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Ympäristön tila ja laatu
Yli-Iin kunnan Korkiamaan kaatopaikka sijaitsee noin 7 km keskustaajamasta itään, maantien nro 854 pohjoispuolella. Kaatopaikka on kaavoittamattomalla haja-asutusalueella. Lähin kiinteistö on 1,8 km:n etäisyydellä. Kaatopaikan ympäristö on metsätalousmaata.
Kaatopaikka sijaitsee loivapiirteisen moreeniselänteen itäreunalla. Itäpuolella alue rajoittuu
laajaan suoalueeseen. Maaperä koostuu pääosin hiekkamoreenista tai silttisestä hiekkamoreenista. Paikoin moreeni on kivistä, esim. selänteen keskiosissa. Täyttöalueen luoteispuolella moreeniaines sisältää lajittunutta, rakeisuudeltaan hiekkaa – hiekkaista soraa olevia
kerroksia, joiden paksuus on useita metrejä. Alueella havaittu moreeniaines on pääosin heikosti vettäläpäisevää ( K-arvo 9,2 x 10-8 – 5,5 x 10-9 m/s ). Suunnitelmassa todetaan, että
kaatopaikan pohja ei täytä yhdyskuntajätteen kaatopaikan pohjan tiiveydelle asetettuja vaatimuksia.
Kaatopaikkavedet suotautuvat kaatopaikan ympärysojaan, josta ne virtaavat mittapadon
kautta metsäojaa pitkin pohjoiseen. Vedet virtaavat edelleen tienvieriojan länsipuolta ja yhtyvät turvetuotantoalueelta ( Latvasuo II ) johdettavien vesien kanssa ja ne virtaavat Kupsusuon kautta Iijokeen. Ulkopuolisia pintavesiä kaatopaikka-alueelle ei tule.
Pohjavedenpinta on kaatopaikan itäreunalla lähellä maanpintaa ( 0,3-1,3 m ) ja länsipuolisella alueella selvästi syvemmällä ( 0,5-2,5 m ). Pohjaveden virtaus on kaatopaikka-alueella
kohti koillista, mutta kaatopaikan länsipuoleisella alueella virtaus on kohti luodetta. Suunnitelman mukaan kaatopaikka-alueen länsipuolella on vedenjakaja, jolloin kaatopaikka sijaitsee kokonaan vedenjakajan itäpuolella.
Kaatopaikka-alueen lähiympäristössä ei ole talousvesikaivoja eikä yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta merkittäviä pohjavesiesiintymiä. Lähin pohjavesialue, Huuhkajankangas,
on noin 9 km:n etäisyydellä.
LAITOKSEN TOIMINTA
Yleiskuvaus toiminnasta
Kaatopaikka on otettu käyttöön v. 1985. Se on ns. tavanomaisen yhdyskuntajätteen kaatopaikka, jossa voidaan ottaa vastaan ja käsitellä asumisessa, maa- ja metsätaloudessa syntyneitä kotitalous- ja työpaikkajätteitä, rakennusjätteitä, ylijäämämaita sekä yhdyskuntajätteen
tyyppistä teollisuusjätettä.
Ongelmajätteitä tai öljyjätteiden pieneriä, öljyisiä maita, sakokaivolietteitä yms. ei tuoda
kaatopaikka-alueelle.
Kaatopaikka-alueen pinta-ala on noin 2,0 ha. Varsinaisen täyttöalueen pinta-ala on ollut kesän 2002 kartoituksen mukaan noin 0,9 ha. Jätetäytön lakiosan korkeus on ylimmillään noin
7 m maanpinnasta. Täyttöalueen pinta-alan ( n. 9000 m2 ) ja jätekerroksen keskipaksuuden
( 3,0-3,5 m ) mukaan saadaan nykyiseksi täyttötilavuudeksi noin 30 000 m3.
Kaatopaikan hoito
Jätealuetta hoitaa kunnan tekninen toimi. Kiinteistönhoitajat huolehtivat jätteenvastaanoton.
Kirjanpito toimii jätteiden vastaanottajan kassakoneen kautta muutoin teknisen toimen kanslisti hoitaa.
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Jätteet tasataan ja peitetään täytemaalla 2-4 kertaa vuodessa. Täytemaana käytetään
viereisen maanottopaikan maa-aineksia. Kaatopaikalla käytetään normaalia traktoria ja telaalustaista kaivinkonetta.
Kaatopaikka on auki kesäisin kuukauden ensimmäisenä ja toisena lauantaina ja talvikuukausina joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina. Kaatopaikalla ei ole rakennuksia.
Ympäristön roskat kerätään keväisin ja syksyisin sekä muulloin tarvittaessa. Rotta- tai lintuongelmia ei ole esiintynyt.
Hakija esittää, ettei vakuutta vaadittaisi.
YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Jätevedet ja päästöt vesiin
Kaatopaikkavedet suotautuvat kaatopaikan ympärysojaan ja laskeutusaltaaseen. Laskeutusaltaasta ei lähde ojaa, vaan vesi suotautuu maapenkan läpi purkuojaan päin. Purkuojasta
vesi johdetaan mittapadon kautta metsäojaa pitkin pohjoiseen. Vedet virtaavat edelleen tienvieriojan länsipuolta ja yhtyvät turvetuotantoalueelta ( Latvasuo II ) johdettavien vesien
kanssa ja virtaavat Kupsusuon kautta Iijokeen. Ulkopuolisia pintavesiä ei kaatopaikkaalueelle tule.
Vuosisadannan, joka on noin 600 mm, mukaan kaatopaikkavesiä arvioidaan muodostuvan
nykyisellä täyttöalueella ( n. 1 ha ) 3000 m3/a eli keskimäärin 8,2 m3/d.
Suunnitelman mukaan kaatopaikalta johdettavien vesien aiheuttama kuormitus alapuolisessa
vesistössä on ollut vähäistä, joten tarvittavat vesiensuojelutoimenpiteet ovat vähäiset. Uusia
ojitusjärjestelmiä ei esitä tehtäväksi ainoastaan kaatopaikan sulkemistoimenpiteiden yhteydessä ojastojen kunto tarkistetaan ja tarvittaessa suoritetaan kunnostustoimenpiteitä
( perkaus, syvennys ja siirto ).
Päästöt ilmaan
Mittaustulosten mukaan jätetäyttö on aerobisessa tilassa ja jätteet hajoavat kompostoitumalla. Metaania ei ole havaittu kaasuntarkkailuputkissa. Aerobiset olosuhteet suunnitelman
mukaan johtuvat yleensä jätetäytön huonosta tiivistämisestä, jolloin jätetäytössä on runsaasti
huokostilaa ja täyttöön pääsee virtaamaan ilmaa.
Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen
Arvioidut jätemäärät ovat seuraavat:
kotitalousjäte
työpaikkajäte
rakennusjäte

