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Päätös Kymenso Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Karhunkankaan kaatopaikan toimintaa ja sen jatkamista sekä käytöstä poistettujen osien maisemointia.
Päätös anomuksesta aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

LUVAN HAKIJA

Kymenso Oy
46900 ANJALANKOSKI

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Kymenso Oy.n Karhunkankaan kaatopaikka sijaitsee Anjalankosken kaupungin
Mämmälän kylässä.
Kaatopaikka sijaitsee kiinteistöillä RN:o 7:358, 7:313, 8:301 ja 8:422. Kiinteistöt omistaa Stora Enso Oyj konserniin kuuluva Tornator Oy ja niitä hallinnoi
Kymenso Oy.
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Kaatopaikka on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 § 3 momentin mukaisesti. Voimassa olevan ympäristöluvan olennainen muuttaminen vaatii uuden ympäristöluvan ympäristönsuojelulain 28 § 3
momentin mukaisesti.
Silloin, kun toiminnan muuttamiseen tarvitaan edellä mainitussa kohdassa tarkoitettu lupa, on sitä haettava koko toimintaan ympäristönsuojelulain voimaanpanosta annetun lain 5 §:n mukaisesti.
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojeluasetuksen 6 §:n 12 a kohdan mukaan on toimivaltainen lupaviranomainen alueellinen ympäristökeskus.
ASIAN VIREILLETULO
Hakemus on saapunut Kaakkois-Suomen ympäristökeskukseen 6.2.2001.
Hakemuksessa pyydetään luvan myöntämistä siten, että toiminta voidaan aloittaa
muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen ympäristönsuojelulain 101
§:n mukaisesti.
KAATOPAIKKAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
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Anjalankosken terveyslautakunnan valvontajaoston hyväksymä sijoituslupa
9.7.1987.
Vesi- ja ympäristöhallituksen ennakkoilmoituslausunto 7.12.1987 koskien Karhunkankaan kaatopaikan laajentamista.
Ympäristölupamenettelylain mukainen ympäristölupa, johon sisältyy jätelain
mukainen jätelupa 9.4.1998, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus.
Kaavoitus
Vuonna 1990 ympäristöministeriön vahvistamassa Kymenlaakson 5. seutukaavassa Karhunkankaan kaatopaikka sijaitsee alueella, joka on merkitty tunnuksella M (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Länsisuunnassa oleva hautausmaa on
merkitty tunnuksella ER1. Kaatopaikan rajalta noin 150 m etelä-lounaissuunnassa on taajamatoimintojen alueet A ja As. Kymenlaakson liitto on laatinut uuden
22.3.1999 päivätyn Kymenlaakson kokonaisseutukaavan, jossa alueelle ei ole
esitetty oleellisia muutoksia maankäytön suhteen. Ympäristöministeriö on vahvistanut Kymenlaakson kokonaisseutukaavan 19.6.2001 ja määrännyt, että päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman.
Anjalankosken vuonna 1978 kunnanvaltuuston hyväksymässä 1. asteen ohjeellisessa yleiskaavassa kaatopaikka sijoittuu alueelle, jonka maankäyttö on merkitty
tunnuksella MM (maa- ja metsätaloustoimintojen alue). Kaavaa ei ole vahvistettu
ympäristöministeriössä. Nykyinen yleiskaava on osittain vanhentunut eikä se
vastaa enää nykyisiä maankäyttömuotoja ja -tarpeita. Anjalankoskelle on valmisteilla uusi taajama-alueiden yleiskaava, jossa alueiden maankäyttömuodot saatetaan nykytarpeita vastaaviksi. Uusi yleiskaava ulottuu Karhunkankaan
kaatopaikka-alueelle.
Alueesta ei ole laadittu asemakaavaa, eikä sellaista ole suunnitteilla.
LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Karhunkankaan kaatopaikka sijaitsee Anjalankosken kaupungin Mämmälän
kylässä. Kaatopaikka-alue rajoittuu luoteesta ja pohjoisesta Kymijokilaakson
peltoalueille. Lähimmät pellot ovat Kymenso Oy:n omistuksessa ja viljelyskäytöstä poistettuja. Osasta peltoja on kuorittu humuskerros pois. Jätetäytön ja peltojen
välissä on 50...100 m leveä tiheä metsävyöhyke. Itä-lounaissuunnassa
kaatopaikka-alue rajoittuu laajaan metsäalueeseen.
Lounaassa 100...200 m päässä jätetäytöstä sijaitsee Anjalankosken seurakunnan
hautausmaa. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 200...300 m päässä jätetäytöstä etelään. Molempien kohteiden välissä on metsävyöhyke, jossa kasvaa
täysikasvuista kuusta.
Etäisyys lähimmille merkittäville yleisille teille on 400 m (Inkeroistentie) ja 700 m
valtatielle 15. Alueen läheisyydessä, yhden kilometrin säteellä, ei ole luokiteltuja
pohjavesialueita eikä muita erityistä suojelua tarvitsevia luonto- tai kulttuurikohteita, joiden suojeluarvolle aiheutuisi kaatopaikasta haittaa tai vaaraa. Etäisyys
Kymijokeen on noin 500 m.
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Kaatopaikka-alue muodostuu noin tasolle +60 ulottuvasta vanhasta täyttöalueesta (pinta-ala n. 6,5 ha) ja nykyisestä täyttöalueesta (n. 5 ha) sekä laajennusalue
nro 4:stä (n. 1.5 ha), jota ei ole vielä rakennettu, mutta jolle on myönnetty ympäristölupa. Perusmaan korkeustaso kaatopaikka-alueella on +35...+40.
YMPÄRISTÖN TILA JA LAATU
Maaperäsuhteet
Kaatopaikka-alue sijaitsee Kymijokilaakson savialueen ja kalliorinteen rajakohdassa. Nykyisen kaatopaikka-alueen ja laajennusalue 4:n maaperää on tutkittu
vuosina 1970, 1986 ja 1993. Alueen itäpuolta reunustaa loiva kallioharjanne,
joka on paikoin avokalliota. Kallioharjanne kohoaa tasolle +48. Laaksoalue
sijaitsee tasolla +35...+40. Laaksoalueella moreenikerros painuu syvemmälle ja
pintamaalajiksi vaihettuu savi. Paksuimmat todetut savikerrokset ovat olleet 8 m
syviä. Lajittuneiden hiekka- ja silttikerrosten on todettu jatkuvan jossain määrin
savikerrosten alla Kymijokilaaksoon.
Laajennusalue 4:n eteläosassa kallioperän päällä on savisen siltin tai silttisen
hiekkamoreenin kerros, jonka paksuus on 1...2 m. Muualla laajennusaluetta on
kallion päällä 0...2 m kerros hiekkamoreenia. Paikoitellen esiintyy myös lajittunutta hiekkaa ja silttiä. Alueen kallioperä on keski-karkearakeista rapakivigraniittia. Kallioperän arvioidaan olevan laadultaan massamaista, vähärakoista ja
pintaa lukuun ottamatta rapautumatonta.
Pintavesisuhteet
Karhunkankaan kaatopaikan valuma-alueen koko on noin 16 ha. Pintavesivirtaus
suuntautuu Kymijokeen. Valuma-alueen itäosassa, kaatopaikkaan nähden sen
yläpuolella, on Kaihlasuo- niminen suoalue, jonka valuma-alue on noin 77 ha.
Suoalueelta tulevat vedet johdetaan kaatopaikan eteläpuolitse entiseen kaatopaikan purkuojaan. Purkuojassa on mittapato virtaamien tarkkailua varten.
Pohjavesisuhteet
Kalliorinteellä avokallion ja irtomaakerrosten vaihettumisvyöhykkeessä muodostuu pohjavettä. Maaperään imeytyvä vesi virtaa maaperän vettä johtavissa kerroksissa länteen kohti Kymijokea. Kaatopaikan lounaisrajalle on rakennettu
pohjaveden suojapumppaamo, josta pohjavettä alentamalla pyritään katkaisemaan pohjaveden virtaus Kymijokeen.
KAATOPAIKAN NYKYINEN KÄYTTÖ
Alueelle tuodut jätteet
Karhunkankaan kaatopaikka on perustettu 1950-luvulla. Kaatopaikalle on läjitetty sekä yhdyskunta- että teollisuusjätteitä vuoteen 1975 saakka, jonka jälkeen
kaatopaikka on toiminut ainoastaan teollisuusjätteen kaatopaikkana.
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Karhunkankaan kaatopaikalle tuovat jätteitä seuraavat tuotantolaitokset:
-Stora Enso Publication Papers Oy Ltd, Anjalan paperitehdas
-Stora Enso Timber Oy:n sahan alueella toimiva Puumerkki Oy
-Stora Enso Ingerois Oy, Inkeroisten kartonkitehdas
-Kymenso Oy:n hallitsemat höyryvoima- ja vesivoimalaitokset
-Keräyskuitu Oy, Kotka
-Metso Oyj, koelaitokset
-A.B.E.Trading Oy, hylsyjä hyödyntävä laitos
Voimassa olevassa ympäristöluvassa on määrätty, että jätteiden läjitys kaatopaikalle tulee lopettaa vuoden 2003 loppuun mennessä. Aikataulu perustui osiltaan
vuosina 1995 ja 1996 laadittuihin jätemääräennusteisiin, joiden mukaan Stora
Enson Anjalankosken tehtailta kaatopaikalle vietävä jätemäärä oli noin 60 000
t/a ja Kotkasta Keräyskuitu Oy:ltä tuotava siistausjätemäärä olisi noin 36 000 t/a.
Tämän jälkeen Kymenson tehtailla on tehostettu jätteen synnyn ehkäisyä sekä
jätteen hyötykäyttöä ohjaamalla polttokelpoista jätettä polttoon. Karhunkankaalle läjitetyt jätteet on esitetty taulukoissa 1. ja 2.
Taulukko 1. Karhunkankaalle läjitetyt jätemäärät vuosina 1997-2000
1997
Stora Enson Anjalankosken tehtaat
Keräyskuitu
Yhteensä

