ja rakennusjätettä voidaan koota
ja varastoida täyttöalueelle. Lopulliseen tasoon täytetyn alueen pinta tasataan ja tiivistetään reunoille kaatavaksi, siten ettei jätepenkereen päälle jää sade- ja sulamisvesiä kerääviä painanteita. Jätetäytön päälle levitetään 0,2 m paksuinen esipeittomaa, jolla estetään roskien leviäminen ympäristöön ja vähennetään jätetäyttöön suotautuvan veden
määrää.
Viimeistelykerrokset
Tavanomaisen jätteen kaatopaikalla lopulliseen tasoon täytetty jätepenger peitetään
kaasunkeräyskerroksella ja 0,5 m paksuisella tiivistyskerroksella mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tiivistyskerros voi olla esim. siltti- tai savimoreenikerros tai muu
tiivistemateriaali esim. kuitusavikerros. Tiivistyskerroksen pinta tehdään täyttöalueen
reunoille viettäväksi. Tiivistyskerroksen päälle levitetään 0,5 metriä korkea kivennäismaakerros kuivatuskerrokseksi. Kerros suojaa tiivistyskerrosta kuivumiselta, vahingoittumiselta ja eroosiolta.
Kuivatuskerroksen päälle levitetään 0,8 - 0,9 m paksu pintakerros ja 0,1 - 0,2 m paksu
kasvualusta. Pintakerrosmateriaalina käytetään pintahumusta, kivennäismaita ja kasvualustassa edellisten lisäksi kompostoitua puhdistamolietettä.
Kaatopaikkakaasujen poisto
Jätetäyttökerrosten väliin rakennetaan karkeasta jätejakeesta vaaka- ja pystysuuntaisia
kaasua johtavia kanavia, joilla tuuletetaan mahdollisesti muodostuvat kaatopaikkakaasut. Kanavat toimivat samalla osana kuivatusjärjestelmää. Pystysuuntaisia kanavia voidaan käyttää muodostuvien kaasujen seurannassa. Muodostuvan kaasun määrän ja laadun seurannan perusteella valitaan käsittelymenetelmä kaasun haitattomaksi tekemiseksi ja hyödyntämiseksi.
Pilaantuneiden maiden välivarastointi- ja käsittelykenttä
Kesän 2007 aikana kaatopaikka-alueen itäreunaan rakennettiin 1,7 ha:n välivarastointi/ pilaantuneiden maiden käsittelykenttä. Loppusijoitettavat tavanomaiset jätteet välivarastoidaan kentälle siihen asti, kunnes uusi laajennusalue on käyttöönottovalmis. Kenttä
on otettu käyttöön 1.11.2007.
Kentän pohjarakenne alhaalta ylöspäin:
- penger
- suodatinkangas
- suodatinhiekka, kerrospaksuus 0,4 m
- (jakava)murskekerros, kerrospaksuus 0,5 m
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- (kantava)murskekerros, kerrospaksuus 0,15 m
- kolmena kerroksena tehty asfaltti, joista kaksi alimmaista on tiivisasfalttia ja ylin kulutuskerros
Kentän rakennustöiden laatua valvoi Pöyry Environment Oy. Pima-kentän laadunvalvontakokeista vastasi Destia Tieliikelaitos. Asfaltin laadun analysoinnista ja raportoinnista vastasi Lemminkäinen Oyj. Laadunvalvontaraportti pilaantuneiden maiden käsittelykentästä toimitettiin Länsi-Suomen ympäristökeskukseen 7.9.2007.
SULJETTAVAT TOIMINNOT
Vanha kaatopaikka
Suljettavan kaatopaikan kokonaispinta-ala on noin 11 hehtaaria. Koska viimeistelykerroksissa on tarkoitus hyödyntää mahdollisimman paljon kierrätettyjä rakennemateriaaleja on työ suunniteltu toteutettavaksi neljässä vaiheessa seitsemän vuoden aikana. Tällöin rakennusvaiheiden välille jäävinä välivuosina alueelle kerätään rakennustöissä käytettäväksi soveltuvia ylijäämämateriaaleja. Ensimmäinen rakennusvaihe ajoittuu kesäkaudelle 2009 ja viimeinen eli neljäs vaihe kesäkaudelle 2015.
Alueen pohjoiskulmassa olevat vanhat nahkateollisuuden lietealtaat täytetään kaatopaikan pohjoispuolelle rakennettavan laajennusalueen rakentamisesta saatavilla kivillä ja
pintamailla. Kaatopaikan sulkeminen jakautuu kolmeen vaiheeseen: jätetäytön tasaaminen ja luiskien muotoilu kaltevuuteen 1:3… 1:4, mahdollinen lisätiivistys ja pintarakenteiden teko.
Kaatopaikan sulkemisen jälkeen sen päälle rakennetaan pintakerrokset, jotka koostuvat
esipeitto-, tiivistys-, kuivatus- ja kasvualustakerroksesta. Rakennekerrosten tarkoituksena on estää sadevesien imeytyminen jätetäyttöön ja toimia kasvualustana alueen maisemoinnille. Luonnonmaa-ainesten lisäksi rakennekerroksiin pyritään mahdollisuuksien
mukaan käyttämään uusiomateriaaleja, kuten soveltuvia teollisuusjätteitä ja pilaantuneita maita. Alueella on saatavilla biovoimalaitoksen pohja- ja lentotuhkaa, jota tullaan
käyttämään alueiden muotoiluun ja esipeittoon.
Koko täyttö-alueen viimeistelyyn ja maisemointiin tarvittavat massat:
- Tiivistyskerros
56 000
m3 rtr
- Kuivatuskerros
56 000
m3 rtr
- Kasvukerros
112 000
m3 rtr
YHTEENSÄ 224 000

m3 rtr

Esipeittokerros
Tasatun ja tiivistetyn jätetäytön päälle levitetään 0,2-2 m paksu esipeittokerros, jonka
tarkoituksena on muotoilla jätepenkereen pinta loivapiirteiseksi ja reunoja kohti kaartavaksi pintaveden poistamiseksi. Kerroksen tarkoituksena on myös johtaa jätetäytössä
muodostuva kaatopaikkakaasu kaasunkeräysrakenteisiin.
Tarkoituksena on käyttää hiekkaisia ylijäämämaita, lievästi pilaantuneita maita (haittaainepitoisuudeltaan SAMASE -raja-arvot alittavat maa-ainekset) tai tavanomaisen jät-
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teen kaatopaikalle kelpaavia pilaantuneita maita. Esipeittokerroksen päällimmäiseksi
osaksi on tarkoitus jättää noin 0,5 m paksuinen kerros puhtaita ylijäämämaita.
Tiivistyskerros
Esipeittokerroksen päälle rakennettavan tiivistyskerroksen tarkoituksena on estää sadevesien imeytyminen jätetäyttöön ja ohjata jätetäytössä muodostuvaa kaatopaikkakaasua
kaasunpoistokaivoihin. Tiivistyskerros toteutetaan siten, että siihen ei jää vettä kerääviä
painanteita ja sen päällä kuivatuskerrokseen tuleva vesi valuu jätetäyttöalueen ulkopuolelle.
Tiivistyskerroksen materiaalina voidaan käyttää vettä heikosti läpäiseviä luonnonmateriaaleja, kuten silttiä, savea, silttimoreenia tai savimoreenia ja soveltuvia jätemateriaaleja ja sivutuotteita kuten tuhkia, kuitulietteitä, maabentoniittisekoituksia ja bentoniittimattoja tai stabiloituneita pilaantuneita maita. Tiivistyskerroksen paksuuden tulee olla
vähintään 0,5 m ja vedenläpäisevyyskertoimen tulee olla pienempi kuin 1x10 -8 m/s.
Mikäli vettä heikosti läpäiseviä luonnonmateriaaleja ei ole saatavilla, esitetään bentoniittimattoa käytettäväksi tiivistysrakenteena koko täyttöalueella. Bentoniittimatolla
yhdistelmärakenteena alapuolisen esipeittokerroksen kanssa saavutetaan käytännössä
parempi tiiveys kuin esim. 0,5 m:n kerroksella k = 1x10-8 m/s.
Kuivatuskerros
Kuivatuskerros rakennetaan tiivistyskerroksen päälle. Sen tehtävänä on johtaa kasvukerroksen läpi suotautuva sadevesi pois rakenteesta. Materiaalina voidaan käyttää esim.
hiekkaa, soraa tai moreenia sekä erilaisia kierrätysmateriaaleja, kuten rengasrouhetta tai
lasi-, tiili- ja betonimurskaa. Kuivatuskerroksessa mahdollisesti käytettävien kierrätysmateriaalien on täytettävä pysyvän jätteen kaatopaikkakelpoisuusvaatimukset. Kuivatuskerroksen paksuus on vähintään 0,5 m ja kerrokseen käytettävän materiaalin vedenläpäisevyys K 1x10-4 m/s.
Alueen koillisreunassa jyrkän reunaluiskan alueella rakenteen kuivattamiseen käytetään
salaojamattoa, jolla saavutetaan vähintään yhtä hyvä pintarakenteen kuivatustulos kuin
hyvin vettä läpäisevillä maa-aineskerroksillakin.
Pinta- ja kasvukerros
Pintakerroksen tarkoituksena on suojata alapuoleisia rakennekerroksia ja toimia kasvualustana alueen maisemoitumiselle. Pinta- ja kasvukerroksen paksuus on 1,0 m ja se rakennetaan kaksiosaisena. Alaosan paksuus on noin 0,7 m ja se rakennetaan ylijäämämaasta. Yläosan paksuus on noin 0,3 m ja se rakennetaan materiaalista, joka voi sisältää pintahumusta ja humuspitoisia kivennäismaita tai kompostimultaa, jossa voi olla sekoitettuna turvetta, haketta tai haravointijätettä.
Erityislieteallas
Kaatopaikan sisääntulotien eteläpuolella sijaitseva kromipitoista lietettä ja pilaantuneita
maita sisältävä loppusijoitusallas suljetaan. Lietteiden ja maamassojen sijoittaminen altaaseen lopetettiin 31.10.2007.
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Allas on kaivettu luonnonmaahan (moreeni). Tasatun altaan pohjan päälle on asennettu
suodatinkangas ja tarkistussalaojalinja, jolla on varmistettu altaiden tiiveys. Tarkistussalaojat on yhdistetty tarkistuskaivon kautta kaatopaikalta maastoon laskevaan ojaan.
Salaojakerroksen päälle on asennettu 900 g/m2 muovikalvo. Muovikalvon saumat on
hitsattu. Muovikalvon päälle on asennettu 500 mm paksuinen kerros salaojasoraa ja salaojaputket. Salaojaputkiin suotautuva vesi johdetaan tarkistuskaivon kautta kaatopaikkavesien käsittelyaltaaseen.
Lietealtaan sulkemiseen käytettävät pintakerrokset rakennetaan täyttämään VNp:n kaatopaikoista mukaiset, ongelmajätteen kaatopaikan pintarakenteille asetetut vaatimukset.
Viimeistelykerroksen päältä tulevat puhtaat pintavaluntavedet johdetaan kaatopaikalta
lähtevään laskuojaan.
VESIENKÄSITTELY
Jäteaseman alue on erotettu ympäröivästä maastosta noin 4 m leveällä ympärysojalla,
johon jätetäyttöalueelta muodostuvat suotovedet ja pintavalumat kerätään. Ympärysojan eteläpuolinen osa on levitetty noin 20 m leveäksi tasausaltaaksi. Jäteaseman
alueelta johdetaan alueen ulkopuolelle vesiä vain kesäaikana. Tasausaltaan itäpäähän
erotetusta pumppualtaasta vesi pumpataan ensimmäiseen selkeytysaltaaseen. Pumppauksen yhteydessä veden pH:ta säädetään lisäämällä siihen PIX-105-kemikaalia. pH:n
säätämisen tavoitteena on pitää käsiteltävän jäteveden pH happamana (pH<7). Ensimmäisestä selkeytysaltaasta vesi siirtyy ylivuotona toiseen selkeytysaltaaseen, josta vesi
johdetaan hiekkasuodatuksen kautta jäteaseman purkuojaan. Selkeytyaltaisiin saostuva
liete poistetaan altaista kaksi kertaa kesäkauden aikana. Purkuojasta vedet kulkevat etelään Såkabäckeniin laskevaan ojaan virraten 10 km matkan Kålabäckeniin ja edelleen
noin 4 km matkan Perhonjokeen ja sieltä mereen. Halvvägsmosenin pohjoisosasta pinta- ja pohjavedet laskevat pohjoiseen.
Vuonna 2007 rakennetulta pilaantuneiden maiden käsittelykentältä vedet kerätään kentän itäreunassa sijaitsevaan tasausaltaaseen, josta vedet johdetaan venttiilikaivon kautta
kaatopaikan ympärysojaan ja edelleen nykyiseen vesienkäsittelyyn. Kentän ollessa pilaantuneiden maamassojen käsittelyalueena tasausaltaan veden laatu tutkitaan ennen altaan tyhjentämistä. Tasausaltaan vedestä määritetään ne haitta-aineet joilla pilaantuneita
maita kentällä kulloisellakin näytteenottohetkellä on käsittelyssä. Mikäli altaan vesissä
havaitaan kohonneita pitoisuuksia, käsitellään vedet joko paikallisesti tai viedään muualle luvan saaneeseen vastaanottopaikkaan.
Tilanteessa, jolloin kaatopaikan vedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle, on pilaantuneiden maiden käsittelykentältä muodostuvien vesien täytettävä puhdistamon antamat
vaatimukset. Jos tasausaltaan veden laatu ylittää vesi- ja viemärilaitoksen asettamat raja-arvot, eikä veden viemärikelpoisuutta ole esikäsittelyinkään saavutettu, toimitetaan
vedet jatkokäsittelyyn laitokseen, jolla on lupa käsitellä kyseisiä haitta-aineita sisältäviä
vesiä. Viemäriin johdettavan veden tarkkailuohjelma laaditaan yhteistyössä vesi- ja
viemärilaitoksen kanssa.
Jäteaseman vesienkäsittely tehostuu vanhaa kaatopaikkaa suljettaessa, jolloin viimeisteltävän jätetäytön ympärille rakennetaan salaojajärjestelmä, jolla kerätään täyttöalueelta ja jäteaseman käsittelyalueilta muodostuvat suotovedet hallitusti talteen ja johdetaan
jäteaseman nykyisen paikallispuhdistamon ensimmäiseen selkeytysaltaaseen. Vanhan

19
kaatopaikan pintarakenteen päältä kertyvät puhtaat sade- ja sulamisvedet kerätään alueen reunoille rakennettavilla keräilyojilla talteen ja johdetaan hallitusti pois kaatopaikka-alueen ulkopuolelle. Paikallispuhdistamosta lähtevät vedet pumpataan Kokkolan
Veden viemäriverkostoon.
TOIMINNAN TARKKAILU
Hakija esittää, että jäteasema-alueen päästö- ja vaikutustarkkailu tehdään toistaiseksi
Kokkolan ympäristölautakunnan 26.6.2000 hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti,
kunnes uusi laajennusalue otetaan käyttöön. Tarkkailuohjelmassa on esitetty puhdistustehojen lupaehdot kiintoaineen, CODCr:n ja kokonaisfosforin osalta sekä vesistötarkkailuparametrit alapuolisessa vesistössä. Tarkkailuohjelma päivitetään laajennusalueen
valmistuttua, jolloin laajennusalueen toimintojen lopullinen sijoittaminen ja laajuus
voidaan ottaa huomioon tarkkailuohjelman päivityksessä.
Jäteasemalle laaditaan varautumissuunnitelma (häiriöt suoto- ja valumaveden keräyksessä tai rakenteiden rikkoontuminen tms.) poikkeustilanteita varten.
YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Pinta- ja pohjavesi
Jäteaseman pinta- ja pohjavesiä on tarkkailtu vuodesta 1995 lähtien Länsi-Suomen ympäristökeskuksen antaman vesilain mukaisen ennakkotoimenpideasetuksen päätöksen
(31.8.1998/0898Y0145-121) mukaisesti ja heinäkuun 2000 alusta alkaen Kokkolan
ympäristölautakunnan 26.6.2000 hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti.
Taulukko 8. Jäteaseman kuormitustulokset 2002 - 2007
2002
2003
2004
Johtamispäivien lukpl
96
90
125
kumäärä
Virtaama
m3/a
41436
40000
50000
pH
6,67
6,67
6,87
Kiintoaine
t/a
1,49
4,16
8,50
BOD7/atu
t/a
4,20
0,22
8,50
CODcr
t/a
12,85
10,53
22,67
Pkok
t/a
0,01
0,04
0,10
Nkok
t/a
9,94
6,40
13,67
Ammonumt/a
8,98
6,00
10,50
typpi

2005

2006

2007

150

150

130

60000
6,65
3,93
3,17
17,40
0,01
12,30

60000
6,30
1,50
3,42
12,0
0,00
9,00

50000
7,25
5,03
3,23
20,0
0,06
10,00

10,80

7,80

7,17

Jätekeskuksen vesienkäsittelyn kautta ympäristöön johdetun veden määrä oli vuonna
2007 noin 50 000 m3, josta laskennallinen vuosikuormitus on 5 030 kg kiintoainetta, 3
230 kg BOD7, 60 kg fosforia ja 10 000 kg typpeä, josta ammoniumtyppeä oli 7170 kg.
Jäteaseman alueelta lähtevän vesistökuormituksen ei arvioida lisääntyvän merkittävästi

