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341/2023 

 Dnro 20645/03.04.04.04.19/2021 
   

Asia Valitus ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakija Metsä-Sairilan ympäristön asukkaat ry 

Luvan hakija Metsäsairila Oy 

Päätös, johon on haettu muutosta 

Itä-Suomen aluehallintovirasto, 16.04.2021, 36/2021 

Asian aiemmat vaiheet 

Etelä-Savon ympäristökeskus on 28.3.2007 antamallaan päätöksellä (Dnro 
ESA-2004-Y-242-111) myöntänyt Metsäsairila Oy:lle ympäristönsuojelulain 
28 §:ssä tarkoitetun luvan Metsä-Sairilan jäteaseman toiminnoille Mikkelissä. 
kiinteistöllä 491-419-1-344. Määräyksen 7.2 mukaan vanhan jätetäytön päälle 
rakennettavan laajennusalueen pohjarakenteet on suunniteltava ja mitoitettava 
siten, että ne kestävät vaurioitumatta alapuolisen täytön painumisesta 
aiheutuvat painumat. Lisäksi kuivatuskerroksen kallistuksen on säilyttävä joka 
paikassa suurempana kuin 2 %. Laskennallisena tasaisena painumana voidaan 
käyttää 30 % täytön alkuperäisestä paksuudesta ja suurimpana epätasaisena 
painumana 100 mm halkaisijaltaan 10 metriä olevalla alueella. 

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 30.4.2008 nro 08/0126/1 valitukset 
osaksi hyväksyen kumonnut ympäristökeskuksen päätöksen ja hylännyt 
hakemuksen siltä osin kuin Metsäsairila Oy:lle on myönnetty lupa rakentaa 
uusi kaatopaikka osittain vanhan kaatopaikan päälle. Päätöksen perusteluissa 
on todettu muun ohella, että hakemuksessa ei ole esitetty riittäviä selvityksiä 
siitä, että vanhan jätetäytön luiska soveltuisi välittömästi käyttöönotettavaksi 
laajennusalueen pohjarakenteen alustana. Täyttövaiheen III rakentaminen 
tapahtuu noin 15 vuoden kuluttua ja asia on siten ennenaikainen. 

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 22.4.2015 antamallaan päätöksellä nro 
21/2015/1 myöntänyt ympäristöluvan Metsäsairila Oy:lle jätekeskuksen 
toiminnan olennaiseen muuttamiseen. Muutos on koskenut nykyisen 
kaatopaikka-alueen laajentamista rakentamalla uusi kaatopaikka vanhan 
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käytöstä poistetun kaatopaikan luiskan päälle. Aluehallintovirasto on lisäksi 
muuttanut ympäristökeskuksen päätöksen vakuutta koskevaa lupamääräystä. 

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 1.12.2017 nro 17/0046/3 kumonnut 
aluehallintoviraston päätöksen ja siihen sisältyvän täytäntöönpanomääräyksen 
ja palauttanut asian sille uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksen perusteluissa on 
todettu muun ohella seuraavaa: 

Hakemusasiakirjoissa ei ole selvitystä kaatopaikoista annetun valtioneuvoston 
asetuksen (331/2013) 6 §:ssä ja liitteessä 1 tarkoitetusta luontaisen maaperän 
(kivennäismaa tai kallio) kantavuudesta tai tiiveydestä. Edellä mainitut seikat 
huomioon ottaen hallinto-oikeus katsoo, ettei kaatopaikan suunniteltu 
sijoituspaikka täytä hakemusasiakirjoissa olevien tietojen perusteella 
kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:ssä ja erityisesti 
asetuksen 6 §:ssä asetettuja vaatimuksia. 

Kaatopaikan sijoituspaikan soveltuvuutta ja suojausratkaisujen riittävyyttä on 
tarkasteltava tapauskohtaisesti ottaen huomioon paikalliset olosuhteet ja 
sijoitettavaksi suunniteltujen jätteiden laatu. Esimerkiksi tavanomaiseksi 
luokiteltavan yhdyskunta- ja teollisuusjätteen sijoittaminen siten, ettei siitä 
pitkänkään ajan kuluessa aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle, edellyttää sijoituspaikalta suurempia vaatimuksia ja 
rakennettavien suojatoimenpiteiden toimivuudelta parempaa varmuutta kuin 
pysyväksi luokiteltavan jätteen sijoittaminen. Metsäsairila Oy:n 
ympäristölupahakemuksessa ei ole selvitystä kaatopaikalle sijoitettavan jätteen 
lajista ja laadusta. Lupahakemus on tältä osin ollut puutteellinen 

Kaatopaikka rakennettaisiin vanhan jätetäytön päälle, joka painuisi muun 
muassa jätetäytössä olevan hajoamisen ja uuden jätteen aiheuttaman painon 
seurauksena. Tällaisessa tilanteessa on mahdollista, että yläpuolella olevat 
kaatopaikan vesien- ja kaasunhallintaa varten tehdyt kerrosrakenteet eivät 
pitkällä aikavälillä tarkasteltuna toimi tarkoitetulla tavalla. Tämän johdosta 
rakennettavaksi suunnitellun kaatopaikan osalta on tarpeen ennen 
lupapäätöksen antamista selvittää vanhan täytön alapuolisen maa- ja 
kallioperän rakenne ja tiiveys sekä alueen pinta- ja pohjavesiolosuhteet. 

Asiassa on selvitettävä, voidaanko kaatopaikkavedet kerätä yhteen ja johtaa 
hallitusti käsiteltäväksi myös siinä mahdollisessa tilanteessa, jolloin 
suojakerrosrakenteet eivät toimi suunnitellulla tavalla. Selvityksessä on 
otettava huomioon myös alapuolisessa jätetäytössä olevan suotoveden laatu ja 
kulkeutuminen. Metsäsairila Oy:n ympäristölupahakemuksessa ei ole 
selvitystä siitä, miten erityisesti vesien hallinta olisi toteutettavissa tilanteessa, 
jossa vanhan täytön päälle suunniteltu rakenne ei kaikilta osin toimisi 
tarkoitetulla tavalla. Selvityksen tarpeellisuutta arvioitaessa on annettava 
merkitystä sille, että kaatopaikkatoiminta on jo kertaalleen määrätty 
lopetettavaksi kyseisellä alueella, koska alue ei ole ympäristökeskuksen 
päätöksen perusteluiden mukaan täyttänyt valtioneuvoston päätöksessä 
kaatopaikoista (861/1997) asetettuja vaatimuksia muun muassa pohjan 
tiiveyden osalta. Lisäksi on otettava huomioon, että vanhaan jätetäyttöön on 
sijoitettu myös vaarallisia jätteitä. 
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Asiassa on lisäksi tarpeen arvioida, onko hakemus voitu rajata pelkästään 
rakennettavan uuden kaatopaikan rakenteisiin ottaen huomioon muun muassa 
ympäristönsuojelulain 3 §:n 2 kohta, 28 §:n 3 momentti ja 35 §:n 4 momentti, 
ympäristönsuojeluasetuksen 14 § sekä teollisuuden päästöistä annetun 
direktiivin (2010/75/EU) 3 artiklan 3 kohta ja 20 artiklan 2 kohta. 

Lupahakemuksessa ei ole selvitystä siitä, miten suunniteltu toiminnan muutos 
vaikuttaa aiempaan kaatopaikkatoimintaan tai jätteenkäsittelykeskuksen 
toimintaan sekä niiden ympäristövaikutuksiin. Hakemuksessa ei ole myöskään 
selvitystä muun muassa vastaanotettavista jätteistä, jätteiden 
kaatopaikkakelpoisuuden varmistamisesta, jätteiden sijoittamisesta ja 
toimintojen tarkkailusta. 

Hakemuksen olisi tullut kattaa jätekeskuksessa harjoitettava 
kaatopaikkatoiminta kokonaisuudessaan, vaikka luvan myöntämisedellytykset 
nykyisenlaajuisen toiminnan osalta eivät hakemuksen johdosta tulisikaan 
arvioitavaksi. Aluehallintoviraston olisi tullut harkita, mihin jätekeskuksen 
toimintoihin haetun muutoksen vaikutukset ulottuvat ja edellyttää hakemusta 
täydennettäväksi tarvittavassa laajuudessa. Hakemuksessa olleiden puutteiden 
johdosta lupapäätös ei sisällä ympäristönsuojeluasetuksen 21 §:n edellyttämää 
arviota siitä, miten muutos tai laajennus vaikuttaa toiminnan kokonaisuuteen 
eikä perusteltua ratkaisua siitä, miltä osin aiemmin myönnettyä lupapäätöstä 
olisi muutettava.  

Käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella ei ole arvioitavissa, olisiko 
hakemuksen pitänyt kattaa ympäristönsuojelulain 35 §:n 4 momentin 
mukaisesti myös muita jätekeskuksessa harjoitettavia toimintoja kuin 
kaatopaikkatoiminnan. Jätekeskuksen toiminnasta aiheutuvien haitallisten 
kokonaisvaikutusten rajoittamistarpeen arviointi edellyttää, ettei tarkasteltavaa 
kokonaisuutta tulkita suppeasti. Samasta syystä tulisi pyrkiä siihen, että 
jätekeskuksen toiminnan muuttamista koskevat samanaikaisesti vireillä olevat 
lupahakemukset tulisi lähtökohtaisesti käsitellä aluehallintovirastossa 
samanaikaisesti. 

Ympäristönsuojeluasetuksen 20 §:n mukaan kaatopaikkaa koskevassa 
lupapäätöksessä on oltava määräykset kaatopaikalle sijoitettavaksi hyväksytyn 
jätteen määrästä ja lajista jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 
(179/2012) 4 §:ssä tarkoitetun luettelon mukaisesti. Valituksenalaisessa 
lupapäätöksessä ei ole annettu edellä mainittuja määräyksiä. Mainintaa 
kaatopaikalle sijoitettavasta tavanomaisesta yhdyskuntajätteestä ei ole 
pidettävä edellä mainittu lainkohta huomioon ottaen riittävänä. 

Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta ympäristölupaa. Tällöin 
on sen mukaisesti, mitä lupahakemuksen ulottuvuudesta ja lupaharkinnan 
laajuudesta on aikaisemmin lausuttu, varmistettava laajennettua toimintaa 
koskevien lupamääräysten ajantasaisuus. Laajennettua kaatopaikkatoimintaa 
koskevat lupamääräykset olisi tullut asettaa toiminnan olennaista muuttamista 
koskevassa lupapäätöksessä ja tarkistaa ne tarpeellisilta osin. 
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Lupapäätökseen liitettyä mainintaa siitä, että jos asetuksella annetaan 
asetettuja lupamääräyksiä ankarampia tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan 
voimassaolosta tai tarkistamisesta, on noudatettava asetusta, ei ole tässä 
tilanteessa pidettävä riittävänä varmistamaan, että luvan saaja on tietoinen 
kaatopaikkatoimintaansa koskevista määräyksistä ja että haitankärsijät ovat 
tietoisia siitä, mitä määräyksiä toiminnanharjoittajan on toiminnassaan 
noudatettava. 

Valituksenalainen päätös 

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Metsäsairila 
Oy:lle jätekeskuksen toiminnan olennaiseen muuttamiseen ja hylännyt 
hakemuksen siltä osin kuin se koskee toiminnan aloittamista muutoksenhausta 
huolimatta. Muutos on koskenut nykyisen jätetäytön laajentamista nojaavana 
rakenteena vanhan käytöstä poistetun jätetäytön luiskaan. Aluehallintovirasto 
on antanut nojaavaa rakennetta koskevat uudet lupamääräykset, joita on 
soveltuvin osin noudatettava jo käytössä olevalla jätetäyttöalueella.  

Lisäksi aluehallintovirasto on muuttanut Etelä-Savon ympäristökeskuksen 
28.3.2007 Metsä-Sairilan jätekeskuksen toiminnalle toistaiseksi myöntämän 
ympäristöluvan dnro ESA-2004-Y-242-111 lupamääräykset 9.1, 9.2. ja 10.1. 
Lisäksi aluehallintovirasto on poistanut edellä mainitun ympäristöluvan 
lupamääräysten lopussa suluissa annetut säädösviittaukset vanhentuneina. 
Päätöksen lupamääräykset koskevat myös nojaavan rakenteen laajennusaluetta 
sikäli kuin niistä ei ole nyt määrätty. 

Lupamääräykset 

2. Kaatopaikkatoiminta 

2.0.0. Loppusijoitusalueen nojaavana rakenteena toteutettava laajennusalue 
luokitellaan tavanomaisen jätteen kaatopaikaksi. 

Laajennusalueelle saa loppusijoittaa hakemuksen ja alla olevan taulukon 
mukaista tavanomaista yhdyskuntajätettä, rakentamisessa ja purkamisessa 
syntyvää jätettä, pysyvää jätettä, erityisjätteitä sekä muita laadultaan ja 
ominaisuuksiltaan vastaavia hyötykäyttökelvottomia jätteitä. Nojaavan 
rakenteen alueelle ei saa sijoittaa pilaantuneita maita. 
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Nojaavana rakenteena toteutetun laajennusalueen sallittu pinta-ala on 0,89 ha 
ja täyttötilavuus 80 000 m³ktr sisältäen esi- ja välipeittomaat. Laajennus 
mukaan lukien, koko jätetäyttöalueen sallittu kokonaispinta-ala on 3,77 ha ja 
kokonaistilavuus 370 000 m³ktr sisältäen esi- ja välipeittomaat. Täytön 
maksimikorkeus saa olla enintään +127 VVJ (jätteen pinta). 

Laajennusalueelle saa loppusijoittaa jätteitä enintään 5 000 tonnia vuodessa. 
Loppusijoitettavien jätteiden määrä esi- ja välipeittomateriaalit mukaan 
luettuna saa olla enintään 10 000 m³ktr vuodessa. 

2.0.1. Loppusijoitettavan jätteen on täytettävä tavanomaisen jätteen 
kaatopaikalle sijoitettavan jätteen kelpoisuusvaatimukset. 

Tavanomaisen jätteen kaatopaikan pintarakenteen tiivistyskerroksen alla 
olevaan jätetäyttöön tai rakenteeseen saa sijoittaa vain sellaista tavanomaista 
jätettä, jonka biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen pitoisuus määritettynä 
orgaanisen hiilen kokonaismääränä tai hehkutushäviönä on enintään 10 
prosenttia. Vaatimus ei koske kaatopaikoista annetun valtioneuvoston 
asetuksen (kaatopaikka-asetus, VNa 331/2013) 28 §:ssä erikseen mainittuja 
jätteitä. 

2.0.2. Laajennusalueelle saa sijoittaa kipsipohjaisia jätteitä, mikäli ne 
sijoitetaan erilleen biohajoavasta jätteestä. Kipsipohjaisen jätteen kanssa 
yhdessä loppusijoitettavan jätteen orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) saa 
olla enintään 50 000 mg/kg kuiva-ainetta eli (5 %) ja liuennut orgaaninen hiili 
(DOC) 800 mg/kg kuiva-ainetta. 

2.0.3. Laajennusalueelle saa sijoittaa asbestia sisältävää rakennus- ja 
purkujätettä sekä muuta soveltuvaa asbestijätettä kaatopaikan erilliseen 
eristettyyn osaan ilman testausta, mikäli sijoittamisessa noudatetaan 
kaatopaikka-asetuksen 31 § vaatimuksia. 

5. Jätteenkäsittelykeskuksen alueen vesien johtaminen ja käsittely 

5.0. Laajennusalueen suotovedet on kerättävä yhteen soveltuvin teknisin 
ratkaisuin ja johdettava olemassa oleviin suotovesialtaisiin. Suotovesialtaiden 
kuntoa on tarkkailtava ja havaitut vauriot on korjattava viivytyksettä. 
Allastilavuus on mitoitettava suotovesimäärän ja sadannan mukaisesti riittävän 
suureksi. 

6. Kaatopaikkakaasun keräys ja käsittely 

6.0. Laajennusalue on varustettava kaasunkeräysjärjestelmällä ja 
kaatopaikkakaasu on hyödynnettävä. Kaatopaikkakaasun 
talteenottojärjestelmän kunto on tarkastettava säännöllisesti ja havaitut vauriot 
on korjattava viivytyksettä. Kaatopaikkakaasun kertymistä ja purkautumista 
on tarkkailtava. 

7. Kaatopaikan rakentaminen 

Nojaavana rakenteena toteutettavan täyttöalueen rakentaminen 
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7.0.0. Laajennusalueen rakenteen on oltava hakemuksen ja 23.6.2015 päivätyn 
Metsäsairila Oy nojaava pohjarakenne vanhan jätetäytön luiskaan -
työselostuksen mukainen. Laajennusalueen pohjarakenne käy ilmi 23.6.2015 
päivätyistä leikkauspiirustuksista (1:100/1:100) nro 4, 5, 6 ja 7. 

Käytöstä poistetun kaatopaikan luiskan on oltava muotoiltu ja tiivistetty 1:4 
kaltevuuteen siten, että luiskan yläreunassa pintarakenteen korko on tasolla 
+113.50…+115.50 m. Muotoillun täytön päällä on oltava 500 mm paksu 
kantava kerros (M#0–32…55 mm) murskeesta. Kantavan kerroksen on oltava 
tasattu ja tiivistetty siten, että tiivistyskerros on voitu luotettavasti asentaa sen 
päälle. 

Kantavan kerroksen päällä on oltava pystysuunnassa kaksi bentoniittimattoa 
täydellä limityksellä. Bentoniittimattojen suojatason on oltava K ≤ 1 x 10-11, 
vetolujuus >15 kN/m ja kitkakulma >27°. Bentoniittimatoista muodostuva 
rakenne on oltava liitettynä uuden käytössä olevan kaatopaikan 
pohjarakenteen tiivistyskerrokseen. 

Tiivistyskerroksen päällä on oltava keinotekoinen eriste 2 mm:n LLDPE-
kitkakalvo tai muu vastaavan suojatason omaava, tarkoitukseen soveltuva 
keinotekoinen eriste hitsatuin saumoin. Asennetut keinotekoiset eristeet on 
oltava hitsattuna kiinni nykyisen jätetäytön olemassa oleviin pohjarakenteen 
keinotekoisiin eristeisiin. Keinotekoisen eristeen suojakerroksena on oltava 
suojageotekstiili (1 200 g/m²), joka on ankkuroitu yläpäästään. 

Keinotekoisen eristeen päällä on oltava vähintään 500 mm paksu 
kuivatuskerros (salaojakerros) hyvin vettä johtavasta materiaalista 
(esimerkiksi sepeli #6–8…55 mm) ja tämän päällä vähintään metrin paksu 
routaeristys/suojakerros tarkoitukseen sopivilla maamassoilla. 
Kuivatuskerroksen tukkeutuminen on oltava estetty esimerkiksi 
suodatinkankaalla tai muulla valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla. 

7.0.1. Valvontaviranomaiselle ja Mikkelin kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettava toteutetuista rakenteista 
seuraavat asiakirjat: 

- 23.6.2015 päivätty Metsäsairila Oy nojaava pohjarakenne vanhan jätetäytön 
luiskaan -työselostus pohjapiirustuksineen, poikkileikkauksineen ja 
rakennedetaljeineen; 
- materiaalien ja rakenteiden suunnitelmanmukaisuuden todentamisesta tehty 
laadunvalvontaraportti, jossa esitetään sekä luvan saajan oma että urakoitsijan 
laadunvalvonta ja laadunvalvontajärjestelmän varmistaminen ulkopuolisella 
puolueettomalla asiantuntijalla; 
- rakennustöiden dokumentointi ja raportointi. 

7.0.2. Täyttöalueelle on laadittava yksityiskohtainen täyttösuunnitelma, jossa 
esitetään täyttöjärjestys, eri jätteiden sijoitusalueet, täyttö- ja tiivistystekniikka 
ja -kalusto, peitekerrosten käyttö sekä kaasunkeräysrakenteiden asentaminen. 
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Täyttösuunnitelma on toimitettava tiedoksi valvontaviranomaiselle sekä 
Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen suunnitelman 
mukaisen täytön alkamista. Jätettä alueelle sijoitettaessa on huolehdittava siitä, 
ettei jätettä tiivistettäessä aiheuteta vaaraa pohjarakenteen rikkoutumiselle. 

7.0.3. Valvontaviranomaiselle on ilmoitettava rakenteen valmistumisesta. 
Jätteen loppusijoittamisen laajennusalueelle saa aloittaa vasta, kun 
valvontaviranomainen on hyväksynyt täyttöalueen pohjarakenteet 
käyttöönotettaviksi. 

7.0.4. Täyttöalue on suljettava vaiheittain täytön päätyttyä. Sulkeminen on 
toteutettava kaatopaikka-asetuksen vaatimusten mukaisesti.  

Vaadittu sulkemisen pintarakenne ylhäältä alaspäin 

Pintakerros ≥1 m 
Kuivatuskerros ≥ 0,5 m 
Tiivistyskerros ≥ 0,5 m 
Kaasunkeräyskerros 

8. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 

8.0. Häiriötilanteisiin vesienhallintajärjestelmissä tai rakenteissa on 
varauduttava suojapumppausjärjestelmin. Jätetäytön sisäisen veden ja alueen 
pohjaveden pintaa on tarvittaessa alennettava pumppauksin. 

9. Vakuus 

9.0. Luvan saajan on ennen nojaavana rakenteena toteutettavan 
laajennusalueen käyttöönottoa asetettava Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen eduksi lisävakuus kaatopaikan asianmukaisten 
sulkemistoimenpiteiden ja jälkihoidon varmistamiseksi. Nojaavana rakenteena 
toteutettavan laajennusalueen pintarakenteen osalta vaadittava vakuus on 
suuruudeltaan 20 €/m².  

9.3. Vakuuden tyyppinä tulevat kyseeseen pankkitakaus, pankkitalletus ja 
takausvakuutus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu 
ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen 
kuuluvassa valtiossa.  

Vakuutta on kerrytettävä siten, että vakuuden määrä vastaa koko ajan 
mahdollisimman hyvin niitä kustannuksia, joita toiminnan lopettaminen ja 
jälkihoito arviointihetkellä aiheuttaisivat.  

Pintarakenteiden vakuudet on asetettava vuoden 2021 
maarakennuskustannusindeksiin sidottuina. Indeksitarkistus on tehtävä viiden 
vuoden välein, ellei vakuutta tällä välin muusta syystä ole tarkistettu.  

Luvan saajan on viiden vuoden välein vuosiraportissa esitettävä arvio 
toimitettujen vakuuksien riittävyydestä. Arviossa on esitettävä 
pintarakenteiden vakuuden indeksitarkistus sekä selvitys vakuudella 
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katettavien jätteiden käsittelyn yksikköhinnoista, kuljetuskustannuksista sekä 
vakuuden vastaavuudesta. Arviossa on esitettävä myös kaatopaikan tarkkailun 
ja jälkihoitotoimenpiteiden, kuten jäteveden ja kaatopaikkakaasun käsittelyn 
kustannukset ja niiltä vaadittujen vakuuksien vastaavuus. Mikäli vakuutta on 
tarpeen muuttaa, toiminnanharjoittajan on tehtävä lupaviranomaiselle sitä 
koskeva esitys.  

Vakuuden on oltava voimassa yhtäjaksoisesti tai määrävälein uusittuna 
vähintään kolme kuukautta vakuuden kattamien toimien suorittamisesta ja 
niiden ilmoittamisesta valvontaviranomaiselle. Jos vakuuden voimassaoloa 
jatketaan, uusiminen on tehtävä ennen vakuuden voimassaolon päättymistä.  

Vakuuden on oltava voimassa kaatopaikan sulkemisen jälkeisen tarkkailun ja 
muun jälkihoidon päättymiseen saakka. Lupaviranomainen voi hakemuksesta 
vapauttaa vakuuden kokonaan tai osittain, kun luvan saaja on täyttänyt 
velvoitteensa.  

10. Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi  

10.0. Laajennusalueen sisäisen veden korkeutta on tarkkailtava vähintään 
puolivuosittain. Mikäli tarkkailussa havaitaan tavanomaisesta poikkeavia 
korkeusvaihteluja, tarkkailua on lisättävä valvontaviranomaisen hyväksymällä 
tavalla.  

Nojaavan rakenteen vesienhallintajärjestelmien kuntoa on tarkkailtava ja 
havaitut vauriot on korjattava viivytyksettä.  

Laajennusalueen suotovesien laatua on tarkkailtava osana jätekeskuksen 
velvoitetarkkailuohjelmaa. 

Jätetäyttöjä ja niiden painumia on tarkkailtava säännöllisesti sekä täytön 
aikana että jälkihoitoaikana. Myös kaatopaikan jätetäytön pinta-alaa, 
tilavuutta, koostumusta ja lämpötilaa sekä muita sisäisiä ominaisuuksia on 
seurattava ja tarkkailtava. Lisäksi on oltava tiedot jätteen 
sijoittamismenetelmästä ja kulloinkin käytetystä täyttöalueesta sekä laskelma 
kaatopaikan jäljellä olevasta täyttötilavuudesta.  

Muutetut lupamääräykset  

9.1. Luvan saajan on asetettava Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristö 
keskuksen eduksi vakuus käytössä olevien täyttöalueiden sulkemisen ja 
jälkihoidon varalle. Vakuus sulkemisen varalle on suuruudeltaan 200 000 
euroa tavanomaisen jätteen täyttöalueen hehtaaria kohti, 266 000 euroa 
vaarallisen jätteen täyttöalueen hehtaaria kohti ja 66 500 euroa pysyvän jätteen 
täyttöalueen hehtaaria kohti. Vakuus voidaan kerätä vuosittaisina erinä 
jaettuna tasan kunkin täyttöalueen jäljellä olevalle täyttöajalle.  

Jälkihoitovaiheen tarkkailua varten on asetettava erillinen kiinteä 150 000 
euron vakuus.  
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Vanhan täyttöalueen asianmukaisen lopettamisen ja viimeistelytoimien 
varmistamiseksi asetettava vakuus on 1,35 miljoonaa euroa, joka sisältää 
jälkitarkkailun ja vesienkäsittelyn osuuden.  

9.2. Käsiteltäväksi otettaville pilaantuneille maille on asetettava vakuus niiden 
asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. Vakuuden suuruus määritellään 
aina kalenterivuoden lopussa välivarastoituna olevan massamäärän mukaan. 
Vakuus vaaralliseksi jätteeksi luokiteltaville maille on 85 €/tonni ja 
tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltaville maille 50 €/tonni. Vakuussummia 
tarkistetaan vuosittain rakennuskustannusindeksin sekä tehtyjen toimien 
mukaisesti.  

Luvan saajan on asetettava Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- 
keskuksen eduksi 500 000 euron (sis. alv) jätteen käsittelytoimintaa koskeva 
vakuus. Vakuus on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen 
lainvoimaiseksi tulosta.  

10.1. Jätteenkäsittelykeskusta ja sen toimintoja ja niiden ympäristövaikutuksia 
on tarkkailtava. Metsäsairila Oy:n jätekeskuksen velvoitetarkkailuohjelma on 
päivitettävä tämän päätöksen mukaiseksi. Päivitetty tarkkailuohjelma on 
toimitettava toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi kuuden 
kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 

Aluehallintoviraston päätöksen ratkaisun perusteluja 

Nojaava rakenne on suunniteltu vanhan jätetäytön luiskaan. Jätetäyttö ja sen 
päälle rakennettava tuhkasta ja maatäytöstä koostuva kantava kerros toimivat 
laajennusosan pohjamaana. Vanha jätetäyttö on rakennettu 1–5 metriä paksun 
turvekerroksen ja sen alapuolisen moreenimaan päälle. Uuden rakenteen 
pohjamaana ei siten ole kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 
(kaatopaikka-asetus, VNa 331/2013) edellyttämä kantava maaperä (kallio tai 
kivennäismaa). Pohjamaana toimivan turvekerroksen sekä vanhan 
kaatopaikkatäytön kantavuuden, vakavuuden ja painumien selvittämiseksi on 
teetetty kattava geotekninen selvitys, joka on esitetty 
ympäristölupahakemuksen liitteenä. Selvityksen avulla on haluttu sulkea pois 
mahdollisuus pohjamaan sellaisesta painumisesta, mikä voisi johtaa sortumiin 
jätetäytössä ja mahdollisiin tilanteisiin, jossa pohjan tiivisterakenne pääsisi 
vaurioitumaan. Selvityksessä on myös tarkasteltu kattavasti mahdollisten 
painumien vaikutusta muihin pohjarakenteisiin ja erityisesti eristekalvoon. 
Geoteknisen selvityksen mukaan kaatopaikan alla oleva turve on täytön aikana 
tiivistynyt siten, ettei siinä enää tapahdu yläpuolisen rakenteen kannalta 
merkityksellistä painumista. Murskekerroksella ja muotoilumassoilla peitetyn 
vanhan jätetäytön kantavuutta on selvityksessä arvioitu Odemarkin 
mitoituskaavalla. Kaatopaikan vanhan jätetäytön kantavuusmoduuli E on 
murskekerroksen päältä Odemarkin mitoituskaavalla laskettuna > 45 MPa. 
Geoteknisen selvityksen tulokset kantavuuden osalta vastaavat niin ikään 
selvityksenä käytetyssä ”Kaatopaikan tiivistysrakenteet -oppaassa” (SYKE, 
ympäristöopas 36/2002) esitettyjä kaatopaikkojen karkearakeisen mineraalisen 
pohjamaan kantavuusvaatimuksia. 
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Kaatopaikka-asetuksen 9 §:n nojalla lupaviranomainen voi päätöksellään 
lieventää pohjarakenteita koskevia vaatimuksia asetuksessa säädettyjen 
edellytysten täyttyessä. Hakemuksen ja siihen liitetyn geoteknisen selvityksen 
ja muun yllä mainitun perusteella aluehallintovirasto katsoo, että kaatopaikan 
pitäjä on luotettavasti osoittanut kaatopaikan pohjan olevan niin vakaa, ettei 
kaatopaikasta ja jätteiden sijoittamisesta haetulle alueelle voi aiheutua 
pitkänkään ajan kuluessa jätelaissa tai ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle eikä ympäristönsuojelulain 
7 §:ssä tarkoitetun maaperän pilaamiskiellon tai 8 §:ssä tarkoitetun pohjaveden 
pilaamiskiellon rikkomista. Näin ollen, ja kun vielä otetaan huomioon se, että 
esitetyn pohjarakenteen tiiveysominaisuudet vastaavat hyvin tai jopa ylittävät 
kaatopaikka-asetuksessa pohjarakenteiden tiiveydelle asetetut vaatimukset, on 
kaatopaikan maaperälle asetetuista vaatimuksista voitu tässä tapauksessa 
poiketa.  

Kun otetaan huomioon toiminnan laatu, siitä saadut selvitykset sekä annetut 
lupamääräykset, voidaan ennalta arvioida, ettei muutetustakaan toiminnasta 
aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa tai 
muuta merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai 
pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, 
vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden 
vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista 
annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Toiminnalle ei 
ole kaavoituksellisia esteitä. 

Ratkaisussa ja lupaharkinnassa on otettu huomioon ympäristönsuojelulain 
48 §:n mukaisesti ne toiminnan osat, joihin olennainen muutos voi vaikuttaa ja 
ne ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ja riskit, joita muutos voi aiheuttaa. 
Hakemuksen mukainen toiminnan olennainen muuttaminen koskee jätteiden 
loppusijoitusaluetta. Toiminnan muutoksella voi täten olla vaikutusta jätteiden 
loppusijoittamiseen, jätetäyttöalueen rakenteisiin, suotovesien 
muodostumiseen, kaatopaikkakaasujen keräykseen sekä jätetäyttöalueen 
seurantaan ja tarkkailuun. Näiden toimintojen osalta on tarkasteltu voimassa 
olevan ympäristöluvan muutostarpeet sekä annettu uusia lupamääräyksiä. 

Hakemuksen mukaisella toiminnan muutoksella ei ole vaikutusta 
kompostointilaitoksen, biokaasulaitoksen, pienkuormien vastaanottoalueen, 
rakennusjätteen lajitteluhallin, vaarallisen jätteen välivaraston tai 
yhdyskuntajätteen siirtokuormausaseman toimintaan eikä pilaantuneiden 
maiden käsittelyyn. Näiden toimintojen osalta voimassa olevaa 
ympäristölupaa ei ole tarpeen muuttaa tai antaa niiden osalta uusia 
lupamääräyksiä. 

Toiminnan muutoksen mahdollisia ympäristövaikutuksia on tarkasteltu 
erityisesti jätevedenpuhdistamolle johdettavien suotovesien, pintavesi- ja 
pohjavesikuormituksen sekä ilmapäästöjen osalta. Suotovedet johdetaan 
laajennuksen jälkeenkin edelleen tiiviisiin tasausaltaisiin ja sieltä edelleen 
jätevedenpuhdistamolle puhdistettaviksi. Suotovesien määrän on arvioitu 
vähenevän muutoksen myötä. Toiminnan muutos ei täten lisää kuormitusta 
puhdistamolle johdettaviin vesiin, ympäröiviin pintavesiin tai pohjavesiin. 
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Muodostuva kaatopaikkakaasu kerätään kaasunkeräysputkistoilla ja 
hyödynnetään, eikä jätetäyttöalueen laajennus täten lisää päästöjä ilmaan. 
Käytössä olevan jätetäyttöalueen pohjalle on rakennettu kaatopaikka-
asetuksen vaatimukset täyttävät pohjarakenteet. Vanhan jätetäytön luiskaan on 
rakennettu vastaavan vaatimustason täyttävä tiivis rakenne, joka estää uuden 
täyttöalueen suotovesien pääsyn vanhaan jätetäyttöön. Rakenteen kuntoa, 
jätetäytön sisäisen veden pinnan korkeutta sekä purkautuvia suotovesiä 
tarkkaillaan salaojakaivojen tarkkailukaivoista sekä tarkkailuohjelman 
mukaisella näytteenotolla. Toiminnan mahdolliset häiriöt ovat havaittavissa ja 
ne voidaan tarvittaessa estää ennakoivin suojapumppauksin. 

Toiminta ei vaaranna Etelä-Savon vesienhoitoalueen 
vesienhoitosuunnitelmassa vuosiksi 2016–2021 asetettuja tavoitteita. 

Hakija on toimittanut valvontaviranomaiselle eli Etelä-Savon elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle jätteiden käsittelyä koskevan BAT-
selvityksen vuoden 2019 lopulla. Valvontaviranomainen ratkaisee, onko luvan 
tarkistaminen jätteen käsittelyä koskevien BAT-päätelmien vuoksi tarpeen. 
Jätteenkäsittelyä koskevat BAT-päätelmät eivät sisällä jätteen 
loppusijoittamista koskevia päätelmiä. 

Ympäristönsuojelulain 76 §:n mukaan ympäristölupa-asian vireilletulon 
jälkeen voimaan tulleita päätelmiä sovelletaan vain, jos se on hakijan kannalta 
kohtuullista ottaen huomioon lupahakemuksen ja päätelmien sisältö ja 
päätelmien voimaantulon ajankohta. BAT-päätelmät on julkaistu hakemuksen 
vireilletulon jälkeen. Nyt käsiteltävä hakemus ja sen vaikutukset kohdistuvat 
jätteiden loppusijoittamiseen eikä hakemuksella muuteta alueella tapahtuvaa 
jätteen käsittelyä. Tämän ja valvontaviranomaisessa kesken olevan arvioinnin 
vuoksi jätteenkäsittelyä koskevien BAT-päätelmien soveltaminen tämän 
päätöksen mukaisessa lupaharkinnassa olisi hakijan kannalta kohtuutonta. 

Aluehallintoviraston päätöksen lupamääräysten perusteluja 

Hakemuksen käsittelyn yhteydessä Etelä-Savon ympäristökeskuksen 
28.3.2007 antaman ympäristölupapäätöksen Dnro ESA-2004-Y-242-111 
lupamääräykset on tarkasteltu ja niitä on muutettu tarpeellisilta osin.  

Voimassa olevan ympäristölupapäätöksen säädösviittaukset ovat 
vanhentuneita. Niillä viitataan sittemmin kumottuihin säädöksiin, joten ne on 
poistettu. Lupamääräysten sisältövaatimukset vastaavat kuitenkin voimassa 
olevan lainsäädännön vaatimuksia. Lupamääräyksiin on tästä syystä tehty vain 
tarvittavat muutokset. Laajennusaluetta koskien on annettu uudet 
lupamääräykset. 

Voimassa olevassa ympäristöluvassa on muilta osin riittävät määräykset 
häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista tilanteista sekä kirjanpidosta ja 
raportoinnista. Näitä määräyksiä ei ole uudelleen toistettu tässä päätöksessä, 
mutta ne edelleen velvoittavat toiminnanharjoittajaa kuten muutkin toimintaa 
yleisesti koskevat määräykset. Näitä ovat esimerkiksi voimassa olevan 
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ympäristöluvan määräykset meluhaittojen torjunnasta ja seurannasta sekä 
pöly- ja hajuhaittojen torjumisesta. 

Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaisesti ympäristöluvassa on annettu 
tarpeelliseksi katsotut määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen 
nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi. Jätteen käsittelyä ja 
raportointia koskevat määräykset ovat jätelain ja jätteistä annetun 
valtioneuvoston asetuksen (jäteasetus, VNa 179/2012) mukaisia. 

Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoimintaa harjoittavan 
on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja 
toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. 
Olemassa olevien toimintojen osalta jätteenkäsittelytoiminnan vakuutta 
koskevat määräykset tulee tarkistaa viimeistään toiminnan olennaisen 
muutoksen yhteydessä. Voimassa olevassa ympäristöluvassa on annettu 
lupamääräykset sekä kaatopaikkatoimintaa (määräys 9.1.) että muuta 
jätteenkäsittelyä (määräys 9.2.) koskien. Molemmat määräykset on tässä 
yhteydessä tarkistettu. Vakuuksien riittävyyttä on arvioitu ympäristöhallinnon 
ohjeen 5/2012 Jätevakuusopas ja ajantasaisten maarakennustyön hintojen 
nojalla. 

Lupamääräysluvun 2.0. määräykset koskevat loppusijoitettavien jätteiden lajia, 
määrää ja kaatopaikkakelpoisuutta laajennusalueen lisäksi soveltuvin osin 
koko käytössä olevalla täyttöalueella. Näiden määräysten lisäksi ovat edelleen 
voimassa loppusijoittamista koskevat vuonna 2007 myönnetyn luvan 
lupamääräykset, kuten 2.3. jätteiden testaamisesta, 2.4. jätetäyttöön kielletyistä 
jätteistä ja 2.5. haittojen torjumisesta.  

Lupamääräyksessä on asetettu enimmäismäärät jätetäytön tilavuudelle ja 
loppusijoitettavien jätteiden määrälle. Määräyksessä on hakemuksen 
mukaisesti loppusijoitettavan jätteen enimmäismäärä vuodessa sekä 
kokonaismäärä laajennusalueen ja koko käytössä olevan jätetäyttöalueen 
osalta. Vuonna 2007 myönnetyssä ympäristöluvassa ei ole erikseen määrätty 
loppusijoitettavan jätteen määrästä, joten lupamääräys koskee myös olemassa 
olevaa täyttöaluetta. Myös täyttökorkeus on määrätty. 

Lupamääräys 5.0. koskee laajennusalueen suotovesien johtamista kaatopaikka-
asetuksen 5 § mukaisesti. Suotovesien johtamista koskevat myös muut vuonna 
2007 myönnetyn ympäristöluvan jätteenkäsittelykeskuksen alueen vesien 
johtamista ja käsittelyä koskevat määräykset. Tasausaltaiden riittävä mitoitus 
on ennaltavarautumisen kannalta tarpeen, jotta estetään suotovesien pääsy 
pintavesiin myös rankkasateiden aikana. 

Lupamääräys 6.0. on annettu laajennusalueen kaatopaikkakaasun 
asianmukaisen keräämisen ja käsittelyn varmistamiseksi kaatopaikka-
asetuksen 8 § mukaisesti. Kaasun hyödyntämisestä on määrätty myös 2007 
ympäristöluvan määräyksessä 6.1. Kaatopaikka-asetuksen 43 § mukaan 
kaatopaikkakaasun kertymistä ja purkautumista on tarkkailtava siten, että 
kaasun muodostuksesta saadaan luotettavat tiedot kaatopaikan kaikilla osilla. 
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Kaatopaikan rakentamista koskevassa kohdassa 7.0. on annettu tarvittavat 
määräykset nojaavan täyttöalueen rakentamisesta. Määräykset 7.0.0.–7.0.1. 
ovat tarpeen rakenteen suunnitelman mukaisen toteutuksen varmistamiseksi ja 
valvomiseksi. Nojaavan luiskarakenteen perustamista ja rakennetta koskevilla 
määräyksillä varmistetaan rakenteen tiiveys- ja kantavuusvaatimukset. 

Lupamääräyksen 7.0.2. mukainen yksityiskohtainen täyttösuunnitelma on osa 
rakennussuunnittelua. Täytön suunnittelussa otetaan huomioon 
tiivistysrakenteiden kuormituskestävyys ja routasuojaustarve. 

Lupamääräys 8.0. on annettu poikkeustilanteiden varalle ja se täydentää 
voimassa olevan ympäristöluvan määräyksiä häiriö- ja poikkeuksellisista 
tilanteista. Suojapumppaaminen voi olla tarpeen päästöjen estämiseksi pinta- 
tai pohjavesiin, mikäli suotoveden tai pohjaveden pinnan taso nousee yllättäen 
esimerkiksi poikkeuksellisen kovan sadannan vuoksi. 

Lupamääräys 9.0. koskee laajennusalueen sulkemisen varmistamiseksi 
annettavaa vakuutta. Pintakerroksen rakentamista koskevan vakuuden suuruus 
on määritetty tavanomaisen jätteen kaatopaikkojen keskimääräisten 
sulkemiskustannusten perusteella. Jälkihoidon vakuudesta sekä vakuuden 
asettamisesta, tarkistamisesta, voimassaolosta ja vapauttamisesta määrätään 
yksityiskohtaisemmin muutetussa lupamääräyksessä 9.1. ja uudessa 
lupamääräyksessä 9.3. 

Jälkitarkkailulta edellytetty vakuus on vakuuden voimassaolon 
varmistamiseksi muutettu kiinteäksi vakuudeksi ja sen suuruus on korotettu 
5 000 euroon vuodessa. Näin vakuus kattaa varmemmin jälkihoitovaiheen 
näytteenoton ja laboratoriotestausten kustannukset sekä kaatopaikkakaasun 
käsittelyn. Jälkitarkkailun vakuus on mitoitettu 30 vuoden ajaksi ja se on 
tarkoitettu pohja- ja pintavesiseurannan, kaatopaikan sisäisen veden 
seurannan, kaatopaikkakaasun käsittelyn sekä osan jätevesien 
käsittelykustannuksista kattamiseen. Jälkitarkkailun vakuus koskee 
laajennusalueen lisäksi myös käytössä olevaa ja osittain vanhaa jätetäytön 
aluetta. 

Vanhan jätetäytön osalta on vaadittu jo edellisessä ympäristöluvassa 1,35 
miljoonan euron vakuus sulkemistoimien ja myös jätevedenkäsittelyn 
kustannusten kattamiseen. Laajennusalueella syntyvät suotovedet johdetaan 
samaan tasausaltaaseen ja jätevedenkäsittelyyn kuin vanhan jätetäytön vedet. 
Hakemuksessa esitetyn arvion mukaan suotovesien määrä ei tule laajennuksen 
myötä lisääntymään. Tästä syystä jälkitarkkailulta vaadittuun kiinteään 
vakuuteen ei ole otettu mukaan kuin osa jätevedenkäsittelyn kustannuksista. 

Tarkkailua koskevan lupamääräyksen muuttaminen on tarpeen, sillä 
tarkkailuohjelma on päivitetty. Tarkkailuohjelma on tarpeen päivittää myös 
tämän päätöksen mukaisilla tarkkailuvelvoitteilla kuten jätetäytön painuman 
seurannalla. Ympäristönsuojelulain 65 § mukaisesti tarkkailusuunnitelman 
hyväksynyt viranomainen voi tarvittaessa muuttaa antamiaan 
tarkkailumääräyksiä tai hyväksymäänsä suunnitelmaa. 
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Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Metsä-Sairilan ympäristön asukkaat ry (jäljempänä yhdistys) on vaatinut, että 
ympäristölupapäätös tulee kumota. Luiskarakennetta ei saa rakentaa käytöstä 
poistetun kaatopaikkaluiskan päälle.  

Mikäli ympäristölupapäätöstä ei kumota, on lupamääräystä 2.0.1 muutettava. 
Kaatopaikan pintarakenteen tiivistyskerroksen alla olevaan jätetäyttöön tai 
rakenteeseen ei saa sijoittaa mitään jätettä. 

Yhdistys on myös vaatinut Vaasan hallinto-oikeutta ennen päätöstään 
pyytämään asiasta ennakkoratkaisu Euroopan Unionin tuomioistuimelta, jos 
Vaasan hallinto-oikeus harkitsee valituksen kohteena olevassa asiassa 
asettumista ympäristöviranomaisen tulkinnan kannalle.  

Yhdistys on perustellut vaatimustaan seuraavasti: 

Vaatimus 1 

Asian aiempi käsittely Vaasan hallinto-oikeudessa 

Vaasan hallinto-oikeus on aikaisemmassa 30 sivuisessa päätöksessään erittäin 
tarkasti käsitellyt edellytyksiä rakentaa vanhan kaatopaikan liuskaan päälle 
uusi kaatopaikka. Näin ollen hallinto-oikeus myös kumosi asiassa aiemmin 
annetun myönteisen ratkaisun ja katsoi, että mikäli hakija haluaa käsittelyä 
jatkaa, asia tulee käsitellä aluehallintovirastossa uudelleen. 

Kaatopaikkadirektiivissä (1999/31/EY) ei ole tarkasteltu mahdollisuutta 
sijoittaa uusi kaatopaikka määräykset täyttämättömän vanhan kaatopaikan 
päälle. Tämä osoittaa, ettei tällainen toiminta täytä direktiivin tavoitteita.  

Metsä-Sairilan vanha kaatopaikka, sen sijainti ja kaatopaikalla olevat jätteet 

Kiistatonta on se, että Metsä-Sairilan kaatopaikalle on toimitettu vuodesta 
1971 vuosikymmenien ajan erittelemättömästi kaikki Mikkelin alueen 
yhdyskuntajätteet ja myös tällä alueella tapahtuneen rakennustoiminnan 
purkujätteet sekä myös erilaiset ongelmajätteet. Kaatopaikka-alueelle on tuotu 
vuosikymmenten varrella öljyisiä pilaantuneita maita, kreosoottipitoisia maita, 
liimatynnyreitä, asbestia, sairaalajätteitä ynnä muuta. 

Ympäristöluvan käsittelyn kannalta keskeistä on, etteivät em. 
ongelmajätteiden vanhat sijaintipaikat ole kaatopaikan pitäjällä tiedossa. 
Kattavaa jätekarttaa ei siis ole olemassa. Kyseistä karttaa ei siten ole 
myöskään liitetty hakemusmateriaaliin.   

