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KAATOPAIKALLE ASETETTAVAT YLEISET VAATIMUKSET
1. Sijainti
Kaatopaikkaa ei saa sijoittaa:
— tärkeälle tai muulle vedenhankintaan
soveltuvalle pohjavesialueelle tai siten, että
kaatopaikan haitalliset vaikutukset voivat
ulottua tällaiselle pohjavesialueelle,
— vesistöön taikka vedenhankintaan tai
virkistyskäyttöön tarkoitetun tai erityistä
suojelua vaativan vesistön läheisyyteen,
— luonnonsuojelu-, maisemansuojelu- tai
virkistysalueeksi varatulle alueelle tai kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi
suojellulle alueelle taikka niiden välittömään
läheisyyteen,
— suolle, vedenjakajalle, tulvavaaran alaiselle maalle tai kallioperän ruhjealueelle, jos
kaatopaikkaveden kokoaminen ja käsittely
on teknisesti vaikea toteuttaa kaatopaikan
käytön tai jälkihoidon aikana eikä
— pehmeikköalueelle, jos kaatopaikasta
voi aiheutua haitallista painumista tai painumat voivat vaurioittaa kaatopaikan rakenteita.
Kaatopaikka-alueen valinnassa on lisäksi
huolehdittava, että kaatopaikan sijoittamisesta ei aiheudu maisemallista haittaa, että alueelle on hyvät kulkuyhteydet ja että kaatopaikkatoimintaan käytettävän alueen etäisyys
asutuksesta ja yleisesti käytetystä tiestä on
riittävä.
Kaatopaikan sijoittamisesta valtakunnallisen jätteenkäsittelyn järjestämisen kannalta
säädetään jätelain 6 §:n 11 kohdassa.
2. Vesien hallinta ja käsittely
Kaatopaikka-alueen puhtaat pintavedet ja
ulkopuoliset valumavedet on pidettävä erillään jätteestä ja kaatopaikkavesistä. Samoin
on estettävä kaatopaikalle sijoitetun jätteen
joutuminen kosketuksiin pohjaveden kanssa.
Kaatopaikkavedet on kerättävä yhteen soveltuvin teknisin ratkaisuin, kuten salaojituksin ja pumppauksin.
Kaatopaikkaa on hoidettava siten, että sen
ulkopuolelle johdettavien kaatopaikkavesien
määrä on mahdollisimman pieni ja niistä aiheutuva kuormitus mahdollisimman vähäinen. Kerätyt kaatopaikkavedet on puhdistettava tehokkaasti kaatopaikalla tai johdettava
muualle puhdistettaviksi. Jos vedet johdetaan

muualle puhdistettaviksi, on varmistettava,
etteivät kaatopaikkavedet heikennä kunnallisen tai muun vedenpuhdistamon toimintaa
tai puhdistamolietteen laatua. Jos kaatopaikkavettä tai sen käsittelyssä muodostuneita
sakkoja tai lietteitä palautetaan jätepenkereeseen, on varmistettava, että tämä tehdään
hallitusti haittaa aiheuttamatta.
Edellä tarkoitettuja vesien hallintaa ja käsittelyä koskevia vaatimuksia voidaan jättää
soveltamatta pysyvän jätteen kaatopaikalla.
3. Maaperän ja vesien suojelu
3.1 Kaatopaikan pohjarakenteet
Kaatopaikan maaperälle (kivennäismaa tai
kallio) asetetaan seuraavat vaatimukset:
— kaatopaikan maaperän on oltava kantava ja
— kaatopaikan maaperän on täytettävä sellaiset veden kyllästämän maan vedenläpäisevyys- (K) ja paksuusvaatimukset, että
niiden yhdistetty vaikutus vastaa seuraavilla
kaatopaikoilla vähintään seuraavia vaatimuksia:
a) ongelmajätteen kaatopaikalla
K<
_ 1,0 x 10 -9 m/s paksuus >
_ 5 m,
b) tavanomaisen jätteen kaatopaikalla
K<
_ 1,0 x 10 -9 m/s paksuus >
_ 1 m ja
c) pysyvän jätteen kaatopaikalla
K<
_ 1,0 x 10 -7 m/s paksuus >
_ 1 m.
Jos kaatopaikan maaperän tiiveys ei luonnostaan vastaa edellä tarkoitettuja vaatimuksia, on sitä parannettava rakennetulla tiivistyskerroksella vastaavan suojatason saavuttamiseksi. Rakennetun tiivistyskerroksen paksuuden on oltava tavanomaisen jätteen ja
pysyvän jätteen kaatopaikoilla vähintään 0,5
metriä ja ongelmajätteen kaatopaikalla vähintään 1,0 metriä.
Kaatopaikkaveden keräämiseksi on tavanomaisen jätteen ja ongelmajätteen kaatopaikkojen maaperän tai tiivistyskerroksen
päälle lisäksi asennettava kaatopaikan tiivistämiseen tarkoitettu keinotekoinen eriste ja
tämän päälle kuivatuskerros (salaojakerros),
jonka paksuuden on oltava vähintään 0,5
metriä. Pysyvän jätteen kaatopaikalle asetettavat tässä tarkoitetut vaatimukset määrätään tapauskohtaisesti.
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3.2 Kaatopaikan pintarakenteet
Täyttöalueen saavutettua lopullisen kor-

