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1 JOHDANTO
Heinäveden kunnan keskustaajaman kaakkoispuolella sijaitsevan Karpalotien päässä on alue, jota
on käytetty ylijäämämaiden läjitykseen. Alueelle on sijoitettu ja välivarastoitu puhtaita
maanrakentamisessa hyödyntämiskelvottomia massoja. Alueen vakiinnuttua maankaatopaikaksi,
haetaan toiminnalle ympäristölupaa. Maankaatopaikalle haetaan maankaatopaikkatoiminnan
lisäksi lupaa vastaanottaa, välivarastoida ja käsitellä kantoja, risuja, haravointi- ja puutarhajätettä
sekä jäteasfalttia ja -betonia.

2 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA
LUPAVIRANOMAINEN

Luvan hakemisen peruste

Voimassa olevan ympäristönsuojelulain (527/2014) 29 § mukaan ympäristöluvanvaraisen toiminnan
päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on
oltava lupa. Maankaatopaikkatoiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 § 1
momentin ja edelleen liitteen 1, taulukon 2 kohdan 13 alakohdan f) perusteella, joka koskee muuta
kuin taulukon 2 kohdissa 13 a, b ja e tarkoitettua jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen
käsittelyä, joka on ammattimaista tai laitosmaista.

Lupaviranomainen

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:ssä luetellaan ne liitteen 1 taulukon 2 mukaiset
toiminnot, joiden ympäristölupa-asiat ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n seuraavien kohdan 12 alakohtien perusteella lupaviranomainen
on kunnan ympäristölupaviranomainen:

12. Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely

a) alle 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka
 Alueelle vastaanotetaan ja loppusijoitetaan noin 2500 t ylijäämämaa-aineksia

vuodessa.
b) pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen
muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, kun käsiteltävä määrä on alle 50 000 tonnia
vuodessa.

 Alueelle vastaanotetaan, välivarastoidaan ja mahdollisesti käsitellään ennen muualle
hyödynnettäväksi toimitettavaksi asfalttijätettä (n. 100 t/a) sekä betonijätettä (n.
500 t/a).

f) muu kuin a–e alakohdassa taikka 1 §:n 13 kohdan a ja d–g alakohdassa tarkoitettu jätelain
soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista ja jossa
käsitellään jätettä alle 20 000 tonnia vuodessa.



 Alueella vastaanotetaan, välivarastoidaan ja käsitellään kantoja, risuja sekä
haravointi- ja puutarhajätettä yhteensä noin 900 tonnia vuodessa.

Heinäveden kunnalla on yhteinen ympäristötoimi Joroisten ja Leppävirran kuntien sekä Pieksämäen
ja Varkauden kaupunkien kanssa. Yksikkö toimii Keski-Savon ympäristölautakunnan alaisuudessa ja
joka toimii myös ympäristölupa-asiat käsittelevänä kunnallisena viranomaisena.

3 HAKIJAN TIEDOT
Luvan hakija Yhteyshenkilö:
Heinäveden kunta Jari Pakarinen
Kermarannantie 7 0400 505 517
79700 HEINÄVESI jari.pakarinen@heinavesi.fi

Laskutusosoite
OVT-tunnus: 003701643083
Verkkolaskuoperaattori: CGI
Välittäjätunnus: 003703575029

Maankaatopaikka  Maankaatopaikan koordinaatit
Kiinteistö: 90–426–10–11 (ETRS-TM35FIN)
Karpalotie  Pohjoinen: 6921255
79700 Heinävesi  Itä: 585627

4 VOIMASSA OLEVAT LUVAT
Maankaatopaikalla ei ole voimassa olevaa ympäristölupaa.

5 SIJAINTIPAIKKA JA ASIANOSAISET
Maankaatopaikan toiminta sijoittuu Heinäveden kunnan omistamalle Peräahon tilalle, jonka
kiinteistötunnus on 90–426–10–11. Kiinteistön pinta-ala on noin 17,9 ha, josta maankaatopaikan
alue yhteensä noin 1,3 ha. Maankaatopaikka sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Heinäveden
keskustasta kaakkoon (kuva 1). Lähin vakituisesti asuttu kiinteistö sijaitsee noin 300 m etäisyydellä
luoteeseen maankaatopaikka-alueesta.



Kuva 1. Heinäveden kunnan maankaatopaikan sijainti.

Rajanaapureiden ja lähialueen kiinteistöt ja omistajien yhteystiedot on esitetty liitteessä 1.

6 YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
6.1 Maankäyttö ja kaavoitus
Kiinteistö sijaitsee Heinäveden kirkonkylän asemakaava-alueella. Maankaatopaikka sijoittuu
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle (kuva 2). Nykyinen maanläjitys ulottuu
lounaisreunaltaan osittain lähivirkistysalueeksi merkitylle alueelle (kuva 2). Lähin asuinrakennus on
noin 300 metrin etäisyydellä keskustaajaman suuntaan maankaatopaikasta. Asutuksien ja
maankaatopaikan välinen alue on nykyisellään sakeaa, täysikasvuista havumetsää.
Maankaatopaikan länsipuolella, lähimmillään noin 100 metrin etäisyydellä suunnitellusta
täyttöalueesta sijaitsee Heinäveden kunnan jätevedenpuhdistamo. Koillispuolella rajanaapurina on
varastokäytössä oleva tontti ja noin 200 metrin etäisyydellä Berner Oy:n tehtaat. Muutoin ympäristö
on nykyisellään asumatonta metsätalousaluetta.