Ympäristölupapäätöksen vastineen sivulla 44 Metsäsairila Oy on todennut 
muun muassa, että 2007 käytöstä poistettu vanha kaatopaikka on suljettu ja 
alueelle on rakennettu pintarakenteet vuonna 2018. Vanhalle jätetäyttöalueelle 
sijoitettujen ongelmajätteiden sijoituspaikat ovat luvanhakijan sekä valvovan 
viranomaisen tiedossa (ks. Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunto asiassa 
3.4.2020). Suunnitellulle nojaavan rakenteen alueelle ei ole sijoitettu 
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ongelmajätteitä. Suljetun jätetäyttöalueen vaarallisten jätteiden 
sijoitusalueiden kartta on esitetty vastineen liitteessä 1. 

Ympäristölupapäätöksen kohdan ”Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
lausunto” alussa sivulla 35 esitetään muun muassa: Vanhan jätetäyttöalueen 
nyt puheena olevaan luiskaan ei ELY-keskuksen tietojen mukaan ole sijoitettu 
ongelma-/vaarallista jätettä.  

Yhdistys toteaa edellisestä, että kyseinen viittaus ilmaisee ainoastaan ELY-
keskuksen käsityksen ilman, että sitä perustettaisiin mihinkään 
mittaustuloksiin ja tutkimuksiin. ELY-keskus on tarkastellut asiaa ainoastaan 
valvonnan kannalta. Myöskään ympäristöluvan hakija ei siis ole esittänyt 
tällaista selvitystä. Lisäksi viitatun kartan mainitaan olevan vaarallisten 
jätteiden kartta. Ongelmajätteitä ja haitallisia jätteitä ei mainita lainkaan tässä 
viittauksessa. Johtopäätöksenä yhdistys toteaa, ettei hakemusmateriaalissa ole 
esitetty selvitystä luiskassa olevien jätteiden laadusta eikä ole mitenkään 
pystytty osoittamaan, ettei luiskassa ole esim. ongelmajätteitä. Toinen edellä 
olevista harhaanjohtavista väitekokonaisuuksista on siis se, että vanhan 
suljetun jätetäytön ikä ei suinkaan voi olla yli 20 vuotta, koska sinne on vielä 
vuonna 2007 tuotu jätteitä. Yhteenvetona yhdistys toteaa, ettei vasta vähän 
aikaa sitten eli vuonna 2007 käytöstä poistettu jätetäyttö sovi uuden 
kaatopaikan pohjaksi. 

Suunniteltu luiskakaatopaikkarakenne on epäluotettava ja aiheuttaa 
ympäristön pilaantumisen vaaraa 

Perusteluissa viitataan myös Vaasan hallinto-oikeuden aikaisemman päätöksen 
perusteluiden oikeudelliseen arviointiin. 

Ympäristön pilaantumisen vaara syntyy perustettaessa uutta jätetäyttöä vanhan 
jätetäytön päälle. Pohjarakenne ei ole kaatopaikoista annetun valtioneuvoston 
asetuksen 331/2013 vaatimusten mukainen eikä täysin estä pohjaveden ja 
maaperän pilaantumisen vaaraa. Vanhan jätetäytön alla ei ole kiinteää pohjaa. 
Ratkaisuksi hakija esittää vanhan ja uuden täytön välistä luiskarakennetta, 
jonka keskellä olisi muovikalvo. Esitetyn muovikalvon sopimattomuudesta 
yhdistys on esittänyt seuraavat perustelut:  

- Suunniteltu synteettinen eristyskalvo edesauttaa jätemassojen 
massaliikunnon mahdollisuutta muodostamalla pinnalleen vesipitoisen 
täyttökerroksen ja sen alle valmiin liukupinnan.  
- Edelleen vanhan ja uuden täytön väliin pantava muovikalvo muodostaa 
erikoisen kaatopaikan sisäisen orsivesikerroksen, jos muovi pysyy ehjänä. 
Massojen liikkuminen voi johtaa suotovesien hallitsemattomaan virtaukseen. 
Kallion louhinta alueella edistää jätemassojen liikkumista ja vaarantaa 
eristyskalvon kestävyyden.  
- Jätetäytön alla olevan eristyskalvon kuntoa ei ole mahdollista seurata 
mitenkään, ainakaan kalvoa vahingoittamatta. Kalvon rikkoutuminen 
paljastuisi pitemmän ajan kuluttua pohjavesinäytteiden haitta-
ainepitoisuuksien kohoamisen kautta ja tällöin olisi vahinko jo tapahtunut. 
Eristyskalvoa ei ole mahdollista uusia.  
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- Kaatopaikan pitkään elinkaareen nähden tällainen eristyskalvo keskellä 
täyttöä olisi täysin keinotekoinen ratkaisu ja muodostaa erittäin suuren riskin 
ympäristön pilaantumiselle.  
- Vaaraa aiheutuu lisäksi siitä, että rakenteen vaurioituessa alle jäävän, 
pohjaeristämättömän, ongelmajätteitä sisältävän jätetäytön sisäinen vesi 
suotautuu pohjaveteen. Vanha kaatopaikka on aikanaan perustettu osittain 
lampeen ja suopohjalle turvekerroksen päälle ja luiskakaatopaikka on tarkoitus 
sijoittaa osittain suon päälle.  
- Turvekerroksen kantavuus ja leikkauslujuus on heikko, joten päälle ladottava 
uusi jätetäyttö painaa alle jäävän täyttökerroksen suotovesiä niin alaspäin kuin 
sivuillekin. Kallioperän ruhjeet osaltaan kuljettavat haitta-aineita kauemmas 
maaperään ja Saimaaseen, joka on 30–40 metriä luiskakaatopaikkaa alemmalla 
tasolla.  
- Kuten jo edellä on todettu, jätteenkäsittelytoiminta ja vanhan jätetäytön 
täyttäminen on aloitettu vuonna 1971. Varsinaisen jätteen sijoitus vanhaan 
jätetäyttöön on lopetettu vuonna 2007, minkä jälkeen täytön päälle on levitetty 
energiateollisuuden tuhkia ja lievästi pilaantuneita maamassoja. Jätetäytön 
paksuus luiskassa on paksuimmillaan 10–12 metriä. Kairausten yhteydessä 
otetuissa näytteissä täytössä havaittiin mm. puuta, erittäin pieneksi hajonnutta 
muovia ja tiiltä.  
- Vanhassa jätetäytössä on biohajoavaa jätettä ja tämänkin seurauksena uuden 
kaatopaikan pohjaksi suunniteltu vanha jätetäyttö tulee edelleen painumaan 
vuosikymmeniä.  
- Hakemuksen liitteen 14b sivun 4 mukaan Metsä-Sairilan vanhan jätetäytön 
kokonaispainuma tulee 150 vuoden aikana vaihtelemaan pisteestä riippuen 
välillä 2–3,5 metriä. Painuman määrään vaikuttaa jätetäytön paksuus ja jätteen 
päälle läjitetyn tuhkatäytön paksuus. Painuma on merkittävä. Uuden jätetäytön 
rakentamisen aiheuttamaksi kokonaispainumaksi arvioidaan 0,25–0,34 metriä. 

Hakemuksen liitteessä 14c on tarkasteltu vanhan jätetäytön pohjana olevan 
turvekerroksen painumista ja on tultu siihen tulokseen, että jätetäytön 
alapuolisen pohjamaan painuman ei voida katsoa merkittävästi vaikuttavan 
nojaavaan rakenteeseen. Vuodessa painumaa tapahtuisi 3,5–13 cm. Yhdistys 
on todennut, että pitkällä aikavälillä painuma olisi kuitenkin merkittävä. 

- Keskeistä on, että painuma-arviot perustuvat mallinuksiin ja 
todennäköisyyksiin. Pitkällä kymmenien vuosien aikavälillä ei tuloksia voida 
pitää riittävän luotettavina. Suunniteltu kalvoratkaisu on riskirakenne.  
- Pohjasedimentin ja turvekerrosten tiivistyminen jatkuu edelleen ja jätetäyttö 
painuu edelleen. Esitetty väite, että vanha suo- ja pohjasedimenttikerros 
pidättää luontaisesti hyvin veden liikkeitä ei pidä paikkaansa. Näkemys, että 
vanhan suoalueen ja Sirkkalammen pohja estäisivät luontaisesti veden kulkua, 
ei vastaa todellisuutta.  

Yhdistys on todennut, että rakenteeseen liittyy paljon epävarmuutta eikä sitä 
voida pitää pitkällä aikavälillä luotettavana.  

Luiskakaatopaikan alle jäisi epähomogeeninen vanhoista jätetäytöistä 
muodostuva pohja. Painumat vaihtelisivat paikoittain ala- ja yläpuolisen täytön 
massan, konsolidoituvuuden ja maatumisen mukaisesti. Kivet, puu, metalli ja 
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lasiesineet aiheuttaisivat ajan kuluessa suunniteltuja eristysrakenteita rikkovia 
pistekuormia. Vanhan jätetäytön sisältöä ei tunneta, jätetäyttöä on yritetty 
tutkia vain muutamien koeluonteisten kairausten avulla. Eristysrakenteeseen 
muodostuisi aikaa myöten väistämättä reikiä ja halkeamia, jolloin yläpuoliset 
suotovedet pääsisivät kulkeutumaan alempaan täyttökerrokseen ja edelleen 
yhdessä vanhan jätetäytön suotovesien kanssa maahan ja pohjaveteen.  

Yhdistys on kiinnittänyt huomiota siihen, että lupapäätöksen kohdan 
”Yleiskuvaus”, sivulla 16 otaksutaan, että tasolla + 100.00 m olevat salaojat 
alentavat luiska-alueen suotoveden pintaa siten, että suotoveden pinnan nousu 
luiska-alueen rakenteiden alapintaan estyy ja että suotoveden paine ei pääse 
kuormittamaan rakennettavaa rakennetta. Otaksuma ei ole vahvalla pohjalla 
eikä sitä ole perusteltu. Suotoveden pinnaksi luiskan yläreunan kohdalla 
kerrotaan havaitun +105,75 m (16.5.2014). Tieto on seitsemän vuotta vanha.  

Metsä-Sairilan jätekeskuksen velvoitetarkkailun vuosiraportin 2020 sivulta 6 
näkyy, että jätetäytön vesipinta vanhan jätetäyttöalueen pohjoisosan 
havaintopisteessä STP 3 suunnitellun luiskakaatopaikan pohjoispuolella on 
vuonna 2020 ollut tasolla noin 104 metriä ja pisteessä STP 2 
luiskakaatopaikan eteläpuolella tasolla 108 metriä. Hakemusmateriaalissa 
liitteenä 17 on vastaava raportti vuodelta 2017. Jätetäyttöalueen kartasta, liite 
4 (hakemusmateriaalin liite 12), näkyy, että vanhan suljetun kaatopaikan pinta 
on korkeustasolla 113–114 metriä. Suunnittelualueella jätetäytön paksuus 
vaihtelee luiskan alaosan 2–3 metristä luiskan yläosan noin 15 metriin.   

Yhdistys on todennut, että luiskakaatopaikan omat ja sen alapuolelle jäävät 
suotovedet tulevat kuormittamaan rakenteiden alaosaa. Ympäristöluvan 
lupamääräyksessä 10 on määräyksiä luiskakaatopaikan tarkkailusta. 
Ympäristöluvassa ei kuitenkaan ole määräyksiä toimenpiteistä, joihin on 
ryhdyttävä siinä tilanteessa, että suotovesien hallinta on epäonnistunut.   

Luiskakaatopaikan synteettinen eristyskalvo ja suunniteltu rakenne eivät tulisi 
kestämään vuosikymmeniä tai periaatteessa ikuisesti niin kuin pitäisi. 
Eristyskalvon kuntoa ei olisi mahdollista sitä rikkomatta seurata muuten kuin 
pohjavesinäytteiden haitta- ainepitoisuuksien avulla ja niiden kohotessa olisi 
vahinko jo tapahtunut. Eristyskalvoa ei ole mahdollista uusia.  

Perusteluina on viitattu lisäksi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen 1.2.2017 
(päätösnumero 17/0046/3)”Sovellettavia lainkohtia ja oikeusohjeita” sivuun 
21, jossa on siteerattu ympäristönsuojeluasetuksen 20 §:ää. 

Keskeistä on, että edellä mainituin perustein käytöstä poistetun vanhan 
kaatopaikan jälkihoitoa ja valvontaa ei voida toteuttaa kelvollisesti sen 
jälkeen, kun sen päälle on rakennettu uusi kaatopaikka. Vanha kaatopaikka on 
poistettu käytöstä vasta vuonna 2007.  

Yhdistys on todennut, että kaatopaikkatoiminta on jo kertaalleen määrätty 
lopetettavaksi kyseisellä suunnittelualueella, koska alue ei ole 
ympäristökeskuksen päätöksen perusteluiden mukaan täyttänyt 
valtioneuvoston päätöksessä kaatopaikoista (861/1997) asetettuja vaatimuksia 
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muun muassa pohjan tiiveyden osalta. Lisäksi on otettava huomioon, että 
vanhaan jätetäyttöön on todennäköisesti sijoitettu myös vaarallisia jätteitä ja 
ainakin ongelmajätteitä. Nyt kuitenkin käytöstä poistetun kaatopaikan päälle 
halutaan rakentaa uusi kaatopaikka. 

Metsä-Sairilan vesien tarkkailu  

Vuoden 2020 Metsä-Sairilan jätekeskuksen velvoitetarkkailuraportissa on 
esitetty mittaustuloksia myös aikaisemmilta vuosilta. Raportin kohdassa 8 
”Yhteenveto ja tulosten tarkastelu” (s. 15) esitetään, että Metsä-Sairilan 
lajittelu- ja kierrätyskeskuksen toiminnasta aiheutuu nykyisellään vain lievää 
kuormitusta alueen vesistöihin ja että suurin osa kuormasta kohdistuu Saimaan 
Myllylahteen laskevaan ojaan ja tätä kautta Myllylahteen.  

Kuten lupahakemuksesta ja siinä esitetystä kuvasta 6-2 (s. 8) ilmenee, osalta 
vanhaa jätetäyttöaluetta ja uusilta jätetäyttöalueilta pintavedet ohjautuvat 
luontaisesti pohjoisen suuntaan Sirkkapuroa myöden Saimaan Myllylahteen. 
Suunniteltu luiskakaatopaikka on tällä alueella.   

Raportin mittaustuloksista nähdään, että  

- Tällä suunnalla on ajoittain mitattu suuria haitta-ainepitoisuuksia. 
Esimerkiksi pisteessä pt 3 (Sirkkapuro eli Myllylahteen laskeva oja) on 
ammoniumtypelle vuosina 2009 ja 2010 mitattu jopa 22 000 µg/ l ja 17 500 
µg/l sekä vuonna 2016 24 000 µg/l pitoisuus. Ammoniumtypen määrä kuvaa 
hyvin veden pilaantumista.  
- Sähkönjohtavuudelle mitattiin tarkkailupisteessä pt 3 keväällä 2020 arvo110 
mS/m (syksyllä ei mittausta). Tämä vastaa jätevesille mitattuja lukemia. 
Suotovesialtaasta viemäriin puhdistamolle johdettaville jätevesille 
(tarkkailupiste 10) mitattiin alimmillaan marraskuussa lukema 230 mS/m.  
- Pohjaveden havaintoputkessa hp III mitattiin vuonna 2020 keväällä 
ammoniumtypen pitoisuudeksi 1 500 µg/l ja syksyllä 1 600 µg/l. Suurempia 
arvoja on mitattu aiempina vuosina.  
- Pohjaveden ympäristölaatunormin mukainen ammoniumtypen NH4N raja on 
0,20 mg/l eli 200 µg/l. Tilanne ei ole hyvä.  

Ympäristöluvan arvioinninkannalta on keskeistä, että jätetäyttöjen 
läheisyydessä tapahtuvien YIT Infra Oy:n louhintatöiden vaatimien 
räjäyttelyjen seurauksena vanhojen jätetäyttöjen pohjaolosuhteet muuttuvat. 
Siitä sekä jätemassojen liikkeestä voi aikaa myöten aiheutua pysyvä haitta-
aineiden lisääntyminen suotovesissä. 

Yhdistys on todennut, ettei tilannetta pidä pahentaa kasaamalla uutta jätettä 
kiinteää pohjaa vailla olevan vanhan jätetäytön päälle.  

Kaatopaikan mahdolliset haitta-aineet kulkeutuvat Sirkkapuroa pitkin 
jäteaseman pohjoissivulta Pöllänsuon kautta ensinnä länteen ja toisaalta 
pohjoisemmas Vuorelan Saimaan Mustaselälle uimarannan läheisyyteen.   
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Kaatopaikan läheisyydessä on runsaasti loma-asuntoja ja ympärivuotisia 
asuntoja. Pelkästään Mustaselän Pitkälahden pohjoispuolella olevalla 
niemekkeellä on kahdeksan loma-asuntoa. Asukkailla on kaivoja. Loma-
asuntoja on jäteaseman lähellä lisäksi muun muassa Laitsaaressa ja Mustaselän 
länsirannalla olevassa Salosaaressa, jossa on myös vakituisia asuntoja. Myös 
Riuttalan leirikeskus on jäteaseman läheisyydessä. Haitat koskevat monia.  

Saimaan pinta on noin 75 metrin tasolla jätetäyttöjen ollessa yli 100 metrin 
tasolla. Saimaa on 30–40 metriä kaatopaikkaa alemmalla tasolla. Jäteaseman 
vedet virtaavat helposti Saimaaseen. Maasto jäteasemalta ja kaatopaikalta 
Saimaan Pitkälahdelle ja Mustaselälle on jyrkkää alamäkeä. Pitkän ajan 
kuluessa ja olosuhteiden muuttuessa riski haitta-aineiden pääsystä vesistöön 
kasvaa.  

Yhteenvetona yhdistys toteaa, että luiskakaatopaikan rakentaminen 
suunnitelman mukaisella tavalla aiheuttaisi ympäristön pilaantumisen vaaraa 
(YsL 2000/86 7 § ja 8 §) ja eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa 
tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille (NaapL 1920/26, 17 §). 

Luiskarakenteen suunnitelma ei täytä kaatopaikka-asetuksen mukaisia 
vaatimuksia 

Yhdistys on kiinnittänyt huomiota voimassa olevan lainsäädäntömme asiaa 
koskeviin määräyksiin. Yhdistys on viitannut kaatopaikoista annetun 
valtioneuvoston asetuksen, VNa 331/2013 6 §:ään ja todennut, ettei hakemus 
täytä edellä mainittuja. valtioneuvoston päätöksen vaatimuksia.  

Yhdistys on viitannut edellä mainitun valtioneuvoston asetuksen liitteessä 1 
vaadittuun. Kaatopaikan maaperän tulee siis olla kivennäismaata tai kalliota. 
VNa 331/2013 6 §:n 2 momentin mukaan maaperän tiiveyttä on tarvittaessa 
parannettava tiivistyskerroksella. Nyt on tarkoitus parantaa tiivistyskerroksella 
jätetäytön päälle rakennettavan tuhka-/maatäytön ja sen päälle rakennettavan 
kantavan kerroksen tiiveyttä. Yhdistys on todennut, ettei jätetäyttö päälle 
rakennettavine tuhka-/maatäyttöineen, kantavine kerroksineen sekä 
tiivistyskerroksineen vastaa mainittua VNa 331 liitteen 1 vaatimaa 
kivennäismaata tai kalliota. Kaatopaikan maaperällä ei tarkoiteta vanhaa 
käytöstä poistettua jätetäyttöä.  

Lisäksi yhdistys on viitannut liitteen 1 kohdan 2 tavanomaisen jätteen 
kaatopaikalle asetettuihin vaatimuksiin. Suunnitellussa luiskarakenteessa 
(valituksen kohteena olevan ympäristöluvan lupamääräys 7.0.0) sivu 51) on 
tarkoitus vanhan peitetyn jätetäytön päälle rakentaa ensin 500 mm kantava 
kerros murskeesta ja sen päälle limitetty bentoniittimattotiivistyskerros. 
Tiivistyskerroksen paksuutta ei ole määrätty. Tiivistyskerroksen päälle tulisi 
LLDPE-kitkakalvo tai muu vastaavan suojaustason omaava keinotekoinen 
eriste. Keinotekoisen suojakerroksen päälle tulisi suojageotekstiili ja sen päälle 
vähintään 500 mm kuivatuskerros (salaojakerros) ja sen päälle vähintään 
metrin paksu routaeristys/suojakerros tarkoitukseen sopivilla maamassoilla. 
Lupamääräyksessä on kuivatuskerrokseen liittyen suluissa mainittu 
salaojakerros.  
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Yhdistys on todennut, ettei hakemuksen liitteenä 14 a olevassa 
rakennussuunnitemassa näytä olevan mainintaa salaojakerroksesta eikä sen 
liitteinä olevissa kuvissakaan tätä näy. Epäselväksi siten jää, onko ko. 
kerrokseen tarkoitus asentaa salaojia ja mikä niiden vaikutus olisi rakenteen 
kannalta. Liitteen 1 kohdassa 2 ”Pintarakenteiden kerrokset” rakenteeseen siis 
vaaditaan myös kaasunkeräyskerros. Sitä ei suunnitellussa rakenteessa ole. 
Perusteluja kaasunkeräyskerroksen puuttumiselle ei ole esitetty.  

Yhdistys on viitannut Suomen ympäristökeskuksen ohjeen 89 
”Kaatopaikkojen lopettamisopas” kohdassa 5.6 ”Vanha ja uusi kaatopaikka 
rinnakkain” sivulla 52 esitettyyn: 

”Kaatopaikkasuunnitelmassa ja lupahakemuksessa esitetään usein, että vanhan 
kaatopaikan täyttöaluetta käytettäisiin osittain uuden täyttöalueen pohjana. 
Tällöin uusi täyttöalue tulisi ”nojaaman” vanhaan jätepenkereeseen. Usein on 
myös esitetty, että kaatopaikkaa korotettaisiin ja/tai vanhojen täyttöalueiden 
välejä täytettäisiin. VNp:n liitteen 1 kohta 3.1 edellyttää, että kaatopaikan 
maaperän on oltava kantavaa kivennäismaata tai kalliota. Vaatimus on 
ehdoton eikä siihen voi hakea lievennystä. Vaatimuksella varmistetaan 
kaatopaikan pohjarakennekerroksille kunnollinen rakentamispohja. Näin ollen 
kokonaan uutta jätepengertä tai sen osaa ei voida 1.11.2007 jälkeen enää 
perustaa vanhan jätepenkereen päälle. Jos vanhan kaatopaikan viereen tehdään 
uusi kaatopaikka tai sen osa, uuden osan rakenteet on tehtävä VNp:n 
vaatimusten mukaan ja vanha ja uusi jätepenger on pääsääntöisesti 
rakennettava erilleen toisistaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä eri osien 
kaatopaikkavesien ja -kaasun hallintaan”  

Edellä olevassa tekstissä VNp:llä tarkoitetaan valtioneuvoston päätöstä 
kaatopaikoista VNp 861/97. Valtioneuvoston päätöksen VNp 1049/1999 
mukaan käytössä olevaan kaatopaikkaan sovelletaan 1.11.2007 alkaen VNp 
861/1997 liitteen 1 kohtaa 3.1. Tämä tarkoittaa sitä, että 1.11.2007 jälkeen ei 
uutta kaatopaikkaa voida rakentaa osittainkaan vanhojen jätetäyttöjen päälle. 

VNa 331/2013 on pääosin kumonnut päätöksen VNp 861/97. Asia ei ole 
kyseessä olevan luiskakaatopaikkarakenteen hyväksyttävyyden osalta 
kuitenkaan muuttunut. VNa 331/2013 liitteen 1 kohdan 1 ”Pohjarakenteiden 
tiiveysvaatimukset” mukaiset kaatopaikan maaperän (kivennäismaa tai kallio) 
vedenläpäisevyys- ja paksuusvaatimukset ovat samat kuin VNp 861/97 liitteen 
1 kohdan 3.1 ”Kaatopaikan pohjarakenteet” vaatimukset. Kaatopaikkaa ei saa 
perustaa jätetäytön päälle vaan pohjan tulee olla kivennäismaata tai kalliota.  

