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TOIMINTA JA SIJAINTI
Varissuon maankaatopaikka sijaitsee Ilomantsin kunnassa kunnan omistamilla kiinteistöillä 146-406-10-133, 146-406-10-110 ja 146-406-5-143 sekä ampumaratakiinteistöllä 146-406-10-85.
Kyseessä on olemassa oleva maankaatopaikka, jonka loppuun käytetty täyttöalue
maisemoidaan. Maankaatopaikkaa laajennetaan maisemoitavan täyttöalueen pohjoispuolelle kiinteistön 146-406-5-143 alueelle.
ASIAN VIREILLETULO JA SEN PERUSTE
Hakemus on tullut vireille 12.4.2013 ja sitä on täydennetty 31.12.2013.
Maankaatopaikan toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojeluasetuksen
1 §:n 1 momentin kohdan 13 d perusteella. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 momentin kohdan 13 a perusteella hakemuksen käsittely kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan, mutta Ilomantsin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on siirtänyt asian käsittelyn ympäristönsuojelulain 33 §:ssä mainitun muun erityisen syyn perusteella Itä-Suomen aluehallintoviraston käsiteltäväksi.
YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
Maankaatopaikka sijaitsee Ilomantsin keskustan kaakkoispuolella taajaman läheisyydessä olevalla Varissuon alueella. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat kaakossa
Markunvaaran alueella noin 500 etäisyydellä sekä lännessä ja luoteessa noin 700
metrin etäisyydellä. Maankaatopaikan länsipuolella sijaitsevaan Parppeinvaaran koulu- ja liikuntakeskukseen on etäisyyttä noin 500 metriä. Maankaatopaikan länsipuolella sijaitsee toiminnassa oleva ampumarata, jonka suojavalli on maankaatopaikan rajalla. Pohjoispuolella sijaitsee puunkäsittely-yritys, jonka varastoalueelle kaatopaikan
laajennusosa tulee ulottumaan. Muutoin alueen ympärillä on metsää.
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Vuonna 1999 tehdyn koekuoppatutkimuksen mukaan alueella on 3-4 metriä paksu
turvekerros, jonka alla maaperä on silttiä ja silttistä savea. Alueen pohjaveden korkeutta ei ole mitattu.
Maankaatopaikan lounaispuolella noin 700 metrin päässä sijaitsee vedenhankinnan
kannalta tärkeä pohjavesialue Tuomaanlähde (07146004). Kaatopaikka-alueen lähellä ei ole suojelukohteita.
HAKEMUKSEN SISÄLTÖ
Toimintaa koskevat luvat, sopimukset ja kaavoitustilanne
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus on 19.12.1999 antamallaan päätöksellä dnro
0799Y0083-121 myöntänyt toiminnalle ympäristölupamenettelylain mukaisen ympäristöluvan, joka sisältää naapuruussuhdelain ja jätelain mukaiset ratkaisut.
Ilomantsin kunta on tehnyt vuoden 2020 loppuun saakka voimassa olevan maanvuokrasopimuksen maankaatopaikan pohjoispuolella toimivan yrityksen kanssa. Sopimus mahdollistaa maankaatopaikan laajentamisen suunnitellusti.
Alueella on voimassa oleva 20.7.2000 vahvistettu Ilomantsin kirkonkylän osayleiskaava, jossa maankaatopaikan eteläosa sijaitsee yhdyskuntateknisen huollon alueella (ET) ja pohjoisosa maa- ja metsätalousalueella, jolle suuntautuu ulkoilupainetta ja
jolla ulkoilun ohjaamistarpeen vuoksi on tarkoitus toteuttaa ulkoilureittejä levähdys- ja
muine tukialueineen (MU). Laajennuksen pohjoisin osa ulottuu teollisuus- ja varastorakennusten alueelle (T).
Maankaatopaikan länsiosat ovat asemakaava-alueella ja itäosat sen ulkopuolella.
Asemakaavamerkinnät ovat teollisuusalue (T), ampumarata (EA) ja edellisen suojaalueet (EV).
Toiminta

