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TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Ympäristölupaa haetaan maankaatopaikan sijoi amiselle Rovaniemen kaupunkiin,
kiinteistöille 698-409-13-50 ja 698-409-13-17. Kiinteistöt sijaitsevat Nivavaarassa Pikku
Olkkavaaran kaakkoispuolella.
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulain §:n 27 ja lii een 1 taulukon 2 kohdan 13 f mukaan jätelain
soveltamisalaan kuuluvan jä een laitosmainen tai amma mainen käsi ely edelly ää
ympäristölupaa.
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojeluasetuksen
§:n
2
kohdan
12
a
mukaan
kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee alle 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle
mitoitetun maankaatopaikan ympäristölupa-asian.
Rovaniemen kaupunki

Ympäristövalvonta, PL 8216, 96101 Rovaniemi | +358 16 000 000 | email@rovaniemi.fi

LUPAHAKEMUKSEN VIREILLETULO
Lupahakemus on tullut vireille 25.11.2021. Lupahakemusta on täydenne y 5.4.2022.
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Toiminnalla ei ole aiempaa ympäristölupaa.
Alueella ei ole
asema- eikä yleiskaavaa. Maakuntakaavassa alue sijoi uu
taajamatoiminnoille varatun alueen (A) ja maa- ja metsätalousvaltaisen alueen (M)
rajalle.
TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Suunniteltu maankaatopaikka-alue sijaitsee Nivavaarassa Pikku Olkkavaaran
kaakkoispuolella Matkajängän reunalla. Hankealue ja sen välitön lähiympäristö ovat
luonnon laista suo- ja metsämaata, lukuun o ama a alueella jo olemassa olevia sinne
aiemmin läjite yjä maa-aineksia (noin 8,5 tonnia). Asutut alueet sijoi uvat
maankaatopaikan etelä- ja länsipuolille lähimmillään reilun 600 m etäisyydelle.
Maankaatopaikkatoimintaan varatun alueen maaperä on eteläosastaan kovapohjaista
hiekkamoreenia ja pohjoisempana pehmeämpää turvemaata. Alueen läheisyydessä ei
ole vesistöjä, eikä alue ole vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialue a. Alueella
ei ole myöskään muita sellaisia edossa olevia luontoarvoja, joihin toiminnalla olisi
haitallisia vaikutuksia. Maankaatopaikkaa lähinnä sijaitseva vedenhankinnan kannalta
tärkeä pohjavesialue sijaitsee Iso-Olkkavaarassa reilun kolmen kilometrin etäisyydellä
ja lähin suojeluohjelmiin kuuluva alue yli kahden kilometrin etäisyydellä Kuorikissa.
Lähimpään edossa olevaan lähteeseen on matkaa noin 750 m ja kiinteään
muinaisjäännökseen noin 700 metriä.
TOIMINNAN KUVAUS
Maankaatopaikalle loppusijoitetaan rakentamisen yhteydessä syntyviä puhtaita
ylijäämämaita. Ylijäämämaat ovat peräisin kaupunkiorganisaa on omista,
yhdyskuntatekniikan ja kiinteistöjen rakentamishankkeista eikä alueelle vastaanoteta
maa-ainesjäte ä muilta toimijoilta.
Maa-ainesten läji ämiseen on vara u noin 3,15 ha laajuinen alue. Alueelle
loppusijoitetaan yhteensä 74 000 m3, noin 126 000 tonnia, uusia maa-aineksia sekä
alueella jo olemassa olevat sinne aiemmin läjitetyt maamassat (5 000 m3 = noin 8,5
tonnia). Vuosi ainen läjitysmäärä vaihtelee rakentamisen määrän mukaan ollen
arviolta 10 000 tonnista 20 000 tonniin. Maankaatopaikan käy öikä on edellä
mainitulla täy övauhdilla enintään noin 13 vuo a.
Läjitykseen varatulta alueelta poistetaan puusto ja täy ö suoritetaan nykyisen
maanpinnan päälle. Toiminnan pää yessä täy öalue muotoillaan loivapiirteiseksi
kumpareeksi, jonka täy ökorkeus kasvaa reuna-alueiden yhdestä metristä
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korkeimmillaan noin 11,5 metriin nykyisen maanpinnan yläpuolelle. Täytön korkein
kohta sijoi uu sisääntulo en läheisyyteen alueen eteläosaan ja täy ö madaltuu koh
