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MIKKELIN SEUDUN PÄÄTÖS 10/2019
Ympäristölautakunta Ympäristönsuojelulain
PL 33, 50101 MIKKELI (527/2014) 27 §:n mukaisessa

lupa-asiassa.

Antopäivä 30.8.2019
Päätöksessä on liitteineen 15
sivua.

YMPÄRISTÖLUPA: TUHKAN KÄYTTÖ METSÄAUTOTEIDEN PERUSPARANNUKSESSA, Mikkelin Ris-
tiinan tiloilla Pirttisalo (491-522-6-11) ja Musti (491-508-31-26)

ASIA UPM-Kymmene Oyj:n (Helsinki) ympäristölupahakemus Järvi-Suomen Voi-
man Ristiinan voimalaitoksen lentotuhkan sijoittamiseksi metsäautoteiden
perusparannukseen

 Asiakohdassa mainittuja metsäautoteitä kunnostetaan 4000 metrin matkal-
ta eri kohdista Pirttisalon (491-522-6-11) ja Mustin (491-508-31-26) tilojen
alueella.  Lupaa haetaan enimmillään 6400 tonnille lentotuhkaa. Tuhkan si-
joittaminen esitetään alkavaksi vuonna 2020 ja jatkuvan seuraavat neljä ka-
lenterivuotta.

Kiinteistöjen sijainnin osoittavat karttakopiot ovat päätöksen liitteenä.
Karttoihin on merkitty kunnostettavien teiden osuudet.

HAKIJA UPM-Kymmene Oyj (kotipaikka Helsinki)
Laskutusosoite
UPM-Kymmene Oy, Metsä
PL 501
24101 Salo

Liike- ja yhteisötunnus (Y-tunnus) 1041090-0

KIINTEISTÖNOMISTAJA /ALUEEN HALTIJA

Kiinteistöt omistaa UPM-Kymmene Oy.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain (527/2014) 27
§:n 1 momentin mukaan. Toiminta on ympäristön pilaantumisen vaaraa ai-
heuttavaa toimintaa, josta säädetään ympäristönsuojelulain liitteen 1 tau-
lukossa 2 kohdassa 13 f.
Voimalaitoksen ja lämpölaitoksen pohja- ja lentotuhka on Valtioneuvoston
asetus jätteistä (179/2012) -liitteen 4 mukainen jäte 10, Termisissä proses-
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seissa syntyvät jätteet, 01 voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syn-
tyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 19).

Järvisuomen Voima Oy:n Ristiinan voimalaitoksen lentotuhka on luokiteltu
kokonaispitoisuuksiensa perusteella tavanomaiseksi jätteeksi jätenimik-
keellä 10 01 03 - turpeen ja käsittelemättömän puun poltossa syntynyt len-
totuhka.

Valtioneuvoston asetusta eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakenta-
misessa (VNA 843/2017 ns. MARA-asetus) ei sovelleta tässä tapauksessa,
koska eräiden aineiden pitoisuudet ylittävät asetuksessa annetut raja-arvot.
(liukoinen sulfaatti, sinkki, molybdeeni ja kromi.)

Toimivaltainen viranomainen on ympäristönsuojelulain 34 § 2 momentin ja
ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n 12 f -kohdan perusteella
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (Mikkelin seudun ympäristölauta-
kunta). Kyseessä on jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmais-
ta ja jossa käsitellään jätettä alle 50 000 tonnia vuodessa.

Hakemuksen vireille tulo

Hakemus on jätetty Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnalle 18.6.2019.

SELVITYS TOIMINTAA KOSKEVISTA LUVISTA JA KAAVOITUSTILANNE

Lupatilanne

Lupaa haetaan uudelle toiminnalle.

Alueen kaavoitustilanne

Maakuntakaavassa (Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaava 12.12.2016) ei ole
aluetta koskevia merkintöjä.