Kuva 2. Heinäveden kirkonkylän asemakaava-alue. Maankaatopaikan sijainti on esitetty oranssilla ympyrällä.

Maakuntakaavassa maankaatopaikalla ei ole kaavamerkintää. Maankaatopaikan luoteispuolella
sijaitsee paikalliskeskuksen keskustatoimintojen alue ja eteläpuolella moottorikelkkareitti. Ote
Etelä-Savon maakuntakaavasta on esitetty kuvassa 3.



Kuva 3. Ote Etelä-Savon lainvoimaisesta 2.vaihemaakuntakaavasta. Maankaatopaikan sijainti on esitetty oranssilla ympyrällä.

6.2 Maa- ja kallioperä
Maakaatopaikka-alueella maaperä on GTK:n maaperäkartan (Kuva 4) mukaan sora- ja
hiekkamoreenia. Maankaatopaikka-alueella ei ole suoritettu maaperätutkimuksia. GTK:n
kallioperäkartan (kuva 5) mukaan maankaatopaikka-alueen kallioperä koostuu pääsääntöisesti
metomorfisesta kivestä.



Kuva 4. GTK:n maaperäkartan mukaiset maalajit. Vaalean oranssi on moreenimaata, punainen kalliomaata. Maankaatopaikan
sijainti osoitettu oranssilla rajauksella.

Kuva 5. GTK:n kallioperäkartan mukaiset kivilajit. Maankaatopaikan sijainti osoitettu oranssilla rajauksella. Sininen on
metamorfista kiveä, oranssi kvartsidioriittia ja keltainen granodioriittia



6.3 Pinta- ja pohjavedet
Maankaatopaikka ei sijaitse ympäristöhallinnon luokittelemalla pohjavesialueella tai sellaisen
läheisyydessä. Lähin luokiteltu pohjavesialue (Soidinkankaan II luokan pohjavesialue nro 0609003)
sijaitsee noin 12 km etäisyydellä alueen lounaispuolella (kuva 6). Maankaatopaikan alueella tai
läheisyydessä ei ole kaivoja eikä tiettävästi lähteitä. Lähin peruskartta-aineistoon merkattu lähde
sijaitsee alueelta noin 800 m koilliseen.

Alue sijaitsee Kermajärven valuma-alueella (04.274). Alueen pintavedet kerääntyvät eteläpuolisessa
maastopainanteessa olevaan ojaan ja kulkeutuvat sitä kautta edelleen noin 900 metrin päässä
kaakossa Itälahteen. Itälahti on osa Vääräselkää (kuva 7), joka kuuluu Kermajärven ja Ruokoveden
väliseen rikkonaiseen reittivesistöön.

Kuva 6. Lähin pohjavesialue.

Maankaatopaikan läheisyydessä sijaitsevan Heinäveden kunnan jätevedenpuhdistamon
puhdistetut jätevedet johdetaan Itälahteen nykyään 1,7 km pituisessa purkuputkessa ja hulevedet
avo-ojassa, johon myös maankaatopaikan vedet kulkeutuvat.

Maankaatopaikan lähimmät pintavesien vedenlaadun nykyiset havaintopaikat on esitetty kuvassa
7. Taulukossa 1 on esitetty lähimpien mittauspisteiden mittausjaksojen pituus ja näytteiden määrä.
Jätevedenpuhdistamon purkuputki purkaa vetensä Köntänselälle, jossa sijaitsee
jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailun havaintopaikka Köntänselkä 86.



Vääränselkä kuuluu pieniin humusjärviin (Ph). Se kuuluu Vuoksen vesienhoitoalueeseen.
Vääränselkään kohdistuu pistekuormitusta (jätevedet) sekä hajakuormitusta haja- ja loma-
asutuksen jätevesistä sekä laskeumasta. Lisäksi järvessä on havaittu sisäistä kuormitusta.
Kokonaisuutena Vääräselän ekologinen tila tyydyttävä, kuitenkin jo suhteellisen lähellä hyvää tilaa.
Järvessä havaittavissa sisäistä kuormitusta yhdyskuntien jätevesien entisenä purkupaikkana.
Vääräselän kemiallinen tila on hyvää huonompi (Suomen ympäristökeskus, 2022.)

Kuva 7.  Lähimmät pintavesien vedenlaadun havaintopaikat. Maankaatopaikka merkattu oranssilla.



Taulukko 1. Lähimmät pintavesien vedenlaadun havaintopaikat

6.4 Ilmanlaatu
Alueella ei ole merkittäviä ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä. Alueen ilmanlaatuun paikallisesti
vaikuttavia päästölähteitä ovat alueen koillispuolella sijaitseva tehdas, länsipuolinen
jätevedenpuhdistamo, tieliikenne ja maankaatopaikan olemassa oleva toiminta.

6.5 Luonto ja luonnonsuojelu
Maankaatopaikan vaikutuspiirissä ei ole merkittäviä luontokohteita, joihin toiminnalla olisi
vaikutuksia. Lähin Natura 2000- alue ja luonnonsuojelualue (Heinolanmäen lehto) sijaitsee lännessä
noin 3 km päässä maankaatopaikka alueesta (kuva 8).