pohjoista ja itää. Toiminnan pää yessä täy öalue maisemoidaan muotoilemalla
loivapiirteiseksi kumpareeksi ja istu amalla alueelle ympäristössä luontaises
esiintyvän mäntypuuston taimia heydellä 4 000 kappale a/hehtaari.
Liikennöin maankaatopaikalle tapahtuu olemassa olevaa, Kammin eltä erkanevaa
eyhtey ä pitkin. Alueelle johtava lii ymä on sulje u puomilla ja maa-ainesten
toimi aminen alueelle on mahdollista vain kaupungin hankkeissa työskentelevillä
yrityksillä. Toimintaa valvoo Rovaniemen kaupunki tai kaupungin valtuu ama taho.
HAKIJAN SELVITYS TOIMINNAN PÄÄSTÖISTÄ JA NIIDEN RAJOITTAMISESTA
Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin
Hakemuksen mukaisesta toiminnassa ei käytetä ve ä eikä toiminnassa synny jätevesiä
eikä päästöjä vesiin tai viemäriin.
Sadannan aiheu ama pintavalunta ja sen mahdollises mukanaan kulje ama
hienoaines jää läjitysalueen läheisyyteen pintavesien imeytyessä maaperään.
Hienoainesta ei arvioida kulkeutuvan vesistöihin.
Päästöt ilmaan, melu ja tärinä
Maa-ainesten kuljetuksista ja konetyöskentelystä alueella aiheutuu normaalia
liikennemelua ja tärinää, pakokaasupäästöjä sekä mahdollises ajoi aista pölyämistä.
Pölyämistä estetään tarvi aessa pölynsidonnalla (kastelulla).
Jä eet ja niiden käsi ely ja hyödyntäminen
Toiminnassa ei synny jä eitä.
Päästöt maaperään
Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperän.
TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
Toiminnan laadun ja alueen sijainnin vuoksi päästöistä ilmaan ei katsota aiheutuvan
merki ävää hai aa ympäristölle eikä toiminnalla ole vaikutusta yleiseen viihtyisyyteen
eikä terveyteen.
Toiminnan seurauksena maanpinnan korkeusasema muu uu. Muutos ei kuitenkaan
aiheuta haitallisia vaikutuksia luonnon arvoihin eikä rakenne uun ympäristöön. Täytön
pääty yä alue muotoillaan loivapiirteiseksi harjanteeksi ja alueelle istutetaan
ympäristössä luontaises esiintyvän mäntypuuston taimia, jonka jälkeen alue sulautuu
luontevas ympäristöön.
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TOIMINNAN TARKKAILU
Luvanhal ja tai luvanhal jan nimeämä edustaja tarkkailee läjityksen toteutumista
laaditun suunnitelman mukaises . Maa-aineskuljetusten ja läjityksen aikaista
mahdollista pölyämistä ja ympäristöön kohdistuvaa pölyhai aa tarkkaillaan
silmämääräises paikan päällä tehtävin havainnoin.
ASIAN KÄSITTELY VIRANOMAISESSA
Lupahakemuksesta edo aminen
Ympäristölupa-asian vireilläolosta on kuulute u Rovaniemen kaupungin sähköisellä
ilmoitustaululla 11.4.–18.5.2022 välisenä aikana. Hakemusasiakirjat ovat
kuulutusaikana olleet nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. Asian vireilläolosta on lisäksi
kirjeellä anne u eto niille asianosaisille, joita asian on katso u erityises koskevan.
Lausunnot
Hakemuksesta on pyyde y Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomaisen
lausunto. Terveydensuojeluviranomainen ei antanut asiassa lausuntoa.
Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksen johdosta ei jäte y muistutuksia eikä mielipiteitä.
Luvanhakijan kuuleminen
Asian käsi elyn yhteydessä ei syntynyt asiakirjoja, joista luvanhakijaa olisi ollut tarpeen
kuulla.
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN RATKAISU
Ympäristönsuojeluviranomainen myöntää Rovaniemen kaupungin Teknisten
palveluiden
Yhdyskuntatekniikan
yksikölle
ympäristönsuojelulain mukaisen
ympäristöluvan maankaatopaikan toimintaa varten Rovaniemen kaupungissa
kiinteistöillä Vaaranlaita 698-409-13-50 ja Harjurinne 698-409-13-47.
Maankaatopaikka tulee sijoi aa ja toimintaa harjoi aa lupahakemuksen ja tässä
päätöksessä anne ujen lupamääräysten mukaises .
Lupamääräykset
1.