Laitoksen sijainti ja ympäristö

Metsäautotiet sijaitsevat hakijan omistamilla tiloilla Pirttisalo ja Musti.
Mustin tilalla tietä parannetaan noin 840 metrin matkalta vuonna 2021.
Pirttisalon tilalle tavoiteajat perusparannusten alkamiselle ovat vuosille
2019 ja 2020 ja parannettavia kohtia on yhteensä noin 3160 metrin matkal-
la.

Toiminnot eivät sijoitu pohjavesialueelle.

Pirttisalon tilalla lähimpään vesistöön (Paskolampi ja Sunterlampi) on mat-
kaa vähintään 100 metriä. Lähin kaivo on noin 200 metrin etäisyydellä.
Mustin tilalla vesistöön, Napalampeen on lähimmillään noin 20 metriä.
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Mustin tilalla ei ole lentotuhkalla perusparannettavan tien vaikutuspiirissä
kiinteistöjä eikä talousvesikaivoja.

Parannettavien tiealueiden alueilla ei kulje jatkuvasti virtaavia ojia. Tiekoh-
teiden alittavien ojien molemmin puolin jätetään 5 metrin levyinen tiealue,
johon ei käytetä tuhkaa.

Hakija esittää, että lupaan ei tulisi määräyksiä vesinäytteiden otosta ja nii-
den raportoineista.  Perusteluna on, että perusparannettavat kohteet si-
jaitsevat kangasmaalla.

LAITOKSEN TOIMINTA, TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

Tuhkan varastointi

Hakija on liittänyt hakemukseensa Etelä-Savon ELY -keskuksen vastauksen
Järvi-Suomen Voima Oy:n voimalaitoksen tuhkan varastoimisesta tehdas-
alueeseen kuuluvalla kuoren välivarastointialueella. Tuhkaa varastoitaisiin
kuorikentän asfaltoidulla osalla siten, että alue vallitettaisiin pohjatuhkalla.
(Vastauskirje 13.7.2016, ESAELY/760/2015): ELY-keskus katsoo, että tuhka
voidaan varastoida edellä mainitulla alueella noudattaen UPM-Kymmene
Wood Oy:n Pelloksen vaneritehtaille myönnetyn ympäristölupapäätöksen
(ISAVI/2461/04.08/2014, 19.3.2015) määräyksiä.

Tämän lausunnon jälkeen välivarastointialueen asfalttikenttää on merkittä-
västi laajennettu.

Tuhkan sijoittaminen tierakenteeseen

Hakija on liittänyt hakemukseen kaaviokuvan perusparannettavan tien ra-
kenteesta. Runko muotoillaan kaukalon muotoon. Tuhkaa levitetään ja tii-
vistetään kaukaloon noin 30-40 senttimetrin kerros, niin että se on tulva-
aikanakin ojavesien yläpuolella. Tämä rakenne peitetään 10 senttimetrin
murskekerroksella.

Hakija on perustellut tuhkan sijoittamista ja soveltuvuutta tierakenteeseen:
Tekniseltä ominaisuudeltaan metsäteollisuuden tuhkat ovat lujittuvia ja nii-
den lämmönjohtavuus ja routivuus on pieni. Tuhkan käytöllä säästetään
kaatopaikkatilaa ja kiviainesta.

Alueen vesijärjestelyt, jätevedet ja päästöt vesiin

Alueella ei synny varsinaisia jätevesiä.
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Päästöt ilmaan

Tien rakentamisen aikaisesta toiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan muo-
dostuvat alueella liikennöivien autojen ja alueella työskentelevän koneiden
päästöistä.

Kaatopaikkakaasuja ei synny, koska alueelle ei sijoiteta orgaanisia aineksia.

Tuhkan pölyämisen katsotaan estyvän, koska tuhka kapseloidaan tien ra-
kenteeseen.

Tuhkan ajo tehdään talviaikana.

Melu

Alueella muodostuva melu koostuu rakentamisen aikana kuorma-autojen
äänistä sekä kippauksista.