412 t/a
471 t/a
254 t/a

Lisäksi kaatopaikalle sijoitetaan eläinjätteitä, jätevedenpuhdistamolietteitä sekä muoviin
käärittyä asbestijätettä.
Kaatopaikalle välivarastoidaan auto- ja metalliromua, jääkaappeja ja pakastinlaitteita, jotka
toimitetaan määräajoin keräykseen.
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Kaatopaikan sulkeminen

Kaatopaikka suljetaan ilmeisesti vuoden 2004 lopussa. Sulkemisesta tiedotetaan asukkaille
ja jätteen tuottajille riittävän aikaisessa vaiheessa sekä kerrotaan jätehuollon uusista järjestelyistä ja jätteiden toimittamisesta.
Kaatopaikan muotoilu ja tiivistämistoimenpiteet tehdään sulan maan aikana ( 2005 kesä ).
Kaatopaikalta poistetaan siellä oleva käyttökelpoinen jäte ( metalliromu, puu jne. ) ja toimitetaan hyödyntämiskohteeseensa. Kaatopaikka-alueella sijaitsevat tarpeettomat rakennukset
ja rakenteet poistetaan tai puretaan viimeistään pintarakenteen valmistuttua. Ennen sulkemistoimenpiteisiin ryhtymistä varmistetaan, ettei haittaeläimistä ( rotat ) aiheudu ongelmaa
ympäristölle.
Sulkemissuunnitelma on laadittu tämän hetkisen täyttötilavuuden mukaan. Tuleva jätekertymä sijoitetaan nykyiselle täyttöalueelle, joten pinta-ala ei tule nykyisestä merkittävästi
kasvamaan. Jätetäytön luiska on paikoin jyrkkä, joten luiskan tarvittavan kaltevuuden
( 1 : 4 ) saamiseksi täyttöä joudutaan leikkaamaan.
Jätepenkereen muotoilu, tiivistäminen ja esipeitto
Kaatopaikan pinta muotoillaan siten, että valumavedet voidaan johtaa pois, eikä alueelle
muodostu vettä kerääviä painanteita. Luiskakaltevuus valitaan sellaiseksi, että pinnalla voidaan työskennellä ja vakavuus riittävä estämään sortumat. Jatkokäyttömuodosta riippuen
tehdään joko nurmikko tai istutetaan puita.
Jätetäyttö tiivistetään ennen pintakerroksen rakentamista. Jätepenger muotoillaan loiventamalla jäteluiskia ja täyttöalueelle tehdään esipeitto. Pengerluiskan kaltevuus muotoillaan 1:4
tai loivemmaksi. Lakialueen kaltevuus tehdään vähintään 1:15. Muotoilu tehdään puskemalla jätettä luiskaan tai siirtämällä jätettä luiskasta keskemmälle ja tiivistämällä jäte samanaikaisesti. Tiivistetyn jätteen pinnalle levitetään noin 0,2 m:n kerros maata, jonka avulla pinta
lopullisesti muotoillaan. Tarkoitukseen käytetään ylijäämämaita.
Kaatopaikan pintarakenne
Pintarakenne on seuraava:
Kerros

Materiaali

Paksuus

Pintakerros
- ravinnekerros
- peittokerros

komp.multa, humus
moreeni

0,3 m
0,2m

Kuivatuskerros

sora, hiekka

0,3 m

K>1x10-4 m/s

Tiivistyskerros

moreeni ( > 100 mm
kivet poistettu )

0,5 m

K<1x 10-8 m/s

Kaasunkeräyskanavat
ja kaivo

louhe, murskattu betoni,
tiili ym.

Esipeittokerros

moreeni

0,2 m

Vedenläpäisevyys

Kaasunkeräysjärjestelyt
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Jätetäytön päälle ( esipeittokerros ) rakennetaan kaasunkeräyskanavat, joiden avulla kaatopaikkakaasut kerätään ja johdetaan pois. Kaasunkeräyskanavat tehdään alueelta saatavasta
louheesta, betonista, tiilestä tai muusta vastaavasta karkeasta materiaalista. Säteittäiset kanavat liitetään kaasunpoistokaivoon, joka rakennetaan täyttöalueen korkeimmalle kohdalle.
Tiivistyskerros
Kaasunkeräyskerroksen päälle rakennetaan vähintään 0,5 m:n paksuinen tiivistyskerros moreenista. Käytettävä moreeni on mahdollisimman kivetöntä. Moreenikerroksen vedenläpäisevyys ( K-arvo ) on pienempi kuin 1 x 10 –8 m/s. Suurimmat yli 100 mm halkaisijaltaan
olevat kivet poistetaan. Suunnitelmassa esitetään myös moreenin korvaamista teollisuudesta
saatavalla kuitusavella, jolloin kerrospaksuus tarkistetaan saven ominaisuuksien mukaan.
Hakija on myös esittänyt vaihtoehtoista rakennevaihtoehtoa, jossa tiivistyskerros korvattaisiin bentoniittimatolla tai tiivisturpeella.
Kuivatuskerros
Kuivatuskerros ( ≥ 0,3 m ) tehdään sorasta ja hiekasta, joiden vedenläpäisevyys ( K>1x10-4
m/s ) ja muutkin ominaisuudet soveltuvat kuivatuskerrokseen.
Vaihtoehtoisena materiaalina kuivatuskerrokseen esitetään rengasrouhetta.
Pintakerros
Pintakerros koostuu peittokerroksesta ( moreeni ≥ 0,2 m ) ja kasvukerroksesta (kompostoitua multaa tai humusmaata ≥ 0,3 m ). Pintakerros toimii kasvualustana nurmelle sekä luontaisesti kasvaville peittoalueen kasveille.
Pintarakenteen kustannukset
Pintarakenteen mukaan luettuna jätepenkereen muotoilu arvioidut toteutuskustannukset ovat
noin 93 630 euroa ( alv 0 % ).
Kaatopaikkakaasun hyödyntäminen
Kaatopaikalla ei ole havaittu kaasuntarkkailupisteissä metaania, joten jätteen hajoaminen
tapahtuu kompostoitumalla. Kaatopaikkakaasujen poistamiseksi rakennetaan täytön ylimmälle kohdalle kaasunpoistokaivo. Kaivon yhteyteen rakennetaan kompostimullasta biosuodin, jossa mikro-organismit hapettavat metaania ja haisevia kaasuyhdisteitä.
Muut toimenpiteet
Kaatopaikka-alue siistitään sulkemistoimenpiteiden yhteydessä ( puujätteen sijoitusalue,
mahdollisesti ympäristöön levinnyt kevyt jäte ). Kaatopaikan ympärillä oleva aita poistetaan. Alueella oleva tasausallas jää nykyiselleen. Allas tyhjennetään pohjalle kertyneestä
lietteestä.