20
nykytilanteeseen verrattuna. Kokkolan kaupungin uuden jätevedenpuhdistamohankkeen
toteutuessa jäteaseman vedet on tarkoitus johtaa puhdistamoon käsiteltäväksi.
Nykyiseltä jäteasema-alueelta ja uudelta laajennusalueelta on arvioitu muodostuvan
suoto- ja valumavesiä yhteensä noin 76 000 m3/a, kun vanha jätetäyttöalue on peitetty.
Tämä on noin 25 % enemmän kuin vanhalta jäteasema-alueelta ennen jätetäyttöalueen
peittämistä muodostunut suoto- ja valumavesien määrä. Enimmillään vesiä arvioidaan
muodostuvan tilanteessa, jolloin laajennusalueella on useampia eri alueita käyttöönottovaiheessa. Tällöin voi muodostuvien suoto- ja valumavesien määrä olla yhteensä jopa
92 300 m3.
Kaatopaikka-alueelta lähtevän kuormituksen ei arvioida lisääntyvän merkittävästi nykytilanteeseen verrattaessa. Kun kaatopaikkavedet johdetaan Kokkolan kaupungin uuteen rakennettavaan jätevedenpuhdistamoon, kohdistuvat jäteaseman laajennusalueen
vesistövaikutukset merialueelle eivätkä enää nykyiseen laskuojaan ja Såkabäckeniin.
Nykyinen laskuoja puhdistuu jonkin verran ajan kuluessa kuormituksen lakatessa. Merialueelle kohdistuvat vaikutukset riippuvat muun muassa uuden jätevedenpuhdistamon
puhdistustehosta ja merialueen laimenemisolosuhteista.
Pintaveden laatu
Kaatopaikan vaikutus näkyy selvästi ojaveden laadussa noin 3 km jäteaseman alapuolella, missä kaatopaikkavesiä ilmentävät muun muassa korkeat kloridi-, rauta- ja typpipitoisuudet sekä sähkönjohtavuus. Såkabäckenin purovesistössä kaatopaikan vaikutus
on edelleen havaittavissa, joskaan ei yhtä voimakkaana kuin kaatopaikan alapuolisen
ojaveden laadussa.
Pohjaveden laatu
Pohjaveden rauta- ja mangaanipitoisuus on alueella korkea, mikä on tyypillistä pohjanmaan rannikkoseudun usein vähähappisissa pohjavesissä. Kaatopaikan vaikutus näkyy alueen eteläpuolisen pohjaveden laadussa mm. ammoniumtypen, kokonaistypen,
kloridin ja sähkönjohtavuuden kohonneina arvoina. Vanhan kaatopaikan jätetäytön
pohjavesiä kuormittava vaikutus tulee säilymään pitkään. Sulkemisen myötä suotovesien määrä vähenee, mutta lika-aineiden konsentraatio kasvaa.
Ilma
Pöly ja melu
Toimintojen lisääntyminen nykyiseen verrattuna lisää jonkin verran pöly- ja melupäästöjä. Pöly- ja melupäästöjä aiheutuu kuljetusliikenteestä, kuormien purkamisesta, massojen siirtämisestä ja käsittelystä, täyttötoiminnoista, puujätteen murskauksesta sekä
vanhan kaatopaikka-alueen sulkemistöistä. Pölyämistä pyritään ehkäisemään kastelulla,
asfaltoitujen alueiden puhtaanapidolla, sijoittamalla pölyäviä toimintoja sisätiloihin sekä kuormien ja kasojen peittämisellä.
Kaatopaikan ulkopuoliselle asutukselle ei arvioida aiheutuvan meluhaittaa laajennusalueelle suunnitellusta toiminnasta, myöskään pölypäästöjen ei arvioida ulottuvan asutukseen asti. Jätteenkäsittelylaitoksen toiminnasta aiheutuu yli 55 dB:n melualuetta ainoastaan kaatopaikan välittömään ympäristöön.
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Haju
Teollisuuden lietteiden käsittelystä aiheutuvan satunnaisen hajuhaitan arvioidaan pysyvän nykyisen kaltaisena tai vähenevän nykyisestä. Nahkateollisuus pyrkii korvaamaan
voimakkaasti hajua tuottavien yhdisteiden käyttöä, mikä saattaa vähentää lietteiden käsittelystä aiheutuvaa hajuhaittaa. Hajuvaikutuksia voi myös lieventää lietteiden käsittelytoimintojen sijoittaminen nykyistä alempiin maastonkohtiin.
Pilaantuneiden maiden käsittelyssä voi hajuja muodostua pilaantuneiden maiden varastoinnista ja öljyisten maiden kompostoinnista. Hajun leviäminen riippuu sää- ja tuuliolosuhteista. Hajuhaitta on kuitenkin lyhytkestoinen ja sen arvioidaan jäävän paikalliseksi.
Kaatopaikkakaasu
Vanhassa jätetäytössä muodostuvat kaasut kerätään kaasunkeräysjärjestelmällä ja käsitellään polttamalla, mikäli kaasulle ei ole sopivaa hyötykäyttökohdetta. Uuden yhdyskuntajätteen loppusijoitusalueen kaatopaikkakaasun muodostumisen oletetaan olevan
vähäisempää kuin nykyisellä täyttöalueella, johtuen vähenevästä biohajoavan materiaalin määrästä jätetäytössä. Kaatopaikkakaasun keräystarve arvioidaan siinä vaiheessa,
kun jätettä on kertynyt uudelle täyttöalueelle.
Savukaasut
Laajennusalueelle suunniteltujen toimintojen toteutuessa jäteaseman keskimääräinen
liikennemäärä on arviolta 72 - 75 ajoneuvoa vuorokaudessa alueelle sijoitettavista toiminnoista riippuen. Liikenteestä aiheutuvat päästöt muodostavat eri päästökomponenttien (CO, HC, NOx, PM, CH4, N2O, SO2, CO2) osalta 0,003-0,1 % Kokkolan liikenteen
päästöistä. Toiminnasta aiheutuvien ilmapäästöjen vaikutus ilman laatuun on hyvin
marginaalinen ja paikallinen.
Ympäristökuormituksen rajoittaminen
Alueelle suunnitellut toiminnot toteutetaan periaatteella, että ympäristökuormitus ei
kasva merkittävästi nykyisestä. Pyrkimyksenä on, että jäteasemalta tuleva vesistökuormitus on korkeintaan nykyisellä tasolla ja tähän päästään johtamalla jätevedet Kokkolan kaupungin uuteen puhdistamoon käsiteltäväksi. Johdettaessa vedet Hopeakivilahdelle vesistökuormitus Såkabäckeniin laskevaan ojaan vähenee. Laajennusalueen pohjarakenteet vastaavat VNp (861/1997) mukaisia tiiveysvaatimuksia, jolloin uuden alueen toiminnoilla ei arvioida olevan vaikutusta pohjaveden laatuun tai maaperään.
Tulevalle laajennusalueelle sijoitettavien jätteiden, pilaantuneiden maiden ja jätteenpolttotuhkien sijoittaminen, kaatopaikkarakenteiden rakentaminen ja kaatopaikan suotovesien käsittely toteutetaan vaatimusten mukaisesti ja parasta käytäntöä soveltaen.
Haitallisia vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin voidaan todentaa kattavalla seurannalla niin
rakenteiden kuin vesien osalta. Poikkeustilanteissa (häiriöt suoto- ja valumaveden keräyksessä tai rakenteiden rikkoontuminen tms.) päästöt vesistöön ovat kuitenkin mahdollisia. Poikkeustilanteisiin varaudutaan laatimalla suunnitelma tilanteiden varalle.
Päästöjä vähennetään huolehtimalla liikennöintialueiden puhtaudesta, pitämällä pilaantuneet maat ja tuhkat kuljetusten ja varastointien ajan peitettyinä tai suljetuissa tiloissa. Pölyäminen estetään pitämällä pölyä ja hajua aiheuttavat toiminnot mahdolli-
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suuksien mukaan suljetuissa tiloissa ja kastelemalla varastointialueita ja liikennöintiväyliä tarvittaessa pölyämisen välttämiseksi.
Eläinten esiintymistä kaatopaikalla vähennetään mm. jätteiden nopealla peittämisellä ja
kaatopaikan hyvällä hoidolla. Kaatopaikalle päätyvän biohajoavan jätteen määrän vähentäminen vähentää myös eläinten ravinnonsaantimahdollisuuksia.
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Jäteaseman kehittämisestä on valmistunut YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten
arviointiselostus 12.6.2006 (Pöyry Environment Oy). Ympäristövaikutusten arvioinnissa on esitetty laajennusalueelle sijoitettavien sekä jäteaseman alueella olemassa olevien toimintojen arvioidut yhteiset ympäristövaikutukset koko hankkeen elinkaaren
ajalta, eli rakentamisesta toiminnan loppumisen jälkeiseen tilanteeseen saakka. Oletus
on, että loppusijoitusalueen toiminta-aika olisi 30 vuotta.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu kahden toteutumisvaihtoehdon lisäksi
hankkeen toteuttamatta jättämistä (nollavaihtoehto). Tarkasteltavina vaihtoehtoina olivat:
•

•

Vaihtoehto 1, jossa nykyinen täyttöalue suljetaan ja laajennusalueelle rakennetaan tavanomaisen jätteen, pilaantuneiden massojen ja teollisuuden lietteiden
loppusijoitusalueet. Myös muiden erityisjätteiden, kuten sairaala- ja asbestijätteiden loppusijoittamista jatketaan. Jätteen lajittelutoiminta säilyy nykyisen kaltaisena.
Vaihtoehto 2, jossa vaihtoehto 1:ssä esitettyjen toimintojen lisäksi laajennusalueelle tehdään tilavaraus jätteenpolton tuhkien vastaanottoon ja loppusijoitukseen
vuoden 2010 jälkeen.

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen yhteysviranomaisen antaman lausunnon mukaan
hankkeen tarve ja tavoitteet on perusteltu hyvin; hankkeen peruslähtökohtana on hyötykäyttöön kelpaamattomien jätteiden sijoittaminen vaatimukset täyttävälle loppusijoitusalueelle ja esitetyt vaihtoehdot ovat tästä näkökulmasta toteuttamiskelpoisia. Hankekokonaisuus sisältää arvioinnin kannalta joitakin epävarmuustekijöitä. Jätevesien käsittelymahdollisuuksista Kokkolan kaupungin uudella puhdistamolla tai jätevesien käsittelytekniikasta jäteasemalla ei vielä YVA- menettelyn aikana ollut varmaa tietoa. Pilaantuneiden massojen haitta-aineista ja käsittelymenetelmistä on esitetty mahdollisia vaihtoehtoja ja oletuksia, samoin jätteenpolton tuhkien määrästä, laadusta ja ominaisuuksista. Hankkeen keskeiset ominaisuudet, tekniset ratkaisut ja kuvaus toiminnasta
on kuitenkin esitetty riittävän yksityiskohtaisesti, jotta merkittävien ympäristövaikutusten tunnistaminen on ollut mahdollista.
Hankeen jatkotarkastelussa tulee olla käytettävissä tiedot pilaantuneiden maiden sekä
jätteenpoltosta syntyvien tuhkien laadusta, ominaisuuksista ja määristä, jotka vaikuttavat käsittelytekniikoihin, hyödyntämismahdollisuuksiin ja loppusijoittamiseen. Tällöin
tulee huomioida myös em. toimintojen vaikutukset vesienkäsittelyyn.
YVA- arviointiselostus on laadittu arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen lausunnon
pohjalta ja täyttää YVA- lain ja -asetuksen mukaiset sisällölliset vaatimukset. Arvioin-
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tiselostusta voidaan pitää riittävänä edellyttäen että yhteysviranomaisen lausunnossa
esittämät täsmennykset huomioidaan hankkeen jatkotarkastelussa
PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA
Toiminnan, jolle haetaan lupaa, voidaan katsoa täyttävän BAT:lle asetettavat yleiset
vaatimukset. Laajennusalueen loppusijoitusalueet tullaan rakentamaan valtioneuvoston
kaatopaikkapäätöksen tiiveysvaatimusten mukaisesti. Jätteiden käsittelyssä ja loppusijoituksessa käytetään nykyaikaisia ja tehokkaita ratkaisuja ja käsittelyllä pyritään lisäämään jätteiden hyötykäyttöä, mikä vähentää jätteiden kaatopaikkasijoitusta.
VAKUUDET
Oy Ekorosk Ab on kuntien omistama jäteyhtiö ja sen toiminta voidaan tulkita kunnan
toiminnaksi. Koska lupahakemuksessa esitetty jätteenkäsittelytoiminta lopettamis- ja
jälkihoitovaiheineen on turvattu kuntien toimesta, esittää luvan hakija, että erillistä vakuutta ei toiminnalle aseteta.
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO MUUTOSHAUSTA HUOLIMATTA
Ab Ekorosk Oy hakee ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisesti lupaa aloittaa toiminta
lupapäätöstä noudattaen muutoksenhakemisesta huolimatta.
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Länsi-Suomen ympäristökeskus on tiedottanut hakemuksesta kuuluttamalla Kokkolan
kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen Kokkolan
toimipaikan virallisella ilmoitustaululla 18.2.2008 - 18.3.2008 välisenä aikana sekä julkaissut ilmoituksen hakemuksen vireilläolosta Keskipohjanmaa ja Österbotningen- sanomalehdissä. Hakemusta koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusajan Kokkolan kaupungin ympäristöpalveluissa. Naapuritilojen omistajille on tiedotettu asian vireilläolosta kirjeitse.
Muistutukset ja mielipiteet
Muistuttaja A on jättänyt 19.2.2008 hakemuksen johdosta muistutuksen, jossa hän ilmoittaa uudistavansa jäteaseman aikaisemmasta hakemuksesta (LSU-2004-Y-823) jättämänsä muistutuksen. Muistutus koskee Storkohmon alueen ojituksen vaikutusta ympäröivään metsäalueeseen.
Metsänomistajien organisaatio Skogsvårdsföreningen Norrskog on 21.2.2008 jättänyt
hakemuksen johdosta mielipiteen tuoden esille seuraavat seikat:
•

Jatkossa laajennettu jäteaseman toiminta ei saa vaarantaa metsätaloutta viereisillä kiinteistöillä
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•
•

Jätteiden leviäminen viereisille kiinteistöille on estettävä (muovijäte on vakava
ongelma massapuupinossa –sellun valmistamisprosessissa)
On varmistettava, että olemassa olevat metsäojat viereisillä kiinteistöillä toimivat (valunta) myös toiminnan (alueen) laajentamisen jälkeen

Muita muistutuksia tai mielipiteitä ei ole esitetty.
Lausunnot
Länsi-Suomen ympäristökeskus on pyytänyt hakemuksesta Kokkolan kaupunginhallituksen sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunnot.
Kaupunginhallitus
Kokkolan kunnanhallituksen antaman lausunnon mukaan luvan myöntämisen edellytykset ovat olemassa hakemuksen mukaisesti kuitenkin siten, että toiminnan tarkkailemiseksi sekä ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja tarkkailemiseksi on syytä asettaa
erinäisiä määräyksiä. Uuteen lupaan tulee kaupunginhallituksen mukaan sisällyttää
kaikki toimintaa koskevat ehdot, jonka seurauksena uusi lupa korvaa vanhat olemassa
olevat luvat. Storkohmon jäteaseman todetaan olevan tärkeä osa Kokkolan kaupungin
infrarakennetta, joka koskee yksityisten ja yritysten osalle tarjottavia palveluita. Kaupunginhallitus näkee erityisen tärkeänä teollisen- ja muun toiminnan erityisjätteiden
vastaanottomahdollisuudet, koska tällä tavalla voidaan minimoida kuljetus- ja käsittelykustannukset. Tämä koskee erityisesti esim. pilaantuneita maita, tuhkia sekä nahkateollisuuden lietteitä.
Kaupunginhallitus katsoo, että on erityisen tärkeää, että Ab Ekorosk Oy hallitsee koko
jätealuetta mukaan lukien ympärysojat ja purkuojan alue. Tämän johdosta on lupaan sisällytettävän toiminta-aluekartan tulee kattaa ympärys- ja purkuojien ympärillä erillinen
ulkopuolella oleva 20 metrin vyöhyke, jolla varmistetaan Storkohmon toimintaan liittyvät huolto-, kunnossapito- ja tarkkailutoimenpiteet.
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta on esittänyt lausuntonsa kaupunginhallituksen lausunnon mukaisena ja esittää lisäksi, että määriteltäessä Storkohmon jäteasemalla vastaanotettavat jätetyypit, tulisi luokitus tehdä varsin yleisin perustein, sillä jäteaseman
hoitoon tulisi sisällyttää tietty väljyys ottaa vastaan mahdollisia uusien toimintojen aiheuttamia jätelajeja sekä myös esim. erillisten onnettomuuksien seurauksena syntyviä
jätelajeja. Ympäristöluvassa tulee lausunnon mukaan keskittyä erityisesti ympäristövaikutuksiin eikä merkittävässä laajuudessa rajata jäteaseman toimintakokonaisuutta.
Rakennus- ja ympäristölautakunta pitää jätekaasun keräysjärjestelmän toimivuutta erittäin tärkeänä kokonaisuutena ja kaatopaikkakaasun hyödyntämistä tulee vaatia. Tällä
hetkellä tapahtuva kaasunpoltto on lautakunnan mukaan merkittävän energiakokonaisuuden hukkaamista.
Lupamääräyksiin tulee lausunnon mukaan asettaa velvoite, joka koskee jätevedenpuhdistamon toiminnan tehostamista lyhyellä aikavälillä, kuitenkin huomioon ottaen lähivuosina selviävä mahdollisuus johtaa jätevedet uudelle jätevedenpuhdistamolle. Ta-

