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1 Jätehuolto  
Nurmijärvellä 

1.1 Jätehuollon kehittäminen 
Nurmijärvellä 

Itsenäisestä jätehuollon toimijasta osaksi kun-

tien omistamaa jätelaitosta 

Nurmijärven jätehuollossa valmistellaan mitta-

via muutoksia lähivuosina. Uudenmaan alueel-

la Nurmijärvi on ainoa kunta, jolla on toimin-

nassa oleva oma kaatopaikka ja joka hoitaa 

itsenäisesti jätehuollon. Uudellamaalla jäte-

huolto on hoidettu pääsääntöisesti kuntien 

omistamien jätelaitoksien kautta. Nurmijärven 

valtuusto on vuonna 2011 käsitellyt jätehuol-

lon tulosyksikössä laaditun ”Jätehuollon kehit-

täminen Nurmijärven kunnassa”-

projektisuunnitelman ja tehnyt periaatepää-

töksen, että nykyisen täyttöaluekapasiteetin 

loppuessa Nurmijärvi liittyy johonkin ympäröi-

vistä jätelaitoksista. Kaatopaikka on täytty-

mässä muutaman vuoden sisällä. 

Lähimmät jätelaitokset ovat Kiertokapula Oy 

Nurmijärven koillispuolella, Rosk ’n Roll Oy Ab 

lännessä sekä HSY-kuntayhtymä etelässä. 

KUUMA-kunnista viisi on osakkaina Kiertoka-

pulassa, yksi Rosk ’n Roll:ssa ja yhdessä kun-

nassa jätehuollon hoitaa erillisellä palveluso-

pimuksella HSY. Kaksi KUUMA-kunnista on 

osakkaina Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:ssä, 

jonka on tarkoitus fuusioitua Rosk ’n Roll:n 

kanssa 2015. 

Yhdyskuntajäte energiantuotantoon 

Valtuuston 2011 tekemän päätöksen mukai-

sesti yhdyskuntajätettä alettiin kuljettaa ener-

giahyödynnykseen jätteiden kaatopaikkasijoit-

tamisen sijasta. HSY:n kanssa tehdyllä sopi-

muksella kotitalouksien sekajätteet on kulje-

tettu Vantaan Energian jätevoimalaan sen 

valmistuttua. Jätteen kuljettaminen polttolai-

tokselle nostaa jätteenkäsittelyn hintaa, mutta 

vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja piden-

tää käytössä olevan täyttöalueen (kaatopai-

kan) käyttöikää.  

Yhdyskuntajätteen poltto jätevoimalassa 

edesauttaa myös uuden kaatopaikka-

asetuksen (331/2013) vaatimusten saavutta-

mista. Asetuksen mukaan tavanomaisen jät-

teen kaatopaikoille, kuten Metsä-Tuomelaan, 

sijoitettavassa tavanomaisessa jätteessä or-

gaanista ainetta ei saa olla yli 10 % vuoden 

2016 alusta lähtien. Valtakunnallisestikin on 

vielä paljon tehtävä vaatimusten saavuttami-

seksi. Tarvitaan uusia tapoja lajitella ja hyö-

dyntää jäteasemille tuotavia jätteitä jotta ta-

voitteisiin päästäisiin. Jätehuollon palveluteh-

tävien tulevasta järjestämistavasta ja alueelli-

seen yhteistyöhön siirtymisen ajankohdasta 

riippuu miten orgaanisen jätteen kaatopaikka-

kieltoon tulee varautua Nurmijärvellä. 

Kierrätyksen lisääminen valtakunnallisena 

tavoitteena ja liiketoiminnan mahdollisuudet 

Uudessa jäteasetuksessa (179/2012) asete-

taan kunnianhimoisia tavoitteita kierrätyksen 

lisäämiselle. Tuottajavastuu laajenee pakkaus-

jätteisiin, ja 50 p-% yhdyskuntajätteestä tulisi 

pystyä kierrättämään vuoden 2016 alusta 

lähtien. Tuottajavastuun laajentuminen saat-

taa aiheuttaa muutoksia Nurmijärvenkin eko-

pisteillä. Vuoden 2015 aikana selvinnee mitä 

keräyspisteitä tuottajayhteisöt tulevat ylläpi-

tämään kunnan alueella. Kunta voi halutes-
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saan täydentää omalla kustannuksellaan kerä-

yspisteiden verkostoa. 

Rakennus- ja purkujätteen kierrätysaste pyri-
tään nostamaan 70 p-%:iin vuoteen 2020 
mennessä. Tavoitteeseen pääseminen edellyt-
tää kierrätystoiminnan kehittämistä sekä jä-
teasemalla että varsinkin jätteen tuottajien 
toimesta. 