Maankaatopaikan aukioloajat ovat maanantaista torstaihin klo 7–16 ja perjantaisin klo
7–15. Liikenne kaatopaikka-alueelle kulkee Pogostantieltä lähtevän, ampumaradan
pohjoispuolella kulkevan tien kautta. Tie on suljettu lukittavalla puomilla.
Maankaatopaikan hoidossa käytetään tela-alustaista kaivinkonetta ja tarvittaessa
pyöräkuormaajaa. Koneita ei tankata alueella, eikä toiminnasta synny jätteitä.
Käytöstä poistuva täyttöalue on ollut tarkoitus maisemoida vuosina 2013–2014 ja ottaa uusi alue käyttöön vuonna 2013.
Käytössä oleva täyttöalue
Alueella on läjitetty maa-aineksia vuodesta 1979 alkaen, muun muassa entisen brikettitehtaan turvetta noin 50 000 m3. Nykyisessä ympäristöluvassa kaatopaikka on
luokiteltu tavanomaisen jätteen kaatopaikaksi, jonne on saanut tuoda puhtaita maaja kiviaineksia sekä kiviaineisia rakennusjätteitä, kuten tiiltä, betonia, kivennäislaattoja
ja keramiikkaa. Lisäksi alueella on varastoitu kasvijätteitä kuten oksia, sekä varastoitu
ja käsitelty kompostoitua jätevedenpuhdistamon lietettä ja ruokamultaa. Voimassa
olevan ympäristöluvan mukainen täyttömäärä (60 000 m3itr) on täyttynyt. Maastomittaustietojen perusteella arvioitu nykyisen kaatopaikan täyttömäärä maanpinnan tasosta mitattuna on noin 220 000 m3.
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Alue maisemoidaan muotoilemalla nykyisen täytön pintaa enintään korkeustasoon
+158 metriä (N60). Kaatopaikan ylätasanteen kaltevuudeksi itään ja länteen muotoillaan vähintään 1:20 ja reunaluiskat enintään kaltevuuteen 1:3. Muotoillun kaatopaikan pintaan levitetään kasvualustaksi jätevedenpuhdistamon kompostoitua lietettä ja
muuta humuspitoista maa-ainesta 10–15 cm:n kerros. Maisemoinnin yhteydessä
kunnostetaan kaatopaikan ympärysojat, joihin pintavalumavedet penkereen päältä
valuvat.
Nykyiselle kaatopaikalle on tuotu välivarastoon jätevedenpuhdistamon kompostoitua
lietettä, jonka riittävästä kompostoitumisasteesta varmistutaan ennen maisemointityötä. Kompostiin sekoitetaan tarvittaessa kivennäismaata. Kaatopaikalle välivarastoitua
puuainesta ei sekoiteta penkereeseen maisemoinnin yhteydessä. Jatkossa alueella
ei varastoida puuaineksia. Mikäli maisemoinnin aikana penkereessä havaitaan pilaantuneita maa-aineksia tai vastaavaa, poistetaan ne ennen maisemointia ja kuljetetaan tarkoitukseen soveltuvalle vastaanottopaikalle.
Laajennusalue
Laajennus rajoittuu nykyiseen täyttöalueeseen sen pohjoispuolella. Laajennuksen
pinta-ala noin 3 500 m2 ja teoreettinen täyttömäärä noin 50 000 m3. Uudelle maankaatopaikalle läjitetään vain puhtaita maa-aineksia alle 50 000 tonnia vuodessa Ilomantsin kunnan omasta tai Ilomantsin alueen muusta rakennustoiminnasta. Täyttö
tehdään nykyisen kaatopaikan päältä ja muotoillaan samalla mahdollisimman lähelle
nykyisen täyttöalueen korkeutta.
Paras käyttökelpoinen tekniikka
Maankaatopaikka pidetään kunnossa siten, että sitä siistitään riittävän usein sinne
tuotavien maa-ainesten määrän perusteella. Aineksia ei kasata odottamaan suurempien määrien kunnostusta. Maa-aineksia käytetään mahdollisuuksien mukaan jo niiden syntypaikoilla ja muissa hyötykäyttökohteissa mahdollisimman paljon, ettei niitä
ole tarpeen sijoittaa maankaatopaikalle.
TOIMINNASTA AIHEUTUVAT PÄÄSTÖT, NIIDEN RAJOITTAMINEN JA VAIKUTUKSET
Päästöt vesiin ja maaperään
Pintavalumavedet johdetaan kaatopaikan ympärysojiin. Pintavedet ja täyttöalueen
suotovedet valuvat suoalueen turvekerroksen läpi suoalueen kokoojaojiin ja edelleen
vesistöihin. Karttatarkastelun perusteella matka suoalueelta Ilomatsinjärveen on noin
kolme kilometriä. Maankaatopaikan etäisyys suolla olevaan kokoojaojaan on noin 65
metriä. Valumavesien pääasiallinen haittavaikutus on sameus, jonka merkitys vähenee veden suotautuessa suoalueen läpi.
Suoalueen pohjavedenpinnan on arvioitu olevan turvekerroksessa. Läjitysmateriaalien ollessa puhtaita maa-aineksia, ei niillä ole vaikutusta pohjaveden laatuun.
Päästöt ilmaan
Pölyä vähennetään liikkumalla alueella vakiintuneita ajoreittejä pitkin. Ajoreittien ulkopuolella syntyy nopeasti kasvillisuutta sitomaan pölyämistä.
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Melu