Maankaatopaikka luokitellaan pysyvän jä een kaatopaikaksi, jonne saa sijoi aa
jäteluokkaan 17 05 04 kuuluvia maa- ja kiviaineksia yhteensä enintään 74 000 m3
(noin 126 000 tonnia). Muiden jä eiden vastaano o, käsi ely ja varastoin alueella
on kielle yä.

2.

Maankaatopaikkaa on täyte ävä ja hoide ava siten, e ä haitat ympäristölle ja
mahdolliset vaara lanteet estetään ennakolta. Toiminnasta ei saa aiheutua
maiseman rumentumista, epäsiistey ä tai roskaantumista, maaperän, pintaveden
eikä pohjaveden pilaantumisvaaraa eikä muutakaan hai aa ympäristölle.
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3.

Alueelle vastaanote avien maa-aineskuormien tulee olla syntypaikallaan valmiiksi
lajiteltuja ja tarkaste uja. Kuormien mukana alueelle mahdollises kulkeutuvat tai
alueelle muutoin luva a jätetyt jä eet tulee kerätä talteen, lajitella ja toimi aa
edelleen asianmukaisiin vastaano opaikkoihin. Terveyshai aa aiheu avat jä eet ja
vaaralliset jä eet on toimite ava alueelta pois väli ömäs .

4.

Mikäli alueelle tuotava maa-ainesjäte on peräisin teollisuus-, huoltamo- tai muulta
vastaavalta alueelta, jossa maaperä saa aa olla alueella harjoitetun toiminnan
laadun vuoksi pilaantunu a, tulee maa-aineksen puhtaus varmistaa
laboratoriotutkimuksin ennen sen kulje amista maankaatopaikka-alueelle. Mikäli
jä een haita omuudesta ei ole varmuu a, jäte ä ei saa sijoi aa alueelle eikä
välivarastoida alueella.

Päästöjä koskevat lupamääräykset
5.

Maankaatopaikan toiminnasta ja alueelle tapahtuvasta liikennöinnistä aiheutuva
melun A-painote u keskiäänitaso (LAeq) ei saa yli ää lähimmissä häiriytyvissä
kohteissa ulkona piha-alueella mita una päivällä (klo 07:00–22:00) 55 dB eikä yöllä
(klo 22:00–07:00) 50 dB.

6.

Maa-ainesten kuljetuksista ja toiminnasta alueella ei saa aiheutua pölyhai aa.
Ajoväylien ja eri työvaiheiden aikainen haitallinen pölyäminen on este ävä
kastelulla tai muulla pölyämisen estävällä toimenpiteellä. Mikäli pölyhaitan
syntymistä ei voida muutoin estää on toiminta keskeyte ävä siihen saakka, e ä
päästöt on mahdollista saada hallintaan.

7.

Hulevedet maankaatopaikka-alueelta tulee johtaa ja käsitellä siten, e ei
kiintoaine a kulkeudu ympäristöön. Tarvi aessa hulevedet on käsiteltävä
selkeytysaltaassa ennen ympäristöön johtamista.

8.

Öljytuo eiden ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden pääsy alueen
maaperään ja pohjaveteen on este ävä. Mikäli alueella säilytetään pol onesteitä,
tulee pol onestesäiliöiden olla pol onesteiden varastoin in hyväksy yjä,
2-vaippasäiliöitä tai valuma-altaalla varuste uja 1-vaippasäiliötä, joissa sadeveden
pääsy valuma-altaaseen on este y. Säiliöt on varuste ava laponestolla ja
ylitäytönes mellä.