Kuva 8. Maankaatopaikkaa lähimmät luonnonsuojelualueet.



6.6 Liikenne
Maankaatopaikalle kuljetaan Karpalotietä, joka liittyy Heinävedentiehen. Karpalotien
liikennemäärät eivät ole saatavilla, mutta Heinävedentien keskimääräinen vuorokausiliikenne
vuonna 2020 Väyläviraston liikennemääräkartan mukaan Karpalotien risteyksen kohdalla on 1130
ajoneuvoa vuorokaudessa.

Maankaatopaikan eteläpuolella lähimmillään noin 3,2 km:n etäisyydellä maankaatopaikka-alueesta
kulkee Pieksämäki-Joensuu-rata. Junaradalla kulkee sekä henkilöliikennettä että tavaraliikennettä.

6.7 Melu
Lähialueella sijaitsee maankaatopaikan toiminnan lisäksi Heinäveden jätevedenpuhdistamo ja
Berner Oy:n tehtaat. Jätevedenpuhdistamon toiminnasta ei synny normaalitilanteessa
melupäästöä. Tehtaiden toiminnanaikainen melupäästö aiheutuu lähinnä liikenteestä. Lisäksi
maankaatopaikan pohjoispuolella sijaitsevan Heinävedentien liikenne aiheuttaa melua. Kaiken
kaikkiaan alue ei kuitenkaan ole erityistä melualuetta.

6.8 Maisema
Maankaatopaikan pohjoispuolella noin 2 kilometrin päässä sijaitsee valtakunnallisesti arvokas
maisema-alue (Heinäveden reitin maisemat; kuva 10). Maisema-alueelta ei ole näköyhteyttä
maankaatopaikalle.



Kuva 9. Maankaatopaikan lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.

Maankaatopaikan välittömässä läheisyydessä ei sijaitse kulttuuriympäristön tai – historian kannalta
arvokkaita kohteita. Lähin muinaisjäännös sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä kaakossa. Lähin
valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (Kermanranta) sijaitsee noin kolmen
kilometrin päässä luoteessa.

7 HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA
7.1 Yleiskuvaus
Maankaatopaikalle vastaanotetaan ja sijoitetaan pilaantumattomia ylijäämämaita. Lisäksi
toimintaan sisältyy puutarhajätteen (kannot ja risut) vastaanottoa ja välivarastointia sekä asfaltin ja
betonimurskeen välivarastointia.

Vastaanotettavat pilaantumattomat ylijäämämaat loppusijoitetaan alueella ja välivarastoitavat
materiaalit (kannot, risut, asfaltti sekä betonimurske) toimitetaan alueelta hyötykäyttöön. Kannot
ja risut toimitetaan energiantuotantoon haketettuna. Haketuksia toteutetaan kohteessa
panosluonteisesti, kun riittävä määrä materiaalia on varastossa.

Alueen nykyisen maanläjityksen täyttötilavuus on noin 46 000 m3ktr. Jatkossa maa-ainesten läjitys
tapahtuu suunnitelmissa esitetylle alueelle, jonka pinta-ala on noin 0,8 ha, täyttötilavuus noin 33
000 m3rtr ja ylin täyttökorkeus +99,3 (N2000). Keskimääräisellä vastaanotettavalla maa-



ainesmäärällä (2500 t/a; n. 1500 m3rtr/a) täyttötilavuus riittää noin 22 vuodeksi. Täytön edetessä
alue muotoillaan suunnitelmien mukaisesti ja lopulliseen korkoon ja muotoon täytettyjen osien
annetaan metsittyä. Tarvittaessa kasvillisuuden levittymistä alueelle voidaan edesauttaa pintaan
levitettävällä kasvukerroksella.

Kulku maankaatopaikalle tapahtuu olemassa olevia liikennereittejä pitkin Karpalotieltä.

7.2 Toiminnan ajankohta ja toiminta-ajat
Maankaatopaikalla on toimintaa pääsääntöisin arkisin klo 07:00–18:00 välisenä aikana.
Poikkeustapauksissa toimintaa on arkisin klo 07:00-22:00 sekä viikonloppuisin ja arkipyhäisin klo
08:00–16:00 välisenä aikana.

Paikalle tuotavien maa-ainesten määrä vaihtelee vuodenaikojen ja toteutuvien
rakennushankkeiden mukaan. Eniten ylijäämämaita tulee sulan maan aikaan, jolloin rakentaminen
on vilkkainta. Maamassoja ajetaan ainoastaan Heinäveden kunnan alueella olevista
rakennuskohteista. Ajettavat massat ovat maalajeiltaan pääasiassa moreenia, savea ja silttiä.
Massojen kuljetus tapahtuu pääasiassa päiväsaikaan, kiireaikoina kuormia voi tulla myös iltaisin.

7.3 Rakenteet
Maankaatopaikan sisääntulotien varteen asennetaan opastaulu, jossa on selkeästi nähtävissä
alueen käyttötarkoitus ja -ajat sekä tarvittavat yhteystiedot. Alueelle ulkopuolisten pääsyn
estämiseksi varastointialueelle asetetaan puomi, jolla ylimääräinen liikennöinti alueelle estetään.
Muita rakenteita alueella ei ole.