Melupäästöjä aiheuttaa kuljetuskalusto ja ne vastaavat tavallista liikenteen ääntä. Tärinävaikutuksia ei ole.

TARKKAILU
Käyttötarkkailuun liittyen läjitysmäärät ja materiaalien laatu kirjataan ja raportoidaan
viranomaiselle.
Päästötarkkailuun kuuluu valumisvesien tarkkailu silmämääräisesti maakaatopaikan
kokoomaojista. Jos havaitaan jotain poikkeavaa, voidaan kokoomaojista ottaa vesinäytteitä tarkempaa selvitystä varten.
Myös mahdollisia muita ympäristövaikutuksia tarkkaillaan silmämääräisesti.
Toiminnasta raportoidaan viranomaisille.
POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN
Maisemoinnin yhteydessä poistetaan pilaantuneet maa-ainekset tai vastaavat, jos niitä on täyttöön sijoitettu. Uudelle kaatopaikalle ei saa läjittää pilaantuneita maaaineksia eikä siellä saa säilyttää polttoainesäiliöitä tai muuta vastaavaa. Toimittaessa
suunnitelman mukaisesti ympäristöriskejä ei ole.
Vaaratilanteiden ehkäisemiseen varaudutaan pitämällä maankaatopaikka turvallisena. Maata ajavien ajoneuvojen ja hoitotöitä tekevien koneiden kuljettajat ohjeistetaan.
VAKUUS
Suurin osa alueelle tuotavista maa-aineksista tulee kunnan teiden peruskorjaustyömailta, joten kunta vastaa niiden hoitamisesta maankaatopaikalla. Jos hakijana oleva
kunta määrätään asettamaan vakuus, sen tulisi olla 2 500 euroa, mikä vastaa telakaivinkoneen viikon työaikaa.
HAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksen täydentäminen
Hakemusta on täydennetty 31.12.2013 seuraavilla tiedoilla: nykyisen täyttöalueen
maisemointi- ja uuden alueen laajennussuunnitelma, maankaatopaikan aukioloajat,
laajennuksen pinta-ala, alueella käytettävät koneet, poikkeustilanteisiin varautuminen, päästöjen tarkkailu, vakuus, alueen kaavoitus, nykyinen ympäristölupa ja nykyisin käytössä olevan täyttöalueen suunnitelmapiirustukset.
Hakemuksesta tiedottaminen
Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Itä-Suomen aluehallintovirastossa ja Ilomantsin kunnassa 24.3.–23.4.2014 sekä kirjeitse asianosaisille. Aluehallintovirasto
on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksella
(ELY-keskus)
ja
Ilomantsin
kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselta.
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Lausunnot