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
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Vaikutus pintavesiin
Vuoden 2002 tarkkailutulosten mukaan kaatopaikan ympärysojasta lähtevässä purkuojassa
(KorkP1) kaatopaikan vaikutus on näkynyt toukokuussa kohonneena sähkönjohtavuusarvona, kloridi- sekä ravinnepitoisuuksina. Typestä suuri osa oli ammoniumtyppenä. Vedessä oli runsaasti happea kuluttavaa ainesta sekä vesi oli kiintoainepitoista, sameaa
ja väriltään tummaa. Happitilanne oli välttävä. Veden hygieeninen laatu oli tutkituilta osin
hyvä, fekaalisten koliformisten bakteerien tiheys tutkituissa näytteissä oli 2 kpl/100 ml. Vesi
oli kaatopaikan purkuojassa rauta- ja mangaanipitoista. Mitattujen raskasmetallien pitoisuudet olivat alhaisia ( Cr, Cu, Ni ja Zn ) tai alle määritysrajan ( As, Cd, Pb ja Hg ).
Kaatopaikan vaikutus alapuolisessa havaintopisteessä ( KorkP3 ) verrattuna yläpuoliseen
( KorKP2 ) on näkynyt selvästi sähkönjohtavuusarvon ja kloridipitoisuuden kohoamisena.
Veden pH ja ravinnepitoisuudet kohosivat tavalla, jotka viittaavat kaatopaikan vaikutukseen. Myös rautapitoisuus kohosi ja happitilanne heikkeni hieman yläpuolisesta alapuoliseen havaintopisteeseen mentäessä. Veden hygieeninen laatu oli kummassakin havaintopisteessä moitteeton. Kaatopaikan yläpuolisessa havaintopisteessä mangaanipitoisuus on ollut
alhainen ja analysoitujen raskasmetallien pitoisuudet alle määritysrajan. Alapuolisessa havaintopisteessä mangaanin ja sinkin pitoisuudet ovat kohonneet hieman, mutta pitoisuudet
olleet kuitenkin alhaisia. Muiden raskasmetallien pitoisuudet ovat olleet alapuolisessa havaintopisteessä alle määritysrajan.
Vaikutus pohjaveteen
Kaatopaikka-alueen itä- koillisreunalla sijaitsevissa havaintoputkissa ( KorkPP4 ja
KorkPP5 ) kaatopaikan vaikutus on näkynyt edellisvuoden tapaan selvästi kohonneina sähkönjohtavuusarvoina sekä kloridipitoisuuksina. Havaintoputkessa KorkPP4 vaikutus on näkynyt selvimmin korkeampina arvoina ja pitoisuuksina. Myös typpipitoisuudet ovat olleet
korkeita putkessa KorkPP4. Typestä suurin osa on ollut ammoniumtyppenä. Kokonaisfosforipitoisuudet ovat olleet selvästi koholla molemmissa havaintoputkissa ja syyskuussa putkessa KorkPP5 pitoisuus on ollut korkea. Vedet ovat olleet hapettomia molemmissa putkissa. Kaatopaikan portista noin 110 m länteen sijaitsevassa putkessa kaatopaikan vaikutusta ei
ole ollut vastaavasti havaittavissa.
Havaintoputkessa KorkPP3 kaatopaikan vaikutus ei toukokuun näytteenottokerralla ole näkynyt merkittävästi vedenlaatutiedoissa. Vesi on ollut hapanta ja sähkönjohtavuusarvo sekä
ravinnepitoisuudet ovat olleet jokseenkin alhaisia ja kloridipitoisuus alhainen. Typestä suurin osa on ollut nitraatteina. Ammoniumtypen osuus on ollut pieni. Happea vedessä on ollut
tyydyttävästi ja happitilanne selvästi muita putkia parempi.
LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU
Päästötarkkailu toiminnan aikana (vesi, ilma, jätteet)
Kaatopaikkatoiminnan ympäristövaikutuksia tarkkaillaan ympäristökeskuksen 12.4.1999
( Dnro 1196Y221-103 ) hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti vuoden 2004 loppuun
saakka.
Jälkihoitovaiheen tarkkailu
Kaatopaikan tarkkailu jälkihoitovaiheessa ehdotetaan toteutettavaksi nykyisen tarkkailuohjelman mukaisesti seuraavin muutoksin:
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•

vesistötarkkailua ( mittapato + KorkP2, KorkP3 ) suoritetaan kerran vuodessa touko-/kesäkuussa

•

pohjavesiä tarkkaillaan kerran vuodessa touko-/kesäkuussa samoista putkista kuin
nykyisinkin ( KorkPP3, KorkPP4 ja KorkPP5 )

•

kaatopaikan sisäisen veden korkeuden seurantaa suoritetaan kerran vuodessa täyttöalueelle asennettavasta pohjavesiputkesta

•

kaatopaikkakaasua tarkkaillaan viiden vuoden välein yhdestä pisteestä ( yhdistetty
kaatopaikan sisäisen veden ja kaasuntarkkailuputki )