Toiminnan vaikutus ympäristöön ja päästöjen hallinta

Järvi-Suomen Ristiinan voimalaitoksen tuhkasta on tehty hyötykäyttökel-
poisuustutkimus (1/2019. KVVY Tutkimus Oy. Tutkimusseloste nro 19-
3010.)

Tuhka on luokiteltu tavanomaiseksi jätteeksi.

Vesien tarkkailuohjelma

Hakija ei esitä hankkeelle vesientarkkailua.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Mikkelin kaupungin ja Mikkelin seudun ympä-
ristöpalvelut -yksikön virallisilla ilmoitustauluilla sekä nettisivuilla 27.6. -
29.7.2019 välisenä aikana. Naapurikiinteistöjen haltijoille on lähetetty asi-
asta tieto 25.6.2019 postitetuilla kirjeillä (7 kpl), joiden liitteenä oli kartta
toiminta-alueen sijainnista. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusaikana
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikössä.

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia.
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Lausunnot

Asiasta on pyydetty lausunto Etelä-Savon ELY -keskukselta ja Mikkelin seu-
dun terveysvalvonnalta.

Terveysvalvonta/ terveystarkastaja on todennut lausunnossaan, että ter-
veysvalvonta on tutustunut hakemukseen ja siinä esitettyihin tietoihin. Ha-
kemuksessa on kuvattu keinot tuhkan sisältämien haitta-aineiden ympäris-
töön pääsyn minimoimiseksi ja todettu, ettei aiemmissa tutkimuksissa ole
havaittu pinta- tai pohjaveden laadun huononemista vastaavissa kohteissa.
Hankealue ei hakemuksen mukaan sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.
Hakemuksessa on esitetty, ettei Mustin tilalla perusparannusalueen vaiku-
tuspiirissä ole talousvesikaivoja ja että Pirttisalon perusparannusalueelta
on matkaa lähimpään talousvesikaivoon n. 200 metriä. Hakemuksen mu-
kaan pohjaveden virtaussuunta ei ole lähimmästä tiekohteesta Pirttisalon-
tieltä kaivolle päin.

Hakemuksen perusteella hankkeesta ei ole huomautettavaa, eikä siitä en-
nalta arvioiden voida katsoa aiheutuvan terveydensuojelulain (763/1994)
tarkoittamaa terveyshaittaa. (26.7.2019 Lausunnon antaja terveystarkasta-
ja Marko Nyyssönen)

Etelä-Savon ELY -keskus on ilmoittanut, että ELY -keskuksella ei ole lausut-
tavaa asiasta (29.7.2019 Jyrki Hämäläinen).

Tarkastus

Luvan hakemisvaiheessa alueelle ei ole tehty tarkastusta.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ympäristölautakunta myöntää UPM-Kymmene Oyj:lle ympäristönsuojelu-
lain mukaisen ympäristöluvan Järvi-Suomen Voima Oy:n Ristiinan voimalai-
toksen lentotuhkan sijoittamiseksi metsäautoteiden perusparannukseen
hakijan karttaliitteissä esittämille alueille edellyttäen, että toimintaa toteu-
tetaan ja ylläpidetään hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti ja toi-
minnassa noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä:

Lupamääräykset:

1. Toiminnan sijoittuminen

Tuhkat voidaan sijoittaa hakemuksen karttaliitteessä esitetyille tieosuuksil-
le tiloille Pirttisalo (491-522-6-11) ja Musti (491-508-31-26).

(YSL 7 §, 11 §, 49 §, 52 §)
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2. Sijoitettavan tuhkan määrä ja laatu

Alueelle saa sijoittaa metsäautoteiden perusparannuken yhteydessä Järvi-
Suomen Voima Oy:n lentotuhkaa (10 01 03).

Sijoitettavan tuhkan kokonaismäärä on enimmillään 6400 t.

Tuhka, joka sijoitetaan, on oltava nk. vanhennettua eli vähintään vuoden
varastoitunutta tuhkaa.