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on lausunnossaan todennut, että sillä ei ole huomautettavaa hakemuksen mukaisesti toteutettavaan nykyisen täyttöalueen maisemointiin eikä maankaatopaikkatoimintaan.
Jätevesilietekompostin varastoinnista alueella on aikaisempina vuosina aiheutunut
hajuhaittoja. Ilomantsin jätevedenpuhdistamolta tuotu jätevesilietekomposti ei aina
ole ollut loppuun asti kompostoitunutta, jolloin siitä on saattanut aiheutua myös ravinnevalumia. Varissuon maankaatopaikan alueella ei ole rakenteita, jotka estäisivät ravinnevalumien pääsyn ympäristöön eikä alueelle esitetä myöskään päästötarkkailua.
Suljettavan loppusijoitusalueen maisemointiin käytettävän kompostituotteen soveltuvuus maanparannusaineeksi on varmistettava ennen maisemointityötä. Maisemointityön valmistuttua on kompostituotteen välivarastointi alueella lopetettava.
Ilomantsin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on lausunnossaan todennut, että
Varissuon maankaatopaikka kunnan keskustaajaman välittömässä läheisyydessä on
ilmeisen tarpeellinen.
Lupapäätöksessä toivotaan otettavan selkeän yksiselitteinen kanta siihen, mitä materiaalia maankaatopaikalle saa läjittää.
Laajennusalueen sovittaminen Finn-Pylväs Oy:lle vuokratun alueen kanssa on lupahakemuksen liitekartassa esitetty hieman ongelmallisesti. Tarkoitus kunnalla lienee
ollut ja on, että maankaatopaikan laajennus suuntautuu vuokratun alueen ulkopuolelle. Lupaviranomainen ottanee tämän tarvittavissa määrin huomioon.