Lainsäädäntömme mahdollistaa edellä mainittujen vaatimusten lieventämisen 
tietyin perustein VNa 331/2013 9 §:n mukaisesti.  

Hakemuksen mukaan vanhan jätetäytön päälle halutaan rakentaa 
keinotekoinen viisto pohja. Bentoniittimatoille on lupamääräyksessä 4 asetettu 
suojaustaso K <= 1 x 10−11 ja bentoniittimattojen päälle on suunniteltu tulevan 
muovikalvo.  
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Yhdistys on todennut, että kun otetaan huomioon, että luiskakaatopaikka tulisi 
epävakaalle pohjalle jätetäytön päälle, jonka pohjana on suo- ja turvepohja, ei 
luiskakaatopaikan edellä mainittu pohjarakenne olisi kuitenkaan pitkällä 
aikavälillä luotettava eikä se mitenkään vastaisi vaadittavaa kivennäismaata tai 
kalliota.  

Metsä-Sairilassa ei edellä mainittuja lieventämisperusteitä ole olemassa. 
Painuma- ynnä muita laskelmia on tehty, mutta luotettavaa kokonaisarviointia 
huomioon ottaen mm. maaperän ja jätetäyttöjen liikkuminen ei ole esitetty.  

Yhdistys on todennut, että edellä olevien säädösten perusteella on kiistatonta, 
että kaatopaikasta ja jätteiden sijoittamisesta voi aiheutua jätelaissa ja 
ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua vaaraa ja haittaa terveydelle ja 
ympäristölle sekä pohjaveden pilaamiskiellon rikkomista. Suunniteltu rakenne 
on keinotekoinen ja pitkällä aikavälillä riskialtis eikä se täytä VNa 331/2013 
vaatimuksia. 

Luiskakaatopaikan rakentaminen suunnitelman mukaisella tavalla aiheuttaisi 
ympäristön pilaantumisen vaaraa (YsL 2000/86 7 § ja 8 §) ja eräistä 
naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta 
naapureille (NaapL 1920/26, 17§).  

Kaatopaikan sijoittaminen suunniteltuun paikkaan olisi lisäksi kaatopaikoista 
annetun direktiivin (1999/31/EY) kaatopaikan sijaintia koskevien vaatimusten 
pääsäännön vastainen. Kaatopaikkadirektiivi 1999/31/EY tuli voimaan 
16.7.1999 ja se on otettu huomioon Suomen jäte- ja ympäristölainsäädännössä. 
Tähän asiaan liittyen direktiivissä on muun muassa kaatopaikkojen 
yleisvaatimusten (Liite I) lisäksi kiinnitetty huomiota myös kaatopaikkojen 
käytöstä poistamis- ja jälkihoitomenettelyyn (13 artikla).  

Yhdistyksen käsityksen mukaan Itä-Suomen aluehallintovirasto on 
ympäristöviranomaisena vakavalla tavalla poikennut kaatopaikkadirektiivin 
tavoitteista ja EU-lainsäädännöstä antamalla päätöksen, jonka mukaan uusi 
kaatopaikka voidaan rakentaa vanhan päälle ja toisaalta vanha kaatopaikka 
voidaan lopettaa rakentamalla sen päälle uusi kaatopaikka. Vanha jätetäyttö on 
poistettu käytöstä vasta vuonna 2007.  

Hakija on lupahakemuksen sivulla 18 kohdassa 8.1 ”Vastaavat rakenteet 
muilla jätelaitoksilla” vedonnut siihen, että aikavälillä 2009–2014 on 
vastaavalla periaatteella vanhan jätetäytön päälle tai osittain vanhan jätetäytön 
luiskaan rakennettaville uusille jätetäytöille haettu ja saatu ympäristölupa 
neljälle jätteenkäsittelyalueelle. Asialla on saattanut olla vaikutusta 
lupapäätöksen myöntämiseen.  

Yhdistys on todennut, että tiedossa ei ole missä määrin kyseessä olevien 
sijoituspaikkojen olosuhteet ja ratkaisut vastaavat tai poikkeavat Metsä-
Sairilasta ja miten ne vastaavat nykysäädöksiä. Kyseessä on harvinainen 
normaalikäytännöstä poikkeava ratkaisu, jolle Metsä-Sairilassa ei ole 
minkäänlaisia perusteita. Tällaiset poikkeukselliset kaatopaikkaratkaisut eivät 
kuulu enää 2020-luvulle. 
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Luiskakaatopaikan pohjaa koskevat tiedot ovat puutteellisia 

Jäteasema-alueen ruhjekartta on osa vuonna 1992 AIR-IX Oy:n laatimaa 
selvitystä ”Metsä-Sairilan kaatopaikan laajennus, osa I Ympäristöselvitykset 
Työ 15960Y Tampere 7.2.1992”. Kyseessä olevasta kartasta näkyy, että 
kallioperä on hyvin ruhjeista. 

Vertaamalla suunnitellun jätetäyttöalueen karttaan nähdään, että läntisin ruhje 
kulkee suunnilleen luiskakaatopaikan läntisimmän reunan alla. 
Lupahakemuksen sivulla 8 olevaan kuvaan 6-2 vertaamalla nähdään, että 
läntisin ruhje kulkee myös etelästä pohjoiseen valuvan Sirkkapuron kohdalla.  

Valituksen liitteenä olevan AIR-IX Oy:n selvityksen sivulla 3 kohdassa 
”Rakennusgeologinen kallioluokitus ”kerrotaan:  

”Kivityypiltään koko alue on liuskerakenteista kiillegneissiä. Liuskeisuuden 
suuntainen pystyrakoilu on hallitseva rakosuunta. Sama suunta on 
pääasiallinen ruhjesuunta. Liuskeisuuden kulku ja samalla myös ruhjeiden 
suunta on lounas – koillinen. Kallio on kukkuloiden kohdalla vähärakoista. 
Notkelmissa rakoilu on tiheämpää ja ruhjeiden kohdalla kallio saattaa olla 
löyhää ja voimakkaasti rapautunutta hyvinkin syvälle. Suurimmat kallioperän 
ruhjeet ja niiden suunnat on esitetty piirustuksessa 1007.”  

Yhdistys on korostanut, että hakemuksen liitteinä olevat asiakirjat liite 6 
Maaperäkartta ja liite 7 Kallioperäkartta ovat aivan ylimalkaisia ja esitetty 
suuressa mittakaavassa eikä niissä anneta mitään tarkempaa tietoa Metsä-
Sairilan kaatopaikan pohjasta.   

Myöskään hakemuksen liitteissä 14 b Geotekninen selvitys ja 14 c 
Geoteknisen selvityksen jäljennös ei ole esitetty mitään tietoa kallioperän 
ruhjeisuudesta. Kallion ruhjeisuuskartta (liite 8) ja AIR-IX:n selvitys (liite 10) 
kuitenkin kiistatta osoittavat, että jätetäytön alapuolella on kallioruhje ja kallio 
on alueella yleensäkin ruhjeista.  

Yhdistys toteaa, että hakemusmateriaali on tältä osin täysin puutteellista. 
Maaperätiedot on esitetty hakemuksen kohdassa 6.2 ”Maaperä” ja AIR-IX:n 
selvityksen kohdan 1.3 ”Maaperän laatu” sivuilla 1–2. 

Hakemuksen edellä esitetyn lainauksen toinen kappale on jokseenkin sanasta 
sanaan sama teksti kuin AIR-IX:n selvityksessä. Teksti onkin selvästi peräisin 
AIR IX:ltä. Hakemuksen tekstistä on kuitenkin jätetty pois maininta moreenin 
mahdollisesta routivuudesta.  

Vanhan kaatopaikan pohjana olevan moreenin routivuus merkitsee sitä, että 
pohja ei ole vakaa. Edellä lainatussa tekstissä mainitaan rakeisuusanalyysit, 
mutta niitä ei ole saatavilla hakemusmateriaalissa eikä ole tiedossa mistä ja 
koska näytteet on otettu. Ilmeisesti kyseessä on AIR IX:n vuonna 1992 
tekemät analyysit, joiden kattavuutta ei nyt voida arvioida.  

Kallioruhjeita ei mainita lainkaan eikä niitä ole selvitettykään.  
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Yhdistys on todennut, että selvää on, että vanhan jätetäytön alapuolisen maa- 
ja kallioperän rakennetta ja tiiveyttä ei ole selvitetty riittävällä tavalla. Pätevää 
selvitystä pystytään tuskin enää tekemäänkään, koska maa- ja kallioperän 
päällä on nyt vanha käytöstä poistettu kaatopaikka. 

Ympäristölupapäätöksessä ei ole otettu huomioon alueella tapahtuvaa kallion 
louhintaa ja murskausta 

YIT Infra Oy louhii ja murskaa kalliota suunnitellun luiskakaatopaikan 
läheisyydessä. YIT Infra Oy ja Lemminkäinen Infra Oy yhdistyivät vuonna 
2018. Toiminta käy ilmi Lemminkäiselle myönnetystä ympäristöluvasta. 
Kiviaines irrotetaan poraamalla ja räjäyttämällä, kuten lupapäätöksen sivun 3 
toiminnan yleiskuvauksessa kerrotaan. Vuosittain on lupa louhia enintään 
200 000 tonnia kiviainesta, kuten sivulla 23 lupamääräyksestä 1 ilmenee.  

Edellä mainitun ympäristöluvan lupamääräyksen 1 (s. 23) mukaan 
louheen/murskeen tuotanto on enintään 200 000 t/v. Ympäristölupa on 
voimassa 31.12.2031 saakka, kuten lupapäätöksen sivulla 28 kerrotaan. 

Louhinta-alue, jolla räjäytellään, on esitetty valituksen liitteessä 12, joka on 
myös hakemusmateriaaliin kuuluvan liitteen 14a ”Rakennussuunnitelma” 
piirustusluettelon piirustus 19.2. ”Jätekeskuksen opaskartta”. Tähän 
piirustukseen se on merkitty nimellä ”Lemminkäisen ottoalue”. 
Luiskakaatopaikan reunan etäisyys kyseessä olevan alueen reunasta on noin 
100 metriä ja etäisyys alueen keskelle vajaat 200 metriä. Piirustuksen oikeassa 
alakulmassa olevan otsikkotaulun vieressä olevan karttaan merkityn 
mittakaavan avulla etäisyydet ovat helposti nähtävissä.  

Yhdistys on todennut, ettei valituksen kohteena olevassa päätöksessä ole otettu 
lainkaan huomioon luiskakaatopaikan läheisyydessä tapahtuvaa vuoden 2031 
loppuun jatkuvaa räjäyttelyä ja louhintaa. Räjäyttely ravisuttaa vanhaa 
jätetäyttöä ja suunnitellun luiskakaatopaikan pohjaa ja aiheuttaa suunnitellulle 
rakenteelle vakavan riskin. Kallion räjäyttely alueella edistää 
luiskakaatopaikan jätemassojen liikkumista ja vaarantaa eristyskalvon 
kestävyyden. Tämä alueen kokonaiskäyttö on kuitenkin otettava huomioon 
ratkaisussa. 

Luiskakaatopaikka ei täytä parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) ja 
ympäristön kannalta parhaan käytännön (BEP) vaatimuksia 

Metsäsairila Oy on esittänyt ympäristönsuojelulain 53 §:n mukaisen arvion 
parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimustason täyttymisestä 
lupahakemuksen sivuilla 22–24 kohdassa 12 ”Paras käyttökelpoinen tekniikka 
(BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö”. Hakijan mukaan toiminnassa 
sovelletaan ympäristön kannalta parasta käytäntöä. 

Lupahakemuksen asiaa koskeva taulukko on esitetty myös 
ympäristölupapäätöksen sivuilla 33–34 kohdassa ”Paras käyttökelpoinen 
tekniikka” otsikolla ”Parhaan käyttökelpoisen tekniikan täyttyminen 
laitoksella”. Kyseessä olevassa taulukossa esitetään YSL 53 § mukaisella 
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jaottelulla huomioon otettava asia ja sitä vastaava toiminta, joka kuvaa hakijan 
mielestä parasta käyttökelpoista tekniikkaa.  

Yhdistyksen käsityksen mukaan taulukon kohta 1) jätteiden määrän ja 
haitallisuuden vähentäminen; ei osoita parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
käyttöä. Tavanomaisen jätteen jätetäyttöalueen nojaavalla pohjarakenteella 
vähennetään jätteen haitallisuutta sijoittamalla se limittäin aiemman jätetäytön 
päälle. Nojaavan rakenteen alueelle sijoitetaan ainoastaan kevyttä 
jätemateriaalia, joka ei sisällä pilaantuneita maa-aineksia tai haitta-aineita.   

Yhdistys on todennut, että näkemys on omituinen. On aivan kiistatonta, ettei 
sijoitettavan jätteen haitallisuus vähene, kun jätteet sijoitetaan vanhan käytöstä 
poistetun jätetäytön päälle.  

Parasta käyttökelpoista tekniikkaa on kaatopaikka, jonka maaperä 
(kivennäismaa tai kallio) täyttää VNa 331/2013 liitteen 1 vaatimukset. Nyt 
suunniteltu luiskakaatopaikka ei täytä näitä määräyksiä, vaan se on riskejä 
sisältävä vaikeasti toteutettava keinotekoinen erikoisjärjestely eikä siten 
parasta käyttökelpoista tekniikkaa.  

Lisäksi on kerrottu, että nojaavan rakenteen alueelle sijoitetaan ainoastaan 
kevyttä jätemateriaalia, joka ei sisällä pilaantuneita maa-aineksia tai haitta-
aineita.  

Yhdistys on todennut, että lupamääräyksessä 2.0.0 ei kuitenkaan ole mainintaa 
kevyestä jätemateriaalista vaan nojaavana rakenteena toteutettavaksi 
suunniteltu laajennusalue luokitellaan tavanomaisen jätteen kaatopaikaksi 
ilman painorajoitusta. 

Toiminnan riskien ja onnettomuusvaarojen ennalta ehkäiseminen sekä 
onnettomuuksien seurausten ehkäiseminen 

Hakijan mukaan mahdolliset häiriötilanteet ja ympäristöriskit on tunnistettu 
ennalta ja niihin on asianmukaisesti varauduttu.  

Yhdistys on todennut, että ei ole selvitetty miten toimitaan, jos kyseinen 
poikkeuksellinen rakenne vaurioituu ja miten se tällaisessa tilanteessa 
korjataan. Onnettomuustilanteisiin sekä ympäristöriskeihin varautumista 
koskevissa kappaleissa 10 ja 11 viitataan jäteaseman palo- ja 
pelastussuunnitelmaan sekä ennaltavarautumissuunnitelmaan, jotka eivät 
suoranaisesti liity suunniteltuun luiskakaatopaikkaan. 

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönottoon vaadittava aika ja 
toiminnan suunnitellun aloittamisajankohdan merkitys sekä päästöjen 
ehkäisemisen ja rajoittamisen kustannukset ja hyödyt 

Hakijan käsityksen mukaan lupahakemuksessa kuvattu toiminta vastaa tällä 
hetkellä parasta käyttökelpoista tekniikkaa.  
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Yhdistys on todennut, että suunniteltu luiskakaatopaikka on riskejä sisältävä 
vaikeasti toteutettava keinotekoinen erikoisjärjestely eikä se siten ole parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa. 

Teollisessa mittakaavassa käytössä olevat tuotantomenetelmät ja menetelmät 
päästöjen hallitsemiseksi 

Teollisessa mittakaavassa käytössä olevat päästöjenhallintamenetelmät 
perustuvat pohjarakenteeseen, joka toteutetaan kaatopaikka-asetuksessa 
esitettyjen tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen vaatimusten mukaisesti. 

Yhdistys on todennut, että suunniteltu luiskakaatopaikka on riskejä sisältävä 
vaikeasti toteutettava keinotekoinen erikoisjärjestely eikä se täytä VNa 
331/2013 mukaisia vaatimuksia. 

Tekniikan ja luonnontieteellisen tiedon kehitys 

Tekniikan kehittymistä seurataan ja uutta tekniikkaa otetaan käyttöön, mikäli 
investointi osoittautuu teknisesti sekä taloudellisesti järkeväksi, kannattavaksi 
ja ympäristövaikutuksiltaan aiempaa edullisemmaksi.  

Yhdistys on todennut, että suunniteltu luiskakaatopaikan pohja tulisi olemaan 
keinotekoinen erikoisrakenne, jota ei olisi mahdollista myöhemmin muuttaa. 
Uutta tekniikkaa ei voitaisi ottaa käyttöön muuten kuin siirtämällä jätteet pois 
pohjarakenteen päältä. 

Euroopan komission ja kansainvälisten toimielinten julkaisemat tiedot 
parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta 

Hakijan mukaan jätteiden käsittelystä̈ ei ole julkaistu lopullista kansallista 
BREF-asiakirjaa. Euroopan komissio on hyväksynyt jätteiden käsittelyn 
BREF-asiakirjan vuonna 2006. Siinä ei kuitenkaan ole kuvattu jätteiden 
loppusijoitusta. BREF-asiakirjan uudistaminen on työn alla ja lopullinen 
luonnos siitä on hyväksytty komitean kokouksessa huhtikuussa 2018.   

Luiskakaatopaikan rakentaminen merkitsisi huononnusta ympäristön kannalta. 
Kyseessä ei ole ympäristönsuojelulain 527/2014 (YSL 53 §) mukainen paras 
käyttökelpoinen tekniikka, vaikka hakija niin väittää. Jätetäyttöjen 
sijoittaminen niille varatuille alueille lainvoimaisen ympäristöluvan 
lupamääräysten mukaisesti on parempi ja riskittömämpi ratkaisu. 

Yhdistys on todennut, että kaatopaikan sijoittaminen suunniteltuun paikkaan 
olisi kaatopaikoista annetun direktiivin (1999/31/EY) kaatopaikan sijaintia 
koskevien vaatimusten pääsäännön vastainen.  

Itä-Suomen aluehallintovirasto kertoo ympäristölupapäätöksen sivulla 58 
kohdassa ”Päätelmien soveltaminen ympäristölupaharkinnassa”, että hakija on 
toimittanut valvontaviranomaiselle eli Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle jätteiden käsittelyä koskevan BAT-selvityksen vuoden 
2019 lopulla ja että valvontaviranomainen ratkaisee, onko luvan tarkistaminen 
jätteen käsittelyä koskevien BAT-päätelmien vuoksi tarpeen.  
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Yhdistys on todennut, että tässä tapauksessa on kuitenkin kyseessä uusi 
ympäristölupa, joka koskee luiskakaatopaikkaa eli jätetäyttöalueen nojaavan 
pohjarakenteen lupahakemus.  

Luiskakaatopaikan ympäristölupahakemus on päivätty jo 20.12.2018 ja siinä 
on esitetty hakijan perustelut liittyen parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan 
(BAT) ja ympäristön kannalta parhaaseen käytäntöön (BEP).   

Yhdistys on todennut, että väite, jonka mukaan hakemuksella ei muuteta 
alueella tapahtuvaa jätteen käsittelyä, on virheellinen. Suunniteltu 
luiskakaatopaikka on riskejä sisältävä vaikeasti toteutettava keinotekoinen 
erikoisrakenne, joka vaatii sitä koskevat erilliset lupamääräykset.  

Kyseessä ovat toisaalta hakijan omat BAT-perustelut, jotka hakijan mielestä 
osoittavat, että BAT-vaatimukset täyttyvät.  

Aiemmassa tätä samaa luiskakaatopaikkaa koskevassa Itä-Suomen 
aluehallintoviraston myönteisessä (ja Vaasan hallinto-oikeuden kumoamassa) 
ympäristölupapäätöksessä nro 21/2015/1 sivulla 16, kohdassa ”Ratkaisun 
perustelut”, esitetään: 

”Jätteiden loppusijoituksesta ei ole olemassa tällä hetkellä parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) koskevaa referenssiasiakirjaa, ns. 
BREF-asiakirjaa. Kaikki hakemuksessa esitetyt loppusijoitus- ja 
vesienkäsittelytoiminnot täyttävät kuitenkin BAT:lle asetettavat vaatimukset. 
Maaperä ja pohjavesi suojataan vettäpidättävin ja ohjaavin rakentein. 
Käsittelyä vaativat vedet kerätään yhteen ja johdetaan jätevedenpuhdistamolle 
käsiteltäväksi.”  

Kyseessä olevan ympäristölupapäätöksen kohdassa ”Hakemus” sivulla 7 
”Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) esitetään: Hakija toteaa, että 
nojaavassa rakenteessa käytetään kohteeseen parasta käyttökelpoista 
tekniikkaa.” Lupahakemus oli tullut vireille 26.6.2014 ja hakija on jo tuolloin 
vedonnut BAT-perusteluun. Asian uudelleen käsittely on tullut vireille 
aluehallintovirastossa 28.3.2017. Yhdistys on todennut, että tällä kertaa 
aluehallintovirasto on kuitenkin samassa asiassa ottanut kannan, että 
jätteenkäsittelyä koskevien BAT-päätelmien soveltaminen tämän päätöksen 
mukaisessa lupaharkinnassa olisi hakijan kannalta kohtuutonta. 
Aluehallintovirasto ei selvästikään arvioi luiskakaatopaikan täyttävän BAT:lle 
asetettavia vaatimuksia. Kyseessä onkin poikkeuksellinen riskirakenne.  

Yhdistys on todennut, että valituksen kohteena olevan ympäristölupapäätöksen 
mukainen luiskakaatopaikan rakenteen ja toiminnan ei voida katsoa edustavan 
parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 

Luiskakaatopaikan tarve  

Luiskakaatopaikan rakentamista on perusteltu lupahakemuksen kohdassa 2 
”Toiminta, jolle lupaa haetaan” näin:  
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”Metsäsairila Oy hakee Metsä-Sairilan jätekeskusta koskevaan, voimassa 
olevaan ympäristölupaansa muutosta, jolla mahdollistettaisiin nykyisen 
jätetäytön laajentaminen nojaavana rakenteena vanhan, käytöstä poistetun 
jätetäytön luiskaan.   

Nojaavan rakenteen avulla nykyisen jätepenkan tilavuutta voidaan lisätä 
merkittävästi, mikä vähentää tarvetta rakentaa uutta kaatopaikkapohjaa 
nykyisen täysin jätteistä vapaalle alueelle. Nojaava rakenne helpottaa 
jätepenkkojen lopullista maisemointia. Lisäksi tällaiselle, yhtenäiselle alueelle 
tehtävä sadevesien hallinta- ja ohjausjärjestelmä on paremmin toteutettavissa.”  

Nykyistä jätepenkkaa laajennettaisiin käytöstä poistetun jätetäytön päälle. 
Jäteasemalla on kuitenkin runsaasti tilaa kokonaan uudelle täyttöalueelle, jolla 
olisi hyvä pohja. Lemminkäinen Infra Oy/YIT Infra Oy on louhinut ja louhii 
edelleen alueelta kalliota nykyisen täyttöalueen itäpuolella ja louhintaa on 
perusteltu jäteaseman tarpeilla.  

Jäteasema-alueelta löytyy sopivaa kalliopohjaista tilaa kaatopaikalle ja joka 
tapauksessa on ennen pitkää kuitenkin otettava kokonaan uusi täyttöalue 
käyttöön. 

Jätetäytöt eivät näy jäteaseman ulkopuolelle, joten ympäristöön sopivalla 
maisemoinnilla ei ole merkitystä.  