Mahdollisesti tuhoutuneet pohjavesiputket uusitaan. Kaatopaikan sulkemistoimenpiteiden
yhteydessä täyttöalueelle asennetaan yhdistetty kaatopaikan sisäisen veden ja kaasuntarkkailuputki, joka ehdotetaan sijoitettavaksi noin 15 m suunnitellusta kaasunpoistokaivosta itään.
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksesta tiedottaminen
Ympäristökeskus on tiedottanut hakemuksen vireilläolosta kuuluttamalla hakemuksesta
Yli-Iin kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen virallisilla ilmoitustauluilla
22.3. - 20.4.2004. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet saatavilla Yli-Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa.
Kuulutuksen julkaisemisesta on ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti ilmoitettu sanomalehti Rantapohjassa 23.3.2004 ja erikseen tiedotettu asianosaisille/rajanaapureille.
Tarkastukset ja neuvottelut
Tarkastus on suoritettu 23.8.2004
Lausunnot
Yli-Iin kunnan rakennus- ja valvontalautakunta
Rakennus- ja valvontalautakunnan lausunnossa todetaan, että Yli-Iin kunnan tulisi saada
oikeus käyttää suljettua Korkiamaan kaatopaikka-aluetta risujätteen tai muun hyödynnettävän jätteen käsittely- ja varastointipaikkana, josta hyödynnettävä materiaali toimitetaan hyötykäyttöön. Lisäksi rakennus- ja valvontalautakunta esittää, että aluetta voidaan käyttää ylijäämämaiden varastointi- ja käsittelypaikkana, josta otetaan maaaineksia kaatopaikka-alueen suojaukseen ja maisemointiin.
Yli-Iin kunnan terveystarkastaja
Lausunnossa todetaan, että suunnitelmassa on esitetty sulkemisen jälkeiset jätealueen
muotoilu- ja kunnostustyöt sekä pintakerrokset, kaasunjohtamisjärjestelyt sekä tarkkailu
jälkihoitovaiheessa. Niihin ei ole huomauttamista.
Lupamääräyksiin tulisi kuitenkin asettaa kaatopaikan pitäjälle velvoite huolehtia siitä,
että kaatopaikan jyrsijät, rotat ja hiiret eivät aiheuttaisi haittaa ympäristön asutukselle.
Kaatopaikan sulkeminen saattaa aiheuttaa jyrsijöiden joukkoliikehdintää laajallekin alueelle, jopa useiden kilometrien päähän kaatopaikalta. Jyrsijöiden hävittäminen tulisi

aloittaa jo ennen kaatopaikan sulkemista esim. myrkyttämällä ja toimenpiteitä
tulisi jatkaa riittävän pitkään sulkemisen jälkeen.

8/18

Muistutukset ja mielipiteet
Ympäristölupahakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Ympäristökeskus on 3.5.2004 päivätyllä kirjeellään varannut hakijalle tilaisuuden vastineen antamiseen. Hakija ei ole antanut vastinetta.
YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus myöntää Yli-Iin kunnalle ympäristönsuojelulain 28
§:n mukaisen ympäristöluvan Korkiamaan kaatopaikan jatkotoiminnalle ja toiminnan jälkeiselle sulkemiselle. Lupa myönnetään hakemuksen mukaiseen toimintaan seuraavin lupamääräyksin:
Lupamääräykset
Nykyinen toiminta
1. Jätteenkäsittelyaluetta ei saa laajentaa, vaan jätteet tulee läjittää vanhan jätetäytön päälle. Koko toiminta tulee tapahtua jo käyttöönotetulla alueella ( YSL 45 §, YSA 20 § ja
JäteA 8 § ).
2. Jätteenkäsittelyalue toimii tavanomaisen jätteen kaatopaikkana, jonne voidaan ottaa
vastaan hakemuksessa esitettyjä jätteitä ja niihin rinnastettavia muita jätteitä. PohjoisPohjanmaan ympäristökeskus tulkitsee tarvittaessa jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden
( YSA 20 § ).
3. Jätteenkäsittelyalueelle tuotavista asbestijätteistä on ilmoitettava etukäteen jätteenkäsittelyalueen hoitajalle. Asbestijätteen pölyäminen kuljetuksen, kuorman purun ja käsittelyalueelle sijoittamisen aikana tulee estää. Asbestijäte on kuljetettava ja sijoitettava erityisjätealueelle tiiviissä pakkauksissa ja peitettävä välittömästi sijoittamisen jälkeen. Ulkopuolisten vesien pääsy alueelle on estettävä
( YSA 20 § ja JäteA 7 § ).
4.

Käsittelyalueelle sijoitettavat eläin- ja teurasjätteet on läjitettävä yhdyskuntajätteistä
erilleen omalle erityisjätealueelle. Jätteet on kalkittava ja peitettävä välittömästi tuonnin jälkeen. Kalkkia tulee olla varastoituna riittävästi alueella ( YSA 20 § ja
JäteA 8 § ).

5.

Hyötyjätealueella tapahtuva toiminta ja hyötyjätteiden säilyttäminen on tapahduttava
järjestelmällisesti siten, ettei toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä tai ympäristön roskaantumista.
Hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee toimittaa hyötykäyttöön. Jätteiden edelleen toimittaminen tulee tapahtua riittävän usein. Alueelle ei saa muodostua suhteettoman suuria
jätevarastoja ( YSL 45 § ja JäteL 6 § ).

6.

Jätteenkäsittelyalueen rakenteet ja laitteet on pidettävä kunnossa. Täyttöalueen ulkopuolisia vesiä ei saa päästää alueelle. Jätteenkäsittelypaikka ja sen lähiympäristö on pi-
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dettävä siistinä ja käsittelyaluetta on hoidettava siten, ettei siitä aiheudu haittaa
terveydelle tai ympäristölle. Jätekuljetuksista jätteenkäsittelyalueelle ei saa aiheutua
ympäristöhaittoja mm. roskaantumista tai pölyämistä ( YSA 20 § ja JäteA 8 § ).
7.

Jätteenkäsittelyalueelle on nimettävä koulutettu ja ammattitaitoinen vastaava hoitaja,
joka huolehtii viranomaisten ohjeiden mukaisesti mm. siitä, ettei käsittelyalueelle
tuoda sinne soveltumattomia jätteitä ja että käsittelyaluetta käytetään, hoidetaan ja
tarkkaillaan asianmukaisesti. Jätteiden vastaanoton on oltava valvottua. Hoitajan nimi
ja yhteystiedot on ilmoitettava Yli-Iin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ( JäteA 10 § ).

8.

Jätetäytön tulee edetä vaiheittain ja lohkoittain tiivistettävin kerroksin siten, että
avoimena oleva jätealue pysyy mahdollisimman pienenä. Niin sanottua päätypengertäyttöä ei saa toteuttaa. Jätetäyttöön sijoitettavat jätteet on tiivistettävä aukioloaikana
ja peitettävä kesäaikana viikoittain ja talvella kerran kuukaudessa. Alueella käytettävän kaatopaikkakoneen on oltava riittävän tehokas ja kaatopaikkatoimintaan soveltuva ( YSA 20 § ja JäteA 8 § ).