25
sausaltaana toimivan ympärysojan laajennusosa tulee pitää vesimäärältään riittävän
suurena, jotta sitä voidaan sadettaa jätepenkalle kesäkautena puhdistettavien jätevesien
määrän vähentämiseksi. Lisäksi altaassa tulee olla riittävän suuri vesimäärä, jotta sitä
voidaan käyttää tulipalojen tai muiden vastaavien onnettomuuksien yhteydessä.
Jätealueen rakentamisen yhteydessä tulee luoda sellaiset lupaedellytykset, että voidaan
mahdollisimman laajamittaisesti hyödyntää erilaisia jätejakeita sekä kaatopaikka-alueen
rakentamisessa, että sulkemisessa. Tässä yhteydessä tulee jäteaineiden hyötykäytön
pääpainopiste olla vaikutusten tarkkailukokonaisuudessa. Storkohmon jätealueen tarkkailumääräysten tulee jakautua toimintaa koskeviin määräyksiin sekä ympäristöpäästöjä
koskeviin osioihin. On tärkeää, että pystytään valvomaan jätealueelle tulevia eri jätejakeita jätealueen kokonaisympäristövaikutusten arvioimiseksi. Kaatopaikkakaasun talteenoton osalta tulee antaa erilliset määräykset tarkkailusta. Ympärysojien kautta sekä
muualta jätevedenpuhdistamoon tulevien jätevesien osalta tulee tarkkailu toteuttaa
asianmukaisilla määräyksillä. Näiden tulee sisältää osiot puhdistamolle tulevien jätevesien tarkkailusta sekä purkuojan kautta purettavien jätevesien osalta.
Hakijan kuuleminen
Muistuttaja A:n muistutuksesta
Muistuttaja A on peruuttanut valituksensa, mihin hän viittaa huomautuksessaan Hallinto-oikeuteen 21.2.2008 saapuneella kirjeellä. Ab Ekorosk Oy ja Kokkolan kaupunki
ovat suorittaneet kaikki hänen vaatimansa ojitukset, joten mielestämme hänen huomautuksensa on aiheeton.
Hakijan vastine Skogvårdsföreningen Norrskogin muistutuksesta
Kaatopaikka-alueen ympärillä on huomattava määrä metsäojia. Näitä ojituksia varten
on joskus perustettu ojitusyhtymä. Hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi tulisi ojitusyhtymän käynnistää selvitys ojien kunnostussuunnitelman laatimiseksi.
Hakijan vastine Kokkolan kaupunginhallituksen ja Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunnoista
Ab Ekorosk Oy haluaa tuoda esiin kaatopaikkakaasujen hyödyntämisen osalta, että yhtiö on neuvotellut kaasun hyödyntämisestä muutaman hyödyntäjän kanssa pääsemättä
kuitenkaan yhtiötä tyydyttävään lopputulokseen. Tällä hetkellä yhtiö harkitsee kaasun
hyödyntämistä omana toimintana.
YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Länsi-Suomen ympäristökeskus on tarkastanut ympäristölupahakemuksen ja tutkinut
asiasta annetut lausunnot, mielipiteet sekä luvan myöntämisen edellytykset. Ratkaisussa
ympäristökeskus on muutoinkin ottanut huomioon mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Ympäristökeskus myöntää Ab Ekorosk Oy:lle ympäristönsuojelulain mukaisen 28 §:n mukaisen ympäristöluvan jäteaseman toiminnalle, vanhan kaatopaikan sulkemistoimille sekä uudelle tavanomaisen jätteen kaatopaikan perustamiselle Kallisen kylän kiinteistöillä Kaatopaikka I RN:o 58:21 ja Ekorosk RN:o 58:22.
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Laajennusalueelle lupaa haettavia toimintoja rajattiin hakijan kanssa 10.4.2008 pidetyssä kokouksessa, sillä osa hakemuksessa esitetyistä suunnitelmista on vielä avoimien liitännäishankkeiden vuoksi puutteellisia. Ympäristölupahakemuksesta rajattiin laajennusalueen osa, joka käsittää pilaantuneiden maiden ja teollisuuden lentotuhkan loppusijoittamisalueiden pohjarakennesuunnitelmat, pilaantuneiden maiden laatua ja käsittelymenetelmiä koskeva osa sekä energiajätteen välivarastointikenttä. Näin ollen tässä
lupakäsittelyssä haetaan laajennusalueen osalta lupaa tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen rakentamiselle ja jätteiden sijoitustoiminnalle. Tulevaisuudessa liitännäishankkeiden varmistuessa ja suunnitelmien selkeytyessä voidaan hakea myös muille
toiminnoille lupaa.
Lupaa ei myönnetä jäteasemalla tapahtuvan koetoiminnan jatkumiseen esitetyillä ratkaisuilla. Lietteen pussikuivaus- ja stabilointikäsittelystä ei ole saatu koetoimintaaikana riittävästi tuloksia. Kromilietteen kuivatuskäsittelystä erottuvan suotoveden
määrän ja laadun katsotaan kuormittavan liikaa jäteaseman nykyistä vesienkäsittelyä
ennen siirtoviemärin valmistumista Kokkolan kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Jäteaseman paikallispuhdistamokäsittely nykyisellään on siirtymäajan vaihtoehto ja käsiteltävä jätevesimäärää pitää pyrkiä pitämään mahdollisimman pienenä. Jotta stabilointija pussikuivatuskäsittely voidaan sallia, on kertyvät suotovedet pystyttävä keräämään
tiivispohjaiseen altaaseen siten, että niiden laatu voidaan selvittää ja tarpeen vaatiessa
jätevesi voidaan kuljettaa luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan käsiteltäväksi. Koetoiminnasta annettu päätös (Dnro LSU-2007-Y-719) jää lainvoimaiseksi ja koetoiminta tulee päättää sen mukaisesti. (YSL 6§, 7§, 8§, 41§, 42§, 43§, 45§, YSA 19)
Ympäristökeskuksen vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin
Hakemuksesta jätetyssä Muistuttaja A:n muistutuksessa on todettu, että Storkohmon
alueen ojituksella on kielteisiä vaikutuksia ympäröivään metsäalueeseen. Toiminnanharjoittaja on vastineessaan todennut, että Ab Ekorosk Oy on yhteistyössä Kokkolan
kaupungin kanssa suorittanut suunniteltuja ojien perkauksia ja tehnyt kaikki Muistuttaja
A:n vaatimat ojitukset. Ympäristökeskus katsoo, ettei ympäristölupapäätöksessä ole
tarpeen antaa erityisiä määräyksiä töiden toteuttamisesta. Lupamääräyksen 71 toimivaltainen ympäristöviranomainen on Länsi-Suomen ympäristökeskus, joka voi tarvittaessa
kuitenkin edellyttää ojien kunnostamis-, suurentamis- ja kunnossapitotöitä jäteaseman
jätevesien asianmukaiseen johtamiseen liittyen. Ympäristökeskus toteaa, ettei kyseisen
alueen kuivattamisesta ja ojien kunnossapidosta johtuvaa vastuuta koskevien ja muiden
riidanalaisuuksien ratkaisemiseen ei ympäristölupaviranomaisella ole toimivaltaa, vaan
ne tulee ratkaista vesilain mukaisessa menettelyssä.
Metsänomistajien organisaatio Skogsvårdsföreningen Norrskog jättämä muistutus koskien jäteasemalta mahdollisesta jätteiden ympäristöön leviämisen estämisestä on otettu
huomioon lupamääräyksessä 19 ja jäteaseman jätevesienvesienjohtamisesta lupamääräyksessä 71.
Kokkolan kaupunginhallituksen ja rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunnoissaan
esittämät vaatimukset on huomioitu lupamääräyksissä 3, 8, 17, 53, 70, 72 ja 73.
YVA- selostusten ja niistä annettujen lausuntojen huomioiminen
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Lupahakemuksen mukainen toiminta vastaa YVA- selostuksessa esitettyä.
LUPAMÄÄRÄYKSET
1 JÄTEASEMAN TOIMINNOT JA KAPASITEETTI
1.1 Uusi kaatopaikka
1. Uusi loppusijoitusalue on luokitukseltaan tavanomaisen jätteen kaatopaikka. (YSL
45 §, YSA 20 §, VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006 3 §)
2. Kaatopaikan korkeus pintarakenteineen saa ulottua enintään suunnitelmassa esitetylle
tasolle +30 m (N60) meren pinnasta. Lakikorkeuteen sisältyy myös peitemaakerrokset.
Jätetäytöstä ei saa aiheutua maisemallista haittaa. Mikäli haittoja ei voida muutoin estää, jätetäytön lakikorkeutta on laskettava. (YSL 3 §, YSL 42 §, YSL 43 §, 45 §, 55 §,
YSA 19 §, 20 §, VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006)
3. Kaatopaikalle saa ottaa vastaan ja sijoittaa enintään 35 000 t/a tavanomaiseksi luokiteltua jätettä, jota ei voida hyödyntää materiaalina eikä energiana. Lisäksi kaatopaikalle
voidaan sijoittaa vuodesta 2012 alkaen enintään 15 000 t/a tavanomaisen jätteen kaatopaikalle soveltuvia jätteenpolttolaitosten tuhkia ja kuonia, jotka kaatopaikkakelpoisuuden perusteella voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Kaatopaikalle voidaan sijoittaa pieniä määriä poikkeustilanteessa Ab Ekorosk Oy:n toimialueella syntynyttä biojätettä määräyksen 32 mukaisesti.
Kaatopaikan vuosittainen jätetäyttömäärä saa muodostua seuraavista jätelaaduista ja
ohjeellisesti edellä esitetystä määräjakaumasta. Tämän määräyksen ensimmäisessä
kappaleessa asetetut kokonaismäärät eivät saa ylittyä.
Yhdyskuntajäte
Teollisuusjäte
Rakennusjäte
Asbestijäte
Ihmisten ja eläinten terveydenhoidossa syntyvät jätteet
Välppäyksessä ja hiekan erotuksessa syntyvä jäte
Nahkateollisuuden lietteistä
stabiloitu sakka.*
Ewapower Ab oy:n rejekti
Öljyisten maiden komposti*
ja pilaantuneet maat* sekä
valimohiekka*
Tuhka ja kuona (vuodesta
2012 alkaen)*

20 03 01
20 03 99
17 09 04
17 06 01, 17 06 05,
17 06 04
18 01 01, 18 01 04,
18 02 01, 18 02 03

10 000 t/a
10 000 t/a
4 000 t/a
300 t/a

19 08 01, 19 08 02

1 200 t/a

200 t/a

1 300 t/a
20 01 38
17 05 03, 10 09 03

3 000 t/a
5 000 t/a

100101

15 000 t/a

*Osoitettava kaatopaikkakelpoisuus tavanomaisen jätteen kaatopaikalle
(YSL 45 §, YSA 19 §, 20 §, YMA 1129/2001)
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1.2 Hyötyjätealue
4. Hyötyjätealueelle sijoitettaviin siirtolavoihin saa vastaanottaa lajiteltuna hyötyjätteitä
yhteensä 9 000 t/a ja käsiteltyä puuta 100 t/a. Hyötyjätealueen maapohjaiselle alueelle
saa ottaa vastaan ja varastoida kaatopaikkarakentamiseen tarkoitettua puhdasta ylijäämämaata (17 05 04) ja hiekkaa (01 04 09) yhteensä 5 000 t/a. Vanhan kaatopaikan sulkemistoimiin varattuja puhtaita ylijäämämaita saa ottaa vastaanottaa ja varastoida sulkemistöitä varten myös vanhan kaatopaikan täyttöalueen eteläosassa 30 000 t/a.
Hyötyjätealueelle vastaanotettavat jätteet:
Jätenimike
Jätetunnus
Betoni
170101
Tiilet
170102
Kannot
170201
Purkuasfaltti
170302
Kyllästetty puu
20 02 37
Lasi
20 01 02
Puu
20 01 38
Metalli
20 01 40
Risut
20 02 01
Karkeajäte
17 09 40
Puhdas ylijäämämaa
17 05 04
Hiekka
01 04 09
(YSL 43 §, YSL 45 §, YSA 20 §, JL 6 §, YMA 1129/2001, VNp kaatopaikoista
861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006)
5. Varastoitavat jätteet pitää toimittaa varastotilansa kokoon nähden riittävän usein luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi, kuitenkin vähintään kerran vuodessa, lukuun ottamatta ylijäämämaan varastointiaikaa, mikä on korkeintaan kolme vuotta. ( JL 4 §, JL 6 § ja JA 8 §)
6. Hyötyjätealueella saa käsitellä murskaamalla risuja ja puhdasta käsittelemätöntä puuta ja betonijätettä. Murskaukseen kelpaamattomat jätteet sekä ympäristölle ja terveydelle haitalliset materiaalit pitää erotella huolellisesti murskattavasta materiaalista. Murskaustoiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta meluhaittaa ympäristölle. (JL 4 §, JL 6§,
JA 8§ ja NaapL 17§ )
1.3 Pilaantuneiden maa-ainesten välivarastointikenttä
7. Välivarastointikentälle saa ottaa vastaan yhteensä 5 000 t/a haitallisia aineita sisältäviä maa-aineksia (jätenimike 17 05 03), joiden haitta-ainepitoisuudet eivät saa ylittää
haitta-aineille asetettuja ongelmajätteen raja-arvoja sekä teollisuuden jätemateriaaleja,
jotka asianmukaisin liukoisuustestein osoitettuna täyttävät tavanomaisen jätteen kaatopaikan kelpoisuusvaatimukset ja lupamääräyksen 67 ehdot. Hyödynnettäväksi toimitettavia jätteitä saa varastoida kentällä enintään kolme vuotta. Loppusijoitukseen toimitettavia jätteitä saa varastoida kentällä enintään yhden vuoden. Suurin välivarastoitava jätemäärä kentällä on kerralla enimmillään 15 000 t. (YSL 45 §, YSA 20 §, JL 6 §,
YMA 1129/2001)
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8. Maa-ainesten ja teollisuuden jätemateriaalien laatu pitää selvittää aina ennen niiden
vastaanottamista jäteasemalle. Poikkeuksena, kuitenkin vastaanotettaessa lähialueella
sattuneissa onnettomuustilanteissa syntynyttä pilaantunutta maa-ainesta, joka joudutaan
siirtämään onnettomuuspaikalta viipymättä, ympäristön välittömän pilaantumisvaaran
estämiseksi. Tässä tapauksessa pilaantuneen maa-aineksen laatu voidaan selvittää vasta
välivarastointikentällä. Yhteys kentän tasausaltaan ja jätevedenkäsittelyjärjestelmän välillä pitää olla suljettuna siihen asti kunnes jätteen ja jäteveden laatu on selvillä. Pilaantuneita maa-aineksia, joille ei ole pilaantuneiden maiden raja-arvoja lainkaan määritetty, ei saa välivarastoida kentällä ilman asianmukaisia ja riittäviä selvityksiä ja ilman
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen erillistä hyväksyntää. (YSL 4 §, 7 §, 8 §, 43 §, 45§,
JL 6§, JL 51 § ja JL 52 §)
9. Maa-ainekset ja teollisuuden jätemateriaalit pitää varastoida ja lajitella erillisiin kasoihin haitta-aineiden laadun perusteella ja peittää välittömästi vastaanottamisen jälkeen. (VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006, 2 §)
10. Varastoitavien jätteiden alkuperästä, määrästä, laadusta, varastointiajoista ja käyttökohteista on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on esitettävä pyydettäessä valvontaviranomaiselle. (JL 51 §, JL 52 §, JL 54 §)
Öljyisten jätteiden vastaanottopiste ja kompostointikenttä
11. Öljyisten maamassojen varastointi, kompostointi ja valutus tulee tapahtua nestetiiviillä asfaltoiduilla tai muilla sidotuilla pinnoitteilla päällystetyssä altaassa ja käsittelykentällä. Vastaanotto- ja valutusallas pitää rakentaa katetuksi. (YSL 4 §, YSL 7, YSL
8§, YSL 43 §, YSA 8§)
12. Jäteöljyn (20 01 26) vastaanottamista ja varastointia varten tulee olla joko 2-vaippainen säiliö tai 1-vaippainen säiliö, joka on sijoitettu tiiviiseen suoja-altaaseen, jonka
tilavuus vastaa 1,3 kertaa säiliön tilavuutta. Suoja-altaan pitää olla katettu ja varustettu
sadeveden poistoputkella, joka on pidettävä suljettuna. Suoja-altaan vedenlaatua pitää
tarkkailla. Puhtaat vedet voidaan johtaa kaatopaikan vesienkäsittelyyn. Likaiset vedet
on kerättävä talteen ja toimitettava luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan käsiteltäväksi.
(JäteL 6 §, JäteA, YSL 43 §)
13. Öljyisiä pilaantuneita maita, eräitä öljyjätteitä (13 05 02, 13 05 08, 17 05 03, 13 07
03) ja onnettomuuksissa syntynyttä öljyistä jätettä saa ottaa vastaan valutus- ja esikäsittelyaltaisiin enintään 6 000 t/a ja jäteöljyä (20 01 26) varastointisäiliöön 11 500 t/a.
Kompostointiin soveltuvia, kuivia massoja voidaan ottaa vastaan suoraan kompostointikentälle. Apuaineena voidaan käyttää kompostointiprosessissa tarvittava määrä ketunlantaa. (YSL 45 §, YSA 20 §, JL 6 §, YMA 1129/2001)
14. Kompostointikentällä voidaan käsitellä biologisesti hajoavaksi tiedetyillä öljyhiilivedyillä (pois lukien helposti haihtuvat hiilivedyt) ja polyaromaattisilla hiilivedyillä pilaantuneiden maamassoja. Öljyisten maiden kompostointiolosuhteita on tarkkailtava
lämpötilaa seuraamalla ja ottamalla määräajoin kokoomanäytteitä, josta analysoidaan
prosessin kehittymistä kuvaavat suureet. Kompostoitavien öljyisten maamassojen määrästä, laadusta, lisätyistä tuki- ja apuaineista (tonneina), käännöstä, mittauksista ja
muista käsittelytoimista on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta pitää selvitä kunkin maaerän