Metsä-Tuomelan jäteaseman alueella voidaan 

vuokrata kenttiä erilaisiin kierrätys- ja jät-

teenkäsittelytoimintoihin. Vuoden 2014 lop-

puun mennessä jätetään Etelä-Suomen alue-

hallintovirastolle ympäristölupahakemus jä-

teasematoiminnan jatkamiseksi Metsä-

Tuomelassa. Luvan jatkamisen yhteydessä on 

mahdollista anoa muutoksia jäteaseman alu-

eella harjoitettaviin toimintoihin. Muutokset 

voisivat tukea uutta liiketoimintaa. Myös Met-

sä-Tuomelan uusi asemakaava avaa mahdolli-

suuksia alueen kehittämiseen. 

1.2 Johtaminen ja hallinto 

Nurmijärven kunnan jätehuollon järjestämi-

sestä vastaa ympäristötoimialan teknisen kes-

kuksen osana toimiva jätehuollon tulosyksik-

kö. Tekninen keskus toimii teknisen lautakun-

nan alaisena ja jätehuoltoa koskevat suurim-

mat ja kauaskantoisimmat päätökset tehdään 

lautakunnassa ja kunnan valtuustossa. Teknis-

tä keskusta johtaa kunnallistekniikan päällik-

kö. 

1.3 Perustietoja kunnasta 

Nurmijärvi on pinta-alaltaan suuri, vireä Hel-

singin seudun kasvukunta, jossa on kolme 

omaleimaista päätaajamaa sekä kyläkeskuk-

sia. Vuonna 2013 kunnan asukasluku ylitti 

41 000. Suurin osa kuntalaisista asuu pikku-

kaupunkimaisissa taajamissa, joita ovat kir-

konkylä, Klaukkala ja Rajamäki. Nurmijärven 

yleisilme on luonnonläheinen ja pientalovaltai-

nen. Kunnan runsaasta 10 000 asuinraken-

nuksesta 60 % on omakotitaloja. 

2 Jätehuollon palvelut 

2.1 Keräys ja kuljetus 

Jätteiden lajitteluvelvollisuus kuuluu kaikille 

talouksille ja eri jätelajien hyödyntäminen 

perustuu syntypaikkalajitteluun. Kotitalouksis-

sa hyötyjätteet, keräyspaperi, lasi-, metalli- ja 

kartonkipakkaukset sekä biojäte, lajitellaan 

erilleen. Omakotitaloissa hyötyjätteet kuljete-

taan itse ekopisteisiin, muissa kiinteistöissä on 

omat keräysastiat eri jätelajeille määräytyen 

kiinteistön koon mukaan.   

Jätteiden keruun ja kuljetuksen järjestää kiin-

teistön haltija. Asukas voi siis kilpailuttaa jä-
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teyritykset ja tehdä sopimuksen valitsemansa 

kuljetusyrityksen kanssa. Kunnan järjestämä 

biojätteen erilliskeräys on kunnan kilpailutta-

ma. Vuonna 2013 kuljetusyrityksenä oli Lassila 

& Tikanoja Oyj.   

Kiinteistöittäinen keräys 

Kunnan jätehuoltomääräysten mukaan kaikki-

en kiinteistöjen on liityttävä jätehuoltoon ja 

kiinteistöllä on oltava astia vähintään sekajät-

teelle ja sen tyhjennyssopimus jätehuoltoyri-

tyksen kanssa. Vähintään 5 huoneiston kiin-

teistöillä pitää olla erikseen biojäteastia, 10 

huoneen kiinteistöillä keräyskartonkiastia ja yli 

20 huoneiston kiinteistöillä metalli- ja lasipak-

kauksille keräysastiat. Paperinkeräysastia kuu-

luu olla jokaisessa kerros- ja rivitalossa. Asu-

kasta kohti kerätyn yhdyskuntajätteen määrä 

on vähentynyt viime vuosina. 

Alueellinen keräys 

Ekopisteissä kerätään pientalojen keräyspape-

ria ja eri pakkausmateriaaleja uudelleenkäyt-

töön. Paperinkeräyspisteitä on 14 kpl, lasipak-

kauksille on keräysastia 13 pisteessä, metalli-

pakkauksille on keräysastiat 9 pisteessä ja 

keräyskartongille 4 pisteessä. 

Kotitalouksien ja maatalouksien vaarallisten 

jätteiden pienerien, kotitalouksien sähkö- ja 

elektroniikkaromun ja kyllästetyn puun vas-

taanotto on järjestetty Metsä-Tuomelan jä-

teasemalla. Kunnalla on lisäksi sopimus ap-

teekkien kanssa lääkejätteiden vastaanotosta. 

Kevään vaarallisten jätteiden keräyskampanja  

Koti- ja maatalouksien vaarallisia jätteitä ke-

rättiin huhtikuussa 2013. 