7.4 Vastaanotettavat materiaalit ja niiden käsittely
Alueelle otetaan vastaan maankaatopaikalle loppusijoitettavia ylijäämämaita sekä
välivarastointavia kantoja, risuja, asfalttia sekä betonimursketta. Vastaanotettavien ja käsiteltävien
jätteiden määrä on noin 4000 t vuodessa. Vastaanotettavat materiaalit ja arvioidut vuotuiset määrät
jakeittain on esitetty taulukossa 2. Määrät voivat vaihdella vuosittain, toteutuvien
rakennushankkeiden mukaan.

Taulukko 1. Vastaanotettavien materiaalien määrät.

Jäte EWC-koodi vastaanotettava/varastoitava
määrä (t/a)

maa-ainekset 17 05 04, 17 05 06 2500
kannot 02 01 07, 17 02 01 300
Risut 20 02 01 300
haravointi- ja puutarhajäte 20 02 01 300
asfaltti 17 03 02 100
Betonijäte 17 01 01 500
Yhteensä 4 000



Alueelle vastaanotettavat ja loppusijoitettavat maa-ainekset ovat pääasiassa rakennustyömailta
poistettavia hyödyntämiskelvottomia maa-aineksia, joiden haitallisten aineiden pitoisuudet
alittavat Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot. Suurin osa kaikista
vastaanotettavista jätemateriaaleista tulee Heinäveden kunnan omilta työmailta. Lisäksi alueelle
vastaanotetaan pientuojien risuja ja maa-aineksia.

Hyötykäyttöön toimitettavat materiaalit (risut, kannot, haravointi/puutarhajäte, asfaltti,
betonimurske) välivarastoidaan alueella niille osoitetuilla paikoilla enintään vuoden ajan.
Enimmäisvarastomäärät vastaavat vuosittaisia vastaanottomääriä (taulukko 2). Varastoalueiden
sijainti vaihtelee sen mukaan, miten alueen ylijäämämaiden täyttötyöt etenevät. Hyötykäyttöön
toimitettavien materiaalien käsittely tapahtuu niille varatuilla välivarastointialueilla. Risut, kannot
ja haravointijäte haketetaan, kun niiden varastomäärät ovat niin suuria, että hakettaminen ja
hyötykäyttöön toimittaminen on järkevää.

7.5 Täyttösuunnitelma
Maa-ainesten täyttö suoritetaan kerroksittain päätypengerryksenä ja luiskat muotoillaan
maksimissaan kaltevuuteen 1:3. Maatäytön lopullinen paksuus on enimmillään noin 9,5 metriä ja
lopullinen täytön ylin taso on noin +99,3 N2000. Pintavedet ohjataan alueen ympäriltä avo-ojien
kautta eteläpuolella sijaitsevaan avo-ojaan. Kaatopaikan kaakkoispäätyyn on suunnitelmissa jätetty
tilavaraus pintavesien laskeutusaltaalle. Eteläpuolista avo-ojaa pitkin vedet kulkeutuvat Itälahteen.

Luiskien muotoilu ja alueen maisemointi metsittymistä varten aloitetaan sitä mukaan, kun täyttö
etenee suunnitelman mukaiseen tasoon ja paikkaan. Tarvittaessa toteutettava puiden istutus
voidaan aloittaa tämän jälkeen vaiheittain, kun riittävän suuri alue on muotoiltu istutuksen
edellyttämään kuntoon. Nykyinen, lakiosaltaan tasainen maanläjitysalue jää paikoilleen ja sitä
käytetään maankaatopaikkatoiminnan yhteydessä varastoalueena. Tämän alueen maisemointi
toteutetaan toiminnan päättyessä.

7.6 Vedenhankinta ja vesienkäsittely
Maankaatopaikalla ei tarvita käyttövettä eikä viemäröintiä. Alueella muodostuvat pintavedet
ohjataan ympärysojia pitkin, suunnitelman (liite 3) mukaisesti, maankaatopaikan eteläpuolella
sijaitsevaan avo-ojaan. Tarvittaessa kiintoaineksen kulkeutumisen ehkäisemiseksi vedet johdetaan
ojaan laskeutusaltaan kautta.

7.7 Liikenne ja liikennejärjestelyt
Ajoneuvoliikenne maankaatopaikalle tapahtuu Karpalotietä pitkin. Liikenteen määrä on
suurimmillaan keväällä ja kesällä ja ajoittuu pääasiassa kello 07:00–16:00 väliselle ajalle. Risuja sekä
puutarha- ja haravointijätettä tuoda tuodaan alueelle ajoittain iltaisin pientuojien peräkärryillä.
Maankaatopaikalla käytetään kaivinkoneita, puskutraktoreita ja pyöräkoneita tarvittava määrä.
Kantojen ja risujen käsittelyssä käytetään siirrettävää haketinta sekä asfalttijätteen, betonin ja
kiviaineksen murskauksessa siirrettävää murskausyksikköä. Edellä esitettyjä työkoneita käytetään
alueella tarpeen mukaan, arviolta 1-2 kertaa vuodessa. Tämän hakemuksen mukaiset toiminnot



eivät vaikuta merkittävästi liikennemääriin alueella eikä edellytä muutoksia liikennejärjestelyihin tai
tieverkkoon.

7.8 Kemikaalit ja polttoaineet, niiden varastointi, säilytys
sekä kulutus

Maankaatopaikalla työkoneissa käytettäviä poltto- ja voiteluaineita ei säilytetä alueella. Työkoneet
tankataan muualla.