30
kulku vastaanotosta loppusijoitukseen. Valmiin kompostin sijoituskelpoisuus tavanomaisen jätteen kaatopaikalle tulee osoittaa asianmukaisin haitta-ainepitoisuus- ja liukoisuustestein. (YSL 43 §, 45 §, YSA 19 §, 20 §, JA 8§ kohta 3 )
15. Jäteöljysäiliön täyttäminen ja tyhjentäminen pitää hoitaa siten, että maaperän saastuminen estyy. Maahan valuneen öljyn poistaminen pitää tapahtua välittömästi ja imeytysturvetta on oltava saatavilla välittömästi. Jäteöljysäiliön ympäristö on eristettävä siten, ettei jäteöljyä pääse imeytymään maaperään. Jäteöljysäiliö on varustettava ylitäytön estävällä järjestelmällä ja jäteöljysäiliön kunto on tarkastettava määräajoin. (JäteL 6 §, JäteA 8 §, YSL 7 §, YSL 8§, YSL 43 §)
16. Öljyisten maiden kompostointikentällä, vastaanotto- ja esikäsittelyaltaissa sekä jäteöljyn varastointialueella syntyvät öljyiset nesteet on johdettava hiekanerotuskaivon ja
automaattisella pinnankorkeudenmittauksella sekä hälyttimellä varustetun öljynerotuskaivon kautta kaatopaikan vesienkäsittelyyn siten, että veden laatua pystytään tarkkailemaan ja viemäröinti voidaan poikkeustilanteessa sulkea. Öljynerottimien nesteen öljyinen kerros on poistettava säännöllisesti ja toimitettava luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan käsiteltäväksi. Hiekan- ja öljynerotuskaivojen pohjalietteet tulee tyhjentää
tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Öljynerotuskaivon huoltotoimista,
täyttymisestä ja tyhjennysajankohdista on pidettävä kirjaa, joka on esitettävä pyydettäessä valvontaviranomaiselle. (JäteL 6 §, JäteA 8 §, YSL 7 §, YSL 8§, YSL 43)
2 YLEISET TOIMINTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
17. Jäteasema sijaitsee Kokkolan kaupungin omistamalla maa-alueella 5 km kaupungin
keskustasta etelä-kaakkoon Kallisen kylän kiinteistöillä Kaatopaikka I RN:o 58:21 ja
Ekorosk RN:o 58:22 (karttaliitteet 1). Jäteaseman kaatopaikan ympärillä on oltava vähintään 50 metrin levyinen suojavyöhyke asemapiirroksessa esitetyn mukaisesti (liite
2). (YSL 4§, YSL 6§ YSL 42§)
2.1 Melu, pöly, haju ja roskaantumishaittojen estäminen
18. Jätekeskuksen toiminta on järjestettävä ja sen ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä siten, että toiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan, maaperään tai
vesiin tai muu syy ei aiheuta välillistä tai välitöntä vaaraa tai haittaa terveydelle, ympäristölle, tai muuta ympäristön vahingollista muuttumista, yleistä viihtyvyyden alenemista tai muuta näihin rinnastettavaa haittaa. (YSL 7§, YSL 8§, YSL 42§, JL 6 §, JL
19§, JäteA 8 §)
19. Jäteaseman toiminta ei saa aiheuttaa ympäristön roskaantumista ja jätteiden leviäminen viereisille kiinteistöille on estettävä. Jäteaseman alue lähiympäristöineen sekä tulotien varsi pitää tarkastaa säännöllisesti ja siivota välittömästi tarpeen vaatiessa. Pinnoitetut alueet on tarvittaessa pestävä ja pinnoittamattomat alueet kasteltava tai estettävä muulla vastaavalla menetelmällä pölyäminen. Jätteistä aiheutuvia haju- ja eläinhaittoja on torjuttava tehokkaasti ja suunnitelmallisesti. Menetelmät on käytävä esille
jäteaseman turvallisuussunnitelmasta. (YSL 42§, JL 6 §, JL 19§, JL 20 §, JäteA 8 §)
20. Asiattomien pääsy, valvomaton jätteen vastaanottaminen ja sijoittaminen alueelle
on estettävä aitaamalla ja lukitsemalla alue. (YSL 7§, 8§, 42§, 84§, JL 6, 19§, JäteA 8
§)
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21. Jäteaseman toiminnoista aiheutuva melutaso ei saa yrittää melulle altistuvissa lähimmissä asuinkiinteistöissä arkipäivisin klo 7.00 - 22.00 ekvivalenttitasoa 55 dB
(LAeq), eikä muina aikoina ekvivalenttitasoa 50 dB (LAeq). Häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa, kuten puun haketusta voidaan harjoittaa ainoastaan arkipäivisin klo 8.00
- 16.00 välisenä aikana. Mikäli melutaso ylittyy, pitää toiminnanharjoittajan ryhtyä
toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. (YSL 43 §, YSA 20 § ja NaapL 17 §, VNp
kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006)
2.2 Kaatopaikan toiminnasta vastaava henkilö
22. Luvan haltijan on nimettävä vastaava henkilö, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Länsi-Suomen ympäristökeskukseen ja Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Nimetty henkilö vastaa siitä, että jäteaseman kaatopaikkojen
toiminta ja jälkitarkkailu on tämän päätöksen mukainen kaikissa tilanteissa. (YSL 42 §,
JA 10 §, VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006, liite 1)
2.3 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)
23. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä, jota on hyödynnettävä kaikessa toiminnoissa siten, että toiminnan aiheuttamat
päästöt ja jäteaseman ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. (YSL 4,
YSL 5§, YSL 58§ )
2.4 Poikkeustilanteet
24. Ympäristövahingon uhatessa tai ympäristövahingon sattuessa toiminnanharjoittaja
on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahingosta aiheutuvien haittojen
torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Poikkeustilanteisiin varautuminen
ja toimintamalli on esitettävä jäteaseman turvallisuussuunnitelmassa. (YSL 62 §, VNp
kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006, liite 3)
25. Ympäristövahingon tapahtuessa tai ympäristövahingon vaaran uhatessa on tilanne
ilmoitettava viipymättä luvan valvontaviranomaiselle ja Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Poikkeustilanteesta on tehtävä viipymättä poikkeustilailmoitus sähköisesti VAHTI- tietojärjestelmään. Tapahtumien kulusta ja tehdyistä torjunta,
korjaus- ja varotoimenpiteistä pitää tehdä kirjallinen selvitys kuukauden kuluessa Länsi-suomen ympäristökeskukseen. (YSL 62 §, YSL 76 § ja YSA 30 §)
26. Öljyvuotojen ja tulipalojen varalle on jäteaseman alueella oltava saatavilla riittävästi imeytysmateriaalia sekä alkusammutuskalustoa. Jätteiden, kemikaalien ja muiden
materiaalien varastointi ja käsittely on suunniteltava ja toteutettava siten, että haitat
pystytään ehkäisemään ennakolta. Tulipalojen sammutusvesien ja rankkasateiden aiheuttamien tulvatilanteiden varalta alueella on oltava riittävästi vesien keräämiseen tarvittavaa allastilavuutta. Jäteaseman alueella harjoitettavien toimintojen ja käytettävien
laitteistojen vika- ja häiriötilanteiden syyt on selvitettävä ja viat korjattava viipymättä.
(YSL 7 §, YSL 8 §, YSL 43 §, JL 6 §, JA 8 § ja VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006 liite 1)
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3 JÄTTEIDEN VASTAANOTTAMINEN JA SIJOITTAMINEN
3.1 Jätteiden vastaanottaminen ja valvonta
27. Jätekeskuksen aukioloaikoina on paikalla oltava valvoja, jonka tehtäviin kuuluu:
– Tarkastaa, että jätteiden kuljetuksiin käytetään sellaista jätteiden kuljettajaa, joka on merkitty ympäristökeskuksen pitämään jätetiedostoon.
– Tarkastaa tiedot jätteen alkuperästä ja jätteen luokittelusta yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luokittelusta annetun ympäristöministeriön
päätöksen (867/1996) mukaisesti ja tarkistaa jätettä koskevat muut asiakirjat.
– Vaatia jätteen tuottajalta todistus jätteiden kaatopaikkakelpoisuudesta, johon sisältyy jätteen perusmäärittely, ellei kyseessä ole yhdyskuntajäte tai
siihen verrattava jäte
– Tarkastettava jäte-erä jätekuormaa vastaanotettaessa ja tarvittaessa sitä
tyhjennettäessä sekä otettava jätteestä tarvittaessa näytteet mahdollisia tarkastustestejä varten
– Huolehtia, että kaatopaikalle sijoitettava jäte punnitaan
– Osoittaa jätteelle sijoitus-, käsittely- tai varastointipaikka
– Antaa jätteen tuojalle kirjallinen todistus kaatopaikalle vastaanotetusta jätteestä
– kirjata ylös vastaanotettava jätelaji ja -määrä, jätteen alkuperä, tuottaja,
kuljettaja ja vastaanottoaika
– Ilmoittaa viipymättä lupaviranomaiselle jätteestä, jota ei ole otettu vastaan
(JL 15§, JL 6§, JL 51 §, JL 52, VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA
202/2006)
28. Mikäli jätekeskukseen on valvonnasta huolimatta päätynyt sellaista jätettä, jonka
vastaanotto tai loppusijoitus alueella on kielletty, on jäte viipymättä toimitettava käsittelylaitokseen tai paikkaan, jonka ympäristöluvassa on kyseisen jätteen vastaanotto hyväksytty tai jäte on palautettava jätteen haltijalle. (JL 15§, 15§ )
3.2 Kaatopaikkajätteiden sijoittamista koskevat määräykset
29. Kaatopaikalle saa ottaa vastaan ja sijoittaa tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavaa,
asumisessa syntynyttä tai ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan siihen rinnastettavaa
jätettä, joita ei voida hyödyntää materiaalina tai energiana. Muuta jätettä saa sijoittaa
alueelle vain, jos se täyttää valtioneuvoston päätöksessä (Vnp 861/1997 ja muutettuna
202/2006) edellytetyn kaatopaikkakelpoisuuden. Mikäli kaatopaikalle tuodaan jatkuvasti kaatopaikkakelpoisuustestiä edellyttävää saman jätteen tuottajan samanlaatuista
jätettä on kyseisen jätteen perusmäärittelyssä todettu laatu varmistettava vastaavuustestein kerran vuodessa. (YSL 45 §, YSA 19 §, 20 §, VNp kaatopaikoista 861/1997 ja
muutettuna VNA 202/2006)
30. Kaatopaikalle ei saa sijoittaa:
– Asumisessa syntynyttä jätettä taikka ominaisuudeltaan ja koostumukseltaan siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- ja muussa toiminnassa syntynyttä jätettä, josta suurinta osaa biohajoavasta jätteestä ei ole kerätty talteen erillään muusta jätteestä hyödyntämistä varten.
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– Jätettä, jota on laimennettu tai sekoitettu muuhun jätteeseen tai aineeseen
ainoastaan jätteen kaatopaikkakelpoisuuden täyttämiseksi, eikä muuta sellaista jätettä, joka ei täytä kaatopaikkajätteelle asetettuja vaatimuksia.
– Nestemäistä jätettä
– Jätettä, joka on kaatopaikkaolosuhteissa räjähtävää, syövyttävää, hapettavaa tai helposti syttyvää
– Terveydenhuollossa, eläinlääkäriasemilla tai niihin rinnastettavissa toiminnoissa syntyvää tartuntavaarallista jätettä (jäteasetuksen liitteessä 4 tai liitteen 2A luokassa 14 tarkoitettua jätettä)
– Kuolleita tuotantoeläimiä tai teurastamojätettä.
– Käytöstä poistettuja auton tai työkoneiden renkaita tai niiden silppua
– Jätettä, joka ei täytä kaatopaikkajätteelle asetettuja kelpoisuusvaatimuksia
(YSL 43 §, 45 §, YSA 20 §, VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA
202/2006 4 §)
31. Sijoitettaessa jätteenpoltto- ja energialaitoksen tuhkia ja kuonia (10 01 01) pitää
varmistaa niiden soveltuvuus tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, eli selvittää jätteen
kaatopaikkakelpoisuus, fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet ja haitallisuus ympäristölle myös jätteenpolttoasetuksen 362/2003 mukaisesti. Selvityksen tulee koskea
polttojätteen liukoisen jakeen ja raskasmetallien liukoisen jakeen kokonaismäärää. Lisäksi on otettava huomioon pysyviä orgaanisia yhdisteitä (ns. POP- yhdisteitä) sisältäville jätteille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa EY 850/2004 annetut sijoitusrajoitukset. Sijoitettava tuhka ja kuona ei myöskään saa vaikuttaa kaatopaikan
ympäristönsuojelujärjestelyjen laatutasoon ja niiden turvaamiseen. Jätteen polton tuhkat
ja kuonat on sijoitettava kaatopaikalla selkeästi erilleen muusta jätteestä. Jäte on peitettävä tarvittaessa maa-aineksilla tai kostutettava pölyämisen ehkäisemiseksi. (YSL 45
§, YSA 20 §, JL 51 §, VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006)
32. Kaatopaikalle saa sijoittaa pieniä määriä poikkeustilanteissa syntyvää biojätettä,
mikäli jätettä ei voida käsitellä poikkeustilanteesta johtuen muulla tavoin ja sen varastointi kohteessa aiheuttaa sellaisenaan vakavan ympäristö- tai terveysriskin, kuten laitoskatkojen aikana syntyvä biojäte (20 01 08). Tieto poikkeustilanteesta sekä vastaanotettava jätemäärä ja jätteen laatu on ilmoitettava ympäristökeskukseen ennen jätteen
vastaanottamista jäteasemalle. Jätteet on kalkittava ja peitettävä välittömästi sijoittamisen jälkeen. Poikkeuksellisen jäte-erän vastaanottamisesta on toimitettava kirjallinen
raportti valvontaviranomaiselle viikon kuluessa jäte-erän vastaanottamisesta. (YSL 43
§, 45 §, YSA 19 §, 20 §)
Määräys 33. Sijoitettaessa asbestia sisältävää rakennusmateriaalia ja muuta soveliasta
asbestijätettä kaatopaikalle, on seuraavien vaatimusten täytyttävä:
– Jäte ei sisällä muita vaarallisia aineita kuin sidottu asbesti; tähän katsotaan
kuuluvan myös kuidut, jotka on sidottu sidemateriaaliin tai pakattu muoviin.
– Kaatopaikalle hyväksytään ainoastaan asbestia sisältävää rakennusmateriaalia ja
muuta soveliasta asbestijätettä. Nämä jätteet voidaan myös sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikan erilliseen osaan, mikäli se on eristetty riittävästi.
– Kuitujen leviämisen välttämiseksi sijoitusalue on peitettävä päivittäin ja ennen
jokaista tiivistyskertaa sopivalla peittoaineksella. Mikäli asbestijätettä ei ole pakattu, on sijoituspaikkaa kasteltava ennen peittämistä säännöllisesti.
– Kaatopaikka/sen osa on pysyvästi katettava, jotta vältetään kuitujen leviäminen.
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– Kaatopaikalla/sen osassa ei tule suorittaa töitä (esim. reikien poraaminen), jotka
voisivat aiheuttaa kuitujen vapautumista.
– Kaatopaikan sulkemisen jälkeen on säilytettävä kaatopaikan/sen osan kartta,
josta käy ilmi, että kaatopaikalle on sijoitettu asbestijätettä.
– Kaatopaikan sulkemisen jälkeen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, joilla rajoitetaan maa-alueen mahdollista käyttöä, jotta vältetään ihmisten joutuminen kosketuksiin jätteen kanssa.
(YSL 45 §, JL 6§, JA 8§ ja VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA
202/2006, liite 2)
34. Pilaantuneiden maiden ja kompostointikentällä kompostoidun öljyisen maa-aineksen sijoituskelpoisuus tavanomaisen jätteen kaatopaikalle ja käyttö päivittäispeittomateriaalina tulee osoittaa asianmukaisin haitta-ainepitoisuus- ja liukoisuustestein. Testausvelvoitteista voidaan poiketa sijoitettaessa alle 10 m3: n pilaantuneita maa-aineseriä tavanomaisen jätteen kaatopaikalle jätetäyttöön tai peittomaakerroksiin, jos haitta-aineet
ovat liukenemattomassa muodossa eivätkä maamassassa olevat orgaaniset haitta-aineet
ole kulkeutuvia. Tällöin pilaantuneen maamassan kaatopaikkakelpoisuuden arviointiin
riittävät kunnostuksen yhteydessä tehtyjen selvitysten tiedot, jos haitallisen aineen kokonaispitoisuus alittaa seuraavat enimmäispitoisuusarvot:
Haitta-aine
mineraaliöljy (C10-C40)

Enimmäispitoisuus
2500 mg/kg

fenoli-indeksi
PAH (EPA 16)

100 mg/kg
150 mg/kg

mikäli bentseenijakeita
mukana, rajana 1000
mg/kg
käytetty kelpoisuusväli
100 -200 mg/kg