Hakijan vastine
Hakija on ilmoittanut, ettei se pidä vastineen antamista tarpeellisena.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Aluehallintovirasto myöntää Ilomantsin kunnalle ympäristöluvan maankaatopaikan
toimintaan Ilomantsin kunnassa kiinteistöillä 146-406-10-133, 146-406-10-110, 146406-5-143 ja 146-406-10-85. Toiminnassa on noudatettava hakemusta ja jäljempänä
olevia lupamääräyksiä.
LUPAMÄÄRÄYKSET
Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
Päästöt vesiin ja viemäriin
1. Maankaatopaikalle saa sijoittaa rakennustoiminnasta tulevia pilaantumattomia
maa- ja kiviaineksia (jäteluokka 17 05 04) enintään 50 000 m3rtr. Maankaatopaikan
lakikorkeus ennen maisemointia saa olla korkeintaan +158 metriä (N60). Maaainesten läjitys ja reunaluiskien kaltevuudet tulee tehdä suunnitelmakartan (Ramboll
1510001146, 14.12.2012) mukaisesti.
2. Alueella voi varastoida jätevesilietekompostin valmista lopputuotetta maankaatopaikan maisemointia varten. Alueelle ei saa tuoda varastoitavaksi kompostituotetta,
jonka kompostoituminen on kesken.
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3. Kaikki alueelle tuotavat kuormat on tarkastettava vastaanotettaessa. Jätteet, joiden vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvassa, on viipymättä toimitettava hyväksyttyyn vastaanottopaikkaan, tai jäte on palautettava jätteen haltijalle.
4. Maankaatopaikalta kertyvät vedet tulee johtaa suoalueen kautta vesistöön. Suorat valumat alueelta vesistöön on estettävä. Maankaatopaikan ympärysojat on pidettävä kunnossa ja niitä on huollettava säännöllisesti.
5. Alueen ympäristön siisteyttä on valvottava. Alueelle johtavan tien puomi on pidettävä kunnossa ja lukittuna maankaatopaikan ollessa suljettu. Portilla tulee olla opastus jätteen tuojille siitä, mitä jätettä kaatopaikalle saa tuoda ja minne se tulee sijoittaa.
6. Maankaatopaikalla on oltava hoitaja, joka vastaa koko alueen toiminnasta, rakenteiden toimivuudesta ja alueelle tulevien jätteiden laaduntarkkailusta. Hoitajan tulee
olla selvillä ympäristölupapäätöksessä annetuista määräyksistä. Hoitajan ja hänen sijaisensa nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle sekä
Ilomantsin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
7. Vahinkotilanteisiin ja niiden hoitoon on varauduttava ennalta. Ympäristöhaittojen
torjuntaan on ryhdyttävä heti vahingon sattuessa. Tarvittavasta vahingon ympäristövaikutusten tarkkailusta ja näytteenotosta tulee neuvotella Pohjois-Karjalan ELYkeskuksen kanssa.
Täyttökerrosten liukumien ja sortumien estämiseksi siltti- ja savipitoisten täyttömaakerrosten väliin on sijoitettava karkeampia kerroksia.
Öljyvahinkojen varalle alueella on oltava riittävästi imeytysainetta. Vuotoina ympäristöön päässeet poltto- ja voiteluaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen
ja toimitettava hyväksyttyyn käsittelyyn.
Vahinkotilanteista, kuten penkan sortumisesta ja poikkeuksellisista päästöistä ympäristöön, ja niihin vaikuttaneista tapahtumista on ilmoitettava Pohjois-Karjalan ELYkeskukselle sekä Ilomantsin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
8. Nykyinen täyttöalue on maisemoitava 30.9.2015 mennessä. Uuden täyttöalueen
maisemointia on tehtävä mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti läjityksen edetessä vaiheittain.
Luvan saajan on laadittava uuden maankaatopaikka-alueen täyttösuunnitelma, joka
sisältää suunnitelman läjityksestä sekä läjityksen lopettamisen jälkeisistä toimista ja
tarkkailusta sekä jälkihoitotöiden tekemisen aikataulut. Suunnitelma on toimitettava
Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle ja Ilomantsin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen uuden täyttöalueen käyttöönottoa.
Nykyisen täyttöalueen maisemointitöiden valmistumisesta on ilmoitettava PohjoisKarjalan ELY-keskukselle ja Ilomantsin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
9. Käytöstä poistettu maankaatopaikka rakenteineen on pidettävä kunnossa. Alueen tilaa ja rakenteiden kuntoa on seurattava säännöllisesti. Havaitut rakennevauriot
on korjattava viipymättä. Alueen jälkihoitotoimenpiteitä ja vaikutusten tarkkailua on
jatkettava toiminnan loputtua riittävän pitkään sen varmistamiseksi, että jälkihoitotyöt
on tehty kestävällä tavalla eikä alueesta aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen
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vaaraa. Jälkihoitotoimenpiteiden ja tarkkailun päättämisen hyväksyy Pohjois-Karjalan
ELY-keskus luvan saajan esityksestä.
10. Alueella tapahtuvaa toimintaa, päästöjä ja ympäristövaikutuksia on tarkkailtava ja
