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HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO
Metsä Fibre Oy on 2.3.2015 toimittanut aluehallintovirastoon Kemin
tehdasintegraatin yhteydessä toimivan teollisuusjätteen loppusijoitus- ja
käsittelyalueen
toistaiseksi
voimassa
olevan
ympäristöluvan
lupamääräysten tarkistamista koskevan ympäristölupahakemuksen.
Lupahakemus koskee tehdasjätteen käsittelyalueen toimintaa, jolle
hakija esittää annettavaksi oma erillinen ympäristöluparatkaisu. Alueella
muodostuvat
jätevedet
johdetaan
käsiteltäväksi
sellutehtaan
jätevedenpuhdistamolle, eikä jätteenkäsittelyalueen jätevesien käsittely
ja johtaminen mereen kuulu tähän lupa-asiaan.

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Metsä Fibre Oy:n Kemin tehdasintegraattiin kuuluu valkaistua ja
valkaisematonta sulfaattisellua valmistava sellutehdas, voimalaitos,
vesilaitos, jätevedenpuhdistamo sekä teollisuuskaatopaikka.
Teollisuuskaatopaikalle sijoitetaan toiminnoissa syntyviä hyötykäyttöön
kelpaamattomia
jätejakeita.
Teollisuusjätteen
kaatopaikka
on
luokitukseltaan
tavanomaisen
jätteen
kaatopaikka.
Jätteenkäsittelyaluetta käyttää Metsä Fibre Oy:n Kemin sellutehtaan
lisäksi Metsä Board Kemi Oy:n kartonkitehdas.
Metsä Fibre Oy:n Kemin tehdas sijaitsee Kemin kaupungissa,
kaupunkitaajaman luoteislaidalla Perämeren rannalla Kemijoen suulla.
Teollisuusjätteen kaatopaikka sijaitsee sellutehtaan alueen länsipuolella
Kuivanuoron saaressa hakijan omistamalla kiinteistöllä 240-28-2801-2.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Teollisuusjätteen loppusijoitusalue on luvanvarainen direktiivilaitos
ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1 taulukon 1 kohdan 13 g)
perusteella.
Voimassa olevassa Kemin tehtaan ympäristöluvassa, joka koskee myös
jätteenkäsittelyalueen toimintaa, on määrätty jätettäväksi hakemus
ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi 1.3.2015 mennessä.
Lupamääräysten tarkistamishakemus on tehty jätteenkäsittelyalueelle
erikseen, koska hakija on halunnut erottaa jätteenkäsittelyalueen omaksi
toiminnakseen muusta tehdastoiminnasta. Toimintaa haetaan
jatkettavaksi pääosin voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti, mutta
alueen toimintoja päivitetään ja loppusijoitettavia jätejakeita muutetaan
joiltakin osin.
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LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojeluasetuksen
1
§:n
1.
momentin
mukaan
aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen direktiivilaitosta
koskevassa ympäristölupa-asiassa.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Jätteenkäsittelyalueen nykyiselle toiminnalle on voimassa PohjoisSuomen ympäristölupaviraston 29.5.2007 myöntämä ympäristölupa nro
61/07/2, Dnro Psy-2004-y-182.
Jätteenkäsittelyalue sijaitsee Kemin kaupungin yleiskaavan (vahvistettu
4.10.2001, päivitetty 20.1.2015) sekä asemakaavan (vahvistettu
27.8.2001,
päivitetty
28.11.2014)
alueella.
Yleiskaavassa
jätteenkäsittelyalue kuuluu ympäristövaikutuksiltaan merkittävien
teollisuustoimintojen alueeseen (kaavamerkintä TT/sr11-16) ja
asemakaavassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen
(kaavamerkintä T).

TOIMINNAN KUVAUS
Yleiskuvaus
Metsä Fibre Oy:n Kemin tehtaalla tuotetaan havu- ja lehtipuusellua, josta
valmistetaan pehmo- ja hienopapereita. Tehtaan toiminnassa syntyvät,
hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet toimitetaan tehtaan omalle
jätteenkäsittelyalueelle, mikäli niitä ei luokitella vaarallisiksi jätteiksi.
Tavanomaisen jätteen käsittelyalue sijaitsee tehdasalueen länsipuolella,
Kuivanuoron saaressa. Muun tehdasalueen ja jätteenkäsittelyalueen
erottaa toisistaan Kurimonhaaran kapea lahti.
Nykyinen jätteenkäsittelyalue on otettu käyttöön vuonna 2007. Aiemmin
alue on toiminut imuruoppausmassojen läjitysalueena. Tehtaan vanha,
käytöstä poistettu jätetäyttöalue sijaitsee tehdasalueen eteläpuolella.
Vanhan kaatopaikan sulkemistyöt on saatettu loppuun vuonna 2016.
Tehtaiden toiminnoissa muodostuvia prosessijätteitä on hyödynnetty
vanhan jätetäyttöalueen sulkurakenteissa. Vuodesta 2016 eteenpäin
jätteitä (soodasakka, lainerin pastaliete) on läjitetty uudelle kaatopaikalle.
Jätteenkäsittelyalueelle loppusijoitetaan Metsä Fibre Oy:n Kemin
sellutehtaan ja Metsä Board Oy:n kartonkitehtaan ja voimalaitoksen
toiminnassa syntyviä tavanomaisia ja pysyviä jätteitä. Alueelle
loppusijoitettavat jätejakeet täyttävät tavanomaiselle jätteelle asetetut
kelpoisuusvaatimukset.
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Toiminnan jatkaminen ja haettavat muutokset
Tehtaan jätteenkäsittelyalueen toimintaa aiotaan hakemuksen mukaan
jatkaa pääosin nykyisen ympäristöluvan mukaisesti. Koska
jätteenkäsittelyalueelle haetaan nyt erillistä ympäristölupaa, päivitetään
alueen toimintoja joiltakin osin.
Jätteenkäsittelyalueen luokitus on tavanomaisen jätteen kaatopaikka.
Merkittävimpiä muutoksia nykyiseen ympäristölupaan ovat jätteen
loppusijoitustoiminnan
siirtyminen
kokonaan
nykyiselle
jätteenkäsittelyalueelle ja muutokset sijoitettavien jätteiden laadussa
(mm. biologisesti hajoavan jätteen loppusijoituksen loppuminen vuoden
2016 alusta).
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 9.6.2016 antamallaan päätöksellä
hylännyt yhtiön hakemuksen eräiden biohajoavien jätteiden
sijoittamisesta jätehuoltoalueelle (PSAVI/3041/2015). Biohajoavan
jätteen sijoittamista jätehuoltoalueelle ei siten enää esitetä tässä
hakemuksessa.
Keväällä 2018 on käynnistynyt Kemin sellutehtaan uudistamista/uuden
biotuotetehtaan rakentamista koskeva selvityshanke, jonka myötä on
ilmennyt tarve täydentää hakemusta rakennus- ja purkutöiden
yhteydessä mahdollisesti syntyvän, tavanomaisen jätteen kriteerit
täyttävän
pilaantuneen
maaja
kiviaineksen
sijoittamisella
jätehuoltoalueelle. Lisäksi jätehuoltoalueella varaudutaan hyödyntämään
myös muualla kuin omalla tehdasalueella syntyviä tuhkia sellutehtaalla
syntyvän viherlipeäsakan kiinteytyksessä. Muuta tehdasalueen
ulkopuolisten jätteiden vastaanottamista ja loppusijoittamista ei
suunnitella. Muutosten johdosta on hakemuksessa esitettävien
loppusijoitettavien jätteiden määriä ja laatuja täsmennetty. Päivityksissä
on huomioitu suunniteltu sellutehtaan uusinta/uuden biotuotetehtaan
rakentaminen ja siitä seuraava jätemäärien kasvu.
Nykyisessä ympäristöluvassa esitettyyn jätteenkäsittelyalueen kokoon tai
maankäyttöön ei haeta muutoksia. Jätteenkäsittelyalueelle ei näyttäisi
tässä vaiheessa olevan laajentamistarvetta suunnittelualueen
ulkopuolelle tulevina vuosina, mikäli integraatin toiminta jatkuu
suunnitellun kaltaisena ja jätteenkäsittelytoimintaa voidaan jatkaa
hakemuksen mukaisesti.
Jätteenkäsittelyalueelle loppusijoitettavat jätteet
Jätteenkäsittelyalueelle loppusijoitetaan Metsä Fibre Oy:n Kemin
sellutehtaan ja Metsä Board Oy:n kartonkitehtaan ja voimalaitoksen
toiminnassa syntyviä tavanomaisia ja pysyviä jätteitä, kuten
viherlipeäsakkaa (soodasakkaa), tuhkia (lento- ja pohjatuhkaa) sekä
muita tehdasalueella muodostuneita jätteitä, kuten hyötykäyttöön
soveltumattomia rakennus- ja purkujätteitä (sis. asbesti), sekalaisia
epäorgaanisia teollisuusjätteitä sekä tavanomaiseksi jätteeksi
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luokiteltavaa pilaantunutta
ruoppausmassat.

maa-

ja

kiviainesta,

mukaan

lukien

Tehdasalueella syntyvien tuhkien lisäksi alueella on tarkoitus hyödyntää
Kemin lähialueen muilla voimalaitoksilla syntyvää lentotuhkaa
viherlipeäsakan
stabiloinnissa.
Tarkoituksena
on
korvata
metsälannoitteeksi sellaisenaan soveltuvan tehtaan oman kuorituhkan
käyttöä vähäarvoisemmalla tuhkajakeella.
Jätteenkäsittelyalueelle sijoitettavat jätejakeet, niiden jätekoodit sekä
vuotuiset määrät (nykyään ja ennuste) märkätonneina on esitetty
seuraavassa:
Jätekoodi

Nykyisin

Tulevaisuudessa

tonnia/v

tonnia/v

10 000

20 000

2 000

2 000

0

500

Loppusijoitettavat jätteet

03 03 02

Soodasakka

03 03 10

Sakeutettu
(pigmenttipitoinen)

03 03 99

Lietealtaan tyhjennyksen jäte

10 01 03

Lentotuhka

7 500

10 000

10 01 01

Pohjatuhka

300

500

17 05 04 ja 06

Pilaantunut maa- ja kiviaines tai
ruoppausmassa

-

20 000*

17 06 05*

Asbestia sisältävät rakennus- ja
purkujätteet

100*

4 400*

17 09 04

Teollisuuden
sekajäte

100

100

17 09 04

Sekalainen rakennus- ja purkujäte

1 000*

10 000*

Yhteensä loppusijoitus
kertaluontoisia jäte-eriä

19 900

33 100

21 000

67 500*

rejekti

epäorgaaninen

ilman

Yhteensä loppusijoitus enintään
*) Kertaluontoisia jäte-eriä

Osa loppusijoitettavista jätteistä (*) syntyy kertaluontoisista rakentamisja purkamistoimenpiteistä sekä pilaantuneiden maa- tai vesialueiden
kunnostamisesta.
Jätehuoltoalueelle
loppusijoitettavan
jätteen
kokonaismäärä vaihtelee siten runsaasti eri vuosina. Yllä olevassa
taulukossa ilmoitettu kokonaismäärä 33 100 tonnia vuodessa vastaa
hakijan arvioita tavanomaisen vuoden aikana loppusijoitettavasta
jätemäärästä tulevaisuudessa. Suurin alueelle yhdessä vuodessa
loppusijoitettavaksi suunniteltu jätemäärä on uuden tehtaan
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rakentamistoiminnan ja vanhojen rakennusten purkamisen yhteydessä
kuitenkin arviolta 67 500 t vuodessa.
Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus
Jätteenkäsittelyalueelle loppusijoitettavien ja kaatopaikkarakenteissa
hyötykäytettävien
prosessijätteiden
ominaisuuksia
on
tutkittu
kaatopaikkakelpoisuustutkimuksilla (ALS Finland Oy). Haitallisten
aineiden liukoisuudet näytteestä on määritetty 2-vaiheisella
ravistelutestillä. Vuoden 2018 tulokset (mg/kg, L/S=10) on esitetty
seuraavassa taulukossa. Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus varmistetaan
säännöllisesti vastaavuustestauksen avulla. Uusista jätejakeista
teetetään kaatopaikkakelpoisuustestaus ennen niiden sijoittamista
jätehuoltoalueelle.
VNa 331/2013
Tavanomaisen
jätteen
kaatopaikkakelpoi
suus
Näytteiden pvm.
Arseeni (as)
Barium (Ba)
Kadmium (Cd)
Kromi (Cr)
Kupari (Cu)
Elohopea (Hg)
Molybdeeni (Mo)
Nikkeli (Ni)
Lyijy (Pb)
Antimoni (Sb)
Seleeni (Se)
Sinkki (Zn)
Kloridi (Cl-)
Fluoridi (F-)
Sulfaatti (SO42-)

2
100
1
10
50
0,2
10
10
10
0,7
0,5
50
15 000
150
20 000

10-kattilan tuhka
(lentotuhka)

Soodasakka

14.5.2018

5.4.2018

0,004
0,7
<0,001
6,64
0,012
<0,0002
1,75
<0,06
0,05
<0,002
0,44
3,52
14 500
<2,0
64,6

0,115
0,914
<0,05
<0,05
0,68
<0,0001
2,44
0.69
<0,1
<0,1
<0,5
0,96
180
<4,0
4 370

Liukoisia pitoisuuksia on verrattu VNa:ssa 331/2013 asetettuihin
kaatopaikkaluokkien raja-arvoihin. Vuoden 2018 tulosten perusteella
leijukerroskattilan (K-10) lentotuhka ja soodasakka täyttävät
kaatopaikalle sijoitettavan jätteen vaatimukset.
Hakijan yhteenveto loppusijoitettavien prosessijätteiden ominaisuuksista
ja kaatopaikkakelpoisuuden arvioinnista on seuraavassa (suluissa
jätteen EWC-koodi):
Viherlipeäsakka eli soodasakka (03 03 02)
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Viherlipeäsakkaa eli soodasakkaa syntyy, kun mustalipeän poltossa
soodakattilaan muodostuneeseen sulaan sekoitetaan laihavalkolipeää.
Viherlipeäsakka on viherlipeän selkeytyksessä erottuva liukenematon
aines, jossa päämineraalina on kalsiumkarbonaatti. Lisäksi siinä on
nokea, metallioksideja, silikaatteja ja erilaisia korvauskemikaaleja.
Viherlipeäsakkaa pidetään inerttinä jätteenä, koska orgaanisen aineksen
määrä on vähäinen. Viherlipeäsakan pH on 11. Viherlipeäsakka soveltuu
sijoitetavaksi tavanomaisen jätteen kaatopaikalle.
Täyttöteknisistä syistä loppusijoitus edellyttää viherlipeäsakan
lujittamista (stabilointia), jotta jätteelle varattu täyttötilavuus voidaan
hyödyntää täysimääräisesti ja jätetäytöstä saadaan riittävän stabiili
sulkemisrakenteita varten. Lujittamiseen käytetään tehtaan omalla sekä
Kemin lähialueen muilla voimalaitoksilla syntyvää lento- ja pohjatuhkaa.
Kemin sellutehtaan suunnitellun uudistamisen/uuden biotuotetehtaan
rakentamisen yhteydessä viherlipeäsakan määrä tulee todennäköisesti
kasvamaan, mutta laadun arvioidaan säilyvän nykyisen kaltaisena.
Lentotuhka (10 01 03)
Metsä Fibre Oy:n voimalaitoksen leijukerroskattilassa (K-10) poltetaan
pääasiassa puuta (kuorta) ja turvetta. Kattilan savukaasujen
puhdistusjärjestelmässä erotettua lentotuhkaa on pyritty hyödyntämään
metsälannoitteena ja maanrakennuksessa mahdollisuuksien mukaan.
Jatkossa lentotuhka pyritään ohjaamaan yhä suuremmassa määrin
metsälannoitekäyttöön. Tarvittaessa osa tuhkasta hyödynnetään
tehdasalueen jätteenkäsittelyalueella viherlipeäsakan lujittamisessa ja
peitto- ja kuivatusrakenteissa. Pääosa viherlipeäsakan lujittamiseen
(stabilointiin) käytettävästä tuhkasta on kuitenkin tarkoitus hankkia Kemin
lähialueen muilta voimalaitoksilta.
Viherlipeäsakan stabiloinnissa käytettävien ulkopuolisilta voimalaitoksilta
toimitettavien tuhkien kaatopaikkakelpoisuus ja tekninen toimivuus
kiinteytysaineena selvitetään ennen niiden käyttöä. Tuhkajakeiden käyttö
hyväksytetään jaekohtaisesti valvovalla viranomaisella.
Pohjatuhka (10 01 01)
Metsä Fibre Oy:n voimalaitoksen leijukerroskattilassa (K-10) poistetaan
säännöllisesti epäpuhtauksia sisältävää leijupetihiekkaa eli ns.
pohjatuhkaa. Pohjatuhkan haitta-aineet ovat erittäin niukkaliukoisessa
muodossa ja niiden liikkuminen suotovesiin on vähäistä. Pohjatuhka
soveltuu sijoitettavaksi tavanomaisen jätteen kaatopaikalle.
Pilaantunut maa- ja kiviaines tai ruoppausmassa (17 05 04, 17 05 06)
Massoja saattaa syntyä tehdasalueella rakentamistoiminnan yhteydessä
sekä Karihaaran sahan alueen kunnostustöissä. Massojen haittaainepitoisuudet ylittävät joiltakin osin valtioneuvoston asetuksessa
214/2007 (ns. PIMA-asetus) luetellut kynnys-, ohje- tai raja-arvot
kokonaispitoisuutena. Loppusijoitettavat massat kuitenkin täyttävät
tavanomaisen
jätteen
kaatopaikalle
sijoitettavan
jätteen
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kelpoisuusvaatimukset
(liukoiset
ja/tai
kokonaispitoisuudet).
Kaatopaikalle
tapahtuvaan
loppusijoitukseen
kelpaamattomat
pilaantuneet
massat
toimitetaan
muualle
luvanvaraiseen
käsittelypaikkaan. Valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista 331/2013
28§ 2 momentin mukaisesti orgaanisen aineksen enimmäispitoisuus ei
koske pilaantunutta maa-ainesjätettä tai pilaantunutta ruoppausjätettä,
jos se sijoitetaan erilleen muista jätteistä. Kemin tehtaan
jätehuoltoalueella on mahdollista rajata kyseisille jätteille erillinen
loppusijoituspaikka. Niiden sijoittaminen ei siten aiheuta merkittäviä
muutoksia kaatopaikan käyttöön tai hoitoon.
Muut loppusijoitettavat jätejakeet
Jätejakeista lietteet (03 03 99) ovat lähinnä prosessista, kaivoista ja
säiliöistä erilaisten pesujen ja häiriötilanteiden seurauksena poistettuja
vesipitoisia jätteitä, joita ei voida uudestaan käyttää tuotannossa.
Loppusijoitettavat lietteet ovat lietealtaasta poistettua, kuivatettua sakkaa
ja kiintoainesta. Sakeutettu rejekti (03 03 10) sisältää vain
kartonkitehtaan pigmenttipitoisia, epäorgaanisia lietteitä.
Tietyt rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät betoni, tiilet, laatat ja
keramiikka (17 09 04) sekä mainitut seokset, joissa on vain vähäinen
määrä muita aineita kuten metalleja, muoveja, maata, orgaanisia aineita
puuta ja kumia ovat EY:n neuvoston direktiivin 1999/31/EY johdosta
antaman jätteiden luokittelu- ja kelpoisuusmenettelyä koskevan
päätöksen (19.12.2002) mukaan pysyviä jätteitä. Näitä jätejakeita
voidaan hyödyntää myös kaatopaikkarakenteiden, kuten teiden ja
penkereiden rakentamisessa. Hyötykäytetyt jakeet eivät kuulu
jäteverolain piiriin. Lisäksi kyseisiä jätejakeita pyritään hyödyntämään
muualla kuin kaatopaikkatoiminnassa ns. MARA-asetuksen mukaisilla
hyväksymismenettelyillä.
Muut epäorgaaniset sekajätteet (17 09 04) ovat peräisin erilaisista
tehtaan prosesseista ja täyttävät tavanomaisen jätteen kaatopaikalle
sijoitettavalle jätteelle asetetut vaatimukset.
Asbestijäte (17 06 05*) täyttää mainitussa EY:n neuvoston päätöksessä
(19.12.2002) kelpoisuuskriteerit, joiden perusteella asbestia sisältävät
rakennusmateriaalit
voidaan
sijoittaa
tavanomaisen
jätteen
kaatopaikalle. Asbestijätteen käsittelyssä ja sijoittamisessa noudatetaan
asetuksen VNa 331/2013 31 §:ssä esitettyjä vaatimuksia.
Jätteiden loppusijoitus
Jätteenkäsittelyalueelle loppusijoitetaan edellä kuvattuja
Loppusijoitettavat jätteet ovat tavanomaisia ja pysyviä jätteitä.

jätteitä.

Soodasakkajätteet läjitetään altaisiin. Jotta altaat voitaisiin täyttää
tasaisesti huonosti leviävällä soodasakalla, ne rakennetaan kapeiksi ja
pitkiksi siten, että jätekuormat voidaan tyhjentää altaisiin niiden
molemmilta reunoilta ja jätettä voidaan tarvittaessa tasoittaa
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pitkäpuomisella kaivinkoneella. Osa soodasakasta stabiloidaan altaissa
lujuusominaisuuksien parantamiseksi ja käytetään altaiden väli- ja
reunapenkereiden rakentamiseen.
Loppusijoitettava
tuhkajäte
läjitetään
suoraan
jätetäyttöön.
Hyödynnettävä tuhkajäte varastoidaan tarvittaessa kasoissa ennen sen
kuljettamista hyötykäyttöön.
Hyötykäyttöön kelpaamaton rakennus- ja purkujäte, asbestijäte sekä
pilaantunut maa- ja kiviaines ja ruoppausmassa läjitetään sellaisenaan
loppusijoitusalueelle. Pilaantunut maa- ja kiviaines tai ruoppausmassa
sijoitetaan
tätä
varten
varattavaan
erilliseen
täyttölohkoon.
Ruoppausmassa kiinteytetään tarvittaessa tuhkan avulla ennen
läjittämistä. Asbestijäte peitetään välittömästi maa-aineksella tai muulla
jätteellä.
Täyttötoiminta
Jätteenkäsittelyalueen jätetäyttötilavuus on yhteensä noin 550 000 m3.
Täyttö aloitetaan alueelta A, jolle on nyt rakennettu pohjarakenteet.
Seuraavaksi täyttö siirtyy alueen A eteläpuolelle alueelle C ja siitä
edelleen etelään alueelle D. Viimeisenä täytetään alueen A
pohjoispuolinen
alue
B.
Laajennusalueiden
rajaukset
ja
täyttösuunnitelma on esitetty alla olevassa kuvassa.
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Kuva 1. Nykyisen loppusijoitusalueen A täyttösuunnitelma ja jatkotäyttöalueiden
B–D tasaukset sekä koko loppusijoitusalueen täyttösuunnitelma.

Seuraavassa taulukossa on esitetty täyttötilavuuden jakautuminen eri
laajennusalueille ja alueiden pinta-alat.
Laajennusalue
A
B
C
D
Yhteensä

Täyttötilavuus
m3
80 000
80 000
235 000
155 000
550 000

Pinta-ala
ha
1,5
1,2
2,6
2,2
7,5

Jätteet läjitetään reunapenkereiden sisäpuolelle kerroksittain. Reuna- ja
välipenkereitä korotetaan täytön edistyessä. Täyttötoiminta tapahtuu
yleensä reunapenkereiden suojassa siten, että liikkuminen täyttöalueiden
reunaosissa on turvallista. Reunapenkereet muodostavat tasoitettuna
osan jätetäytön lopullista pintarakennetta.
Alueen A täyttö ja reunapenkereet tehdään siten, että sen länsi- ja
itäpuoleiset, suljettavat sivut rakennetaan maksimissaan kaltevuuteen
1:4 ja laajennusalueiden puoleiset, pohjois- ja eteläsivut maksimissaan
kaltevuuteen 1:2. Koko täytön lopullinen luiskakaltevuus tasolle +18,0 m
mpy (jätetäytön pohjatasosta lukien) saakka on maksimissaan 1:4.
Ylimmillään jätetäyttö tulee koko täyttöalueella suunnilleen tasolle +19,0
m mpy. Suunnitelman mukaiset korkeudet on ilmoitettu Metsä Fibren
omassa korkeusjärjestelmässä, joka on N60 +0,11 m.
Loppusijoitusalueen rakenteet
Nyt rakennetun alueen A pohjarakenteet on rakennettu nykyisen
ympäristöluvan
mukaisesti.
Pohjarakenteessa
tiivistyskerroksen
materiaalina on käytetty paikallista luonnonsavea (500 mm).
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Jätteenkäsittelyalueen laajennusalueiden B, C ja D suunnitellut
pohjarakenteet alhaalta ylöspäin on kuvattu seuraavassa taulukossa.
Kerros
Mineraalinen
tiivistyskerros
Keinotekoinen eriste
Suojakerros

Vaatimus
500 mm, k≤ 6,7 *10-10 m/s tai
väh. 1000 mm, k≤1*10-9 m/s *)
2 mm
2 mm / 200 mm

Materiaali
Soveltuvat maa-ainekset /
maabentoniitti
HDPE/LLDPE-tiivistyskalvo
Suojageotekstiili 1200 g/m2 tai
soveltuva, tavanomaisen
jätteen
kaatopaikkakelpoisuuskriteerit
täyttävä sivutuote (esim.
tuhka, # 0…2 mm)
Kuivatuskerros
Paksuus, d 500 mm,
Maa-ainekset tai
vedenläpäisevyys, k-arvo >
tavanomaisen jätteen
1*10-3 m/s
kaatopaikkakelpoisuuskriteerit
täyttävä sivutuote
*) Mineraalinen tiivistyskerros voidaan rakentaa 500 mm paksuisena kerroksena, jolloin
vedenjohtavuusvaatimus on k≤ 6,7 *10-10 m/s tai metrin (1000 mm) paksuisena kerroksena,
jonka vedenjohtavuusvaatimus k≤1*10-9 m/s.