Toiminnan tarkkailua ja raportoin a koskevat lupamääräykset
9.

Maankaatopaikalle on nime ävä vastuuhenkilö, joka huoleh i toiminnan
järjestämisestä tämän päätöksen mukaises sekä valvoo toimintaa ja alueen
asianmukaista käy öä ja siistey ä. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteys edot on
ilmoite ava valvontaviranomaiselle.

10. Toiminnanharjoi ajan tulee pitää aikajärjestyksen mukaista kirjaa alueella
käsitellyistä maa- ja kiviaineksista. Kirjanpidosta on käytävä ilmi val oneuvoston
asetuksen jä eistä §:n 36 mukaiset edot (jä eet määrä, jätenimike ja kuvaus
jätelajista, jä een tyyppi, toiminta jossa jäte on syntynyt, jä een käsi elytapa)
merki ynä ja eriteltyinä asetuksen lii een 5 mukaises . Kirjanpito edot on
säilyte ävä vähintään kuusi vuo a.
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Kirjanpito edoista on laadi ava vuosi ain maaliskuun loppuu mennessä edellistä
vuo a
koskeva
vuosiyhteenveto.
Vuosiyhteenveto
tulee
toimi aa
valvontaviranomaiselle
kirjallises
tai
sähköises
ympäristönsuojelun
raportoin palvelun (YLVA) kau a.
11. Toiminnanharjoi ajan on esite ävä lupaviranomaiselle jätelain §:n 120 mukainen
suunnitelma jä een käsi elyä koskevan seurannan ja tarkkailun järjestämisestä
ennen toiminnan aloi amista. Suunnitelmaan on sisällyte ävä vähintään seuraavat
jäteasetuksen §:ssä 41 edellytetyt edot:
-

käsiteltäväksi hyväksy ävät jä eet
toimet vastaanote avan jä een laadun tarkistamiseksi
käsi elyprosessin kuvaus mukaan lukien selvitys käsi elyyn lii yvistä mahdollisista
häiriö-, vaara- ja poikkeuksellisista lanteista sekä tarkkailun kannalta keskeisistä
käsi elyvaiheista
toimet päästöjen tarkkailun järjestämiseksi
toiminta häiriö-, vaara- ja poikkeus lanteissa, mukaan lukien korjaavat toimet
käsi elystä vastuussa olevat henkilöt ja toimet heidän perehdy ämisekseen

Häiriö- ja poikkeus lanteita koskevat lupamääräykset
12. Mikäli alueella tapahtuu häiriö- tai vahinko lanteita joiden seurauksena aiheutuu
ympäristölle haitallisia päästöjä, on tapahtuman edelly ämiin korjaus- tai
torjuntatoimiin ja toimenpiteisiin ympäristön pilaantumisen estämiseksi, haitallisten
ympäristövaikutusten rajaamiseksi ja
lanteen ennallistamiseksi ryhdy ävä
väli ömäs .
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheu avista häiriö- ja vahinko lanteista on
ilmoite ava valvontaviranomaiselle. Merki ävistä öljy- tai kemikaalivahingoista on
lisäksi ilmoite ava pelastusviranomaiselle.
Muut lupamääräykset
13. Maankaatopaikalle johtava lii ymä on varuste ava luki avalla puomilla tai muulla
vastaavalla rakenteella siten, e ä asia omien ajoneuvojen pääsy alueelle estyy.
Kulku e on pide ävä sulje una silloin kun alueella ei ole toimintaa.
14. Toiminnan merki ävästä muu amisesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä tai
lope amisesta on ilmoite ava kirjallises valvontaviranomaiselle vähintään 3 kk
ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.
15. Käytöstä poiste ava maankaatopaikka on viimeisteltävä ja maisemoitava
viipymä ä. Viimeistelyssä tulee huoleh a siitä, e ei alueelle jää ve ä kerääviä
painanteita ja e ä maankaatopaikan rinteet on loivenne u vähintään kaltevuuteen
1:3. Alueelta kertyvät hulevedet on ohja ava kulkemaan siten, e ei niistä aiheudu
hai aa naapurikiinteistöille.
Käytöstä poiste ua maankaatopaikkaa tulee tarkkailla ja maankaatopaikka pitää
sellaisessa kunnossa, e ei siitä aiheudu vaaraa. Mahdolliset sortumat tai muut
rakennevauriot on korja ava väli ömäs .
6