Selvää on myöskin, että sadevesien hallinta- ja ohjausjärjestelmä on paremmin 
toteutettavissa uudelle tarkoitusta varten rakennetulle kantavalle alueelle kuin 
vanhan käytöstä poistetun kaatopaikan jäteluiskaan.  

Hakemuksen kohdan 7.6.2 ”Täyttösuunnitelma” (s. 15) ja 
ympäristölupapäätöksen kohdan ”Täyttösuunnitelma” (s. 11) mukaan käytössä 
olevan nykyisen jätetäyttöalueen kokonaistilavuus ilman nojaavan rakenteen 
tilavuusvaikutusta on 290 000 m3ktr ja täyttöalueen tehollinen pinta-ala 2,88 
ha. Suunnitellulla nojaavalla rakenteella lisättynä käytettävissä olevan 
jätetäyttöalueen kokonaispinta-ala olisi noin 3,77 ha ja jätetäytön 
kokonaistilavuus 370 000 m3ktr. Täyttötilavuutta on käytetty vuoden 2017 
loppuun mennessä 185 000 m3ktr, eli täyttötilavuutta on tuolloin ollut jäljellä 
noin 105 000 m3ktr ilman nojaavan rakenteen antamaa lisätilavuutta. Nojaavan 
rakenteen ansiosta lisätilavuutta tulisi 80 000 m3ktr.  

Hakemuksen mukaan täyttötilavuuden arvioidaan riittävän ilman nojaavan 
rakenteen mahdollistamaa tilavuuden lisäystä noin vuoteen 2022 saakka. 
Hakemuksen (s. 15) mukaan jätetäyttöön sijoitettavan materiaalin määrä on 
Metsä-Sairilan jätekeskuksella lisääntynyt lähialueiden kaatopaikkojen 
lopettamisen myötä.   

Lupapäätöksen sivulla 10 on ilmoitettu loppusijoitettujen jätteiden määriksi 
vuosina 2017–2019 3 365 t, 3 490 t ja 3 286 t. Sivulla 10 kerrotaan lisäksi, että 
tällä hetkellä Metsä-Sairilan jätekeskuksella loppusijoitukseen ohjautuva 
jätemäärä on noin 10 000 m3ktr/a (epäorgaaninen yhdyskunta-, rakennus- ja 
teollisuusjäte), kun jäte tiivistetään koneella huolellisesti täyttöön. 
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Täyttötilavuuteen sisältyy esi- ja välipeittomaat (määrä on noin 10 % 
jätemäärästä̈).  

Edellisen mukaan täyttötilavuutta on lisätty vuosina 2018–2020 noin 3 x 
10 000 m3ktr eli yhteensä noin 30 000 m3ktr. Tilavuutta on tämän mukaan 
käytetty yhteensä noin 185 000 m3ktr+30 000 m3ktr = 215 000 m3ktr. 
Täyttötilavuutta on siis jäljellä noin 290 000 m3ktr–215 000 m3ktr = 75 000 
m3ktr.  

Yhdistys on todennut, että näin ollen esitetty arvio, että täyttötilavuus riittää 
noin vuoteen 2022 saakka, ei mitenkään pidä pakkaansa. Vuoden 2022 alussa 
täyttötilavuutta on todennäköisesti jäljellä ainakin kuudeksi vuodeksi. 
Hakemuksen mukaan jätetäyttöön sijoitettavan materiaalin määrä on 
lisääntynyt lähialueiden kaatopaikkojen lopettamisen myötä. Ei ole kuitenkaan 
esitetty, että määrä edelleen lisääntyy.  

Lisäksi tulevaisuudessa on voimakkaana tavoitteena kierrättää ja käyttää 
hyödyksi materiaaleja, joten todennäköisesti jätteiden loppusijoitustarve 
kaatopaikalle nykyisestään vähenee. 

Lupapäätöksen kohdassa ”Täyttösuunnitelma” sivulla 11 kerrotaan, että 
hakijan esityksen mukaan täyttöalueen laajennus nojaavana rakenteena on 
teknis-taloudellisesti järkevä sekä tehokas ympäristön kuormitus huomioiden, 
koska alue sijoittuu jo käytössä olevan jätetäyttöalueen sisälle hyödyntäen 
olemassa olevia jätekeskuksen infran rakenteita ja että rakenteella saadaan 
maksimoitua olemassa olevan jätetäyttöalueen käyttökapasiteetti ilman 
tarvetta ottaa käyttöön uusia luonnontilaisia alueita jätteen 
loppusijoituskäyttöön.  

Yhdistys on todennut, että jäteasema-alueelta nykyisten jätetäyttöjen 
välittömästä läheisyydestä löytyy sopivaa kalliopohjaista uutta tilaa 
kaatopaikalle, ja että joka tapauksessa on ennen pitkää kuitenkin otettava 
kokonaan uusi täyttöalue käyttöön.  

YIT Infra ry/Lemminkäinen Infra Oy on jätetäyttöjen läheisyydessä jo 
louhinut tasaiseksi kallioaluetta. Missään tapauksessa ei ole tarvetta ottaa 
käyttöön uusia luonnontilaisia alueita jäteasema-alueella.  

Vaatimus 2 

Lupapäätöksen sivulla 12 kohdassa ”Loppusijoitusalueen pintarakenteet” on 
kerrottu: 

”Käytössä olevalla jätetäyttöalueella sulkemisessa noudatetaan kaatopaikka-
asetuksen mukaisia periaatteita. Tavanomaisen ja pysyvän jätteen 
loppusijoitusalueen pintarakenteet tehdään tavanomaisen jätteen 
kaatopaikkaluokan mukaisin rakentein.  

Käytössä olevan jätetäyttöalueen sulkemisrakenteiden rakentamisen 
yhteydessä sulkemisrakenteiden tiivistyskerros sekä kuivatuskerros 
yhdistetään jo suljetun vanhan jätetäyttöalueen vastaaviin rakenteisiin. Näin 
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varmistetaan paras mahdollinen tulos koko jätealueen sulkemisrakenteen 
toteutuksessa sekä minimoidaan ympäristöriskit ja -vaikutukset.”  

Yhdistys on todennut, että kyseessä on siis käytössä olevan täyttöalueen 
pintarakenteen tiivistyskerros. Yhdistyksen käsityksen mukaan käytössä 
olevalla kaatopaikalla ei ole pintarakennetta tiivistyskerroksineen. Kun 
pintarakenne tiivistyskerroksineen on toteutettu, sen alle ei enää saa sijoittaa 
jätettä. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa päätöksen tehneeltä viranomaiselta ja 
varannut muille viranomaisille ja Metsäsairila Oy:lle tilaisuuden antaa vastine 
valitusten johdosta.  

Mikkelin kaupunki, Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ja 
Mikkelin kaupungin terveydensuojeluviranomainen eivät ole antaneet 
vastinetta. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 
ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa. 

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut lausunnon, jossa on todettu 
seuraavaa: 

Valituksessa ei ole tuotu esiin sellaista tietoa, jolla olisi vaikutusta 
lupaharkinnan lopputulokseen. Lupaviranomaisella on ollut asian käsittelyssä 
tiedossa hakijan 8.5.2020 toimittaman vastineen liite erityisjätealueista 1995 
(Metsä-Sairilan jäteaseman täyttökorkeudet ja erityisjätealueet 8.12.1995, 
1:1000), josta käy ilmi vaarallisten jätteiden sijoituspaikat. 

Päätöksen perusteluissa sivulla 61 todetaan, poikkeustilanteiden varalta on 
annettu lupamääräys 8.0, joka täydentää voimaan jäävän ympäristöluvan 
poikkeustilanteita koskevia lupamääräyksiä, joten niistä ei ole ollut tarpeen 
erikseen tässä päätöksessä määrätä. Valituksen vaatimus kaksi perustuu 
ilmeisesti lupamääräyksen 2.0.1. virheelliseen tulkintaan. Kyseisellä 
määräyksellä ei sallita jätteen sijoittamista jo rakennettujen pintarakenteiden 
alle.  

Muilta osin lupaviranomaisella ei ole lisättävää siihen mitä päätöksestä ja sen 
perusteluista tulee ilmi. 

Metsäsairila Oy (jäljempänä yhtiö) on antanut valituksen ja lausunnon 
johdosta vastineen, jossa on todettu seuraavaa: 

Yhtiö on todennut vastineessaan olevansa täysin samaa mieltä Itä-Suomen 
aluehallintoviraston lausunnon kanssa.  

Metsä-Sairilan ympäristön asukkaat ry:n valituksesta yhtiö on halunnut Itä-
Suomen aluehallintoviraston tavoin huomauttaa, että valituksessa ei ole 
esitetty mitään sellaista, mikä ei olisi ollut tiedossa jo lupaa käsiteltäessä. 
Kaikki valituksessa esiin tulleet asiat on siis jo otettu huomioon lupaa 
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käsiteltäessä. Kaikki asiaa koskevat suunnitelmat ja laskelmat on tehty yhden 
Suomen johtavista suunnittelutoimistoista toimesta alan parhaiden 
suunnittelijoiden sekä asiantuntijoiden tekeminä. Valituksessa ei ole esitetty 
mitään sellaista todellista laskelmiin perustuvaa faktaa, minkä perusteella olisi 
mitään syytä kyseenalaistaa hakemuksessa esitetyn rakenteen toimivuutta.  

Lisäksi yhtiö on halunnut muistuttaa, että Itä-Suomen aluehallintovirastossa on 
töissä Metsä-Sairilan alueen sekä ympäristö- sekä lupalainsäädännön hyvin 
tuntevia alan parhaita asiantuntijoita, joiden antamia lausuntoja ja/tai 
lupakäsittelyä ei ole myöskään mitään syytä kyseenalaistaa. Valituksessa 
valittajat haluavat joko tietämättömyyttään tai tahallisesti sekoittaa asioita ja 
termejä. Yhtenä esimerkkinä on vaaralliset jätteet/ongelmajätteet. Ennen 
puhuttiin ongelmajätteistä, joiden nykyinen nimitys on vaarallinen jäte eli ne 
ovat täysin sama asia, vaikka valituksessa niistä puhutaan eri asioina. 

Metsä-Sairilan ympäristön asukkaat ry (jäljempänä yhdistys) on antanut 
vastaselityksen.  

Yhdistys on todennut Itä-Suomen aluehallintoviraston lausunnosta 
valituksessa esitetyn lisäksi muun ohella seuraavaa: 

Valituksessa on kuitenkin tuotu esiin runsaasti seikkoja, joita ei ole käsitelty 
tai otettu huomioon lupaharkinnassa. Myös hakemusmateriaali on 
puutteellista. Aluehallintovirasto ei ole halunnut lausua näistä esiin tuoduita 
asioista mitään.  

Yhdistys on korostanut, että Vaasan hallinto-oikeus on jo antanut tätä 
sijainniltaan ja rakenteeltaan samaa luiskakaatopaikkaa koskevan päätöksen 
vuonna 2017, antopäivä 1.2.2017, päätösnumero 17/0046/3, diaarinumero 
00818/15/5107). Vaasan hallinto-oikeus on katsonut, ettei hakemuksessa ollut 
esitetty laajennettavaa kaatopaikkatoimintaa koskevia tarpeellisia selvityksiä̈ 
ja että̈ lupahakemus on rajattu virheellisesti liian suppeaksi. Yhdistys on myös 
todennut, että kyseistä kaatopaikkatoimintaa koskevat selvitykset ovat 
edelleen puutteellisia, mikä on tuotu valituksessamme muun ohella esiin. 
Aluehallintovirasto on lausunnossaan sivuuttanut nämäkin asiat. 

Varsinkin seuraavilla seikoilla pitäisi olla vaikutusta lupaharkinnan 
lopputulokseen, etenkin Vaasan hallinto-oikeuden edellisen asiaa koskeneen 
ratkaisun perusteella, ja joiden huomiotta jättämiseen aluehallintoviraston olisi 
pitänyt esittää perustelut.  

Hakemusmateriaalissa ei ole esimerkiksi esitetty oikeaa ja riittävää tietoa 
luiskakaatopaikan maa- ja kallioperästä (valituksen kohta 1.5). 
Aluehallintovirasto ei halua sanoa asiasta mitään. 

Valituksen liite 8, ruhjekartta, puuttuu hakemusmateriaalista. Kallion 
ruhjeisuuskartta ja AIR-IX:n selvitys, valituksen liite, 10 kuitenkin kiistatta 
osoittavat, että jätetäytön alapuolella on kallioruhje ja kallio on alueella 
yleensäkin ruhjeista. Lisäksi viitataan Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen 



  31 (56) 
   
 
 

 

1.2.2017 (päätösnumero 17/0046/3) sivuilla 24 ja 26 kohdassa ”Oikeudellinen 
arviointi” todettuun. 

Yhdistys on todennut, ettei maa- ja kallioperää koskevaa kelvollista selvitystä 
ole tehty eikä aluehallintovirasto lausunnossaan kiinnitä huomiota siihen, että 
saatavilla olleita ruhjekarttaa ja em. AIR-IX:n selvitystä ei ole 
hakemusmateriaalissa mukana. Aluehallintovirasto ei myöskään perustele sitä, 
miksi ne on jätetty lausunnossakin huomioon ottamatta. 

Kallion louhinta ja murskaus 

Ympäristölupapäätöksessä ei ole myöskään otettu huomioon alueella 
tapahtuvaa kallion louhintaa ja murskausta (valituksen kohta 1.6). Louhinta ja 
räjäyttely on ollut kaikkien tiedossa. Itä-Suomen aluehallintoviraston 
louhintaluvan sivulta 28 ilmenee, että louhintalupa on voimassa 31.12.2031 
saakka. Louhintaluvan liitteenä olevaa karttaa tarkempi louhinta-alueen kartta 
on valituksemme liitteenä 12. Lisäksi yhtiö viittaa Vaasan hallinto-oikeuden 
päätöksen 1.2.2017 (päätösnumero 17/0046/3) kohdan ”Oikeudellinen 
arviointi” sivulla 27 esitettyyn. Aluehallintovirasto ei lausunnossaan perustele, 
minkä takia se ei ole arvioinut tiedossa olleen räjäyttelyn vaikutuksia pitkällä 
aikavälillä luiskakaatopaikan rakenteisiin eikä ota asiaan nytkään mitään 
kantaa. 

BAT- ja BEP-vaatimukset 

Yhdistys on todennut, että toiminnanharjoittaja on lupahakemuksessaan 
esittänyt perustelut, joiden mukaan BAT- ja BEP-vaatimukset täyttyvät. 
Aluehallintovirasto on kuitenkin katsonut, että jätteenkäsittelyä koskevien 
BAT-päätelmien soveltaminen tämän päätöksen mukaisessa lupaharkinnassa 
olisi hakijan kannalta kohtuutonta. Yhdistys on valituksessaan esittänyt 
perustelut sille, että uutta poikkeuksellista rakennetta olevaa kaatopaikkaa 
koskevan ympäristöluvan ollessa kyseessä, tulee kyseessä olevan 
luiskakaatopaikan täyttää BAT- ja BEP-vaatimukset ja että kyseiset 
vaatimukset eivät lupahakemuksen tietojen perusteella täyty. 
Aluehallintovirasto ei ole valitusta koskevassa lausunnossaan halunnut sanoa 
asiasta mitään. 

Liite erityisjätealueista 

Aluehallintovirasto kertoo lausunnossaan, että lupaviranomaisella on ollut 
asian käsittelyssä tiedossa hakijan 8.5.2020 toimittaman vastineen liite 1 
erityisjätealueista 1995 (Metsä-Sairilan jäteaseman täyttökorkeudet ja 
erityisjätealueet 8.12.1995, 1:1000), josta käy ilmi vaarallisten jätteiden 
sijoituspaikat. Tätä karttaliitettä ei ollut saatavilla hakemusmateriaalissa, mutta 
aluehallintovirasto on sen nyt pyynnöstä lähettänyt asukasyhdistykselle. 
Viimeisen merkinnän ajankohta kyseisessä karttaliitteessä on 8/2000. Tälle 
ajankohdalle on merkitty Viljavuuspalvelun jätteet (laatua ei ole selvitetty 
tarkemmin) ja ainakin ne ovat suunnitellun nojaavan rakenteen alla. Varhaisin 
merkitty erityisjätealueen ajankohtamerkintä on 1990–93. Kyseessä olevassa 
liitteessä on myös joitain erityisjätealueita, joilla ei ole ajankohtamerkintää. 



  32 (56) 
   
 
 

 

Vanha kaatopaikka jätetäyttöineen on otettu käyttöön vuonna 1971 ja se on 
poistettu käytöstä vasta vuonna 2007. Kaatopaikalle on toimitettu vuodesta 
1971 vuosikymmenien ajan erittelemättömästi kaikki Mikkelin alueen 
yhdyskuntajätteet ja näiden lisäksi myös tällä alueella tapahtuneen 
rakennustoiminnan purkujätteet sekä myös erilaiset ongelmajätteet (nykyinen 
nimitys vaaralliset jätteet). Yhdistys on todennut, ettei 1970- ja 1980-luvuilla 
tuoduista eikä toisaalta vuoden 2000 jälkeen tuoduista erityisjätteistä ole 
aluehallintoviraston mainitsemassa liitteessä 1 mitään merkintöjä. 

Lupamääräys 8.0  

Määräys ei ota mitenkään huomioon luiskakaatopaikan täysin poikkeavaa 
rakennetta. Esiin on tuotu vain suoto- tai pohjaveden pinnan tason yllättävä 
nousu esimerkiksi kovan sadannan vuoksi. Kyseinen lupamääräys on täten 
täysin riittämätön luiskakaatopaikan kannalta. Jos kalvorakenne pettää, ei 
tilannetta voida ylipäätään korjata edes jatkuvalla pumppauksella, vaan 
kalvorakenne olisi korjattava jollakin tapaa. Muovikalvo olisi uuden jätetäytön 
alla. Uusi jätetäyttö olisi poistettava muovikalvon päältä, jolloin muovikalvo 
todennäköisesti vaurioituisi entistä laajemmalta alueelta. Vaurioituneen 
kohdan paikallistaminen olisi käytännössä mahdotonta. Tällaisen rakenteen 
korjaaminen tuskin onnistuu. Eristysrakenteeseen tulee vuosien ja 
vuosikymmenten kuluessa väistämättä reikiä ja halkeamia, jolloin yläpuoliset 
suotovedet pääsevät kulkeutumaan alempaan täyttökerrokseen ja edelleen 
yhdessä vanhan jätetäytön suotovesien kanssa maahan ja pohjaveteen.  

Yhdistys on todennut, ettei luiskakaatopaikan käytön jatkaminen 
pumppaukseen perustuen ole hyväksyttävää, vaan vauriotilanteissa 
kalvorakenne on korjattava. Korjaamiseen ei ole kuitenkaan varauduttu 
mitenkään ja se lieneekin käytännössä mahdotonta päällä olevan jätetäytön 
takia. Yhdistys on lisäksi huomauttanut, että käytöstä poistetun vanhan 
kaatopaikan jälkihoitoa ja valvontaa ei voida toteuttaa kelvollisesti sen 
jälkeen, kun sen päälle on rakennettu uusi kaatopaikka. Vanha kaatopaikka on 
poistettu käytöstä vasta vuonna 2007. Lupamääräys 8.0 on siis täydentävä 
lupamääräys. Ympäristölupapäätöksessä Dnro ESA-2004-Y-242-111 (annettu 
julkipanon jälkeen 28.3.2007) on luettavissa muut asiaa koskevat 
lupamääräykset, 8.1 ja 8.2. Yhdistys on todennut, ettei kumpikaan vanha 
lupamääräys sovellu luiskakaatopaikan tapaukseen ja sen takia onkin annettu 
täydentävä lupamääräys 8.0, joka sekään ei ole lainkaan riittävä, kuten edellä 
on osoitettu. 

Lupamääräys 2.0.1. 

Kuten yhdistys on jo valituksessaan todennut, niin kyseessä on käytössä 
olevan täyttöalueen pintarakenteen tiivistyskerros. Käytössä olevalla 
kaatopaikalla ei ole pintarakennetta tiivistyskerroksineen. Kun pintarakenne 
tiivistyskerroksineen on toteutettu, sen alle ei enää saa sijoittaa jätettä. 

Aluehallintovirasto kertoo lausunnossaan, että kyseisellä määräyksellä ei 
sallita jätteen sijoittamista jo rakennettujen pintarakenteiden alle. Jätteen 
sijoittamista pintarakenteiden alle ei siis ole tarkoitus sallia, mutta tämä ei käy 
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ko. määräyksestä mitenkään ilmi. Määräys antaa toiminnanharjoittajalle 
mahdollisuuden tarvittaessa syystä taikka toisesta määräystä rikkomatta 
omalla päätöksellään purkaa pintarakenteita joiltain osin, sijoittaa jätteitä ja 
peittää uudelleen. 

Yhdistys on todennut, että kyseinen lupamääräys 2.0.1. on virheellinen ja 
vähintäänkin tulkinnanvarainen. Luvan saajan tulee olla tietoinen 
kaatopaikkatoimintaansa koskevista määräyksistä ja toisaalta haitankärsijöiden 
tulee olla tietoisia siitä, mitä määräyksiä toiminnanharjoittajan on 
toiminnassaan noudatettava. 

Yhdistys on todennut Metsäsairila Oy:n lausunnosta muun ohella seuraavaa: 

Metsäsairila Oy ei esitä mitään perusteita valituksessa esitettyjen seikkojen 
kumoamiseksi, vaan vetoaa suunnittelutoimiston pätevyyteen. Suunnitelmia ja 
niiden lähtökohtia ei siis saa kyseenalaistaa miltään osin. Valituksessa on 
kuitenkin tuotu esiin runsaasti seikkoja, joita ei ole käsitelty tai otettu 
huomioon lupaharkinnassa. Myös hakemusmateriaali on puutteellista. 

Valituksessa on kyse lupapäätökseen liittyvistä puutteista. Metsäsairila Oy ei 
edes yritä kumota valituksessa esitettyjä perusteluita, vaan sen mielestä Itä-
Suomen Aluehallintoviraston lausuntoja ja/tai lupakäsittelyä ei saa 
kyseenalaistaa, koska virastossa on Metsäsairila Oy:n mielestä töissä alan 
parhaita asiantuntijoita. Itä-Suomen Aluehallintoviraston Metsä-Sairilan 
jäteasemaa koskevia lupapäätöksiä on kuitenkin aikaisemminkin 
tuomioistuimessa ja eri viranomaisissa kokonaan kumottu ja toisaalta niihin on 
tehty muutoksia. 

Kuten Metsäsairila Oy mainitsee, niin nykyisin kaikkia ongelmajätteitä 
nimitetään vaarallisiksi jätteiksi. Aikanaan Metsä-Sairilan kaatopaikalle 
tuotaessa ne olivat ongelmajätteitä. Alueella voimassa olevassa 
ympäristöluvassa puhutaan ongelmajätteistä ja toisaalta ELY-keskuskin 
mainitsee ongelma-/vaaralliset jätteet valituksen kohteena olevan 
ympäristölupapäätöksen kohdan ”Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
lausunto” alussa sivulla 35. Yhdistys on todennut, että se ymmärtää 
erinomaisesti edellä mainitut käsitteet. Nimitys on muuttunut, mutta tarkoitus 
ei siis ole ollut sekoittaa asioita. 

Metsäsairila Oy on tehnyt asiassa uuden hakemuksen, mutta se ei ole millään 
tavoin kyennyt esittämään perusteluja, jotka poistaisivat aiemmin 
lupahakemuksen hyväksymisen esteenä olleet puutteet. 