Jäteaseman toiminnot 

1. pientuojien vastaanottoalue 
2. hyötyjätteiden varastointi- ja vastaanottoalueet 
3. jätteiden loppusijoitusalueet 
4. kotitalousjätteen siirtokuormausasema  
5. kaatopaikkavesien puhdistamo 
6. kaatopaikkakaasun keräys ja käsittely 
7. Kekkilä Oy:n kompostointilaitos 
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2.2 Käsittely ja hyödyntäminen 

Metsä-Tuomelan jäteasema 

Nurmijärven kunnan omistama Metsä-

Tuomelan jäteasema sijaitsee Nurmijärven 

kirkonkylän länsipuolella. Jäteaseman toimin-

noille osoitetun alueen kokonaispinta-ala on 

noin 20 hehtaaria, josta yhdyskuntajätteen 

kaatopaikalle on varattu vajaat 7 hehtaaria.  

Vuonna 2013 Metsä-Tuomelan jäteaseman 

täyttöalueelle rakennettiin 0,1 hehtaarin suu-

ruinen laajennusosa, joka otettiin käyttöön 

alkuvuodesta 2014. Yhteensä täyttöalueesta 

on loppusijoitusalueena 5,5 hehtaaria. Val-

tuuston periaatepäätöksen mukaan jätetäyttöä 

ei tultaisi laajentamaan koko varatulle alueel-

le. 

Metsä-Tuomelan jäteasemalla otetaan vas-

taan, välivarastoidaan, hyödynnetään ja käsi-

tellään ensisijaisesti Nurmijärven kunnan alu-

eelta peräisin olevia tai kunnan vastaanotto-

velvollisuuden piiriin kuuluvia jätteitä. 

Jäteasemalla toimii urakoitsijana Moiski Oy. 

Urakoitsija huolehtii alueen konetöistä, kuten 

täyttöalueen hoidosta sekä jätelavojen ja -

konttien siirroista. 

Jäteaseman kaatopaikan täyttöalue on jaettu 

kolmeen vaiheeseen. Jätetäytön vanhimman 

osan käyttö lopetettiin vuonna 2007 ja alueen 

sulkeminen on aloitettu esipeittorakenteen ja 

siihen kuuluvan täyttöalueen reunan kivikori-

rakenteen rakentamisella vuonna 2009. Pinta-

rakenteen rakennustyöt olivat käynnissä 

vuonna 2013 ja lopullinen kaatopaikan pinta-

rakenne valmistui vuonna 2014. 

Loppusijoitetun jätteen määrä laskenut 

Jäteasemalle vastaanotetuista jätteistä maa- 

ja kiviainesjätteen määrä laski selvästi vuonna 

2013. Tuotantotoiminnan jätemäärä on laske-

nut vuosina 2012 ja 2013. Sen sijaan raken-

nusjätteen määrä on palannut entiselle tasol-

leen vuoden 2012 notkahduksen jälkeen. Vas-

taanotetun yhdyskuntajätteen määrä on hie-

man vähentynyt väestön kasvusta huolimatta 

Nurmijärvellä. Mahdollisia syitä ovat jätteiden 

ohjautuminen muualle kuin kunnalliseen jäte-

huoltoon ja lajittelun tehostuminen. 

Loppusijoitettavan jätteen määrä on laskenut 

vuosina 2012 ja 2013. Erityisen selvä lasku oli 

vuonna 2013, jolloin erilliskerätyn sekajätteen 

siirtokuormaus energiahyödynnettäväksi aloi-

tettiin. Aiemmin vastaavat jätteet on loppusi-

joitettu Metsä-Tuomelan täyttöalueelle. Lop-

pusijoitettavasta jätteestä lajiteltiin täyttöalu-

eella hyötykäyttöön puuta ja metallia vuonna 

2013 yhteensä 472 tonnia.  

Jätteiden hyödyntäminen 

Jäteasemalle vastaanotettavat hyötyjätteet 

toimitetaan pääsääntöisesti muualle hyödyn-

nettäväksi. Osa jätteistä hyödynnetään kaato-

paikan rakenteissa. 
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Jätemäärien muutos vuosina 2010-2013 jätelajeittain. 