Kerros

keutensa on sen päälle rakennettava pintakerros, jossa ovat seuraavat rakennekerrokset
ylhäältä alaspäin lueteltuina:

Kaatopaikkaluokka
Tavanomaisen
jätteen

Ongelmajätteen

Pintakerros >
_
1m

Vaaditaan

Vaaditaan

Kuivatuskerros >
_
0,5 m

Vaaditaan

Vaaditaan

Tiivistyskerros >
_
0,5 m

Vaaditaan

Vaaditaan

Keinotekoinen
eriste

Ei vaadita

Vaaditaan

Kaasunkeräyskerros

Vaaditaan

Tarpeen mukaan

Rakennejärjestystä voidaan perustellusta
syystä muuttaa.
4. Kaatopaikkakaasun hallinta
Kaatopaikkakaasun kertymistä ja purkautumista on valvottava tämän päätöksen liitteen
3 mukaisesti.
Kaatopaikkakaasu on kerättävä yhteen ja
mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä.
Jos kerättyä kaasua ei voida hyödyntää, on
se käsiteltävä polttamalla.
5. Kaatopaikan pohja- ja pintarakenteita
sekä kaatopaikkaveden ja -kaasun
keräämistä koskevat poikkeukset
Lupaviranomainen voi päätöksellään lieventää kohdassa 2__ 4 tarkoitettuja vaatimuksia
— kaatopaikkavesien keräämisestä yhteen ja käsittelystä,
— kaatopaikan pohja- ja pintarakenteista
tai
— kaatopaikkakaasun keräämisestä yhteen ja hyödyntämisestä tai käsittelystä,
jos kaatopaikan pitäjä kaatopaikan terveysja ympäristövaikutusten kokonaisarvioinnin
perusteella luotettavasti osoittaa, ettei kaatopaikasta ja jätteiden sijoittamisesta sille voi

aiheutua pitkänkään ajan kuluessa jätelaissa
tai -asetuksessa taikka tässä päätöksessä tarkoitettua vaaraa tai haittaa terveydelle tai
ympäristölle eikä jätelain 22 §:n 1 momentissa tarkoitetun maaperän saastuttamiskiellon rikkomista. Kaatopaikalla käytettävän
tekniikan ja haittojen torjuntamenetelmien on
tällöinkin oltava jätelain 6 §:n 5 kohdassa
säädetyn mukaisia.
Pinta- ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä säädetään lisäksi vesilaissa
(264/1961) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä, erityisesti pohjavesien suojelemisesta eräiden ympäristölle
tai terveydelle vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (364/1994).
6. Vaaka
Jätteen punnitsemista varten on oltava käytettävissä vaaka, jos kaatopaikalle sijoitetaan
jätettä enemmän kuin 30 000 kuutiometriä
vuodessa.
7. Muut vaatimukset
Kaatopaikalla on estettävä ja torjuttava
suunnitelmallisesti haitat ja vaaratilanteet,
kuten:
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— sortumat ja rakenteita vahingoittavat
painumat sekä jätepenkereen puutteellinen
vakavuus,
— ympäristön roskaantuminen,
— melu- ja liikennehaitat,
— eläinten aiheuttamat haitat,
— haju- ja pölypäästöt sekä aerosolit,
— tulipalot ja
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— routimisesta johtuva kaatopaikkarakenteiden vaurioituminen.
Asiaton pääsy ja jätteen luvaton sijoittaminen kaatopaikalle on estettävä valvonnalla ja
rakenteellisin keinoin, kuten kaatopaikkaa
ympäröivällä aidalla. Kaatopaikan portit on
pidettävä lukittuina muina kuin aukioloaikoina.