9. Kaatopaikkavedet tulee kerätä ja käsitellä asianmukaisesti. Kaatopaikkavesien käsittely
on järjestettävä erillään käsittelyalueen ulkopuolisista puhtaista valumavesistä. Kaatopaikkavedet tulee johtaa laskeutusaltaaseen ja siitä edelleen mittapadon kautta maastoon. Virtaaman määrittämiseksi mittapadolla ei saa tapahtua ohivirtauksia
( JäteA 8 § ).
10. Kaatopaikkavesiä sekä ympäristön pohja- ja pintavesiä ja kaatopaikkakaasua on tarkkailtava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman
( 12.4.1999, Dnro 1196Y0221-103 ) mukaisesti vuoden 2004 loppuun saakka (YSL
46 § ).
11. Jätteenkäsittelyalueella on estettävä ja torjuttava suunnitelmallisesti haitat ja vaaratilanteet ( eläinten aiheuttamat haitat, haju- ja pölypäästöt, tulipalot, sortumat ja rakenteita vahingoittavat painumat sekä jätepenkereen puutteellinen vakavuus ja routimisesta johtuva kaatopaikkarakenteiden vaurioituminen ) ja ne on kirjattava ja niistä on
ilmoitettava Yli-Iin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskukselle ( YSA 20 § ).
12. Kaikista jätteenkäsittelyalueelle tulevasta yhdyskunta-, erityis- ja hyötyjätteen laadusta, määristä, alkuperästä, toimituspäivämäärästä, tuottajasta tai tuojasta ja sijoituspaikasta on pidettävä kirjaa. Kirjaa on myös pidettävä vastaanottamatta jätetystä jätteestä, josta on viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle samoin havaituista merkityksellisistä terveys- ja ympäristöhaitoista sekä myös edelleen toimitetuista hyötyjätteistä. Jätteenkäsittelyalueen pitäjä antaa jätteen tuojalle kirjallisen todistuksen käsittelyalueelle vastaanotetusta jätteestä.
Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava vuosittain Yli-Iin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ( JäteL 51 § ).
13. Täyttyneelle osa-alueelle rakennetaan mahdollisimman pian esipeittokerros PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla ( YSA 20 § ).
14. Toiminnanharjoittajan tulee antaa 94 000 euron vakuus tai esittää muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon, jätealueen käytöstä poistamisen ja jälkihoidon
varmistamiseksi. Vakuus tulee luovuttaa tai muu vastaava järjestely esittää Pohjois-
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Pohjanmaan ympäristökeskukselle 3 kuukauden kuluessa tämän päätöksen
lainvoimaiseksi tulemisesta. Vakuuden suuruus tarkistetaan 1.1.2006 ( YSL 43 §, 45
§ ja JäteL 28 § ).
Jätteenkäsittelyalueen sulkeminen
1. Jätteenkäsittelyalueen sulkeminen on toteutettava hakemuksessa esitetyn sulkemissuunnitelman (PSV-Maa ja Vesi 26.8.2003, 9M020871 ) ja sulkemiseen annettujen
määräysten mukaisesti. Pintarakenteelle vaadittu tiiveys ( 1 x 10-8 m/s ) tulee varmistaa paikan päällä suoritettavin kokein ( YSL 43 §, 45 § ja YSA 20 §).
Hakija voi esittää rakennekerroksille vaihtoehtoisia materiaaleja, kerrosvahvuuksia
yms., suunnitelma on tällöin toimitettava ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi viimeistään kolme kuukautta ennen varsinaisen kunnostamisen aloittamista ( YSL 43 §
ja YSA 20 § ).
Jätteenkäsittelyalueelle voidaan varastoida tarvittava määrä ylijäämämaita, jotka hyödynnetään käsittelyalueen sulkemisen yhteydessä. Sulkemisen jälkeen ylijäämämaita
ei enää saa varastoida alueelle ilman erillistä lupaa ( YSL 43 § ).
2. Ennen kunnostustöihin ryhtymistä jätteenkäsittelyalueella mahdollisesti esiintyvät rotat ja muut haittaeläimet tulee hävittää ja tilannetta tulee seurata kunnostusvaiheen aikana rottien joukkopaon varalta. Jätteenkäsittelyalueen roskaantunut ympäristö on
siivottava ja jätteet on sijoitettava jätetäyttöön ennen sulkemistoimenpiteitä ( YSL 43
§, 45 § ja YSA 20 § ).
3. Mikäli jätteenkäsittelyalueelta sulkemistöiden yhteydessä löytyy ongelma- tai niihin
rinnastettavia jätteitä, on ne kerättävä talteen ja toimitettava asianmukaiset käsittelyluvat omaavaan käsittelylaitokseen. Kaikki jätteenkäsittelyalueelle erilliskerätty hyödyntämiskelpoinen materiaali on toimitettava hyötykäyttöön ennen jätteenkäsittelyalueen sulkemista ( YSL 45 § ja JäteL 6 § ).
4. Lieteallas on tyhjennettävä ja tiivistynyt liete on kompostoitava, jonka jälkeen sitä
voidaan käyttää kaatopaikka-alueen pintarakenteen ravinnekerroksessa. Tyhjennetty
lieteallas on täytettävä puhtaalla maa-aineksella. Tasausaltaasta poistettu liete on
myös kompostoitava ennen ravinnekerrokseen sijoittamista ( YSA 20 § ).
5. Kaatopaikkavedet on kerättävä yhteen ympärysojilla ja johdettava tasausaltaaseen ja
edelleen mittapadon kautta maastoon. Ulkopuolisten valumavesien pääsy alueelle tulee estää rakenteellisin keinoin. Ympäristökeskus voi tarvittaessa antaa vesienkäsittelyä koskevia määräyksiä ( YSL 45 §, YSA 20 § ja JäteA 8 § ).
6. Jätteenkäsittelyalueen rakenteet ja laitteet on pidettävä kunnossa. Jätepenkereen vakautta ja pintaeroosiota tulee tarkkailla silmämääräisesti kerran vuodessa.
Jätepenkereen perusvaaitus tulee tehdä kolmen vuoden kuluttua kunnostustöiden valmistuttua ja sen jälkeen kolmen vuoden välein ( YSA 20 § ).
7.