1998

1999

2000

59 450 t

64 050 t

42 830 t

26 230 t

-

-

33 870 t

32 000 t

59 450 t

64 050 t

76 700 t

58 230 t

Taulukko 2. Jätteet jäteluokittain vuosina 1997-2000
Tunnus

Nimi

Syntypaikka

v.1997

1998

1999

2000

100 19901

Lentotuhka

Höyryvoimalaitos

9939 t

7079 t

7511 t

8928 t

100 10100

Pohjatuhka

Höyryvoimalaitos

1103 t

1104 t

1161 t

1218 t

03 039901

Puhdistamoliete

Kartonkitehdas

6964 t

3893 t

3554 t

3569 t

03 039901

Puhdistamoliete

Paperitehdas

7954 t

22301 t

5722 t

2946 t

03 030100

Polttoon kelpaamaton
kuori

Paperitehdas

8612 t

2358 t

8976 t

1345 t

03 030100

Kuorisaos

Kuorimo

5094 t

5337 t

16 030200

Tuotantojätteet

Paperitehdas

16 030200

Tuotantojätteet

17 070100

4566 t

4632 t

1571 t

1250 t

Kartonkitehdas

324 t

339 t

262 t

150 t

Rakennus-, maa-, kunnossapitojäte

Tehdasalueilta

2646 t

5039 t

1088 t

1484 t

03 030600

Pastajäte

Paperitehdas

6515 t

7508 t

5304 t

0

03 039901

Ylijäämämassat

Paperitehdas

10827 t

9794 t

2590 t

0
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Vähentyneestä jätemäärästä ja sen tarvitsemasta pienemmästä täyttötilavuudesta
johtuen Karhunkankaan kaatopaikalla on nykyisellä täyttöalueella jäljellä olevaa
täyttötilavuutta vielä noin 74 000 m3 rtr, minkä arvioidaan nykyisin riittävän 2-3
vuodeksi. Laajennusalueella 4 täyttötilavuutta on noin 140 000 m3 rtr, minkä
arvioidaan nykyisin riittävän 4-6 vuodeksi.
Kaatopaikkavedet ja niiden käsittely
Kaatopaikalla on vanhan ja nykyisen jätetäytön ympärille rakennettu pinta- ja
salaojaverkosto, jonka avulla puhtaat pintavedet johdetaan kaatopaikan ohitse
ojajärjestelyin purkuojaan ja kaatopaikkavedet kerätään salaojien avulla alueen
luoteisosaan rakennettuun suotovesipumppaamoon. Kaatopaikan lounaisosassa
on pohjaveden suojapumppaamo, josta pohjavettä alentamalla pyritään estämään
pohjaveden virtaus Kymijokilaaksoon. Suojapumppaamon vedet johdetaan
suotovesipumppaamolle.
Suotovesipumppaamo on rakennettu vuonna 1998. Pumppaamosta vedet johdetaan paineviemäriä pitkin Stora Enso Publication Papers Oy Ltd:n jätevedenpuhdistamolle Salonsaareen. Purkuojaan ei johdeta kaatopaikan kuormittavia vesiä
mahdollisia pumppaamon ylivuotovesiä lukuunottamatta.
Kaatopaikkavesien tarkkailu
Kaatopaikkavesiä on tarkkailtu Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen
21.9.1998 hyväksymän tarkkailuohjelman (päiväys 19.9.1998) mukaisesti kaksi
kertaa vuodessa. Karhunkankaan kaatopaikan virtaamia on mitattu suojapumppaamoon asennetun vesimittarin sekä purkuojaan asennetun kolmiopadon avulla.
Pintavesiä tarkkaillaan kahdesta ojapisteestä, ylä- ja alapuolisista pisteistä kaksi
kertaa vuodessa otettavin näyttein. Purkuojassa vesimäärät ovat vaihdelleet
suuresti eri näytteenottokerroilla, vuonna 1999 0-6200 m3/d ja vuonna 2000 701100 m3/d. Mittapadon keskimääräiseksi vesivirtaamaksi vuonna 2000 mitattiin
479 m3/d. Tarkkailutulosten vuosilta 1995...2000 mukaan kaatopaikan vaikutus
on havaittavissa purkuojan vedenlaadussa pitoisuuksien nousuna kaatopaikan
yläpuoliseen pisteeseen verrattuna (sähkönjohtavuus, ravinnepitoisuudet, kiintoaine ja orgaanisen aineen pitoisuudet sekä rauta ja mangaani).
Pohjavesitarkkailua tehdään neljästä havaintopisteestä, joista yksi havaintoputki on kaatopaikan yläpuolinen ja kolme sijaitsee kaatopaikan alapuolella (havaintoputki, suojapumppaamo ja kaivo). Alapuolisen havaintoputken ja suojapumppaamon vesien laadussa ovat kaatopaikan vaikutukset selvästi nähtävissä. Pitkän
ajanjakson (1995...2000) tarkkailussa suojapumppaamon veden sähkönjohtavuus, kloridipitoisuus sekä permanganaattiluku ovat noususuunnassa. Vastaavasti
havaintoputken veden laadussa nämä parametrit ovat laskusuunnassa. Suojapumppaamon ammoniumpitoisuus on kohonnut jonkin verran kahtena viime
tarkkailuvuotena aikaisemmasta tasosta. Kaivon vedenlaadussa ei ole havaittavissa selvää muutosta.
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Kaatopaikan sisäisen vedenpinnan korkeuksia on mitattu vuosina 1999 ja
2000 ja tulokset on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Jätetäytön sisäisen vedenpinnankorkeudet (lähde: Kaatopaikan
tarkkailuyhteenveto v.2000)
Piste
Korkeus

HP 200 Vanhin jätetäyttö
Pp/Kk
Mp

HP201 Jätetäyttö

57,07
56,05

Pvm

mitta
15.4.1999

+ kork

HP 202 Nykyinen jätetäyttöalue
61,57
60,57

mitta

40,50

+ kork

47,07
46,00
mitta

48,92

+ kork
41,94

20.5.1999

16,36

40,71

12,02

49,55

5,17

41,87

11.10.1999

9,27

47,80

12,26

49,31

5,09

41,95

11.5.2000

9,28

47,79

12,35

49,22

4,94

42,10

21.9.2000

9,30

47,77

13,11

48,46

4,94

42,10

Suotovedet. Kaatopaikalta jätevedenpuhdistamolle johdettava vesimäärä oli
vuonna 2000 noin 5000 m3/a (14 m3/d). Salonsaaren jätevedenpuhdistamo on
aktiivilietelaitos, jolla käsitellään jätevettä noin 35 000 m3/d, joten kaatopaikalta
johdettava vesimäärä edustaa vain pientä osaa jätevedenpuhdistamon käsittelemästä jätevesimäärästä. Suotovesinäytteet otetaan suotovesipumppaamon tulokaivosta. Suotovesien pitoisuuksia kahdelta edelliseltä vuodelta on esitetty taulukossa 4.
Taulukko 4. Suotovesipumppaamolta otettujen näytteiden tutkimustulokset
vuosina 1999 ja 2000
Havaintoaika

Kiintoaine
mg/l

Sähkönjohtavuus
mS/m

CODCr

20.5.1999

80

130

63

11.10.1999

49

167

11.5.2000

92

21.9.2000

33

pH

Kok N

NH4 -N

Kok P

mg N/l

mg N/l

mg P/l

6,7

4,0

0,28

0,034

82

6,7

6,0

4,2

0,046

120

54

6,9

4,2

3,2

0,038

157

85

7,1

5,7

0,66

0,031

mg O2 /l

Suotoveden laatu on vaihdellut jonkin verran havaintokertojen välillä lähinnä
kiintoaineen ja ammoniumtypen osalta.
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Kaatopaikalta käsittelyyn johdettavan veden määrä on lisääntynyt aikaisemmasta
syksyllä 2001 johtuen rakennetusta pohjoispuolen salaojituksesta. Jätevedenpuhdistamolle pumpattavan suotoveden määrä on ollut syksynä 2001 noin 150...200
m3/d. Jäteveden puhdistamolle johdettavan suotoveden määrä ja laatu selviävät
tarkemmin tarkkailun tuloksista.
Muu varustus
Kaatopaikka-alue on osittain aidattu ja asiaton oleskelu alueella on kielletty
kieltotauluin. Alueelle johtava tie on varustettu lukittavalla portilla. Alueella on
valaistus.
KAATOPAIKAN KEHITTÄMISTAVOITTEET
Nykyisen alueen lopputäyttö
Nykyistä täyttöaluetta tullaan käyttämään jätteen loppusijoitusalueena vuoden
2003 loppuun saakka, jonka jälkeen se suljetaan ja maisemoidaan seuraavien
kahden vuoden aikana. Jätteet sijoitetaan jätetäyttöön sekatäyttönä. Alueelle
vuosittain loppusijoitettava jätemäärä on noin 22 000 t.
Laajennusalue 4
Jätteiden loppusijoitus tullaan keskittämään jatkossa laajennusalueelle 4. Rakentaminen laajennusalueella aloitetaan kesällä 2001 louhintatöillä. Murskattu kiviaines hyödynnetään kaatopaikalla alueen A maisemointikerroksissa. Pohjarakenteet tehdään valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksen mukaisesti.
Laajennusalue 4:n suunniteltu täyttötilavuus on 140 000 m3 rtr. Pastalietteen vienti
kaatopaikalle on loppunut vuonna 1999. Kuorisaoksen polttomahdollisuutta
tutkitaan. Myös siistausjätteen määrä tulee jatkossa vähenemään merkittävästi,
jos siitä jalostetun kuitusaven käyttö kaatopaikkarakenteissa laajenee ja vain
roskainen jae sijoitetaan kaatopaikalle. Jätteenpolton lisääntyessä loppusijoitettavan tuhkan määrä puolestaan kasvaa. Taulukossa 3 on esitetty arviot kaatopaikalle sijoitettavista jätemääristä eri hyötykäyttötaajuuksilla. Taulukossa esitettyjen
jätejakeiden ja -määrien lisäksi kaatopaikalla otetaan vastaan lisäksi tilapäisesti
myös muita Stora Enson Kymenlaakson tehtailta muodostuvaa tavanomaiseksi
luokiteltavaa prosessijätettä tuotanto- tai muusta häiriöstä johtuen.
Taulukko 3. Karhunkankaan kaatopaikalle vietävät jätemäärät eri hyötykäyttölaajuuksilla (t/a)
Jätejae

Syntypiste

Kenttien puhdistusjäte

Puukenttä

Kuorisaosta ja
kuitulietettä ei
hyödynnetä

1 000

Kuituliete kaatopaikkarakenteisiin, kuorisaosta ei hyödynnetä
1 000

Kuorisaos polttoon ja kuituliete kaatopaikkarakenteisiin
1 000
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Lentotuhka