 (YSA 2 §, 16 §, JL 8 §)

3. Toiminta-aika

Tuhkan sijoittaminen/ajo tulee tapahtua tammi-helmikuussa vuoden 2020
alusta jatkuen seuraava neljän vuoden ajan (vuoteen 2024).

 Tiealueille eikä maastoon saa varastoida tuhkia.

 Ajetut tuhkat on viipymättä sijoitettava suunniteltuihin kohdeteiden osuuk-
sille.

 Sijoittamisen tarkempi alkamisajankota ja päättymisajankohta ilmoitetaan
vuosittain Mikkeli seudun ympäristöpalveluille.

 (YSL 52 §, NaapL 17 §, 18 §)

 4.   Alueen siisteys, turvallisuus ja maaperän pilaantumisen estäminen

Asiaton pääsy hankealueelle rakentamisen aikana on estettävä, mutta kul-
kuyhteyksiä kiinteistöille ei saa katkaista.

Muuta jätettä ei saa sijoittaa tierakenteisiin.

Mikäli alueella säilytetään työkoneita ja laitteita ja/tai varastoidaan poltto-
aineita näitä laitteita varten, on huolehdittava, että koneista, laitteista tai
polttoainevarastosta ei aiheudu maaperään pilaantumista. Satunnaisten
vuotojen aiheuttamat pilaantuneet alueet on viipymättä kaivettava pois ja
siirrettävä asianmukaisiin käsittelypaikkoihin.

(YSL 7 §, 16 §, 49 §, JA 2 §, JL 13 §, 72-73 §, YSA 16 §)

5. Melu

 Perusparantamiseen liittyvä työnaikainen melutaso häiriintyvien kohteiden
piha-alueella ei saa toiminnan aikana ylittää melun A-painotettua päivit-
täistä ekvivalenttitasoa L(Aeq) 55 dB.
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  (YSL 7 §, 52 §, NaapL 17 §, 18 §, VNp 993/1992)

6. Pöly

  Tarvittaessa kuormat on peitettävä pölyämisen ehkäisemiseksi.

 Muuta pölyhaittaa alueella on torjuttava tarvittaessa kastelemalla ja
 valmiiden alueiden viimeistelyllä.

(YSL 52 §, NaapL 17 §, 18 §)

7. Tierakenne

Tierakenne tulee tehdä suunnitelman mukaisesti.
 (YSL 7 §, 52 §)

8. Tarkkailu

Järvi-Suomen Voima Oy:n Itä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän ym-
päristölupapäätökseen liittyvät tuhkien vuosittaiset tarkkailuraportit tulee
liittää vuosiyhteenvetotietoihin mahdollisin huomioin tuhkan laatumuutok-
sista. (Vert. kohta 13.)

 (YSL 6 §, 49 §, 52 §, 62 §)

9. Vastuuhenkilöt

Alueella tulee olla nimetty hoitaja. Vastaavan hoitajan muuttuessa nimi ja
yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti Mikkelin seudun ympäristönsuoje-
luviranomaiselle. (YSL 7 §)

10. Onnettomuudet ja häiriötilanteet

Poikkeuksellisista häiriötilanteista, vahingoista ja onnettomuuksista (kemi-
kaalivahingoista), joista saattaa aiheutua merkittäviä päästöjä ympäristöön,
on viipymättä ilmoitettava Etelä-Savon pelastuslaitokselle ja Mikkelin seu-
dun ympäristöpalvelut -yksikölle.

Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin toimenpi-
teisiin häiriön poistamiseksi ja vahingon torjumiseksi.  Alueelle varataan
turvetta tms. imeytysainetta, jotta mahdollisen öljyvahingon sattuessa voi-
daan heti ryhtyä asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin.

(YSL 14 §, 52 §, 134 §, YSA 16 §)



8

11. Tiedottaminen

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että lupapäätöksessä annetut
ohjeet ja vaatimukset toiminnan järjestämisestä annetaan tiedoksi myös
kaikille alueella toimiville urakoitsijoille.