Vakuus
16. Toiminnanharjoi ajalta ei vaadita vakuu a.
RATKAISUN PERUSTELUT
Luvan myöntämisen edellytykset ja lupaharkinnan perusteet
Ympäristönsuojelulain §:n 49 mukaan ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä on,
e ä toiminnasta ei asete avat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon
o aen aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshai aa,
merki ävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, pinta- tai pohjaveden
pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai
yleiseltä kannalta tärkeän muun käy ömahdollisuuden vaarantumista toiminnan
vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoite ua
kohtuutonta rasitusta. Toiminta ei myöskään saa olla asemakaavan vastaista.
Ympäristönsuojelulain §:n 48 2. momen n mukaan ympäristölupa on myönne ävä jos
toiminta täy ää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla anne ujen
säädösten vaa mukset. Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, e ä toimi aessa
tämän päätöksen mukaises toiminta täy ää luvan myöntämisen edellytykset ja e ä
lupa voidaan myöntää.
Lupamääräysten yleiset perustelut
Lupamääräysten yleisenä tarkoituksena on varmistaa ympäristönsuojelulain mukaisten
luvan myöntämisen edellytysten toteutuminen sekä ehkäistä haitalliset
ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoi aa ne mahdollisimman vähäisiksi.
Lupamääräysten yksityiskohtaiset perustelut
Val oneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta § 16 edelly ää kaatopaikkaa
koskevassa lupapäätöksessä anne avan määräyksiä kaatopaikan luokasta ja
kaatopaikalle sijoite avaksi hyväksy ävän jä een määrästä ja lajista. Päätöksessä
alueelle vastaanote avaksi sallitut jä eet ja jätemäärät ovat hakemuksen mukaisia
(lupamääräys 1).
Toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja ympäristön pilaantumisen ennalta
ehkäisemiseksi tarpeellisia lupamääräyksiä on arvioitu hakemuksessa ilmoitetun
toiminnan perusteella. Muiden kuin hakemuksessa ilmoite ujen jä eiden vastaano o,
varastoin ja käsi ely alueella saa aa aiheu aa päästöjä tai hai oja, joita ei ole ote u
huomioon lupaharkinnan yhteydessä. (lupamääräys 1).
Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvanvarainen toiminta on järjeste ävä niin,
e ä ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta tai jos sitä ei voida
kokonaan ehkäistä, päästöt on rajoite ava mahdollisimman vähäisiksi. Jätelain mukaan
jä eitä on käsiteltävä ja jätehuolto järjeste ävä hallitus ja niin, e ei niistä aiheudu
vaaraa tai hai aa terveydelle tai ympäristölle (lupamääräys 2).
Alueelle toimite avien maa-aineskuormien tulee olla valmiiksi lajiteltuja koska
ympäristölupaa on hae u vain jä een loppusijoi amiselle. Em. vuoksi lupaharkinnassa
ei ole voitu huomioida jä een käsi elystä mahdollises aiheutuvia ympäristöhai oja ja
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eikä antaa hai ojen ennalta ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi mahdollises tarvi avia
lupamääräyksiä (lupamääräys 3).
Maa-aineksen laadun selvi ämistä ja alueelle mahdollises kulkeutuvien jä eiden
talteen keräämistä ja pois toimi amista koskevilla lupamääräyksillä ennaltaehkäistään
maaperän ja pohjaveden pilaantumista, terveyshaitan syntymisen vaaraa sekä
ympäristön roskaantumista ja viihtyisyyden vähentymistä (lupamääräykset 3–4).
Toiminta-alueella ei ole tarkoitus käsitellä vaarallisia jä eitä eikä alue a ole valmisteltu
tällaisen jä een varastoin in soveltuvaksi. Varmistamalla alueelle toimite avien
maamassojen puhtaus etukäteen ennalta ehkäistään hai a-aineiden kulkeutumista