Jätteenkäsittelyalueelle on nimettävä vastuuhenkilö, joka huolehtii mm. siitä, että sulkemistoimenpiteet toteutetaan tämän päätöksen mukaisesti ja että sulkemisen jälkeen
käsittelyaluetta tarkkaillaan asianmukaisesti. Vastuuhenkilön nimi tulee ilmoittaa YliIin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ( YSA 20 § ja JäteA 10 § ).
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8. Jätteenkäsittelyalueen pohjavesiä, kaatopaikkavesiä, kaatopaikkakaasuja ja
kaatopaikan ylä- ja alapuolisia vesiä on tarkkailtava seuraavan tarkkailuohjelman mukaisesti:
-

Pohjavesiä tarkkaillaan kolmesta alueelle asennetusta pohjavesiputkesta, joista yksi
sijaitsee pohjaveden virtaussuunnassa sen yläpuolella ja kaksi alapuolella. Pohjavesinäytteet otetaan syys/lokakuussa. Näytteistä määritetään happi, pH, sähkönjohtavuus,
kloridit, kok. P, kok. N, NH4-N ja NO3-N. Joka kuudes vuosi pohjavesinäytteistä
määritetään edellisten lisäksi Fe, Mn, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn,Pb ja Hg. Näytteenoton
yhteydessä mitataan myös pohjaveden pinnankorkeus. Ensimmäinen näytteenotto tulee toteuttaa syys/lokakuussa 2005.

-

Kaatopaikkavesiä tarkkaillaan lasku-uomassa ennenkuin ne yhtyvät ulkopuolisiin vesiin kerran vuodessa. Ensimmäinen tarkkailu toteutetaan syys/lokakuussa 2005. Vesinäytteestä määritetään happi, pH, kiintoaine, sähkönjohtavuus, väri, sameus, kloridit,
CODCr, kok.P, kok. N, NH4-N sekä koliformiset bakteerit. Joka kuudes vuosi näytteestä määritetään edellisten lisäksi Fe, Mn, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn, Pb ja Hg. Kuormituksen laskemista varten näytteenoton yhteydessä tulee mitata tai muuten luotettavasti määrittää virtaama.

-

Kaatopaikkavesien vaikutusta alapuoliseen vesistöön selvitetään ottamalla pintavesinäytteet ojastosta kaatopaikan ylä- ja alapuolelta vuosittain aloittaen syys/lokakuussa
2005. Vesinäytteistä määritetään happi, pH, kiintoaine, sähkönjohtavuus, väri, sameus, kloridit, CODMn, kok. P, PO4-P, kok. N, NH4-N, NO3-N sekä koliformiset bakteerit.

-

Kaatopaikkakaasun tarkkailua varten otetaan kaasunäytteet kolmen vuoden välein.
Ensimmäinen näytteenotto suoritetaan syys/lokakuussa 2005. Kaasunäytteestä määritetään CH4, CO2 ja O2 sekä kaasun paine.

-

Kaatopaikan sisäisen vesipinnan korkeutta tarkkaillaan kerran vuodessa aloittaen
syys/lokakuussa 2005 täyttöalueen korkeimmalle kohdalle asennetusta pohjavesiputkesta.
Tarkkailutulokset raportoidaan vuosittaisessa yhteenvetoraportissa, joka toimitetaan
Yli-Iin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Jos analyysituloksissa on tavallisuudesta poikkeavia pitoisuuksia, niistä tulee kuitenkin tiedottaa välittömästi Yli-Iin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (YSL 46 § ja
YSA 20 § ). Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus voi tarvittaessa antaa tarkkailua
koskevia määräyksiä.

9. Jätteenkäsittelyalueen muotoilussa ja kasvittamisessa tulee ympäröivä maasto
huomioida niin, että käsittelyalue kokonaisuudessaan sopeutuu mahdollisimman hyvin
ympäröivään luontoon ja maisemaan ( YSA 20 § ).
10. Suljetun jätteenkäsittelyalueen sisäänmenotielle on asetettava opaste, jossa kerrotaan
jätteenkäsittelyalueen sulkemisesta, jätehuollon uusista järjestelyistä ja jätteiden toimittamisesta. Luvan haltijan on huolehdittava siitä, että alue pysyy siistinä sulkemisen
jälkeen ( YSL 45 § ja JäteA 9 § ).
11. Jätteenkäsittelyalueen sulkemisen jälkeen mahdollisesti sattuviin poikkeuksellisiin tilanteisiin ( turvallisuuden seurantaan, siisteyteen, haittaeläinten torjuntaan, palontorjuntaan yms. ) on varauduttava ja ne on kirjattava ja niistä on ilmoitettava Yli-Iin