Luvan hakemista koskeva alue on sijainniltaan 1970-luvun kaatopaikka-
ajattelun mukainen. Lisäksi alueelle on aikanaan tuotu kaikki Mikkelin alueen 
jätteet niitä millään tavoin erittelemättä. Aluehallintoviraston lausunnossaan 
mainitsemassa liitteessä 1 erityisjätealueista ei ole merkintöjä ennen vuotta 
1990 tuoduista jätteistä eikä myöskään vuoden 2000 jälkeen tuoduista jätteistä.  
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Yhdistys on todennut, ettei tänä päivänä muutaman sadan metrin etäisyydelle 
Saimaan vesistöstä sen latvavesille olisi mahdollista enää rakentaa 
kaatopaikkaa/jäteasemaa.  

Kun Metsäsairila Oy:n tarkoituksena on laajentaa toimintaa kyseessä olevalla 
alueella merkittävältä osin vanhan kaatopaikan päälle, tällaiseen hankkeeseen 
on suhtauduttava äärimmäisen kriittisesti. Nyt lupahakemus sisältää 
yhdistyksen mukaan sellaisia riskitekijöitä, jotka ovat nähtävissä erittäin 
selkeästi jo nyt. Mitään perusteita ei ole sille, että lupa myönnettäisiin ja 
jäätäisiin sen jälkeen vain seuraamaan, miten pahaksi ympäristön pilaamisen 
seurauksena asiat etenevät. 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus kumoaa Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen ja 
palauttaa asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. 

Perustelut 

Sovelletut lainkohdat 

Ympäristönsuojelulain (627/2014) liitteen 1 taulukossa on luettelo 
direktiivilaitostoiminnoista. Taulukon 1 kohdan 13 g) mukaan kaatopaikat, 
joihin tuodaan enemmän kuin 10 tonnia jätettä päivässä tai joiden 
kokonaiskapasiteetti on enemmän kuin 25 000 tonnia, lukuun ottamatta 
pysyvän jätteen kaatopaikkoja, ovat direktiivilaitoksia. 

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentinkohdan 2 d ja e alakohtien mukaan 
tässä laissa tarkoitetaan ympäristön pilaantumisella sellaista päästöä, jonka 
seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa 
ympäristön yleisen viihtyisyyden vähentymistä ja ympäristön yleiseen 
virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä. 

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin kohdan 7) parhaalla 
käyttökelpoisella tekniikalla tarkoitetaan a) mahdollisimman tehokkaita ja 
kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja 
puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito-, käyttö- 
sekä lopettamistapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama 
ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä ja jotka soveltuvat 
ympäristölupamääräysten perustaksi; ja b) tekniikka on teknisesti ja 
taloudellisesti toteuttamiskelpoista silloin, kun se on saatavissa käyttöön 
yleisesti ja sitä voidaan soveltaa asianomaisella toiminnan alalla kohtuullisin 
kustannuksin 

Ympäristönsuojelulain 7 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on 
järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä 
ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava 
mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa 
päästöt ympäristöön ja viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi. 
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Ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 
toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan 
ehkäistä. 

Saman pykälän2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan: 

1) luonne, kesto, ajankohta ja vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen 
todennäköisyys ja onnettomuusriski; 
2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 
3) merkitys elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta; 
4) sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan 
osoittama käyttötarkoitus; 
5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 

Ympäristönsuojelulain 15 §:n 1 momentin mukaan luvanvaraisen ja 
ilmoituksenvaraisen toiminnan harjoittajan on ennakolta varauduttava toimiin 
onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden 
terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi. 

Ympäristönsuojelulain 17 §:n 1 momentin mukaan ainetta, energiaa tai 
pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä 
siten, että:  

2) toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa 
tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka tehdä pohjaveden 
kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; 
3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata 
yleistä tai toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto). 

Ympäristönsuojelulain 20 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa 
aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että: 

1) menetellään toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja 
varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan 
huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, 
onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden 
vaikutusten rajoittamiseen (varovaisuus- ja huolellisuusperiaate); 
2) noudatetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia 
ja kustannustehokkaita eri toimien yhdistelmiä (ympäristön kannalta parhaan 
käytännön periaate). 
 
Ympäristönsuojelulain 29 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvanvaraisen 
toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan 
olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos 
muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa 
toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa. Toiminnan muutos on aina 
olennainen, jos toiminta sen seurauksena muuttuu direktiivilaitoksen 
toiminnaksi. 
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Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 
lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, 
asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista.  

Ympäristönsuojelulain 43 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on ennen 
asian ratkaisemista varattava niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea 
(asianosainen), tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on 
myönnettävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla 
annettujen säännösten vaatimukset. 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 4 momentin mukaan toiminnan olennaista 
muuttamista koskeva lupahakemus on ratkaistava siten, että harkinta kattaa ne 
toiminnan osat, joihin olennainen muutos voi vaikuttaa ja ne ympäristöön 
kohdistuvat vaikutukset ja riskit, joita muutos voi aiheuttaa. 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1–5 kohtien mukaan ympäristöluvan 
myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja 
toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä 
muiden toimintojen kanssa: 

1) terveyshaittaa; 
2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai 
sen vaaraa; 
3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta; 
4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai 
yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista 
toiminnan vaikutusalueella; 
5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
kohtuutonta rasitusta. 

Ympäristönsuojelulain 51 §:n mukaan ympäristöluvassa on 49 §:n 1 momentin 
2 kohdassa tarkoitetun seurauksen merkittävyyttä arvioitaessa otettava 
huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 
(1299/2004) mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa tai 
merenhoitosuunnitelmassa esitetään toiminnan vaikutusalueen vesien ja 
meriympäristön tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset: 

1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta 
sekä päästöpaikan sijainnista; 
2) maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 
3) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä; 
4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa; 
5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen 
ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista; 
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6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista 
tai sen vaaraa. 

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 
huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan 
vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys 
ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset 
mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen 
ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua 
parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa 
velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan 
otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä 
varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten 
rajoittamiseen. 

Ympäristönsuojelulain 53 §:n mukaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
sisältöä arvioitaessa on otettava huomioon: 

1) jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen; 
2) tuotannossa käytettävien aineiden ja siinä syntyvien jätteiden uudelleen 
käytön ja hyödyntämisen mahdollisuus; 
3) tuotannossa käytettävien aineiden vaarallisuus sekä mahdollisuudet käyttää 
entistä haitattomampia aineita; 
4) päästöjen laatu, määrä ja vaikutus; 
5) käytettyjen raaka-aineiden laatu ja kulutus; 
6) energian käytön tehokkuus; 
7) toiminnan riskien ja onnettomuusvaarojen ennalta ehkäiseminen sekä 
onnettomuuksien seurausten ehkäiseminen; 
8) parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönottoon vaadittava aika ja 
toiminnan suunnitellun aloittamisajankohdan merkitys sekä päästöjen 
ehkäisemisen ja rajoittamisen kustannukset ja hyödyt; 
9) vaikutukset ympäristöön; 
10) teollisessa mittakaavassa käytössä olevat tuotantomenetelmät ja 
menetelmät päästöjen hallitsemiseksi; 
11) tekniikan ja luonnontieteellisen tiedon kehitys; 
12) Euroopan komission ja kansainvälisten toimielinten julkaisemat tiedot 
parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 3 §:n 2 
momentin mukaan lisäksi lupahakemuksessa ja ilmoituksessa on oltava, jos se 
on toiminnan luonne ja vaikutukset huomioon ottaen päätösharkinnan kannalta 
tarpeellista muun ohella: 

1) käytettävissä olevat tiedot ympäristön laadusta; 
5) arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi 
suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa taikka arvion sisältävä 
ympäristönsuojelulain 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma; 
6) yksilöidyt tiedot toiminnan päästölähteistä ja niiden päästöistä sekä 
melutasosta; 
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7) arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta suunnitellussa 
toiminnassa; 
8) selvitys päästöjen vähentämistä ja puhdistamista koskevista toimista; 
9) selvitys maaperän ja pohjaveden suojelemista koskevista toimista ja 
pilaantumisriskin perusteella tehtävä arvio maaperän ja pohjaveden 
tarkkailutarpeesta ja mahdollisen määräajoin toteutettavan tarkkailun 
aikavälistä; 
10) tiedot veden hankinnasta ja viemäröinnistä; 
12) selvitys suunnitelluista toimista jätteiden määrän ja haitallisuuden 
vähentämiseksi, jätteiden hyödyntämiseksi ja loppukäsittelemiseksi jätelain 8 
§:n mukaisesti, jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta sekä siitä, mihin jätteet 
on tarkoitus toimittaa hyödynnettäviksi tai loppukäsiteltäviksi; 
14) tiedot toiminnan seurannasta ja tarkkailusta, ympäristöön kohdistuvien 
päästöjen ja niiden vaikutusten tarkkailusta sekä käytettävistä 
mittausmenetelmistä ja -laitteista, laskentamenetelmistä ja niiden 
laadunvarmistuksesta. 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 3 momentin 
mukaan, jos lupahakemus koskee direktiivilaitoksen toimintaa, hakemuksessa 
on aina oltava muun ohella 2 momentissa tarkoitetut tiedot.  

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n mukaan, jos 
toimintaa muutetaan siten, että siihen on haettava lupa ympäristönsuojelulain 
29 §:n perusteella tai tehtävä ilmoitus 115 a §:n perusteella, lupahakemuksessa 
tai ilmoituksessa on oltava: 

1) tieto siitä, miten muutos vaikuttaa toimintaan sekä sen 
ympäristövaikutuksiin; 
2) 3–7 §:ssä vaadituista tiedoista ja selvityksistä vain ne, jotka koskevat 
toiminnan muutosta ja sen ympäristövaikutuksia. 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n 1 momentin 
mukaan sen lisäksi, mitä 15 §:ssä säädetään, kaatopaikkaa koskevassa 
lupapäätöksessä on oltava määräykset: 

1) kaatopaikan luokasta; 
2) rakentamisesta, rakentamisen laadunvalvonnasta ja kaatopaikan hoidosta; 
3) kaatopaikalle sijoitettavaksi hyväksytyn jätteen määrästä ja lajista jätteistä 
annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:ssä tarkoitetun luettelon mukaisesti;  
4) vahinkotilanteisiin varautumisesta ja niiden hoitamisesta; 
5) kaatopaikan käytöstä poistamista ja jälkihoitoa koskevista toimista; 
6) siitä, miten kauan kaatopaikan pitäjän on vastattava kaatopaikan 
jälkihoidosta. 

16 §:n 2 momentin mukaan edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun 
määräyksen on perustuttava arvioon siitä, miten kauan kaatopaikka aiheuttaa 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle sen jälkeen, kun se on poistettu 
käytöstä. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2021/20210978:O0:L0:P4
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Jätelain (646/2011) 13 §:n 2 momentin mukaan jätteestä ja jätehuollosta ei saa 
aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen 
turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai 
yksityisen edun loukkausta. Jätteen keräyksessä ja kuljetuksessa sekä jätteen 
käsittelylaitoksen tai -paikan sijoittamisessa, rakentamisessa, käytössä ja 
käytön jälkeisessä hoidossa on erityisesti huolehdittava siitä, ettei jätehuollosta 
aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä mukaan lukien 
melua ja hajua taikka viihtyisyyden vähentymistä. Toiminnan, laitoksen tai 
paikan on lisäksi sovelluttava ympäristöön ja maisemaan. 

Kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen (331/2013) 4 §:n 1 
momentin mukaan kaatopaikkaa ei saa sijoittaa: 

--- 

4) suolle, vedenjakajalle, tulva-, maanvieremä- tai lumivyöryvaaran alaiselle 
maalle tai kallioperän ruhjealueelle, jos kaatopaikkaveden kokoaminen ja 
käsittely on teknisesti vaikea toteuttaa kaatopaikan käytön tai jälkihoidon 
aikana; 
5) pehmeikköalueelle, jos kaatopaikasta voi aiheutua haitallista painumista tai 
painumat voivat vaurioittaa kaatopaikan rakenteita. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan kaatopaikka-alueen valinnassa on 
huolehdittava, että: 

1) kaatopaikan sijoittamisesta ei aiheudu maisemallista haittaa; 
2) alueelle on hyvät kulkuyhteydet; 
3) kaatopaikkatoimintaan käytettävän alueen etäisyys asutuksesta, maatalous- 
tai kaupunkialueesta ja yleisesti käytetystä tiestä on riittävä; ja 
4) alueen geologiset ja hydrogeologiset ominaisuudet otetaan huomioon. 

Saman pykälän3 momentin omavaraisuus- ja läheisyysperiaatteiden huomioon 
ottamisesta kaatopaikan perustamisessa ja sijoittamisessa säädetään jätelain 
(646/2011) 19 §:ssä. 

Kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen (331/2013) (kaatopaikka-
asetuksen) 5 §:n 1 momentin mukaan kaatopaikkaa on hoidettava siten, että 
sen ulkopuolelle johdettavien kaatopaikkavesien määrä on mahdollisimman 
pieni ja niistä aiheutuva kuormitus mahdollisimman vähäinen. Saman §:n 2 
momentin mukaan kaatopaikkavedet on kerättävä yhteen käyttämällä 
salaojitusta, pumppausta tai muuta soveltuvaa teknistä ratkaisua. Kerätyt 
kaatopaikkavedet on puhdistettava tehokkaasti kaatopaikalla tai johdettava 
muualle puhdistettaviksi. Jos vedet johdetaan muualle puhdistettaviksi, on 
varmistettava, etteivät kaatopaikkavedet heikennä jätevedenpuhdistamon 
toimintaa tai siinä syntyvän lietteen laatua 

Kaatopaikka-asetuksen 6 §:n 1 momentin mukaan kaatopaikan maaperän on 
oltava kantava ja sen on täytettävä liitteessä 1 olevan 1 kohdan mukaiset 
tiiveysvaatimukset.  
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Kaatopaikka-asetuksen liitteen 1 mukaan muun ohella kaatopaikan maaperän 
(kivennäismaa tai kallio) on täytettävä sellaiset veden kyllästämän maan 
vedenläpäisevyys- (K) ja paksuusvaatimukset, että niiden yhdistetty vaikutus 
vastaa vähintään seuraavia vaatimuksia: 
2) vaarattoman jätteen kaatopaikka: K ≤ 1,0 x 10–9 m/s ja paksuus ≥ 1 m. 

Kaatopaikka-asetuksen 6 §:n 3 momentin mukaan, jos kaatopaikan maaperän 
tiiveys ei luonnostaan vastaa 1 momentissa säädettyjä vaatimuksia, sitä on 
parannettava rakennetulla tiivistyskerroksella vastaavan suojatason 
saavuttamiseksi. Rakennetun tiivistyskerroksen paksuuden on oltava 
vaarattoman jätteen kaatopaikalla ja pysyvän jätteen kaatopaikalla vähintään 
0,5 metriä ja vaarallisen jätteen kaatopaikalla vähintään 1,0 metriä. 

Kaatopaikka-asetuksen 7 §:n mukaan jätteen täyttöalueen saavutettua 
lopullisen korkeutensa sen päälle on vaarallisen jätteen kaatopaikalla ja 
vaarattoman jätteen kaatopaikalla rakennettava pintarakenteet, jotka koostuvat 
liitteessä 1 olevassa 2 kohdassa mainituista kerroksista. 

Kaatopaikka-asetuksen liitteen 1 kohdan 2 mukaan varattoman jätteen 
kaatopaikalla vaaditaan pintakerros ≥ 1 metriä, kuivatuskerros ≥ 0,5 metriä, 
tiivistyskerros ≥ 0,5 metriä ja kaasunkeräyskerros. 

Kaatopaikka-asetuksen 9 §:n mukaan lupaviranomainen voi päätöksellään 
lieventää 5–8 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia kaatopaikkavesien keräämisestä 
yhteen ja käsittelystä, kaatopaikan pohja- ja pintarakenteista tai 
kaatopaikkakaasun hallinnasta, jos kaatopaikan pitäjä kaatopaikan terveys- ja 
ympäristövaikutusten kokonaisarvioinnin perusteella luotettavasti osoittaa, 
ettei kaatopaikasta ja jätteiden sijoittamisesta sille voi aiheutua pitkänkään 
ajan kuluessa jätelaissa tai ympäristönsuojelulaissa (527/2014) tarkoitettua 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle eikä ympäristönsuojelulain 
16 §:ssä tarkoitetun maaperän pilaamiskiellon tai 17 §:ssä tarkoitetun 
pohjaveden pilaamiskiellon rikkomista. Kaatopaikalla käytettävän tekniikan 
sekä terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmän on tällöinkin oltava 
jätelain 13 §:n 3 momentissa säädetyn mukaisia. 

Kaatopaikka-asetuksen 44 §:n 1 momentin mukaan kaatopaikkaveden määrää 
ja laatua on tarkkailtava erikseen jokaisessa kohdassa, jossa kaatopaikkavettä 
johdetaan kaatopaikan ulkopuolelle. Saman pykälän 3 momentin mukaan 
kaatopaikkavesinäytteestä tutkittavat aineet tai ominaisuudet määrätään 
ympäristöluvassa kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden laadun perusteella. 

Kaatopaikka-asetuksen 45 §:n 2 momentin mukaan pintavesien mittaukset on 
tehtävä kaatopaikan käyttövaiheessa neljännesvuosittain ja jälkihoitovaiheessa 
puolivuosittain. Mittaukset voidaan mukauttaa kaatopaikan ominaisuuksien 
perusteella. 

Kaatopaikka-asetuksen 46 §:n 3 momentin mukaan pohjavesinäytteenotosta 
pohjaveden koostumuksen selvittämiseksi sekä tutkittavista aineista ja 
ominaisuuksista määrätään ympäristöluvassa jätteestä muodostuvaksi 
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arvioidun kaatopaikkaveden ja kaatopaikka-alueen pohjaveden laadun 
mukaan. 

Kaatopaikkadirektiivin 1999/31/EY artiklan 1 mukaan direktiivin 
tarkoituksena on muun ohella varmistaa säätää jätteitä ja kaatopaikkoja 
koskevien tiukkojen toiminnallisten ja teknisten vaatimusten avulla 
toimenpiteistä, menettelyistä ja ohjauksesta, joilla ehkäistään tai vähennetään 
niin paljon kuin mahdollista jätteen kaatopaikoille sijoittamisesta kaatopaikan 
koko elinkaaren aikana aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia, etenkin 
pintaveden, pohjaveden, maaperän ja ilman saastumista, sekä koko maapallon 
ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia, kasvihuoneilmiö mukaan lukien, sekä 
kaikkia niistä johtuvia ihmisten terveydelle aiheutuvia vaaroja. 

Kaatopaikkadirektiivin liitteen 1 kohdan 3) mukaan  

3.1 Kaatopaikan on sijaittava ja sen on oltava suunniteltu siten, että se täyttää 
tarvittavat vaatimukset maaperän, pohjaveden ja pintaveden pilaantumisen 
ehkäisemiseksi ja tarvittaessa suotoveden tehokkaan keräämisen 
varmistamiseksi 2 kohdan mukaisesti. Maaperän, pohjaveden ja pintaveden 
suojelemiseksi on käytettävä geologisen esteen ja pohjavuorauksen 
yhdistelmää toiminnallisen/aktiivin vaiheen aikana ja geologisen esteen ja 
eristevuorauksen yhdistelmää passiivisen vaiheen aikana/käytöstä poistamisen 
jälkeen. 
3.2. Geologinen este määräytyy niiden kaatopaikan alla ja sen läheisyydessä 
vallitsevien geologisten ja hydrogeologisten olosuhteiden perusteella, jotka 
tarjoavat riittävän tiiveyden maaperään ja pohjaveteen kohdistuvan 
mahdollisen uhan torjumiseksi. 

Kaatopaikan perustuksen ja sivujen tulee koostua mineraalikerroksesta, joka 
täyttää läpäisevyys- ja paksuusvaatimukset siten, että se vastaa maaperän, 
pohjaveden ja pintaveden suojelun kannalta yhteisvaikutuksiltaan vähintään 
seuraavia vaatimuksia: 

− tavanomaisen jätteen kaatopaikka: K ≤ 1,0 × 10-9 m/s; paksuus ≥ 1 m, m/s 
= metriä/sekunti. 

Jos geologinen este ei luonnostaan vastaa edellä mainittuja vaatimuksia, sitä 
voidaan täydentää rakentamalla ja vahvistaa muilla vastaavan suojan antaville 
keinoilla. Rakennetun geologisen esteen on oltava vähintään 0,5 metriä paksu. 

Kaatopaikkadirektiivin liitteen 1 kohdan 4 mukaan jos ympäristövaarojen 
arvioinnin perusteella, ottaen erityisesti huomioon direktiivi 80/68/ETY (1), 
toimivaltainen viranomainen on päättänyt 2 kohdan mukaisesti (”Version 
hallinta ja suotoveden käsittely”), että suotoveden keruu ja käsittely ei ole 
tarpeellista, tai on todettu, että kaatopaikka ei muodosta todennäköistä vaaraa 
maaperälle, pohjavedelle tai pintavedelle, edellä mainittuja 3.2 ja 3.3 kohdan 
vaatimuksia voidaan lieventää vastaavasti. 

Asiasta saatu selvitys 
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Yhtiön ympäristölupahakemus 

Yhtiö on hakenut ympäristölupaa Metsä-Sairilan jätekeskuksen 
ympäristöluvan muutokselle Mikkelin kaupungissa kiinteistöllä Metsä-Sairila 
491-419-1-344. Muutos koskee nykyisen jätetäytön laajentamista nojaavana 
rakenteena vanhan käytöstä poistetun jätetäytön luiskaan ja 
toiminnanaloittamislupaa. 

Jätekeskuksen alueella sijaitsevat Metsäsairila Oy:n uusi ja vanha 
loppusijoitusalue, biokaasupumppaamo ja kaasumoottorivoimala, lajitteluhalli, 
vaarallisen jätteen välivarasto ja kompostointilaitos. Metsäsairila Oy:n 
toimintojen lisäksi jätekeskuksen kanssa samalla alueella sijaitsevat 
Paperinkeräys Oy:n paalaamohalli ja YIT Infra Oy:n kiviainestenottoalue. 

Metsä-Sairilan jätekeskuksessa on nykyään yksi käytössä oleva tavanomaisen 
ja pysyvän jätteen loppusijoitusalue, jonka pinta-ala on noin 3,5 hehtaaria. 
Vanhan jätetäyttöalueen sulkemisen tiivistys- ja kuivatusrakenteet on 
rakennettu. Suljetun vanhan jätetäyttöalueen pinta-ala on noin 9 hehtaaria. 

Käytössä olevan nykyisen jätetäyttöalueen kokonaistilavuus ilman nojaavan 
rakenteen tilavuusvaikutusta on 290 000 m3ktr ja täyttöalueen tehollinen pinta-
ala 2,88 ha. Täytön luiskakaltevuudet ovat maksimissaan 1:3 ja tällöin täytön 
paksuus on suurimmillaan 21,5 metriä. 

Nojaavalla rakenteella lisättynä käytettävissä olevan jätetäyttöalueen 
kokonaispinta-ala olisi noin 3,77 ha. Täytön maksimikorkeudeksi 
suunnitelman mukaisella pinta-alalla ja luiskien maksimijyrkkyydellä 1:3 
muodostuisi +127 (jätteen pinta). Suurin jätetäyttöpaksuus olisi noin 24,5 m ja 
jätetäytön kokonaistilavuus 370 000 m3ktr. 

Nojaava luiskarakenne on suunniteltu toteutettavaksi 1:4 kaltevuuteen 
muotoiltavaan luiskaan ja rakenne olisi ylhäältä alaspäin lukien seuraava: 
- rakenteen routasuojaus REF, vähintään 1,0 m 
- kuivatuskerros sepeli #8–55 mm, 500 mm 
- suojageotekstiili 1 200 g/m2 

- LLDPE-kitkakalvo 2,0 mm 
- mineraalinen tiivistyskerros, kaksinkertainen bentoniittimatto (k < 1x10-11 
m/s, vetolujuus >15 kN/m, kitkakulma >27°) 
- kantava kerros M#0-32...55 mm, h=500 mm 
- muotoiltu tuhka-/maatäyttö. 