7.9  Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta
Maankaatopaikan energian käyttö on vähäistä. Energiaa kuluu lähinnä työkoneiden polttoaineissa
sekä alueen valaisemiseen ja valvontaan käytettävästä sähköstä.

7.10 Ympäristöriskit ja niiden ehkäiseminen
Merkittävimmät maankaatopaikan toiminnan ympäristöriskit liittyvät täyttökerrosten ja luiskien
sortumiin, kuljetuksiin, ajoneuvojen/työkoneiden öljyvuotoihin ja pölyämiseen. Toimintaan liittyvät
ympäristöriskit, niiden ehkäiseminen sekä toimet häiriö- ja poikkeustilanteissa on kuvattu
tarkemmin kappaleessa 10.5.

8 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN
VÄHENTÄMINEN SEKÄ
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

8.1 Maaperä
Maankaatopaikalla otetaan vastaan ja käsitellään ainoastaan pilaantumattomia maa-aineksia, joista
ei aiheudu merkittävää haitta-ainekuormitusta maaperään. Alueella ei säilytetä poltto- tai
voiteluaineita eikä huolleta koneita. Pölynhallinnassa ei käytetä suolaa tai kemikaaleja. Näin ollen
toiminnasta ei aiheudu merkittävää kemiallista kuormitusta maaperään. Maankaatopaikan
täyttötoiminnan seurauksena alueen maaperä ja topografia muuttuu paikallisesti, mutta alue
sulautuu osaksi ympäröivää maastoa ja maaperää toiminnan jälkeen.

8.2 Pohja- ja pintavedet sekä viemäröinti
Maankaatopaikan ympärille tehdään ympärysojat piirustuksessa 3 esitetyn mukaisesti. Ojituksilla
estetään ulkopuolisten valumavesien kulkeutuminen maankaatopaikan alueelle sekä kerätään
maankaatopaikka-alueen vedet ja johdetaan ne hallitusti ulkopuolelle. Maankaatopaikalta tuleva
vesistökuormitus on vähäistä, koska alueelle ajetaan ainoastaan pilaantumattomia maa-aineksia.
Hulevedet voivat sisältää kiintoainetta, jonka kulkeutumista Itälahteen ei kuitenkaan arvioida
tapahtuvan, sillä ennen Itälahteen päätymistä pintavedet ovat kulkeutuneet ojaverkostossa noin
kilometrin matkan. Tarvittaessa, esimerkiksi jäljempänä esitetyn pintavesitarkkailun tulosten



perusteella, alueen valumavedet ohjataan ojaan laskeutusaltaan kautta, jolla vähennetään
mahdollinen kiintoaineen kulkeutuminen ojaan. Täytön yhteydessä huolehditaan, ettei
maankaatopaikan alueelle pääse syntymään vettä kerääviä painanteita ja tarvittaessa alueen pinta
muotoillaan hieman etelään päin kallistuvaksi. Alueella ei ole tarvetta viemäröinnille.

Pintavesien tilaa tullaan seuraamaan säännöllisesti. Näytteenotto on kuvattu tarkemmin luvussa
10.4. Sen avulla voidaan seurata ja saada selville mahdollisesti maankaatopaikkatoiminnasta
aiheutuvat vaikutukset.

Tämän hakeuksen mukainen toiminta ei olennaisesti muuta alueen nykyistä toimintaa ja siitä
aiheutuvia päästöjä.

8.3 Ilma ja ilmanlaatu
Maankaatopaikalta aiheutuu hajapäästöjä ilmaan massojen kuljetuksista alueelle, maansiirtotöistä,
välivarastoinnista alueella sekä satunnaisesta haketuksesta. Päästöt koostuvat lähinnä pölystä ja
pakokaasuista. Kohteen läheisyydessä ei ole häiriintyviä kohteita, ja ilmapäästöt ovat paikallisia,
rajoittuen maankaatopaikan alueelle.

Maamassat tuodaan alueelle kunnan kohteista heti kaivamisen jälkeen, jolloin massojen käsittelystä
aiheutuva pölyhaitta on vähäinen. Tarvittaessa maa-aineksia tai välivarastoitavia massoja kastellaan
pölyhaittojen vähentämiseksi. Maankaatopaikalla ei käytetä suolaa tai muita kemikaaleja
pölyämisen estämiseksi.

Edellä mainituin perustein toiminnan vaikutukset ilmanlaatuun arvioidaan vähäisiksi.

8.4 Melu ja tärinä
Melua aiheutuu autojen ja työkoneiden äänistä maamassoja kuljettamisen ja muokkauksen
yhteydessä. Melu on paikallista ja ajoittuu pääasiassa arkisin klo 7–16 välille. Haketuksista melua
syntyy yksittäisiä kertoja vuosittain. Kohteen välittömässä läheisyydessä ei ole melulle häiriintyviä
kohteita. Kaiken kaikkiaan toiminnasta aiheutuva melu ja siten siitä aiheutuvat vaikutukset
arvioidaan vähäisiksi.

8.5 Luonto ja luonnonsuojeluarvot
Alueen vaikutuspiirissä ei ole merkittäviä luontokohteita tai luonnonsuojeluarvoja, joihin
toiminnalla olisi vaikutuksia. Alue maisemoidaan ja metsitetään toiminnan päättyessä.