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ( YSA 20 § ).
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12. Jätteenkäsittelyalue on maisemoitava vuoden 2007 loppuun mennessä. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle kunnostustoimenpiteiden päätyttyä hankkeesta loppuraportti. Raportti tulee toimittaa PohjoisPohjanmaan ympäristökeskukselle kolmen kuukauden kuluttua kunnostustoimenpiteiden päättymisestä ( YSA 20 § ).
13. Jätteenkäsittelytoiminnan päätyttyä toiminnanharjoittajan tulee varmistua siitä, ettei
alueesta vähintään 30 vuoden aikana sulkemisen jälkeen aiheudu vaaraa tai haittaa
terveydelle tai ympäristölle ( YSA 20 § ).
RATKAISUN PERUSTELUT
Lupaharkinnan perusteet
Yli-Iin kunta on toimittanut ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on tarkastettuaan lupahakemuksen ja otettuaan huomioon annetut lausunnot ja suoritettu tarkastuskäynti, myöntänyt Yli-Iin kunnalle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen luvan. Ympäristökeskus on lupaharkinnassaan katsonut, että kaatopaikan jatkotoiminta ja kaatopaikan sulkeminen voidaan järjestää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla
annettujen asetusten mukaisesti.
Ympäristökeskus ratkaisee ympäristönsuojeluasetuksen 2 luvun 6 §:n 1 momentin kohdan 12
a koskevan lupahakemuksen.
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on katsonut, että toiminta voidaan järjestää siten, että
luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, kun toiminta toteutetaan tämän päätöksen mukaisesti. Tässä päätöksessä annettujen määräysten lähtökohtana on parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan sekä mahdollisimman hyvän terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmän soveltaminen kaatopaikan jatkotoimintaan ja toiminnan jälkeiseen sulkemiseen.
Kaatopaikan pitäjällä tulee olla käytettävissään riittävä asiantuntemus, jotta voidaan minimoida toimintaan liittyvät riskitekijät, joilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia ihmisen terveyteen tai alueen ympäristöön. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus katsoo, että Yli-Iin
kunnalla on käytettävissään sellainen asiantuntemus, jota kaatopaikan jatkotoiminta ja toiminnan jälkeinen sulkeminen edellyttää.
Lupamääräysten perustelut
Lupamääräykset on annettu, jotta luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Lupamääräyksiä
antaessaan ympäristökeskus on pyrkinyt siihen, että toiminta toteutetaan siten, että ympäristön
pilaantuminen estetään. Lupamääräyksiä antaessa on otettu huomioon toiminnan luonne, ympäristövaikutukset sekä toiminnanharjoittajan mahdollisuudet ehkäistä haittojen syntyminen.
Lupamääräysten yksilöidyt perustelut
Nykyinen toiminta
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista luokittelee kaatopaikat kolmeen eri luokkaan. Kaatopaikalle saa sijoittaa vain luokituksensa mukaista jätettä.
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Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos hyödyntämisestä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon.
Hyötyjätteiden säännöllinen edelleen toimittaminen vähentää ympäristön roskaantumista sekä helpottaa alueella toimimista.
Kaatopaikan vaiheittainen käyttö, hoito ja viimeistely vähentää roskaantumista ja vesien likaantumista. Jätteiden levittäminen ohuina kerroksina ja kunnollinen tiivistäminen ja peitto
lisäävät kaatopaikan vakavuutta, pienentävät painumien määrää ja estää haittaeläinten mahdollisuuksia saada ravintoa.
Viranomaisvalvonta edellyttää jätteenkäsittelyalueen tarkkailua, jolla voidaan seurata alueen
ympäristökuormitusta ja sitä kautta koko käsittely- ja läjitysalueen toimivuutta.
Ympäristölupapäätökseen on annettu kaatopaikkaveden käsittelyä koskevia ehtoja vesistä
mahdollisesti aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen synnyn ehkäisemiseksi.
Kalkitus tuhoaa taudinaiheuttajat, joten eläinjätteen hautaamisesta ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle tai pohjavedelle eikä ihmisten tai eläinten terveydelle.
Kirjanpito jätetäyttöön tuotavista jätteistä, hyötykäyttöön toimitetuista jätteistä sekä vastaanottamatta jätetyistä jätteistä on tarpeen valvonnan takia.
Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelypaikan asianmukaista hoitoa, käyttöä ja niihin liittyvää
toiminnan tarkkailua varten on hyödyntämis- ja käsittelypaikan pitäjän määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva vastaava hoitaja. Henkilöllä on oltava riittävä koulutus ja ammattitaito
käsittelypaikan asianmukaiseen hoitamiseen. Näin varmistetaan, että käsittelypaikan käyttöä ja
seurantaa koskevia lupaehtoja kyetään noudattamaan.
Asbestijäte pölyää kaivettaessa, asbestipölyn sisältämät hiukkaset ovat hengitettynä terveydelle vaarallisia, joten niille on osoitettu oma erillinen alue. Näin voidaan olla koko ajan selvillä siitä, mihin jätettä on sijoitettu eikä sijoituspaikkaa myöhemmin vahingossa kaiveta.
Asbesti on uuden jäteluokituksen mukaan ongelmajätettä, mutta tiiviisti pakattuina ja sijoituspaikallaan välittömästi peitettyinä asbestipölyn leviäminen ympäristöön estetään, jolloin
jätteen sijoitus ei aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle eikä ympäristölle. Jätteiden huolellinen pakkaaminen ja peittäminen on erityisen tärkeää työsuojelusyistä.
Asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi on annettu määräys vakuudesta tai muusta vastaavasta järjestelystä. Ympäristökeskus katsoo, että ensisijaisia vakuusjärjestelyjä ovat pankkitakaus, pankkitalletus ja takausvakuutus. Myös muita velkasitoumuksia voidaan pitää hyväksyttävinä, muttei suositeltavina. Pankkitakaus on jätehuollossa yleisimmin käytetty vakuuden laji. Vakuuden suuruutta määrättäessä on otettu huomioon toiminnan laajuus, luonne
ja tässä lupapäätöksessä annetut määräykset sekä mitä tätä kokoluokkaa olevan jätteenkäsittelyalueen käytöstä poistaminen ja asianmukainen alueen jälkihoito tulisi maksamaan. Vakuuden suuruutta voidaan tarkistaa, jos vakuuden perusteissa tapahtuu muutoksia.
Kaatopaikan sulkeminen
Kaatopaikkaan liittyvät lupamääräykset perustuvat valtioneuvoston päätökseen kaatopaikoista.
Siinä säädetään kaatopaikkojen suunnittelua, perustamista, rakentamista, käyttöä, hoitoa, käytöstä poistamista ja jälkihoitoa koskevista yksityiskohtaisista vaatimuksista. Lupaehtoja noudattamalla estetään ja vähennetään pitkänajan kuluessa mahdollisesti syntyviä terveys- ja ympäristöhaittoja erityisesti maaperän sekä pinta- ja pohjaveden likaantumista.
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Tiiviillä pintaeristyksellä estetään sade- ja pintavaluntavesien imeytyminen jätemassaan sekä siitä seuraava likaantuneen kaatopaikkaveden muodostuminen ja haitta-aineiden
kulkeutuminen ympäristöön. Lisäksi tiiviin pintarakenteen avulla vähennetään kaatopaikan
haju-, pöly-, lintu- ja maisemahaittoja.
Kaasunkeräyskerroksen rakentaminen varmistaa kaatopaikkakaasujen keräämisen ja poisjohtamisen passiiviseen käsittelyyn hallitusti. Hallitsemattomasti jätepenkereen alta purkautuva
kaasu heikentää kasvillisuuden menestymistä ja haittaa alueen maisemointia. Kaatopaikkakaasun biosuodatuksen avulla metaani ja muut hajukaasut hapettuvat mikrobitoiminnan seurauksena, jolloin osa metaanista hapettuu hiilidioksidiksi ja osa sitoutuu orgaaniseksi massaksi.
Kuivatuskerroksen rakentaminen varmistaa kaatopaikkavesien poistumisen rakenteista ennen
niiden pääsyä jätetäyttöön. Rakennusmateriaalin on oltava hyvin vettä läpäisevää.
Liete- ja tasausaltaassa olevan lietteen kompostointi ennen sijoittamista ravinnekerrokseen
vähentää muun muassa hajuhaittoja.
Ylijäämämaita voidaan hyödyntää esipeittokerroksessa, joten niiden ennalta varastointi alueelle on tarpeen käsittelyalueen sulkemisen yhteydessä.
Jätetäyttöalueen painumisen seurannan tarkoituksena on tuottaa tietoa sekä jätetäytön tiivistymisestä kokonaisuutena että pienipiirteisemmin pinnan muodonmuutoksista. Pinnan muodonmuutokset voivat aiheuttaa vettä keräävien painanteiden syntymistä ja vettä jätetäyttöön
johtavien ja toisaalta kaasua purkavien halkeamien syntymistä. Epätasainen painuminen
saattaa vaurioittaa kaasujen keräilyrakenteita.
Kaatopaikkavesien määrän pitämiseksi pienenä ja niiden laadun kontrolloimisen helpottamiseksi kaatopaikalle ei saa päästää ulkopuolisia pintavesiä.
Ympäristönsuojelulain mukainen viranomaisvalvonta edellyttää kaatopaikkavesien, pinta- ja
pohjavesien sekä kaatopaikkakaasun tarkkailua. Lisäksi toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ympäristöön. Kaatopaikkavesien tarkkailuohjelman avulla saadaan tietoa vesien laadusta ja pystytään tarvittaessa tehostamaan vesienkäsittelyä. Kaatopaikkakaasun mittaukset ovat tarpeen jätetäytön hajoamistilan määrittämiseksi.
Kaatopaikan käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on kaatopaikanpitäjän määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva vastaava hoitaja. Henkilöllä on oltava
riittävä koulutus ja ammattitaito kaatopaikan asianmukaiseen hoitamiseen. Näin varmistetaan, että kaatopaikan käyttöä, seurantaa ja sulkemiseen liittyviä lupaehtoja kyetään noudattamaan.
Valvonnalla ja loppuraportoinnilla varmistetaan se, että kunnostustoimet ovat olleet asianmukaisia kunnostuksen kaikissa vaiheissa ja että kunnostus on toteutettu suunnitelmien mukaisesti sekä se, ettei alueesta myöhemminkään aiheudu vaaraa ympäristölle.
Jätteenkäsittelyalueen sulkemisen jälkeen on varmistettava, että asiaton jätteiden toimittaminen alueelle ei ole mahdollista. Jätteenkäsittelyalueen toiminnan lopettamisesta kertovassa
opasteessa on selvitettävä jätteiden uusi sijoituspaikka sekä uuden sijoituspaikan aukioloajat.
Opasteista huolimatta voi alueen ympäristöön ilmestyä jätteenkäsittelyalueelle kuulumattomia jätteitä, jotka toiminnanharjoittajan tulee poistaa.
Maa- ja metsätaloudessa syntyvän ja siinä hyödynnettävän tai käsiteltävän luonnonmukaisen
vaarattoman kasvisperäisen jätteen ( risut ja oksat ) hyödyntäminen tai käsittely ei ole ympä-

ristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettua ympäristöluvanvaraista
toimintaa.
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Ajallinen jälkihoitovastuu on annettu, koska päästöt jatkuvat pitkään vielä kaatopaikan sulkemisen jälkeen, jopa satoja vuosia.
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa kaatopaikkatoiminnan osalta vuoden 2004 loppuun saakka, muutoin päätös on voimassa toistaiseksi. Jos kaatopaikka-aluetta maisemoinnin jälkeen käytetään esim. ylijäämämaiden läjityspaikkana tai kompostointitoimintaan, on toiminnoille haettava uusi ympäristölupa.
Korvattavat päätökset
Tämä päätös korvaa 23.5.1997 ( Dnro 1196Y0221-121 ) annetun päätöksen.
Asetuksen noudattaminen
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai
tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus
Toiminnassa tulee noudattaa voimassaolevaa lupaa siihen saakka kunnes uusi lupa on
saanut lainvoiman.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki ( 86/2000/ ) 2, 3, 4, 5, 7, 12, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46,
52, 53, 54, 55, 56, 96, 97, 98, 100 ja 105 §
Ympäristönsuojeluasetus ( 169/2000 ) 1, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 29 ja 37 §
Jätelaki 2, 3, 6, 12, 15, 18, 19, 51 ja 52 §
Jäteasetus 3, 3 a, 6, 8, 9 ja 10 §
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista ( 861/1997 )
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
( 1049/1999 )
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä ( 659/1996 )
Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta
( 1129/2001 )
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Maksu 3350 euroa Ei arvonlisäverollista myyntiä
Ympäristöministeriön asetuksessa alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista määrätään julkisoikeudellisten suoritteiden maksuista. Asetuksen mukaan maksu
tavanomaisen jätteen kaatopaikasta on 6700 euroa. Toiminnan olennaista muuttamista
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koskevan ( ympäristönsuojelulain 28 §:n 3 momentti ) lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta,
joten annetun luvan maksuksi muodostuu 3350 euroa.
Sovelletut oikeusohjeet
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
(1415/2001)
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä siten kuin ympäristönsuojelulain 54 §:ssä on
säädetty.
Päätös
Hakijalle saantitodistuksella suoritemaksua vastaan
Jäljennös päätöksestä
Suomen ympäristökeskus, kirjaamo
Yli-Iin kunnanhallitus
Yli-Iin kunnan rakennus- ja valvontalautakunta
Yli-Iin kunnan terveystarkastaja
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus/valvoja
Ilmoitus päätöksestä
Hakemuksesta tiedonannon saaneet
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Yli-Iin kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen virallisilla ilmoitustauluilla sekä sanomalehti Rantapohjassa.
Lisätietoja päätöksestä
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus / ylitarkastaja Vesa Määttä p. ( 08 ) 3158388
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MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja siitä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Valitusaika päättyy 11.10.2004.
Valitusoikeus on:
- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden
tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toimintaalueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusosoitus on liitteenä.

LIITE

Ympäristölupapäällikkö

Martti Seppälä

Ylitarkastaja

Vesa Määttä

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS
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Valitusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto - oikeudelta valituksella, joka
on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto - oikeudelle ja toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois - Pohjanmaan ympäristökeskukselle.
Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä. Valitusaikaa laskettaessa
ei antopäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pohjois - Pohjanmaan ympäristökeskuksen kirjaamoon. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostitse. Toimitustavasta riippumatta valituskirjelmä on toimitettava niin ajoissa, että se on perillä viimeistään valitusajan päättyessä klo 16.15. Postittaminen tai toimittaminen lähetin välityksellä tapahtuu
lähettäjän omalla vastuulla.
Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana
on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti
Vaasan hallinto - oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto - oikeus niin määrää.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993, muut. 974/2001 ja 1024/2002) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan
hallinto - oikeudessa oikeudenkäyntimaksuna 80 euroa. Mainitussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Pohjois - Pohjanmaan ympäristökeskuksen yhteystiedot:
postiosoite:
käyntiosoite:
aukioloaika:
puhelin:
telekopio:
sähköposti:

PL 124, 90101 OULU
Isokatu 9, 90100 OULU
8.00 - 16.15
(08) 315 8300
(08) 315 8305
kirjaamo.ppo@ymparisto.fi