Kun täyttö on saavuttanut lopullisen korkeutensa ja muotonsa, se
suljetaan. Jätteenkäsittelyalueen sulkemiseen liittyviä toimenpiteitä
tehdään jo toiminta-aikana. Osa-alueen saavuttaessa lopullisen
korkeutensa rakennetaan sen päälle pintarakenne, joka muodostuu
seuraavista kerroksista (alhaalta ylöspäin):
-

esipeitto- ja tasauskerros
tiivistysrakenne, bentoniittimatto (k<2,0*10-11 m/s)
kuivatusrakenne, salaojamatto (vastaa 500 mm kerrosta,
k>1,0*10-3 m/s)
pintakerros (maa-ainekset, komposti) >1000 mm

Tiivistyskerros voidaan toteuttaa myös muulla rakenteella. Tiivistyskerros
voidaan toteuttaa paksummalla kerroksella, joka laskennallisesti
paksuuden ja k-arvon mukaisesti täyttää vaatimuksen 500 mm ja k<1*109 m/s. Kuivatuskerros voidaan toteuttaa esim. salaojasorasta tai hiekasta
300 mm, jonka vedenjohtavuus täyttää vaatimuksen k>1,0*10-3 m/s.
Pintarakenteen
pinta
nurmetetaan.
Jätteenkäsittelyalueen
sulkemissuunnitelma
laaditaan
siinä
vaiheessa,
kun
loppusijoitustoimintaa ollaan lopettamassa. Pintarakennekerrokset ja
käytettävät materiaalit tarkentuvat sulkemissuunnitelmien laatimisen
yhteydessä.
Jätteiden ja sivutuotteiden esikäsittely ja välivarastointi
Jätteenkäsittelyalueelle rakennetaan tarvittaessa varastokenttä, jossa
välivarastoidaan ja esikäsitellään sellaisia tehtaan toiminnoissa
muodostuvia, hyödyntämiseen soveltuvia jätejakeita, joita voidaan
myöhemmin käyttää jätteenkäsittelyalueen maarakenteisiin tai toimittaa
muualle
hyödynnettäviksi.
Alueella
välivarastoidaan
myös
kokonaisuudessaan hyötykäyttöön ohjattavia, tehtaan toiminnasta
syntyviä sivutuotteita.
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Välivarastoitavat jätteet ovat:
-

pohjatuhka (leijupetihiekka)
rakennusten purkujätteitä (betoni, tiili, laatat ja keramiikka)
metallit
pilaantuneet maa- ja kiviainekset, ruoppausmassat

Välivarastoitavat sivutuotteet:
-

Kuorihiekka
Oksarejekti (hiekanerotuksen rejekti)
Meesa
Poltettu kalkki
Kuorikattilan lentotuhka
Kaasuttimen tuhka

Seuraavassa
taulukossa
on
esitetty
jätteenkäsittelyalueella
varastokentän
valmistumisen
jälkeen
esikäsiteltävien
ja
välivarastoitavien jätteiden sekä välivarastoitavien sivutuotteiden määrät
(ennuste).

Välivarastoitavat jätteet
Rakennus- ja purkujäte
Metallit
Pohjatuhka
Yhteensä
Välivarastoitavat sivutuotteet
Kuorihiekka
Oksarejekti
Meesa
Poltettu kalkki
Lentotuhka
Kaasuttimen tuhka
Yhteensä
Yhteensä varastokentälle

Koodi
17 09 04
17 04 05
10 01 01

Tonnia/v
2 000
400
1 000
3 400

-

9 000
100
500
3 000
3 000
1 200
16 800

-

20 200

Metsä Fibre Oy:n Kemin tehdas on rekisteröity Eviran toimesta
lannoitevalmisteiden mukaiseksi toimijaksi (asiakasnumero T00021615). Tehtaan tuotantoprosessissa syntyviä sivutuotteita voidaan
hyödyntää sellaisenaan lannoitevalmisteina tai niiden raaka-aineina.
Osaa sivutuotteista välivarastoidaan jätehuoltoalueen yhteydessä olevilla
välivarastoalueilla yllä olevan taulukon mukaisesti. Osa sivutuotteista
välivarastoidaan tehdasalueella tai toimitetaan suoraan jatkokäyttöön.
Tarvittaessa kentällä voidaan varastoida myös jätteenkäsittelyalueen
rakentamisessa tarvittavia materiaaleja erillään jätteistä ja sivutuotteista.
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Esikäsittely
Lentotuhkaa käytetään mm. soodasakan esikäsittelyyn tarvittaessa.
Lentotuhkaa lisätään soodasakan joukkoon noin 50 paino-%, mikä
vahvistaa soodasakan kantavuusominaisuuksia. Sekoitus tehdään
varastointikentällä tai loppusijoitusalueen altaissa.
Talvisin alueelle satunnaisesti vastaanotettava lumi- ja roskajäte
kuivatetaan varastoalueella ennen sen loppusijoittamista jätetäyttöön.
Sivutuotteita esikäsitellään tarvittaessa mm. ikäännyttämällä tuhkaa
tarvittavan ajan varastokasoilla tai aumoissa ja kuivattamalla kuorihiekka
ja oksarejekti.
Välivarastointi
Massojen kuljetus varastointialueelle tapahtuu suoraan tehdasalueelta.
Jätemateriaalien varastointia tehdään vain, kun loppusijoitukseen tulevia
massoja ei pystytä suoraan läjittämään jätepenkkaan tai alueella
varastoidaan materiaaleja ennen niiden ohjaamista hyötykäyttöön.
Varastointiajat pyritään pitämään lyhyinä. Kaikki alueelle tulevat eri
jätejakeet varastoidaan erillään omissa kasoissaan.
Jätteenkäsittelyalueen laajennusalueiden rakennusvaiheiden alkaessa
kentällä voidaan varastoida myös erillään jätemateriaaleista
rakentamisessa tarvittavia materiaaleja.
Kentän rakenteet
Varastokentän koko on noin 1 ha. Varastointialueen pohjamaa tasataan
ja pengerretään lieteallasta ympäröivän penkan tasolle puhtailla
ylijäämämailla,
jotka
ominaisuuksiensa
puolesta
soveltuvat
maanrakentamiseen. Varastoalueen pohjarakenne vastaa tiiveydeltään
tavanomaisen
jätteen
kaatopaikan
pohjarakennetta
ja
on
2
kantavuudeltaan tasoa < 100 MN/m (pohjarakenteen alapintaan).
Kentän pohjarakenne koostuu seuraavan taulukon mukaisista
rakennekerroksista:
Kerros

Vaatimus

Suodatinkerros

300 mm, # 0…150 mm

Jakava kerros

>500 mm
Yht. 200 mm
250 mm, # 0…63 mm
50 mm, # 0…32 mm
60 mm AB 20/120
50 mm ABK 32/160

Kantavakerros
Kulutuskerros

Materiaali
Suodatinhiekka, pohjatuhka tai
betonimurske
Maa-ainekset tai pohjatuhka
Kalliomurske
Asfalttibetoni

Välivarastointikentän vesien johtaminen
Varastointialueen
sadeja
hulevedet
johdetaan
hallitusti
tasausaltaaseen, josta ne johdetaan viettoviemärissä pumppaamon
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kautta sellutehtaan jäteveden puhdistamolle. Tasausaltaan pinta-ala on
noin 2 900 m2 ja tasaustilavuus noin 500 m3. Tasausaltaan pohjarakenne
on sama kuin seuraavassa kohdassa esitetyn lietealtaan pohjarakenne.
Suunnitelma on esitetty seuraavan kappaleen kuvassa.
Lietteen vastaanotto ja käsittely
Jätteenkäsittelyalueelle rakennetaan tarvittaessa lieteallas, johon
otetaan vastaan tehtaan alueelta tuotavat satunnaiset lietejäte-erät.
Hakijan mukaan lietteiden määrää on tässä vaiheessa vaikea arvioida ja
allas rakennetaan, mikäli sille on tarvetta. Vastaanotettavien lietteiden
vuosittaiset määrät (ennuste) on esitetty seuraavassa taulukossa.
Lietealtaaseen
Meesajäte lietealtaalle
Prosessilietteet, rejektit, lieteallas
Nestemäiset imuautolietteet (Metsä Fibre, Metsä
Board)
Kuitu-, täyteaine- ja päällystysjäte, märkä (Metsä
Board)
Yhteensä lietealtaaseen

Koodi
03 03 09
03 03 99
03 03 11
03 03 10

Tonnia/v
0-1000
0-1000
0-1000
0-1000
1 500

Altaassa laskeutettu ja kuivattu liete loppusijoitetaan kaatopaikalle tai
käytetään mahdollisuuksien mukaan jätteenkäsittelyalueen sulkemis- ja
peiterakenteisiin.
Lietealue
rakennetaan
loppusijoitusalueen
pohjoispuolelle
pengertämällä.
Vastaanotettavat
lietekuormat
puretaan
vastaanottoaltaaseen altaan eteläreunalta, jonne rakennetaan tie
kuormien purkua varten. Allas rakennetaan siten, että sen pohjalle
laskeutunut kiintoaines pystytään poistamaan pitkäpuomisella
kaivinkoneella.
Lietealtaan vesien johtaminen
Altaan koko on noin 3 000 m2 (tiiviin asfaltin pinta-ala) ja tilavuus noin
1 600 m3. Allas jaetaan matalalla välipadolla (sepelipato) kahteen
pienempään altaaseen. Välipato toimii suotopatona lietealtaan vesille.
Altaaseen johdettavaan lietteeseen sekoitetaan tarvittaessa myös
flokkaus- ja koagulanttikemikaaleja. Vapaa vesi purkautuu suotopadon
sepelikerroksen läpi altaan toiseen päähän, jolloin lietteen flokit ja
koagulantit jäävät patorakenteeseen. Suotautunut vesi johdetaan
jätteenkäsittelyalueen
pumppaamon
kautta
sellutehtaan
jätevedenpuhdistamolle.

18

Kuva 2. Varastokenttä ja tasausallas sekä lieteallas ja vesien johtaminen.

Lietealtaan rakenteet
Lietealtaan pohja tasataan ja sen päälle levitetään suodatinkangas.
Tasatun pohjamaan päälle tehdään tiivis pohjarakenne, joka koostuu
seuraavassa taulukossa esitetyistä rakennekerroksista:
Kerros

Vaatimus

Suodatinkerros

300 mm, # 0…150 mm

Jakava kerros
Routasuoja
Kantavakerros
Tiivistyskerroksen
yläosa

>500 mm
50 mm
200 mm, # 0…32 mm
40 mm ABT 16, tyhjätila < 3 %
60 mm ABT 20, tyhjätila < 3 %

Materiaali
Suodatinhiekka, pohjatuhka tai
betonimurske
Maa-ainekset tai pohjatuhka
XPS-eriste
Kalliomurske
Tiivis asfalttibetoni

Altaan
suodatinkerrokseen
asennetaan
salaojat,
mikäli
suodatinkerroksen korkotaso on alle merenpinnantason (alle +0 m mpy).
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Materiaalit, kemikaalit, polttoaineet ja niiden varastointi
Jätteenkäsittelyalueella käytetään ja varastoidaan väliaikaisesti
työkoneissa ja laitteissa tarvittavia öljyjä ja polttoaineita. Polttoaineet
varastoidaan kaksoisvaipallisissa, siirrettävissä säiliöissä. Alueella
käytettävät polttoainesäiliöt täyttävät liikenne- ja viestintäministeriön
asetuksen 277/2002 liitteen A vaatimukset. Alueella tarvittavat
voiteluaineet säilytetään valuma-altaallisissa, siirrettävissä konteissa.
Jätteenkäsittelyalueella ei varastoida muita kemikaaleja. Lietealtaassa
tarvittaessa käytettävät koagulantti- ja flokkauskemikaalit varastoidaan
sellutehtaan alueella niille tarkoitetuissa, merkityissä säiliöissä.
Jätteenkäsittelyalueen laajennusalueiden (B, C ja D), lietealtaan ja
varastoalueen rakentamiseen tarvittavat materiaalit tuodaan alueelle
kyseisen rakennusvaiheen alkaessa. Tarvittaessa materiaaleja
varastoidaan rakentamisen ajan varastokentällä. Muita materiaaleja
alueella ei käytetä.
Vedenhankinta ja viemäröinti
Jätteenkäsittelyalueella ei käytetä vettä. Henkilöstön sosiaalitilat
sijaitsevat sellutehtaan alueella, jossa tarvittava vesi otetaan kaupungin
vesijohtoverkosta. Sosiaalitilojen saniteettivedet ja muut viemäröitävät
vedet johdetaan sellutehtaan biologiselle jätevedenpuhdistamolle.
Jätteenkäsittelyalueella (jätetäyttö, varastoalue, lietteen vastaanottoalue)
muodostuvat suoto-, salaoja- ja pintavalumavedet kerätään ja johdetaan
käsiteltäväksi
sellutehtaan
biologiselle
jätevedenpuhdistamolle.
Jätteenkäsittelyalueen puhtaat pintavalumavedet johdetaan ympärysojien avulla maastoon.
Tehtaan biologinen puhdistamo on aktiivilietelaitos, jossa biolietteen
puhdistukseen kuuluvat seuraavat vaiheet: neutralointi ja ravinteiden
lisäys, tasausallas, ilmastusallas, jälkiselkeyttimet, jälkiallas, varoallas,
biolietteen tiivistin, biolietteen käsittely ja kuivaus sekä biolietteen poltto
soodakattilassa.
Jätevedenpuhdistamolla
on
varoallas,
johon
puhdistamolle tulevat vedet otetaan vastaan. Siten jätteenkäsittelyalueen
käyttöönoton ja laajentamisen aiheuttama puhdistamolle johdettavan
veden määrän mahdollinen lisäys ei aiheuta ongelmia puhdistamon
prosessille.
Jätteenkäsittelyalueelle on nykyisin rakennettu alueen A vaatima osa
suunnitelluista suotovesiviemäreistä, salaojista sekä pumppaamo.
Loppusijoitusalueen laajentuessa salaojalinjoja ja suotovesien
viemäriverkostoa laajennetaan alueittain.
Liikennöinti
Jätteenkäsittelyalueelle on rakennettu vuonna 2006 uusi tieyhteys
(pengertie) Kurimonhaaran yli suoraan Metsä Fibre Oy:n tehdasalueelta.

20

Liikenne jätteenkäsittelyalueelle tulee suoraan tehdasalueelta sisäisiä
teitä pitkin eikä yleisiä teitä käytetä alueelle liikennöintiin.

YMPÄRISTÖKUORMITUS
Suotovedet
Suotovesien laatu
Nykyiseltä jätteenkäsittelyalueelta jätevedenpuhdistamolle lähtevää
vettä on tarkkailtu yhdestä pisteestä (UKp1) vuodesta 2009 lähtien.
Jätteiden läjityksen alkaminen uudestaan vuonna 2016 on
tarkkailuraporttien mukaan näkynyt suotoveden laadussa pitoisuuksien
kasvuna. Seuraavat vedenlaatutiedot perustuvat vuoden 2017
tarkkailuraporttiin (Ramboll Finland Oy).
Vuonna 2017 veden kiintoainepitoisuus pisteessä UKp1 oli uudelle
kaatopaikalle tyypillinen (keskiarvo 95,5 mg/l). Pisteen UKp1
sähkönjohtavuus oli keskimäärin 3 500 mS/m ja vaihteluväli 1 400–5 700
mS/m. Sähkönjohtavuuden keskiarvo uusilla kaatopaikoilla on
tutkimusten mukaan 375 mS/m, mihin verrattuna uuden kaatopaikan
suotoveden sähkönjohtavuus oli korkea.
Kaatopaikan suotoveden kloridipitoisuuden trendi on ollut laskeva
vuoteen 2014 asti, tämän jälkeen kloridipitoisuus on lähtenyt nousemaan.
Vuonna 2017 suotoveden kloridipitoisuuden keskiarvo nousi
voimakkaasti edellisvuoteen verrattuna vaihdellen välillä 320–690 mg/l,
keskiarvon ollessa 562 mg/l. Kloridipitoisuus oli jokaisella mittauskerralla
korkeampi, kuin millään kerralla aikaisempina vuosina.
Kuten aiempinakin vuosina, suotovesi oli emäksistä (pH 11,9–12,4).
Kemiallisen hapenkulutuksen arvot olivat edellisiin vuosiin verrattuna
koholla, keskiarvo oli 3 050 mg/l ja vaihteluväli 1 700–4 700 mg/l. Uuden
kaatopaikan suotoveden kokonaisfosforin pitoisuus laski hieman
edellisestä vuodesta. Vuonna 2017 kokonaisfosforin keskiarvo oli 12,7
mg/l ja vaihteluväli 3,5–18 mg/l. Kokonaistypen pitoisuus nousi uuden
kaatopaikan suotovedessä viime vuosiin verrattuna. Pisteen UKp1
kokonaistypen keskiarvo oli 30,5 mg/l ja vaihteluväli 15–43 mg/l.
Uuden kaatopaikan suotovedessä oli öljyhiilivetyjä (C10–C40) 0,79 mg/l
heinäkuussa 2017, muilla näytteenottokerroilla pitoisuus alitti
laboratorion käyttämän määritysrajan (0,25 mg/l). Heinäkuun 2017
näytteessä suurin osa öljyhiilivedyistä oli raskaita jakeita (C21–C40).
Seuraavaan taulukkoon on koottu suotovedestä analysoitujen
parametrien pitoisuuksia vuoden 2017 tarkkailuraportin perusteella.
Taulukko 1. Suotovesien laatu v. 2010–2017. P1 = vanha kaatopaikka, UKp1 =
nykyinen kaatopaikka.
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Piste

Vuosi

UKp1

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

P1

Kiintoaine
mg/l
32
28
8
26
18
10
151
95,5
36
370
72
50
340
235
215
74

Sameus
NTU
11
11
8
8
16
7,8
220
49,5
97
185
68
96
205
96
110
900

Väri
mg Pt/l
1613
1540
15256
78000
3675
981
775
1025
2125
5150
4420
7250
4750
1100
990
3000

pH
12,4
12,4
12,2
12,0
11,5
11,0
12,0
12,2
7,3
10,8
9,0
8,7
10,5
9,3
9,1
8,4

Sähkönjoht.
mS/m
4830
5130
2733
3890
850
838
2500
3500
702
2715
1534
2297
1985
1200
1200
1340

Kloridi
mg/l
72
83
108
60
23
56
153
562,5
79
275
165
175
300
190
175
170

CODCr
mg/l
4050
4850
16770
69750
2133
1525
1725
3050
1200
5850
2750
3850
4400
2150
2000
1600

Kok.P
mg/l
42,6
36,4
11,7
10
3
3
15
12,7
5,4
21
10,8
19,3
11,2
3,6
2,4
5,1

Kok.N
mg/l
15,3
10,8
16,2
40,5
3,8
4,4
22
30,5
31,5
42,5
32
45,5
55,3
33
39
43

Fek. Kolit Öljyt C10-C40
kpl/100ml
mg/l
0
0,49
0
1,41
<2
10,52
0
0,63
0
0,04
0
0,05
0
0,06
0
505
0,04
0
2,55
3
0,31
0
0,23
0
3,62
0
0,11
0
0,07
0
<0,65

Suotovesien määrä
Jätteenkäsittelyalueella muodostuvien suoto- ja valumavesien määräksi
on ympäristölupahakemuksessa arvioitu enimmillään n. 25 000 m3/v.
Vuonna 2017 kaatopaikkavesien määrä uudelta kaatopaikalta oli 950
m3/v.
Suotovedet kerätään salaojien avulla pumppaamolle ja johdetaan
edelleen tehtaan biologiselle jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi.
Jätteenkäsittelyalueelta tulevien vesien pumppaus on mitoitettu
vesimäärälle 194 m3 tunnissa. Kaatopaikalta ei ole ylivuotoa vesialueille.
Kaatopaikan puhtaat pintavalumavedet johdetaan ympärysojien kautta
maastoon.
Vanhalta ja nykyiseltä jätteenkäsittelyalueelta tulevien jätevesien osuus
kaikista puhdistamolle johdetuista vesistä on noin 2–6 %. Tästä nykyisen
jätteenkäsittelyalueen vesien
osuus
on noin 1 %
eikä
jätteenkäsittelyalueelta ole ylivuotoa vesialueille. Vaikka nykyisen
jätteenkäsittelyalueen suotovesien pitoisuustasot kasvaisivatkin alueen
täyttötoiminnan lisääntyessä, hakijan mukaan jätteenkäsittelyalueelta
tulevien vesien vaikutus jää merkityksettömäksi tarkasteltaessa
tehdasalueen jätevesien vaikutusta purkuvesistön (Perämeren
vesistöalue) tilaan.
Läjitysalueen sisäinen vesi
Nykyisellä jätteenkäsittelyalueella ei ole vielä aloitettu jätetäytön sisäisen
veden tarkkailua. Tarkkailu aloitetaan, kun alueen täyttökorkeus on
riittävä sisäisen veden muodostumiselle.
Vanhan jätteenkäsittelyalueen sisäistä vettä on tarkkailtu yhteensä
viidestä putkesta, joista neljä sijoittuu jätteenkäsittelyalueen
pohjoisosaan ja yksi eteläosaan. Yksi putkista on tuhoutunut
tarkastelujakson aikana ja yhdestä putkesta seuranta on aloitettu vasta
vuonna 2013.
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Vanhan jätteenkäsittelyalueen sisäisen veden pH on ollut lähellä
neutraalia (noin 6,6–8,6). Kiintoainepitoisuus on ollut korkea, vesi on ollut
hapetonta, sameaa ja väriluku on ollut suuri. Myös veden
sähkönjohtavuus on ollut korkea ja kloridi suunnilleen samaa tasoa kuin
pohjavedessä. Kemiallinen hapenkulutus (CODCr) on ollut myös suuri
etenkin (17 000–19 000 mg/l) jätetäytön pohjoisosassa. Pohjoisosassa
on havaittu myös suurimmat kokonaisfosforin ja -typen sekä
ammoniumtypen pitoisuudet.
Kaikissa sisäisen veden havaintoputkissa suurin osa typestä on
ammoniumtyppeä. Nitraatti- ja nitriittityppeä on havaittu vain vähäisiä
määriä tai ei lainkaan. Öljyhiilivetyjä on havaittu lähes kaikissa
tarkkailupisteissä pieniä pitoisuuksia. Rikkiä on havaittu suuria
pitoisuuksia vuosina 2013–2014. Vanhan kaatopaikan sisäisen veden
pitoisuustasoissa on paljon vaihtelua. Kaikkia näytteitä ei ole saatu
otettua kaikilla näytteenottokerroilla.
Vanhan jätteenkäsittelyalueen sisäisen veden arvot kuvaavat selvää
teollisuuden jätevesistä johtuvaa vaikutusta ja veden kuormittuneisuutta.
Todennäköisesti nykyisen jätteenkäsittelyalueen sisäinen vesi vastaa
pitoisuustasoiltaan suunnilleen vanhan alueen sisäistä vettä
läjitystoiminnan laajentuessa.
Päästöt maaperään
Jätteenkäsittelyalueen loppusijoitusalueelle A on rakennettu ja myös
laajennusalueille B, C ja D rakennetaan tiivis pohjarakenne. Lietealtaan
ja varastoalueen sekä tasausaltaan pohjalle tulee vesitiivis asfalttikerros.
Kaikki
jätteenkäsittelyalueen
vedet
johdetaan
sellutehtaan
jätevedenpuhdistamolle.
Tarvittavat
polttoaineet
ja
kemikaalit
varastoidaan pääasiassa sellutehtaan alueella niille tarkoitetuissa,
merkityissä säiliöissä, jotka varustetaan tarvittaessa ylivuotoaltailla.
Jätteenkäsittelyalueella polttoaineiden varastointi on väliaikaista.
Lupahakemuksen mukaisesta toiminnasta ei hakijan mukaan aiheudu
haitallisia päästöjä maaperään.
Päästöt ilmaan
Kaatopaikkakaasu
Nykyiselle jätteenkäsittelyalueelle ei sijoiteta biohajoavaa jätettä.
Jätteenkäsittelyalueelle loppusijoitettavat jätteet (tuhka, soodasakka,
rakennus- ja purkujäte, teollisuusjäte, rejektit) eivät juuri hajoa tai
muodosta hajotessaan metaania. Kaatopaikkakaasua ei arvella
muodostuvan sellaisia määriä, että kaasunkeräystä olisi tarpeen
järjestää. Kaasun muodostumista aletaan seurata, kun alueen
täyttökorkeus on riittävä tarkkailuputken asentamiselle.
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Haju ja pöly
Jätteenkäsittelyalueen toiminnan aikana ilmanlaatuun vaikuttaa lähinnä
pölyävien jätemateriaalien, kuten tuhkien varastointi ja läjitys. Myös
jätteenkäsittelyalueen laajennusalueiden rakentamisesta aiheutuu jonkin
veran pölyämistä toiminnan aikana. Pölyäminen on kuitenkin ajoittaista
ja
lyhytkestoista
eikä
pöly
kantaudu
suurissa
määrin
jätteenkäsittelyalueen ulkopuolelle. Varastokasalla olevat pölyävät
materiaalit (tuhkat) keräävät kosteutta ilmasta ja maaperästä ja
muodostavat varastokasan pinnalle pölyämättömän pintakerroksen.
Jätetäyttöön sijoitetut materiaalit peitetään eivätkä enää pölyä.
Jätteenkäsittelyalueelle sijoitettavista ja siellä käsiteltävistä ja
varastoitavista jätteistä ei arvella aiheutuvan hajuhaittaa, jota erityisesti
havaittaisi alueen ympäristössä.
Melu ja tärinä
Jätteenkäsittelyalueella ei luvanhakijan mukaan ole sellaista toimintaa,
josta aiheutuisi haitallista tärinää tai melua ympäristöön.
Lupahakemuksen mukaisessa toiminnassa melua aiheuttavia toimintoja
ovat alueen läjitystoiminta, kuormien purku, liikennöinti sekä
rakennustyöt. Kaikki alueelta tuleva melu on verrattavissa normaalista
maanrakentamisesta aiheutuvaan, työkoneiden synnyttämään meluun.
Jätteet ja roskaantuminen
Roskaantumista voivat aiheuttaa lähinnä alueelle loppusijoitettavat ja
varastoitavat rakennusjätteet ja kuorijätteet. Roskaantumista pyritään
estämään pitämällä varastointiajat lyhyinä ja peittämällä loppusijoitettu
jäte. Aitaaminen rajoittaa osaltaan roskien leviämistä ympäristöön.
Tarvittaessa jätteenkäsittelyalueen ympäristöä ja sisäisiä teitä siivotaan
levinneistä
roskista.
Eniten
roskaantumista
aiheuttavaa
yhdyskuntajätettä alueelle ei sijoiteta.
Varsinainen toiminta on jätteenkäsittelyä ja loppusijoitusta, josta ei
itsessään synny jätteitä. Lietealtaan pohjalle laskeutuva kiintoaines
loppusijoitetaan jätetäyttöön.
Hakemuksessa esitettyjen muutosten vaikutus ympäristökuormitukseen
Jätteenkäsittelyalueen
toiminta
jatkuu
pääpiirteittäin
vanhalla
jätteenkäsittelyalueella
harjoitetun
toiminnan
kaltaisena,
eikä
hakemuksessa esitetyillä muutoksilla odoteta olevan olennaista
vaikutusta alueen suotovesien määrään tai laatuun, sisäisen veden
ominaisuuksiin,
pohjaveteen
tai
meluun
ja
tärinään.
Kaatopaikkakaasujen muodostuminen vähentyy, koska nykyiselle
jätteenkäsittelyalueelle ei sijoiteta orgaanista jätettä. Muutoin
jätteenkäsittelyalueella käsiteltävät jätteet säilyvät pääosin ennallaan ja
alueen ympäristövaikutukset hallitaan tehokkaasti sekä rakenteellisin
keinoin että päästöjen puhdistuksella. Esimerkiksi suotovedet kerätään
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ja käsitellään sellutehtaan biologisella jätevedenpuhdistamolla, jolloin
kuormitusvaikutus alapuoliseen vesistöön jää erittäin vähäiseksi.

JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ
Alueen lähiympäristö
Nykyinen jätteenkäsittelyalue sijaitsee Metsä Fibre Oy:n sellutehtaan
alueen itäpuolella Kuivanuoron saaressa. Tehdasalueen ja
jätteenkäsittelyalueen erottaa Kemijoen kapea Kurimonhaara, joka
laskee Perämereen. Jätteenkäsittelyalueelle on kulkuyhteys sellutehtaan
alueelta lahden yli (pengertie).
Jätteenkäsittelyalue rajoittuu lännessä kaava-alueen rajaan ja etelässä
ja pohjoisessa metsätalouskäytössä olevaan, hakijan omistamaan
alueeseen.
Idässä
alue
ulottuu
lähes
Kurimonhaaraan.
Jätteenkäsittelyalueen länsireunaan jää 50 metrin levyinen, istutettava
suojavyöhyke kaava-alueen rajan ja jätteenkäsittelyalueen väliin.
Kemin kaupungin keskusta-alueeseen on matkaa jätteenkäsittelyalueelta
noin 3,3 kilometriä.
Maaperäolosuhteet
Kemijoen suistoalueelle ovat yleensä tyypillisiä harju-, suisto- ja
rantakerrostumat, jotka peittävät suurimmaksi osaksi moreenia.
Kuivanuoron saaren maaperägeologisen rungon muodostavat
harjukerrostumat, joiden alkuperäiset pinnanmuodot ovat hävinneet ja
lakiosat ovat huuhtoutuneet ja tasoittuneet. Kuivanuoron saaren pinta on
kauttaaltaan alava ja tasainen.
Kuivanuoron alueella maa-aineksia on otettu laajamittaisesti, jolloin
paras sora-aines on hyödynnetty ja kaivutoiminta on ulotettu lähelle
pohjavedenpinnan tasoa. Hiekkainen maaperä jatkuu pääosin myös
saaren ranta-alueille ja jätteenkäsittelyalueen maapohja onkin 2,5–5
metrin syvyydelle saakka hiekkaa ja silttiä. Pintahiekan alapuolella on
hienorakeisia koheesiomaita 2–8 metrin paksuudelta ja kalliopinnan
päällä lajittuneita moreeniharjanteita. Jätteenkäsittelyalueen maanpinta
on noin tasolla +1…2 m mpy.
Pohjavesiolosuhteet
Pohjavesialueet
Jätteenkäsittelyalue ei sijaitse pohjavesialueella eikä alueen pohjavettä
käytetä talousvetenä. Nykyisellä jätteenkäsittelyalueella on tehty
pohjavedenpinnan
mittauksia
vuonna
2009
asennetuista
pohjavesiputkista. Pohjavesiputket sijaitsevat jätteenkäsittelyalueen itä-,
länsi- ja pohjoispuolilla (putket UPp1, UPp2 ja UPp3). Pohjavedenpinta
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on ollut vuonna 2014 noin tasolla -0,04...+0,9 m mpy nykyisen
jätteenkäsittelyalueen ympäristössä eli lähellä merenpinnan tasoa.
Putket sijaitsevat lähellä rantaa, jolloin meren pinnankorkeuden vaihtelut
vaikuttavat todennäköisesti myös putkien vesipintoihin. Pohjaveden
virtaussuunta jätteenkäsittelyalueella on pohjavesiputkien vesipintojen
perusteella etelän/lounaan suuntaan.
Lähin pohjavesialue on jätteenkäsittelyalueen länsipuolella sijaitseva
Kuivanuoron pohjavesialue (1224002, veden hankintaan soveltuva
pohjavesialue, II-luokka), jolla ei ole vedenottamoa. Pohjavesialueen
rajaan on matkaa jätteenkäsittelyalueelta noin 250 metriä ja varsinaiseen
pohjaveden muodostumisalueen rajaan noin 320 metriä. Noin 1,5
kilometrin etäisyydellä pohjoisessa sijaitsee lisäksi Sotisaaren
pohjavesialue (1224004, muu pohjavesialue, III-luokka) ja noin 1,6
kilometrin etäisyydellä lännessä Vähä-Kuivanuoron pohjavesialue
(1224003, veden hankintaan soveltuva pohjavesialue, II-luokka).
Kuivanuoron saarella esiintyy runsaasti eri vaiheissa umpeutumassa
olevia suistouomia, joiden avovesialueet ja soistumat osoittavat
pohjavedenpinnan paikallista tasoa. Kuivanuoron keskiosissa on yksi
tällainen suistohaara, jonka avovesialueen veden pinta on
karttatarkastelun
perusteella
lähellä
merenpinnan
tasoa.
Todennäköisesti myös Kuivanuoron pohjaveden pinta on hyvin lähellä
merenpinnan tasoa.
Pohjaveden laatu
Kuivanuoron pohjavesialueen tilaa ja pohjaveden laatua on selvitetty
ainakin 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa sekä 2012–2013.
Vuosien 2012–2013 tutkimukset liittyvät Lapin ELY-keskuksen tekemiin,
yhdyskuntien vedenhankintaa palveleviin tutkimuksiin.
Näytteiden perusteella pohjaveden laatu Kuivanuoron pohjavesialueella
on pääosin hyvä. Raskasmetalleja (kupari, lyijy, sinkki, kromi, nikkeli,
vanadiini, arseeni) havaittiin vain vähäisiä pitoisuuksia. Mangaani- ja
rautapitoisuudet olivat paikoin korkeita. Aikaisempien, pääosin vuoden
1988 näytteenottojen tulosten perusteella veden laatu pohjavesialueella
on pysynyt suunnilleen samana. Myös vanhoissa tuloksissa veden
mangaanipitoisuus on paikoin korkea. Raudan pitoisuus sekä veden
sameus ja väriluku ovat hieman laskeneet. Pohjavesialueen vedenlaatu
on ollut pääosin hyvä. Korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet
vaikuttaisivat lähinnä veden käsittelyyn, mikäli alueen pohjavettä joskus
käytettäisiin talousvetenä.
Nykyisen jätteenkäsittelyalueen pohjavettä on seurattu vuodesta 2009
lähtien. Pohjaveden sähkönjohtavuus on ollut suhteellisen suuri ja
samoin kloridin ja sulfaatin pitoisuus etenkin jätteenkäsittelyalueen
itäpuolisessa putkessa UPp1. Putki UPp1 sijaitsee lähimpänä merta,
joten suolojen ja sähkönjohtavuuden korkeat arvot johtuvat
todennäköisesti myös meren vaikutuksesta pohjaveteen. Pohjaveden pH
on ollut hieman hapan, lähellä neutraalia ja pohjavesi on ollut hapetonta
kaikissa mittauspisteissä. Pohjaveden typestä suurin osa on
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ammoniumtyppeä. Ammoniumtypen ja kemiallisen hapenkulutuksen
arvot ovat hieman koholla, mihin voi vaikuttaa osaltaan myös meren
läheisyys (vanha merenpohja). Ravinnepitoisuudet ja kemiallisen
hapenkulutuksen arvot ovat korkeimpia kaatopaikan länsipuolella
olevassa putkessa UPp3. Öljyhiilivetyjä ei ole havaittu pohjavedessä.
Nykyisen jätteenkäsittelyalueen pohjavedessä ei tarkkailutulosten
perusteella ole ollut suoraan havaittavissa alueen toiminnasta johtuvaa
vaikutusta.
Arvio perustilaselvityksen tarpeesta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/74/EU, eli
teollisuuspäästödirektiivi (Industrial Emissions Directive, IED) sisältää
määräyksiä
mm.
maaperän
ja
pohjaveden
suojelusta.
Teollisuuspäästödirektiivin määräykset on pantu voimaan Suomessa
1.9.2014 voimaan tulleella uudella ympäristönsuojelulailla (YSL
527/2014). Ympäristönsuojelulain 82 §:ssä todetaan, että ns.
direktiivilaitosten on laadittava maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys,
jos sen toiminnassa käytetään, varastoidaan, tuotetaan tai muutoin
syntyy merkityksellisiä vaarallisia aineita. Toiminnanharjoittajan on
liitettävä
perustilaselvitys
osaksi
ympäristölupahakemusta
tai
ympäristöluvan tarkistushakemusta.
Merkitykselliset vaaralliset aineet ovat aineita, jotka voivat aiheuttaa
maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Nykyisen jätteenkäsittelyalueen
toiminta on jätteen käsittelyä, varastointia ja loppusijoitusta eikä alueella
käsitellä tai varastoida merkityksellisiä vaarallisia aineita. Alueella
työkoneissa ja laitteissa käytettävät polttoaineet ja voiteluaineet sekä
lietteen
käsittelyssä
tarvittaessa
käytettävät
flokkausja
koagulanttikemikaalit varastoidaan pääasiassa sellutehtaan alueella.
Rakentamisen aikana työkoneisiin tarvittavien polttoaineiden varastointi
nykyisellä kaatopaikka-alueella on väliaikaista.
Jätteenkäsittelyn alueen pohjaveden laatua seurataan säännöllisellä
tarkkailulla alueelle asennetuista pohjavesiputkista. Pohjavedessä ei ole
havaittu selvää alueen toiminnasta johtuvaa vaikutusta. Pohjaveden
nykyisen tilan voidaan katsoa vastaavan pohjaveden tilaa ennen
toiminnan aloittamista.
Koska alueella ei käsitellä tai varastoida vakituisesti merkityksellisiä
vaarallisia aineita, hakija katsoo, että perustilaselvitystä ei ole tarpeen
laatia erikseen nykyiselle jätteenkäsittelyalueelle.
Koko tehdasalueelle (Metsä Board Oy:n kartonkitehdas sekä Metsä Fibre
Oy:n sellutehdas) on tehty perustilaselvitys sen lupamääräysten
uusimisen yhteydessä helmikuussa 2015 (Ramboll Finland Oy,
13.2.2015). Sekä vanha että nykyinen jätteenkäsittelyalue rajattiin
perustilaselvityksen ulkopuolelle.
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Pintavesiolosuhteet
Lähin pintavesialue on jätteenkäsittelyalueen eteläpuolinen Perämeren
merialue, johon mm. Metsä Fibre Oy:n sellutehtaan alue rajoittuu sekä
Kemijoen suistoalue. Jätteenkäsittelyalueelta on matkaa meren rantaan
lähimmillään noin 350 metriä. Itäpuoliseen Kemijoen Kurimonhaaraan
matkaa on noin 60 metriä. Alueen pintavedet laskevat joko suoraan
Perämereen, Kurimonhaaraan tai Kuivanuoron saarta halkovaan
kapeaan suistohaaraan, joka myös laskee mereen.
Kemin alueen edustalla on tutkittu vesistöalueen (Perämeri) tilaa ja veden
laatua. Vesistön tilan ja veden laadun tutkimuksissa tarkkaillaan Kemin
sellutehtaan yhteisvaikutuksia vesistöön. Kaikki tehtaan jätevedet
johdetaan samalle puhdistamolle, mihin johdetaan myös suljetun, vanhan
kaatopaikka-alueen ja nykyisen jätteenkäsittelyalueen suoto- ja
pintavedet. Perämeren vesistöalueen tarkkailussa ei voida erottaa
jätteenkäsittelyalueiden vesien vaikutuksia muiden tehtaan toimintojen
aiheuttamista vaikutuksista.
Merialuetta kuormittavat lisäksi Kemin kaupungin yhdyskuntajätevedet,
hulevedet, haja-asutuksen jätevedet ja muut teollisuuden purkuvedet.
Alueen luonto ja suojelukohteet
Kuivanuoron länsipuolella olevasta Hietalietteen saaresta osa sekä
Kuivanuoron ja Vähä-Kuivanuoron eteläpuolella sijaitsevat Iso-Räiskön
ja Niittykarin saaret kuuluvat Perämeren saarten suojelualueeseen
(Natura FI1300302). Suojelualueelle on matkaa jätteenkäsittelyalueelta
lähimmillään noin 1,8 kilometriä. Perämeren saarten suojeluohjelman
alue muodostuu Kemin, Tornion, Simon, Kuivaniemen, Iin, Haukiputaan,
Oulun, Oulunsalon ja Hailuodon edustalla olevista saarista, luodoista ja
matalikoista.
Perämeren saarten alueella on tyypillistä maankohoamisrannikon ja
murtovesialueen lajistoa: suolavihvilä (Juncus gerardii), merikohokki
(Silence uniflora), merivalvatti (Sonchus arvensis var. maritimus),
rantavehnä (Leymus arenarius), merihanhikki (Potentilla anserina ssp.
egetii), pohjanlahdenlauha (Deschampsia bottnica), suomyrtti (Myrica
gale), siniyökönlehti (Pinguicula vulgaris), merinätkelmä (Lathyrus
japonicus ssp. maritimus), tyrni (Hippophaë rhamnoides) ja ristilimaska
(Lemna trisulca).
Muutamilla saarilla on pienialaisesti lisäksi saniaislehtoa ja tyypillisiä
lehtolajeja kuten kotkansiipeä (Matteuccia struthiopteris) ja
pohjansinivalvattia (Cicerbita alpina).
Alueellisesti uhanalaisista kasvilajeista suojelualueella kasvaa
verikämmekkä (Dactylorhiza incarnata ssp. cruenta), punakämmekkä
(Dactylorhitza incarnata ssp. incarnata), pussikämmekkä (Ceologlossum
viride), ahonoidanlukko (Botrychium multifidum), luhtalemmikki (Myosotis
scorpioides), käärmeenkieli (Ophioglossum vulgatum), merinätkelmä ja
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tyrni. Kemin edustalta Iso-Räiskiön saarelta on vuonna 2004 löydetty
lietetattaren (Persicaria foliosa) esiintymä.
Muita
luonnonsuojelualueita
ei
sijaitse
jätteenkäsittelyalueen
läheisyydessä. Vähä-Kuivanuoron saarella sijaitsee yksi historiallinen
kivilatomus, joka on luokiteltu muinaisjäännökseksi. Siihen on matkaa
jätteenkäsittelyalueelta noin 1,7 kilometriä.
Asutus ja muu rakennettu ympäristö
Jätteenkäsittelyaluetta
lähimmät
häiriintyvät
kohteet
ovat
asuinrakennuksia. Lähin vakituinen asutus sijaitsee noin 1,2 kilometrin
etäisyydellä
jätteenkäsittelyalueen
pohjoispuolella,
Kuivanuoron
pohjoisosassa. Myös Sotisaaren eteläosassa on vakituista asutusta noin
1,5 kilometrin etäisyydellä jätteenkäsittelyalueesta. Lisäksi Väinölän ja
Koivuharjun asuinalueet sijaitsevat noin 1,8…1,9 kilometrin etäisyydellä
idässä ja Torvisen ja Vainion asuinalueet noin 2,1…2,2, kilometrin
etäisyydellä koillisessa.
Jätteenkäsittelyalueen länsi- ja luoteispuoleisilla Kuivanuoron, Vähä
Kuivanuoron, Hietalietteen ja Paskon saarilla on myös loma-asutusta.
Lähin loma-asutus sijaitsee Kuivanuoron saaren länsirannalla noin 1,3
kilometrin etäisyydellä jätteenkäsittelyalueelta.
Lisäksi Kuivanuoron saarella on paljon ulkoilureittejä, mm. paljon käytetty
Kuivanuoro–Mustakari
-kuntoreitti,
johon
on
matkaa
jätteenkäsittelyalueelta lähimmillään noin 320 metriä.
Muita häiriintyviä kohteita ei ole jätteenkäsittelyalueen läheisyydessä.
Lähin koulu ja terveysasema sijaitsevat idässä, Marttalan alueella noin
2,5 kilometrin etäisyydellä jätteenkäsittelyalueesta.
Muut kuormittavat toiminnat
Muuta ympäristöä kuormittavaa toimintaa jätteenkäsittelyalueen
läheisyydessä ovat Metsä Fibre Oy:n sellutehdas ja Metsä Board Kemi
Oy:n kartonkitehdas. Tehtaiden jätevesien lisäksi merialuetta
kuormittavat Kemin Vesi Oy:n Peurasaaren jätevedenpuhdistamon
puhdistetut jätevedet, kaupungin hulevedet ja haja-asutuksen jätevedet
sekä Stora Enso Veitsiluoto Oy.

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
Vaikutus luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin
Lähin luonnonsuojelualue (Perämeren saarten Natura-alue) sekä
muinaismuisto sijaitsevat niin kaukana jätteenkäsittelyalueesta, että
vaikutuksia niihin ei hakijan mukaan aiheudu. Jätteenkäsittelyalueen
lähiympäristö on maa- ja metsätalousaluetta, jolla ei ole todettu erityisiä
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ympäristöarvoja. Lähin virkistysreitti kulkee noin 320 metrin etäisyydellä
jätteenkäsittelyalueesta. Reitin ja kaatopaikka-alueen väliin jää
metsäinen vyöhyke. Jätteenkäsittelyalueen toiminnasta ei arvella
aiheutuvan sellaisia vaikutuksia, joita havaittaisi myöskään virkistysreitillä
tai sen luonnonympäristössä.
Vaikutus pintavesiin
Jätteenkäsittelyalueen jätevesien Vähähaaraan ja Kemin edustan
merialueeseen kohdistuvat vaikutukset on arvioitu vähäisiksi verrattuna
muuhun
tehdasalueelta
tulevaan
kuormitukseen.
Nykyisen
jätteenkäsittelyalueen
vesien
osuus
kaikista
sellutehtaan
jätevedenpuhdistamolta merialueelle johdettavista vesistä on noin 1 %
eikä jätteenkäsittelyalueelta ole ylivuotoa vesialueille.
Vaikutus maaperään ja pohjaveteen
Nykyisen jätteenkäsittelyalueen pohjavedessä ei tarkkailutulosten
perusteella ole ollut suoraan havaittavissa alueen toiminnasta johtuvaa
vaikutusta.
Pohjaveden laatu sekä vanhan että nykyisen kaatopaikka-alueen
ympäristössä eroaa selvästi suotovesien laadusta. Verrattuna
suotovesien laatuun, pohjavedessä havaitut pitoisuudet ovat olleet joko
jopa kertaluokkaa pienempiä tai muutoin selvästi alhaisempia.
Suurimmalta osin suotovesien kuormitus ei päädy alueen pohjavesiin.
Jätteenkäsittelyalueen ja lähimmän Kuivanuoron pohjavesialueen välissä
on vesialue (suisto), joten hydrologista yhteyttä pohjavesialueelle ei ole.
Siten jätteenkäsittelyalueen pohjavesien laatu ei hakijan mukaan vaikuta
Kuivanuoron pohjaveden laatuun.
Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutus
Jätteenkäsittelyalueelle sijoitettavista ja siellä käsiteltävistä ja
varastoitavista jätteistä ei hakemuksessa arvella aiheutuvan hajuhaittaa,
jota erityisesti havaittaisi alueen ympäristössä. Pölyämisen arvioidaan
olevan ajoittaista ja lyhytkestoista eikä pölyn ole arvioitu kantautuvan
suurissa määrin jätteenkäsittelyalueen ulkopuolelle.
Melun, tärinän ja liikenteen vaikutukset
Hakijan mukaan jätteenkäsittelyalueelta on matkaa lähimpään
asutukseen noin 1,2 kilometriä, jolloin alueelta kantautuvaa melua ei
havaita lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Lähin virkistysreitti kulkee yli
300 metrin etäisyydellä kaatopaikka-alueesta. Jätteenkäsittelyalueen ja
reitin väliin jää metsäinen suoja-alue. Hakijan mukaan alueella syntyvä
melu ei kantaudu virkistysreitille saakka.
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Todennäköisesti sellutehtaan toiminnan aiheuttama melu myös peittää
alleen
jätteenkäsittelyalueen
toiminnasta
aiheutuvan
melun.
Jätteenkäsittelyalueen toiminnasta aiheutuva melu on samankaltaista
kuin vanhalta jätteenkäsittelyalueelta aiemmin aiheutunut melu. Siten
uuden jätteenkäsittelyalueen rakentamisen tai toiminnan aikaisen melun
ei myöskään arvella lisäävän merkittävästi tehdasalueelta ja
jätteenkäsittelyalueelta
kantautuvaa
yhteismelua
lähimmissä
häiriintyvissä kohteissa tai alueen ympäristössä.
Jätteenkäsittelyalueelle liikennöidään uutta pengertietä pitkin suoraan
tehdasalueelta. Liikennöintiin ei käytetä yleisiä teitä tai tehdasalueen
ulkopuolisia teitä. Jätteenkäsittelyalueelle tuleva liikenne ei aiheuta
vaikutuksia yleisten teiden liikennemääriin.
Maisemavaikutukset
Loppusijoitusalueen täyttö ulottuu pintarakenteineen noin tasolle +19 m
mpy. Koska alueen maanpinta on tasainen, jätetäyttö näkyy etelän
suuntaan merelle ja lännen ja pohjoisen suuntiin Kuivanuoron saarella.
Jätetäyttöalueen näkymistä itään rajoittaa vanha jätteenkäsittelyalue ja
sellutehtaan alue. Maisema ei idästä katsottuna siis muutu. Nykyinen
jätteenkäsittelyalue on toiminut aikaisemmin ruoppausmassojen
läjitysalueena, joten sen toiminta tai maisemavaikutukset eivät muutu
oleellisesti täytön alkuvaiheessa. Täyttötilavuuden loputtua alue
maisemoidaan ja vaikutus maisemakuvaan etelästä päin (mereltä) on
selkeämpi. Lännen suunnasta maisemassa on aiemminkin näkynyt
vanhan
jätteenkäsittelyalueen
loppusijoitusalue,
joten
uuden
jätteenkäsittelyalueen täyttö ei muuta maiseman rakennetta. Hakijan
mukaan Kuivanuoron saarella ei ole myöskään erityisiä maisema-arvoja,
joihin jätteenkäsittelyalueen toiminta vaikuttaisi.
Haittaeläimet
Jätteenkäsittelyalue on valaistu ja kokonaan aidattu. Aitaaminen estää
suurempien eläinten pääsyn alueelle. Jätteenkäsittelyalueelle ei tuoda
yhdyskuntajätettä, biologisesti hajoavaa jätettä tai muuta jätettä, joka
kelpaisi haittaeläinten (esim. rotat, linnut) ravinnoksi. Haittaeläimiä ei
arvella esiintyvän tavallista enempää jätteenkäsittelyalueella.

KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA
Jätteiden vastaanotto ja kirjanpito
Jätteenkäsittelyalueelle
tuotavat
jätteet
punnitaan
alueelle
rakennettavalla vaaka-asemalla. Vaihtoehtoisesti kuljetuskalusto
varustetaan punnituslaittein, jolloin vaaka-asemaa ei rakenneta. Kaikki
alueelle loppusijoitettavat ja varastoitavat tai alueella käsiteltävät jätteet
punnitaan. Jätteenkäsittelyalueelle nimetty vastuuhenkilö pitää kirjaa
alueelle vastaanotetuista kuormista. Kirjanpitoon merkitään jätteet
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jätelajeittain, niiden määrät, käsittely, jätteen haltija ja tiedot jätteen
alkuperästä. Tarvittaessa alueelle tuotavat jätekuormat tarkastetaan
ennen niiden purkamista. Jätteitä, joita ei saa sijoittaa alueelle (esim.
vaaralliset jätteet, orgaaniset jätteet) ei oteta vastaan, vaan jätekuorma
palautetaan sen haltijalle.
Sivutuotteiden vastaanotto ja kirjanpito
Jätteenkäsittelyalueella varastoitavat sivutuotteet punnitaan samoin kuin
alueelle tuotavat jätejakeet. Sivutuotteiden käsittelyn vastuuhenkilö pitää
kirjaa alueelle vastaanotetuista, käsitellyistä ja hyötykäyttöön
toimitetuista sivutuotteista. Kirjanpitoon merkitään sivutuotteiden
vastaanotetut, käsitellyt ja edelleen toimitetut määrät, käsittelytavat,
käsittelyn eteneminen/käsittelyaika, tiedot tuotteen alkuperästä ja
hyötykäyttökohteesta tuotteittain. Sivutuotteiden käsittelyn vastuuhenkilö
huolehtii, että sivutuotteet käsitellään tuotteen jatkokäytön edellyttämällä
tavalla ja että sivutuotteet toimitetaan varastoalueelta oikeaan
hyötykäyttökohteeseen.
Liikennöinti ja liikennejärjestelyt
Liikennöinti alueelle tapahtuu suoraan tehtailta alueelle rakennetun
pengertien kautta. Alueelle ei pääse yleisiä teitä pitkin, vaan kaikki
liikenne tulee tehdasalueen kautta.
Alueen käyttö ja täyttösuunnitelma
Lupahakemuksen mukaan alueen täyttö- ja varastointitoiminta tehdään
hakemusasiakirjoihin liitetyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelman
mukaisesti. Alle on koostettu käsittelyprosessin kuvausta koskevat tiedot.
Alueen A käyttöön otettu kokonaispinta-ala on noin 1,5 hehtaaria. Täyttö
on aloitettu alueen pohjoisosasta, täyttöä voidaan tehdä myös alueen itäja länsipäädyistä. Täyttö tehdään päätypenkereenä täytön päältä.
Alueelle loppusijoitettavat jätteet sijoitetaan lohkoihin noin 2 m korkeana
päätypengertäyttönä. Alueelle loppusijoitetaan alkuvaiheessa lähinnä
soodasakkaa. Loppusijoitusalueelle asennetaan opaskyltit osoittamaan
kulloinkin käytössä olevat purkupaikat.
Täyttö
etenee
kohti
jatkotäyttöalueita.
Luiskakaltevuus
jatkotäyttöalueiden suuntaan (pohjois- ja eteläreunat) voi olla enintään
1:2. Luiskakaltevuus alueen ulkoreunoja kohti (länsi- ja itäreunat) on
enintään 1:4…1:4,5. Asbestit sijoitetaan erilliseen soodasakkatäyttöön
tehtävään kaivantoon ja peitetään välittömästi sijoituksen jälkeen.
Asbestihautojen paikat x,y,z merkitään kaatopaikkakarttaan. Jätteet
tiivistetään puskukoneella, kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla ajoittain
ja täytön korotuksen edetessä alueelle tehdään kulkuväylät murskeesta,
betonimurskeesta tai pohjatuhkasta. Mikäli soodasakka ei kanna autoa
tai konetta, voidaan sakkaa vahvistaa sekoittamalla siihen tuhkaa noin
50 p-%. Jätetäyttöä ei peitetä maa-aineksilla, koska jätteet eivät ole
pölyäviä, eikä alueelle tule orgaanisia jätejakeita. Lopullinen
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täyttökorkeus on noin +18 m mpy ja koko loppusijoitusalueen koko noin
7,5 ha.
Välivarastoitavien materiaalien varastoalue (noin 1 ha) on tasattu siten,
että vedet eivät lammikoidu varastokasojen alle ja väliin. Kentän sade- ja
hulevedet
ohjataan
hallitusti
kentän
etelä-/kaakkoispuolelle
3
rakennettavaan tasausaltaaseen (noin 500 m /2 000 m2). Varastokasat
muotoillaan pinnaltaan kalteviksi siten, että pintavedet eivät lammikoidu
varastoitavien materiaalien päälle. Tällä vähennetään suotoveden
muodostumista alueella ja varastoitava materiaali kuivuu tehokkaammin.
Lentotuhkaa voidaan tarvittaessa vanhentaa kentällä ennen tuhkan
toimittamista hyötykäyttöön. Tuhka-aumat kasataan järjestelmällisesti
siten, että tuhkan ikää voidaan seurata.
Mahdollisen häiriö- tai onnettomuustilanteen seurauksena syntyvät
massat sijoitetaan väliaikaisesti varastokentälle massojen haittaainepitoisuuksien ja käsittelytavan ja -paikan selvittelyjen ajaksi. Massat
peitetään ja eristetään tiiviillä maa-aineksella tehtävällä reunapenkereellä
tarvittaessa.
Lietteet otetaan vastaan varastokentän viereen rakennettavaan
lietealtaaseen (noin 1 600 m3/3 000 m2). Lieteallas rakennetaan
pengertämällä ympäröivää maastoa tiivistämiskelpoisilla maa-aineksilla.
Liikennöinti altaalle ja kuormien purku tapahtuu altaan lounais/eteläreunalta. Lietteet laskeutuvat tasausaltaassa ja lietteestä erottunut
vesi virtaa sepelipadon läpi joko suoraan nykyiselle pumppaamolle tai
ylivuotoputkella
varastokentän
tasausaltaaseen.
Lietealtaaseen
laskeutunut kiintoaine poistetaan pitkäpuomisella kaivinkoneella
säännöllisesti ja loppusijoitetaan jätetäyttöön. Tarvittaessa kiintoaine
kuivatetaan varastokentällä ennen loppusijoitusta.
Tehdasalueelta
tulevista
purkujätteistä
tehdään
tarvittavat
ennakkotutkimukset
purkumateriaalin
esilajittelemiseksi
ennen
murskaamista. Betoni- ja tiilimurskeista tehdään laatututkimukset VNA
591/2006 mukaisesti ensisijaisesti jo tehdasalueella ennen materiaalin
hyödyntämistä maanrakennuksessa. Puhtaat massat välivarastoidaan
varastokentillä tehdasalueella tai tarvittaessa jätteenkäsittelyalueen
välivarastointikentällä ennen hyödyntämistä rakenteissa tai alueen
ulkopuolella. Mikäli massoissa todetaan haitta-aineita, sijoitetaan ne
jätetäyttöalueen tie- ja tukipenkereisiin. Mikäli massat eivät ole alueelle
kaatopaikkakelpoisia, toimitetaan ne luvanvaraiseen paikkaan
käsiteltäväksi.
Seuranta ja jälkihoito
Läjitysalueen hoito ja seuranta
Läjitysalueen ympärysojien, vesien käsittely- ja keräysjärjestelmien ja
reunapenkereiden kunto ja toimivuus tarkistetaan vuosittain.
Läjitysalueella seurataan mahdollisia sortumia, painumia ym. haitallisia
rakenteiden muutoksia ja havaitut vauriot korjataan välittömästi.
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Läjitysalueelle tehdyistä rakennus- ja kunnostustoimenpiteistä sekä
mahdollisista poikkeuksellisista tilanteista pidetään kirjaa sekä
ilmoitetaan
Lapin
ELY-keskukselle
ja
Kemin
kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Läjitysalueen maisemointi
Läjitysalueen täytyttyä lopulliseen täyttökorkeuteensa se maisemoidaan
mahdollisimman nopeasti. Loppusijoitusalueen pintarakennekerrokset
ovat
seuraavat
jätetäytön
pinnasta
lukien:
esipeittokerros,
tiivistysrakenne (bentoniittimatto), kuivatusrakenne (salaojamatto) ja
pintakerros 1000 mm. Jätetäytön pinta nurmetetaan.
Sulkemisrakentamisessa käytettävät materiaalit ja yksityiskohtaiset
rakenneratkaisut tarkentuvat myöhemmin, sulkemisen tullessa
ajankohtaiseksi.

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU
Toimintaa tarkkaillaan tällä hetkellä voimassa olevan tarkkailuohjelman
(”Oy Metsä-Botnia Ab, Kemin tehdas, tehdaskaatopaikkojen yhdistetty
tarkkailuohjelma, 30.11.2007”, Pöyry Environment Oy) mukaisesti.
Tarkkailutulokset raportoidaan vuosittain lupa- ja valvontaviranomaisille.
Seuraavassa on esitetty nykyisen kaatopaikan osalta pääkohdat
hakemuksen mukaisesta tarkkailuohjelmasta (Metsä Fibre Oy, Kemin
tehdas, Tehdaskaatopaikkojen tarkkailuohjelma, 9.2.2015, Ramboll).
Käyttötarkkailu
Kaatopaikan hoitoon on nimetty vastuuhenkilö (vastaava hoitaja). Alueen
käyttöä, rakenteiden toimivuutta ja muuta alueella tapahtuvaa toimintaa
valvotaan päivittäin. Vastaava hoitaja huolehtii jätehuoltoviranomaisten
ohjeiden mukaisesti mm. siitä, että
-

alueelle tuodaan ainoastaan ympäristöluvassa hyväksyttyjä jätteitä,
alueelle tuotavista jätteistä on tehty viranomaisten vaatimat jätteen
kaatopaikkakelpoisuutta osoittavat selvitykset,
aluetta hoidetaan, käytetään ja tarkkaillaan asianmukaisella tavalla,
alueen ympäristönsuojeluun tarkoitetut rakenteet ja muut
toimenpiteet toteutetaan ja niitä käytetään suunnitellulla tavalla,
alueen käyttöä koskevat asiakirjat, kartat ja piirustukset ovat ajan
tasalla,
alueen käytöstä ja hoitotoimenpiteistä sekä normaalista toiminnasta
poikkeavista tapahtumista pidetään kirjaa,
lopulliseen tasoon täytetyt alueet viimeistellään ja maisemoidaan
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja
muut kaatopaikkaa koskevan ympäristöluvan edellytykset ja ehdot
täytetään.
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Kaatopaikan käytöstä pidetään yllä tietokantaa, johon merkitään mm.
seuraavat tiedot:
-

alueelle viedyt jätekuormat (kuorman koko, jätelaji, päivämäärä),
alueelta jatkokäsittelyyn tai hyödynnettäväksi toimitetut jätekuormat
(kuljetustapa, kuorman koko, jätelaji, toimituspaikka, päivämäärä),
alueella tehdyt rakentamis- ja korjaustoimenpiteet (mm. maisemointi),
alueella tapahtunut muu luvallinen toiminta ja toiminnan laajuus,
työtapaturmat, tulipalot, sortumat, ilkivalta, luvaton jätteiden tuonti ja
muut poikkeukselliset tapahtumat ja
alueella käsitellyt vesimäärät.

Jätetäytön rakennetta tarkkaillaan säännöllisesti. Täyttöalueilta
määritetään erikseen viiden vuoden välein syys/lokakuussa pinta-ala,
tilavuus sekä laskelma jäljellä olevasta täyttötilavuudesta. Tiedot liitetään
kaatopaikan vuosiraporttiin. Mittaukset tehdään ensimmäisen kerran
siinä vaiheessa, kun kaatopaikalle on sijoitettu jätettä pidemmän aikaa.
Jätetäytön painumia tarkkaillaan silmämääräisesti täytön aikana. Kun
alueella on riittävästi jätettä, asennetaan täyttöalueille painumalevyt.
Jätetäytön painumia seurataan painumalevyjen korkeusaseman
mittauksilla viiden vuoden välein.
Päästötarkkailu
Suotovesien tarkkailu
Kaatopaikka-alueen likaiset suoto- ja pintavalumavedet johdetaan
pumppaamolle UKp1 ja edelleen paineviemärillä vanhan kaatopaikan
pohjoispuolella sijaitsevalle pumppaamolle (tarkkailupiste P4) ja
jätevedenpuhdistamolle.
Uudelta kaatopaikalta lähtevän veden laatua seurataan pumppaamolta
näytepisteestä UKp1 otettavin näyttein. Vesinäytteet otetaan neljä kertaa
vuodessa: helmikuussa, toukokuussa, heinä-elokuussa sekä syyslokakuussa. Vesinäytteistä määritettävät parametrit on esitetty
tarkkailuohjelmassa. Näytteenoton yhteydessä määritetään myös
pumppaamolta lähtevän veden sähkönjohtavuus kenttämittarilla.
Näytteistä tehtävät määritykset tarkistetaan toiminnan laajentuessa.
Uuden kaatopaikan pumppaamolta pumpatun veden määrää seurataan
jätevedenpuhdistamon
käyttötarkkailuun
liittyen
pumppaamon
käyntiaikamittareista. Lisäksi jokaisella näytteenottokerralla luetaan
käyntiaikamittarit. Pumpattu vesimäärä määritetään käyntiaikatietojen ja
pumpputuottojen perusteella. Kaatopaikkavesien käsittelyn tehokkuutta
seurataan
tehtaan
jätevedenpuhdistamon
kuormitustarkkailun
yhteydessä.
Jätetäytön sisäisen veden tarkkailu
Uuden kaatopaikan sisäisen vedenpinnan korkeutta aletaan seurata
täyttöalueelle asennettavasta tarkkailuputkesta UGA1, kun alueelle on
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sijoitettu jätettä noin 4 m paksu kerros. Tarkkailuputki ulotetaan jätetäytön
pohjaan saakka ja sitä jatketaan sitä mukaa kuin jätepenkereen korkeus
kasvaa. Kaatopaikkatoiminnan laajentuessa kaatopaikan sisäisen
vesipinnan tarkkailu laajennetaan uusille täyttöalueille.
Kaatopaikan sisäisen veden korkeutta seurataan kolme kertaa vuodessa
tehtävin mittauksin. Mittaukset tehdään toukokuussa, heinä-elokuussa
sekä syys-lokakuussa. Samassa yhteydessä määritetään sisäisen veden
laatu määrittämällä lämpötila, pH, redox-potentiaali ja sähkönjohtavuus
kenttämittarilla. Lisäksi tehdään aistinvarainen arviointi (ulkonäkö, haju).
Vaikutustarkkailu
Pintavesitarkkailu toteutetaan Kemin edustan merialueen tarkkailun
yhteydessä.
Uuden kaatopaikan pohjaveden laatua ja pohjaveden pinnan korkeutta
seurataan nykyisin kolmesta kaatopaikan ympäristöön asennetusta
pohjavesiputkesta pisteistä UPp1, UPp2 ja UPp3. Pohjaveden laatua
seurataan pohjavesiputkista kolme kertaa vuodessa (toukokuu, heinäelokuu ja syys-lokakuu) otettavin näyttein. Kaatopaikkatoiminnan
mahdollisesti laajentuessa asennetaan tarvittaessa kolme uutta
pohjavesiputkea (pisteet UPp4, UPp5 ja UPp6), minkä jälkeen myös ne
otetaan
tarkkailuun
mukaan.
Määritykset
tarkistetaan
kaatopaikkatoiminnan mahdollisesti laajentuessa.
Pohjaveden pinnan korkeutta seurataan näytteenoton yhteydessä
mittaamalla pohjavesiputkien vedenpinnan korkeus.
Raportointi
Käyttötarkkailu
Kaikki
käyttötarkkailun
havainnot
kirjataan
kaatopaikan
käyttöpäiväkirjaan
tai
muuhun
soveltuvaan
tietojen
tallennusjärjestelmään. Vuosittain raportoidaan muun muassa:
-

alueelle viedyt jätekuormat,
alueelta jatkokäsittelyyn tai hyödynnettäväksi toimitetut jätekuormat,
alueella tehdyt rakentamis- ja korjaustoimenpiteet,
alueella tapahtunut muu luvallinen toiminta ja toiminnan laajuus,
työtapaturmat, tulipalot, sortumat, ilkivalta, luvaton jätteiden tuonti ja
muut poikkeukselliset tapahtumat,
alueella käsitellyt vesimäärät,
jätetäytön rakenteen tarkkailu (jätetäytön pinta-alan, tilavuuden ja
jäljellä olevan täyttötilavuuden määritys viiden vuoden välein),
painumatarkkailu (painumien seuranta viiden vuoden välein
painumalevyjen korkeusaseman mittauksin, painumalevyjen sijainti
raportoidaan niiden asentamisen jälkeen).

Käyttötarkkailun raportoinnista vastaa toiminnanharjoittaja.
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Päästö- ja vaikutustarkkailu
Jokaisen näytteenottokerran tulokset toimitetaan kuukauden kuluessa
näytteenotosta tarkkailuvelvolliselle, Lapin ELY-keskukselle sekä Kemin
kaupungin ympäristöviranomaiselle. Tuloksiin liitetään lyhyt sanallinen
lausunto, jossa mm. todetaan mikäli tulokset poikkeavat oleellisesti
aikaisemmista.
Vuosiraportti toimitetaan seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä
Lapin
ELY-keskukselle
sekä
Kemin
kaupungin
ympäristöviranomaiselle. Raportissa esitetään tulokset, tarkkailua
koskevat epävarmuustekijät sekä tarpeelliset tarkennus- ja
muutossuositukset.

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA ENERGIATEHOKKUUS
Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta
Metsäteollisuus hyödyntää aktiivisesti tuotannon sivuvirtoja omassa
toiminnassaan. Hyvänä esimerkkinä on meesan hyötykäyttö.
Tuotantoprosessissa syntyvä meesa hyödynnetään pääasiassa
kemikaalina keittokemikaalien talteenottoprosessissa. Kalkkikierrosta
voidaan kuitenkin joutua poistamaan meesaa (kalsiumkarbonaattia
(CaCO3)
tai
poltettua
kalkkia
(CaO)
meesauunin
kunnossapitotoimenpiteiden
tai
satunnaisten
meesauunin
häiriötilanteiden vuoksi. Häiriön vuoksi prosessista poistettu meesa
palautetaan prosessiin.
Niitä sivuvirtoja, joita ei voida hyötykäyttää omassa toiminnassa,
ohjataan sivutuotteina tehtaiden ulkopuolelle käytettäväksi. Esimerkiksi
prosessista poistettua kalkkipölyä käytetään muun teollisuuden raakaaineena. Kierrosta poistettu kalkkipöly toimitetaan kalkkitoimittajalle
toimittajan kanssa tehdyn vastaanottosopimuksen mukaisesti.
Lisäksi tuhkien lannoitekäyttö ja kuitu- ja sekalietteiden sekä
puuperäisten jätteiden tuotteistaminen maanrakennusmateriaaliksi on
kasvanut voimakkaasti. Sivutuotteiden hyödyntämisestä huolimatta
tehtailta muodostuu myös jätteitä, jotka vaativat käsittelyä. Syntyvät
jätteet ohjataan ensisijaisesti materiaali- tai energiahyötykäyttöön. Ne
jätejakeet, joita ei nykyisellään ole mahdollista hyödyntää,
loppusijoitetaan kaatopaikalle.
Kaatopaikkamääräykset ovat tiukentaneet alueita koskevia määräyksiä
ja tämä on huomioitu laajennusalueen rakenteita suunniteltaessa. Luvan
hakijalla on kokemusta pitkältä ajalta alueelle sijoitetuista jätejakeista ja
niiden ominaisuuksista ja alueen ympäristökuormitus on erittäin hyvin
tiedossa. Täyttötilavuuden hyödyntäminen kokonaisuudessaan tietyillä
jätejakeilla on teknisesti ja taloudellisesti perusteltua, koska kuormitusta
ympäristöön ei haitallisessa määrin tule pitkälläkään aikavälillä.
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Nykyisen alueen suunnittelussa on huomioitu paras käyttökelpoinen
tekniikka rakenteissa, alueen vesien keräämisessä ja käsittelyssä sekä
olemassa
olevien
rakenteiden
hyödyntämisessä.
Mitään
jätteenkäsittelyalueen vesiä ei johdeta suoraan maastoon, vaan kaikki
alueelta
tulevat
suotoja
pintavedet
johdetaan
hallitusti
jätevedenpuhdistamolle.
Nykyisen alueen A osalta loppusijoitusalueen rakenteet ovat kaikilta osin
valtioneuvoston päätöksen kaatopaikoista mukaisia ja laajennusalueille
suunnitellut rakenteet vastaavat myös valtioneuvoston päätöksen
mukaisia rakenteita. Alueiden ja toimintojen sijoittelu on tehty
mahdollisimman tehokkaasti ja toimivuus on ollut yksi suunnittelun
lähtökohta ympäristöhaittojen ennaltaehkäisyn ja minimoinnin ohessa.
Teollisuuden maanrakennukseen soveltuvia jätemateriaaleja on
hyötykäytetty jo vanhan alueen sulkemisrakentamisessa ja materiaaleja
tullaan hyödyntämään myös nykyisen alueen A ja sen laajennusalueiden
rakenteissa mahdollisimman paljon.
Jätemateriaalien
teknisiä
ominaisuuksia
tutkitaan
ja
ympäristökelpoisuutta seurataan säännöllisesti ja jätemateriaalien
käyttökelpoisuudesta saadaan jatkuvasti kokemusta ja lisätietoa
toteutetuista rakenteista.
Energian kulutus ja energian käytön tehokkuus
Jätteenkäsittelyalue on valaistu. Alueelle tulee pengertietä pitkin
sähkölinja, joka lähtee vanhan telakan nurkalta. Muuhun kuin
valaistukseen alueella ei käytetä energiaa. Valaistus on päällä vain
pimeällä ja toimii ajastuksella. Ajastusta säädellään tehtaalta.
Työkoneiden ja laitteiden polttoaineena käytetään dieselpolttoainetta.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN
Toimintaan liittyvät riskit ja toimet onnettomuus- ja häiriötilanteiden aikana
Toimintaan liittyviä riskejä ovat mm. tulipalon vaara, luiskien
sortumisriski, rakenteiden rikkoontuminen ja alueelle pääsevät
haittaeläimet. Riskit on pyritty tunnistamaan käyttöhenkilöstön toimesta
ja niitä torjutaan päivittäisessä alueen hoidossa.
Alueella toimivat tehtaan ja ulkopuolisten urakoitsijoiden henkilöt
koulutetaan alueella olevia erityispiirteitä varten ennen alueella
työskentelemistä. Prosessijätteen täyttöalueet on aidattu, jotta alueelle ei
pääse ulkopuolisia henkilöitä tai isoja eläimiä. Alueelle sijoitetut jätteet
eivät sisällä biojätettä, joten alueella ei esiinny tavallista enempää
pieneläimiä tai lintuja.
Häiriötilanteessa tai käyttö- ja hoitosuunnitelman vastaisen täytön
toteamisen jälkeen korjaustoimenpiteet tehdään välittömästi siten, että
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haittaa ympäristölle ei pääse syntymään. Merkittäviä häiriötilanteita tai
rakenteiden rikkoontumisia ei ole todettu viime vuosina.

VAHINKOJA ESTÄVÄT TOIMENPITEET JA KORVAUKSET
Vahinkoarvio ja korvaukset
Hakija arvioi, että jätteenkäsittelyalueen toiminnasta ei aiheudu
korvattavia vahinkoja.
Vakuus
Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 59 §:n mukaan jätteen
käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen
jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen
jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi.
Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 60 §:n mukaan vakuuden on
oltava riittävä 59 §:ssä tarkoitettujen toimien hoitamiseksi ottaen
huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat
määräykset. Jätteenkäsittelyalueen vakuuden on katettava myös alueen
sulkemisen jälkeisestä seurannasta ja tarkkailusta sekä suotovesien ja kaasujen käsittelystä ja muusta jälkihoidosta aiheutuvat kustannukset
vähintään 30 vuoden ajalta, jollei toiminnanharjoittaja osoita muuta
riittäväksi.
Ympäristöministeriö on julkaissut elokuussa 2012 ohjeen vakuuksista,
ns.
jätevakuusoppaan
(Ympäristöhallinnon
ohjeita
5/2012,
Jätevakuusopas, Opas jätehuollon toimijoilta vaadittavista vakuuksista).
Jätevakuusoppaan mukaan luvan hakijan tulisi hakemuksessaan esittää
oma arvionsa siitä, mitä toimenpiteitä vakuudella tulee kattaa ja minkä
suuruinen vakuuden tulisi toiminnanharjoittajan näkemyksen mukaan
olla.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut 1.3.2017 päätöksen
Kemin
vanhaa
suljettua
kaatopaikkaa
koskevan
vakuuden
vapauttamisesta (PSAVI/3184/2016). Päätöksessä AVI vapautti
kaatopaikkaa koskevan vakuuden pääosin, jättäen kuitenkin edelleen
voimaan 100 000 euron suuruisen vakuuden suljetun kaatopaikan
tarkkailun varmistamiseksi.
Hakijan esitys vakuudeksi
Luvanhakijan näkemyksen mukaan loppusijoitusalueen vakuuden tulee
kattaa pintasulkurakenteiden rakentaminen sekä tarkkailun, seurannan
ja muiden jälkihoitotoimien kustannukset 30 vuoden ajalta.
Jätevakuusoppaan mukaan YSL 59 §:n mukainen kaatopaikkojen
vakuuden kerryttäminen voi tapahtua esimerkiksi niin, että kaatopaikan
vakuutta kasvatetaan samassa suhteessa kuin kaatopaikan pinta-ala
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kasvaa. Vakuuden määrää on siis kartutettava sitä mukaa, kun
sulkemistoimenpiteistä aiheutuvat kustannusarviot kasvavat. Toisaalta
vakuutta voidaan myös vapauttaa sitä mukaa, kun jälkihoitotoimenpiteitä
suoritetaan.
Vakuuden asettamisen perusteena olevan loppusijoitusalueen
pintarakenteiden rakentamiskustannuksen arvioidaan olevan 20 €/m2
(Ramboll
Finland
2015).
Tällä
hetkellä
käytössä
olevan
loppusijoitusalueen A pinta-ala on 1,5 ha, joten alueen vakuudeksi
esitetään 300 000 € (15 000 m2 x 20 €/m2). Laajennusalueen B pinta-ala
on 1,2 ha, alueen C 2,6 ha ja alueen D 2,2 ha. Näitä vastaaviksi
vakuussummiksi esitetään 240 000 €, 520 000 € ja 440 000 €.
Laajennusalueiden vakuudet esitetään asetettavaksi sitä mukaa, kun
uusia vaiheita otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.
Käytössä olevan jätteenkäsittelyalueen sulkemisen jälkeisen tarkkailun,
seurannan ja muiden jälkihoitotoimien kustannuksiksi arvioidaan 3 000
€/vuosi. Tällöin näiden toimenpiteiden osalta kustannukset 30 vuoden
ajalta ovat noin 90 000 €. Myös vanhan käytöstä poistetun
jätehuoltoalueen tarkkailukustannuksiksi arvioidaan noin 3000 €/vuosi eli
90 000 € 30 vuoden ajalle. Kemin vanhaa ja uutta tehdaskaatopaikkaa
tarkkaillaan ja raportoidaan yhdistetyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti.
Siten hakija esittää, että nyt annettavassa päätöksessä määrään
molempia
jätehuoltoalueita
koskeva
180 000
€
suuruinen
tarkkailuvakuus.
Samalla
päätöksessä
voidaan
vapauttaa
aluehallintoviraston päätöksessä PSAVI/3184/2016 asetettu vanhaa
suljettua jätehuoltoaluetta koskeva 100 000 € suuruinen vakuus.
Jätteenkäsittelytoiminnan vakuudeksi esitetään kaatopaikan vakuuden
lisäksi jätteiden varastoinnin osalta alla olevan taulukon mukaisesti
laskettua vakuutta 115 000 €. Laskennassa on huomioitava, että osa
varastoitavista
materiaaleita
voidaan
hyödyntää
kaatopaikan
sulkemisessa ja siten niiden osalta vakuus on jo sisällytetty kaatopaikan
vakuuteen. Lisäksi osa materiaaleista on sivutuotteita (lentotuhka,
oksarejekti, kuorihiekka), joten niille ei esitetä eikä tule asettaa
jätteenkäsittelylle tarkoitettua vakuutta.
Hakijan
laskentaperusteet
välivarastoitavien
materiaalien
jätteenkäsittelyn vakuudelle ovat seuraavassa taulukossa.
Varasto
max.(t)

Vakuus
euroa/t

Vakuuden määrän peruste

Vakuus
euroa

Rakennusjäte 2 000

50

Lajittelukustannus ja loppusijoituskustannus 100 000
ulkopuoliselle kaatopaikalle 10 % osuudesta

Pohjatuhka

1 000

15

Kuljetus ja levitys metsälannoitteeksi

Lentotuhka

2 000

0

Jätelain 5§ mukainen sivutuote, vakuutta ei 0
esitetä.
Voidaan
hyödyntää

15 000

40
lannoiteasetuksen
metsälannoitteena.

mukaisena

Kuorihiekka

6 000

0

Jätelain 5§ mukainen sivutuote, vakuutta ei 0
esitetä.
Voidaan
hyödyntää
lannoiteasetuksen
mukaisena
maanparannusaineena tai katemateriaalina.