Ennen maamassojen sijoittamista jätetäyttöön on niiden haitta-ainepitoisuudet selvitettävä luotettavan asiantuntijan toimesta. Haitta-ainepitoisuuksien määrittämiseen voidaan käyttää luotettavia kenttämenetelmiä. Kenttätestien tulosten pitää olla varmistettu
laboratoriomäärityksillä. (VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006
4 § ja liite 2)
35. Tavanomaisen jätteen kaatopaikka on täytettävä siten, että estetään rakenteiden vaurioituminen, vaaratilanteiden ja haittojen syntyminen ja avoinna oleva jätetäyttö pidetään mahdollisimman pienenä. Jäte pitää tiivistää huolellisesti. Täyttökerrokset on peitettävä riittävällä maakerroksella tai välipeitoksi soveltuvalla jätemateriaalilla siten, että
kulloinkin avoinna oleva jätealue on mahdollisimman pieni. Täyttötilanteen ja jätelajien
sijoittamisen pitää ilmetä ajan tasalla olevasta kaatopaikkakartasta. (YSL 43 §, 45 §,
YSA 19 §, 20 §, JL 6 § kohta 4 - 7, JL 19 §, JA 8 kohdat 1 ja 4, JA 8 § ja VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006,liite 1)
4 KAATOPAIKKARAKENTAMINEN
4.1 Uuden kaatopaikan rakentaminen
36. Laajennusalueen maapohjan riittävä kantavuus tiivistysrakenteiden ja täyttöalueen
laatuvaatimuksen mukaisena rakennusalustana pitää varmistaa ennen rakennustöiden
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aloittamista. Kantavuutta on tarvittaessa rakennusteknisin toimin vahvistettava. (VNp
kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006, liite 1)
37. Kantavan alusrakenteen päälle on rakennettava vähintään 0,5 m paksu tiivistyskerros, joka vastaa suojatasolta seuraavaa: K 1,0 x 10-9 m/s, paksuus 1 m. Käytettäessä
yhdistelmärakenneratkaisua, tiivistyskerroksen mikään osa ei saa olla vedenläpäisevyydeltään K > 1,0 x 10-9 m/s. Tiivistyskerros on tiivistettävä huolellisesti. Tiivistyskerroksen päälle on asennettava vähintään 2 mm:n HPDE- muovista tehty keinotekoinen
eriste, jonka saumat ja liitoskohdat hitsataan. Keinotekoinen eriste voi olla muutakin
materiaalia edellyttäen, että sillä saavutetaan kestävyys-, käyttö- ja tiiveysominaisuuksiltaan 2 mm:n HDPE -eristettä vastaava suojataso. Muovikalvon päälle on asennettava
keinotekoista eristettä suojaava rakenne, jotta eriste ei pääse vioittumaan rakennustöiden yhteydessä. Suojatun keinotekoisen eristeen päälle tulee asentaa suunnitelmassa
esitetty kuivatuskerros, jonka paksuuden on oltava vähintään 0,5 m ja vedenläpäisevyys
K 1x10-3 m/s. Kuivatuksen toimivuus on varmistettava asentamalla kerroksen ja jätteen väliin suodatinkangas. (YSL 43 §, YSL 45 §, YSA 19 §, 20 §, JL 6 §, JA 8 §, VNp
kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006, liite 1)
38. Kaatopaikalle on rakennettava kaasunpoistokaivot keskimääräisellä tiheydellä 2
kpl/ha sekä kaasunkeräysputket. Rakentaminen tulee tehdä alueen täytön aikana siten,
että kaivot ulottuvat täyttöalueen pohjaan saakka. Kaatopaikkakaasun kertymistä ja
purkautumista on seurattava siten, että kaasun muodostuksesta saadaan luotettavat tiedot kaikilla jätetäytön osilla. (YsL 43 §, 45 §, 46 §, 55 §, YSA 19 §, 20 §, VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006)
4.2 Uuden kaatopaikan sulkeminen
39. Kaatopaikan käyttövaiheen osan täytyttyä tai jäätyä pois käytöstä on se puolen vuoden aikana muotoiltava, tiivistettävä ja esipeitettävä vähintään 30 cm maakerroksella siten, että kaatopaikalta ilmaan purkautuva kaatopaikkakaasun ja kaatopaikalla muodostuvan suotoveden määrä on mahdollisimman alhainen. (YsL 43 §, JA 8 §, JA 9 §)
40. Luvan haltijan tulee esittää suunnitelma kaatopaikan sulkemisesta vähintään kuusi
kuukautta ennen kaatopaikan sulkemista tai toiminnan lopettamista. Kaatopaikan sulkemistyöt on saatettava loppuun neljän vuoden kuluessa viimeisen täyttöalueen käytöstä poistamisesta. Sulkemissuunnitelmassa tulee esittää kaatopaikan sulkemisen rakennustöiden tekninen toteuttaminen, -aikataulu ja -laadunvalvonta. Lisäksi tulee esittää
kaatopaikan jälkihoito, valvonta, tarkkailu ja raportointi sekä alueen jälkikäyttö ja suotovesien vähentämistoimet. (YsL 43 §, 46 §, JL 52 §, JA 8 §)
41. Kaatopaikan täyttöalueen pintarakennekerrokset tulee rakentaa VNp kaatopaikoista
861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006 mukaisesti, jolloin pintarakenteessa on oltava
seuraavat kerrokset ylhäältä alaspäin lueteltuina: vähintään 1 m pintakerros (sisältää
suoja- ja kasvukerroksen), vähintään 0,5 m kuivatuskerros, vähintään 0,5 m tiivistyskerros ja kaasunkeräyskerros. Kuivatus- ja pintakerros on erotettava toisistaan tarkoitukseen soveltuvalla suodatinkankaalla. Pintarakenteiden tiivistyskerroksen vedenläpäisevyyden on oltava K 1 x 10-9 m/s. Tiivistyskerros tulee tiivistää. Rakenteen tiivistymistä on seurattava kenttäkokein ja tiivistämistä on jatkettava kunnes saavutetaan
tiiveysvaatimus D>92 % (parannettu Proctorkoe) tai tiivistymistä ei enää tapahdu. Kui-
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vatuskerroksen materiaalin vedenläpäisevyyden (K-arvo) tulee olla vähintään 1 x 10 -3
m/s. (YsL 43 §, 45 §, JA 8 §, 9 §, Vnp 861/97)
42. Lopulliseen tasoon täytetty ja esipeitetty kaatopaikka on tiivistettävä ja muotoiltava
kauttaaltaan ulkoreunoja kohti viettäväksi, niin että lakialueen kaltevuus on suurempi
kuin 5 % ja kaatopaikan sivuluiskissa pinnankaltevuuden on oltava 1:3 tai loivempi.
Käytöstä poistettu kaatopaikka rakenteineen on pidettävä jatkuvasti kunnossa. Rakenteiden kuntoa on seurattava säännöllisin tarkastuksin. Havaitut rakennevauriot on korjattava viipymättä. (YsL 43 §, 45 §, 46 §, JL 6 §, JA 8 §, JA 9 §, Vnp 861/97)
43. Rakenteiden valmistumisen jälkeen pintakerros on nurmetettava. Suljetulle kaatopaikalle ei saa istuttaa tai antaa kasvaa puita tai muuta sellaista kasvillisuutta, jonka
juuriston voidaan arvioida ulottuvan kuivatus- tai tiivistyskerrokseen. Viimeistelytöiden
valmistuttua on toimitettava ympäristökeskukseen sulkemistöiden loppuraportti, jossa
esitetään selvitys toteutuneista rakenteista ja laadunvalvontatuloksista. (YsL 43 §, 46 §,
JL 52 §, JA 8 §)
4.3 Pilaantuneiden maiden käsittely- ja välivarastointikenttä
45. Pilaantuneen maan varastointikenttä pitää rakentaa tiiviiksi niin, että haitta-aineita
ei pääse kulkeutumaan kentän pohjarakenteen läpi ja aiheuttamaan ympäristön pilaantumista. Kentän jätevedet pitää kerätä tiivisrakenteiseen, suljettuun tasausaltaaseen, jossa niiden laatu voidaan selvittää ennen vesien johtamista jäteaseman vesienkäsittelyyn.
Mikäli vedestä havaitaan korkeita pitoisuuksia pitää vesi kuljettaa luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan käsiteltäväksi. Välivarastointikentän pintarakennetta on tarkkailtava ja
mikäli siinä on havaittavissa halkeamia tai muita vastaavia vaurioita tulee rakenne korjata välittömästi. (YSL 4 §, YSL 7 §, YSL 8§, YSL 43 §).
4.4 Vanhan kaatopaikan sulkeminen
46. Toiminnasta poistettu vanha tavanomaisen jätteen kaatopaikka pitää sulkea. Kaatopaikka on esipeitettävä ja muotoiltava 31.9.2008 mennessä, pintarakenteiden tekeminen
voidaan vaiheistaa, kuitenkin niin, että sulkemistyö ja pintarakenteet on tehtävä valmiiksi viimeistään 1.9.2015 mennessä. (YSL 43 §, YSA 19 §, 20 §, JL 6 §, JA 9 §,
VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006)
47. Kaatopaikka on muotoiltava ja tiivistettävä huolellisesti, jotta pintarakenteille varmistetaan mahdollisimman tasainen ja kantava pinta. Penkan lakialue on muotoiltava
kauttaaltaan ulkoreunoja kohti viettäväksi, niin että sen kaltevuus on suurempi kuin 5
%. Pinnankaltevuuden on oltava kaatopaikan sivuluiskissa 1:3 tai loivempi. Täyttövaiheessa luiskan kaltevuus voi poikkeuksellisesti olla suurempi, mutta tällöinkin on kyettävä huolehtimaan jätetäytön säännöllisestä tiivistämisestä ja peittomaan levittämisestä. (YSL 43 §, YSA 19 §, 20 §, JL 6 §, JA 9 §, VNp kaatopaikoista 861/1997 ja
muutettuna VNA 202/2006)
48. Esipeitetyn ja muotoillun jätetäytön päälle pitää rakentaa pintarakenne VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006 mukaisesti, jolloin rakenteessa tulee
olla seuraavat rakennekerrokset ylhäältä alaspäin lueteltuna: vähintään 1 m pintakerros,
vähintään 0,5 m kuivatuskerros, vähintään 0,5 m tiivistyskerros ja kaasunkeräyskerros.
Tiivistyskerros pitää toteuttaa mineraalisella tiivistyskerroksella tai yhdistelmäraken-
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teena, jolloin tiivistyskerroksen rakennepaksuuteen sisältyy myös geotekstiili. Tiivistyskerroksen materiaalin vedenläpäisevyyskertoimen (K-arvo) pitää olla koko tiivistyskerroksen paksuudelta tasaisesti k 1 x 10-9 m/s. Mikäli käytetään bentoniittimattoa,
tiivistyskerroksen alaosan vedenläpäisevyyden pitää olla k
1 x 10-8 m/s. Tiivistyskerros on tiivistettävä ja rakenteen tiivistymistä on seurattava kenttäkokein ja tiivistämistä on jatkettava kunnes saavutetaan tiiveysvaatimus D>92 % (parannettu Proctorkoe) tai tiivistymistä ei enää tapahdu. Kuivakerrosten materiaalin vedenläpäisevyys (karvo) pitää olla vähintään 1 x 10-3. (YSL 43 §, YSL 45 §, JA 8 §, JA 9 §, VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006)
49. Rakenteiden valmistumisen jälkeen pintakerros on nurmetettava. Suljetulle kaatopaikalle ei saa istuttaa tai antaa kasvaa puita tai muuta sellaista kasvillisuutta, jonka
juuriston voidaan arvioida ulottuvan kuivatus- tai tiivistyskerrokseen. Käytöstä poistettu kaatopaikka rakenteineen on pidettävä jatkuvasti kunnossa ja rakenteiden kuntoa
on seurattava säännöllisin tarkastuksin. Havaitut rakennevauriot on korjattava viipymättä. (YSL 43 §, 45 §, 46 §, JL 6§, JA 9 §, VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006)
50. Luvan haltijan pitää toimittaa vanhan kaatopaikan sulkemissuunnitelma LänsiSuomen ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi 31.12.2008 mennessä. Sulkemissuunnitelmasta pitää ilmetä selkeästi suljettavan kaatopaikan esipeittokerroksen paksuus,
tiivistystoimet, penkan muotoilu, kallistukset ja luiskien kaltevuudet. (YSL 43 §, YSL
45 §, YsA 19 §, 20 §, JL 6 §, JA 9 §, VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA
202/2006)
51. Kaatopaikan sulkemissuunnitelmassa tulee esittää kaatopaikan sulkemisen jälkihoito, valvonta, tarkkailu ja raportointi sekä alueen jälkikäyttö ja suotovesien vähentämistoimet. Suunnitelmassa on esitettävä myös kaatopaikan täyttöalueen lopullinen pintarakenteiden rakentamissuunnitelma materiaaleineen, esitys kaatopaikka-alueen kaatopaikkakaasun keräilystä, käsittelystä ja mahdollisesta hyödyntämisestä sekä rakennustyön laadunvalvonta. (YsL 43 §, 46 §, JL 52 §, JA 8 §)
52. Kaatopaikan sulkemisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus Länsi-Suomen ympäristökeskukselle. Kaatopaikan pitäjän tulee pitää ympäristökeskus sekä kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaiset selvillä viimeistelytöiden aloittamisesta, edistymisestä ja valmistumisesta. Viimeistelytöiden valmistuttua on samoille viranomaisille
toimitettava sulkemistöiden loppuraportti, jossa esitetään selvitys toteutuneista rakenteista ja laadunvalvontatuloksista. (YsL 43 §, 46 §, JL 52 §, JA 8 §)
4.5 Kaasunkeräys ja -käsittely
53. Jäteaseman kaatopaikkojen jätetäytöissä muodostuvat kaatopaikkakaasut on kerättävä yhteen ja pyrittävä ensisijaisesti hyödyntämään. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, kaasu on käsiteltävä polttamalla tai muulla tavoin. Vanhan kaatopaikan kaasunkeräysjärjestelmän keräilykapasiteetti ja kaasunmuodostumismäärä on tarkastettava
ja tarvittaessa keräyskaivojen määrää on lisättävä. Uuden kaatopaikan kaasunkeruuputkisto ja kaasunpoistokaivot on rakennettava alueen täytön aikana siten, että kaivot ulottuvat täyttöalueen pohjaan saakka. Kaatopaikkakaasun hyödyntäminen tai käsittely uudella kaatopaikalla on aloitettava viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän päätöksen
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lainvoimaiseksi tulemisesta. (YSL 43 §, YSL 45 §, YSL 46 §, YSL 55 §, YSA 19 §,
YSA 20 §, VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006)
54. Kaatopaikkakaasun määrä, paine ja kaasun ainesosat metaani (CH4), hiilidioksidi
(CO2) ja happi (O2) on selvitettävä jäteaseman kaatopaikkojen käyttövaiheessa kuukausittain ja jälkihoitovaiheissa puolivuosittain. Hakijan tulee jätettävä suunnitelma kaatopaikkakaasujen hyödyntämis- ja käsittelytavasta 31.2.2010 mennessä Länsi-Suomen
ympäristökeskukseen. Suunnitelmassa pitää esittää arvio kaasunmuodostusmääristä
kaatopaikkojen eri käyttövaiheissa. (YSL 43 §, YSL 45 §, YSL 46 §, YSL 55 §, YSA
19 §, 20 §, VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006)
55. Kaasun keräystä on kummallakin kaatopaikalla jatkettava kunnes kaasunmuodostus
on niin vähäistä, että kaasun keräystä ja käsittelyä ei ympäristönsuojelullisesti enää pidetä tarpeellisena. Ympäristökeskus päättää milloin kaasunkeräys ja käsittely voidaan
lopettaa. (YSL 42 §, JäteL 6 §, JäteA 8 §)
4.6 Erityislieteallas
56. Jäteaseman kaakkoisosassa sijaitseva käytössä 31.10.2007 asti ollut erityislieteallas
pitää saattaa sellaiseen tilaan, ettei käytöstä poistetun altaan sisällöstä aiheudu haittaa
ympäristölle. Hakijan tulee toimittaa esitys erityislietealtaan jatkotoimenpiteistä ja tarkkailutuloksista Länsi-Suomen ympäristökeskukseen 31.8.2009 mennessä hyväksyttäväksi.
57. Erityislietealtaasta pohjan salaojakerros on viemäröity tarkkailukaivoon, josta kertyvän veden laatua pitää tarkkailla vuoden ajan. Tarkkailutulokset pitää liittää esitykseen lietealtaan jatkotoimenpiteistä. Esityksen tulee sisältää tiedot erityislietealtaaseen
sijoitetun pilaantuneen materiaalin laadusta, määrästä, altaan rakenteista, ympäristövaikutuksista joiden perusteella on laadittu aikataulun sisältävä ehdotus jatkotoimenpiteiksi.
Altaasta tarkkailukaivoon suotautuvasta jätevedestä on tarkkailtava kolmen kuukauden
välein: Cr kok, kiintoaine, sameus, pH, alkaliniteetti, BOD7, CODCr, Pkok, Nkok, sulfaatti,
johtokyky. Ensimmäiset näytteet on otettava elokuussa 2008. Länsi-Suomen ympäristökeskus voi saatujen tulosten perusteella muuttaa analyysivalikoimaa tai näytteenottotiheyttä.
4.7 Jätteenkäsittelyalueiden ja kaatopaikkarakentamisen laadunvalvonta
58. Jäteaseman kaatopaikkojen pohja- ja pintarakenteiden tiivistyskerrosten rakentaminen on ajoitettava siten, ettei rakenteiden toiminta vaarannu sääolosuhteiden seurauksena. Jokaista uuden kaatopaikan rakennusvaihetta (tavanomaisen jätteen uuden kaatopaikan viisi käyttöaluetta) sekä uuden ja vanhan kaatopaikan sulkemistöitä ja pintarakenteita koskevat asiakirjat pitää toimittaa viimeistään 6 kk ennen vuorossa olevan rakentamisvaiheen aloittamista Länsi-Suomen ympäristökeskukseen hyväksyttäväksi.
Asiakirjojen tulee sisältää lupamääräyksissä edellytettyä rakennetta vastaava rakennesuunnitelma ja aikataulu, rakentamisen työtapaselostus, rakentamisen laadunvalvontasuunnitelma ja tieto tiivistyskerroksessa käytettävän materiaalin tiiviystutkimuksen järjestämisestä ennen rakentamisen aloittamista. (YSL 42 §, YSA 20 §, JL 6 §, JA 8 §,
VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006)
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59. Jäteaseman kaatopaikkojen ja käsittelykenttien pohja- ja pintarakenteiden rakennustyön valvontaan on nimettävä ulkopuolinen riippumaton laadunvalvoja, jonka tehtävänä on varmistaa, että rakentaminen tapahtuu laadunvalvontasuunnitelman mukaisesti
ja työn tulos vastaa suunnitelmissa esitettyä vaatimustasoa. Riippumattoman laadunvalvojan on varmistettava käytettävien materiaalien ja menetelmien soveltuvuus kyseiseen
tarkoitukseen. Laadunvalvojan pitää rakennusvaiheen töiden valmistuttua koota laadunvalvontamittausten tulokset raportiksi, johon pitää liittää tiedot rakentamistöiden
kulusta, rakenteiden laatu ja kuinka saavutettu laatu vastaa tässä päätöksessä esitettyjä
kyseiselle rakenteelle annettuja ympäristölupamääräyksiä. (YSL 42 §, JL 6 §, JA 8§,
YSA 20§ ja VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006)
60. Hakijan pitää tiedottaa säännöllisesti valvontaviranomaiselle rakentamis- ja sulkemis- ja viimeistelytöiden kulusta rakentamistöiden aikana. Kolmen kuukauden kuluessa
edellä mainittujen töiden valmistumisesta on ympäristökeskukselle toimitettava raportti
toteutuneesta työvaiheesta, jossa esitetään selvitys rakentamistöiden kulusta, toteutuneista rakenteista ja laadunvalvontatuloksista. (YSL 43 §, JA 8§)
61. Kaatopaikkaa tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin Länsi-Suomen ympäristökeskus on todennut tehdyn tarkastuksen pohjalta, että se vastaa ympäristöluvassa ja
sen nojalla hyväksytyissä suunnitelmissa annettuja määräyksiä. (VNp kaatopaikoista
861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006)
62. Pilaantuneiden maiden välivarastointi- ja käsittelykentän II-vaiheen rakentamisesta
pitää toimittaa laadunvarmistussuunnitelma viimeistään kuusi kuukautta ennen rakennustöiden aloittamista ympäristökeskukseen hyväksyttäväksi. Rakennustöiden laatua on
valvottava ulkopuolisen riippumattoman laadunvalvojan toimesta. (YSL 42 §, JL 6 §,
JA 8 §)
4.8 Jätemateriaalien hyödyntäminen
63. Kaatopaikkojen pintarakenteissa voidaan käyttää seuraavia jätteitä:
Esipeittokerros:
– 17 05 04 muut kuin nimikkeessä 17 05 03 mainitut maa- ja kiviainekset
– Pilaantuneita maita ja teollisuuden jätemateriaaleja, jotka täyttävät asianmukaisin liukoisuustestein osoitettuna tavanomaisen jätteen kaatopaikan kelpoisuusvaatimukset ja lupamääräyksen 66 ehdot.
Tiivistyskerros:
– 17 05 04 muut kuin nimikkeessä 17 05 03 mainitut maa- ja kiviainekset
– Pilaantuneita maita ja teollisuuden jätemateriaaleja, jotka täyttävät asianmukaisin liukoisuustestein osoitettuna pysyvän jätteen kaatopaikan kelpoisuusvaatimukset ja lupamääräyksen 65 ehdot.
Kuivatuskerros- ja kaasunkeräyskerros:
– 17 02 02, 20 01 02 lasimurska
– 17 05 04 muut kuin nimikkeessä 17 05 03 mainitut maa- ja kiviainekset
– 16 01 03 loppuun käytetyistä renkaista valmistettu rengasrouhe
– 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07 betoni- ja tiilimurska
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Kasvukerros:
– 17 05 04 muut kuin nimikkeessä 17 05 03 mainitut maa- ja kiviainekset
– Luonnonmateriaaliksi rinnastettavaa kompostimultaa, joka ei sisällä vaarallisia
aineita
(YSL 7 §, YSL 8 §, YSL 42 §, JäteL 6 §, JäteA 8 §, VNp kaatopaikoista 861/1997 ja
muutettuna VNA 202/2006)
64. Mikäli kaatopaikkojen pintakerroksissa halutaan hyödyntää muita kuin edellä mainittuja jätteitä, tulee niiden ympäristöominaisuuksista, rakennusteknisistä ominaisuuksista, soveltuvuudesta ko. rakennekerrokseen ja laadunvalvonnasta esittää suunnitelma
vähintään 3 kuukautta ennen jätemateriaalin käyttöä rakenteessa. Ympäristökeskus arvioi selvityksen saatuaan, voidaanko jätettä käyttää kaatopaikan pintarakenteissa, ja onko lupamääräystä tarpeen täsmentää tai täydentää. (YSL 7 §, YSL 8 §, YSL 42 §, JäteL
6 §, JäteA 8 §, VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006)