Alueille tulee antaa osoitteet (GPS -lukemat).  (YSL 6 §)

12. Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

 Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, lopettamisesta tai toiminnan har-
joittajan vaihtumisesta on ilmoitettava Mikkelin seudun ympäristöpalveluil-
le.

 Vuosittaisen perusparantamisen loputtua kohteet tulee viimeistellä ja siis-
tiä siten, että alue kokonaisuudessaan sopii luontaisella tavalla muuhun
ympäröivään maastoon. Lisäksi tarpeettomat rakenteet, rakennelmat ja
merkinnät on poistettava.

 (YSL 7 §, 8 §, 43 §, 94 §, 172 §, JL 72 §)

13. Kirjanpito ja raportointi

 Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa sijoitetuista tuhkamääristä.

Kirjanpitotiedoista tehdään vuosiyhteenveto, joka toimitetaan toukokuun
loppuun mennessä Mikkelin seudun ympäristöpalveluille. Vuosiyhteenve-
dossa tulee olla mukana tuhka-analyysitulokset.

Yhteenvedossa tulee raportoida alueelle loppusijoitetut jätteet (laatu ja
määrä). Laatu ilmaistaan jätekoodin mukaisesti.

 (YSL 4 §, 5 §, 83 §, JL § 12, § 118, § 122 )

Huomautus: Tämä lupa on myönnetty voimalaitostuhkien loppusijoituspai-
kaksi. Mikäli alueella on syytä epäillä pilaantumista, käsitellään asia ympä-
ristönsuojelulain 136 §:n mukaisena asiana.

Lupapäätöksen tiedot toimitetaan ELY -keskukselle MATTI -tietokantaan
merkitsemistä varten.
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  RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset

Toimittaessa hakemuksen ja tässä luvassa annettujen määräysten mukai-
sesti ei toiminta suunnitellulla sijoituspaikalla aiheuta ympäristönsuojelu-
lain 49 §:ssä tarkoitettua terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen
vaaraa, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, kohtuutonta rasi-
tusta naapureille tai muuta tässä laissa tarkoitettua haitallista seurausta,
joten luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Luvassa on ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan annettava tarpeelliset
määräykset mm. päästöistä, jätteistä, toimista, joilla ehkäistään, vähenne-
tään, selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia
haittoja.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaat-
teena, että haitalliset ympäristövaikutukset ehkäistään ennakolta tai rajoi-
tetaan ne mahdollisimman vähäisiksi (ennalta varautumisvelvollisuus, YSL
15 §) ja noudatetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituk-
senmukaisia ja kustannustehokkaita eri toimien yhdistelmiä, kuten työme-
netelmiä (parhaan käyttökelpoisen tekniikan arviointi, YSL 53 §).

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on yleisenä
periaatteena ympäristönsuojelulain 5 §:n mukaisesti, että siinä käytetään
parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Tätä ajatusta voidaan toiminnassa
huomioida laitetekniikan osalta. Sijoituspaikan valinnassa noudatetaan
YSL:n 11 §:ää.

Toiminnanharjoittajan on oltava ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan riittä-
västi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja hai-
tallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvollisuus).

Ympäristönsuojelulain 16 §:n mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jä-
tettä eikä muutakaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maape-
rän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle
tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin ver-
rattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (maaperän pilaamiskielto).

Ympäristönsuojelulain 17 §:n mukaan ainetta ei saa panna tai johtaa sellai-
seen paikkaan tai käsitellä siten, että toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi
käydä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon
sitä voitaisiin käyttää (pohjaveden pilaamiskielto).

Jätelain (646/2011) mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mu-
kaan noudatettava seuraavaa etusijajärjestystä: Ensisijaisesti on vähennet-
tävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy,
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jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten
tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen
haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntämi-
nen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsitel-
tävä.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Määräyksessä 1 ja 11 on annettu ehto toiminta-alueen koosta ja merkitse-
misestä, jotta lupaa voidaan sijoittamisen osalta valvoa. Selkeät merkinnät
maastossa ovat täytön edistymisen seurannan kannalta tarpeen. Suunni-
telmallinen toiminta ja merkinnät ovat alueen turvallisen käytön kannalta
välttämättömiä. Lisäksi määräyksellä 11 varmistetaan tiedonkulku toimin-
nanharjoittajan ja alueella toimivien urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden vä-
lillä.