Oksarejekti

500

0

Jätelain 5§ mukainen sivutuote, vakuutta ei 0
esitetä.
Voidaan
hyödyntää
lannoiteasetuksen maanparannusaineena
tai katemateriaalina.

Metallijäte

400

0

Ohjataan
hyötykäyttöön 0
kokonaisuudessaan,
materiaalin
arvo
kompensoi kuljetuskustannukset

Yhteensä

11 900

115 000

Ympäristöluvassa asetettavien vakuuksien kokonaismääräksi nykyisin
käytössä
olevalle
jätehuoltoalueelle
ja
käytöstä
poistetulle
jätehuoltoalueelle esitetään siten 595 000 euroa, sisältäen alueen A
sulkemisvakuuden, molempien kaatopaikkojen tarkkailun sekä
välivarastoinnin.

HAKIJAN ESITYS LUPAMÄÄRÄYKSIKSI
Hakija esittää seuraavia muutoksia jätteenkäsittelyaluetta koskeviin,
nykyisen luvan lupamääräyksiin. Muutokset ja perustelut muutoksille on
merkitty lihavoidulla tekstityypillä. Muutosten lisäksi määräyksissä on
viranomaisten nimissä vanhoja kirjauksia: Lapin ympäristökeskus
muuttunut ELY-keskukseksi. Ainoastaan näitä muutoksia sisältäviä
määräyksiä ei ole otettu mukaan alla olevaan esitykseen.
Kaatopaikan toimintaan voidaan kohdistaa seuraavia ympäristöluvan
yleisiä määräyksiä, jotka yhä voidaan huomioida kaatopaikan
määräyksissä:
17;
yleiset
meluraja-arvot,
19–23;
yleiset
jätehuoltomääräykset, jotka tosin suoranaisesti eivät kohdistu
kaatopaikkatoimintaan, 24–30; yleiset kaatopaikkatoimintaa koskevat
määräykset, jotka voidaan pitää muutoin voimassa poistamalla mennyt
aikatauluvelvoite määräyksestä 27.
Lupamääräykset 31–37 koskevat vanhaa kaatopaikkaa, joten niitä ei
esitetä huomioitavaksi nykyisellä kaatopaikalla. Lupamääräyksiin 38–43,
45–46 ja 49–51 ja yleisiin toiminnan tarkkailua koskeviin määräyksiin 65–
67 toiminnanharjoittaja ei esitä muutoksia vaan toteaa huomioineensa ne
hakemuksessa ja hakemuksen liitteissä.
44. Kaatopaikan pohjalle on rakennettava alueelle varastoidusta savesta
0,5 metrin paksuinen mineraalinen tiivistyskerros. Kerroksen
rakentamisaikainen paksuus on mitoitettava siten, että määräyksen
mukainen paksuus saavutetaan myös saven rakenteessa tapahtuvan
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tiivistymisen jälkeen. Tiivistyskerroksen materiaalina käytettävä
paikallinen savi on rakentamisvaiheessa tiivistettävä kuivairtotiheyteen,
jolla saavutetaan vähintään vedenläpäisevyysarvo 5 *10-9 m/s.
Määräykseen 44 esitetään tehtäväksi muutos hakemuksen
mukaisesti siten, että k-arvovaatimus on 1 m rakenteelle k <1 *10-9
m/s, eikä käytettävää materiaalia yksilöidä. Rakenne voidaan
toteuttaa 0,5 m kerrospaksuudella, jolloin k-arvon on oltava 6,7 *1010 m/s ja yhdistelmärakenteella toteutettaessa kaikkien kerrosten
osalta vähintään 5 *10-9 m/s.
48. Kuivatusaltaat on rakennettava vesitiiviiksi asentamalla altaaseen 2
mm:n HDPE-muovista tehty yhtenäinen keinotekoinen eriste. Eriste on
suojattava hakemuksen mukaisesti altaiden käytön ja muovin
kestävyyden varmistamiseksi.
Lieteallas ja tasausallas esitetään rakennettavaksi hakemuksen
mukaisesti rakenteella, joka on aikaisempaa lupamääräystä
teknisesti parempi.
52. Luvan saajan on asetettava käytössä olevien läjitysalueiden osalta
3 000 000 euron vakuus asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi
tämän päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Uuden kaatopaikan osalta on
täytön alkaessa oltava asetettuna 1 540 000 euron vakuus
asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi.
Läjitysalueen tai sen osan käytöstä poistaminen ympäristölupaviraston
hyväksymän lupamääräyksen 51 mukaisen sulkemissuunnitelman
mukaisesti vähentää tarvittavaa vakuuden määrää suljetun läjitysalueen
neliömäärän ja sitä vastaavan neliöhinnan (20 € tavanomaisen jätteen
kaatopaikka) tulon mukaisella summalla. Vakuudet on asetettava Lapin
ympäristökeskukselle
omavelkaisena
pankkitakauksena,
jonka
edunsaajana on Lapin ympäristökeskus, pankkitalletuksena tai
konsernitakauksena.
Pankkitalletuksesta
on
toimitettava
ympäristökeskukseen talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella
Lapin ympäristökeskuksen hyväksi. Konsernitakauksessa luvan saajan
on toimitettava vuosittain Lapin ympäristökeskukseen riittävät tiedot
takauksen riittävyyden arvioimiseksi.
Toiminnanharjoittaja
esittää
lupahakemuksen
mukaisen
kaatopaikan vakuudeksi hakemuksen kohdan 18 mukaisesti 595 000
euroa. Vakuus sisältää vanhan suljetun kaatopaikan tarkkailua
koskevan vakuuden.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksen täydennykset
Hakija on aluehallintoviraston täydennyskehotuksen perusteella 7.9.2016
täydentänyt lupahakemusta. Hakija on kuuluttamisen jälkeen 19.9.2018
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täydentänyt hakemusta kaatopaikan vuosien 2016 ja 2017
tarkkailuraporteilla, soodasakan ja lentotuhkan vuoden 2018
kaatopaikkakelpoisuustesteillä sekä toimittanut ajantasaisilla tiedoilla
päivitetyn hakemuksen, joka sisältää pieniä muutoksia alueelle
sijoitettaviin jätejakeisiin ja täsmennetyn esityksen vakuudeksi, josta on
poistettu vanhentuneet osat koskien mm. suljettua jätehuoltoaluetta ja
biohajoavan jätteen sijoittamista alueelle. Hakija on täydentänyt
hakemusta 27.11.2018 päivitetyllä arviolla loppusijoitettavan soodasakan
määrästä ja 5.12.2018 muun muassa arviolla kartonkitehtaan
pigmenttijätteen ja kaatopaikan lietealtaasta poistettavan lietteen
määrästä. Päivitetyt tiedot on sisällytetty päätöksen kertoelmaosaan.
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Aluehallintovirasto on antanut hakemuksen tiedoksi kuuluttamalla
Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa ja Kemin kaupungissa 3.10.–
2.11.2016 sekä erityistiedoksiantona niille asianosaisille, joita asia
erityisesti koskee. Kuulutuksesta on ilmoitettu sanomalehdissä Pohjolan
Sanomat ja Kemi-Tornio kaupunkilehti.
Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Lapin ELYkeskukselta,
Kemin
kaupungilta
sekä
Kemin
kaupungin
ympäristönsuojelu-, terveydensuojelu- ja kaavoitusviranomaiselta.
Samassa lausuntopyynnössä on pyydetty lausuntoa koskien Metsä Fibre
Oy:n sellutehtaan ympäristölupa-asiaa PSAVI 597/2015 sekä Metsä
Board Kemi Oy:n kartonkitehtaan ympäristölupa-asiaa PSAVI/598/2015.
Tehdaskaatopaikan hakemuksen päivitettyjen tietojen johdosta
aluehallintovirasto on 1.10.2018 pyytänyt lausuntoa viranomaisilta.
Hakemuksen kuuluttamisen jälkeen tehdyt täydennykset eivät ole
tuoneet esiin sellaisia alkuperäisestä hakemuksesta poikkeavia tietoja,
joiden perusteella hakemusasia olisi kokonaisuudessaan ollut tarve
antaa uudelleen tiedoksi kuuluttamalla.
Lausunnot
1. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Lausunto 3.3.2017:
Lapin ELY-keskus pitää perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena Metsä
Fibre Oy Kemin tehtaan teollisuusjätteen loppusijoitus- ja
käsittelytoiminnan erottamisen tehtaan pääluvasta oman ympäristöluvan
alle.
Hakemuksen kohteena olevalle nykyiselle toiminnalle on voimassa
Pohjois-Suomen
ympäristölupaviraston
29.5.2007
myöntämä
ympäristölupa (päätösnumero 61/07/2, Dnro Psy-2004-y-182), missä
tämä “uusi tehdaskaatopaikka” luokiteltiin tavanomaisen jätteen
kaatopaikaksi.
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Metsä Fibre Oy on vuoden 2016 aikana saattanut päätökseen
Pajusaaren tehdasrakennusten eteläpuolella sijaitsevan vanhan
tehdaskaatopaikan sulkemisen. Sulkemistyö on toteutettu em.
ympäristölupapäätöksen sekä teollisuuskaatopaikan yksityiskohtaista
sulkemis- ja maisemointisuunnitelmaa koskevan, aluehallintoviraston
29.2.2012 antaman hyväksymispäätöksen (PSAVI/20/1 2/1) määräysten
mukaisesti. Lapin ELY-keskus on hyväksynyt sulkemistyön loppuun
suoritetuksi lausunnollaan 2.11.2016.
Tehtaan jätteenkäsittelyalueen toimintaa haetaan jatkettavaksi
pääasiassa nykyisen ympäristöluvan mukaisesti. Merkittävimmät
muutokset
koskevat
jätteenkäsittelytoiminnan
siirtämistä
kokonaisuudessaan uudelle alueelle sekä muutoksia alueelle
sijoitettavissa jätejakeissa ja alueen rakenteissa. Jätteenkäsittelyalueen
kokoa tai maankäyttöä ei ole tarvetta muuttaa.
Hakemuksessa esitetään jätteenkäsittelyalueelle rakennettavaksi
välivarastointikenttä, jossa voitaisiin varastoida ja esikäsitellä sellaisia
tehtaan toiminnoissa muodostuvia jätejakeita, joita voidaan myöhemmin
käyttää jätteenkäsittelyalueen maarakenteisiin tai toimittaa muualle
hyödynnettäviksi. Alueella on tarkoitus välivarastoida myös
kokonaisuudessaan hyötykäyttöön ohjattavia, tehtaan toiminnassa
syntyviä sivutuotteita; tuhkia (lentotuhka ja pohjatuhka), välppä- ja
hiekkurijätteitä
(kuorihiekka
ja
oksarejekti),
hyötykäyttöön
soveltumattomia tehdasrakennusten purkujätteitä sekä erilaisia
metalleja. Välivarastoitavia jätteitä arvioidaan olevan vuositasolla noin
3400 tonnia ja sivutuotteita noin 11 600tonnia. Varastointiajat pyritään
pitämään lyhyinä. Kaikki jakeet varastoidaan erillään omissa kasoissaan.
Hakemuksessa esitetään jätteenkäsittelyalueelle myös mahdollisuutta
rakentaa lietteenkäsittelyalue, jonka altaassa voitaisiin laskeuttaa ja
kuivattaa tehtaan alueelta tuotavat satunnaiset lietejäte-erät (meesaa,
prosessilietteitä, imuautolietteitä sekä märkää kuitu-, täyteaine- ja
päällystysjätettä). Hakemuksen mukaan lietteiden määrää on kuitenkin
tässä vaiheessa vaikea arvioida ja allas tultaisiin rakentamaan vain mikäli
sille tulee selkeästi tarvetta.
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan suunnitellun varastointikentän
sijainti on hyvä, eikä esitetyn mukaisesta hyötykäyttöön menevien
jätteiden tai sivutuotteiden välivarastoinnista ole odotettavissa
merkityksellistä ympäristöhaittaa. Loppusijoitusalueen laajennustyöt
käynnistynevät vuonna 2019, jolloin myös hyödynnettävien jätteiden
välivarastoinnin kolmen vuoden maksimiajassa on mahdollista pysyä.
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Toiminnanharjoittajan esitys tarvittavasta vakuudesta
Voimassa olevassa ympäristöluvassa on määrätty tehdasalueen uudelle
kaatopaikalle 1.540.000 €:n suuruinen vakuus asianmukaisen
jätehuollon varmistamiseksi. Vakuus on mitoitettu koko suunnitellun
kaatopaikka-alueen
7,5
hehtaarin
pinta-alan
perusteella.
Toiminnanharjoittaja esittää uuden tehdaskaatopaikan vakuudeksi
hakemuksen kohdassa 18 esitetyn laskelman mukaisesti 530.500 €.
Vanhan tehdaskaatopaikan vakuus esitetään poistettavaksi tästä
lupapäätöksestä hakemukseen kuulumattomana.
Vanhan kaatopaikan käytöstä poistumisen jälkeen aluehallintovirasto on
tuoreella päätöksellään 1.3.2017 vapauttanut Pohjois-Suomen
ympäristölupaviraston lupapäätöksen (nro 6 1/07/2, 29.5.2007)
lupamääräyksessä 52 määrätystä, läjitysalueiden asianmukaisen
jätehuollon varmistamista koskevasta 3.000.000 €:n vakuudesta
2.900.000 €. Nyt annetussa päätöksessä määrättiin edelleen voimassa
pidettäväksi suljetun kaatopaikan tarkkailun varmistamiseksi 100.000 €:n
vakuus.
Hakemuksen mukaan käytössä olevan loppusijoitusalueen pinta-ala
on1,5 hehtaaria ja pintarakenteiden rakentamisen kustannukseksi on
arvioitu 20 €/m2. Näihin perustuen loppusijoitusalueen vakuudeksi
esitetään 300.000 €. Loppusijoitusalueen vakuus esitetään
tarkistettavaksi, kun uusia vaiheita otetaan käyttöön tai poistetaan
käytöstä.
Jätteenkäsittelyalueen sulkemisen jälkeisen tarkkailun, seurannan ja
muiden jälkihoitotoimien kustannuksiksi arvioidaan 3 000 €/vuosi. Tällöin
näiden toimien osalta kustannukset 30 vuoden ajalta ovat 90.000 €, jota
esitetään myös vakuudeksi.
Jätteenkäsittelytoiminnan vakuudeksi esitetään kaatopaikan vakuuden
lisäksi jätteiden varastoinnin osalta taulukon 9 mukaisesti laskettua
vakuutta 140.500 €. Laskennassa on huomioitu, että osa varastoitavista
materiaaleista voidaan hyödyntää kaatopaikan sulkemisessa ja siten
niiden osalta vakuus on jo sisällytetty kaatopaikan vakuuteen. Osa
varastoitavista
materiaaleista
voidaan
käyttää
vastaavan
tuotantolaitoksen raaka-aineena, joten niillä on positiivinen arvo
varastoinnin aikana. Ympäristöluvan mukaiseksi vakuudeksi esitetään
yhteensä 530.500 €. Lapin ELY-keskus katsoo toiminnanharjoittajan
esityksen tarvittavasta vakuudesta laskelmineen olevan perusteltu. Nyt
käytössä olevan 1,5 hehtaarin laajuisen A-alueen arvioidaan täyttyvän
vuonna 2019 tai 2020. Vakuus voidaan edellyttää siinä vaiheessa
tarkistettavaksi.
Toiminnanharjoittajan esitys uudesta lupamääräyksestä
Hakemus sisältää valtioneuvoston kaatopaikka-asetuksen (331/2013) 35
§:n mukaisen poikkeuslupaesityksen loppusijoittaa tavanomaisen jätteen
kaatopaikalle yli 10 % orgaanista ainesta sisältäviä kuiturejektejä (EWC
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03 03 10), jotka eivät hakemuksen mukaan sovellu ominaisuuksiensa
takia muulla tavoin käsiteltäväksi.
Kaatopaikka-asetuksessa on rajoitettu merkittävästi orgaanista ainesta
sisältävien jätteiden loppusijoittamista kaatopaikalle 1.1.2016 alkaen.
Orgaanista ainesta sisältävien jätteiden loppusijoittamista Metsä Fibre
Oy
Kemin
tehtaan
teollisuuskaatopaikalle
koskeva
poikkeuslupahakemus
oli
Pohjois-Suomen
aluehallintoviraston
käsiteltävänä keväällä 2016. ELY-keskus jätti siitä lausuntonsa 8.4.2016.
Aluehallintovirasto antoi hakemusasiaan kielteisen päätöksen 9.6.2016
(Nro 82/2016/1, Dnro PSAVI/3041/2015). Yhtiö ei valittanut päätöksestä
Vaasan hallinto-oikeuteen.
Lapin ELY-keskus katsoi lausunnossaan poikkeusluvan myöntämisen
häiriötilanteissa syntyvien, polttoon kelpaamattomien kuitu- ja
täyteainepitoisten rejektien sijoittamiseen tehdaskaatopaikalle olevan
perusteltu ja tarpeellinen. ELY-keskus kuitenkin esitti, että lupa tähän
tulisi kuitenkin myöntää määräaikaisena ja toiminnanharjoittaja tulisi
velvoittaa tarkemmin selvittämään materiaalin polttokelpoisuuden
parantamismahdollisuuksia.
Muiden
poikkeuslupahakemuksessa
esitettyjen jätejakeiden (mm. rakentamisessa, purkamisessa ja
kunnossapidossa syntyviä, muovipitoisia jätteitä) loppusijoittamiseen
ELY-keskus otti kielteisen kannan.
Lapin
ELY-keskus
pitäytyy
em.
lausunnon
mukaisessa
näkemyksessään, katsoen häiriötilanteissa muodostuvan kuiturejektin
kaatopaikkasijoittamisen mahdollistamisen olevan tarpeellinen.
Tarkkailu
Hakemuksen liitteenä 8 on päivitetty tarkkailuohjelmaesitys. ELYkeskuksella ei ole sen suhteen huomautettavaa.
Lausunto 2.11.2018:
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Lapin ELY-keskukselta
lausuntoa hakemuksen täydennyksen ja muutoksen johdosta.
Hakemusasia koskee Metsä Fibre Oy Kemin tehdasintegraatin
yhteydessä toimivan teollisuusjätteen loppusijoitus- ja käsittelyalueen
toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan (PSAVI 61/07/2, 29.5.2007)
lupamääräysten
tarkistamista.
Hakemuksessa
on
aiemmasta
luparajauksesta poiketen esitetty tämä teollisuusjätteen käsittelyalueen
toiminta erotettavaksi oman ympäristölupansa alle. Lapin ELY-keskus on
antanut lausuntonsa alkuperäisestä lupahakemuksesta 3.3.2017.
Hakemusta on täydennetty ja ajantasaistettu syyskuussa 2018. PohjoisSuomen aluehallintovirasto on 9.6.2016 antamallaan päätöksellä
hylännyt yhtiön hakemuksen eräiden biohajoavien jätteiden
sijoittamisesta jätehuoltoalueelle (PSAVI/3041 /2015). Yhtiö ei valittanut
päätöksestä, eikä biohajoavan jätteen sijoittamista jätehuoltoalueelle
enää esitetä tässä hakemuksessa.
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Keväällä 2018 on käynnistetty Kemin sellutehtaan uudistamista koskeva
selvityshanke, jonka myötä on ilmennyt tarve täydentää hakemusta
rakennus- ja purkutöiden yhteydessä mahdollisesti syntyvän,
tavanomaisen jätteen kriteerit täyttävän pilaantuneen maa- ja
kiviaineksen sijoittamisella jätehuoltoalueelle. Lisäksi jätehuoltoalueella
varaudutaan hyödyntämään myös muualla kuin omalla tehdasalueella
syntyviä tuhkia sellutehtaalla syntyvän viherlipeäsakan kiinteytyksessä.
Muuta tehdasalueen ulkopuolisten jätteiden vastaanottamista ja
loppusijoittamista ei suunnitella. Muutosten takia on hakemuksessa
esitettävien loppusijoitettavien jätteiden määriä ja laatuja täsmennetty.
Päivityksissä on huomioitu suunniteltu sellutehtaan uusinta ja siitä
seuraava jätemäärien kasvu.
Lapin ELY-keskus esittää lupahakemuksen
muutoksesta lausuntonaan seuraavaa:

täydennyksestä

ja

Lapin ELY-keskus katsoo Metsä Fibre Oy Kemin tehtaan
teollisuusjätteiden
käsittelyaluetta
koskevan
lupahakemuksen
muuttamisen
ja
täydentämisen
perusteet
järkeviksi
ja
tarkoituksenmukaisiksi, erityisesti ottaen huomioon tarpeen varautua
kaavailtuun sellutehtaan uudistamiseen liittyviin jätehuoltotoimiin. ELYkeskus ei näe estettä esitettyjen lupahakemusmuutosten toteuttamiselle.
Teollisuusjätteiden käsittelyalueen oman ympäristöluvituksen myötä
lupapäätökseen olisi hyvä kirjata tulkinta direktiivilaitosstatuksesta,
laitoksen pääasiallisesta toiminnasta (kaatopaikka, jätteenkäsittely vai
jokin muu) sekä vuotuisten toimintapäivien lukumäärästä (365 d/a?).
Muutoshakemuksessa on nostettu tulevaisuudessa loppusijoitettavien
jätteiden vuosikapasiteetti kaksinkertaiseksi. Kasvua ennakoidaan
tulevan erityisesti lentotuhkan ja soodasakan osalle. Lisäksi
loppusijoitettavia suuria kertaeriä on odotettavissa sellutehtaan
uudistamishankkeessa syntyvistä epäorgaanisista rakennus- ja
purkujätteistä, ml. asbestia sisältävät materiaalit. Lupahakemuksessa on
varauduttu myös tehdasalueen maaperän kunnostamiseksi irrotettujen
pilaantuneiden maa- ja kiviainesten sekä ruoppausmassojen
loppusijoittamiseen. Nämä kertaerät tulisi huomioida laitoskapasiteettia
määritettäessä.
Jätteenkäsittelyalueen kokoa tai maankäyttöä ei ole tarvetta muuttaa.
Nykyisen 1,5 ha:n kaatopaikka-alan lisäksi laajennusmahdollisuuksia on
kolmelle eri osa-alueelle. Täyttökapasiteettia koko alueella on yhteensä
550 000 m3. Jätealueen vedet ohjataan sellutehtaan biologiselle
puhdistamolle. Koska jätteiden käsittelystä kerättävät jätevedet
edustavat vain noin sadasosaa puhdistamolle tulevista vesimääristä, ei
käsiteltävien jätemäärien kasvusta puhdistusprosessille aiheutuvaa
lisäkuormitusta voida pitää kovin merkityksellisenä.
Hakemuksen sivuilla 13 ja 29 on todettu jätetäytön ylimmäksi
korkeustasoksi tulevan pintarakenteineen noin +19,0 mpy. Tämä on
matalampi kuin nykyiseen lupaan (Im 39) kirjattu N60 +20 m, ilmeisestikin
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tarkoituksella? Lupamääräyksiin olisi hyvä selkeyden vuoksi kirjata
sisältääkö jätetäytön harjakorkeus myös pintarakenteen paksuuden.
Lupahakemuksen sivulla 15 on mainittu, että osa sivutuotteista voidaan
välivarastoida myös varsinaisella tehdasalueella. ELY-keskus katsoo,
että näiden materiaalien välivarastointipaikkojen käyttötarve olisi hyvä
etukäteen suunnitella tarkemmin valmiiksi. Varastokenttien sijainti,
tilantarve, kenttäpinnan laatu sekä hulevesien johtamisjärjestelyt tulee
toimittaa tiedoksi valvontaviranomaiselle ja pelastusviranomaiselle.
Hakemus sisältää toiminnanharjoittajan esityksen tarvittavasta
vakuudesta. Nykyisen luvan mukaisesti käytössä olevan kaatopaikan
jätehuollon varmistamiseen on asetettuna 1.540.000 €:n suuruinen
vakuus. Vanhan kaatopaikan vakuutta pienennettiin tehtyjen
sulkemistoimien perusteella Pohjois-Suomen aluehallintoviraston
päätöksellä 1.3.2017. Suljetun alueen tarkkailun ja jälkihoidon
varmistamiseen asetettu vakuus on nyt suuruudeltaan 100.000 €. Nämä
valvontaviranomaisen eduksi asetetut vakuudet ovat nyt voimassa
31.12.2018 saakka.
Lapin ELY-keskus on jo aikaisemmassa lausunnossaan esittänyt
myönteisen kantansa ns. kerryttämiseen perustuvaan vakuuteen.
Valvontaviranomaisen näkemykseen mukaan jätetäytön tuleva
sulkemistyö
on
myös
mahdollista
toteuttaa
hakemuksessa
vakuuslaskennan perusteena käytetyllä rakentamiskustannusten
neliöhinnalla (20 €/m2). Tämä perustuu olettamukseen, että
muotoilutäyttöön ja pintarakenteen tekemiseen on käytettävissä tehtaan
tuotannossa
syntyneitä,
rakentamistarkoitukseen
soveltuvia
jätemateriaaleja ja sivutuotteita.
ELY-keskus kannattaa myös hakijan esitystä yhdistää nyt erilliset vanhan
ja uuden kaatopaikan tarkkailu- ja jälkihoitotoimiin tarkoitetut vakuudet
yhdeksi vakuudeksi.
2. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalouspalvelut
Lapin ELY-keskuksen kalatalouspalveluilla ei ole ollut huomauttamista
hakemuksen johdosta.
3. Kemin kaupunki, kaupunginhallitus
Kaupunginhallituksen lausunto on samansisältöinen
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen.

kuin

Kemin

4. Kemin kaupunki, ympäristöjaosto
Alla on esitetty lausunnosta keskeisimmät teollisuusjätekaatopaikkaa
koskevat kohdat:
Kaatopaikan pohjarakenteissa tulisi sallia käytettäväksi saven ohella
muitakin materiaaleja joilla saavutetaan vedenläpäisyarvo k<1*10-9 m/s,
jos liukoisuustestien perusteella voidaan osoittaa, että käytettävät
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materiaalit eivät lisää epäpuhtauksien ympäristökuormitusta. Näin
menetellen voitaisiin saada nykyistä enemmän teollisuusjätteitä
hyötykäyttöön
kaatopaikkasijoittamisen
sijaan
ja
toteuttaa
kiertotalousperiaatetta.
Muistutukset ja mielipiteet
5. Sotisaaren kylätoimikunta
Muistutus koskee Metsä-Group Kemin tehtaan aiheuttamaa melua.
Muistutuksessa esitetään, että ympäristölupaa uusittaessa tehdas
velvoitetaan tekemään kaikki mahdollinen ympärivuorokautisen,
asukkaita kovasti häiritsevän melun poistamiseksi. Melun kuvataan
aiheutuvan lähinnä puun varastointialueelta ja tehtaalta. Varsinaisesti
tehdaskaatopaikan toimintaa koskevia asioita ei muistutuksessa ole
mainittu.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Hakija ilmoitti, ettei sillä ollut huomautettavaa hakemuksesta annettuihin
lausuntoihin ja muistutukseen.
Neuvottelut ja katselmukset
Aluehallintovirasto on 6.11.2018 pitänyt Metsä Fibre Oy:n Kemin
tehtaalla ja tehdaskaatopaikalla tarkastuksen, johon ovat osallistuneet
luvanhakijan, Lapin ELY-keskuksen sekä Kemin kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaisen edustajat. Aluehallintovirasto on
3.12.2018 pitänyt neuvottelun, johon ovat osallistuneet luvanhakijan ja
Lapin ELY-keskuksen edustajat. Neuvottelupöytäkirjat on liitetty
hakemusasiakirjoihin.