Höyryvoimalaitos

9 700

9 700

10 000

Pohjatuhka

Höyryvoimalaitos

1 400

1 400

1 500

Kuorisaos

Kuorimo

5 500

5 500

0

Siistausjäte

Keräyskuitu

35 000

2 000

2 000

Maa-ainekset

Kymenso, AP, IK

1 200

1 200

1 200

53 800

20 800

15 700

Yhteensä

Kaatopaikan käyttöaikaan vaikuttaa oleellisesti kuitusaven hyötykäyttömahdollisuus. Hyötykäyttöasteesta riippuen laajennusalue 4:n käyttöaika on 3...6 vuotta.
Jätteet tullaan sijoittamaan alueelle siten, että tuhkatäyttö muodostaa erillisen
täytön, joka on erillään orgaanisesta jätteestä.
Täyttöalue A sulkeminen
Voimassa olevassa ympäristöluvassa on velvoitettu maisemoimaan alue A (vanha,
lopetettu täyttöalue) vuoden 2001 loppuun mennessä. Pintakerroksista tiivistekerroksessa on tarkoitus käyttää materiaalina Keräyskuitu Oy:ltä tulevaa siistauslietettä. Tarvittava määrä on kuitenkin niin suuri, ettei sitä saada tarpeeksi yhden
rakennuskauden aikana, vaan alueen koosta johtuen rakentamista joudutaan
jakamaan 2...3 vuodelle, vuosille 2001 ja 2003.
Kaatopaikkakaasun keruu ja käsittely
Karhunkankaan kaatopaikalla käynnistyy vuoden 2001 lopulla tutkimus, jossa
koekaivojen avulla selvitetään täyttöalueelta A muodostuvan kaasun määrä ja
koostumus sekä käsittelymahdollisuudet. Koekaivot rakennetaan jätetäyttöön
sulkemistoimenpiteiden yhteydessä. Tulosten perusteella tehdään esitys kaatopaikkakaasun käsittelystä. Alustavat vaihtoehdot ovat biologinen käsittely, käsittely polttamalla ilman energian hyötykäyttöä ja käsittely polttamalla energia hyödyntäen.
VANHAN KAATOPAIKKA-ALUEEN MAISEMOINTI
Jätetäytön raivaus ja muotoilu
Vanha jätetäyttö (alue A) raivataan puustosta siltä osin kuin pintarakenteet vaativat ja muilla osin olemassa oleva puut ja pensaat pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan.
Jätetäyttö, pinta-alaltaan noin 6,5 ha, muotoillaan siten, että luiskan kaltevuussuhteet eivät ylitä kaltevuutta 1:4. Luiskia loivennetaan leikkaamalla yläosista ja
työntämällä massoja alaspäin. Joillakin osin joudutaan massoja siirtämään myös
sivusuunnassa. Lakialue muotoillaan korkeuteen +60 ja kaltevuuteen 1:20. Löyhtynyt jätetäyttö tiivistetään koneella muotoilun jälkeen.
Jätetäytön pintarakenteet
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Kaasunkeräyskerros rakennetaan alueelta saatavasta sepelistä ja kerroksen
paksuudeksi tulee 0,2 m. Kerros tiivistetään ja suojataan yläpinnalta kuitukankaalla ja tarvittaessa myös alapinnalta.
Tiivistyskerros rakennetaan Keräyskuitu Oy:n (Kotka) siistausprosessissa
muodostuvasta kuitusavesta (siistausliete). Tiivistyskerros rakennetaan siten, ettei
vedenläpäisevyysarvoa (k-arvoa) 1*10-8 m/s ylitetä.
Kuitusavi koostuu 55 %:sti orgaanisista kuiduista loppuosan ollessa pääosin
savimineraaleja (kaoliini, karbonaatti, talkki). Kuitusaven vesipitoisuus kaatopaikalle toimitettuna on noin 95...120 % kuiva-aineesta ja kuivairtotiheys on noin
600...650 kg/m3. Laboratoriotutkimuksissa savelle ei ole löytynyt selvää optimivesipitoisuutta ja sitä vastaavaa maksimikuivatilavuuspainoa.
Kuitusaven materiaalia ja sen ominaisuuksia sekä soveltuvuutta kaatopaikan
tiivisterakenteisiin on tutkittu 16.8.2000. Pehmeäseinäisessä sellissä tehtyjen
vedenläpäisevyyskokeiden perusteella kuitusavi sellaisenaan ja 3 %;n bentoniittilisäyksellä täyttää kaatopaikan pintatiivisterakenteilta yleisesti vaaditun 1*10-8 m/s
vedenläpäisevyysvaatimuksen. Kuitusavi ja bentoniitilla seostettu kuitusavi ovat
vesirasituksen kestävyydeltään heikkoja. Siksi on kiinnitettävä huomiota kuivatuskerroksen toimivuuteen ja tiivistyskerroksen pinnanmuotoiluun. Molemmat
materiaalit ovat ns. myötälujittuvia materiaaleja, jolloin ne soveltuvat hyvin kaatopaikan pintarakenteisiin, joilta edellytetään kykyä kestää muodonmuutoksia
murtumatta. Kuitusaven liukoiset alkuainepitoisuudet eivät ylittäneet eristetylle
rakennusmateriaalille määritettyjä hyötykäyttöarvoja ja ympäristökelpoisuusselvityksen perusteella kuitusavi soveltuu kaatopaikan tiivistemateriaaliksi.
Kuitusavea toimitetaan kaatopaikalle noin 70 t/d, mikä riittää noin 80 m2:n alan
rakentamiseen. Kaatopaikalle on alettu varastoida kuitusavea lokakuun alusta
2001.
Tiivistyskerros rakennetaan em kuitusavesta kahtena 0,25 m kerroksena välillä
tiivistäen huolellisesti. Tiiveysvaatimus on vähintään 90 % saman materiaalin
parannetulla Proctor-kokeella saavutettuun kuivatilavuuspainoon nähden. Molemmista tiivistetyistä kuitusavikerroksista otetaan laadunvalvontaohjelman mukaiset kokeet tiiveysasteen ja vedenläpäisevyyden määrittämistä varten. Mikäli
vedenläpäisevyystulokset ovat hyväksyttävät, voidaan tiivistyskerroksen pinnansuojaus tehdä kuivatuskerroksen avulla.
Mikäli vedenläpäisevyystulokset eivät ole hyväksyttäviä, niin tiivistyskerroksen
yläosan vedeneristysominaisuuksia parannetaan sekoittamalla tiivistyskerrokseen
natriumbentoniittia tai natriumaktivoitua kalsiumbentoniittia määrä, joka vastaa 5
paino-% ylimmästä 0,25 m:n tiivistyskerroksesta. Bentoniittii sekoitetaan huolella
kuitusaveen.
Tiivistyskokeet koekentällä
Kaatopaikalle rakennettiin vuoden 2000 lopulla 16 m x 20 m suuruinen koekenttä nykyisen kaatopaikan luiska- ja lakialueen taitekohtaan. Koekentälle rakennet-
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tiin tiivistyskerros Keräyskuitu Oy:n kuitusavesta. Kentälle tehtiin kolme erilaista
sekoitusta: pelkkä kuitusavi, bentoniitilla seostettu kuitusavi (3 p-%) sekä kuitusavi, johon oli sekoitettu valuhiekkaa (15%). Tiivistyskerroksen rakentamisen
yhteydessä tutkittiin kuitusaven tiivistymistä ja vedenläpäisevyyttä. Tiiveyttä mitattiin Troxler-kokein ja tuloksiksi saatiin 80,9-112,5 %. Valmiista kerroksista
otettiin häiriintymättömät näytteet ja tutkittiin niistä laboratoriossa vedenläpäisevyydet. Tulosten perusteella kuitusavi-valuhiekkaseoksen vedenläpäisevyys
oli liian suuri vaatimustasoon nähden. Pelkän kuitusaven vedenläpäisevyydeksi
saatiin toisella kokeella hyväksytty arvo ja toisella 1,2*10-8 m/s. Bentoniitilla
seostetun kuitulieteseoksen kumpikin vedenläpäisevyyskoe täytti vaatimustason.
Toukokuussa 2001 koekenttää tutkittiin edelleen. Tiivistyskerroksen alle rakennetut lysimetrikaivot tutkittiin ja todettiin, ettei tiivistyskerros ollut läpäissyt vettä
kondenssivettä (muutama pisara) ja lumensulamisvettä (ilkivalta) lukuun ottamatta. Koekentästä mitattiin tiivistyskerroksen tiiveydet Troxler-mittauksin ja tulokset vaihtelivat välillä 101...107 %. Koekentän eri materiaaleista tehdyistä tiivistyskerroksista otettiin häiriintymättömät näytteet ja niistä tehtiin vedenläpäisevyystutkimukset laboratoriossa.
Taulukko 4. Koekentän tiivistyskerroksen vedenläpäisevyydet
Kenttä