65. Kaatopaikkojen tiivistyskerroksiin käytettävistä jätemateriaaleista tulee selvittää soveltuvin osin ainakin seuraavat rakennustekniset ominaisuudet: rakeisuus, tiivistyvyys,
plastisuus, orgaanisen aineksen määrä, eri savimineraalien määrä (maa-ainekset ja
maabentoniitti), liukeneva suolamäärä, karbonaattipitoisuus, biohajoavuus, tilavuuskutistuma, routivuus, kokoonpuristuvuus, lujuus- ja muodonmuutosominaisuudet sekä vedenläpäisevyys. (YSL 7 §, YSL 8 §, YSL 42 §, JäteL 6 §, JäteA 8 §, VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006)
66. Hyödynnettäessä jätteenpoltto- ja energialaitoksen pohjatuhkia pitää varmistaa niiden soveltuvuus tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, selvittämällä jätteen kaatopaikkakelpoisuus, fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet ja haitallisuus ympäristölle
myös jätteenpolttoasetuksen 362/2003 mukaisesti. Selvityksen tulee koskea polttojätteen liukoisen jakeen ja raskasmetallien liukoisen jakeen kokonaismäärää. Lisäksi on
otettava huomioon pysyviä orgaanisia yhdisteitä (ns. POP- yhdisteitä) sisältäville jätteille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa EY 850/2004 annetut sijoitusrajoitukset. Tuhka ei myöskään saa vaikuttaa kaatopaikan ympäristönsuojelujärjestelyjen
laatutasoon ja niiden turvaamiseen. (YSL 4 §, YSA 20 §, JL 51 §, VNp kaatopaikoista
861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006).
67. Jäteaseman kaatopaikkojen ulkopuolisissa tie- ja kenttärakenteissa saa hyödyntää
rakenteen vaativan määrän murskattua ja huolellisesti muusta jätteestä eroteltua ja puhdistettua lasi-, betoni- ja tiilijätettä. Betoni ja tiilijätteen hyödyntämisessä pitää noudattaa Valtioneuvoston asetusta eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa
(591/2006). Hyödynnettävän jätteen laatu pitää selvittää tutkimalla jätteen eräkohtaiset
liukoisuudet ja haitta-ainepitoisuudet. Suunnitelmat jätteiden käyttökohteesta (poikkileikkauskuvat rakenteesta) ja jätteen käyttömäärästä on toimitettava Länsi-Suomen ympäristökeskukselle kuukautta ennen hyödyntämistä hyväksyttäväksi. (YSL 44 ja YSL
45 §).
5 VESIENKÄSITTELY
68. Kaatopaikkojen ja jätteidenkäsittelyalueiden likaiset jätevedet on pidettävä erillään
puhtaista hulevesistä niskaojien, kaatopaikkarakenteiden, pintojen kallistusten,
viemäröinnin ja muiden teknisten rakenteiden avulla. Rakenteiden toimivuus on
varmistettava säännöllisesti ja huoltotoimenpiteet järjestettävä viipymättä.
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Toiminnanharjoittajan tulee pyrkiä toiminnastaan syntyvän jätevesimäärän
vähentämiseen, kuten poistamalla puhdas lumi pitää keväisin, ennen sulamiskauden
alkua täyttöalueilta ja muilta vesienkäsittelyjärjastelmään liitetyiltä aluilta täyttöaluiden
ulkopuolelle. (YSL 43 §, YSA 19§, VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA
202/2006)
69. Jäteaseman jätevedet on johdettava Kokkolan kaupungin jätevedenpuhdistamolle
käsiteltäväksi tai puhdistettava vastaavan tasoisesti viimeistään 31.1.2013 alkaen.
Jätevedet eivät saa vaikuttaa haitallisesti jätevedenpuhdistamon tai viemäriverkoston
toimintaan tai vaikeuttaa prosessissa syntyvän lietteen hyötykäyttöä. (YSL 43 §, YSA
19§, VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006)
70. Jäteaseman nykyistä jätevesienkäsittelyprosessia on tehostettava. Ennen
siirtoviemärin rakentamista jätevedet pitää käsitellä jäteaseman paikallispuhdistamossa
niin, että jäteaseman paikallispuhdistamon puhdistustehokkuudessa saavutetaan
juoksutusajan keskiarvona seuraava reduktio:
BOD7
Pkok
CODcr