8.6 Liikenne
Liikennemäärät tulevat pysymään samalla tasolla kuin nykytilanteessa. Liikenteen määrä on
suurimmillaan keväällä ja kesällä.



8.7 Maisema
Alueen maisema tulee pysymään samankaltaisena kuin nykytilanteessa. Maankaatopaikka vaikuttaa
alueen lähimaisemaan, joka on maisemallisesti suurimmaksi osaksi metsäistä ja osittain
teollisuusaluetta. Lopputilanteessa alue sulautuu osaksi maisemaa metsittymisen ansiosta.

8.8 Yleinen viihtyvyys ja ihmisten terveys
Maankaatopaikan eteläpuolella on viheralue, joka ei tiettävästi kuitenkaan ole aktiivista ulkoilu- tai
oleskelualuetta, eikä toiminnasta siten aiheudu haittaa virkistyskäytölle tai viihtyvyydelle. Alueen
pohjoispuolitse kulkevan kelkkareitin linjausta voidaan täyttötoiminnan edetessä hieman joutua
muuttamaan, josta ei kuitenkaan aiheudu haittaa kelkkareitin käytettävyydelle. Toiminnasta ei
aiheudu sellaisia päästöjä tai vaikutuksia, joista aiheutuisi terveydellistä haittaa.

9 PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA
YMPÄRISTÖN KANNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ
(BEP)

9.1 BAT-arvio
Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) on määritelty ympäristönsuojelulaissa ja sillä tarkoitetaan
mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia
tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä. Parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla tarkoitetaan myös
toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito-, käyttö-, sekä lopettamistapoja, joilla voidaan
ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä.

Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmät (komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1147, ns. WT BAT-
päätelmät) koskevat päätelmissä erikseen määriteltyjä jätteenkäsittelytoimintoja.
Maankaatopaikka ei ole ympäristönsuojelulain tai BAT-päätelmien mukainen laitos, eikä
jätteenkäsittelyn BAT-päätelmiä siten sovelleta hakemuksen mukaiseen toimintaan.
Ympäristönsuojelulain 53 §:ssä on esitetty parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteet yleisesti.
Ylijäämämaita pyritään aina ensisijaisesti hyödyntämään rakennuskohteessa tai muualla. Kuitenkin
käyttökohteiden puuttuessa tai tarjonnan ja kysynnän eri ajankohtien vuoksi myös
läjityskapasiteettia tarvitaan ja paikallisella maankaatopaikalla vältytään pitkiltä
kuljetusetäisyyksiltä ja niistä aiheutuvilta vaikutuksilta. Tällöin hakemuksen mukaisen toiminnan
voidaan katsoa noudattavan ympäristön kannalta parhaan käytännön periaatteita Toiminnassa ei
käytetä kemikaaleja, lukuun ottamatta työkoneiden vaatimia poltto- ja voiteluaineita. Näin ollen
toiminnassa syntyvät päästöt ovat vähäisiä. Päästöjä ja niiden vähentämistä on käsitelty
päästötyypeittäin kappaleissa 7 ja 8.

Maankaatopaikan toiminnassa ei synny sijoitettavaa maa-ainesta lukuun ottamatta muuta jätettä.
Alueen hyödyntämisellä tiettyjen jätemateriaalien (kannot, risut, puutarhajäte, asfaltti, betoni)
välivarastointiin voidaan edesauttaa kyseisten materiaalien hyötykäyttöä. Välivarastoinnilla



saadaan pieneriä kerättyä suuremmiksi eriksi, jolloin niiden käsittely on sekä kustannusten että
ympäristövaikutusten kannalta järkevää ja kiertotaloutta edistävää.

Maankaatopaikan suunnittelussa ja investoinneissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan
tekniikan ja luonnontieteen kehitystä.

10 JÄTTEEN KÄSITTELYN SEURANTA- JA
TARKKAILUSUUNNITELMA

Tässä kappaleessa esitetään maankaatopaikan jätelain (646/2011) 120 §:n ja jäteasetuksen 25 §:n
mukainen jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma. Jätejakeita otetaan vastaan
vuosittain yhteensä noin 4000 tonnia, josta ylijäämämaa-aineksia on noin 2500 t, risuja 300 t,
kantoja 300 t, puutarha- ja haravointijätettä 300 t, asfalttia 100 t ja betonia n. 500 t.

10.1 Käsiteltäväksi hyväksyttävät jätteet
Maankaatopaikalle loppusijoitetaan maanrakentamisessa syntyviä pilaantumattomia
ylijäämämaita. Pilaantumattomia ovat maa-ainekset, joiden haitallisten aineiden pitoisuudet
alittavat VNA:n 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot. Alueella välivarastoidaan risuja ja kantoja
sekä haravointi- ja puutarhajätteitä, joita haketetaan jatkokäyttöä varten. Lisäksi alueella
välivarastoidaan asfalttia ja betonia. Alueelle vastaanotettavat materiaalit ovat pääasiassa peräisin
Heinäveden kunnan omilta työmailta. Alueelle vastaanotetaan myös pientuojien risukuormia ja
puutarhajätteitä.