Lupamääräyksellä 2 on rajattu pois muun jätteen sijoittaminen peruspa-
rannettaviin tiekohteisiin.

Määräyksillä 3 (toiminta-aika) ja määräyksellä 5 (melu) vähennetään naa-
purustolle mahdollisesti aiheutuvia haittoja, samoin kuin pölyehdolla (mää-
räys 6). Meluun liittyvä ohjearvo perustuu valtioneuvoston päätöksen
(993/92) soveltamiseen ja yleiseen vaatimustasoon ympäristöluvissa.

Määräyksillä 4, 7, 8, ja 10 ehkäistään mm. maaperän ja vesistön pilaantu-
misen vaaraa. Luvassa on ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaan annettava
tarpeelliset määräykset päästöjen vaikutusten tarkkailusta. Toiminnanhar-
joittajan on oltava ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaisesti riittävästi selvillä
toimintansa ympäristövaikutuksista (selvilläolovelvollisuus).

Sinkki ja sulfaatti ovat tuhkanäytteiden laadunvarmistusanalyyseissä olleet
koholla verrattuna eri ohjearvoihin. Tuhkan vanhentaminen vähentää tiet-
tyjen haitta-aineiden määrää. Sinkki ja sulfaatti ovat kuitenkin liukoisessa
muodossa. Kentän asianmukaisella rakenteella voidaan vähentää liukoi-
suutta. Kyseisissä tieosuuksissa ennakolta arvioiden voidaan olettaa, että
haitta ympäristöön ei aiheuttaisi ympäristölle liiallista kuormitusta.  (Mää-
räys 1, 2, 7, 8)

Toiminnassa tulee olla henkilö/henkilöitä, jotka tuntevat ympäristönsuoje-
lulain-säädännön ja ympäristölupapäätöksen sisällön ja joka/jotka vastaa-
vat siitä, että päätöstä noudatetaan. (Määräys 9).

Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvoite
on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmis-
tamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi. Toiminnanharjoittajan on oltava tie-
toinen toimintansa ympäristöriskeistä ja keinoista hallita niitä. Välittömillä
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toimenpiteillä vahingon sattuessa minimoidaan aiheutuvia haittoja. (Mää-
räys 10).

Määräys 12 on tarpeen ympäristöluvan valvonnan ja luvan mahdollisen
muutostarpeen varalta.

Määräyksellä 13 varmistetaan, että toiminnan loputtua alueelle ei jää jätet-
tä eikä tarpeetonta muutakaan materiaalia.

Luvan lausunto ja muistutus on huomioitu pintavesinäyte seurannassa.
Kaivojen sijainti on tarkentunut sekä pohjaveden virtaussuunta. Näytteen-
ottokaivojen rakentamismääräyksessä on huomioitu ELY -keskuksen lau-
sunto.

Ympäristönsuojelulain 172 §:n mukaan toiminnanharjoittaja voidaan mää-
rätä antamaan valvontaa varten tarpeellisia tietoja. (Määräys 8)

Toiminnalle ei vaadita ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaista vakuutta,
koska kysymyksessä on ei ole yhdyskuntajätteen kaatopaikka.