85 %
90 %
40 %

(YSL 43 §)
71. Jäteasemalta lähtevää vesiuomaa on pidettävä viemärinä, niin kauan kuin jätevettä
sinne johdetaan. Jätevedet on johdettava niin, että jäteaseman vesienjohtamisesta aiheutuvat ympäristöhaitat estetään. Luvan haltija vastaa toiminnastaan aiheutuneesta ojien mahdollisesta likaantumisesta ja on velvollinen suorittamaan sellaiset jokien suurentamis-, kunnostamis- ja kunnossapitotyöt, jotka tarvitaan toiminnasta syntyvien jätevesien asianmukaiseen johtamiseen. Länsi-Suomen ympäristökeskus voi tarvittaessa
antaa määräyksiä työn suorittamisesta. Vahingon, haitan ja muun edunmenetyksen korvaamiseen sovelletaan VL: 11 lukua. (YSL 7 §, YSL 8 §, YSL 19 §, YSL 43 §, YSL 48
§, YSL 49 §, Vesilaki 261/264, 10 luku 6 § 2 mom. ja Vesilaki 11 luku)
72. Luvan saajan pitää esittää yksityiskohtainen suunnitelma jäteaseman
jätevesienkäsittelyjärjestelmää koskevista muutoksista ja tehostamisesta Länsi-Suomen
ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi 30.9.2009. Suunnitelmaan pitää sisältyä tiedot
jäteaseman vesienkäsittelyjärjestelmän rakenteista, käsittelymenetelmän tehosta ja
tehostamisesta sekä selvitys puhdistusmenetelmässä syntyvien rejektien käsittelystä.
Vesienkäsittelysuunnitelman pitää sisältää tilanne ennen siirtoviemärin valmistumista ja
sen jälkeen. Ympäristökeskus voi katsoessaan tarpeelliseksi edellyttää asian tai sen
osan ratkaisemista ympäristölupakäsittelyn kautta. (VNp kaatopaikoista 861/1997 ja
muutettuna VNA 202/2006)
73. Vanhan kaatopaikan ympärysojaan kerättyjä suotovesiä voidaan kierrättää
sadettamalla takaisin vanhan kaatopaikan jätetäyttöön jätevesimäärän vähentämiseksi.
Tasausaltaan tilavuutta on tarpeen vaatiessa lisättävä. Jäteaseman ympäristö ei saa
suurimmankaan valuman aikana päästä vettymään. Suotoveden kierrätyksen
vaikutuksia on seurattava kaatopaikan keskeisten prosessien, kuten kaatopaikkakaasun
mudostumisen osalta. Sadettamisesta pitää laatia suunnitelma, joka pitää liittää
jäteaseman menettelyohjeisiin ja toimittaa Länsi-Suomen ympäristökeskukseen ennen
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sadettamisen aloittamista. Sadetusta ei saa tehdä alueella, jossa on aloitettu
pintarakenteiden rakentaminen. Kierrätetyn suotoveden määrä pitää raportoida
vuosiraportoinnin yhteydessä. (YSL 7 §, YSL 8 §, JäteL 6 § ja VNp kaatopaikoista
861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006)
6 TOIMINNAN TARKKAILU JA RAPORTOINTI
74. Jäteaseman pinta- ja pohjavesien sekä kaasunmuodostuksen tarkkailuohjelma on
päivitettävä. Tarkkailuohjelmaehdotuksessa on esitettävä kaikki näytteenottopaikat (ilmoitettuina yhtenäiskoordinaattijärjestelmän mukaisesti), näytteenottotiheys ja parametrit. Tarkkailuun pitää sisältyä kaatopaikan pohjavesien seurantaputket, joiden avulla
rajataan kaatopaikan vaikutusalue ja pilaantuneiden maiden välivarastointikentän tasausaltaaseen kertyvien jätevesien tarkkailu. Pohjavedenseurantaputkia pitää asentaa
aina tarpeen vaatiessa vaikutusalueen laajuuden ja muutosten seuraamiseksi. Tarkkailusuunnitelmaehdotus on toimitettava Länsi-Suomen ympäristökeskukseen hyväksyttäväksi viimeistään 31.10.2008 mennessä. Siihen saakka kunnes uusi tarkkailuohjelma on
hyväksytty, pitää hakijan tarkkailla ympäristövaikutuksia jäteasemalla käytössä olevan
tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelma on päivitettävä ja uusi ohjelma hyväksytettävä aina uusien toimintojen käyttöönoton ja jäteaseman toimintojen tai rakenteiden olennaisten muutosten yhteydessä. (YSL 43 §, YSL 45 §, YSL 46 §, YSL 19 §,
YSL 20 §, JL 6 §, JA 8 § ja VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA
202/2006)
75. Tarkkailuohjelman mukaiset jätevesien-, kaasunmuodostus-, pohjavesi- ja vesistötulokset sekä paikallispuhdistamon tehontarkkailutulokset on vuosittain koottava raportiksi, joka on toimitettava helmikuun loppuun mennessä Länsi-Suomen ympäristökeskukseen ja Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Analyysi- ja mittaustulokset
on oltava raportin liitteenä. (YSL 46 §)
76. Toiminnanharjoittajan tulee pitää kirjattua käyttötarkkailua, josta pitää ilmetä mm.
jäteasemalla tapahtuneet poikkeukselliset tilanteet, kaatopaikan käyttöön ja hoitoon
liittyvät toimenpiteet (jätetäytön pinta-ala, tilavuus ja koostumus, vedenkorkeus,
lämpötila, käytössä oleva alue ja laskelma jäljellä olevasta tilavuudesta), jäteaseman
vesien keräily- ja käsittelytoimintojen toimivuuden tarkkailu, jätekirjanpito ja jätteiden
kaatopaikkakelpoisuuden seuranta. Tietoja tehdystä käyttötarkkailuun liittyvästä kirjanpidosta on pyydettäessä annettava valvontaviranomaiselle yhteenvetoraportteina. Käyttötarkkailukirjanpito on säilytettävä vähintään neljä vuotta. (YSL 46 §)
77. Toiminnanharjoittajan tulee pitää kirjaa vastaanotetuista jätteistä, niiden määrästä,
laadusta, alkuperästä, toimitusajankohdasta, edelleen toimittamisesta, kaatopaikkakelpoisuutta koskevista todistuksista, kaatopaikalle vastaanotetun biohajoavan jätteen
määrästä, vastaanottamatta jätetystä jätteestä. Tarvittavat tiedot kirjanpidosta on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Jäte, ilma- ja vesipäästöt on ilmoitettava
sähköiseen ympäristöhallinnon VAHTI- tarkkailurekisteriin. (YSA 43 §, 46 §, YSA 19
§, YSA 20 §, JL 51 §, VNp 861/1997)
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7 TOIMINNAN MUUTTAMINEN JA LOPETTAMINEN
78. Luvan haltijan on viipymättä ilmoitettava toiminnan olennaisista muutoksista, toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tai toiminnan keskeyttämisestä Länsi-Suomen ympäristökeskukselle. (YSL 90 § ja JA 9 §)
79. Luvanhaltija on vastuussa jäteaseman toiminnan vaikutuksista ja vaikutuksien tarkkailusta myös toiminnan loppumisen jälkeen. Luvan haltijan on vastattava kaatopaikkojen jälkihoidosta, pintarakenteiden kunnosta, kaatopaikkakaasun, suotovesien sekä
pinta- ja pohjavesien tarkkailusta niin kauan kuin se on tarkkailutulosten perusteella perusteltua, kuitenkin vähintään 30 vuotta kaatopaikan sulkemisesta. (YSL 46 §, YSL 90
§, JA 9 § ja VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006 8 § ja liite 3)
80. Ennen jäteaseman toiminnan loppumista on jäteasemalla välivarastossa olevat ongelmajätteiksi luokiteltavat jätteet toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn ja kaikki
hyödyntämiskelpoinen materiaali on toimitettava hyötykäyttöön. (YSL 43 §, YSL 45 §,
JL 6 §, JL 15 §, JL 19 §, JL 20 §, JA 8 §, JA 9 §)
81. Öljyjätteiden vastaanotto öljyisten maiden vastaanottoaltaaseen tulee lopettaa viimeistään siinä vaiheessa, kun jätteiden vastaanottaminen kaatopaikalle päättyy. Öljyisten maiden kompostoinnin loppuun saattamisesta on esitettävä ympäristökeskukselle
suunnitelma osana lupamääräyksessä 40 edellytettyä kaatopaikan lopettamissuunnitelmaa. (YSL 43 §, JL 6 §, JL 19 §, JL 20 §, JA 8 §, JA 9 §)
8 VAKUUS
82. Luvan haltijan on maksettava Länsi-Suomen ympäristökeskukselle kokonaisuudessaan 1 500 000 euron vakuus tai vastaava järjestely, jolla varmistetaan jätteiden käsittelyä koskevien vaatimusten täyttyminen toiminnan lopettamisen yhteydessä. Vakuuden suuruus on uuden laajennusalueelle rakennettavan tavanomaisen loppusijoitusalueen sekä jäteaseman jätteenkäsittely- ja varastointitoimintojen osalta 1 000 000 euroa ja
suljettavan vanhan kaatopaikan ja erityislietealtaan osalta 500 000 euroa.
Uuden kaatopaikan ja jäteaseman jätteenkäsittely- ja varastointitoimintojen osalta määrätty vakuus tai muu vastaava järjestely voidaan toimittaa viidessä erässä, aina viimeistään kuukautta ennen kaatopaikan täyttövaiheen käyttöönottoa. Vanhan kaatopaikan ja erityislietealtaan osalta vakuus tai vastaava järjestely on toimitettava kolmen
kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta.
Vakuus tai muu vastaava järjestely tarkastetaan kaatopaikan lupamääräysten tarkastamisen yhteydessä. Perustellusta syystä vakuuden määrää voidaan tarkistaa ennen lupamääräysten tarkistamista, esimerkiksi lopullisten pintarakenteiden rakentamisen jälkeen. Hakijan pitää esittää suunnitelma tarkistetun vakuuden määrästä viimeistään
31.12.2015. Länsi-Suomen ympäristökeskus voi tarvittaessa tarkistaa ja muuttaa vakuuden määrää. (YSL 42 § ja YSL 43, YSL 45§, YSL 55 §, JL 28 §)
RATKAISUN PERUSTELUT
Lupaharkinta
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Länsi-Suomen ympäristökeskus myöntää ympäristöluvan tavanomaisen jätteen kaatopaikan rakentamiselle, vanhan täyttöalueen sulkemiselle, jätteen lajittelu-, välivarastointi- ja kompostointikäsittelylle sekä tavanomaisen jätteen sijoittamiselle. Toimintakokonaisuus ei ole ristiriidassa jätehuollon yleisten tavoitteiden kanssa ja jäteaseman
toiminta voidaan järjestää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimusten mukaisesti, kun otetaan huomioon annetut ympäristölupamääräykset.
LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT
Määräykset 1 ja 47. Jäteaseman kaatopaikat on luokiteltu VNp kaatopaikoista
(861/1997) ja sen muutos (1049/1999) mukaisesti kolmeen eri luokkaan. Kaatopaikkaa
koskevassa lupapäätöksessä on oltava määräys kaatopaikan luokasta, sillä luokitus ohjaa kaatopaikan pinta- ja pohjarakenneratkaisuja ja sijoitettavan jätteen laatua.
Määräys 2. Lupamääräys on annettu maisemallisen haitan estämiseksi.
Määräys 3. Jäteasemalle vastaanotettavien, varastoitavien, käsiteltävien, sijoitettavien
jätteiden määrää ja laatua voidaan ympäristöluvassa rajata. Toiminnanharjoittajan pitää
olla selvillä vastaanotettavien jätteiden laadusta ja määrästä. Myönnetyn suuruisina jätemäärät mahdollistavat vastaanoton myös poikkeustilanteissa. Kaatopaikalle sijoitetaan jätteitä, joita ei voida hyödyntää materiaalina tai energiana
Määräys 4. Jäteasemalle vastaanotettavien, varastoitavien, käsiteltävien ja sijoitettavien
jätteiden määrää ja laatua voidaan ympäristöluvassa rajata. Toiminnanharjoittajan pitää
olla selvillä vastaanotettavien jätteiden laadusta ja määrästä. Hyötyjätealueen maapohja-alueelle saa sijoittaa vain puhtaita ylijäämämaita, sillä alueen pohjarakenteet eivät täytä muiden jätteiden sijoittamiselle asetettuja vaatimuksia.
Määräykset 5 - 6. Hyötyjätteiden vastaanotto, lajittelu, käsittely ja edelleen toimittaminen ovat välttämättömiä toimintoja jätteiden hyödyntämisen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyötyjätekentällä tapahtuva jätteiden lajittelu ja varastointi jätejakeittain mahdollistavat jätteen sisältämän aineen hyötykäytön. Toiminnalle annetut määräykset ovat
tarpeen jätteiden asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi ja ympäristölle aiheutuvan
haitan minimoimiseksi.
Määräykset 7 - 10. Hyödynnettäväksi toimitettavien maa-ainesten varastointiajasta annettu määräys on VnP 861/1997 muutettuna VNA 202/2006 mukainen. Pilaantuneiden
maamassojen vastaanotosta ja varastoinnista sekä kentän rakenteesta annettujen määräysten tarkoituksena on estää toiminnasta ympäristölle aiheutuvia haittoja. Peittämällä
maa-ainekset vähennetään suotoveden määrää. Tiiviillä pohjarakenteella, tarkkailemalla pohjarakenteen kuntoa ja jätevesien laatua varmistetaan, ettei ympäristöön pääse
johtumaan haitallisia aineita. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä varastoitavien jätteiden laadusta ja määrästä, ettei välivarastointikentälle tuoda sinne sopimatonta jätettä.
Jätteiden määrä on oltava selvillä kokonaisjätemäärän hallitsemiseksi.
Määräykset 11 - 16. Öljyisten jätteiden laatu ja käsittelyaikojen pituus edellyttävät rakenteiden pitkäaikaiskestävyyttä ja kovaa kulutusta, jotta haitta-aineet eivät pääse kulkeutumaan rakenteiden läpi ympäristöön. Tästä syystä edellytetään öljyisten jätteiden
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käsittely- ja varastointialueelle tiivistä pintarakennetta ja toiminnan loppuessa rakenteen haitta-ainepitoisuuksien selvittämistä. Haitta-aineiden liukoisuusarvoja ja rakennekerroksien ominaisuuksia määritettäessä on käytetty apuna valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tiedotetta 2245 (Mroueh, U-M., et.al. Pilaantuneiden maiden kunnostushankkeiden hallinta, Espoo 2004). VTT on jäteasetuksen 18 §:n mukainen asiantuntijaviranomainen, jonka ohjeita käytetään yleisesti pilaantuneiden maiden ja muiden jätemateriaalien hyödyntämisen ohjauksessa Öljyisten jätteiden ja öljyllä pilaantuneiden
maiden vastaanotosta ja käsittelystä annettujen määräysten tarkoitus on estää toiminnasta ympäristölle aiheutuvia haittoja.
Määräys 17. Länsi-Suomen ympäristökeskus pitää jäteaseman sijaintia sopivana hakemuksessa esitetylle toiminnalle edellyttäen, että annettuja lupamääräyksiä noudatetaan.
Suojavyöhyke on määrätty melu, pöly ja maisemahaitan minimoimiseksi.
Määräykset 18 - 19. Jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikkaa on jäteasetuksen 8 §:n
mukaisesti hoidettava niin, että estetään suunnitellusti vaaratilanteet ja toiminnasta aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat.
Määräys 20. Alue pitää lukita ilkivallan ja hallitsemattoman jätteen sijoittamisen estämiseksi.
Määräys 21. Lupamääräys perustuu valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista
(VNp 993/1992).
Määräys 22. Jäteaseman toiminnoista vastaavan henkilön nimeämisellä varmistetaan,
että jäteaseman toimintaa koskevia lupamääräyksiä noudatetaan vastuullisesti.
Määräys 23. Hakijan seuratessa aktiivisesti alan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja ottamalla käyttöönsä uudet tarjolla olevat ratkaisut toiminnassaan hän turvaa parhaalla mahdollisella tavalla toimintansa ympäristöturvallisuuden ja vähentää
haitallisia ympäristönvaikutuksista ja niistä aiheutuvia kuluja.
Määräykset 24 - 26 on annettu valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksen (861/1997) liitteen 1 perusteella kaatopaikasta aiheutuvien ympäristöhaittojen estämiseksi ja minimoimiseksi. Mahdollisten haittojen torjunta ja varautuminen poikkeustilanteisiin kuuluvat laitoksen asianmukaiseen käyttöön ja hoitoon. Viranomaisten tiedonsaanti on tarpeen valvonnan järjestämiseksi.
Määräykset 27 - 28. Jätteiden vastaanottoa koskevat määräykset on annettu rajaamaan
jätekeskuksessa vastaanotettavien jätteiden laatua ja määrää. On katsottu, että määräysten mukaisina määrinä jätteet on katsottu mahdolliseksi käsitellä, sijoittaa ja välivarastoida jäteasemalla ympäristölupamääräysten mukaisesti.
Määräykset 29 - 30. Jätteiden vastaanottoa ja sijoittamista koskevilla määräyksillä varmistetaan, että kaatopaikalle sijoitetaan ainoastaan sen luokituksen mukaista jätettä.
Kaatopaikalle sijoitettavan jätteen tulee täyttää Valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksen
(861/1997) ja sen muutoksen (202/2006) edellyttämät kyseisen kaatopaikkatyypin kelpoisuuskriteerit. Kaatopaikan rakenteet vastaavat myös tätä samaa luokitusta. Jätteen
haltijan tulee olla selvillä hallussaan olevan jätteen määrästä, lajista, laadusta, alkupe-
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rästä ja jätehuollon kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista.
Määräys 31. Alueen jätteenpoltto- ja energialaitosten tuhkia voidaan sijoittaa kaatopaikalle vasta sen jälkeen, kun ne on todettu kaatopaikkakelpoisiksi ja niiden haitallisuus
ympäristölle on perusteellisesti selvitetty, eikä muuta käsittely- tai hyödyntämistapaa
tuhkille ole löytynyt.
Määräys 32. Ympäristökeskus sallii biojätteen sijoittamisen kaatopaikalle vain selkeästi
terveyttä tai ympäristöä uhkaavissa onnettomuus- ja poikkeustilanteissa.
Määräys 33. Rakentamisessa syntyvä ja muu soveltuva asbestijäte voidaan hyväksyä sijoitettavaksi Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997), muutettuna Valtioneuvoston asetus (202/2006) liite 2 mukaisesti, joko ongelmajätteen kaatopaikalle tai
tavanomaisen jätteen kaatopaikan erilliseen ja riittävästi eristettyyn osaan. Sijoittaminen tavanomaisen jätteen kaatopaikalle on nykyistä käytäntöä. 16.7.2004 voimaan tullut Euroopan neuvoston päätös (2003/33/EY) mahdollistaa asbestijätteen sijoittamisen
tavanomaisen jätteen kaatopaikalle lupamääräyksen mukaisesti. Asbestipölyn leviämisen estämiseksi jäte on peitettävä huolellisesti ja merkittävä kaatopaikkakarttaan, jotta
aluetta ei myöhemmin kaiveta.
Määräys 34. Tietyillä orgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneiden maa-ainesten pienjäteeriä voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle haitta-ainepitoisuuksien perusteella (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2006, Jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden toteaminen).
Määräys 35. Kaatopaikalle tuotavien jätteiden oikealla sijoittamisella ja alueen oikealla
hoidolla voidaan merkittävästi vähentää toimintaan liittyviä haittatekijöitä. Täyttötoiminnan rajoittaminen tietylle alueelle ja alueen peittäminen välittömästi siirryttäessä
seuraavalle täyttöalueelle vähentää mm. haittaeläinten määrää, roskaantumista sekä
kaatopaikan likaisten suotovesien määrää.
Määräys 36. Pohjamaan on oltava riittävän kantava alusta kaatopaikan rakentamiselle,
jotta kaatopaikan pohja- ja pintarakenteen tiivistysrakenteisiin ei kohdistu ennakoimattomia rasitteita puutteellisesta rakennusalustasta johtuen.
Määräys 37. Määräyksen mukaista pohjan tiiveysvaatimusta voidaan pitää mahdollisimman hyvänä terveys- ja ympäristöhaittojen torjuntamenetelmänä, jolla estetään ympäristölle haitallisten aineiden suotautuminen pohjaveteen ja maaperän pilaantuminen.
Kaatopaikan pohjaeristyksen tehtävänä on suotovesien keräilyn tehostaminen ja haittaaineiden ympäristöön kulkeutumisen estäminen. Mineraalisen tiivistyskerroksen tarkoituksena on haitta-aineiden suotautumisen ja diffuusion minimointi. Keinotekoisen eriste
tehostaa mineraalisesta tiivistyskerroksesta suotovesien keräilyä ja haitta-aineiden pidättämistä. Kuivatuskerroksen tarkoituksena on kerätä ja poistaa jätetäytöstä suotautuvat vedet, jotka johdetaan käsittelyyn salaojaverkoston kautta ja näin vähennetään tiivistysrakenteen päälle muodostuvaa vesipainetta.
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Määräys 38. Kaatopaikkakaasun keräys ja käsittely vähentää haitallisten ilmapäästöjen
muodostumisen. Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997) liitteen 1 kohdan 4
mukaan kaatopaikkakaasu on kerättävä yhteen.
Määräys 39. Jätetäytön esipeittomaakerroksen pikaisella rakentamisella ja tiivistämisellä vähennetään roskaamis- ja eläinhaittoja. Esipeittokerroksen tehtävänä on estää
mineraalisen tiivistyskerroksen ja jätteen sekoittuminen, edistää paineen jakautumista
ylempää kerrosta tiivistettäessä ja johtaa kaasua kaasunkeräyskerrokseen.
Määräys 40. Yksityiskohtaisen sulkemissuunnitelman laatiminen on tarkoituksenmukaista siinä vaiheessa, kun kaatopaikan sulkemisaikataulu on selvillä. Kaatopaikan
suunnitelmallisella sulkemisella ja työaikaisella laadunvalvonnalla pyritään varmistamaan pintarakenteen toimivuus ja korkealaatuinen lopputulos ja että pintarakenteissa
käytetään parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää
terveys- ja ympäristöhaittojen torjuntamenetelmää. Kaatopaikan pitäjän tulee pitää ympäristökeskus sekä kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaiset selvillä
viimeistelytöiden suunnittelusta, aloittamisesta, edistymisestä ja valmistumisesta.