MERKINTÄ
Aluehallintovirastolla on ollut asiaa ratkaistaessa käytettävissä Metsä
Fibre Oy:n aluehallintovirastossa vireillä oleva hakemusasia Dnro
PSAVI/597/2015, Kemin sellutehtaan ympäristöluvan lupamääräysten
tarkistaminen sekä kuivaus- ja kaasutuslaitoksen ympäristölupa ja
toiminnanaloittamislupa, Kemi.
Aluehallintovirastolla on ollut asiaa ratkaistaessa käytettävissä Metsä
Board Kemi Oy:n aluehallintovirastossa vireillä oleva hakemusasia Dnro
PSAVI/598/2015,
Kemin
kartonkitehtaan
ympäristöluvan
lupamääräysten tarkistaminen, Kemi.
Edellä mainitut hakemukset on kuulutettu ja annettu tiedoksi
samanaikaisesti tässä asiassa kyseessä olevan hakemuksen kanssa.
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ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Aluehallintovirasto tarkistaa Metsä Fibre Oy:n teollisuusjätteen
loppusijoitusalueen ympäristöluvan nro 61/07/2 lupamääräykset.
Päätöksellä korvataan kokonaisuudessaan ympäristöluvan nro 61/07/2
kaatopaikkatoimintaa koskevat yleiset lupamääräykset 24–30 ja uutta
kaatopaikkaa,
vakuutta
ja
toiminnan
lopettamista
koskevat
lupamääräykset 38–52.
Aluehallintovirasto myöntää Metsä-Fibre Oy:lle ympäristöluvan
soodasakan kiinteyttämiseen kaatopaikka-alueella ja muualta tuotavien
tuhkien käyttöön tässä käsittelyssä sekä muodostuvan jäteseoksen
loppusijoittamiseen
kaatopaikalle,
rakennusja
purkujätteenä
muodostuvan maa- ja kiviaineksen loppusijoittamiseen kaatopaikalle,
hyödynnettävien jätteiden ja sivutuotteiden välivarastointiin kaatopaikkaalueella sekä hakemuksessa esitettyjen lietteiden esikäsittelyyn
kuivattamalla lietealtaassa ja loppusijoittamiseen kaatopaikka-alueella.
Teollisuusjätteen loppusijoitusalue on osa sellu- ja kartonkitehtaan
muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta, jonka pääasiallista toimintaa
koskevat BAT-päätelmät ovat massan, paperin ja kartongin valmistuksen
päätelmät, jotka on julkaistu 26.9.2014.
Ennakoimattoman vahingon varalta annetaan jäljempänä ilmenevä
ohjaus.
Luvan saajan on noudatettava tämän päätöksen lupamääräyksiä.

LUPAMÄÄRÄYKSET
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
Yleiset lupamääräykset
1. Tehdaskaatopaikka on luokitukseltaan tavanomaisen jätteen
kaatopaikka. Sinne saa loppusijoittaa seuraavia Metsä Fibre Oy:n
Kemin sellutehtaan ja Metsä Board Kemi Oy:n kartonkitehtaan
toiminnoissa muodostuvia tavanomaisiksi jätteiksi luokiteltavia
prosessijätteitä ja rakennus- ja purkujätteitä:

Jätekoodi

Sallittu
enimmäismäärä

Jäte

tonnia vuodessa
03 03 02

Soodasakka

03 03 10

Sakeutettu
(pigmenttipitoinen)

20 000
rejekti

2 000

50
03 03 99

Lietealtaan tyhjennyksen jäte

500

10 01 03

Lentotuhka

10 000

10 01 01

Pohjatuhka

500

17 05 04 ja 06

Pilaantunut maa- ja kiviaines tai
ruoppausmassa

20 000*

17 06 05*

Asbestia sisältävät rakennus- ja
purkujätteet

4 400*

17 09 04

Teollisuuden
sekajäte

17 09 04

Sekalainen rakennus- ja purkujäte

10 000*

Yhteensä loppusijoitus enintään

67 500*

epäorgaaninen

100

* kertaluontoisia eriä

Kaatopaikalle saa loppusijoittaa
tarkoittamia esikäsiteltyjä jätteitä.

lisäksi

lupamääräyksen

7

Kaatopaikalle saa sijoittaa vain sellaista tavanomaista jätettä, jonka
biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen pitoisuus määritettynä
orgaanisen hiilen kokonaismääränä tai hehkutushäviönä on enintään
10 prosenttia. Tämä ei koske energiantuotannossa tai jätteen
polttamisessa syntyvää lento- tai pohjatuhkaa, jos sen liuenneen
orgaanisen hiilen pitoisuus on alle 800 milligrammaa kilogrammassa
määritettynä nesteen ja kiinteän aineen suhteessa 10 litraa
kilogrammaa kuiva-ainetta kohden joko jätteen omassa pH:ssa tai
pH:ssa 7,5–8; pilaantunutta maa-ainesjätettä ja asbestijätettä, jos se
sijoitetaan erillään muista jätteistä; ja soodasakkaa.
2. Muilla turvetta tai biomassaa polttavilla voimalaitoksilla muodostuvaa
tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltua lentotuhkaa saa hyödyntää
loppusijoitettavan soodasakan stabiloinnissa, mikäli tuhka laadultaan
ja muilta ominaisuuksiltaan siihen soveltuu. Nämä tuhkat sisältyvät
yllä olevaan lentotuhkan enimmäismäärään.
3. Jätteenkäsittelyalueelle loppusijoitettavien prosessijätteiden ja niiksi
rinnastettavien muiden jätejakeiden määrä märkätonneina saa olla
enintään 33 100 tonnia vuodessa.
Tehdasalueella
tehtävien
kertaluontoisten
rakentamistai
kunnostustoimien yhteydessä muodostuvaa hyödyntämiskelvotonta
maa-aines-, rakennus- ja purkujätettä saa loppusijoittaa kaatopaikalle
enintään 34 400 tonnia vuodessa.
Alueelle tuotavat jätekuormat on punnittava.
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4. Kaatopaikalle sijoitettava jäte on esikäsiteltävä siinä laajuudessa kuin
se on terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan
ehkäisemiseksi taikka jätehuollon asianmukaisen järjestämisen
kannalta tarpeen sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.
5. Kaatopaikalle
sijoitettavista
uusista
jätteistä
on
tehtävä
perusmäärittely
valtioneuvoston
asetuksen
kaatopaikoista
(331/2013) 17–19 § mukaisesti. Vastaavuustestaus jätteille on
tehtävä kerran vuodessa perusmäärittelyssä määritettyjen
parametrien osalta edellä mainitun asetuksen 20 § mukaisesti.
Jätteitä ei saa laimentaa tai sekoittaa muuhun jätteeseen tai
aineeseen kaatopaikkakelpoisuuden saavuttamiseksi.
6. Kaatopaikalle saa sijoittaa asbestijätettä sille erikseen osoitetulle
alueelle. Pakkaamattoman asbestin pölyäminen kuorman purun ja
sijoittamisen aikana on estettävä säännöllisesti kastelemalla.
Sijoitettavat asbestijätteet on peitettävä päivittäin. Kaikkien
asbestijätteiden sijoituspaikan koordinaatit on kirjattava ja merkittävä
kaatopaikkakarttaan.
7. Tehtaiden toiminnassa muodostuvat nestemäiset jätteet on
esikäsiteltävä ennen loppusijoittamista kuivattamalla lietealtaassa.
Lietealtaan
suotovedet
on
johdettava
sellutehtaan
jätevedenpuhdistamolle. Lietealtaaseen saa vastaanottaa seuraavia
lietejakeita:
Lietealtaaseen
Meesajäte
Prosessilietteet ja rejektit
Nestemäiset imuautolietteet (Metsä
Fibre, Metsä Board)
Kuitu-, täyteaine- ja päällystysjäte,
märkä (Metsä Board)
Yhteensä lietealtaaseen

Koodi
03 03 09
03 03 99
03 03 11
03 03 10

Tonnia/vuosi
0–1 000
0–1 000
0–1 000
0–1 000
1 500

Kuivattua lietettä voidaan hyödyntää jätteenkäsittelyalueen sulkemisja peiterakenteisiin, mikäli se myös muilta ominaisuuksiltaan siihen
soveltuu.
8. Jätteenkäsittelyalueelle
rakennettavalla
varastokentällä
saa
välivarastoida seuraavia jätteitä ja sivutuotteita ennen niiden
toimittamista hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi kohteeseen,
jolla on asianmukainen lupa niiden vastaanottoon:
Välivarastoitavat jätteet
Rakennus- ja purkujäte
Metallit
Pohjatuhka
Yhteensä

Koodi
17 09 04
17 04 05
10 01 01

Tonnia/vuosi
2 000
400
1 000
3 400
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Välivarastoitavat sivutuotteet
Kuorihiekka
Oksarejekti
Meesa
Poltettu kalkki
Lentotuhka
Kaasuttimen tuhka
Yhteensä
Yhteensä varastokentälle

-

9 000
100
500
3 000
3 000
1 200
16 800
20 200

Välivarastointiaika saa olla jäte-eräkohtaisesti enintään kolme vuotta.
Tarvittaessa kentällä saa varastoida myös jätteenkäsittelyalueen
rakentamisessa tarvittavia materiaaleja erillään jätteistä ja
sivutuotteista. Kentällä saa myös stabiloida kaatopaikalle
loppusijoitettavaa soodasakkaa lentotuhkalla.
9. Kaatopaikkojen rakentamisen, sulkemisen ja päästöjen hallinnan
sekä tarkkailun osalta on tässä päätöksessä määrätyn lisäksi
noudatettava, mitä valtioneuvoston asetuksessa kaatopaikoista
(331/2013) säädetään.
Kaatopaikan rakenteet ja täyttö
10. Laajennusalueiden B, C ja D alueet ja täyttö on toteutettava
hakemuksessa esitettyjen suunnitelmien (työnumero 1510016197,
piirustukset 2, 3, 4, 5 ja 6, 18.2.2015) mukaisesti.
Tehdaskaatopaikan ylin taso (pintarakenteen yläpinta) saa nousta
enintään tasolle +20,0 m (N60).
Yleiset määräykset
11. Rakennettavilta alueilta on poistettava kasvillisuus ja pintamaa.
Pohjamaa on muotoiltava kauttaaltaan reunoja kohti viettäväksi siten,
että läjitysalueelle ei muodostu jätetäytön sisäistä vettä kerääviä
painanteita.
12. Pohjamaan kantavuus on oltava luontaisesti tai rakennusteknisin
toimin vahvistettuna sellainen, että alueella on tulevalla
kuormituksella riittävä varmuus maapohjan sortumista vastaan, eikä
pohjarakenteen teknisen toimivuuden kannalta haitallisia painumia
muodostu. Kantavuudeltaan erilaisten maapohjien rajapintoihin on
tehtävä riittävät siirtymäkiilat painumaerojen rajoittamiseksi.
Painumavaaraa aiheuttavat hienojakoiset tai eloperäiset maalajit on
poistettava ja sijoitettava ylijäämämaiden läjitysalueille tai
hyödynnettävä maisemointitöissä.
13. Kaatopaikalle sijoitetun jätteen joutuminen kosketuksiin pohja- tai
meriveden kanssa sekä tilanne, jossa pohjan eristerakenteen tai liete-
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tai tasausaltaan alle voi syntyä rakenteen toimivuutta vaarantava
pohjaveden aiheuttama noste, on estettävä.
Jätteenkäsittelyalueen ympärille on kaivettava ympärysojat, joilla
estetään ulkopuolisen puhtaan valumaveden kulkeutuminen
läjitysalueille.
Pohjarakennetta koskevat määräykset
14. Rakennettavien laajennusalueiden B, C ja D pohjalle on rakennettava
mineraalinen tiivistyskerros siten, että se vastaa suojatasoltaan
yhden metrin paksuista kerrosta kivennäismaata, jonka
vedenläpäisevyysarvo (k) on pienempi kuin 1,0*10-9 m/s. Rakenne
voidaan toteuttaa 500 millimetrin kerrospaksuudella materiaalista,
jonka vedenläpäisevyysarvo on pienempi kuin 6,7*10-10 m/s.
Tiivistysrakenteeseen mahdollisesti tehtävät putkien yms. läpiviennit
on tehtävä kyseiseen rakenteeseen tarkoitetuilla menetelmillä, joita
käyttäen läpiviennin tiiveys vastaa keinotekoisen eristeen tiiveyttä.
15. Tiivistyskerroksen päälle on asennettava vähintään 2,0 mm:n HDPEtai LLDPE-muovista muodostuva keinotekoinen eriste. Sen päälle ja
mineraalisen tiivisteen laadusta riippuen myös sen alle on
rakennettava suojakerros, joka koostuu suojageotekstiilistä,
mineraalisesta materiaalista tai eristeen päällä käyttöön soveltuvasta
sivutuotteesta. Suojakerroksen paksuuden on oltava vähintään 200
mm tai vaihtoehtoisesti suojageotekstiilin paino vähintään 1200 g/m2.
Suojakerros on suunniteltava ja toteutettava siten, että se ei estä
kaksoiseristerakenteen tehokasta toimintaa. Keinotekoisen eristeen
päällä saa liikkua koneilla vasta, kun kalvon päällä on vähintään 300
millimetriä paksu kerros.
16. Suojakerroksen päälle on rakennettava maa-aineksista tai
tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit täyttävästä
sivutuotteesta kuivatuskerros, jonka paksuuden on oltava vähintään
500 mm ja vedenläpäisevyysarvo vähintään k > 1*10-3 m/s.
Suojakerros voi olla osa kuivatuskerrosta.
Pintarakennetta koskevat määräykset
17. Kaatopaikan täyttöalueiden reunaluiskojen lopullinen kaltevuus saa
olla enintään 1:3. Lakiosat on muotoiltava kauttaaltaan
mahdollisimman paljon reunoja kohden kallistaviksi. Muotoillun ja
tiivistetyn jätetäytön päälle on rakennettava tämän päätöksen
mukainen pintarakenne kolmen vuoden kuluessa lopullisen
täyttötason saavuttamisesta.
18. Jätetäyttöalueen tai sen osa-alueen saavuttaessa lopullisen
korkeutensa sen päälle on rakennettava pintarakenne vähintään
hakemuksessa esitetyillä kerroksilla: esipeitto- ja tasauskerroksen
päälle
rakennettava
tiivistysrakenne
(bentoniittimatto),
kuivatusrakenne (salaojamatto) ja pintakerros maa-aineksista.
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19. Pintarakenteessa on oltava tiivistyskerros, joka vastaa 500 mm:n
kerrosta vedenläpäisevyydeltään enintään k ≤ 1*10-9 m/s.
Mineraalinen tiivistyskerros voidaan korvata hakemuksen mukaisella
bentoniittimatolla, jonka vedenläpäisevyys on pienempi kuin 2*10-11
m/s ja hydratoituneen maton paksuus vähintään 10 mm.
20. Tiivistyskerroksen päälle on asennettava kuivatuskerrokseksi
käyttökohteeseen soveltuva salaojamatto, joka vastaa veden
johtamisominaisuuksiltaan
500
mm:n
kerrosta
vedenläpäisevyydeltään vähintään 1,0*10-3 m/s mineraalista
kuivatuskerrosta. Kuivatuskerros voidaan rakentaa myös 500 mm:n
paksuisena kerroksena esimerkiksi salaojasorasta tai hiekasta, jonka
vedenjohtavuus on vähintään 1,0*10-3 m/s.
21. Kuivatuskerroksen päälle on asennettava 1,0 metrin paksuinen
pintakerros. Tarpeen mukaan kerrokset on erotettava toisistaan
tarkoitukseen soveltuvalla geotekstiilillä. Mikäli pintarakenne
toteutetaan edellä mainituilla bentoniitti- ja salaojamatoilla, on
pintakerroksen oltava vähintään 1500 mm paksu.
22. Mahdollisesti
pintarakenteeseen
rakennettavan
kaasunkeräyskerroksen
tarve
on
arvioitava
käyttöja
päästötarkkailun tulosten perusteella ja otettava huomioon
lupamääräyksen 36 mukaisen lopullisen sulkemissuunnitelman
laatimisen yhteydessä.
Varastokentän ja altaiden rakennetta koskevat määräykset
23. Jätteiden välivarastokentän pohjarakenteet on rakennettava
vähintään
hakemuksessa
esitetyllä
pohjarakenteella.
Pohjarakenteen on koostuttava vähintään 300 mm paksusta
suodatinkerroksesta, vähintään 500 mm paksusta jakavasta
kerroksesta, 300 mm paksusta kantavasta kerroksesta sekä 110 mm
paksusta kulutuskerroksesta, joka tehdään asfalttibetonista.
Kentän alueelta muodostuvat valuma- ja hulevedet on kerättävä
viemäröinnein
ja
johdettava
käsiteltäväksi
sellutehtaan
jätevedenpuhdistamolle. Varastokentän viemäröitäville sivuille on
rakennettava kentän tasosta vähintään 200 mm korkeat
reunapenkereet tai kenttää kohden olevat kallistukset, joilla estetään
hulevesien ja jätteiden kulkeutuminen kentän ulkopuolelle.
24. Lieteallas ja tasausallas on rakennettava vähintään hakemuksen
mukaisella vesitiiviillä rakenteella, jossa keinotekoisena eristeenä
toimii vähintään 100 mm paksu vesitiivis asfaltti.
Tasausallas
on
rakennettava
ennen
asfalttipintaisen
varastointikentän rakentamista tai yhtä aikaa sen kanssa.
Rakentamista ja laadunvalvontaa koskevat määräykset
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25. Tämän päätöksen mukaiset rakenteet voidaan korvata muilla
ympäristönsuojelullisesti vastaavan suojatason antavilla täyttävillä
rakenneratkaisuilla. Yksityiskohtainen suunnitelma vaihtoehtoisesta
rakenteesta
ja
sen
ominaisuuksista
on
toimitettava
aluehallintoviraston hyväksyttäväksi viimeistään kuusi (6) kuukautta
ennen rakentamisen aloittamista.
26. Kaatopaikan ja varastointikenttien sekä käsittelyaltaan rakenteissa
saa hyödyntää omassa toiminnassa muodostuvia rakennustekniset
vaatimukset täyttäviä puhtaita maa-aines-, rakennus- ja purkujätteitä.
Tiivisrakenteen
yläpuolisissa
rakenteissa
saa
hyödyntää
rakennekerrokselle asetettavat vaatimukset täyttäviä jätteitä, kuten
tuhkaa.
27. Luvan saajan on toimitettava Lapin ELY-keskuksen hyväksyttäväksi
suljettavan jätetäyttöalueen pintarakennetta ja käyttöön otettavan
laajennusalueen pohjarakennetta koskevat, tämän päätöksen
määräysten mukaisiksi tarkistetut ja päivitetyt yksityiskohtaiset
rakennus- ja laadunvalvontasuunnitelmat ja työselostukset
viimeistään kolme (3) kuukautta ennen rakentamisen aloittamista.
28. Luvan saajan on järjestettävä kaatopaikkarakenteiden oikean
toteuttamisen
varmistamiseksi
riippumaton
laadunvalvonta.
Laadunvalvojan on oltava Lapin ELY-keskuksen hyväksymä
asiantuntijataho, joka ei ole kyseisen kohteen suunnittelija tai
toteuttaja ja jonka asiantuntemus ympäristönsuojelu- ja
patorakenteiden toteuttamisessa tai niiden valvonnassa on yleisesti
tunnustettu tai osoitettu.
Valitun laadunvalvojan on oltava rakennustyömaalla jatkuvasti tai
käytävä rakennuskohteissa vähintään Lapin ELY-keskuksen
hyväksymän laadunvalvontasuunnitelman mukaisesti tai muuten
Lapin ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla niin, että laadunvalvojan
on mahdollista todeta keskeisten työvaiheiden toteutuminen
hyväksyttyjen
suunnitelmien
mukaisesti
ja
niiden
laadunvarmennuksen
toimivuus,
tarkastaa
laadunvalvonnan
tulokset, puuttua mahdollisiin epäkohtiin sekä varmistaa, että todetut
puutteet ja virheet on korjattu asianmukaisesti.
Laadunvalvojan havaitsemista puutteista ja virheistä on ilmoitettava
viipymättä Lapin ELY-keskukselle.
Laadunvalvojan on laadittava kunkin kohteen rakentamisen
laadunvalvonnasta yhteenvetoraportti, joka sisältää laadunvalvonnan
tulokset. Raportista on käytävä ilmi muun muassa todetut
poikkeamiset
asetetuista
vaatimuksista
ja
laadunvalvontasuunnitelmasta
sekä
toteutetut
toimenpiteet
puutteiden ja virheiden korjaamiseksi.
29. Kaatopaikkatoiminta voidaan aloittaa tai sulkemistoimet katsoa
tehdyiksi, kun Lapin ELY-keskus on riippumattoman valvojan
yhteenvedon ja laadunvalvontakokeiden tulosten perusteella
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todennut
tehtyjen
ympäristönsuojelurakenteiden
olevan
suunnitelmien mukaisia ja täyttävän niille tässä lupapäätöksessä
asetetut vaatimukset.
Päästöt vesiin
30. Jätteenkäsittelyalueella muodostuvat likaantuneet kaatopaikkavedet
(suoto-, salaoja- ja pintavalumavedet) ja tiiviiltä varastointikentiltä
sekä lietealtaalta muodostuvat vedet on kerättävä ja johdettava
tasausaltaan
kautta
käsiteltäväksi
sellutehtaan
jätevedenpuhdistamolle. Puhtaat, jätealueilta erillään pidetyt
pintavalumavedet on johdettava ympärysojien avulla maastoon.
Melu
31. Toiminnan melu ei saa aiheuttaa ylittää lähimpien asuinkäytössä
olevien
kiinteistöjen
piha-alueilla
päivällä
(klo
7-22)
ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 55 dB (klo 7–22) eikä yöllä (klo 22–7)
tasoa 50 dB ylityksiä.
Luvan haltijan tulee osallistua tehdasintegraatin ympäristössä
tehtäviin melumittauksiin melutason seuraamiseksi.
32. Jätteenkäsittelyalueella melua aiheuttavaa jätealueiden muotoilua ja
tiivistystä sekä kentällä tapahtuvaa esikäsittelyä ei saa tehdä klo 22–
07 välisenä aikana.
Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet
33. Poikkeuksellisia päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista ja muista
vahingoista ja onnettomuuksista, joissa haitallisia aineita pääsee
jätteenkäsittelyalueelta ympäristöön, on viipymättä ilmoitettava Lapin
ELY-keskukselle sekä Kemin kaupungin ympäristön- ja
terveydensuojeluviranomaiselle. Luvan saajan on viipymättä
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi,
tilanteen palauttamiseksi ennalleen sekä tapahtuneen toistumisen
estämiseksi ja tarpeellisen tarkkailun järjestämiseksi.
Toiminnan lopettaminen
34. Luvan saajan tulee huolehtia siitä, että kaatopaikasta ei käytöstä
poistamisen jälkeenkään aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle.
Läjityksen ja muotoilutäytön päätyttyä kaatopaikalla tai sen osassa on
täytetty paikka tai sen osa viipymättä muotoiltava ja saatettava
sellaiseen kuntoon, ettei siitä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kaatopaikka on käytön
aikana pyrittävä maisemoimaan reunoilta niin, että sen
maisemahaitta jää mahdollisimman vähäiseksi.
35. Luvan saajan on hyvissä ajoin ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle
kaatopaikan tai sen osan käytöstä poistamisesta, jotta
valvontaviranomainen voi tarkastaa, että kaatopaikka vastaa
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lupamääräyksiä. Luvan saajan on myös ilmoitettava hyvissä ajoin
valvontaviranomaiselle
läjitystoiminnan
pitkäaikaisesta
keskeyttämisestä, jolloin valvontaviranomainen voi tarvittaessa
edellyttää luvan saajalta lupamääräyksessä 34 mainittuja tai muita
tarpeellisia toimenpiteitä ympäristöhaittojen estämiseksi.
36. Luvan saajan on viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen
jätteenkäsittelyalueen tai sen osan sulkemista toimitettava valvovalle
viranomaiselle kaatopaikan sulkemis- ja maisemointisuunnitelma,
esitys sulkemisen jälkeisestä tarkkailusta ja kaatopaikoista annetun
valtioneuvoston asetuksen (331/2013) 41 §:n tarkoittama
perustilaselvitys.
37. Kaatopaikan pitäjä vastaa toiminnan lopettamisen jälkeen
kaatopaikan ja alueella sijaitsevien käsittely- ja välivarastointialueiden
hoidosta niin kauan kuin toiminnasta aiheutuu haitallisten aineiden
päästöjä tai voidaan olettaa olevan haitallisia vaikutuksia
ympäristöön, kuitenkin vähintään 30 vuoden ajan.
Tarkkailu- ja raportointimääräykset
38. Luvan saajan on huolehdittava toiminnan ja sen vaikutusten
tarkkailusta sekä tarkkailutulosten raportoinnista siten kuin tämän
päätöksen liitteessä 2 (Metsä Fibre Oy, Kemin tehdas,
Tehdaskaatopaikkojen tarkkailuohjelma 9.2.2015), liitteessä 3 (Metsä
Fibre Oy, Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma
27.2.2015) ja tässä päätöksessä muutoin on määrätty.
Suunnitelmat on pidettävä ajan tasalla toiminnassa tapahtuvien
muutosten suhteen.
Toiminnan tarkkailu on toteutettava siten, että aiheutuvat päästöt ja
niistä johtuvat ympäristövaikutukset voidaan laskea tai arvioida
luotettavasti.
Tarkkailuohjelmaan on lisättävä seuraavat asiat:
-

kaatopaikkavedestä tehtäviin määrityksiin on lisättävä sulfaatti,
natrium, DOC (liuennut orgaaninen hiili) ja TDS (liuenneiden
aineiden kokonaismäärä),