Luvan voimassaolo

Tämä lupapäätöksen viimeinen voimassaolo päivä on 31.12.2024.
(YSL 87 §)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): § 6 (selvilläolovelvollisuus), § 7 (velvol-
lisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista), § 11 (sijoituspaikan
valinta), § 14 (pilaantumisen torjuntavelvollisuus), § 15 (ennaltavarautu-
misvelvollisuus), § 16 (maaperän pilaamiskielto), § 17 (pohjaveden pilaa-
miskielto), § 19 (kemikaalien käyttöä koskevat erityiset velvollisuudet), § 20
(yleiset periaatteet ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toi-
minnassa), § 22 (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen), § 27 (yleinen
luvanvaraisuus), § 34 (toimivaltainen lupaviranomainen), § 39 (lupahake-
mus), § 42 (lausunnot), § 43 (muistutukset ja mielipiteet), § 44 (lupahake-
muksesta tiedottaminen), § 48 (lupaharkinnan perusteet), § 49 (luvan
myöntämisen edellytykset), § 52 (lupamääräykset pilaantumisen ehkäise-
miseksi), § 53 (parhaan käyttökelpoisen tekniikan arviointi), 59 § (vakuus),
§ 62 (seuranta- ja tarkkailumääräykset), § 70 (lupamääräyksen ja valtioneu-
voston asetuksen suhde), § 83 (lupapäätöksen sisältö), § 84 (lupapäätöksen
antaminen), § 85 (lupapäätöksestä tiedottaminen), § 87 (luvan voimassa-
olo), § 94 (toiminnan lopettaminen), § 134 (velvollisuus ilmoittaa pilaantu-
misen vaarasta) § 172 (tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus), § 190 (muutok-
senhaku), § 191 (valitusoikeus), § 198 (päätöksen täytäntöönpanokelpoi-
suus), § 205 (maksut)
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Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (714/2014): § 2 (kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltävät lupa-asiat, § 3 (lupahake-
muksen sisältö), § 4 (hakemukseen liitettävät tiedot), § 6 (lisätiedot jätteis-
tä ja jätehuollosta), § 11 (kuulutus lupahakemuksesta ja asiakirjojen nähtä-
villäpito), § 12 (lupahakemuksesta pyydettävät lausunnot), § 13 (lupa-asian
käsittely), § 16 (kaatopaikkaa koskevan lupapäätöksen määräykset)

Jätelaki (646/2011): 8 § (yleinen velvollisuus noudattaa etusijajärjestystä),
12 § (selvilläolo- ja tiedonsaantivelvollisuus), 13 § (jätteestä ja jätehuollosta
aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäiseminen, 15 § (jätteiden erillään pitovel-
vollisuus), 72 (roskaamiskielto) 73§ (roskaajan puhdistamisvelvollisuus),
118 § (kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus), 122 § (tiedonsaantioikeus)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012): 2 §, liite 4 (muutos, Vna
86/2015)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007), liite: Maaperän haitallisten aineiden
pitoisuuksien kynnys- ja ohjearvot
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakenta-
misessa (843/2017)

Naapuruussuhdelaki (26/1920): 17 §, 18 §

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

HUOMAUTUS

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo
myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia
säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan es-
tämättä noudatettava. (YSL 70 §)

YMPÄRISTÖLUPAMAKSUTAKSA

Ympäristölupapäätöksestä peritään Mikkelin kaupungin ympäristölauta-
kunnan hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan
(30.1.2019, Liite 1 §) mukaisesti 1800 euroa. (4 htp a’ 450 €)

Ympäristölupamaksusta saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa antopäivästä antopäivää
lukuun ottamatta. Valitusosoitus on liitteenä.
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MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa antopäivästä antopäivää
lukuun ottamatta. Valitusosoitus on liitteenä.

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Päätös annetaan julkipanon jälkeen (YSL 84 §, 85 §)

Antopäivä on 30.8.2019

Hanna Pasonen
ympäristöpäällikkö

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN

Päätös

Hakijalle
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Ympäristönsuojelu ja
vesien hoito-yksikkö, Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli, kirjaamo.etela-
savo(at)ely-keskus.fi, myös ELY-keskuksen MATTI- tietokannan ylläpitäjälle
Laskutus
Valmistelijalle

Tiedoksi

Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto hakemukses-
ta (7 kpl, julkipanokuulutus)

Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin ilmoitustaululla sekä
osoitteessa www.julkipano.fi
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TILA MUSTI
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TILA PIRTTISALO