ympäristöön ja ympäristön pilaantumista. Maa-aineksen katsotaan olevan
pilaantumatonta silloin kun se on luonnon laista tai sen sisältämät
hai a-ainepitoisuudet
ali avat
val oneuvoston
asetuksessa
maaperän
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (vna 214/2007) annetut
kynnysarvot. Pitoisuuksiltaan kynnysarvot ali avista maa-aineksista ei nyky edon
mukaan pitäisi aiheutua maaperän, pohjaveden tai muun ympäristön pilaantumisen
vaaraa (lupamääräys 4).
Päästöjä koskevat lupamääräykset
Melua ja pölyä koskevat lupamääräykset on anne u toiminnasta ympäristölle ja
asutukselle aiheutuvien hai ojen ja viihtyisyyden vähentymisen estämiseksi.
Toiminnalle sallitut melutasot perustuvat val oneuvoston päätökseen melutason
ohjearvoista (993/1992). Ohjearvojen mukaan päivä- ja yöaikaiset melun A-painotetut
keskiäänitasot eivät saa yli ää ulkona piha-alueella mita una lupamääräyksen
mukaisia raja-arvoja. Melutason jäädessä alle val oneuvoston päätöksen ohjearvojen,
melua ei yleensä pidetä kohtuu omana rasituksena eikä terveyshaitan vaaraa
aiheu avana (lupamääräykset 5–6).
Valumavesien hallintaa koskeva lupamääräys on anne u naapurikiinteistölle
aiheutuvien hai ojen ja haitallisten ympäristövaikutusten ennalta ehkäisemiseksi
(lupamääräykset 7).
Pol onesteiden ja muiden kemikaalien varastoinnilla asianmukaisissa säiliöissä ennalta
ehkäistään ympäristön pilaantumista (lupamääräys 8).
Toiminnan tarkkailua ja raportoin a koskevat lupamääräykset
Luvanhal jan suori ama toiminnan säännöllinen tarkkailu ja hoito mahdollistaa
nopean puu umisen alueella ilmeneviin ongelmiin ja ehkäisee ennalta ympäristön
pilaantumista. Myös jätelaki edelly ää, e ä jä een käsi elypaikalla on nime ynä
vastuuhenkilö toiminnan seurantaa ja tarkkailua varten. Vastaavan hoitajan
nimeäminen helpo aa myös yhteydenpitoa valvontaviranomaisen kanssa (lupamääräys
9).
Ympäristöluvanvaraista jä eenkäsi elytoimintaa harjoi avalla on jätelain §:n 118 ja
jäteasetuksen §:n 36 nojalla kirjanpito- ja raportoin velvollisuus toiminnassaan
käsitellyn jä een määrästä, lajista, laadusta, alkuperästä ja käsi elystä. Kirjanpitoa ja
raportoin a koskeva määräys on anne u myös edonsaannin ja valvonnan
järjestämiseksi (lupamääräys 10).
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Jätelain § 120 edelly ää, e ä ympäristöluvanvaraisesta jä een käsi elytoiminnasta
laaditaan jä een käsi elyä koskeva seuranta- ja tarkkailusuunnitelman. Seuranta- ja
tarkkailusuunnitelmaan sisällyte ävistä
edoista määrätään val oneuvoston
asetuksessa jä eistä (vna 978/2021) (lupamääräys 11).
Häiriö- ja poikkeus lanteita koskevat lupamääräykset
Lupamääräyksen 12 mukaisella väli ömällä korjaus- ja torjuntatoimenpiteisiin
ryhtymisellä vähennetään mahdollisissa häiriö- ja vahinko lanteissa tapahtuvaa
ympäristön pilaantumista ja pienennetään aiheutuvia vahinkoja.
Häiriö- ja vahinko lanteita koskevalla
edo amisvelvollisuudella varmistetaan
edonkulku viranomaisille ja mahdollistetaan asianmukaisten varotoimenpiteiden
toteutuminen sekä torjunta- ja ennallistamistoimenpiteiden toteutuminen ja valvonta
lanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai saa anut aiheutua poikkeuksellisen
suurta hai aa (lupamääräys 12).
Muut lupamääräykset
Maankaatopaikka sijaitsee asutuksen läheisyydessä ja alueella, jossa ei ole jatkuvaa
valvontaa. Alueelle johtavan lii ymän sulkemisella vähennetään luva omien
jätekuormien tuon a alueelle (lupamääräys 13).
Toiminnassa tapahtuvia muutoksia koskevalla ilmoitusvelvollisuudella varmistetaan
tarpeellinen edonkulku viranomaiselle (lupamääräys 14).