tarkkailusta on pidettävä kirjaa.
Kirjanpitoon tulee merkitä ainakin:
Maakaatopaikalle tuotavan maa- ja kiviaineksen määrä jätelajeittain, laatu, alkuperä, toimituspäivämäärä ja tuottaja
vastaanottamatta jätetyt tai maankaatopaikalta poistetut jäte-erät, niiden toimituspaikat ja kuljettajat
kaatopaikan peitemaana käytetyt maa-ainekset ja materiaalit, niiden määrä ja
laatu
kaatopaikan käytössä olevan alueen pinta-ala ja jäljellä oleva täyttötilavuus
vuoden lopussa
kaatopaikan tarkkailu, kuten jätetäytön vaurioiden ja painumien tarkkailu, ja korjaustoimet
ympärysojien tarkastukset ja kunnostukset
mahdolliset vesianalyysien tulokset
poikkeustilanteet ja niiden johdosta tehdyt toimet.
Kirjanpidon säilytysaika on kuusi vuotta.
Tarkkailua ja kirjanpitoa tulee jatkaa siihen saakka, kunnes ELY-keskus on todennut
että toiminnasta ei voi aiheutua merkittäviä ympäristövaikutuksia.
11. Luvan saajan on asetettava kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelle vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi.
Vakuuden suuruus on 50 euroa jokaista käytössä olevaa/jälkihoitamatonta maankaatopaikan aaria kohden.
Toiminnanharjoittajan on kerrytettävä maankaatopaikan vakuutta siten, että vakuuden määrä vastaa koko ajan mahdollisimman hyvin niitä kustannuksia, joita toiminnan lopettaminen arviointihetkellä aiheuttaisi.
Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on
oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.
Aluehallintovirasto voi hakemuksesta vapauttaa vakuuden kokonaan tai sitä mukaa
kun alueen käytöstä poistamista ja jälkihoitoa koskevat toimet on tehty.
RATKAISUN PERUSTELUT
Luvan myöntämisen edellytykset
Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.
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Toiminnasta ei aiheudu asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista
annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.
Toimintaa ei ole sijoitettu asema- tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan vastaisesti.
Toiminnassa käytetään parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmää. Jätteet hyödynnetään, jos se on teknisesti mahdollista eikä aiheuta kohtuuttomia lisäkustannuksia.
Jätteiden hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittaja on toiminnan laajuus, luonne
ja toimintaa varten annettavat määräykset huomioon ottaen määrätty asettamaan vakuus asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi.
Jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan käytettävissä on toiminnan
laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus.
Jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikka on suunniteltu ja rakennetaan siten, ettei
siitä eikä sen käytöstä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Luvassa on lisäksi otettava huomioon valtakunnalliset ja alueelliset jätehuoltosuunnitelmat.
Luvan myöntämisen yleiset perustelut
Hakemus koskee Varissuon maankaatopaikan nykyisen täyttöalueen muotoilua ja
maisemointia sekä uuden laajennusalueen käyttöönottoa. Asemakaavassa olevat
merkinnät (teollisuusalue, ampumarata-alue ja ampumaradan suoja-alue) eivät estä
maankaatopaikan laajennusalueen käyttöönottoa, kun laajennusalue sijoittuu pääasiassa asemakaava-alueen ulkopuolelle yleiskaava-alueelle. Maisemoinnin jälkeen
aluetta on mahdollista käyttää osayleiskaavan mukaiseen maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueen maisemoinnissa hyödynnetään jätevedenpuhdistamon kompostoitua lietettä. Toiminta on alueellisen jätesuunnitelman mukaista.
Luvassa on annettu määräykset kaatopaikalle sijoitettavista maa-aineksista, kaatopaikan käytöstä, valvonnasta ja tarkkailusta, sekä toiminnalle asetettavasta vakuudesta. Lähin asutus on puolen kilometrin päässä. Koneiden työskentelystä täyttöalueella tai alueen liikenteestä ei haudu melu- tai pölyhaittaa. Kaatopaikka-alueen vedet
johdetaan suoalueelle, jossa ne suotautuvat suon turvekerroksen läpi Ilomatsinjärveen johtavaan ojaan. Vedet eivät aiheuta ympäristön pilaantumista.
Maankaatopaikan alue ei ole tärkeää tai vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta eikä alueella ole kiinteistöjen talousvesikaivoja. Maankaatopaikan toiminnan jatkaminen ei vaaranna vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumista.
Lupamääräysten perustelut
Luvassa on hyväksytty maankaatopaikalle läjitettävä maa-ainesmäärä ja vastaanotettava jätelaji hakemuksen mukaisena. Maa-ainesten läjitysalueen laajennuksen täytön
taso tulee olemaan sama kuin nykyisen alueen korkeus. Läjittämisestä ei aiheudu
maisemahaittaa. Maa-aineksella ei tarkoiteta rakennus- ja purkutoiminnassa syntyviä