Määräykset 41 - 43. Pintaeristyksen tarkoituksena on estää sade- ja pintavaluntavesien
imeytyminen jätteeseen, vähentää näin likaantuneen suotoveden muodostumista ja haitta-aineiden kulkeutumista. Vaadittua kaatopaikan pinnan tiiveysvaatimusta voidaan pitää mahdollisimman hyvänä terveys- ja ympäristöhaittojen torjuntamenetelmänä, jolla
estetään tehokkaasti sade- ja sulamisvesien imeytymistä jätetäyttöön, vähennetään likaantuneen suotoveden muodostumista ja haitta-aineiden kulkeutumista ympäristöön.
Pintakerroksella estetään kaatopaikan haju-, pöly-, lintu- ja maisemahaittoja sekä minimoidaan ilmapäästöjen syntyminen ohjaamalla haitalliset kaatopaikkakaasut käsittelyyn. Kaatopaikan luiskan kaltevuudeksi on määrätty 1:3 kaatopaikan vakavuuden säilyttämiseksi ja sortumien estämiseksi. Pintaeristyksen maisemoinnilla vaikutetaan ympäristön viihtyisyyteen ja sen asianmukaisella hoidolla estetään kasvillisuuden juurien
tunkeutuminen rakennekerroksiin.
Määräykset 45. Kentän rakenteita koskevat määräykset on annettu ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Kenttää on tarkoitus käyttää laajennushankkeen edetessä
myös pilaantuneiden maiden käsittelyalueena. Kentän jatkokäyttötarkoitus huomioiden
on olennaista suunnittelu- ja rakennustöissä huolehtia, että kentästä rakennetaan riittävän tiivis. Pilaantuneiden maiden käsittelytoiminnalle kentällä pitää hakea ympäristölupaa käsittelymenetelmien tarkentuessa.
Määräykset 46 - 49. Kaatopaikan pintarakenteiden tarkoituksena on vähentää kaatopaikan haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia., sade- ja sulamisvesien imeytymistä jätetäyttöön, likaantuneen suotoveden muodostumista ja haitta-aineiden kulkeutumista
ympäristöön. Pintakerroksella estetään kaatopaikan haju-, pöly-, lintu- ja maisemahaittoja sekä minimoidaan ilmapäästöjen syntyminen ohjaamalla haitalliset kaatopaikkakaasut käsittelyyn. Pintaeristyksen maisemoinnilla vaikutetaan ympäristön viihtyisyyteen ja sen asianmukaisella hoidolla estetään kasvillisuuden juurien tunkeutuminen rakennekerroksiin. Kaatopaikan luiskan kaltevuudeksi on määrätty 1:3 kaatopaikan vakavuuden säilyttämiseksi ja sortumien estämiseksi.
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Määräykset 50 - 52. Yksityiskohtaisen sulkemissuunnitelman laatiminen on tarkoituksenmukaista siinä vaiheessa, kun kaatopaikan sulkemisaikataulu on selvillä. Suunnitelmallisella toteutuksella ja työaikaisella laadunvalvonnalla pyritään varmistamaan pintarakenteen toimivuus ja korkealaatuinen lopputulos ja että pintarakenteissa käytetään parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja
ympäristöhaittojen torjuntamenetelmää. Käytöstä poistetun kaatopaikan valvonnalla,
tarkkailulla ja kunnossapidolla huolehditaan, ettei viimeistelty jätetäyttöalue aiheuta
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kaatopaikan tarkkailu ja jatkuva kunnossapito ovat tarpeen, koska jätepenkereen painumat voivat aiheuttaa vettä kerääviä painanteita ja/tai pintarakenteen vaurioitumista. Valvonnalla estetään luvaton jätteiden
tuonti täyttöalueelle kaatopaikan käytöstä poistamisen jälkeen. Kaatopaikan pitäjän on
vastattava kaatopaikan jälkihoidosta vähintään 30 vuoden ajan ottaen huomioon kaatopaikan käytöstä poistamisesta aiheutuva välitön vaara tai haitta.
Määräykset 53 - 55. Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997 ja muutettuna
VNA 202/2006) liitteen 1 kohdan 4 mukaan kaatopaikkakaasu on kerättävä yhteen ja
mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä. Kaatopaikkakaasun purkautumista on kaatopaikkapäätöksen mukaisesti valvottava, kaasu on kerättävä yhteen ja mahdollisuuksien
mukaan hyödynnettävä. Mikäli kerättyä kaasua ei voida hyödyntää, on se hävitettävä
polttamalla.
Määräykset 56 - 57. Ympäristölupahakemuksessa on esitetty erityislietealtaan sulkemistoimiksi rakentamalla VNp kaatopaikoista 861/1997 ja muutettuna VNA 202/2006
mukainen ongelmajätekaatopaikan pintarakennevaatimusta vastaava pintarakenne. Länsi-Suomen ympäristökeskus katsoo, ettei erityislietealtaaseen sijoitetun jätteen laadun ja
suotovesistä esitettyjen tarkkailutulosten perusteella ei voida suoraan antaa määräystä
sulkea erityislieteallas rakentamalla ongelmajätteen kaatopaikan pintakerrosrakenteet.
Altaasta suotautuvia vesiä on tarkkailtava annettujen määräysten mukaisesti ja saatujen
tarkkailutulosten perusteella on arvioitava voidaanko allas sulkea esitetyn mukaisesti
vai onko loppusijoitusallas tarpeen kunnostaa.
Määräykset 58 - 62. Rakennustöiden (pinta- ja pohjarakenteet) laadunvalvontaa koskevilla määräyksillä varmistetaan, että rakennustyöt suoritetaan riittävällä huolellisuudella, rakentamisessa noudatetaan annettuja määräyksiä ja että rakentamisen laadunvalvontaa toteuttavan tahon asiantuntemus on riittävä. Vaihekohtaisten rakennus- ja rakennesuunnitelmien esittäminen ennen töiden aloittamista ympäristökeskukselle vaaditaan valvonnallisista syistä. Jätteen loppusijoitus- ja käsittelyalueiden pohjarakenteiden
rakentaminen on suunniteltava erityisen huolellisesti rakenteen tiukkojen laatukriteerin
varmistamiseksi. Liittymäkohdat ovat erityisesti kaatopaikkojen pysyvän, muuttamattoman pohjarakenteen riskialueita ja tasalaatuinen tiiveystaso on ehdoton vaatimus koko alueella. Ennen täyttö- ja jätteiden käsittelyalueiden käyttöönottoa ympäristökeskus
tarkastaa vaaditut dokumentit ja, että kaatopaikka tai sen osa vastaa lainsäädäntöä ja
ympäristöluvassa annettuja lupamääräyksiä.
Määräykset 63 – 67. Pilaantunut maa-aines on jäteasemalle vastaanotettaessa ja hyödynnettäessä jäte. Kaatopaikan rakenteissa hyödynnettävän jätteen, kuten sijoitettavan
jätteenkin tulee täyttää Valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksen (861/1997) ja sen muutoksen (202/2006) edellyttämät kyseessä olevan kaatopaikkatyypin kelpoisuuskriteerit.
Vaarallisia aineita sisältävien materiaalien käyttö jäteaseman kenttä- tai tierakenteissa
alueilla, joiden vedet johdetaan pintavesien kanssa jäteaseman vesienkäsittelyjärjestel-
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män ohi, suoraan pintavesiin on kielletty, sillä haitta-aineiden on mahdollista huuhtoutua pintavesiin ja edelleen vesistöön. Tämän vuoksi tie- ja kenttärakenteissa käytettävien jätemateriaalien ympäristökelpoisuuden arvioinnissa tulee käyttää liukoisuustestejä. Testien tuloksia pitää verrata pysyvän jätteen kaatopaikan kelpoisuusarvoihin ja
jätteiden käyttöä maarakentamisessa sääteleviin raja-arvoihin.
Määräykset 68 -70, 72. Valtioneuvoston kaatopaikoista antamassa päätöksessä
edellytetään, että kaatopaikan pintavedet ja ulkopuoliset valumavedet on pidettävä
erillään jätteestä ja kaatopaikan suotovesistä. Likaiset kaatopaikkavedet on kerättävä
yhteen soveltuvin teknisin ratkaisuin, kuten salaojituksin ja pumppauksin ja
puhdistettava tehokkaasti, joko kaatopaikalla tai johdettava muualle puhdistettavaksi.
Kaatopaikkaa on hoidettava niin, että sen ulkopuolelle johdettavien kaatopaikkavesien
määrä on mahdollisimman pieni ja vesienjohtamisesta aiheutuva ympäristökuormitus
pysyy mahdollisimman vähäisenä.
Jäteaseman suotovesien käsittelystä on annettu määräykset pinta- ja pohjavesien
pilaantumisen estämiseksi. Ympäristökeskus on määrännyt ennen kaupungin viemäriin
johtamista pintavesiin johdettavalle jätevedelle puhdistustehoarvot ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunnan 26.6.2000 antaman jätevesien johtamisluvan mukaisesti. Mikäli jätevesienkäsittelyjärjestelmän tehotai jäteaseman kuormitustarkkailun perusteella havaitaan, että haitallisten aineiden
pitoisuudet ovat lisääntyneet jäteaseman alapuolisissa havaintopisteissä vesienkäsittelyä
on tehostettava viipymättä.
Lupamääräyksessä 71. Luvan haltijan kunnossapitovastuun tarkoituksena on estää yksityiselle tai yhteiselle edulle jätevesien johtamisesta aiheutuva vahinko tai haitta. Erityisiä määräyksiä töistä ei ole annettu, koska Kokkolan kaupungilta saadun tiedon mukaan kaatopaikan eteläpuoleiselle alueelle on tehty uusi kunnostussuunnitelma, jonka
mukaisesti alueella on toteutettu ojien kunnostustöitä.
Määräys 73. Tasausaltaaseen kerättyjen kaatopaikkavesien sadettamisen pyrkimyksenä
on jätevesimäärän vähentäminen haihtumista lisäämällä ja jäteaseman nykyisen
jätevedenkäsittelyjärjestelmän kuormituksen vähentäminen. Ympäristöministeriön
ympäristöoppaassa (nro.100, koskien kaatopaikalle sijoittamista koskevia rajoituksia ja
nestemäisten jätteiden sijoituskieltoa) ohjeistetaan, että nestemäisten jätteiden
sijoituskielto ei estä ympäristöluvan mukaista vesien hallintaan ja käsittelyyn liittyvää
kaatopaikkaveden palauttamista jätteeseen. Ennen kunnan siirtoviemäriin siirtymistä
sadettaminen voidaan sallia. Suunnitelmallisella toiminnalla estetään haitalliset
vaikutukset ympäristölle, kaatopaikan prosessille ja rakenteille.
Määräykset 74 - 77. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävän selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Kaatopaikkatoiminta ei saa aiheuttaa pohjavesien pilaantumista.
Tilannetta seurataan tarkkailutulosten perusteella ja tarpeen vaatiessa luvan haltijan on
ryhdyttävä toimiin pilaantumisen estämiseksi. Jäteaseman tarkkailu on tarpeen ympäristövaikutusten ja niiden torjuntatoimien arvioimiseksi. Jätteiden loppusijoituspaikan
pitäjän on vastattava alueen jälkihoidosta ja tarkkailusta vielä jätteiden lopettamisen ja
sulkemistoimien jälkeenkin. Ympäristönsuojelulain 46 §:n nojalla ympäristöluvassa on
annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen, jätteiden ja
jätehuollon sekä toiminnan vaikutusten tarkkailusta. Kirjanpitoa ja raportointia koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. Vuosiraportissa on
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esitettävä päästölähteittäin valvonnan kannalta olennaiset päästötiedot ja päästöt, joista
laitoksen on voimassa olevan käytännön mukaisesti raportoitava myös PRTR- ja
VAHTI- rekistereihin.
Määräys 78. Ilmoitusvelvollisuus toiminnan muutoksista on määrätty viranomaisten
tiedonsaannin varmistamiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi.
Määräys 79. Valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksen (861/1997) liitteessä 3 on edellytetty kaatopaikan ja sen jälkihoitovaiheen valvonta. Ympäristönsuojeluasetuksen 20 §:n
mukaan luvanhaltija on vastuussa kaatopaikan jälkihoidosta vähintään 30 vuotta. Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu on toteutettava suunnitelmallisesti sekä kaatopaikan
käytössä olon aikana että jälkihoitovaiheessa.
Määräys 80. Kaatopaikalle kerättyjen ongelmajätteiden toimittaminen asianmukaiseen
käsittelyyn ennen kaatopaikan sulkemista estää niistä aiheutuvat riskit ympäristölle.
Kaatopaikalle erilliskerätyt, hyödyntämiskelpoiset materiaalit ovat teknisesti ja taloudellisesti hyödynnettävissä, joten ne tulee toimittaa hyötykäyttöön ennen kaatopaikan
sulkemista.
Määräys 81. Öljyisten maiden vastaanotto öljyisten maiden käsittelyaltaisiin ja niiden
kompostointi tulee päättyä viimeistään silloin, kun jätteiden vastaanotto kaatopaikalle
päättyy. Erillistä suunnitelmaa on edellytetty, koska jätteitä ei saa hylätä ja kompostointiprosessi tulee toteuttaa hallitusti loppuun.
Määräys 82. Vakuuden määrän on vastattava niitä kustannuksia, joita asianmukaisesta
jätehuollosta toiminnan lopettamisen yhteydessä aiheutuu. Vakuuden on katettava kaatopaikan käytöstä poistamisesta, pintarakenteiden rakentamisesta ja muiden ympäristönsuojelurakenteiden kuten vesien- ja kaasunhallintajärjestelmien huollosta ja ylläpidosta sekä sulkemisen jälkeisistä päästöjen ja painumien tarkkailutoimista aiheutuvat
kustannukset. Kaatopaikan tarkkailutoiminnan kustannukset on katettava vähintään 30
vuoden ajan kaatopaikan sulkemisesta lukien.
Lupamääräyksessä on annettu mahdollisuus jättää vakuus tai muu vastaava järjestely
myös useammassa vaiheessa, jolloin vakuuden suuruus paremmin seuraa uudelle kaatopaikalle loppusijoitettavia jätemääriä.
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. (Ympäristönsuojelulaki 56 §)
TOIMINNAN ALOITTAMINEN
Ab Ekorosk Oy hakee myös ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaista lupaa aloittaa ympäristölupapäätöksen mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhaku
sallii alueella tapahtuvan nykyisen toiminnan. Tilapäisesti loppusijoitettavia jätteitä varastoidaan tarkoitukseen rakennetulla välivarastointikentällä, jonka kapasiteetin on ar-
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vioitu riittävän vuoden 2008 syyskuun loppuun saakka. Jätehuoltoyhtiön toimialueelta
puuttuu tavanomaisen jätteen kaatopaikka, jonne voidaan sijoittaa 14 kunnan alueen
yhdyskunnista ja teollisuudesta tuleva jäte, joita ei voida hyödyntää materiaalina eikä
energiana. Päätöksen voimaantulon viivästyminen rajoittaa alueellisen jätehuollon
asianmukaisen järjestämisen. Lain edellytykset täytäntöönpanolle muutoksenhausta
huolimatta ovat siis olemassa.
Luvan mukainen toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä
noudattaen, jos Ab Ekorosk Oy asettaa 40 000 euron vakuuden ennen toiminnan aloittamista. Vakuus on asetettava omavelkaisena pankkitakauksena, jonka edunsaajana on
Länsi-Suomen ympäristökeskus tai pankkitalletuksena, josta on toimitettava ympäristökeskukseen talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella Länsi-Suomen ympäristökeskuksen hyväksi. (YSL 101 §) Vakuus palautetaan hakijan pyynnöstä, kun lupapäätös on saanut lainvoiman.
Täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Täytäntöönpanoratkaisun mukainen toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta, koska alue on kaavoitettu jätehuoltotoiminnoille, alueella on ollut samanlaista toimintaa aiemminkin ja toiminnan laatu huomioiden alue pystytään saattamaan ennalleen, mikäli päätös ei saa
lainvoimaa. Jätekeskuksella on riittävät ympäristönsuojelujärjestelmät, joita uuden ympäristöluvan lupamääräysten mukaan kehitetään, eikä toiminnasta ole odotettavissa
merkittäviä haittoja ympäristölle.
Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta koskevan päätöksen toimeenpanon. (YSL 101 §)
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. 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
Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä viimeistään 31.12.2015 mennessä.
Hakemukseen tulee liittää selvitykset jäteveden käsittelylaitteiston toiminnasta, toiminnan vaikutuksista ympäristöön, yhteenveto tarkkailun tuloksista ja mahdolliset suunnitelmat ympäristönsuojelutoimista. (Ympäristönsuojelulaki 55 §)
Korvattavat päätökset
Tämä ympäristölupapäätös korvaa seuraavat laitosta koskevat päätökset:
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen 31.8.1998 antama ympäristölupamenettelylain mukainen ympäristölupa (Dnro 0898Y0145) koskien Storkohmon kaatopaikan toimintaa.
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Länsi-Suomen ympäristökeskuksen 31.10.2001 antama ympäristölupapäätös (Dnro
0898Y0145-121), koskien kaatopaikka-alueen pohjoisosassa sijaitsevien vanhojen lietealtaiden käytöstä poistamista.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000) 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 28 §, 31 §, 35 - 38 §, 41 §, 42
§, 43 §, 45 §, 46 §, 51 §, 52 - 56 §, 96 -98 §, 100 §, 101 §, 105 §
Ympäristönsuojeluasetus (YSA 169/2000) 1 §, 2 §, 6 §, 8 - 10 §, 12 §, 16 - 19 §, 20 §,
23 §, 36 §
Jätelaki (JL 1072/1993) 3 §, 4 §, 6 §, 9 §, 12 §, 15 §, 17 §,19 §, 28 §, 44 §, 51 §, 52 §,
55 §
Jäteasetus (JA 1390/1993) 3 §, 3a §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §,10 §
Vesilaki (VesiL 264/1961)
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (Vnp 861/1997)
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (1049/1999)
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (202/2006)
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa
(951/2006)
Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta (362/2003)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
(1237/2003)
Ympäristöministeriön päätös yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta
(867/96)
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Päätöksestä peritään käsittelymaksua 13 520 euroa.
Maksu määräytyy lupahakemuksen vireille tulon aikana voimassa olleen ympäristöministeriön asetuksen alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
(1237/2003) nojalla. Jäteaseman uuden tavanomaisen jätteen kaatopaikan ympäristöluvasta perittävä maksu on 7 710 euroa, vanhan tavanomaisen jätteen kaatopaikan ympäristöluvasta perittävä maksu on tavanomaisen jätteen kaatopaikan alennettu maksu, eli
3 850 euroa ja jätteiden hyödyntämis- tai käsittelylaitoksen maksu alennettuna on 3 920
euroa. Toimintakokonaisuutta koskevan lupa-asian käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsittelymaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen maksusta.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta haetaan muutosta samassa järjestyksessä kuin
pääasiasta.
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
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Hakijalle
Jäljennös päätöksestä
Suomen ympäristökeskus
Kokkolan kaupunginhallitus
Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunta
Ilmoitus päätöksestä
Tieto päätöksen antamisesta ilmoitetaan erikseen niille, joille on annettu tieto hakemuksen jättämisestä sekä niille, jotka ovat esittäneet hakemuksen johdosta muistutuksia ja
vaatimuksia.
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä
Tieto päätöksestä julkaistaan Länsi-Suomen ympäristökeskuksen ilmoitustaululla Kokkolassa ja Kokkolan kaupungin ilmoitustaululla. Tieto päätöksestä julkaistaan lisäksi
Keskipohjanmaa ja Österbottens Tidning lehdissä.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella:
- luvan hakija;
- ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
- rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristö-, terveyden- tai
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toimintaalueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- laitoksen sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset
ilmenevät;- alueellinen ympäristökeskus sekä laitoksen sijaintikunnan ja vaikutusalueen
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen;
- muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta haetaan muutosta samassa järjestyksessä kuin
pääasiasta.
Valitusosoitus on liitteenä.
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Jari Tolppanen

Insinööri

Johanna Nissilä

54
Liitteet
Yleiskartta
Asemapiirros
Valitusosoitus

Huomautus: Verkkopalveluun vietäviin ympäristölupapäätöksiin sovelletaan ympäristöministeriön 29.4.2004 päivättyä ohjetta. Sen mukaan päätöksiä verkkopalvelussa julkaistaessa otetaan henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta huomioon siten, että verkkopalveluun vietävistä päätöksistä poistetaan muistuttajana, mielipiteen ilmaisijana tai korvauksen saajana olevien yksityisten henkilöiden nimet. Korvausluettelon
voi nimien muokkaamisen sijaan kokonaan jättää julkaistavasta päätöksestä pois.
Tässä päätöksessä yllä tarkoitetut yksityisten henkilöiden nimet on korvattu kirjaimilla A,
B, C jne. ja päätöksen lopussa olevan otsikon Ilmoitus päätöksestä alla oleva luettelo
poistettu.