Ympäristöluvanhal jan tulee huoleh a siitä, e ei toiminnasta aiheudu toiminnan
lope amisen jälkeen vaaraa tai hai aa terveydelle tai ympäristölle, yleisen
turvallisuuden heikentymistä, epäsiistey ä tai maiseman rumentumista (lupamääräys
15).
Vakuus
Jä een hyödyntämis- ja käsi elytoiminnan harjoi ajan on asete ava toiminnan
laajuus, luonne ja toimintaa varten annetut lupamääräykset huomioon o aen rii ävä
vakuus asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Muulta kuin kaatopaikkatoimintaa
tai ongelmajä een hyödyntämis- tai käsi elytoimintaa harjoi avalta vakuus voidaan
jä ää vaa ma a jos tämä on rii ävän vakavarainen ja kykenee huoleh maan
asianmukaisesta jätehuollosta. Vakuuden ase amista ei ole katso u tarpeelliseksi,
koska kyseessä on maankaatopaikka, jolla on luvallista o aa vastaan ja käsitellä
ainoastaan puhtaita ko. alueelle loppusijoite avia ylijäämämaita. Lisäksi luvanhakijana
on kunta, jonka katsotaan olevan rii ävän vakavarainen huoleh maan asianmukaisesta
jätehuollosta (lupamääräys 16).
LUPAPÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Ympäristölupapäätös on voimassa toistaiseksi.
Mikäli luvanvarainen toiminta oleellises muu uu, on toiminnalle hae ava uusi
ympäristölupa tai ympäristöluvan muutos. Tämä päätös on voimassa, kunnes uudesta
lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman.
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Lupaa ankaramman asetuksen nouda aminen
Mikäli asetuksella annetaan tätä lupaa ankarampia säännöksiä tai tästä luvasta
poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkastamisesta, on asetusta tämän
luvan estämä ä noudate ava.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Jätelaki (646/2011) § 12, 13, 72, 73, 118, 119, 120, 141
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) § 17
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) § 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 27, 34, 48, 49, 52, 58,
59, 62, 87, 123, 134, 170, 190, 191, 205
Val oneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) § 2, 15, 16
Val oneuvoston asetus jä eistä (978/2021) 13, 36, 41, liite 3, liite 5
Val oneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Ympäristöluvan käsi elymaksu on 1 540 €.
Maksu määräytyy ympäristölautakunnan 27.1.2021 (§ 7) hyväksymän
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaises . Taksan lii eenä olevan
maksutaulukon mukaan maankaatopaikkaa koskeva maksu on 2 040 €. Taksan § 5
momen n 4 mukaan maksusta vähennetään 500 €, silloin jos hakemusta koskevasta
kuulutuksesta ilmoi amista sanomalehdessä on pide y tarpee omana.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös paperisena
Hakija
Jäljennös päätöksestä sähköises
Lapin ely-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Rovaniemen kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Ilmoitus päätöksestä
Ilmoitus päätöksestä lähetetään pos tse niille, joille asian vireilläolosta on erikseen
anne u eto.
Ilmoi aminen kunnan ilmoitustaululla
Päätöksestä annetaan
eto Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 7.6.2022
julkaistavalla kuulutuksella. Päätösasiakirja pidetään kuulutusaikana nähtävillä
verkkosivuilla. Tiedoksisaannin päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja päätöksen käsi elystä määrä yyn maksuun saa hakea muutosta
vali amalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on pöytäkirjano een lii eena

LIITTEET

Sijain kar a
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Liite 1
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