Näyte

Vedenläpäisevyys-kerroin (k) m/s
11/2000

Vedenläpäisevyys-kerroin (k) m/s
5/2001

Peittokerroksen
paksuus m
5/2001

Kuitusavi

A 3 .A10

8,2*10-9

8,9*10-9

0,8

Kuitusavi

A 1 .A 11

1,2*10-8

3,8*10-9

1,2

Kuitusavi+3% bentoniittia

B 3 .B 10

4,1*10-9

3,1*10-9

0,85

Kuitusavi+3% bentoniittia

B 4 .B 11

4,6*10-9

7,4*10-9

0,8

Koekentästä saatujen tulosten mukaan vaadittuun vedenläpäisevyyden
karvoon päästään, kun tiivistystyö tehdään huolellisesti ja riittävän raskasta kalustoa käyttäen. Tiivistyskerroksen yläpuolinen tasainen kuorma (peittomaakerros)
kokoonpuristaa tiivistyskerrosta, jolloin sen huokostila pienenee ja vedenläpäisevyys pienenee. Näin on tapahtunut ehkä selvimmin pelkällä kuitusavella,
jonka huokostilassa ei ole bentoniittia. Näiden tietojen perusteella ehdotetaan,
että tiivistyskerros tehdään pelkästä kuitusavesta.
Koekenttään asennettujen lämpötila-antureiden mittausten mukaan tiivistyskerros
pysyi koko ajan sulana.
Kuivatuskerros rakennetaan hyvin vettä läpäisevästä sepelistä (k-arvo >1*10-3
m/s) ja kerroksen paksuudeksi tulee 0,5 m. Kuivatuskerros tiivistetään ja se
ulotetaan jätetäytön ympäri kaivettaviin kuivatusojiin. Kuivatuskerroksen pintaan
levitetään kuitukangas (kl III).
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Pintakerroksen alin osa (0,7 m) tehdään käyttäen viereisiltä pelloilta ja laajennusalueelta 4 kaivettavia kivennäismaita kahtena kerroksena välillä tiivistäen.
Pintakerroksen ylin osa (0,3 m), kasvukerros tehdään samalta peltoalueelta
saatavasta mullasta.
Viimeistellyn alueen pintaan kylvetään nurmi käyttäen Tielaitoksen vakíosiemenseosta tai vastaavaa nopeasti vihertyvää ja kuivuutta kestävää nurmikenttälajikkeita sisältävää siemenseosta.
Viimeistelytöiden päätyttyä jätetäyttö vaaitaan ja kaatopaikan alueelle asennetaan
kaksi painumantarkistinta, joiden korkeusasemat vaaitaan.
Tiet
Kaatopaikan laelle johtava tieyhteys poistuu käytöstä ja sinne rakennetaan uusi
tieyhteys muotoilemalla jätetäyttö tien kohdalta kaltevuuteen 1:10. Tie rakennetaan muotoillun ja tiivistetyn täytön päälle. Suljettavan kaatopaikkaosan A viimeistelykerrokset rakennetaan uuden tien kuivatusojaan saakka.
Suotovesipumppaamolle rakennetaan uusi liittymä kaatopaikalle tulevalta tieltä.
Rakennettavan tien päähän tehdään myös tarvittava kääntöpaikka.
Kaasunpoisto
Kaatopaikkakaasujen keruu tapahtuu kaasunkeräyskerroksen avulla. Kaasunkeräyskerros liitetään alueella rakennettaviin kaasunpoistokaivoihin (160 PEH).
Kaivojen suuaukot ulotetaan vähintään 1,5 m viimeistellyn täyttötason yläpuolelle
ja suuaukot tulpataan kansin, joihin on porattu reikiä kaasun ulospääsemiseksi.
Vedet ja niiden johtaminen
Pintavedet: Jätetäytön ympärille kaivetaan ympärysojat, joiden avulla kerätään
viimeistelykerrosten päältä valuvat puhtaat pintavaluntavedet. Nämä johdetaan
kaatopaikan ohitse oja- ja rumpujärjestelyjen avulla alueen ulkopuolelle siten,
etteivät ne pääse sekoittumaan kaatopaikkavesiin.
Suotovedet: Suotovesijärjestelyt täyttöalueella pidetään nykyisen luvan mukaisina. Täyttöalueen ympärille on rakennettu salaoja, jonka avulla kerätään jätetäytöstä maaperään suotautuvaa kaatopaikkavettä. Viimeistelykerrosten alle
jäävät nykyisen salaojan tarkistuskaivot sekä viemärikaivot korotetaan 0,5 m
viimeistellyn tason yläpuolelle. Suotovesien keräämiseksi täyttöalueen pohjoiskoillispuolelta rakennetaan sen ympärille viettoviemäri. Suotovesipumppaamolta
sinne kerätyt suotovedet johdetaan käsiteltäväksi tehtaan jätevedenpuhdistamolle
Salonsaareen.
Jätetäytön sisäiset vedet: Jätetäytön sisäisen vedenpinnan tarkkailua varten
asennetaan jätetäyttöön kaksi havaintoputkea.
Laadunvalvonta
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Laadunvalvontaan kuuluu rakennustyön suorittamisen valvonta, käytettävien
materiaalien valvonta sekä valmiin työtuloksen valvonta. Laadunvalvontasuunnitelman mukaan esitetään etukäteisselvitykset urakoitsijan maanrakennukseen
käyttämistä materiaaleista ja niiden käyttökelpoisuudesta, rakennuttajan toimittamasta materiaalista, käytettävästä kalustosta ja työmenetelmien soveltuvuudesta
rakennuskohteesta.
Työaikainen laadunvalvonta varmistaa mittojen ja korkeuksien oikeellisuuden,
kerrospaksuudet ja kaltevuudet. Kaikki mittapisteet sidotaan alueen koordinaatistoon. Urakoitsija tekee tarkepiirustukset työn toteutumisesta ja rakennetuista
alueista.
Kuitusavesta, jota käytetään tiivistyskerroksen materiaalina, määritetään kosteus
kahdesti päivässä sekä kuivatilavuuspaino jokaista rakennettavaa 5000 m3itd
materiaalierää kohti. Saatua kuivatilavuuspainoa käytetään vertailuarvona arvioitaessa kyseisestä materiaalierästä valmistetun tiiviyskerroksen tiiviyttä.
Rakennetun tiivistyskerroksen tiiviyden laadunvarmennus tehdään jatkuvin mittauksin (1/500 m2) joko Troxler-laitteella tai vesivolymetrillä. Vaadittu tiiveysaste
on 90 % verrattuna saman materiaalierän Proctor-kokeella saavutetusta tiiveydestä. Edellisen lisäksi tiivistyskerroksen vedenläpäisevyys tarkistetaan häiriintymättömistä näytteistä (1/5000 m2). Vedenläpäisevyys tutkitaan jokaisesta
rakennetusta tiivistyskerroksesta (h=0,25 m). Saatujen tulosten perusteella määritellään, mikä osa kuitulietteestä rakennetusta tiivistyskerroksesta on lisätiivistettävä bentoniitilla parannetulla kuitulietteellä.
Eri pintakerroksissa käytettävistä kivennäismaista määritetään rakeisuus jokaista
tuotua 2500 m3itd maa-aineserää kohti.
Urakoitsija suorittaa tai suorituttaa kaikki laadunvalvontakokeet ja tutkimukset
sekä laatii rakennustyön valmistuttua loppuraportin, johon on liitetty aineisto
kokeista ja tutkimuksista.
NYKYISEN TÄYTTÖALUEEN TOIMINTA
Täyttö
Voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti aluetta käytetään jätteiden täyttöalueena vuoden 2003 loppuun asti. Jätteiden läjitys tehdään rintauksesta. Lopulliset
luiskat tehdään kaltevuudessa 1:4. Laajennusaluetta 4 vasten oleva luiska tehdään
kaltevuudessa 1:3. Tämän jälkeen tehdään lakialueen täyttö kaltevuudella 1:20
siten, että se yhtyy tasolla +60 täyttöalueen A (ensimmäisenä maisemoitava osa)
täyttöön.
Alueelle tuotavat jätteet (esitetty taulukossa 3) sijoitetaan jätetäyttöön sekatäyttönä. Alueen muoto ja nykyinen täyttötilanne eivät puolla tässä vaiheessa tuhkan
erillisläjitystä. Alueelle tuodut jätteet tiivistetään joko kaatopaikkakoneella tai ne
tiivistyvät jätteitä tuovien ajoneuvojen toimesta.
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Maisemointi
Jätteiden läjittämisen loputtua alueelle vuoden 2003 jälkeen, alue tullaan maisemoimaan noudattaen samoja rakennekerroksia ja toimintaperiaatteita kuin täyttöalueella A on edellä esitetty.
Laajennusalueen 4 puoleinen luiska tulee jäämään laajennusalueen jätetäytön alle.
Tämän vuoksi tiivistyskerroksen yläpuolisia kerroksia ei rakenneta täysimääräisinä suljettavan täytön tällä alueella, vaan 0,5 m paksun kuitusavesta tehdyn tiivistekerroksen päälle rakennetaan 0,3 m kuivatuskerros. Kuivatuskerros suojataan
suodatinkankaalla ja 0,5 m paksulla maakerroksella. Kuivatuskerros ja sen päällä oleva maakerros suojaavat tiivistekerrosta jäätymiseltä ja vahingoittumiselta.
Tämä osa jätetäytöstä suljetaan lopullisin pintarakentein laajennusalue 4:n sulkemisen yhteydessä.
LAAJENNUSALUEEN 4 KÄYTTÖÖNOTTO JA TÄYTTÖSUUNNITELMA
Louhinta ja pohjarakenteet
Nykyisellä täyttöalueella sekä laajennusalueella 4 on maaperää tutkittu vuosina
1970, 1986 ja 1993. Laajennettava alue rakennetaan pääosin irtilouhitulle, kiilatulle ja tasatulle pohjalle. Alueelta poistetaan pintamaata ja louhitaan kalliota
siten, että suotovedet laajennusalueelta saadaan johdetuksi lopetettavan ja nykyisen jätetäytön pohjoispuolitse rakennettavaan viettoviemäriin.
Tasauskerros rakennetaan 100...150 mm sorasta tai murskeesta.
Pohjan tiivistyskerrokseen esitetään neljää eri vaihtoehtoa.
1. Maabentoniitti (0,5 m) + HDPE-kalvo
Mineraalinen tiivistekerros rakennetaan maabentoniitista, jonka vedenläpäisevyys
on k <6,7*10-10 m/s. Valmiin kerroksen paksuus on 500 mm ja se tehdään kahtena kerroksen välillä tiivistäen. Sijoitusalueen ympärille, missä laajennusalue ei
rajoitu kallioon, rakennetaan reunapenkereet. Mineraalisen tiivistyskerroksen
päälle asennetaan 2 mm HDPE-kalvo, kalvon liitoskohdat saumataan kanavasaumauksella yhtenäisiksi. Kalvo suojataan levittämällä sen päälle 100 mm
kerros fillerihiekkaa tai vastaavaa materiaalia. Vaihtoehtoisesti suojaus voidaan
tehdä siihen soveltuvalla geotekstiilillä.
2. Maabentoniitti (0,1 m + 0,4 m) + HDPE-kalvo
Mineraalinen tiivistekerros muodostuu alapuolisesta maabentoniitti- tai moreenikerroksesta ja yläpuolisesta bentoniittikerroksesta. Maabentoniitti valmistetaan seoksesta, jolla päästään vedenläpäisevyysarvoon k <1*10-7 m/s. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää luonnon maa-aineksia, joilla päästään vastaavaan vedenläpäisevyysarvoon. Kerros, jonka paksuudeksi tulee 400 mm, tehdään useana
ohuempana kerroksena, välillä tiivistäen.
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Mineraalisen kerroksen yläosa rakennetaan bentoniittiseoksesta, jonka vedenläpäisevyys on k <5*10-11 m/s. Kerroksen paksuudeksi tulee 100 mm, ja sen
päälle asennetaan HDPE- kalvo ja kalvo suojataan kuten edellä.
3. Maabentoniitti (kantavuus E1>75 MN/m2) + asfaltti
Mineraalinen tiivistyskerros rakennetaan maabentoniitista, jonka vedenläpäisevyys on k <6,7*10-10 m/s. Valmiin kerroksen kokonaispaksuus on 390 mm
ja se rakennetaan useammasta kerroksesta, välillä tiivistäen. Keinotekoinen eriste
rakennetaan kaksikerroksisena asfalttirakenteena. Alempi kerros on ABT 16, 60
mm (tyhjätila < 3%) ja ylempi kerros on ABT 11, 50 mm (tyhjätila < 3%). Asfalttikerrokset rakennetaan limittäin.
4. Maabentoniitti (kantavuus E1>75 MN/m2) + kumibitumiasfaltti
Mineraalinen tiivistyskerros rakennetaan maabentoniitista, jonka vedenläpäisevyys on k <1,0*10-7 m/s tai vastaavasta luonnonmateriaalista. Valmiin kerroksen kokonaispaksuus on 400 mm ja se rakennetaan useammasta kerroksesta,
välillä tiivistäen. Keinotekoinen eriste rakennetaan kaksikerroksisena asfalttibetonirakenteena. Alempi kerros on ABT 16, 60 mm (tyhjätila < 3%) ja ylempi
kerros on KBVA 11, 40 mm. Kerrokset rakennetaan limittäin.
Mineraalisen tiivistyskerroksen ja siinä käytettävän materiaalin soveltuvuus kohteeseen osoitetaan ennakkokokein. Työmenetelmien soveltuvuus mineraalisen
tiivistysmateriaalin valmistamiseen ja tiivistyskerroksen rakentamiseen osoitetaan
tarvittaessa ennen rakennustyöhön ryhtymistä. Työmenetelmien soveltuvuus
osoitetaan koekentän avulla.
Rakennetun tiivistyskerroksen tiiveyden laadunvarmennus tehdään seuraamalla
tiivistysmenetelmää sekä materiaalin jatkuvin mittauksin. Materiaalista määritetään kuivatilavuuspaino ja vesipitoisuus. Tiiveystarkkailua tehdään esim. radiometrisella mittalaitteella (Troxler) tai vesivolymetrillä. Jatkuvan tiiveystarkkailun ohella tiivistyskerroksen vedenläpäisevyys tarkistetaan häiriintymättömistä
näytteistä.
Muita tiivistysmateriaaleja käytettäessä käytetään valmistajan / maahantuojan
laadunvarmistussuunnitelmaa.
Kuivatuskerros rakennetaan suojatun keinotekoisen eristeen päälle sepelistä #
25...64 mm ja kerrospaksuudeksi tulee 500 mm. Kuivatuskerroksen alaosa (300
mm) suojataan suodatinkankaalla ja siihen asennetaan salaojaputket suotovesiä
varten. Ylin kerros (200 mm) toimii kuivatuksen ohella liikennöintikerroksena.
Kallioalueen injektointi tehdään tarvittaessa laajennusalueen 4 louhinnassa
jäljelle jääville kallioseinille, jolloin niistä saadaan vesitiiviit.
Täyttösuunnitelma
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Alueella varataan erilliset täyttöalueet tuhkalle ja muulle kaatopaikalle tuotavalle
jätteelle. Niiden välille ei rakenneta erillisiä suoto- tai eristyspenkereitä, vaan
niiden sekoittuminen toisiinsa estetään huolellisella täytöllä ja tiivistämisellä.
Tuhkan tarvitsema vuotuinen täyttötilavuus on noin 11 500 m3, kun se tiivistetään
huolella. Mikäli alueelle ei tuoda kuitusavea eikä kuorisaosta, on muun alueelle
tuotavan jätteen vuotuinen täyttötilan tarve noin 8 700 m3 rtr. Alueen täyttö tehdään kerrostäyttönä tai vaihtoehtoisesti pengertäyttönä, mikäli kaatopaikalla ei
ole konetta käytettävissä jätteiden tiivistämiseen. Reuna-alueiden täyttö tehdään
luiskakaltevuudella 1:4. Täyttö ulotetaan kiinni nykyiseen täyttöön. Lakialueen
täyttö tehdään kaltevuudella 1:20.
Maisemointi
Täytön saavutettua lopullisen täyttökorkeutensa se viimeistellään ja maisemoidaan. Viimeistely ja maisemointi tehdään noudattaen samoja rakennekerroksia ja
toimintaperiaatteita kuin täyttöalueella A.
Suotovesijärjestelyt
Laajennusalueen pohja tiivistetään ja päälle rakennetaan salaojakerros kaatopaikkavesien keräämiseksi. Kerättävät kaatopaikkavedet johdetaan nykyisen
täyttöalueen ympärille rakennettaviin viemäreihin ja edelleen suotovesipumppaamolle. Pumppaamolta kaatopaikkavedet johdetaan käsiteltäväksi Salonsaaren
jätevedenpuhdistamolle.
Puhtaat pintavaluntavedet johdetaan täyttöalueen ohitse oja- ja rumpujärjestelyjen avulla siten, etteivät ne pääse sekoittumaan kaatopaikkavesiin.
Täyttöalueen sulkemisen jälkeen uuden kaatopaikkaveden muodostumista ehkäistään viimeistelykerrosten avulla. Täyttöalueelta valuvat puhtaat pintavedet
kerätään pintaojien avulla ja johdetaan alueen ulkopuolelle.
Kaasunpoisto
Kaasun hallittu poisto tehdään rakentamalla viimeistelykerrosten yhteydessä
kaasunpoistokaivoja niille osille täyttöä, jonne on sijoitettu orgaanista, kaasua
muodostavaa jätettä. Kaivoja asetetaan keskimäärin 4 kpl/ha. Kaivojen asentaminen tehdään samassa yhteydessä täytön kanssa.
Jätteen keräys, kuljetus ja liikennöinti
Jäte kerätään syntypisteisiin järjestettyihin siirtolavoihin tai vastaaviin keräysastioihin, josta ne noudetaan kuljetusajoneuvoihin. Kuljetuksesta vastaa Kymenso
Oy:n / Keräyskuitu Oy:n kuljetustoiminnasta vastaava yksikkö. Vuorokaudessa
ajoneuvojen määrä on 8...10 kappaletta suuntaansa. Liikennöinti on rajoitettu
tapahtuvan pääosin päiväaikaan klo 6:00 - 22:00.
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Liikennöinti tehtaalta tapahtuu Inkeroisten tieltä erkanevaa Okatietä pitkin sen
jatkeena olevalle kaatopaikan tielle. Matkaa tehtaalta kaatopaikalle on noin 3
km. Uusi tieyhteys rakennetaan kaatopaikalle Okatieltä kaatopaikan eteläpuolitse
laajennusalueelle 4 vanhan kaatopaikkatien jäädessä lähinnä huoltokäyttöön.
Rakennettavan tieyhteyden kohdalla on tällä hetkellä tie, joka on suljettu puomilla.
Vastaanotto ja seuranta
Jätemäärän ja lajin seuranta tapahtuu Kymenson ja Keräyskuidun tehtaiden
porteilla olevilla vaaka-asemilla, joissa kuormat punnitaan. Tiedot kuormista
tulostetaan vaaka-aseman keskusyksiköstä.
ARVIO KAATOPAIKAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA
Maankäyttö
Nykyinen täyttöalue sijaitsee olemassa olevalla kaatopaikalla, jolla on voimassa
oleva ympäristölupa. Myös laajennusalue 4, joka sijaitsee aivan nykyisen jätetäytön vieressä, on hyväksytty jo voimassa olevassa luvassa. Näin ollen kaatopaikalla ei tapahdu oleellisia muutoksia nykyiseen maankäyttöön.
Luonto
Kaatopaikka-alueella tai sen läheisyydessä ei ole sellaisia erityistä suojelua vaativia luontokohteita, joille kaatopaikkatoiminnasta aiheutuisi haittaa.
Vesistö
Kaatopaikkatoiminnan jatkuminen Karhunkankaalla ei hakijan mukaan vaikuta
yleissuunnitelmassa esitetyssä laajuudessa alueen vesistöön heikentävästi. Laajennusalue 4 käyttöönoton jälkeen alueelta purkautuvan pintaveden laatu paranee,
kun täyttöala on nykyistä huomattavasti suppeampi ja muodostuvat kaatopaikkavedet saadaan kuivatus- ja ojitusjärjestelyin kerättyä tehokkaasti ja johdettua
käsittelyyn.
Pohjavesi
Kaatopaikkatoiminnan jatkuminen Karhunkankaalla suunnitellulla tavalla ei hakijan mukaan vaikuta alueen pohjavesiä heikentävästi. Aiemman ja nykyisen täyttöalueen sulkemistoimenpiteiden jälkeen maaperään imeytyvän kaatopaikkaveden
määrä vähenee ja laajennusalue 4 kaatopaikkaveden pääsy maaperään estetään
tiivisterakentein. Pohjaveden laadun paraneminen on hidasta, mikä johtuu siitä,
että nykyisten täyttöalueiden pohjia ei ole eristetty.
Maisema
Täyttöalueen A maisemointi edesauttaa kaatopaikan sulautumista maisemaan
länsi-luode-suunnassa ja samalla se antaa näkösuojaa myös nykyiselle täyttöalu-
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eelle ja laajennusalueelle 4, kun se otetaan käyttöön. Nykyisen täyttöalueen
korkeus pidetään tasolla + 60 ja laajennusalue 4 täyttö kohoaa tasolle + 55.
Terveys
Toiminnasta aiheutuva haitta ihmisiin voi välittyä pohjaveden, pintaveden ja pölyämisen kautta. Lisäksi alueelle suuntautuva liikenne voi muodostaa terveyshaitan
liikennöinnin ja melun välityksellä. Vaikutuksia pyritään torjumaan ajoittamalla
liikenne päiväsaikaan.
Tärinä
Laajennusalue 4:n louhintaa lukuun ottamatta kaatopaikka-alueella suunniteltu
toiminta ei aiheuta tärinähaittaa.
Melu ja liikenne
Melua aiheuttavat alueella työskentelevät työmaakoneet aluetta rakennettaessa ja
käytön aikana kuormia tyhjennettäessä ja niitä siirrettäessä. Maanrakennusaikana
raskaiden koneiden käyttö on runsasta, jolloin melutasot ovat korkeammat kuin
muuloin. Rakentamisessa käytettävien erilaisten koneiden synnyttämä melu vaihtelee suuresti ja meluun sisältyy usein impulsseja. Maansiirto- ja työkoneiden
äänitaso koneen vieressä on noin 85 dB (A). Avoimessa maastossa tehtyjen
kokeiden mukaan etäisyydellä 250 m työmaakoneiden melutaso laskee 52 dB
(A):iin. Lisäksi ympärillä olevat puut ja mäet vaimentavat äänen etenemistä tehokkaasti.
Ajoneuvojen kuormaus ja niiden purku aiheuttavat kolinaa ja iskuääniä. Lastausja purkupaikalla iskuäänien aiheuttama äänitaso 5 m:n päässä voi ylittää 100 dB.
Pistemäisen äänilähteen melun taso laskee 6 dB etäisyyden kaksinkertaistuessa.
Karhunkankaan jätteenkuljetuksen muodostaman liikennemäärän arvioidaan
olevan yhteensä 16...20 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ajoneuvot ajavat Karhunkankaan pientaloalueen sivuitse, mikä voidaan tien varressa olevissa kiinteistöissä
kokea häiritsevänä ja myös liikenneturvallisuutta heikentävänä tekijänä. Kaatopaikalla tehtävien rakennustöiden aikana liikenne lisääntyy huomattavasti. Tällöin
liikennemäärä voi hetkellisesti nousta 150 ajoneuvoon vuorokaudessa. Liikennöinti tapahtuu kuitenkin päiväsaikaan ja on kestoltaan rakennushankkeen mittainen.
Lähimmät asumukset sijaitsevat noin 300 m:n päässä kaatopaikka-alueesta.
Asutusalueen ja kaatopaikan välissä on tiheä puusto ja lisäksi laajennusalue 4 ja
asutuksen väliin jää nykyinen täyttömäki. Hakijan mukaan kaatopaikka-alueella
tapahtuvasta toiminnasta ei aiheudu päiväohjearvojen ylittävää melua (Valtioneuvoston päätös meluohjearvoista 993/92). Myöskään rakennustöiden aikana
muodostuvan liikennemelun ei arvioida ylittävän ohjearvoja, joskin kaatopaikan
normaaliliikenteeseen verrattuna työmaaliikenne voidaan kokea liikennetiheydestä
johtuen häiritsevänä.

KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

Ympäristölupapäätös

12.12.2001

18

HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN EHKÄISEMINEN
Toiminnasta aiheutuvat haitalliset vaikutukset ovat ehkäistävissä kaatopaikan
rakenne- ja käyttöteknisten toimenpiteiden avulla ja alueelle sijoitettavan materiaalin vähentämisen avulla pyrkimällä ensisijaisesti materiaalin hyötykäyttöön.
Haitalliset vaikutukset maaperään ja pohjaveteen estetään rakentamalla sijoitusalueen pohjalle riittävät tiivistyskerrokset sekä järjestämällä vesien hallittu kerääminen ja johtaminen käsittelyyn. Tarkkailun avulla seurataan alueen vaikutusta
ympäristöön ja tulosten perusteella tehostaan tarvittaessa ympäristönsuojelurakenteiden toimivuutta
Pölyhaitta estetään tarvittaessa kostuttamalla tuhka ennen sen sijoittamista täyttöön tai viimeistään täyttöön sijoittamisen yhteydessä ja välttämällä korkeita
avonaisia ja paljaita jätepenkereitä. Torjumalla pölyhaitta vaikutetaan myös kaatopaikalla työskentelevien henkilöiden työolosuhteisiin. Pölyntorjuntatoimenpiteillä voidaan ehkäistä myös haitallisia vaikutuksia luontoon ja kasvillisuuteen.
Maisemahaittaa voidaan ehkäistä jättämällä riittävän leveä maisemavyöhyke
toiminnallisen alueen ympärille. Vyöhykkeellä kasvatetaan sekakasvuista ja eriikäistä puustoa mahdollisimman tiheän kasvillisuuden aikaansaamiseksi myös
talviaikaan. Vyöhykkeellä ei harjoiteta avohakkuita ja puustoa täydennetään
tarvittaessa istutuksin. Käytöstä poistetavat alueet viimeistellään ja maisemoidaan
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Liikenteen aiheuttamaa meluhaittaa torjutaan välttämällä liikennöintiä yöaikaan.
Varautuminen poikkeustilanteisiin
Sijoitusalueella tapahtuvista poikkeuksellisista tilanteista ilmoittaa alueen hoitaja
käytöstä vastaavalle hoitajalle.
Tulipalotapauksissa tehdään ilmoitus lisäksi Stora Enson Anjalankosken tehtaiden
pääportille, joka tekee hälytyksen aluehälytyskeskukseen ja sen jälkeen tehtaan
omalle palokunnalle.
Sortumien syntyminen ehkäistään tiivistämällä tukipenkereet huolellisesti rakentamisvaiheessa ja välttämällä 1:3 ylittäviä kaltevuuksia täyttöluiskissa. Lisäksi sortumien syntymistä voidaan ehkäistä tarkkailemalla penkereen sisäisen veden korkeutta ja alentamalla sitä tarvittaessa. Säännöllisesti tarkastetaan, ettei vastapenkereissä näy merkkejä alkavasta sortumasta penkereessä esiintyvien harjan
suuntaisten halkeamien ja siirrosten muodossa. Tarvittaessa alueella liikkumista
rajoitetaan lippusiimoin ja tapauksesta riippuen luiskan vakavuutta voidaan vahvistaa mm. vastapenkerein, loivennuksin, geotekstiilein tai stabilointimenetelmin.
KAATOPAIKKATOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU
Käytön aikainen hoito ja valvonta
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Kaatopaikan käyttöä, rakenteiden toimivuutta sekä alueella tapahtuvaa toimintaa
valvotaan päivittäin alueen hoidosta vastaavan urakoitsijan ja jätteitä alueelle
tuovien kuljettajien toimesta. Alue on valvottu myös viikonloppuisin. Loppusijoitusalueen vastaavana hoitajana toimii Kymenso Oy:n osastotyönjohtaja ja hänellä
on käytössään täyttö- ja hoitosuunnitelma.
Jälkihoito
Loppusijoitusalueen jälkihoito käsittää ympäristönsuojelurakenteiden kunnon ja
toimivuuden tarkkailun sekä ympäristövaikutusten tarkkailun.

Päästö- ja rakennetarkkailu sekä raportointi
Kaatopaikkakaasut
Koska kaatopaikkakaasujen keräily ja käsittelytapa eivät ole vielä selvillä, esitetään tarkkailuohjelma vasta, kun käsittelytapa on selvinnyt.
Kaatopaikan pinta-, suoto- ja pohjavesien tarkkailu
Kaatopaikan vaikutuksia alueen pinta- ja pohjavesiin tarkkaillaan KaakkoisSuomen ympäristökeskuksen 21.9.1998 hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailua esitetään jatkettavaksi siinä esitetyssä muodossa.
Laajennusalueen 4 osalta esitetään, ettei sen osalta tarvitse tehdä perustilaselvitystä, koska se liittyy nykyiseen toimintaan.

Painumat
Painumatarkkailua suoritetaan alueella viikoittain. Tällöin kiinnitetään huomiota
siihen, ettei täytössä esiinny mahdollisesta sortumavaarasta kertovia murrospainumia.
Suljetuille jätetäyttöosille asennetaan painumatarkistimet, joiden painumaa seurataan vuosittain. Samalla tarkkaillaan, ettei suljetuille alueille muodostu vettä kerääviä painanteita eikä muita merkkejä pintarakenteiden mahdollisesta rikkoutumisesta.
Raportointi
Tarkkailusta tehdään vuosittain yhteenvetoraportti, jossa ilmoitetaan
* alueella tapahtunut toiminta
- tuodut jätemäärät
- poikkeukselliset tapahtumat ( esim. tulipalot, sortumat, ilkivalta, luvaton jätteiden tuonti)
- poikkeamat hyväksytyistä suunnitelmista
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- tiedot jätetäyttöjen etenemisestä (käytetyt täyttöalueet, täyttötekniikka ja laskelma jäljellä olevasta täyttötilavuudesta)
- mukaan liitetään tarvittaessa kopiot kaatopaikkakelpoisuustesteistä
* alueella vuoden aikana tehdyt tarkkailut ja tarkkailutulokset (suoto- pinta- ja
pohjavedet sekä täytön sisäinen vesi)
* vuoden aikana tapahtuneeseen toimintaan ja tarkkailuun perustuva lyhyt selostus sijoitusalueen ympäristövaikutuksista, arvio kehityksen suunnasta sekä esitys
haittojen torjunnasta
PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN KÄYTTÖ
Karhunkankaan kaatopaikan suunnitelmassa on esitetyt pinta- ja pohjarakenteet
ja vesienkäsittelyratkaisut laadittu noudattaen parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
Nykyiset täyttöalueet suljetaan ja rakennetaan valtioneuvoston kaatopaikoista
antaman päätöksen mukaisin rakentein ja Suomen ympäristökeskuksen julkaisemien suositusten mukaan, koskien rakenteiden toiminnallisia vaatimuksia.
Vastaavasti laajennusalue rakennetaan samojen periaatteiden mukaan käyttämällä yleisesti hyväksyttyjä ja toimiviksi todettuja tiivistysratkaisuja. Laajennusalueelta estetään päästöt pintavesiin keräämällä käsittelyä vaativat vedet yhteen ja
käsittelemällä ne tehokkaasti laitosmaisessa puhdistusprosessissa.
VAKUUDET
Ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaan jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan
harjoittajalta vaadittavaksi vakuudeksi hakija esittää määrättäväksi 200 000 mk
ja esittää vakuutta palautettavaksi kaatopaikan tultua asianmukaisesti suljetuksi.
Hakija on liittänyt hakemukseen esityksen toiminnan aloittamisesta ympäristönsuojelulain 101 §:n muutoksenhausta huolimatta.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksen täydennykset
Lupahakemusta on täydennetty 11.7.2001 kaatopaikalle rakennetun koekentän
tuloksilla.
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on kuulutettu Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen ja Anjalankosken kaupungin ilmoitustauluilla 20.2-23.3.2001. Kuulutuksesta on ilmoitettu
Anjalankosken Sanomat- nimisessä lehdessä 20.2.2001. Naapurikiinteistöjen
haltijoille hakemuksesta on ilmoitettu Kaakkois-Suomen ympäristön kirjeellä
16.2.2001.
Tarkastukset ja neuvottelut

KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

Ympäristölupapäätös

12.12.2001

21

Kaatopaikan ympäristölupahakemukseen liittyen on pidetty neuvottelut
11.6.2001 ja 15.11.2001.
Lausunnot
Anjalankosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta, 13.3.2001, toteaa antamassaan lausunnossa, että lupaehtoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:
Ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden pääsy maaperään ja pinta- ja
pohjaveteen tulee estää. Kaatopaikan ympäristön asukkaiden talousvesien terveydellinen laatu on turvattava ja niiden laatu on tarvittaessa tutkittava. Toimintojen ympärille tulee jättää riittävä metsäinen suojavyöhyke tai muuten estää mahdolliset roskaantumis- ym haitat. Alueen ja tienvarsien roskaantuminen tulee estää
ja tarvittaessa ryhtyä puhdistustoimiin. Kaatopaikkaliikenteen pölyhaittaa tulee
ehkäistä kastelemalla tietä tai päällystämällä tie kokonaisuudessaan. Meluhaittojen torjumiseksi ohjearvojen ylittyessä on ryhdyttävä meluntorjuntatoimiin.
Muutoin Kymenso Oy:n Karhunkankaan kaatopaikan toimintaa, voimassa olevan
ympäristöluvan määräaikojen pidentämistä sekä käytöstä poistetun kaatopaikkaosan lopettamissuunnitelman hyväksymistä koskevaan ympäristölupahakemukseen ei ole huomautettavaa.
Anjalankosken kaupunginhallitus, 26.3.2001, yhtyy lausunnossaan sosiaali- ja
terveyslautakunnan asiasta antamaan lausuntoon.
Muistutukset ja mielipiteet
Karhunkankaan omakotiyhdistys ry, 20.3.2001, on tekemässään muistutuksessa
todennut, että kaatopaikka sijaitsee aivan omakotialueen vieressä, jolla sijaitsee
60 omakotitaloa. Kaatopaikan raskaan kaluston liikennöinti sekä pöly- ja meluhaitat ovat vuosien ajan aiheuttaneet haittaa alueen asukkaille. Alueelle johtavaa
Okatietä korjattaessa tie kapeni ja raskaan kuorma-autoliikenne hankaloittaa
asukkaiden liikkumista ja vaarantaa lasten koulumatkoja, koska erillistä kevyen
liikenteen väylää ei ole. Viimeisten vuosien aikana liikenne kaatopaikalle on
lisääntynyt, koska alueelle tuodaan jätettä mm. Kotkasta.
Omakotiyhdistys vastustaa kaatopaikan määräajan pidentämistä. Mikäli jatkolupa kuitenkin hyväksytään, tulee kaatopaikan raskaan kaluston liikennöinti hoitaa
muuta reittiä, esim. Valtatie 15:n kautta.
Tällä hetkellä alueen asukkaiden elämää hankaloittavat myös räjäytystyömaan
aiheuttama melu ja talojen kunto saattaa tuntuvasti heiketä räjäytysten vuoksi.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on kirjeellään 10.4.2001 varannut hakijalle
mahdollisuuden vastineen antamiseen lausuntojen ja muistutusten johdosta.
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Vastineessaan 18.4.2001 Kymenso Oy:llä ei ole huomautettavaa lausuntojen
johdosta. Karhunkankaan omakotiyhdistyksen muistutuksen osalta yhtiö toteaa,
että
* pöly- ja meluhaittojen osalta määräykset ovat ja nykyisessä luvassa ja niitä
yhtiö on pyrkinyt mahdollisimman hyvin noudattamaan
* asfaltoidun tieosan leveyden mitoituksen on tehnyt kaupunki ja sen leveyden he
olettavat olevat jotakuinkin ennallaan
* vuodesta 1995 lähtien on kaatopaikan liikenne vähentynyt kokonaisuudessaan
noin 50 %. Kaatopaikkaliikenne vähenee edelleen, kun jätteiden määrää pyritään
vähentämään ja hyötykäyttöä lisäämään. Kun Keräyskuitu Oy:n kuitusavelle
saadaan hyötykäyttöä, sen läjittäminen kaatopaikalle vähenee oleellisesti
* kaatopaikan käytön määräajan säilyttämistä ennallaan yhtiö pitää kohtuuttomana ja perusteettomana
* mikäli liikennöinti edellytetään suoritettavaksi Valtatie 15 kautta, siitä aiheutuisi
huomattavasti lisäkustannuksia, liikennepäästöjä ja vaaratekijöitä kyseisen tien
liikenteelle. Tienpitäjä ei mahdollisesti anna lupaa liittymän rakentamiseen.
* tällä hetkellä elämää hankaloittavat räjäytysäänet eivät ole yhteydessä hakemukseen.

VIRANOMAISEN RATKAISU
Ratkaisu
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus myöntää ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan Kymenso Oy:n Karhunkankaan kaatopaikkatoiminnalle
sekä käytöstä poistettujen alueiden peittämiselle ja maisemoinnille edellyttäen,
että ne tapahtuvat ympäristölupahakemuksen ja ympäristökeskuksen antamien
lupamääräysten mukaisesti.
Lupamääräykset
1.

Kaatopaikka luokitellaan tavanomaisen jätteen kaatopaikaksi.

2.

Kaatopaikalle voidaan läjittää jätteitä tämän luvan mukaisesti:
- nykyiselle täyttöalueelle vuoden 2003 loppuun asti
- laajennusalueelle 4 vuoden 2008 loppuun asti
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Kaatopaikalle saa tuoda vain jätelupahakemuksessa mainittuja tai niitä vastaavia
hyväksyttäviä jätteitä. Kaatopaikalle ei saa tuoda ongelmajätteitä, eikä haittaeläimiä houkuttelevia talousjätteitä. Kaatopaikkaa ei saa käyttää yleisenä kaatopaikkana.
Kaatopaikalle tuotavat jätteet tulee punnita 1.1.2002 alkaen. Kaatopaikalle
tuotavilla keskeisillä jätejakeilla tulee olla asiantuntijalaitoksen antama lausunto
jätteen kaatopaikkakelpoisuudesta. Jätteen tuottajan toimesta tulee seurata jätejakeita vuosittain laadunvalvontatestillä ja mikäli jätejakeissa tapahtuu muutoksia,
tulee kaatopaikkakelpoisuustesti uusia.

4.

Kaatopaikalla tulee olla nimetty hoitaja, jolla tulee olla käytössään kaatopaikan
täyttö- ja hoitosuunnitelma. Kaatopaikkaa on hoidettava hakemuksessa esitetyn
suunnitelman ja tämän luvan ehtojen mukaisesti. Kaatopaikalle johtava tie on
pidettävä suljettuna, kun kaatopaikka ei ole valvottuna.

5.

Tuhka ja pohjahiekka tulee läjittää erilleen biohajoavaa orgaanista ainesta sisältävästä jätteestä mahdollisuuksien mukaan ja viimeistään siinä vaiheessa, kun täyttötoiminta siirtyy laajennusalueelle 4. Sekalaisen tuotantojätteen (muovi, puu,
paperi, metalli, pakkaukset) läjitys kaatopaikalle tulee lopettaa vuoden 2001
loppuun mennessä.

6.

Kaatopaikalla voidaan tilapäisesti kompostoida hyvää kompostointitapaa noudattaen vaarattomia, siihen soveltuvia teollisuusjätteitä ja säilyttää maisemoinnissa
tarvittavaa peitemaata. Kompostoinnin yhteydessä tulee huolehtia, ettei siitä
aiheudu haju ym. ympäristöhaittoja. Kompostointia voidaan jatkaa maisemointia
varten enintään kaksi vuotta varsinaisen läjitystoiminnan päättymisestä. Kompostoinnista ei saa aiheutua maisemallista haittaa.

7.

Jätteet tulee läjittää siten, että ne voidaan asianmukaisesti tiivistää esim. käyttämällä kerrostäyttöä. Jätetäytöstä pidetään vain tarvittava osa kerrallaan avoinna
ja pölyämistä ja roskaantumista aiheuttavat jätejakeet tulee peittää riittävän usein
haittojen ehkäisemiseksi.

8.

Kaatopaikka-alueen ja jätetäytön rajat tulee selvästi merkitä maastoon siten, että
jätetäyttö voidaan tehdä suunnitelmien mukaisesti. Kaatopaikan varsinaisen jätetäytön korkeus saa olla enintään tasolla +60 ja laajennusalueella 4 tasolla +55
merenpinnasta. Kaatopaikan jätetäytön luiskakaltevuudet eivät saa ylittää kaltevuussuhdetta 1:3.

9.

Kaatopaikkaliikenteen aiheuttama pölyhaitta tulee torjua joko kastelemalla päällystämätön osa kaatopaikkatiestä kuivana aikana tai päällystämällä pölyävä tieosa.
Jätteiden kuljetus kaatopaikalle tulee tehdä siten, ettei kaatopaikkaliikenteestä
aiheudu tienvarsien roskaantumista.

10.

Kaatopaikasta ja kaatopaikkatien liikenteestä syntyvä melu ei saa ylittää läheisillä
asuntoalueilla ekvivalenttimelutasoa 55 dB (A) ja yöaikaan
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(klo 22.00 - 7.00) tasoa 45 dB (A).
Selvitys melutasoista tulee tehdä vuoden 2002 aikana ja toimittaa se ympäristökeskukselle ja kaupungin ympäristöviranomaiselle ko vuoden loppuun mennessä.
11.

Kaatopaikka ei saa aiheuttaa maisemallista haittaa, jonka vuoksi jätetäytön ympärillä kaatopaikkakiinteistön alueella tulee säilyttää ja/tai kasvattaa metsäpeittoinen suojavyöhyke maisemallisten ja mahdollisten pölyämisestä aiheuttavien haittojen vähentämiseksi.

Kaatopaikkavedet
12.

Kaatopaikan pintarakenteet ja ympärysojat on tehtävä siten, että kaatopaikkaalueen ulkopuoliset vedet ja kaatopaikan puhtaat pintavalumavedet pysyvät
erillään kaatopaikan suotovesistä.

13.

Kaatopaikan pintavesien poisjohtaminen alueelta on toteutettava siten, etteivät ne
pääse imeytymään esim. ojista kaatopaikan jätetäyttöön. Kaatopaikka-alueen
ympärysojat, suotovesien keräilyojat ja -putkistot sekä käsittelyjärjestelmät tulee
tarkastaa säännöllisesti ja pitää asiamukaisessa toimintakunnossa.

14.

Kaatopaikalta pumpattavat ja johdettavat kaatopaikkavedet tulee käsitellä asianmukaisesti jätevedenpuhdistamolla.

Kaatopaikkakaasut
15.

Muodostuvat kaatopaikkakaasut tulee kerätä ja johtaa pois hallitusti. Kaasut
tulee käsitellä esim. polttamalla tai ohjata vaihtoehtoisesti hyötykäyttöön, mikäli
se on sekä kaasun määrän että laadun osalta mahdollista ja taloudellisesti
tehtävissä.
Kaatopaikkakaasun määrästä, laadusta ja eri käsittelyvaihtoehdoista tulee toimittaa selvitys Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi 30.6.2003
mennessä.