Hakemuksessa on todettu, että kaksinkertainen bentoniittimattorakenne täyttää 
mineraalisen tiivistyskerroksen vaatimuksen. Nojaava rakenne olisi osa 
vanhan jätetäytön sulkemisen pintarakenteita. Nojaava rakenne yhtenäistää 
jätetäyttöalueet lopputilanteessa ja jätealueiden sulkemisrakenteet yhdistetään. 

Sijainti ja ympäristöolosuhteet 

Metsä-Sairilan jätekeskuksen alueen maaperä koostuu kalliolohkojen väleihin 
kerrostuneesta moreenista ja sitä paikoin peittävistä lieju- ja turvekerroksista. 
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Moreenikerroksen paksuus vaihtelee suuresti. Suurimmalla osalla alueesta 
moreenin paksuus on alle kaksi metriä ja turvekerrosten alle metri. Moreeni on 
rakeisuusanalyysien perusteella hyvin kantavaa hiekkamoreenia. Kallioperä 
jätekeskuksen alueella on pääosin ehjää.  

Vanha jätetäyttö on perustettu osittain kallioiden väliin suoalueelle ja osin 
kallioiden päälle. Itäosalla jätetäytön alla on tiivistynyt suon turvekerros ja sen 
alla moreenikerros. Nojaavan rakenteen pohja-alasta noin 2/3 on moreeni- ja 
kalliopohjalla ja loput vanhan suoalueen pohjalla. Vanhan suljetun jätetäytön 
ikä on yli 20 vuotta. 

Vanha jätetäyttö koostuu 1,5–7 metrin paksuisesta tuhka- ja lievästi 
pilaantuneen maan kerroksesta. Hakemukseen liitetyn rakennussuunnitelman 
mukaan tuhkakerroksen alla on jätettä vaihtelevasti 2…10 metrin paksuudelta 
ja geoteknisen selvityksen mukaan paksuimmillaan 10–12 metriä. Täytössä on 
havaittu muun muassa puuta, erittäin pieneksi hajonnutta muovia ja tiiltä. 
Vanhalla jätetäyttöalueella ei ole erillisiä pohjarakenteita. 

Turvekerroksen paksuus suoalueella ennen jätetäytön rakentamista on ollut 1–
5 metriä. Turpeen suurimmat välittömät painumat jätetäytön alla ovat 
tapahtuneet 40–50 vuotta sitten. Tällä hetkellä hiipuvasta painumasta voidaan 
arvioida olevan jäljellä joitakin prosentteja. Jätetäytön alapuolisen pohjamaan 
painuman ei siis voida katsoa merkittävästi vaikuttavan nojaavaan 
rakenteeseen. 

Vanhan jätetäytön yläreunan painumatarkkailun mukaan painumat ovat olleet 
7 kuukauden aikana suuruudeltaan 20–75 millimetriä. Vuodessa painumaa 
tapahtuisi siis noin 35–130 millimetriä. Laskennallinen painuma 10–20 vuotta 
painuma-arvioiden aloituksesta on noin 400–750 mm kymmenessä vuodessa 
eli keskimäärin 40–75 millimetriä/vuosi. Painuma hidastuu koko ajan. Mitatut 
painumat ovat hyvin samansuuruisia kuin laskennalliset painuma-arviot. 
Uuden pohjarakenteen valmistumisen jälkeen tapahtuva painuma on noin 8–15 
prosenttia jätetäytön kokonaispaksuudesta eli noin 0,9–1,8 metriä. Uudesta 
jätetäytöstä johtuva kondolisaatiopainuma on maksimissaan noin 340 
millimetriä.  

Pohjarakenteeseen kohdistuvat epätasaiset painumat ovat suuruudeltaan noin 
550 mm. Epätasaisesta painumasta aiheutuu pohjarakenteen rakennekerroksiin 
maksimissaan noin 0,7 prosentin muodonmuutos. Kaikki rakennekerrokset 
kestävät tämän suuruisen muodonmuutoksen hyvin. 

Vanhan jätetäytön kokonaisvakavuus on riittävä uuden jätetäytön 
rakentamiseen. Pintarakenteen päälle rakennettava tukikerros parantaa vanhan 
jätetäytön kantavuutta. Valmiiksi rakennetun välitäytön kokonaisvakavuus on 
hyvä ja nojaavan pohjarakenteen kerrosten työnaikainen vakavuus on riittävä. 

Jätekeskus ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. 
Lähin luokiteltu pohjavesialue (pohjaveden hankintaa varten tärkeä 
pohjavesialue Pursiala 0649151) sijaitsee noin 3,5 kilometriä jätekeskuksesta 
länteen. Alueella pohjaveden muodostuminen arvioidaan ohuiden ja tiiviiden 
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maakerrosten vuoksi hyvin vähäiseksi. Pohjavedet kulkeutuvat alueelta 
pääosin pohjoiseen ja kaakkoon purkautuen lopulta ympäristön järviin. 

Jätekeskus sijaitsee Ukonveden valuma-alueella (04.151; jakovaihe 3). 
Ukonvesi kuuluu Suur-Saimaaseen ja Vuoksen vesienhoitoalueeseen (VHA1). 
Suurin osa jätekeskuksella muodostuvista ja sieltä ulos lähtevistä pintavesistä 
ohjautuu pohjoiseen, Sirkkapuroa myöden Saimaan Myllylahteen. Myllylahti 
sijoittuu Visulahti-Mustaselkä nimisen, Ukonveden valuma-alueen 
pohjoisosassa sijaitsevaan, osa-altaaseen. Myllylahdesta vedet virtaavat 
Mikkelin keskusta-alueen kaakkoispuolelta Launialan-, Pappilan-, Annilan- ja 
Kyyhkylänselän kautta kapean Siikasalmen läpi Ukonvedelle. Täältä vedet 
virtaavat Pähkeenselän kautta Juurisalmen läpi Louhiveteen, Ala-Saimaan 
valuma-alueelle (04.112; jakovaihe 3). Jätekeskuksen lounaispuolella kulkee 
ojastoa (pt 13) josta vedet virtaavat pohjoiseen ja laskevat Saimaan 
Pitkälahteen (Mustaselkä). Metsä-Sairilan jätekeskuksen suunnasta ojaan 
tuleva vesimäärä on vähäinen. 

Jätekeskuksella muodostuu vesiä kahdella erillisellä lähivaluma-alueella. 
Toinen noin 23 hehtaarin valuma-alue, josta 12,5 hehtaaria on rakennettua 
aluetta, sijoittuu jätekeskuksen länsipuolelle, jossa ovat muun muassa 
jätekeskuksen kompostointialue, pilaantuneiden maiden varasto- ja muut 
hyötykäyttökentät, osa vanhasta jätetäyttöalueesta sekä uudet jätetäyttöalueet. 
Pintavedet ohjautuvat luontaisesti pohjoisen suuntaan Sirkkapuroa pitkin 
Saimaan Myllylahteen, mutta nykyisellään valtaosa vesistä kerätään 
hulevesiviemäröintien ja salaojitusten avulla pumpattavaksi 
jätevedenpuhdistamolle. Tarkkailupisteen (Sirkkapuro; pt 3) määrittämällä 
noin 8 hehtaarin valuma-alueella muodostuvan veden määräksi on arvioitu 100 
000 m3/a, josta noin 80 000 m3/a pumpataan jätevedenpuhdistamolle. Alueelle 
sijoittuvien muun muassa osan jätekeskuksen vanhan jätetäyttöalueen sekä eri 
jäte- ja hyötykäyttöjakeiden keräyspisteiden alueen vedet ohjautuvat 
luontaisesti itä/eteläsuuntaan ojaa (Palvasen oja; pt 7) pitkin Iso-Palvaseen. 
Valuma-alueella muodostuvan veden määräksi on arvioitu 22 000 m3/a. 

Jätekeskuksen alueella on voimassa oleva asemakaava (0895 Metsä-Sairilan 
jätekeskuksen ja jätevedenpuhdistamon asemakaava), joka on tullut 
lainvoimaiseksi 27.11.2014. Jätekeskuksen alue on merkitty asemakaavaan 
jätteenkäsittelyn korttelialueeksi (EJ-1). 

Arvioidut ja todetut ympäristövaikutukset 

Vanhan suljetun jätetäyttöalueen sulkemistyön yhteydessä jätetäyttöalueen 
ympärille on asennettu suotovesisalaojat niille osin kuin asentaminen on ollut 
teknisesti mahdollista. Nojaavan rakenteen alueelle nykyisen ja vanhan 
suljetun jätetäyttöalueen rajalla on asennettu kaksinkertainen salaojitus 
suotovesien keräämiseksi vanhan jätetäytön puolelta. Vedet johdetaan 
suotovesisalaojista suotovesialtaaseen.  

Vanhan jätetäyttöalueen itäreunalle on rakennettu patorakenne, Palvasen pato, 
estämään suotovesien purkautuminen kaakon/idän suuntaan. Padolta 
suotovedet pumpataan vanhan jätetäyttöalueen pohjoisosaan ja edelleen 
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purkautumaan suotovesialtaaseen. Vanhan jätetäyttöalueen reuna uuden 
jätetäyttöalueen alusrakenteen suuntaan on tiivistetty maabentoniittisella 
pystyseinällä sekä LLDPE-kitkakalvolla. Eristysrakenne on rakennettu uuden 
jätetäyttöalueen alle täytetyn vanhan suotovesialtaan moreenista reunapengertä 
vasten. 

Pohjavedessä jätekeskuksen vaikutuksia on ollut havaittavissa lievänä tai 
selvänä (muun muassa arseeni, ammoniumtyppi) vain jätekeskuksen alueella. 
Jätekeskuksen omassa porakaivossa jätekeskuksen vaikutukset ovat näkyneet 
selvästi. Kohonneet sähkönjohtavuuden arvot ja kloridipitoisuudet ovat myös 
ilmentäneet paikoin jätekeskuksen vaikutuksia. Jätekeskuksen ulkopuolisten 
kaivojen veden laadussa ei ole todettu jätekeskuksen vaikutusta. Kallioperän 
liuskeisuuden vuoksi on mahdollista, että suotovedet pääsevät liikkumaan 
kallion raoissa. Suotovesien merkittävästä leviämisestä ei ole löytynyt näyttöä 
vuonna 2005 tehdyissä maaperätutkimuksissa tai alueella tehdyissä 
jokavuotisissa maa- ja kalliopohjaveden tarkkailuissa. Havaintoputkessa III on 
havaittu kohonneita ja pohjaveden ympäristölaatunormin (200 µg/l) ylittäviä 
ammoniumtypen pitoisuuksia.  

Tarkkailussa pohjoisen suuntaan (Sirkkapuro; pt 3) on todettu kaatopaikan 
vaikutusta muun muassa kohonneina ammoniumtypen ja kloridin 
pitoisuuksina. Nykyään jätekeskuksen kuormitus myös pohjoisen suuntaan 
(Myllylahti) on arvioitu vähäiseksi.  

Vanha jätetäyttö on suljettu kokonaisuudessaan vuonna 2018, mikä edelleen 
tulevina vuosina tulee vähentämään merkittävästi muodostuvan suotoveden 
määrää vanhassa jätetäytössä. Vanhassa jätetäytössä muodostuvan suotoveden 
määrän väheneminen ja jätetäytön sisäisen veden painetason laskeminen 
vähentää jätekeskuksen vesistökuormitusta entisestään. Nojaavalla rakenteella 
ei arvioida olevan muita vaikutuksia vesistöihin.  

Vanhalta jätetäyttöalueelta muodostuvat pintavedet ohjataan pintakallistuksin 
ja ojin tai painantein poispäin nojaavasta luiskarakenteesta. Pintavedet 
johdetaan edelleen vanhan jätetäyttöalueen pintavesiojastoon. 

Hakemuksen mukaan nykyisen jätetäyttöalueen lounaisnurkassa olevien 
jätetäytön alapuolisten salaojien sekä nykyisen jätetäytön ja nojaavan 
rakenteen raja-alueen salaojien tarkastuskaivoja (S2) voidaan käyttää alueen 
pohjavesipinnan alentamiseen. Nykyisen altaan itäpuolelle tullaan 
rakentamaan uusi suotovesiallas sekä hulevesien laskeutusallas 
tiivisrakenteisina altaina. Pumppukaivoilla voidaan tehokkaasti rajoittaa tai 
katkaista alueen pohjavedenvirtaus pohjoisen suuntaan. 

Hakemuksen mukaan jätetäyttöalueelta purkautuvien pintavesien sekä alueen 
pohjavesien laaduntarkkailun tulosten perusteella alueen vesienhallinta toimii 
kokonaisuudessaan, koska alueelta muodostuva kuormitus on vähentynyt 
huomattavasti ja haitta-aineita ei juurikaan havaita. 

Nojaavan rakenteen tiiviiden kerrosten ja veden johtamisrakenteiden avulla 
rakenteen alueelle tulevat vedet kerätään ja pumpataan 
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jätevedenpuhdistamolle. Vesien keräys vähentää vanhaan jätetäyttöön noin 5 
000 m2:n alalla suotautuvan ja näin ollen myös muodostuvan suotoveden 
määrää. 

Luiska-alueella olemassa oleva tuhkasta ja lievästi pilaantuneista maista 
koostuva täyttö toimii sinällään alueen kaasunkeräyskerroksena. Luiska-alueen 
varsinaisen biohajoavaa materiaalia sisältävän yhdyskuntajätteen määrä on 
vähäinen ja täyttökerrokset ohuita. Alueen jätetäyttö on vanhaa ja 
maaperätutkimusten perusteella pitkälle hajonnutta. Välittömästi suunnitellun 
nojaavan luiskarakenteen itäpuolella sijaitsevat toiminnassa olevat jätetäyttöön 
rakennetut kaasunkeräysputkistot. Kaasunkeräysputkisto on asennettu 
suunnitellun luiskarakenteen yläreunaan, jolloin nyt tehtävä tiivisrakenne 
ohjaa kaatopaikkakaasut olemassa olevaan keruuputkeen. Erillistä 
kaasunkeräyskerrosta kantavan kerroksen alapuolelle ei esitetä 
rakennettavaksi. 

Oikeudellinen arviointi  

Kysymyksenasettelu 

Asiassa on hallinto-oikeudessa yhdistyksen valituksen johdosta arvioitavana, 
onko Itä-Suomen aluehallintovirastolla ollut käytettävissään riittävä selvitys 
ympäristöluvan myöntämiselle nojaavalle kaatopaikalle. Lisäksi on 
arvioitavana, onko valituksenalaisessa päätöksessä annetutut lupamääräykset 
riittävät pilaantumisen ehkäisemiseksi ja ovatko ympäristönsuojelulaissa 
säädetyt edellytykset ympäristöluvan myöntämiselle täyttyneet ottaen 
huomioon myös erityisesti kaatopaikka-asetuksen säännökset. 

Menettely lupaviranomaisessa 

Aluehallintovirasto on todennut valituksenalaisessa päätöksessä, että 
päätöksestä ei tiedoteta sanomalehdessä, sillä asian merkitys muille kuin 
asianosaisille on vähäinen. Hallinto-oikeus toteaa, että ympäristönsuojelulain 
liitteen 1 taulukon 1 direktiivilaitostoiminnan vaikutuksia ympäristöön ei 
lähtökohtaisesti ole pidettävä vähäisinä. Kaatopaikkatoiminnan osalta on 
otettava huomioon muun ohella toiminnan arvioidut vaikutukset ympäristöön 
ja se, että ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen vakuus kaatopaikan 
jälkihoidosta aiheutuvien kustannusten kattamisesta on asetettava vähintään 30 
vuoden ajalta. Toiminnan luonne otettuna huomioon nojaavan kaatopaikan 
ympäristölupa-asian merkitystä ei ole pidettävä vähäisenä. Kuulutuksen 
julkaisemisesta tiedottamista ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella 
yleisesti leviävässä sanomalehdessä ei ole voitu pitää näissä olosuhteissa 
tarpeettomana. 

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 26.6.2014 ja asian uudelleen 
käsittely 28.3.2017. Ympäristölupahakemuksen vireilletulosta on kuulutettu 
19.2.–27.3.2020. Lupaviranomainen on hakemuksen kuuluttamisen jälkeen 
pyytänyt yhtiötä täydentämään lupahakemusta 5.10.2020. Pyyntö on koskenut 
loppusijoitettavien jätteiden EWC-koodeja, tietoa syntyneistä jätemääristä 
vuosina 2017–2019 sekä ajantasaista karttaa suljetuista ja käytössä olevista 
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loppusijoitusalueista. Lupahakemuksesta annettujen lausuntojen ja 
muistutusten vastineen liitteenä on esitetty suljetun jätetäyttöalueen 
vaarallisten jätteiden sijoitusalueiden kartta. 

Hakemuksesta saatavan selvityksen mukaan lupaviranomainen ei ole varannut 
asianosaisille ja lausunnon antajille tilaisuutta täydentää muistutuksia, 
mielipiteitä ja lausuntoja hakemuksen täydennysten johdosta eikä täydennettyä 
hakemusta ole myöskään uudelleen kuulutettu. Hallinto-oikeus katsoo, että 
tämä on saattanut vaikuttaa lausunnonantajien ja asianosaisten 
mahdollisuuteen osallistua lupakäsittelyyn riittävin tiedoin.  

Hakemuksen mukaan suurin osa jätekeskukselta ulos lähtevistä pintavesistä 
ohjautuu pohjoiseen ja päätyy Sirkkapuron kautta Saimaan Myllylahteen. 
Jätekeskuksen kuormituksen Myllylahteen on arvioitu vähäiseksi. 
Kiinteistötietojärjestelmän tietojen mukaan pohjoiseen ohjautuvien pintavesien 
purkuvesistöä hallinnoi Mikkelin osakaskunta. Hakemuksessa osakaskuntaa ei 
ole asianosaisluettelossa eikä hakemuksen käsittelyssä osakaskuntaa ole kuultu 
asianosaisena.  

Edellä esitetyn perusteella hallinto-oikeus katsoo, että asiassa on tapahtunut 
kuulemisvirheitä.  

Maa- ja kallioperätiedot 

Valituksen mukaan muun ohella vanhan jätetäytön alapuolisen maa- ja 
kallioperän rakennetta ja tiiveyttä ei ole selvitetty riittävästi. Valituksen 
mukaan kaatopaikan maaperän tulee siis olla kivennäismaata tai kalliota. 
Vaarallisen jätteen vanhat sijaintipaikat eivät ole kaatopaikan pitäjän tiedossa. 

Hakemuksessa on selvitetty muun ohella välitäytön sijaintia ja rakennetta, 
kaatopaikaan sijoitetun jätteen painumaa ja arvioitua painumaa ajan funktiona, 
uuden jätetäytön rakentamisesta aiheutuvaa painumaa, painumista, välitäytön 
pohjarakenteen vakavuutta, vanhan jätetäytön alapuolista maaperää ja sen 
painumaa, painumatarkkailutuloksia sekä nojaavassa rakenteessa käytettäviä 
materiaaleja ja niiden kestoa muodonmuutoksia vastaan. Suljetun 
jätetäyttöalueen vaarallisten jätteiden sijoitusalueiden kartta on esitetty 
lupahakemuksesta annetuista lausunnoista ja muistutuksista laaditun vastineen 
liitteenä. 

Aluehallintovirasto on todennut valituksenalaisen päätöksen perusteluissa 
muun ohella, että pohjamaana toimivan turvekerroksen sekä vanhan 
kaatopaikkatäytön kantavuuden, vakavuuden ja painumien selvittämiseksi on 
teetetty kattava geotekninen selvitys. Selvityksellä on haluttu sulkea pois 
mahdollisuus pohjamaan sellaisesta painumisesta, mikä voisi johtaa sortumiin 
jätetäytössä ja mahdollisiin tilanteisiin, joissa pohjan tiivisterakenne pääsisi 
vaurioitumaan sekä tarkasteltu kattavasti mahdollisten painumien vaikutusta 
muihin pohjarakenteisiin ja erityisesti eristekalvoon. Geoteknisen selvityksen 
mukaan kaatopaikan alla oleva turve on täytön aikana tiivistynyt siten, ettei 
siinä enää tapahdu yläpuolisen rakenteen kannalta merkityksellistä painumista. 
Geoteknisen selvityksen tulokset kantavuuden osalta vastaavat niin ikään 
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selvityksenä käytetyssä ”Kaatopaikan tiivistysrakenteet -oppaassa” (SYKE, 
ympäristöopas 36/2002) esitettyjä kaatopaikkojen karkearakeisen mineraalisen 
pohjamaan kantavuusvaatimuksia. 

Nojaavan kaatopaikan sijaintialueena oleva jätetäyttö sijoittuu osin 
suoalueelle. Kaatopaikka-asetuksen 6 §:n kaatopaikan maaperän on oltava 
kantava ja sen on täytettävä liitteen 1 kohdan 1 mukaiset vaatimukset, joiden 
mukaan kaatopaikan maaperä on kivennäismaata tai kalliota.  

Hallinto-oikeus toteaa, että hakemuksessa esitettyjä vakavuus- ja 
kantavuusselvityksiä sekä nojaavan kaatopaikan sijaintialueen turvepohjaisen 
suoalueen painumaselvitystä voidaan pitää pääosin riittävänä siten, että ne 
täyttävät kantavuuden osalta kaatopaikka-asetuksen vaatimukset. Hakemuksen 
perusteella ei ole arvioitavissa, onko painumalaskelmissa otettu huomioon, 
voiko turpeen jäljellä olevalla painumalla olla merkitystä maalajiltaan ja 
kantavuudeltaan erilaisen pohjamaan (turvealueen vaihtuessa moreeni- ja 
kallioalueeksi) raja-alueen kohdalla kaatopaikkarakenteen 
muodonmuutoskestävyyteen ja toimivuuteen suunnitellusti koko kaatopaikan 
elinkaaren aikana otettuna huomioon myös vanhan jätetäytön painuma 
vastaavalla alueella.  

Hallinto-oikeus toteaa, että hakemukseen liitetty pohjatutkimus ei sisällä 
kairaustietojen tulkintaa, ja että hakemukseen liitetyt maaperä- ja 
kallioperäkartat ovat mittakaavaltaan riittämättömiä vanhan jätetäytön 
alapuolisen maaperä- ja kallioperätiedon selvittämiseksi. Valitusasiakirjoissa 
mainittua kaatopaikan alueelle laadittua maa- ja kallioperäselvitystä ei ole 
esitetty hakemusasiakirjoissa. 

Hakemuksessa ei ole esitetty selvitystä vanhan jätetäytön hajoamistilasta 
nojaavan kaatopaikan sijaintisalueen kohdalta. Hakemukseen liitetyssä 
geoteknisessä selvityksessä on arvioitu vanhan jätetäytön hajoamistilaa 
kaatopaikkaiän perusteella. Nojaavan kaatopaikan sijoittuessa osin suoalueella 
sijaitsevalle jätetäyttöalueelle on sijoituspaikan olosuhteet oltava erityisen 
huolella selvitty. Jätetäytön hajoamistilan arviointia vanhan jätetäytön 
ominaisuuksiin perustuvalla selvityksellä on pidettävä olennaisena nojaavan 
kaatopaikan sijoitusalueen olosuhteissa, jotta voidaan varmistua 
kaatopaikkarakenteiden pitkäaikaiskestävyydestä ja -toimivuudesta. 