muita mineraalisia aineksia, kuten betonia ja tiiltä.
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Alueen asianmukaisella valvonnalla, tarkkailulla ja ohjeistuksella varmistetaan, että
maankaatopaikalle ei tuoda sinne kuulumatonta jätettä ja ympäristöön aiheutuva haitta on mahdollisimman vähäinen.
Keskeneräisen kompostituotteen varastoinnista on aiheutunut hajuhaittoja maankaatopaikan ympäristössä. Loppuun asti viety jälkikompostointi ennen maisemoinnissa
hyötykäytettävän aineksen tuontia Varissuolle ehkäisee viihtyvyyshaittoja.
Kaatopaikka-alueen vedet suotautuvat suoalueen turvekerroksen läpi, jolloin ne puhdistuvat riittävästi ennen vesistöön johtamista. Toiminnasta ei aiheudu vesistön merkittävää pilaantumista.
Osa maankaatopaikasta sijaitsee maa- ja metsätalousalueella, jolla on mahdollisuus
ulkoilla pääasiassa merkityillä reiteillä. Kaatopaikka-alueen maisemoinnin jälkeen
myös se on ulkoilualuetta. Täyttö ja maisemointi tulee tehdä niin, että alue on turvallinen. Valvovilla viranomaisilla tulee olla mahdollisuus tarkistaa, että maa-ainesjätteet
sijoitetaan ja maisemointi tehdään siten, että alueesta ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittoja.
Maankaatopaikan toiminnalle asetettava vakuus on määrätty jätevakuusoppaan
(Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2012) mukaisena. Vakuuden määrä perustuu kulloinkin
avoinna olevan kaatopaikan pinta-alaan ja alan arvioituihin peittokustannuksiin.
Alueelle saa vastaanottaa vain pilaantumattomia maa- ja kiviaineksia. Päästötarkkailuksi normaalitilanteessa riittää aistinvarainen tarkkailu ja toiminnan kirjanpito. Poikkeustilanteissa voidaan tarvittaessa ottaa esimerkiksi vesinäytteitä.
VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN
Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksissä.
LUVAN VOIMASSAOLO
Luvan voimassaolo
Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi.
Päätöksen täytäntöönpano
Maankaatopaikan toimintaa saa jatkaa entisellä ympäristölupamenettelylain mukaisella luvalla kunnes tämä päätös on saanut lainvoiman.
Korvattava päätös
Tämä päätös korvaa lainvoiman saatuaan Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen
19.12.1999 myöntämän ympäristölupamenettelylain mukaisen luvan dnro
0799Y0083-121.
LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.
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SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4–5, 8, 28, 41–43, 43 a–c, 45, 46, 50, 52–56, 90,
100 ja 105 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 30 ja 37 §
Jätelaki (646/2011) 8, 13, 29, 31, 72, 118–120, 141 ja 151 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (79/2012) 4, 12, 13, 20, 22 ja 25 §
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Päätöksestä peritään käsittelymaksua 1 950 euroa.
Hakemuksen mukainen toiminta kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa
käsiteltäviin lupa-asioihin, mutta se on siirretty käsiteltäväksi aluehallintovirastoon.
Asian käsittelystä peritään valtioneuvoston aluehallintovirastojen maksuista vuosina
2012 ja 2013 antaman asetuksen (1572/2011) maksutaulukon mukaisesti maksu, joka vastaa kunnan kyseisen toiminnan lupahakemuksen käsittelystä perimää maksua.
Ilomantsin ympäristölautakunnan ympäristölupamaksutaksan (§ 49, 8.12.2009) mukaan jätteiden ammattimaisen tai laitosmaisen hyödyntämisen tai käsittelyn lupamaksu on 1 950 euroa.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Ilomantsin kunta

Jäljennös päätöksestä
Ilomantsin kunnanhallitus
Ilomantsin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat
(sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ilmoitus päätöksestä
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto.
Ilmoittaminen ilmoitustaululla
Päätöksestä kuulutetaan Ilomantsin kunnan virallisella ilmoitustaululla.
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

LIITTEET

Valitusosoitus

Kari Varonen

Raili Pärjälä

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Kari Varonen ja esitellyt ympäristöylitarkastaja
Raili Pärjälä.

VALITUSOSOITUS

LIITE

Valitusviranomainen

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

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä
sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 23.10.2014.

Valitusoikeus

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

Valituksen sisältö

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

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai
sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8–16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