10.1.1  Jätteiden vastaanotto ja tarkastukset
Maankaatopaikalle vastaanotettavien ylijäämämaiden laatu selvitetään ennen sijoittamista
loppusijoitusalueelle. Maankaatopaikalle kuulumattomien maa-ainesten ohjautuminen alueelle
ehkäistään valvonnalla. Suurin osa maa-aineksista tulee alueelle Heinäveden kunnan omista
rakennushankkeista, jolloin maa-ainesten alkuperä ja laatu on selvillä. Jätteen haltija laatii
kuljetuksille jätelain 121 §:n mukaisen siirtoasiakirjan. Siirtoasiakirja sisältää tarpeelliset tiedot
jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä
kuljettajasta. Käsiteltävien ja varastoitavien materiaalien (asfaltti ja betoni) laadunvalvonta
tapahtuu valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakennuksessa
(VNa 843/2012) annettujen säännösten mukaisesti.

Alueelle asennetaan puomi, jonka yhteydessä on myös valvontakamera. Puomin avaamiseksi
tarvitaan avainpantti, joka pitää noutaa kunnanviraston neuvonnasta. Avainpantin avulla voidaan
seurata maankaatopaikalle tuotujen kuormien lukumäärää ja kuormien tuojaa. Maankaatopaikan
käyttöä valvotaan myös viikoittain tapahtuvilla tarkastuskäynneillä.

10.2Käsittelyprosessit
Välivarastointi



Risut, kannot, puutarhajäte, asfaltti ja betoni välivarastoidaan niille osoitetuilla alueilla. Viipymä
alueella on enintään vuosi. Välivarastopaikat merkitään asianmukaisella opastetaululla.

Haketus

Haketuksessa käsiteltävien materiaalin palakokoa pienennetään niiden kierrätyksen, hyötykäytön
tai muun tarvittavan käsittelyn mahdollistamiseksi. Haketusta käytetään risujen, kantojen ja
puutarhajätteen käsittelyssä. Haketus tehdään siirrettävällä haketusyksiköllä, johon materiaali
syötetään koneellisesti. Haketuksen aikana prosessia seurataan silmämääräisesti.

Murskaus

Murskausta käytetään asfalttijätteen, betonin sekä isompien kiviainesten käsittelyssä. Kun
asfalttijätettä ja kiviaineksia on kertynyt alueelle tarvittava määrä, paikan päälle tuodaan
murskausyksikkö. Murskaus tehdään tiiviillä maa-aineksilla täytetyllä pohjalla siirrettävillä
murskausyksiköillä, joihin materiaali syötetään koneellisesti. Murskauksesta voi syntyä melu- ja
pölypäästöjä. Asfaltti- ja betonijätettä ja kiviaineksia murskataan arviolta noin 2-3 päivänä vuodessa.
Vaihtoehtoisesti välivarastoituja materiaaleja voidaan toimittaa muualle murskattaviksi.

Loppusijoitus

Loppusijoitettavia jätteitä ovat ylijäämämaat, joille ei ole osoitettavissa hyötykäyttöä.
Loppusijoitettavat maa-ainekset ovat laadultaan tai määrältään pääosin sellaisia, ettei niitä voida
käsitellä muutoin tai käsittely ei ole teknistaloudelliset näkökohdat huomioiden perusteltavissa.

10.3 Käsittelyssä syntyvät jätteet
Maankaatopaikan toiminnassa ei synny jätettä. Jätettä voi käytännössä syntyä vain, jos
vastaanotettavien materiaalien seassa on sinne kuulumatonta jätettä. Siten käsittelyssä syntyvien
jätteiden tarkkailulle tai erilliselle laadun selvittämiselle ei ole tarvetta.  Maankaatopaikalla
mahdollisesti syntyvät jätteet kerätään, lajitellaan ja kuljetetaan asianmukaiselle
käsittelylaitokselle.

10.4 Päästöjen ja syntyvien jätteiden tarkkailu
Käyttötarkkailu

Maankaatopaikan hoidosta vastaa Heinäveden kunnalta nimetty henkilö.  Alueen käyttöä seurataan
valvontakameran avulla sekä viikoittain tapahtuvilla tarkastuskäynneillä. Tällöin valvotaan, ettei
alueelle tuoda sinne kuulumattomia jätteitä, läjitys tapahtuu suunnitellulla tavalla ja että
välivarastoitavat ainekset puretaan niille tarkoitetuille paikoille. Tuotujen maamassojen määrää
seurataan sähköisen avainpantin avulla. Maankaatopaikalle johtavan tien varteen on pystytetty
informaatiotaulu, josta ilmenee alueen käyttötarkoitus ja aikataulut.

Pinta- ja pohjaveden tarkkailu

Hakemuksen mukainen toiminta ei aiheuta pinta- tai pohjavesiin merkittävää kuormitusta eikä alue
ei ole pinta- tai pohjavesien suhteen erityistä tarkkailua vaativaa aluetta. Tällä perusteella pinta- tai
pohjavesien intensiivinen tarkkailu ei ole tarpeen. Vastaanottavaa vesistöä tarkkaillaan



säännöllisesti (kohta 6.3) eikä tarkkailuun ole tarvetta tehdä päivityksiä hakemuksen mukaisen
toiminnan perusteella.

Maankaatopaikasta mahdollisesti aiheutuvan pintavesikuormituksen havainnoimiseksi esitetään
purkuojasta otettavan kerran kolmessa vuodessa vesinäytteet kahdesta pisteestä
(maankaatopaikan ylä- ja alapuoli (P1 ja P2; kuva 10). Vesinäytteet otetaan touko-kesäkuussa ja
niistä analysoidaan pH, sähkönjohtavuus, väri, sameus, kiintoaine, CODMn, kok-N, kok-P, kloridi, ns.
PIMA-metallien kokonaispitoisuudet sekä mineraaliöljyt.