Kaatopaikan vaikutusten tarkkailu
16.

Kaatopaikan ja sen vaikutusten tarkkailusta tulee tehdä ehdotus Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi 31.12.2003 mennessä. Tarkkailuehdotuksen tulee sisältää ainakin tarkistettu vesientarkkailuohjelma (suoto-, pinta-,
pohja- sekä kaatopaikan sisäiset vedet), kaatopaikkakaasujen tarkkailuohjelma
sekä kaatopaikan rakenteita ja niiden toimivuutta koskevat tarkkailut.
Tarkkailuohjelmaa voidaan muuttaa myöhemmin tarvittaessa ympäristökeskuksen
erillisellä päätöksellä.

Varautuminen vahinkotilanteisiin
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Kaatopaikalla tulee olla laadittu suunnitelma, jossa esitetään miten estetään ja
torjutaan suunnitelmallisesti haitat ja vaaratilanteet kuten, sortumat ja rakenteita
vahingoittavat painumat sekä jätepenkereen puutteellinen vakavuus ja routimisesta aiheutuva kaatopaikkarakenteiden vaurioituminen sekä tulipalot. Suunnitelma
on pidettävä ajan tasalla ja siinä tulee huomioida myös ympäristön roskaantuminen, melu- ja liikennehaitat, mahdollisesti eläinten aiheuttamat haitat, haju- ja
pölypäästöt sekä aerosolit. Tämä tarkistettu vahinkotilanteisiin varautumista
koskeva suunnitelma tulee esittää Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle viimeistään vuoden 2002 loppuun mennessä.

Laajennusalue 4:n rakentaminen ja käyttöönotto
18.

Kaatopaikan laajennusalueen pohjalle rakennettavan tiivistyskerroksen tulee
vastata vähintään 1 metrin paksuista maakerrosta, jonka vedenläpäisevyyskerroin
on < 1*10 -9 m/s. Jos kaatopaikan maaperän tiiveys ei luonnostaan vastaa tätä
vaatimusta, on sitä parannettava rakennettavalla tiivistyskerroksella vastaavan
suojatason saavuttamiseksi. Rakennettavan tiivistekerroksen paksuuden tulee olla
vähintään puoli metriä ja tämän päälle on lisäksi asennettava tiivistämiseen tarkoitettu keinotekoinen eriste. Tiivistyskerroksen (tai luontaisesti tiiviin maakerroksen) päälle on rakennettava lisäksi kuivatuskerros (salaojakerros), jonka paksuuden on oltava vähintään puoli metriä. Kuivatuskerros ja siihen asennettava salaojitus on toteutettava siten, että se pitää alueen sisäisen vedenpinnan korkeuden
tiivistyskerroksen päällä pienempänä kuin 200 - 500 mm.
Laajennusalueelle 4 tuleva jätetäyttö tulee erottaa nykyisestä jätetäytöstä siten,
ettei poikittaisvirtauksia alueiden välillä pääse syntymään.

19.

Hakijan tulee esittää yksityiskohtainen suunnitelma alueelle tulevasta pohjarakenteesta Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi vähintään kaksi
kuukautta ennen rakennustöiden aloittamista. Suunnitelmaan on sisällytettävä
rakentamisen työtapaselostukset, laadunvarmennussuunnitelmat sekä selvitykset
käytettävien materiaalien ominaisuuksista ja kelpoisuuksista kaatopaikan pohjarakenteisiin.

20.

Laajennusalueelle 4 rakennettava tieyhteys tulee päällystää tai muuten estää
kaatopaikkaliikenteestä aiheutuva pöly- ym. haitta. Kaatopaikkatie tulee varustaa
lukittavalla portilla tai muuten estää asiattomien pääsy kaatopaikka-alueelle.

21.

Laajennusalueen rakennustöitä valvomaan tulee nimetä ulkopuolinen valvoja.
Valvojan nimi ja yhteystiedot tulee ilmoittaa Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle ja Anjalankosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

22.

Kaatopaikkarakenteiden valmistuttua, ennen alueen käyttöönottoa, tulee siitä
tehdä ilmoitus Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle lopputarkastusta varten.
Tätä varten on hakijan toimitettava loppuraportti pohjarakenteiden toteutuksesta,
rakenteista ja yhteenveto rakentamisen aikaisista valvontaan liittyvien laadunvarmistuskokeiden tuloksista.

Kaatopaikka-alueiden käytöstä poistaminen ja maisemointi
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23.

Kaatopaikan aiemmin lopetetuksi määrätyn alueen maisemointi tulee saattaa
valmiiksi vuoden 2003 loppuun mennessä. (Alue A, liite 1).

24.

Kaatopaikan nykyinen täyttöalue ja laajennusalue 4 tulee maisemoida ja saattaa
valmiiksi viimeistään kahden vuoden kuluessa jätteiden läjityksen loputtua ko
alueille. Maisemointi tulee tehdä tämän luvan ja kyseisenä ajankohtana voimassa
olevien säädösten mukaisesti.

25.

Kaatopaikan lopettamistöitä valvomaan tulee nimetä ulkopuolinen valvoja. Valvojan nimi ja yhteystiedot tulee ilmoittaa Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle ja Anjalankosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

26.

Ennen pintakerrosten rakentamista jätetäyttö lopetettavilla alueilla tulee muotoilla
siten, etteivät kaltevuudet ylitä luiska-alueilla kaltevuutta 1:4 ja lakialueilla kaltevuutta 1:20.

27.

Jätetäytön päälle on rakennettava pintakerros, jossa ovat seuraavat rakennekerrokset jätetäytöstä ylöspäin lueteltuna: Mahdollinen tasauskerros, kaasunkeräyskerros, stabiili ja halkeilematon tiivistekerros, joka vastaa tiiveydeltään 0,5 metrin
paksuista savikerrosta (vedenläpäisevyys < 10 -8 m/s), noin 0,5 metriä paksu
kuivatuskerros ja vähintään metrin paksuinen pintakerros, johon on istutettava
soveltuva kasvusto.

28.

Tiivistekerrokseen, paksuudeltaan vähintään 0,5 m, ja sen rakentamiseen voidaan
käyttää kuitusavea (siistauslietettä). Mikäli tiivistyskerroksen vedenläpäisevyys ei
täytä edellä mainittua vedenläpäisevyysarvoa, tulee kuitusaveen lisätä esimerkiksi
bentoniittia, niin että vaadittava taso saavutetaan tai muuten osoittaa, että tiivistyskerros täyttää asetetun vaatimuksen.

29.

Kaatopaikan tiivistyskerrosta rakennettaessa tulee huolehtia siitä, ettei pakkanen
pääse vaurioittamaan jo rakennettua tiivistyskerrosta. Mikäli tiivistyskerroksen
päälle ei heti rakenneta muita pintakerroksia, tulee muutoin varmistaa tiivistyskerroksen routasuojaus.

30.

Kuivatuskerroksen paksuuden tulee olla vähintään 0,5 m. Kuivatus- ja kaasunkeräyskerrokset voidaan rakentaa kalliomurskeesta, salaojasorasta tai muusta
soveltuvasta materiaalista. Käytettävän materiaalin tulee olla hyvin vettä läpäisevää, k-arvo >1*10 -3 m/s.

31.

Pintakerros, paksuudeltaan >1,0 m, voidaan rakentaa puhtaista maista, kompostoidusta, kasvualustaksi soveltuvasta materiaalista tai vastaavista aineksista.
Pintakerros voidaan kuitenkin rakentaa 0,5 m:n paksuisena alueella, joka jää
laajennusalueelle 4 tehtävän jätetäytön alle.

32.

Kaatopaikan lopettamisesta ja maisemoinnista tulee tehdä lopettamisraportti,
josta on selvittävä kaatopaikalla (tai sen osalla) tehdyt rakentamistoimenpiteet ja
johon sisältyy myös yhteenveto laadunvarmistuksesta. Tämä raportti on toimitettava Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle 6 kuukauden kuluttua maisemoinnin valmistuttua kultakin alueelta (alue A, nykyinen täyttöalue, laajennusalue 4).
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Kaatopaikanpitäjän vastuu ja vakuus
33.

Kaatopaikanpitäjä on vastuussa lopetetun kaatopaikan jälkihoidosta vähintään
30 vuotta. Tänä aikana kaatopaikanpitäjän on huolehdittava siitä, ettei kaatopaikan poistamisesta aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

34.

Hakijan on esitettävä edellä mainittua kaatopaikan jälkihoitoa koskeva hakemus
toimivaltaiselle viranomaiselle 31.12.2035 mennessä.

35.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus hyväksyy ympäristönsuojelulain 42 §:n
mukaiseksi kaatopaikkatoiminnan harjoittajalta vaadittavan vakuuden suuruudeksi 200 000 mk. Vakuusasiakirjat on toimitettava ympäristökeskukselle 1.2.2002
mennessä. Ympäristökeskus voi tarvittaessa muuttaa vakuuden määrää.

Kirjanpito ja raportointi
36.

Kaatopaikalle tuotavista jätteistä, niiden määristä, laadusta ja alkuperästä sekä
sijoittamisesta on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta tulee myös ilmetä, mikäli kaatopaikalta viedään jätettä edelleen esim. hyötykäyttöön. Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle ja Anjalankosken kaupungin ympäristövirastolle on toimitettava
vuosittain raportti maaliskuun loppuun mennessä, jossa esitetään
- tiedot vastaanotetun (ja vastaanottamatta jätetyn) jätteen määrästä jätelajeittain
sekä yhteenveto tehdyistä kaatopaikkakelpoisuus- ja laadunvarmistustesteistä
- tiedot jätetäytöstä ja maisemoinnin etenemisestä
- yhteenveto tarkkailuohjelman mukaisista seurantatiedoista. Yhteenvedossa tulee
olla lyhyt raportti tuloksista, johtopäätökset ja arvio kehityksen suunnasta.
- selvitys kaatopaikan ympäristökuormituksista ja haittojen torjunnasta
- selvitys poikkeuksellisista tapahtumista ja poikkeamista hyväksytyistä suunnitelmista.
Seuranta ja tilastotiedot on ilmoitettava hallinnossa käytettävin luokitteluperustein
ja ympäristökeskuksen antamia ohjeita noudattaen.