-

tarkkailuohjelmaan on päivitettävä tämän lupapäätöksen
mukaiset
kaatopaikalle
loppusijoitettavat
ja
alueella
välivarastoitavat sekä esikäsiteltävät jätejakeet,

-

kaatopaikan käyttötarkkailussa on kirjattava ja vuosittain
raportoitava tarkkailuohjelmassa mainittujen asioiden lisäksi
alueella tapahtunut sivutuotteiden välivarastointi ja jätteiden
esikäsittelytoiminta, alueella hyödynnetyn ulkopuolelta tuodun
tuhkan määrä ja laatu sekä jätteiden vastaavuustestauksen
tulokset ja
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tTarkkailuun on lisättävä lupamääräyksen 5 mukaisten
perusmäärittelyiden ja vastaavuustestausten toteutus (tehtävät
analyysit ja määritystiheys) sekä raportointi.
39. Jätteenkäsittelyalueen
päivitetty
käyttö-,
päästöja
vaikutustarkkailuohjelma ja jätteen käsittelyn seuranta- ja
valvontasuunnitelma on toimitettava Lapin ELY-keskukselle
31.3.2019 mennessä.
40. Luvan saajan on nimettävä kaatopaikan hoidosta, käytöstä,
tarkkailusta ja muista näihin liittyvistä asioista vastaava hoitaja. Luvan
saaja vastaa alueella olevien jätteiden loppusijoituspaikkojen
jälkihoidosta, tarkkailusta ja suotovesien käsittelystä niin kauan kuin
jätteenkäsittelyalueella voidaan olettaa olevan haitallisia vaikutuksia
ympäristöön, kuitenkin vähintään 30 vuoden ajan.
Tarkkailuohjelmien muuttaminen ja tarkentaminen
41. Lapin ELY-keskus voi muuttaa käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailua
havaintoaikojen ja -paikkojen sekä määritysten ja raportoinnin osalta
esimerkiksi täyttötoiminnan laajentuessa, siten että muutokset eivät
heikennä tarkkailun kattavuutta ja luotettavuutta.

VAKUUDET
42. Luvan saajan on asetettava 480 000 euron vakuus asianmukaisen
jätehuollon varmistamiseksi. Vakuus sisältää täyttöalueen A
sulkemisen (300 000 euroa) ja nykyisen jätteenkäsittelyalueen sekä
vanhan suljetun kaatopaikan tarkkailun (180 000 euroa).
Sulkemisvakuudet laajennusalueille B (240 000 euroa), C (520 000
euroa) ja D (440 000 euroa) sekä jätteen välivarastoinnille (115 000
euroa) on asetettava ennen kunkin uuden täyttövaiheen tai
välivarastointikentän käyttöön ottamista.
Vakuus on asetettava kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen
tulemisesta lainvoimaiseksi Lapin ELY-keskukselle omavelkaisena
pankkitakauksena, vakuutuksena tai pantattuna talletuksena.
Pankkitalletuksesta on toimitettava ELY-keskukseen talletustodistus
kuittaamattomuussitoumuksella Lapin ELY-keskuksen hyväksi.
Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu
ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.
43. Päätöksessä 18/2017/1 (Dnro PSAVI/3184/2016) asetettu suljetun
kaatopaikan tarkkailua ja jälkihoitoa koskeva vakuus, jonka suuruus
on tämän päätöksen antoajankohtana 100 000 euroa, vapautetaan,
kun luvan saaja toimittaa aluehallintovirastoon todistuksen
lupamääräyksen 42 mukaisen molempien kaatopaikkojen tarkkailua
koskevan vakuuden asettamisesta.
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44. Lupaviranomainen
voi
hakemuksesta
velvoitteiden täyttymisen perusteella.

vapauttaa

vakuutta

OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALLE
Vahingonkärsijä voi vaatia luvan saajalta korvausta ennakoimattomasta
vesistön pilaantumisesta aiheutuvasta tai muusta vesistöön
kohdistuvasta toimenpiteestä johtuvasta vahingosta. Hakemus tulee
tehdä aluehallintovirastolle. Ennakoimattoman vahingon korvaamista
koskevan hakemuksen yhteydessä voidaan esittää myös luvasta
poiketen aiheutetun vahingon korvaamista koskeva vaatimus.

RATKAISUN PERUSTELUT
Lupaharkinnan perusteet
Kyseessä on lupamääräysten tarkistaminen sekä toiminnan olennainen
muutos. Ympäristönsuojelulain 29 § mukaan luvanvaraisen toiminnan
olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. Alueelle loppusijoitettavan
jätteen määrä nousee aikaisemman ympäristöluvan mukaisesta tasosta
oleellisesti, minkä lisäksi toimintaan lisätään lietteen vastaanotto ja
sivutuotteiden ja jätteiden välivarastointi. Toiminnalle varattu alue ei
laajene aiemman ympäristöluvan mukaisesta eikä jätetäytön suurin
sallittu korkeus nouse aiemmasta.
Lupaharkinta koskee direktiivilaitoksena
fysikaalis-kemiallista käsittelyä.
Päätöksen mukainen toiminta ei estä
mukaisten tilatavoitteiden saavuttamista.

kaatopaikkaa

ja

jätteen

vesienhoitosuunnitelmien

Hakemuksessa kuvatun toiminnan on lupaharkinnassa arvioitu olevan
parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista.
Hakemuksen mukainen ja lupamääräyksiä noudattava toiminta täyttää
ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten
vaatimukset sekä sen, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on
säädetty.
Toiminnalle on asetettu päästöjä ehkäisevät ja rajoittavat
lupamääräykset, joiden asettamisessa on otettu huomioon toiminnan
luonne, parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttö ja paikalliset
ympäristöolosuhteet. Luvan mukainen toiminta ei aiheuta luvan
myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, merkittävää ympäristön
pilaantumista tai sen vaaraa, maan tai pohjaveden pilaantumista,
erityisten luonnonolosuhteiden huononemista, yleiseltä kannalta tärkeän
virkistys- tai muun käyttömahdollisuuden vaarantumista ympäristössä tai
kohtuutonta rasitusta naapuritiloilla.
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Asiassa annetut lausunnot ja muistutus on otettu lupaharkinnassa
huomioon lupamääräyksistä ja perusteluista ilmenevällä tavalla.
Teollisuusjätteen loppusijoitusalue sijaitsee samalla toiminta-alueella
kartonkitehtaan ja sellutehtaan kanssa. Näillä luvanvaraisilla toiminnoilla
on sellainen tekninen ja toiminnallinen yhteys, että niiden
ympäristövaikutuksia tai jätehuoltoa on tarpeen tarkastella yhdessä.
Toiminta-alueen pääasiallinen toiminta on sellun/kartongin valmistus, jota
koskevat massan, paperin ja kartongin valmistuksen BAT-päätelmät.
Ympäristönsuojelulain 76 § 1 momentin nojalla lupaharkinnassa ei ole
sovellettu jätteenkäsittelyn BAT-päätelmiä (WT BAT), jotka on julkaistu
17.8.2018. Toiminnassa on kuitenkin kyseessä ympäristönsuojelulain
liitteen 1 taulukon 1 kohdan 13e nojalla muiden kuin vaarallisten jätteiden
loppukäsittely, kun kapasiteetti ylittää 50 tonnia vuorokaudessa mukaan
luettuna fysikaalis-kemiallinen käsittely. Soodasakan stabilointi tuhkalla
ennen loppusijoitusta on edellä tarkoitettua fysikaalis-kemiallista
käsittelyä ja mahdollisesti stabiloitavan soodasakan määrä ylittää 50
tonnia vuorokaudessa. Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmät tulevat
sovellettavaksi seuraavan kerran, kun lupaa tarkistetaan pääasiallista
toimintaa koskevien uusien BAT-päätelmien vuoksi.
Lupamääräysten perustelut
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
1.–9. Yleiset lupamääräykset koskevat jätteenkäsittelyalueelle
sijoitettavia jätejakeita, jätteiden määriä ja laatua sekä jätteiden
sijoittamistoimintaa. Määräyksillä varmistetaan, että toiminta täyttää
yleisesti jätteenkäsittelylle asetetut vaatimukset. Lupamääräyksissä
sallitut jätejakeet ja jätteiden määrät on päivitetty siten, että ne vastaavat
hakemusta.
Lupapäätöksen yksiselitteisyyden varmistamiseksi
määräyksiin on tarkistamisessa lisätty kaatopaikkoja koskevan
asetuksen mukainen orgaanisen jätteen sijoittamista koskeva rajoite.
Soodasakan stabiloinnissa on hyväksytty käytettäväksi vain turvetta tai
biopolttoaineita käytettäessä muodostunutta, muualta toimitettua
lentotuhkaa.
Määräyksellä
varmistetaan,
että
kaatopaikalle
loppusijoitettavan tuhkan ja soodasakan seoksen laatu vastaa pääosin
luvan saajan omassa toiminnassa muodostuvan tuhkan käyttöä.
Esimerkiksi kivihiilen polton tuhka on laadultaan hyväksytyistä tuhkista
poikkeavaa.
Perusmäärittelyjen ja vastaavuustestausten kautta varmistetaan, että
loppusijoitettava jäte vastaa laadultaan sitä, mitä lupaharkinnassa ja
määräysten tarkistamisessa on esitetty. Testaus on lisäksi määrätty
liittämään kiinteästi osaksi kaatopaikan tarkkailua.
Uutena toimintona alueelle rakennettava lieteallas soveltuu kaatopaikalle
sijoitettavien jätteiden esikäsittelyyn. Otettaessa huomioon jätteiden
muodostuminen omassa toiminnassa, määrättyjä raaka-aineita ja
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kemikaaleja käyttävässä tunnetussa prosessissa, on jätteiden
esikäsittely ja loppusijoittaminen tavanomaisen jätteen kaatopaikalle
voitu hyväksyä.
Jätteiden osalta tehtävä perusmäärittely ja
vastaavuustestaus tuottaa tarvittavan tiedon mm. jätteen orgaanisen
aineen osuudesta, mikä voi vaikuttaa sen kaatopaikkakelpoisuuteen.
Asfaltoidulla ja viemäröidyllä välivarastointikentällä on hyväksytty
välivarastoitavaksi jätteitä, joista ei ennalta arvioiden aiheudu pölyhaittaa.
Lupaa ei ole myönnetty alueen nykyisestä luonteesta poikkeavia
melupäästöjä aiheuttavalle jätteen käsittelylle kentällä. Esimerkiksi
rakennus- ja purkujätteen murskaus on tehtävä purkukohteessa tai
muualla hyväksytyssä paikassa. Soodasakan stabilointi tuhkalla ei
aiheuta merkittävää melupäästöä, joten sitä voidaan toteuttaa myös
varastointikentällä.

10.–20. Lupamääräyksillä varmistetaan, että rakenteet täyttävät
vaadittavan tiiveyden ja alueilta ei aiheudu ympäristön pilaantumisen
vaaraa. Rakentamista ja rakenteita koskevat määräykset ovat pääosin
samansisältöisiä kuin aiemmassa lupapäätöksessä. Määräyksiä on
lähinnä päivitetty vastaamaan hakemusta ja tarkennettu viimeisimmän
ympäristötiedon vaatimusten mukaisiksi. Määräysten mukaan
toteutettuina
rakenteet
täyttävät
valtioneuvoston
asetuksen
kaatopaikoista (331/2013) vaatimukset.
Jätetäytön pintarakenteen yläpinnan sallituksi enimmäistasoksi on
asetettu aiemman ympäristöluvan mukainen +20,0 m (N60), jota
hakemuksessa ei ole suoraan haettu muutettavaksi. Hakemukseen
liitetyissä suunnitelmissa esitetty yläpinnan korkeustaso +19,0 m
merenpinnan yläpuolella perustuu luvan saaneen yhtiön omaan
korkeusjärjestelmään (N60+0,11 m). Myönnetty maksimikorkeus +20 m
(N60) mahdollistaa suunnitelmien mukaisen rakentamisen eikä lisää
ympäristövaikutuksia aiemmasta ympäristöluvasta.
21. Lupamääräyksessä on asetettu bentoniitti- ja salaojamattoja
käytettäessä pintakerroksen vähimmäispaksuudeksi hakemuksessa
esitettyä paksumpi 1 500 millimetriä, millä vähennetään roudasta
aiheutuvaa riskiä bentoniitti- ja salaojarakennekerroksille.
22. Valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista liitteen 1 kohdan 2
mukaan tavanomaisen jätteen kaatopaikalla kaasunkeräyskerroksen
tulisi sisältyä pintarakenteeseen, mutta saman asetuksen 9 § mukaan
vaatimusta voidaan lupaviranomaisen päätöksellä lieventää, jos
kaatopaikan pitäjä kaatopaikan terveys- ja ympäristövaikutusten
kokonaisarvioinnin perusteella luotettavasti osoittaa, ettei kaatopaikasta
ja jätteiden sijoittamisesta voi pitkänkään ajan kuluessa aiheutua vaaraa
tai haittaa terveydelle tai ympäristölle eikä maaperän tai pohjaveden
pilaamiskiellon rikkomista. Hakija on hakemuksessa esittänyt, ettei
kaasunkeräystä ole tarpeellista rakentaa, koska alueelle sijoitetaan
epäorgaanista jätettä ja kaatopaikkakaasua ei arvella muodostuvan
merkittäviä määriä. Suunnitelman mukaan kaasun muodostumista
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aletaan seurata, kun alueen täyttökorkeus on riittävä tarkkailuputken
asentamiselle.
Arvio
kaasunkeräyskerroksen
tarpeellisuudesta
lopullisessa pintarakenteessa on syytä tehdä viimeistään jätealueiden
sulkemissuunnitelmien laatimisen yhteydessä ottaen huomioon
toiminnan aikana saadut kaatopaikkakaasun tarkkailutulokset.
23.–24. Välivarastointikentän viemäröitäville sivuille on määrätty
rakennettavaksi joko reunapenkereet tai kenttää kohti olevat kallistukset,
jotta varastoalueelta tulevat hulevedet ovat hallitusti ohjattavissa
tasausaltaaseen eikä myöskään jätettä pääse valumaan kentän
ulkopuolelle. Tasausallas on syytä rakentaa aikaisemmin tai vähintään
yhtä aikaa välivarastointikentän kanssa, jotta kentältä tulevat hulevedet
ovat hallittavissa.
25. Määräys mahdollistaa rakenneratkaisujen muuttamisen esimerkiksi
teknisten ratkaisujen kehittymisen johdosta lupaviranomaisen
hyväksynnällä ilman ympäristöluvan muuttamista.
26. Lupamääräyksessä mainittuja puhtaita jätejakeita voidaan hyödyntää
kaatopaikan rakennekerroksissa, sillä ehdolla, että materiaalien
ominaisuudet täyttävät rakennekerroksille asetettavat vaatimukset.
27.–29. Valvova viranomainen hyväksyy pinta- ja pohjarakenteiden
rakentamista koskevat laadunvalvontasuunnitelmat. Rakennetut
laajennusalueet voidaan ottaa käyttöön ja toisaalta suljettavat alueet
katsoa suljetuiksi, kun valvova viranomainen on tehnyt tarkastuksen ja
hyväksynyt tehdyt toimenpiteet. Määräykset riippumattomasta
laadunvalvonnasta on annettu, jotta valvova viranomainen voi varmistua
toimenpiteiden asianmukaisesta toteuttamisesta.
30. Kaatopaikkavesien johtamista ja käsittelyä koskeva lupamääräys on
tarpeen, jotta likaantuneista vesistä ei aiheudu ympäristön pilaantumista.
Salaojia ja viemärijärjestelyitä koskevat muutokset on syytä hyväksyttää
valvovalla viranomaisella kuten muutkin kaatopaikkarakenteita koskevat
muutostyöt.
31.–32. Jätteenkäsittelyalue on osa Kemin tehdasintegraatin toimintaa.
Jätteenkäsittelytoiminnasta aiheutuva melu on vähäistä kaatopaikan
lähellä olevien sellu- ja kartonkitehtaiden melupäästöihin verrattuna.
Keskeisinä melulähteinä ovat lähinnä jätekuormien kuljetukset sekä
pyörä- ja telakoneella tapahtuva jätteiden käsittely ja kaatopaikan
muotoilu. Lähin melupäästöille altistuva asutus on Kuivanuorossa
pohjoisessa ja mökit lännessä noin 1,4 km etäisyydellä. Toiminnasta
aiheutuvalle ympäristömelulle annetuilla raja-arvoilla varmistetaan, että
melupäästöistä ei aiheudu kohtuutonta rasitusta näille kiinteistöille.
Koska kaatopaikka on osa koko metsäteollisuusintegraattia, on luvan
saaja
velvoitettu osallistumaan yhdessä muiden toimintojen ja
toiminnanharjoittajien kanssa tehtäviin meluselvityksiin. Yöaikana melua
aiheuttavaa toimintaa on lisäksi rajoitettu mahdollisen meluhaitan
ehkäisemiseksi.
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33. Määräyksellä varmistetaan asianmukainen ja ripeä toiminta
mahdollisten poikkeuksellisten päästöjen ilmetessä.
34.–37. Määräyksillä varmistetaan, ettei jätteenkäsittelyalueesta aiheudu
haittaa ympäristölle tai terveyshaittaa ihmisille myöskään toiminnan
loppumisen jälkeen. Valvova viranomainen hyväksyy suunnitelmat
alueiden sulkemiseksi, jotta varmistetaan alueiden lupamääräysten
mukaisten rakenteiden rakentaminen.
Tarkkailu- ja raportointimääräykset
38.–39. Tarkkailua ja toiminnan seurantaa koskevat määräykset ovat
tarpeen
ympäristövaikutusten
tarkkailemiseksi.
Ympäristölupahakemukseen liitetty tarkkailuohjelmaesitys sekä jätteiden
käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma, jotka on esitetty tämän
päätöksen liitteenä, on määrätty päivitettäväksi lupapäätöksen
antamisen jälkeen, koska niissä ei ole huomioitu hakemukseen
myöhemmin tehtyjä muutoksia ja suunnitelmat sisältävät siksi osittain
vanhentuneita tietoja.
40.
Jätteenkäsittelyalueen
vastaavan
hoitajan
nimeämisellä
varmistetaan, että jätehuollossa toimivat vastuuhenkilöt ovat selvillä
loppusijoitus-, välivarastointi- ja hyödyntämistoiminnoista sekä niiden
vaikutuksista ympäristöön.
41. Määräyksellä sallitaan tarkkailuohjelman muuttaminen tarvittaessa
valvovan viranomaisen toimesta, mutta nämä muutokset eivät
kuitenkaan saa heikentää tarkkailun kattavuutta ja luotettavuutta.
Vakuuden perustelut
42. Vakuuden tulee olla sekä laadultaan että määrältään hyväksyttävä.
Vakuuden suuruus on määritetty siten, että se kattaa hakemuksen
mukaisessa laajuudessa toteutettavien läjitysalueiden muotoilu- ja
sulkemiskustannukset sekä jätealueiden jälkihoidon aikaisen tarkkailun
ja seurannan kustannukset tilanteessa, jossa toiminnanharjoittaja ei itse
pysty vastaamaan velvoitteistaan. Lupamääräyksellä varmistetaan, että
vakuus asetetaan ennen jätetäytön laajentumista uusille alueille.
Vakuudet on hyväksytty hakijan esityksen mukaisesti. Pintarakenteiden
osalta hakijan esittämä hinta 20 €/m2vastaa kustannustasoltaan
jätevakuusoppaassa (ympäristöhallinnon ohjeita 5/2012) tavanomaisen
jätteen kaatopaikan pinta-alaperusteiseksi vakuusmääräksi esitettyä
tasoa 15–25 €/m2. Myös Lapin ELY-keskuksen lausunnon mukaan
sulkemistyö on mahdollista toteuttaa kyseisellä neliöhinnalla, olettaen
että muotoilutäyttöön ja pintarakenteen tekemiseen on käytettävissä
tehtaan tuotannossa syntyneitä, rakentamistarkoitukseen soveltuvia
jätemateriaaleja ja sivutuotteita.
43. Suljetun kaatopaikan tarkkailusta ja tarkkailua koskevan vakuuden
tarpeesta ja sen suuruudesta määrääminen on päätöksessä 18/2017/1
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(Dnro PSAVI/3184/2016) jätetty ratkaistavaksi lupamääräysten
tarkistamista koskevan hakemuksen yhteydessä. Tässä päätöksessä
asetettu tarkkailua koskeva vakuus sisältää suljetun ja nykyisen
kaatopaikan tarkkailun, jolloin aiempi vakuus voidaan vapauttaa, kun uusi
vakuus on asetettu.
44. Uusien laajennusalueiden tullessa käyttöönottovaiheeseen voidaan
vakuutta vapauttaa suljettavalta alueelta sitä mukaa, kun
jälkihoitotoimenpiteitä ja pintarakenteen muotoilua ja peittoa on tehty ja
sulkemiseen liittyvät velvoitteet on hyväksytysti täytetty. Vakuuden
vapauttamiseksi tulee luvan haltijan toimittaa lupaviranomaiselle
hakemus.

VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN
1. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Lapin ELY-keskus esitti lausunnossaan, että lupapäätökseen kirjataan
tulkinta direktiivilaitosstatuksesta, laitoksen pääasiallisesta toiminnasta
sekä vuotuisten toimintapäivien lukumäärästä. Tarkastuskäynnillä
6.11.2018 hakija kertoi jätehuoltoalueen toimintapäivien olevan 365
päivää vuodessa, koska jätteitä saatetaan joutua tuomaan alueelle myös
viikonloppuisin,
vaikka
varsinaista
jätteenkäsittelyja
loppusijoitustoimintaa harjoitetaan vain arkipäivisin. Direktiivilaitosstatus
ja pääasiallinen toiminta on todettu luparatkaisussa ja lupaharkinnan
perusteluissa.
5. Sotisaaren kylätoimikunta
Muistutuksen sisältö koskee tämän teollisuusjätekaatopaikkaa koskevan
lupa-asian lisäksi Metsä Fibre Oy:n sellutehtaan ympäristölupa-asiaa
PSAVI/597/2015 ja Metsä Board Kemi Oy:n kartonkitehtaan
ympäristölupa-asiaa
PSAVI/598/2015.
Muistutuksessa
esitetyt
vaatimukset koskevat toiminnan aiheuttamaa meluhaittaa ja muistutus
otetaan huomioon myös yllä mainittujen ympäristölupa-asioiden
käsittelyn yhteydessä.
Lupamääräyksissä on annettu yleiset ympäristön melutasoa rajoittavat
määräykset, jotka koskevat myös teollisuusjätekaatopaikan toimintaa,
sekä määräys yöaikaisen melua aiheuttavan toiminnan rajoittamisesta
alueella. Melutason seuraamiseksi luvan saaja on velvoitettu
tarkkailemaan lähiympäristön melutasoa yhdessä muun Kemin
tehdasintegraatin kanssa.
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LUVAN VOIMASSAOLO JA YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMINEN
Ympäristöluvan tarkistaminen
Kun komissio on julkaissut täytäntöönpanopäätöksen pääasiallisen
toiminnan eli massan, paperin ja kartongin tuotannon parasta
käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) koskevista päätelmistä,
toiminnanharjoittajan on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa Lapin
ELY-keskukselle selvitys luvan tarkistamisen tarpeesta perusteluineen
(ympäristönsuojelulaki 527/2014, 80 §).
Päätöksen voimassaolo
Lupapäätös on voimassa toistaiseksi.
Tarvittaessa aluehallintovirasto voi ympäristönsuojelulain 89 §:ssä
säädettyjen
edellytysten
täyttyessä
muuttaa
lupaa
tai
ympäristönsuojelulain 93 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä
peruuttaa luvan valvontaviranomaisen aloitteesta.
Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen
Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia
säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai
tarkistamisesta,
on
asetusta
luvan
estämättä
noudatettava
ympäristönsuojelulain 70 §:n nojalla.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 11§, 12§, 48§, 49§, 52§, 53§, 58§,
59§, 60§, 61§, 62§, 63§, 76§, 82§
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)
Jätelaki (646/2011) 8§, 13§, 118§, 119§, 120§
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

KÄSITTELYMAKSU
Ratkaisu
Lupa-asian käsittelymaksu on 8 040 euroa.
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Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskuksesta Joensuusta.
Perustelut
Jätteenkäsittelyalueen ympäristöluvan perusmaksu vuonna 2015 vireille
tulleessa asiassa on 16 080 euroa. Lupamääräyksen tarkistamista
koskevan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus
on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.
Oikeusohje
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2018
(997/2017) 8 §
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2017
(1353/2016) 8 §
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2016
(1524/2015) 8 §
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2014 ja
2015 (1092/2013).

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Hakija
Päätös tiedoksi sähköpostitse
Kemin kaupunki
Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat
-vastuualue
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Suomen
kalatalouspalvelut
Suomen ympäristökeskus
Ilmoitus päätöksestä
Asianosaiset
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja lehdessä
Tieto
päätöksen
antamisesta
julkaistaan
Pohjois-Suomen
aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Kemin
kaupungin ilmoitustaululla.
Päätös
julkaistaan
Tietopalvelussa.

internetissä

aluehallintoviraston

Lupa-

Kuulutuksesta ilmoitetaan Lapin Kansa -nimisessä sanomalehdessä.
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Erkki Kantola

Sami Koivula

Mari Kangasluoma

Asian ovat ratkaisseet puheenjohtajana johtaja Erkki Kantola sekä
ympäristöneuvos Sami Koivula. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja
Mari Kangasluoma.
Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 677 tai 0295 017 500.
Asiakirja
on
hyväksytty
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallintooikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä
kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä
määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 21.1.2019.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön
viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat
ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella
toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan
sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä
etua valvova viranomainen. Valitusoikeus on myös saamelaiskäräjillä ja kolttien
kyläkokouksella ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa säädetyn mukaisesti.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä
ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti
vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta
sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys
asiamiehen toimivallasta
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liitteineen
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toimitettava
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hallinto-oikeuteen.
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla,
jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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1.

YLEISTÄ
Metsä Fibre Oy:n Kemin sellutehtaan jätteenkäsittelyalueen käyttöä ja hoitoa tehdään nykyisen
suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaa noudatetaan niin kauan, kun tämä jätteen käsittelyn
seuranta- ja tarkkailusuunnitelma on hyväksytty.

2.

KÄSITELTÄVIKSI HYVÄKSYTTÄVÄT JÄTTEET
Jätteenkäsittelyalueelle otetaan vastaan Metsä Fibre Oy:n Kemin sellutehtaalla ja Metsä Board
Oyj:n Kemin kartonkitehtaalla muodostuvia jätejakeita. Alueelle vastaanotettavat jätteet käsittelymenetelmineen on esitetty liitteen 1 taulukossa.
Jätteistä suuri osa varastoidaan odottamaan hyötykäyttöä, mm. kuori- ja puujäte pintarakenteita
varten, tuhkat ja pohjahiekat maanrakennushyötykäyttöä ja lannoitushyötykäyttöä varten. Voidaan arvioida, että tämän käyttöä ja hoitosuunnitelman mukaiselle täyttöalueelle tullaan sijoittamaan vuosittain noin 12 200 tonnia jätettä.

3.

TOIMET VASTAANOTETTAVIEN JÄTTEIDEN LAADUN
TARKASTAMISEKSI
Liikennöinti tehtaalta alueella tapahtuu suljettavan portin kautta.
Jätteet vastaanotetaan alueella konetyöurakoitsijan toimesta. Urakoitsijan tehtävänä on silmämääräisesti tarkastaa vastaanotettavan jätteen laatu kuormakohtaisesti, varmistaa jakeiden ohjaaminen oikeille loppusijoitus/varastointipaikoille, mahdollinen jätteiden esikäsittely, tiivistäminen ja peittäminen loppusijoitusalueelle.
Punnituksen yhteydessä kirjataan seuraavat asiat:
·
Päivämäärä ja aika
·
Jätteen määrä
·
Jätteen laatu ja EWC-koodi
·
Jätteen tuottaja
·
Ajoneuvon rekisterinumero
Alueelle ei saa loppusijoittaa:
·
vaarallista jätettä
·
nestemäisiä jätteitä muualle kun lietealtaaseen
·
esikäsittelemättömiä hyödyntämiskelpoisia jätejakeita
·
jätettä, josta suurinta osaa biohajoavasta jätteestä ei ole poistettu
·
yhdyskuntajätteeseen verrattavaa jätettä
·
orgaanista jätettä vuoden 2016 alusta lähtien pois lukien lupahakemuksessa esitetty poikkeaminen kuiturejektin osalta
Mikäli tarkkailun yhteydessä urakoitsija havaitsee em. jätejakeita, tulee hänen olla välittömästi
yhteydessä kaatopaikan vastaavaan hoitajaan. Mikäli alueelle tuodaan jätettä, jonka vastanottoa
ei ole hyväksytty ympäristöluvassa, palautetaan se jätteen toimittajalle tai toimitetaan jätteen
toimittajan (haltijan) toimesta tai kustannuksella luvanvaraiseen vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.
Vastaavan hoitajan tehtävät ovat:
·

·
·
·

Varmistaa, että kaikki vastaanotetut jätteet on punnittu ennen alueelle tuomista ja kirjattu
kirjanpitojärjestelmään. Todeta jätteiden kaatopaikkakelpoisuus ja varmistaa tarvittavien
kaatopaikkakelpoisuustutkimusten tekeminen jätteistä
Varmistaa, että jätteet on sijoitettu oikeille paikoille loppusijoitus- ja välivarastointialueilla
Tarkastaa ja pitää huoli jätehuoltoalueen ympäristönsuojelu- ja tarkkailurakenteiden kunnosta
Varmistaa että urakoitsijoiden kalusto ja toiminta on suunnitelman ja määräysten mukaista
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·
·
·

Varmistaa, että alueen käyttöä koskevat asiakirjat, kartat ja toimintasuunnitelmat vastaavat
toimintaa
Tarvittavien mittausten ja laskelmien tekeminen tai teettäminen raportointi varten
Kirjata poikkeavat havainnot jätetäytössä, kaatopaikkarakenteissa ja tarkkailurakenteissa.

Päivittäiset vastaanottotehtävät voidaan osoittaa urakoitsijan tehtäväksi. Kirjatuista asioista tehdään kaatopaikan hoitajan toimesta kuukausittain yhteenveto, joka yhdistetään jätehuoltoalueen
vuosiyhteenvetoon.

4.

KÄSITTELYPROSESSIN KUVAUS MUKAAN LUKIEN SELVITYS KÄSITTELYYN LIITTYVISTÄ MAHDOLLISISTA
HÄIRIÖ-, VAARA- JA POIKKEUKSELLISISTA TILANTEISTA SEKÄ TARKKAILUN KANNALTA KESKEISISTÄ KÄSITTELYVAIHEISTA

4.1

Toiminta loppusijoitusalueella
Alueen käyttöön otettu kokonaispinta-ala on n. 1,5 hehtaaria (alue A). Nykyisellään alueelle ei
ole jätetäyttöä. Täyttö aloitetaan nykyisen täyttöalueen A pohjoisosasta. Täyttöä voidaan tehdä
myös alueen itä- ja länsipäädyistä. (Kuva 1) Liikennöinti täyttöalueelle tapahtuu täyttöalueen
pohjoispuolelta suoraan tehdasalueelta tulevaa pengertietä pitkin. Täyttö tehdään päätypenkereenä täytön päältä.

Kuva 1. Alueen täyttösuunnat ja purkupaikat.
Alueen täyttösuunnitelma:
Alueelle loppusijoitettavat jätteet sijoitetaan lohkoihin noin 2 m korkeana päätypengertäyttönä.
Alueelle loppusijoitetaan alkuvaiheessa lähinnä soodasakkaa. Loppusijoitusalueelle asennetaan
opaskyltit osoittamaan kulloinkin käytössä olevat purkupaikat (kts. kuva 1).
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Täyttö etenee kohti jatkotäyttöalueita. Luiskakaltevuus jatkotäyttöalueiden suuntaan (pohjois- ja
eteläreunat) voi olla enintään 1:2. Luiskakaltevuus alueen ulkoreunoja kohti (länsi- ja itäreunat)
on enintään 1:4…1:4,5. Asbestit sijoitetaan erilliseen soodasakkatäyttöön tehtävään kaivantoon
ja peitetään välittömästi sijoituksen jälkeen. Asbestihautojen paikat x,y,z merkitään kaatopaikkakarttaan. Jätteet tiivistetään puskukoneella, kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla ajoittain ja täytön korotuksen edetessä alueelle tehdään kulkuväylät murskeesta, betonimurskeesta tai pohjatuhkasta. Mikäli soodasakka ei kanna autoa tai konetta, voidaan sakkaa vahvistaa sekoittamalla
siihen tuhkaa noin 50 p-%. Jätetäyttöä ei peitetä maa-aineksilla, koska jätteet eivät ole pölyäviä,
eikä alueelle tule orgaanisia jätejakeita. Lopullinen täyttökorkeus on noin +18 m mpy ja koko
loppusijoitusalueen koko noin 7,5 ha.
Nykyisen loppusijoitusalueen ja koko alueen täyttösuunnitelma on esitetty kuvissa 2 ja 3.

Kuva 2. Nykyisen loppusijoitusalueen A täyttösuunnitelma ja jatkotäyttöalueiden (B-D) tasaukset.

Kuva 3. Koko loppusijoitusalueen täyttösuunnitelma.

4.2

Toiminta varastokentällä
Välivarastoitavien materiaalien varastoalue (noin 1 ha) on tasattu siten, että vedet eivät lammikoidu varastokasojen alle ja väliin. Kentän sade- ja hulevedet ohjataan hallitusti kentän etelä/kaakkoispuolelle rakennettavaan tasausaltaaseen (noin 500 m 3/2 000 m2). Varastokasat muotoillaan pinnaltaan kalteviksi siten, että pintavedet eivät lammikoidu varastoitavien materiaalien
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päälle. Tällä vähennetään suotoveden muodostumista alueella ja varastoitava materiaali kuivuu
tehokkaammin. Lentotuhkaa voidaan tarvittaessa vanhentaa kentällä ennen tuhkan toimittamista
hyötykäyttöön. Tuhka-aumat kasataan järjestelmällisesti siten, että tuhkan ikää voidaan seurata.
Mahdollisen häiriö- tai onnettomuustilanteen seurauksena syntyvät massat sijoitetaan väliaikaisesti varastokentälle massojen haitta-ainepitoisuuksien ja käsittelytavan ja -paikan selvittelyjen
ajaksi. Massat peitetään ja eristetään tiiviillä maa-aineksella tehtävällä reunapenkereellä tarvittaessa.
Varastokentälle liikennöinti tapahtuu kentän itä-/kaakkoiskulmasta. Varastokentän tasaus ja altaan sijainti ja vesien johtaminen on esitetty kuvassa 4.

Kuva 4. Varastokenttä ja tasausallas sekä lieteallas ja vesien johtaminen.
4.3

Lietteiden vastaanotto
Lietteet otetaan vastaan varastokentän viereen rakennettavaan lietealtaaseen (noin 1 600 m 3/3
000 m2, kuva 4). Lieteallas rakennetaan pengertämällä ympäröivää maastoa tiivistämiskelpoisilla
maa-aineksilla. Liikennöinti altaalle ja kuormien purku tapahtuu altaan lounais-/eteläreunalta.
Lietteet laskeutuvat tasausaltaassa ja lietteestä erottunut vesi virtaa sepelipadon läpi joko suoraan nykyiselle pumppaamolle tai ylivuotoputkella varastokentän tasausaltaaseen. Lietealtaaseen
laskeutunut kiintoaine poistetaan pitkäpuomisella kaivinkoneella säännöllisesti ja loppusijoitetaan
jätetäyttöön. Tarvittaessa kiintoaine kuivatetaan varastokentällä ennen loppusijoitusta.

4.4

Purkujätteet
Tehdasalueelta tulevista purkujätteistä tehdään tarvittavat ennakkotutkimukset purkumateriaalin
esilajittelemiseksi ennen murskaamista. Betoni- ja tiilimurskeista tehdään laatututkimukset VNa
591/2006 mukaisesti ensisijaisesti jo tehdasalueella ennen materiaalin hyödyntämistä maanrakennuksessa. Puhtaat massat välivarastoidaan varastokentillä tehdasalueella tai tarvittaessa jät-
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teenkäsittelyalueen välivarastointikentällä ennen hyödyntämistä rakenteissa tai alueen ulkopuolella. Mikäli massoissa todetaan haitta-aineita, sijoitetaan ne jätetäyttöalueen tie- ja tukipenkereisiin. Mikäli massat eivät ole alueelle kaatopaikkakelpoisia, toimitetaan ne luvanvaraiseen paikkaan käsiteltäväksi.

5.

TOIMET PÄÄSTÖJEN JA KÄSITTELYSSÄ SYNTYVIEN JÄTTEIDEN TARKKAILUN JÄRJESTÄMISEKSI
Käsittelyssä ei synny uusia jätejakeita. Käsittelytoiminnasta syntyy maanrakennuskoneiden melua, jota ei tarvitse erikseen tarkkailla muuten, kuin konekohtaisten suojaimien käytön tarkkailuna. Koneista tehdään ajoittain tehtaan turvallisuusohjeiden mukaisesti käyttötarkastukset, joilla
koneiden toimivuus ja soveltuvuus tarkastetaan myös kaatopaikanpitäjän toimesta.
Jätemääriä seurataan kuukausiraportista. Jätemäärät kootaan vuosiraporttiin ja määrät ilmoitetaan myös Vahti-järjestelmään. Ympäristövaikutuksia tarkkaillaan erillisen seurantaohjelman mukaisesti.
Vuosittain tehdään ympäristöluvan mukainen vuosiraportti, joka toimitetaan valvontaviranomaiselle ympäristölupapäätöksen mukaisesti.

6.

TOIMINTA HÄIRIÖ-, VAARA- JA POIKKEUKSELLISISSA
TILANTEISSA ML. KORJAAVAT TOIMET
Koko tehdasalueen toiminnassa noudatetaan Turvallisuusopasta, jossa on esitetty turvallisuuden
päämäärät ja yleisohjeet tehtaalla työskenteleville. Turvallisuusopas on esitetty liitteessä 2.

7.

TOIMET KÄSITTELYSSÄ SYNTYVIEN JÄTTEIDEN LAADUN
SELVITTÄMISEKSI
Käsittelyssä ei synny alueelle tuotavista jätteistä poikkeavia jätteitä. Jätteiden käsittelyn kuvaus
on esitetty kohdassa 4.

8.

KÄSITTELYSSÄ SYNTYVIEN JÄTTEIDEN KÄSITTELYMENETELMÄT JA –PAIKAT
Itse jätteenkäsittelyalueen toiminnassa ei synny jätteitä. Jätteenkäsittelyalueelle otetaan kuitenkin vastaan sekä jäteverollisia jakeita että jäteverosta vapautettuja jakeita. Jäteverollisten materiaalien hyötykäyttö kaatopaikkarakenteissa vapauttaa ko. jäte-erän veron piiristä.

8.1

Lentotuhkan hyötykäyttö
a) Lentotuhkaa hyödynnetään soodasakan vastaanottoalueen reunapengerrakenteissa pengermateriaalina ja tarvittaessa soodasakan stabilointiin jätteen kantavuuden ja läjitysominaisuuksien parantamisen. Rakentamisohjeet on esitetty kohdassa 4.1.
b) Lisäksi tuhkaa voidaan hyödyntää muissa kaatopaikkarakenteissa.

8.2

Pohjatuhkan hyötykäyttö
Materiaalit voidaan hyödyntää esim. loppusijoitusalueen välipeittomateriaalina ja välivarastokasojen alla materiaalien kuivattamiseen. Mikäli näitä materiaaleja käytetään täyttöalueen ulkopuolisissa tie- ja pengerrakenteissa, hyväksytetään näitä koskevat suunnitelmat ennen rakentamisen aloittamista Lapin ELY-keskuksella.
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8.3

Kuorijäte
Kuorijätettä käytetään jätetäyttöalueiden maisemoinnissa pintakerroksen materiaalina ja viherrakennukseen tehdas- ja kaatopaikka-alueella.

8.4

Betoni- ja tiilijätteet ja –murskeet
Betoni- ja tiilijätettä (#0-150) hyödynnetään työmaateissä sekä tierakenteissa kantavuuden parantamisessa ja sulkemisrakenteissa kaasunkeräys- ja kuivatuskerrosmateriaalina. Mikäli näitä
materiaaleja käytetään täyttöalueen ulkopuolisissa tie- ja pengerrakenteissa, hyväksytetään näitä koskevat suunnitelmat ennen rakentamisen aloittamista Lapin ELY-keskuksella.

9.

KÄSITTELYSTÄ VASTUUSSA OLEVAT HENKILÖT JA TOIMET HEIDÄN PEREHDYTTÄMISEKSEEN
Kaatopaikan vastaavana hoitajana toimii työhön erikseen nimettävä henkilö Metsä Fibre Oy:stä.
Hän on perehtynyt työnkuvaan kaatopaikanhoitajille kohdistetuilla kursseilla ja käytännön työn
kautta. Alueella työskentelevät urakoitsijat perehdytetään työhön ennen työn aloittamista tehtäväkohtaisella perehdytyksellä ja työntekijät ovat tietoisia ympäristöluvan ehdoista siinä laajuudessa, kun se heidän työtänsä koskee. Kaikkien kaatopaikalla työskentelevien henkilöiden on lisäksi osallistuttava tehtaan (Metsä Fibre Oy) turvallisuuskoulutukseen, jossa käydään läpi tehtaan aluetta koskevat turvallisuus- ja työturvallisuusmääräykset ja ohjeet.
Alueella työskenneltäessä kiinnitetään erityistä huomiota laitteiden ja koneiden kuntoon sekä öljyjen ja polttoaineiden huolelliseen käsittelyyn. Alueelle varataan öljynimeytysainetta riittävä
määrä, jotta mahdollisen öljyvahingon sattuessa voidaan heti ryhtyä asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin. Vahingosta ilmoitetaan välittömästi omalle esimiehelle sekä toimintaa valvovalle
kaatopaikan vastaavalle hoitajalle.
Ehkäisevillä toimenpiteillä pyritään siihen, ettei laatupoikkeamia tai muita toiminnan virheitä tapahtuisi. Organisaatiota kaikilla tasoilla kannustetaan jatkuvasti tarkkailemaan prosesseja ja
puuttumaan mahdollisiin ongelmakohtiin. Mm. laadunvalvontatulosten kehitystrendien perusteella, työturvallisuus- ja ympäristövaaratilanneilmoituksilla sekä riittävällä yhteydenpidolla henkilöstötasojen välillä pyritään keräämään tietoa ja suunnittelemaan ja toteuttamaan toimenpiteitä,
joilla poikkeamien syntyä pystytään ehkäisemään.

10. MUUT VASTAAVAT SEURANNAN JA TARKKAILUN JÄRJESTÄMISEKSI TARPEELLISET SEIKAT
Suotovedet ja alueen sisäiset sade- ja hulevedet kerätään loppusijoitus-, varastointi- ja lietteen
vastaanottoalueelta salaojia ja viemäreitä pitkin pumppaamolle, josta ne johdetaan paineviemärillä edelleen tehtaan jätevedenpuhdistamolle. Varastoalueen ja lietteen vastaanottoalueen vedet
johdetaan tarvittaessa ensin tasausaltaaseen. (Kuvat 2-4) Jätteenkäsittelyalueen ympäristövaikutuksia tarkkaillaan seurantaohjelman mukaisesti.
Alueen rakenteiden ja jätetäyttöjen mahdollisia vaurioita ja painumia sekä ojituksien, teiden,
pumppaamoiden ja altaiden kuntoa tarkkaillaan silmämääräisesti kuukausittain. Suoritetut korjaus- ja rakennustoimenpiteet raportoidaan vuosiraportissa.
Kaasun keräilyn ja käsittelyn tarve loppusijoitusalueella harkitaan tarkkailutulosten perusteella ja
sisällytetään myöhemmin laadittaviin sulkemissuunnitelmiin.

LIITE 1. Kemin tehdasalueen jätteenkäsittelyalueella käsiteltävät jätteet

Jätejae

Koodi

Käsit.
Käsit.
Varasto
keskim.
max.(t/a)
max.(t)
(t/a)

Varastoalue

Loppusij.
Käsittely ja/tai eteenpäin toimitus
kaatop.

Loppusijoitus ja välivarastointi
Teollisuuden epäorgaaninen
sekajäte

170904

100

50

0

Ei varastoida

100

Loppusijoitetaan nykyiselle tehdaskaatopaikalle.
Hyödynnetään vanhan kaatopaikan muotoilussa ja
maisemoinnissa. Jatkossa varastoidaan ja toimitetaan
metsälannoitekäyttöön. Osa käytetään soodasakan
stabiloinnissa.

10 kattilan tuhka (lentotuhka) 100103

2 700

1 500

1 700

Varastokenttä/
1 000
jätetäyttöalue

Pohjatuhka

100101

300

500

1 000

Varastokenttä/
300
jätetäyttöalue

Hyödynnetään vanhan kaatopaikan muotoilussa ja
maisemoinnissa. Jatkossa loppusijoitetaan nykyiselle
tehdaskaatopaikalle. Jätejakeelle etsitään hyötykäyttökohteita.

Soodasakka

030302

6 200

4 000

0

Ei varastoida

Hyödynnetään vanhan kaatopaikan muotoilussa ja
maisemoinnissa. Jatkossa loppusijoitetaan nykyiselle
tehdaskaatopaikalle.

Rakennus- ja purkujäte

170904

3 000

1 500

2 000

Varastokenttä/
1 000
jätetäyttöalue

Varastoidaan ja hyödynnetään rakenteissa omalla alueella tai
loppusijoitetaan jätetäyttöön.

Asbestia sisältävät rakennusja purkujätteet

170605*

100

50

0

Ei varastoida

100

Loppusijoitetaan soodasakan sekaan jätetäyttöalueelle ja
peitetään välittömästi.

Orgaaniset kuitulietteet

030310

2 000

1 000

0

Ei varastoida

2 000

Loppusijoitetaan nykyiselle tehdaskaatopaikalle vain
poikkeustilanteissa. Jätejakeelle etsitään koko ajan hyötykäyttöä
/ muuta käsittelymenetelmää.

Kuorihiekka

030301

6 000

4 000

6 000

Varastokenttä

0

Hyödynnetään vanhan kaatopaikan muotoilussa ja
maisemoinnissa. Jatkossa varastoidaan ja hyödynnetään omalla
alueella tai toimitetaan lannoitehyötykäyttöön.

Oksarejekti

030301

500

300

500

Varastokenttä

0

6 200

Hyödynnetään vanhan kaatopaikan muotoilussa ja
maisemoinnissa. Jatkossa varastoidaan ja hyödynnetään omalla

LIITE 1. Kemin tehdasalueen jätteenkäsittelyalueella käsiteltävät jätteet

alueella tai toimitetaan lannoitehyötykäyttöön.
Metallit

170405

400

200

400

Varastokenttä

0

Toimitetaan eteenpäin hyötykäyttöön tehdasalueen ulkopuolelle.

Lietealtaan tyhjennys
kaatopaikalle

030399

1 500

500

0

Ei varastoida

500

Loppusijoitetaan omalle kaatopaikalle.

Yhteensä tonnia:

26 800

15 600

11 600

11 200

Käsit.
Käsit. Varasto
max.(t/a) keskim. keskim.
(t/a)
(t/a)

Loppusij.
kaatop.

Lietealtaaseen kuivatettavat
Meesajäte lietealtaalle

030309

1000

500

0

-

-

Suoraan lietealtaaseen käsiteltäväksi

Prosessilietteet, rejektit,
lieteallas

030399

1000

500

0

-

-

Suoraan lietealtaaseen käsiteltäväksi

Nestemäiset imu-autolietteet
(Metsä Fibre, Metsä Board)

030311

1000

500

0

-

-

Suoraan lietealtaaseen käsiteltäväksi

Kuitu-, täyteaine- ja
päällystysjäte, märkä (Metsä
Board)

030310

1000

500

0

-

-

Suoraan lietealtaaseen käsiteltäväksi

Yhteensä tonnia:

4 000

2 000

Käsit.
Käsit.
max.(t/a) keskim.
(t/a)