Kuva 10. Esitys pintavesien tarkkailupisteiksi

Raportointi
Maankaatopaikalle kuormia tuovat kuljettajat hakevat kunnan viraston neuvonnasta avainpantin,
jonka avulla puomi toimii. Teknisen toimiston henkilökunta voi seurata panttiin liitetyn sovelluksen
avulla kuormien toimittajan ja kuormien lukumäärän. Ohjelmasta tulostetaan raportti, jonka
mukaan laskutus hoidetaan. Raportista voidaan eritellä kunnan rakennustyömailta tulevat ja muut
yksityisiltä rakennustyömailta tulevat kuormat. Raportit toimitetaan vuosittain
valvontaviranomaiselle, joista selviää kaatopaikalle ajettujen maamassojen määrä, kuormien
lukumäärä, mahdolliset poikkeustilanteet sekä kyseisen vuoden tarkkailutulokset (niiltä vuosilta
kuin ojavesiä tutkitaan).

P1

P2



10.5Toiminta häiriö-, poikkeus- ja vaaratilanteissa
Maankaatopaikan toiminta järjestetään siten, että häiriöt, onnettomuudet ja poikkeukselliset
tilanteet pyritään suunnitelmallisesti ennakoimaan ja estämään. Toiminta häiriö-, poikkeus- ja
vaaratilanteissa suunnitellaan etukäteen ja henkilökunta perehdytetään niihin.

Merkittävimmät maankaatopaikan toimintaan liittyvät ympäristöriskit liittyvät täyttökerrosten ja
luiskien sortumiin, ajoneuvojen öljyvuotoihin, kuljetuksiin ja pölyämiseen. Pieni mahdollisuus on
myös, että maankaatopaikalle ohjautuu tahattomasti sinne kuulumattomia jätteitä.

Täyttökerrosten ja luiskien sortumia sekä muita rakenteellisia vaurioita pyritään ehkäisemään
ennalta suunnitelluilla työtekniikoilla sekä antamalla selkeät ohjeet työtavoista maakaatopaikalla
toimiville. Loppusijoitusalueen ja välivarastointialueen rakenteen kuntoa seurataan jatkuvasti
käyttötarkkailun yhteydessä. Täyttöalueen työskentelyturvallisuutta edistetään riittävillä
luiskakaltevuuksilla. Työn aikana ilmenneet painumat ja mahdolliset muut rakenteen vauriot
korjataan välittömästi. Kuljetuksista aiheutuvat riskit liittyvät lähinnä työmaateiltä yleiselle tielle
liittymisiin, työmaalle saapumisiin ja raskaalla kalustolla maantiellä liikennöintiin.
Työmaaliikenteestä aiheutuvia riskejä voidaan vähentää noudattamalla varovaisuutta liityttäessä
työmaatieltä yleiselle tielle ja käännyttäessä yleiseltä tieltä työmaatielle, noudattamalla
nopeusrajoituksia niin yleisillä teillä kuin työmaateilläkin sekä turvallisuutta parantavilla
liikennejärjestelyillä alueella.

Työkoneiden ja autojen öljyvuodot ovat mahdollisia käytön aikaisten vikojen tai koneiden
rikkoutumisen seurauksena. Maaperässä öljy voi ilman öljyntorjuntatoimia päästä pohjaveteen
saakka vahingon sattuessa. Öljyvuotoja pyritään vähentämään kaluston kunnossapidolla ja hyvällä
huollolla. Koneita ei huolleta eikä poltto- tai voiteluaineita säilytetä alueella.

Pölyäminen voi olla ongelma kesäaikaan kuivalla säällä käsiteltäessä maa-aineksia tai hakettamisen
ja alueella liikennöinnin yhteydessä. Pölyämistä voidaan tehokkaasti ehkäistä kastelulla ja
tarvittaessa varastokasojen ja saapuvien maa-aineskuormien peittämisellä.

10.6Toiminnan vastuuhenkilöt ja perehdytys
Maankaatopaikalla on nimetty vastuuhenkilö, jonka nimi ja yhteystiedot ovat Heinäveden kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen tiedossa. Vastuuhenkilöllä on riittävä ammattitaito ja osaaminen
tehtävien hoitamiseksi. Toiminnanharjoittaja huolehtii vastuuhenkilön riittävästä ja ajantasaisesta
koulutuksesta.

11 VAKUUS
Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan
ja tarkkailun sekä toiminnan lopettamisessa tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden
asettaminen perustuu ympäristönsuojelulakiin, jonka mukaan kaatopaikkatoimintaa harjoittavan
on aina asetettava vakuus. (YSL 59 §, 60 §, 61 §)

Maankaatopaikan toiminnalle vakuutta esitetään jätevakuusoppaan (Ympäristöhallinnon ohjeita 5/
2012) mukaisesti alueen peittokustannuksiin perustuen. Peitettävän alueen kokonaispinta-ala



lopputilanteessa on noin 1,3 ha, jolloin arvioidulla peittokustannuksella (0,5 €/m2) vakuudeksi
esitetään 6500 eur.



envineer.fi