RATKAISUN PERUSTELUT
Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset
Ympäristöluvassa 9.4.1998, DN:o 0495Y0338-111, edellytettiin koko kaatopaikan lopettamista määräaikaan ja vanhan, jo käytöstä poistetun alueen lopettamissuunnitelmaa ja sen mahdollista käsittelyä ympäristölupana. Laki ympäristönsuojelun voimaanpanosta edellyttää (5§, 2 mom), että koko toiminnalle haetaan
ympäristölupaa, mikäli toiminnan muuttamiseen tarvitaan ympäristönsuojelulain
28 §:n 3 momentin lupa. Sen mukaisesti koko kaatopaikan ympäristölupa on
otettu uuteen käsittelyyn. Kaatopaikan asianmukainen lopettaminen ja nyt rakennettavalla laajennusalue 4:llä (aikaisemmin hyväksytty) toiminnan jatkaminen,
antaa ympäristönsuojelullisesti parhaan lopputuloksen. Kaatopaikkatoimintaan
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liittyen toiminnanharjoittaja asettaa ympäristönsuojelulain 42 §:n edellyttämän
vakuuden.
Lupamääräysten perustelut
Tässä päätöksessä on soveltuvin osin otettu huomioon korvattavan ympäristölupapäätöksen määräykset. Tämän päätöksen lupamääräykset noudattelevat pitkälle ympäristökeskuksen muille teollisuuden kaatopaikoille antamia ehtoja.
Tässä lupapäätöksessä on lähdetty siitä, että nykyisellä täyttöalueella voidaan
toimia vuoden 2003 loppuun asti ja hyödyntää siellä olevaa vapaata täyttötilavuutta. Täyttötoimintaa tällä alueella ei voi kuitenkaan ko määräajan jälkeen
jatkaa, koska alueella ei ole nykyisin vaadittavia pohja- ym rakenteita. Laajennusalue 4 on hyväksytty jo aikaisemmissa luvissa ja annettu myös määräykset
mm pohjan rakenteille ja tiivistyskerroksen vedenläpäisevyydelle. Määräykset
ovat olleet valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksen (861/97) mukaiset. Aluetta ei
ole vielä rakennettu ja jotta jätehuolto toimisi, katsottiin alueelle jatkoaika vuoden
2008 loppuun tarpeelliseksi. Tämä alue riittää noin viiden vuoden jätekertymälle,
riippuen hieman jätteiden hyötykäyttöasteesta. Jatkoajan myöntämistä puoltaa
myös alueen liittyminen aikaisempaan jätetäyttöön ja se on myös rakenteellisesti
siihen asianmukaisesti liitettävissä. Jatkoaika mahdollistaa myös lisäselvitykset
teollisuuden jätteidenkäsittelyn kokonaisvaltaiselle suunnittelulle, jonka ympäristökeskus katsoo alueellisesti tarpeelliseksi.
Hakemuksessa mainittujen jätteiden lisäksi voidaan kaatopaikalle ottaa vastaan
tilapäisesti pieniä määriä tavanomaisia jätteitä myös Stora Enson muilta Kymenlaakson tehtailta (poikkeus- tai häiriötilanteista johtuen).
Kaatopaikasta ja sen liikenteestä aiheutuva melu on koettu läheisen omakotiasukkaiden taholta häiritseväksi ja etenkin rakentamisaikaisen liikenteen osalta.
Hakija on mittauttanut voimassa olevan luvan mukaisesti vuonna 1998 kaatopaikan liikenteen aiheuttamaa melua ympäristöön. Sen mukaan ohjearvot eivät
ylittyneet. Kuitenkin kaatopaikkatoiminnan jatkuminen alueella sekä samanaikaiset rakentamistoimet huomioonottaen on tarpeellista selvittää melutasot. Selvityksessä tulee huomioida myös mahdolliset muutokset, joita voi aiheutua, kun liikennöinti kaatopaikalle muuttuu siirryttäessä läjittämään jätteitä laajennusalueelle 4.
Selvityksen perusteella tulee hakijan esittää toimenpiteet, joilla meluhaitta on
minimoitavissa. Asutuksen läheisyydestä johtuen on annettu myös määräykset
pölyämisen ja roskaantumisen estämisestä. Liikenteen haittaa arvioitaessa on
otettu huomioon, että jätteiden läjitys kaatopaikalle loppuu vuoden 2008 loppuun
mennessä eikä edellytyksiä jätteiden kuljetuksen jatkumiselle enää tämän jälkeen
ole nykyistä kuljetusreittiä käyttäen.
Tässä luvassa on lähdetty siitä, että laajennusalueelle tehtävät pohjarakenteet
vastaavat vähintään valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksessä edellytettyä tasoa.
Hakija on esittänyt hakemuksessa neljää erilaista ratkaisua tiivistyskerroksen
osalta. Ympäristökeskus katsoo, että hyväksyminen voidaan tehdä vasta, kun on
selvillä mihin ratkaisuun hakija päätyy. Hyväksyttäessä pohjaratkaisu erillisellä
päätöksellä voidaan ottaa kantaa rakentamisen työtapaselostukseen ja laadun-
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varmennussuunnitelmaan sekä käytettävien materiaalien ominaisuuksiin ja kelpoisuuteen. Ennen kuin ympäristökeskus tekee päätöksen pohjaratkaisun hyväksymisestä, kuullaan asiassa Anjalakosken kaupunkia.
Kaatopaikalla muodostuvista kaasuista ja niiden määrästä saadaan selkeä kuva
vasta, kun kaatopaikan pinta on asianmukaisesti tiivistetty. Näin ollen selvitys
niiden laadusta, määrästä ja hyödynnettävyydestä on saatavissa vasta myöhemmin, kun pintarakenteet on ensimmäiselle lopetetulle alueelle saatu tehdyksi ja
siksi selvitysvelvoitteelle on annettu määräaika 30.6.2003 mennessä. Päätöstä
tehtäessä on kuitenkin lähdetty siitä, että kaatopaikkakaasut on käsiteltävä ja ne
ovat myös todennäköisesti myös hyödynnettävissä. Kaatopaikan suotovedet ja
likaantuneet pohjavedet tulee käsitellä asianmukaisesti myös kaatopaikan käytöstä poiston jälkeenkin. Ko. vedet on johdettu tehtaan jätevedenpuhdistamolle
vuodesta 1999 lähtien. Määräyksillä pintavesien erillään pitämisestä ja jätetäyttöön suotautumisen estämisestä halutaan pitää likaisten suotovesien määrä mahdollisimman vähäisenä. Kaatopaikkavesiä tarkkaillaan 19.9.1998 päivätyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Edellä olevan perusteella kaatopaikan kokonaisvaikutusten tarkkailuohjelma voidaan toimittaa ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi vuoden 2003 loppuun mennessä. Tarkkailuohjelmaan voidaan tehdä myöhemmin tarvittaessa muutoksia ympäristökeskuksen erillisellä päätöksellä. Vähäisemmät täsmennykset tarkkailuohjelmaan voidaan tehdä toimittamalla korjausesitys
Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi.
Aikaisemmissa luvissa lopetettavaksi määrätylle kaatopaikkaosalle maisemoinnin
yhteydessä rakennetaan kaatopaikkapäätöksen (861/97) mukaiset pintakerrokset. Tiivistyskerros rakennetaan Keräyskuitu Oy:ltä tulevasta ja aikaisemmin
jätepenkkaan ajetusta siistauslietteestä, josta erottamalla karkeajae saadaan
tiivistämiseen soveltuvaa kuitusavea. Erottamisessa vaadittavien muutostöiden
viivästyminen aiheutti osaltaan sen, että tiivistämisessä käytettävää kuitusavea on
saatu toimitetuksi vasta syksyllä 2001. Maisemoitavan alueen koko huomioiden
ja siinä tarvittavat massamäärät ovat niin suuria, ettei niitä saada hetkessä ja kun
lisäksi tiivistäminen tulee tehdä sulan maan aikana, on katsottu tarpeelliseksi
myöntää maisemoinnin valmiiksi saattamiselle jatkoaikaa vuoden 2003 loppuun
asti. Hakijan esitys tiivistyskerroksen tekemisestä pelkällä kuitulietteellä on katsottu mahdolliseksi, mikäli on osoitettavissa, että tiivistyskerros täyttää vaaditun
vedenläpäisevyysvaatimuksen siihen mennessä kuin maisemoinnin tulee olla valmis. Mikäli todetaan, ettei vaadittua vedenläpäisevyyttä saavuteta, tulee kuitusaven joukkoon lisätä esimerkiksi bentoniitiä tai muutoin varmistaa, että tiivistyskerros täyttää asetetut vaatimukset. Vaatimusten täyttämiseksi on myös tärkeää, että routa ei pääse vaurioittamaan rakenteita.
Kaatopaikan rakenteita on säännelty nykyään melko tarkkaan. Rakenteilta vaaditaan monia ominaisuuksia, joihin varsinainen rakenteiden tekeminen on ratkaisevassa asemassa. Koska rakenteille asetetaan tiukkoja vaatimuksia on tarpeen,
että sekä laajennusalueen pohjan että pintarakenteiden rakentamisen valvontaa
varten nimetään ulkopuoliset valvojat sekä rakenteiden valmistuttua edellytetään
laadittavaksi loppuraportit, joihin kootaan mm yhteenvedot rakentamisten laadunvarmennuksista.
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Hakija on esittänyt hakemuksessa varautumisesta poikkeustilanteisiin kaatopaikan tulipalo- ja sortumistapauksissa. Vuoden 2002 alussa voimaan tuleva muutos
(1049/1999) valtioneuvoston kaatopaikkapäätökseen
(861/97) edellyttää kuitenkin asian laajempaa tarkastelua. Tämän vuoksi on
katsottu tarpeelliseksi antaa määräaika suunnitelman tarkistamiseksi.
Kaatopaikan pitäjä on vastuussa lopetusta kaatopaikasta nykysäännösten mukaan vähintään 30 vuotta ja päätöksessä on lähdetty siitä, että tämä on vähimmäisaika jota voidaan tarvittaessa jatkaa, mikäli tarkkailun tulokset tai muut
ympäristöseikat antavat siihen aihetta. Koska kaatopaikan ympäristövaikutusten
kehittymistä on mahdollista arvioida vasta pitkän seuranta-ajan jälkeen, on ollut
tarpeen antaa määräys kaatopaikan jälkihoitoa koskevan hakemuksen vireillepanosta vuoden 2035 loppuun mennessä (määräys 34). Tällöin toimitettavassa
hakemuksessa tulee esittää yhteenveto suoritetuista tarkkailuista ja arvio siitä,
milloin kaatopaikkaa koskeva tarkkailu voidaan lopettaa. Hakemuksen perusteella tehtävällä päätöksellä ratkaistaan voimassa oleva säädäntö huomioiden,
milloin hakijan vastuu kaatopaikasta päättyy. Mikäli vastuuta kaatopaikasta ei
voida tuolloin vielä määrätä, annetaan päätöksellä uusi määräaika, johon mennessä uusi vastuun päättymisajankohtaa koskeva hakemus on tehtävä. Ympäristökeskus katsoo hakijan esittämän kaatopaikkatoiminnanharjoittajalta vaadittavan
vakuuden suuruuden tässä vaiheessa riittäväksi ja se (pankkitakaus tai vastaava)
tulee esittää määräaikaan mennessä. Vakuutta voidaan tarvittaessa vaihtaa toimittamalla siitä esitys ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi. Uuden ympäristönsuojelulain myötä ei ole vielä ehtinyt muodostua selkeää käytäntöä lain 42 §:n
mukaisista vakuuksista ja niihin mahdollisesti kohdistuvista muutostarpeista.
Vuosittainen raportointivelvoite on annettu luvanhaltijan selvillä olovelvoitteen
takia sekä aikataulujen ja kuormituksen seuraamiseksi.
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Päätöksen voimassaolo
Tämä lupa on voimassa toistaiseksi. Jos kaatopaikan toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia, tulee luvan haltijan hakea kaatopaikalle uutta ympäristölupaa.

Korvattavat päätökset
Tämä päätös korvaa Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen 9.4.1998 myöntämän Karhunkankaan kaatopaikkaa koskevan ympäristöluvan
DN:o 0495Y0338-111.
Lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn
luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan
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voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.
(YsL 56 §)
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus määrää ympäristönsuojelulain 101 §:n nojalla, että toiminta voidaan aloittaa lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta
huolimatta, ellei muutoksenhakutuomioistuin toisin määrää. Valitus korvauksesta
ei estä toiminnan aloittamista.
Vakuuden asettaminen
Hakijan tulee asettaa riittävä vakuus ympäristön ennalleen saattamiseksi ja mahdollisten vahinkojen korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. Vakuus tulee toimittaa ympäristökeskukselle.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki 86/2000
Ympäristönsuojeluasetus 169/2000
Laki ympäristönsuojelun voimaanpanosta 113/2000
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista 861/1997, muutos 1049/1999
Ympäristöministeriön päätös alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (245/2000)
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Päätöksestä peritään suoritemaksua ympäristöministeriön päätöksen
245/2000 mukaisesti. Tavanomaisen jätteen kaatopaikan maksu on em. päätöksen liitteenä olevassa maksutaulukossa 40 000 mk. Maksua peritään 35 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on
taulukossa mainittua työmäärää pienempi. Suoritemaksu on tässä tapauksessa 26
000 markkaa. Maksu suoritetaan erillisellä laskulla.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös saantitodistuksella
Kymenso Oy
46900 ANJALANKOSKI
Jäljennös päätöksestä
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Anjalankosken kaupunginhallitus
Anjalankosken sosiaali- ja terveyslautakunta
Suomen ympäristökeskus
Ilmoitus päätöksestä
Rajanaapurit
Muistutuksen tekijät
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisesti. Tieto päätöksestä julkaistaan Anjalankosken kaupungin ilmoitustaululla. Lisäksi kuulutus päätöksestä julkaistaan laitoksen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä.
MUUTOKSENHAKU

Liitteet

Karttakopio
Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusoikeus on:
1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-,
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen
ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
(YsL 96 ja 97 §)

Kuormitusyksikön päällikkö
Apulaisjohtaja

Esa Kleemola

Insinööri

Paula Routamaa