Hakemuksen mukaan nojaava kaatopaikka perustettaisiin ohuita maa-
ainesvälitäyttöjä sisältävän tuhkakerroksen päälle. Hallinto-oikeus toteaa, että 
hakemuksessa ei ole esitetty selvitystä tuhkatäytön haitallisten aineiden 
liukoisuuksista ja niistä teknisistä ominaisuuksista, jotka kaatopaikan 
alusrakenteelta vaaditaan, eikä selvitystä, vastaako nojaavan kaatopaikan 
perustana oleva tuhkarakenne kaatopaikka-asetuksen liitteen 1 kohdan 1 
kaatopaikan maaperävaatimuksia (kivennäismaa tai kallio). 

Hallinto-oikeus toteaa, että edellä mainituin perustein asiassa ei voida 
varmistua, ovatko kaatopaikan maaperäolosuhteet soveltuvat nojaavan 
kaatopaikan perustamiseen.  
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Kaatopaikan sijainnista  

Valituksen mukaan kaatopaikan sijainti on kaatopaikoista annetun direktiivin 
(1999/31/EY) vaatimusten pääsäännön vastainen, ja että direktiivi on saatettu 
osaksi kansallista lainsäädäntöä valtioneuvoston asetuksella kaatopaikoista. 

Euroopan unionin neuvosto on antanut direktiivin kaatopaikoista 
(1999/31/EY). Direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä 
valtioneuvoston asetuksella kaatopaikoista. Kaatopaikkadirektiivin tavoitteena 
on johdanto-osan 12 kohdan mukaan muun ohella ollut tarve ilmoittaa selvästi 
ne vaatimukset, jotka kaatopaikkojen on täytettävä sijainnin, käytön, hoidon, 
valvonnan ja käytöstä poistamisen sekä sellaisten ehkäisevien ja suojelevien 
toimien osalta, jotka on toteutettava minkä tahansa ympäristöuhan 
torjumiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä sekä erityisesti suotoveden 
maaperään suotautumisen aiheuttaman pohjaveden saastumisen 
ehkäisemiseksi ja 1 artiklan kohdassa 1 todetaan direktiivin tarkoituksena 
olevan muun ohella ehkäistä tai vähentää niin paljon kuin mahdollista jätteen 
kaatopaikoille sijoittamisesta kaatopaikan koko elinkaaren aikana aiheutuvia 
haitallisia ympäristövaikutuksia. Direktiivin liitteessä 1 on määrätty 
kaatopaikan sijaintivaatimukset sekä velvoitettu, että kaatopaikka voidaan 
hyväksyä vain, jos alueen ominaisuudet suhteessa sijaintivaatimuksiin tai 
suunnitellut korjaavat toimenpiteet osoittavat, että kaatopaikka ei aiheuta 
vakavaa vaaraa ympäristölle. Kaatopaikka-asetuksen 4 §:ssä säädetään 
alueista, joille kaatopaikkaa ei saa sijoittaa ja vaatimuksia sijoittamiselle. 
Saman asetuksen 4 §:n 1 momentin mukaan muun ohella suolle tai kallioperän 
ruhjealueelle sijoittamisessa on otettava huomioon kaatopaikkaveden hallinta 
kaatopaikan käytön ja jälkihoidon aikana ja pehmeikköalueella rakenteita 
vaurioittavien painumien hallinta sekä 2 momentin mukaan kaatopaikka-
alueen valinnassa on huolehdittava alueen geologisten ja hydrogeologisten 
ominaisuuksien ottamisesta huomioon. 

Hakemuksen nojaava kaatopaikka sijoittuu vanhan jätetäytön päälle. Vanha 
kaatopaikka on perustettu osin suo- ja osin moreeni- ja kallioalueelle. 
Hakemuksessa on arvioitu vanhan jätetäytön alapuolisen suon ja vanhan 
jätetäytön painumia sekä todettu rakenteen kestävän painumien aiheuttaman 
muodonmuutoksen.  

Hallinto-oikeus toteaa, että hakemuksessa ei ole esitetty selvitystä, onko 
nojaavan kaatopaikan alapuolisen jätetäytön ja maaperän painumilla 
vaikutusta kaatopaikkarakenteiden toimimiseen suunnitellusti. Hakemuksessa 
esitetty selvitys koskee rakenteen muodonmuutoskestävyyttä. Hakemuksessa 
ei ole esitetty selvitystä, onko kaatopaikkavesien hallinta toteutettavissa 
tilanteessa, jossa vanhan täytön päälle suunniteltu rakenne ei kaikilta osin 
toimisi tarkoitetulla tavalla, eikä selvitystä, voisiko nojaavan kaatopaikan ja 
vanhan kaatopaikan kaatopaikkaveden kokoaminen ja käsittely nojaavan 
kaatopaikan sijaintialueen olosuhteissa olla teknisesti vaikea toteuttaa 
kaatopaikan käytön tai jälkihoidon aikana. Ottaen huomioon myös edellä 
nojaavan kaatopaikan sijaintipaikan geologisista ja jäljempänä 
hydrogeologisista olosuhteista lausuttu, selvitykset kaatopaikan sijaintipaikan 
soveltuvuuden arvioimiseksi eivät kaikilta osin ole riittävät.  
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Hallinto-oikeus toteaa, että hakemuksessa ei ole osoitettu riittävin selvityksin, 
täyttääkö nojaavan kaatopaikan sijaintialue kaatopaikkadirektiivin ja 
kaatopaikka-asetuksen 4 §:n vaatimukset, ja onko nojaava kaatopaikka 
rakennettavissa siten, että kaatopaikasta aiheutuva ympäristön pilaantuminen 
voidaan ehkäistä ennakolta tai rajoittaa mahdollisimman vähäiseksi 
kaatopaikan käytön ja jälkihoidon aikana ympäristönsuojelulain 7 §:n 1 
momentin mukaisesti.  

Kaatopaikan rakenteista 

Valituksen mukaan luiskakaatopaikkarakenne ei ole kaatopaikka-asetuksen 
vaatimusten eikä parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) ja ympäristön 
kannalta parhaan käytännön (BEP) vaatimusten mukainen. Valituksen mukaan 
rakenteeseen liittyy paljon epävarmuutta eikä sitä voida pitää pitkällä 
aikavälillä luotettavana. Valituksessa on viitattu kaatopaikka-asetuksen 9 
§:ään ja todettu, ettei lieventämisperusteita ole olemassa. Muutoksenhakijan 
mukaan lupamääräys 8.0 ei ota huomioon täysin poikkeavaa rakennetta. 

Hakemuksen mukaan nojaavan kaatopaikan tiivistyskerros rakennetaan 
ohennettuna kaksinkertaisena bentoniittimattorakenteena. Hakemuksen 
mukaan nojaavan kaatopaikan pohjarakenne toimii myös vanhan kaatopaikan 
pintarakenteena ja luiska-alueen tuhkasta ja lievästi pilaantuneista maista 
koostuva täyttö sinällään alueen kaasunkeräyskerroksena. Vanhan kaatopaikan 
pintarakenteelle on annettu määräykset 28.3.2007 myönnetyssä 
ympäristöluvassa Vaasan hallinto-oikeuden 30.4.2008 antamassa päätöksessä 
numero 08/0126/1 edellytetyin muutoksin. Hakemuksen mukaan 
pohjarakenteen voidaan katsoa kestävän hyvin siihen kohdistuvat rasitukset ja 
muodonmuutokset, eikä nojaavan pohjarakenteen toteuttamisella ole 
merkittäviä ympäristövaikutuksia. Valituksenalaisen päätöksen 
lupamääräyksessä 7.0.0 on määrätty nojaavan kaatopaikan pohjarakenteesta.  

Hallinto-oikeus toteaa, että valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksessä 
7.0.0 hyväksytty nojaavan kaatopaikan pohjarakenne on myös vanhan 
kaatopaikan pintarakenne. Rakenteen tiivistyskerros poikkeaa kaatopaikka-
asetuksen 6 §:n 2 momentin paksuusvaatimuksesta. Siltä osin kuin kyse on 
vanhan jätetäytön pintarakenteesta, nojaavan kaatopaikan pohjarakenteesta 
puuttuu lisäksi kaasunkeräyskerros kaatopaikka-asetuksen liitteen 1 kohdassa 
2) edellytetysti. Kaatopaikka-asetuksen 6 ja 7 §:ien mukaisesti kaatopaikalle 
on rakennettava pinta- ja pohjarakenteet. Hallinto-oikeus toteaa, että 
yhdistettyä nojaavan kaatopaikan pohjarakennetta ja vanhan kaatopaikan 
pintarakennetta on pidettävä säädöksistä poikkeavana rakenteena. 
Kaatopaikka-asetuksen 9 §:n mukaisesti lupaviranomainen voi lieventää 
kaatopaikkarakennevaatimuksia kaatopaikan terveys- ja ympäristövaikutusten 
kokonaisarvioinnin perusteella. Hakemuksessa kaatopaikan pohja- ja 
pintarakennepoikkeuksista esitetty ei kokonaisuutena arvioiden täytä 
kaatopaikka-asetuksen 9 §:n terveys- ja ympäristövaikutusten 
kokonaisarviointia koskevia sisältövaatimuksia. Terveys- ja 
ympäristövaikutusten kokonaisarvioinnin on perustuttava lähtökohtaisesti 
maaperää, pohjavettä tai pintavettä koskevaan ympäristöriskiarvioon 
kaatopaikkadirektiivin liitteen 1 kohdan 3.4 mukaisesti. 



  51 (56) 
   
 
 

 

Kaatopaikkadirektiivin 1 artiklan kohdan 1 yleisen tavoitteen mukaisesti 
haitalliset ympäristövaikutukset on arvioitava koko kaatopaikan elinkaaren 
ajalta. Kaatopaikka-asetuksen 9 §:n mukaisesti arvioinnin on sisällettävä 
ympäristövaikutusten lisäksi terveysvaikutusten kokonaisarviointi.  

Hallinto-oikeus toteaa, että kaatopaikka-asetuksen 9 §:ssä tarkoitetun terveys- 
ja ympäristövaikutusten kokonaisarvioinnin puuttuessa hakemuksesta ei ole 
luotettavasti arvioitavissa, voiko nojaavasta kaatopaikasta ja jätteiden 
sijoittamisesta sille  aiheutua pitkänkään ajan kuluessa jätelaissa tai 
ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle tai ympäristönsuojelulain 16 §:ssä tarkoitetun maaperän 
pilaamiskiellon tai 17 §:ssä tarkoitetun pohjaveden pilaamiskiellon rikkomista. 
Lisäksi hallinto-oikeudessa ei ole arvioitavissa, onko rakennepoikkeuksissa 
käytettävä tekniikka sekä terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmä 
jätelain 13 §:n 3 momentissa säädetyn mukaista parasta käyttökelpoista 
tekniikkaa. 

Hakemuksen mukaan luiska-alueen biohajoavaa materiaalia sisältävän 
yhdyskuntajätteen määrä on vähäinen. Jätetäyttö on pitkälle hajonnutta. 
Välittömästi suunnitellun nojaavan luiskarakenteen itäpuolella sijaitsevat 
toiminnassa olevat jätetäyttöön rakennetut kaasunkeräysputkistot ja 
suunnitellun luiskarakenteen yläreunaan on asennettu kaasunkeräysputkisto. 
Tehtävä tiivisrakenne ohjaa kaatopaikkakaasut olemassa olevaan 
keruuputkeen. Luiska-alueen tuhkasta ja lievästi pilaantuneista maista 
koostuva täyttö toimii sinällään kaasunkeräyskerroksena. Erillistä 
kaasunkeräyskerrosta kantavan kerroksen alapuolelle ei esitetä 
rakennettavaksi.  

Hallinto-oikeus toteaa, että hakemuksessa ei ole selvitetty, onko nojaavan 
kaatopaikan sijaintialueen vanhan jätetäytön kaatopaikkakaasun 
keräysjärjestelmä riittävä keräämään muodostuvan kaatopaikkakaasun eikä 
tuhka-maa-ainestäytön kelpoisuutta kaasunkeräysrakenteeksi. Hakemuksessa 
ei ole myöskään selvitystä vanhan jätetäytön kaatopaikkakaasun 
muodostuksesta ja purkautumisesta eikä kaatopaikkakaasupäästöstä. 
Hakemuksen puutteellisuuden vuoksi asiassa ei ole arvioitavissa, tuleeko 
kaatopaikkakaasu varmuudella kerätyksi hakemuksessa esitetyllä 
järjestelmällä nojaavan kaatopaikan alle jäävästä vanhasta jätetäytöstä koko 
kaasunmuodostuksen ajan eikä sitä, täyttääkö kaasunkeräysrakenne jätelain 13 
§:n 3 momentin mukaisesti parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset.  

Hakemuksen mukaan nojaavan kaatopaikan pohjarakenteen tiivistyskerroksen 
rakenteena on keinotekoinen eriste ja luonnon natriumbentoniittia sisältävä 
bentoniittimatto. Valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksen 2.0.2. mukaan 
laajennusalueelle saa sijoittaa kipsipohjaisia jätteitä. Pilaantuneiden maiden 
kunnostushankkeiden hallinta, VTT tiedotteita 2245 2004 mukaan bentoniitin 
paisumis- ja tiivistysominaisuuksiin haitallisesti vaikuttavia aineita ovat muun 
muassa suolat, hiilivedyt, kaksiarvoiset kationit (esimerkiksi Ca2+, Mg2+) sekä 
vahvat hapot (pH<3) ja emäkset (pH>11). Esimerkiksi paisumiskyky laskee 
huomattavasti ja vedenläpäisevyys vastaavasti kasvaa Na-bentoniitilla ja Na-
aktivoidulla Ca-bentoniitilla suolapitoisuuden kohotessa. 
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Pohjavedensuojausrakenteiden käyttöikämitoitus ja tuotehyväksyntä VTT 
2004 -julkaisun mukaan erittäin huolellisestikin tehdyissä ja asianmukaisesti 
valvotuissa geomembraanirakenteissa on aina reikiä ja heikkouskohtia.  

Hallinto-oikeus toteaa, että edellä mainitun perusteella asiassa ei ole 
arvioitavissa, voiko nojaavan kaatopaikan kaatopaikkavesi kaatopaikan 
pohjarakenteen tiivistyskerroksen keinotekoisen eristeen läpäistyään heikentää 
tiivistysrakenteena käytettävän bentoniittimaton vedenläpäisevyyttä 
kaatopaikan koko elinkaaren aikana siten, että kaatopaikasta aiheutuu 
ympäristön pilaantumisen vaaraa eikä sitä, onko esitetty tiivistysrakenne 
jätelain 13 §:n 3 momentin mukaista parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 

Hakemuksen mukaan pohjavedenpintaa voidaan alentaa siirrettävillä 
pumpuilla. Valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksen 8.0 mukaan 
häiriötilanteisiin vesienhallintajärjestelmissä tai rakenteissa on varauduttava 
suojapumppausjärjestelmin. Jätetäytön sisäisen veden ja alueen pohjaveden 
pintaa on tarvittaessa alennettava pumppauksin. Määräyksen 8.0 perustelujen 
mukaan toiminnan mahdolliset häiriöt ovat havaittavissa, ja ne voidaan 
tarvittaessa estää ennakoivin suojapumppauksin. 

Hallinto-oikeus toteaa, että ottaen huomioon nojaavan kaatopaikan 
sijaintiolosuhteet sekä edellä kaatopaikkarakenteesta mainittu, pohjaveden 
pilaantumisriskin estämistä ei voida jättää jälkikäteen tehtävän 
suojapumppauksen varaan. Nojaavan kaatopaikan rakenne on oltava 
suunniteltu ja toteutettu siten, että pohjaveden pilaantuminen tulee 
varmuudella estetyksi. Lisäksi pohjarakenteettoman vanhan jätetäytön 
kaatopaikkavesi on oltava hallitusti kerättävissä ja johdettavissa 
mahdollisimman tehokkaasti nojaavan kaatopaikan alapuolelta ja vanhan 
kaatopaikan kaatopaikkavedestä aiheutuva ympäristöriski on oltava 
ehkäistävissä nojaavan kaatopaikan käytön ja jälkihoidon aikana. 

Hallinto-oikeus toteaa, että hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella ei ole 
luotettavasti arvioitavissa, onko kaatopaikka-asetuksesta hakemuksessa 
esitetyin tavoin poikkeava kaatopaikan pohjarakenne parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan mukainen siten, että kaatopaikan päästöt ympäristöön voidaan 
ehkäistä ennakolta tai rajoittaa mahdollisimman vähäiseksi 
ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaisesti.  

Pintavesi- ja pohjavesivaikutukset 

Valituksen mukaan luiskakaatopaikan rakentaminen suunnitelman mukaisella 
tavalla aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Vaatimuksen perusteluissa 
on viitattu Sirkkapuron ja hp III tarkkailutuloksiin. Jäteaseman vedet virtaavat 
helposti Saimaaseen ja pitkän ajan kuluessa ja olosuhteiden muuttuessa riski 
haitta-aineiden pääsystä vesistöön kasvaa. Valituksen mukaan on kiistatonta, 
että kaatopaikasta ja jätteiden sijoittamisesta voi aiheutua muun ohella 
pohjaveden pilaamiskiellon rikkomista. Lupamääräyksessä 10 on määräyksiä 
luiskakaatopaikan tarkkailusta. Ympäristöluvassa ei kuitenkaan ole 
määräyksiä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä suotovesien hallinnan 
epäonnistuessa.   
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Hakemuksen mukaan pohjavesissä jätekeskuksen vaikutuksia on ollut 
havaittavissa joko lievänä tai selvänä vain jätekeskuksen alueella. 
Velvoitetarkkailuraportin mukaan Metsä-Sairilan lajittelu- ja 
kierrätyskeskuksen toiminnan vaikutus näkyy yhtiön omassa porakaivossa. 
Pohjavesiputkessa III on havaittu ajoittain kohonneita ammoniumtypen ja 
lievästi kohonneita arseenin pitoisuuksia. Karttatarkastelun perusteella on 
mahdollista, että pohjavesiputki III on lajittelu- ja kierrätyskeskuksen 
ulkopuolella yksityishenkilön omistamalla kiinteistöllä.  

Vanhalle kaatopaikalle ei ole rakennettu erillisiä pohjarakenteita. Vanha 
suljettu jätetäyttöalue on perustettu tiivistetyn suon turvekerroksen päälle. 
Hakemuksessa on myös todettu 2/3 nojaavan kaatopaikan pohja-alasta 
sijaitsevan moreeni- ja kallioalueella. Hakemuksen mukaan kallioperän 
liuskeisuuden vuoksi on mahdollista, että suotovedet pääsevät liikkumaan 
kallion raoissa.  

Hallinto-oikeus toteaa, hakemuksessa ei ole esitetty vanhan kaatopaikan 
kaatopaikkaveden laadun tutkimustuloksia eikä hakemukseen liitetty 
tarkkailusuunnitelma sisällä vanhan kaatopaikan eikä nojaavan kaatopaikan 
kaatopaikkaveden tarkkailua sähkönjohtavuutta lukuun ottamatta. 
Hakemuksessa esitettyjä tarkkailutuloksia, muun ohella Metsä-Sairilan 
lajittelu- ja kierrätyskeskuksen suotovesipumppaamon imukaivosta otettuna, ei 
voida pitää riittävinä kuvaamaan vanhan kaatopaikan kaatopaikkaveden laatua. 
Vanhan kaatopaikan kaatopaikkaveden laatu- ja kulkeutumisselvityksen 
puuttuessa hallinto-oikeudessa ei ole arvioitavissa, onko vanhan kaatopaikan 
kaatopaikkavesi aiheuttanut maaperän pohjaveden ja kalliopohjaveden 
pilaantumista, eikä sitä, onko nojaavan kaatopaikan käytön ja jälkihoidon 
aikana pohjaveden pilaantumisriski estettävissä sijaintialueen hydrogeologiset 
olosuhteet huomioon ottaen ja onko ympäristönsuojelulain 17 §:n 1 momentin 
kohtien 2) ja 3) tarkoittama toisen kiinteistön pohjaveden pilaantuminen 
estettävissä. 

Hakemuksen mukaan pohjoisen suunnassa Sirkkapurossa on todettu 
kaatopaikan vaikutusta muun muassa kohonneina ammoniumtypen ja kloridin 
pitoisuuksina. Jätekeskuksen kuormitus pohjoisen suuntaan (Myllylahti) on 
arvioitu vähäiseksi. Hallinto-oikeus toteaa, että hakemustietojen perusteella ei 
ole arvioitavissa, voiko suunnitellulta nojaavan kaatopaikan sijaintialueelta ja 
kaatopaikkatoiminnasta aiheutua pintaveden pilaantumista aiheuttavaa 
kuormitusta Sirkkapuroon, ja voiko kuormituksella olla haitallista vaikutusta 
Sirkkapuron purkuvesistön vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden 
toteutumiseen.  

Muut lausumat 

Hallinto-oikeus toteaa, että kallion louhintaa ja murskausta koskeva 
ympäristölupa Nro 55/2016/1, 23.12.2016 kokonaisuutena arvioiden louhinta- 
ja murskaustoiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu riskiä nojaavalle 
kaatopaikalle. Ympäristöluvan kertoelmaosan mukaan räjäytysten aiheuttama 
tärinä on otettu huomioon ja louhintaa varten on laadittu erillislainsäädännön 
mukaiset turvallisuus- ja muut tarvittavat suunnitelmat. 
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Hallinto-oikeus toteaa, että ympäristöluvan myöntämisen edellytysten 
täyttyminen arvioidaan tapauskohtaisesti. Vastaavanlaisissa asioissa tehdyillä 
muiden viranomaisten muita jätekeskuksia koskevilla päätöksillä ei ole 
ratkaisevaa oikeudellista merkitystä arvioitaessa asiaa tuomioistuimessa. 

Asian näin päättyessä lausuminen ennakkoratkaisupyynnöstä ja 
lupamääräyksen 2.0.1 muutosvaatimuksesta raukeaa. 

Johtopäätös 

Edellä esitetyn takia valituksenalainen päätös on kumottava ja asia 
palautettava aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Hakijalle on 
varattava tilaisuus täydentää hakemustaan, minkä jälkeen hakemus on 
annettava uudelleen tiedoksi. 

Sovelletut oikeusohjeet  

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Mikkelin kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 
koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 
julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa 
päätökseen saa hakea muutosta. 

Muutoksenhaku 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan 
tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä 
on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-
oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 03.05.2023. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 

Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Janne Marttila ja 
Reko Vuotila sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Jaakko 
Heinolainen. Asian on esitellyt Jaakko Heinolainen. 
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Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös  Metsä-Sairilan ympäristön asukkaat ry, maksutta 
 

  Metsäsairila Oy 

Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Mikkelin kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Mikkelin kaupunginhallitus 

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat 

Itä-Suomen aluehallintovirasto,  
Ympäristölupavastuualue 

Mikkelin Osakaskunta  

Suomen ympäristökeskus 

 

 
Tuomioistuimen yhteystiedot 
 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
Puh.: 029 56 42780  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 
https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ 
 
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla: 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 
 
 
VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 
oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 
Valitusluvan myöntämisen perusteet 
 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 
myönnettävä, jos:  
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön 

yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden 
ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 
 
Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 
olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 
Valitusaika 

 
Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-
oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 
katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 
julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden 
päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 
Valituksen sisältö  
 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 
- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan 

myöntämiseen on mainittu peruste 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 
- vaatimusten perustelut 
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 

valittajaan. 
 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä 
ilmoittaa yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  
 

Valitukseen on liitettävä 
- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 
 
Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 
joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 
liitettävä valitukseen valtakirja. 

 
Valituksen toimittaminen  
 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 
perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 
myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 
Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 
kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa 
paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla. 

 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 
 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 
  PL 180, 00131 Helsinki 
 
Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 
 
Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 
 
Puhelin:   029 56 40200 
Faksi:   029 56 40382 
 
Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