 

Loppusijoitettavan jätteen määrän muutos vuosina 2010-2013. 
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Jätteiden hyötykäyttö   
materiaali tuote hyödyntäjä 
erilliskerätty biojäte kompostimulta Kekkilä Oy 

keräyskartonki hylsykartonki Paperinkeräys Oy 

keräyspaperi sanomalehti- ja pehmopaperi Paperinkeräys Oy 

romumetalli metallit uudelleenkäyttöön Kuusakoski Oy 

pakkauslasi uusiolasi ja lasivilla Suomen Uusioaines Oy 

kyllästetty puu hake polttoon  Demolite Oy 

puu, risut, kannot hake tukiaineeksi kompostiin 
ja polttoon  Destamatic Oy 

sähkö- ja elektroniikkaromu metallit ja muut materiaalit  Elker Oy 

autonrenkaat rengasrouhe rakentamiseen Suomen Rengaskierrätys Oy 

paristot ja pienakut metallit ja kemikaalit  Recser Oy 

betoni- ja tiilimurska kaatopaikan rakenteet oma toiminta  

 

2.3 Neuvonta 

Henkilökohtaista puhelin- ja internet-
neuvontaa annettiin päivittäin. Neuvontakäyn-
tejä tehtiin pyydettäessä. Jätehuollon neuvon-
nasta vastasi jätehuoltosuunnittelija. 

3 Sosiaalinen vastuu 

3.1 Henkilökunta 

Jätehuollon tulosyksikössä työskenteli Metsä-

Tuomelan jäteaseman laitosvastaava, jäte-

huoltosuunnittelija, ympäristönhuoltomestari, 

työnjohtaja ja kaksi laitosmiestä. Lisäksi yksi-

kössä työskenteli vuonna 2013 määräaikainen 

projektityöntekijä, työllistämistuella laitos-

miesapulainen ja loma-aikaan kausityöntekijä. 

Jätehuollon tulosyksikön päällikkönä toimi 

jäteaseman laitosvastaava. 

Metsä-Tuomelan jäteasemalla konetyöt hoiti 

urakoitsijana Moiski Oy. Jäteasemalla työsken-

teli päivittäin 1-2 urakoitsijan koneenkuljetta-

jaa. Muuta urakoitsijan työvoimaa sekä muita 

urakoitsijoita käytettiin tarpeen mukaan. 

Koulutus 

Siirtokuormausaseman käyttöönoton yhtey-

dessä jäteaseman henkilökunnalle ja urakoitsi-

joille järjestettiin laitteiston käyttö- ja turvalli-

suuskoulutus. Pakkaavien jäteautojen kuljetta-

jat eivät käytä itse laitteistoa, mutta heillekin 

järjestettiin turvallisuuskoulutus. 

Lisäksi henkilöstöä osallistui erilaisiin jätehuol-

toalan koulutuspäiviin ja seminaareihin, kuten 

Jätelaitospäiviin ja Jätelaitosyhdistys ry:n se-

minaareihin. 
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3.2 Vuorovaikutus 

Metsä-Tuomelan jäteaseman toiminnasta ai-

heutuvien haju- ja muiden ympäristövaikutus-

ten seurantaa varten perustettiin syyskuussa 

2005 lähiympäristön asukkaista koottu ympä-

ristöpaneeli. Panelistit seuraavat lähiympäris-

tössään esiintyvää hajua, melua, roskaantu-

mista, pölyhaittaa sekä muita jäteaseman 

toiminnasta aiheutuvia vaikutuksia. Ympäris-

töpaneelista vastaavat Nurmijärven kunta ja 

Kekkilä Oy. Konsulttina ympäristöpaneelin 

käytännön järjestelyiden ja raportoinnin osalta 

toimii Ramboll Finland Oy. 

Paneelitutkimuksen tulokset raportoidaan ker-

ran kuukaudessa ja kuukausiraporteista koo-

taan vuoden lopussa yhteenvetoraportti. Ra-

portit ovat nähtävillä Nurmijärven kunnan 

virastotalolla, Metsä-Tuomelan jäteasemalla, 

kunnan yhteispalvelupisteessä Klaukkalassa 

sekä Nurmijärven kunnan Internet-sivuilla. 

Seurannan tuloksista kerrotaan kohdassa 3.5. 

4 Ympäristövastuu 

Metsä-Tuomelan jäteaseman toiminnalla on 

Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämä 

vuonna 2008 lainvoiman saanut ympäristölupa 

(No YS 998/17.8.2007). Luvan mukaan Metsä-

Tuomelan jäteasema luokitellaan tavanomai-

sen jätteen kaatopaikaksi. 

Vuonna 2013 alkanutta jätteiden siirtokuor-

mausta varten on saatu Etelä-Suomen alue-

hallintovirastolta vuonna 2012 lainvoiman 

saanut ympäristölupa  

(ESAVI/168/04.08/2011).  

 

Jäteaseman toiminnasta aiheutuvat merkittä-

vimmät vaikutukset ympäristöön ovat alueen 

vesien vaikutus purkuvesistöön ja lähinnä 

jätetäytössä muodostuvat kasvihuonekaasut. 

Toiminnasta aiheutuu myös mm. haju- ja me-

luhaittaa lähialueiden asukkaille.  

Ympäristölupavelvoitteiden noudattamiseksi 

on laadittu vesientarkkailuohjelma, jolla seu-

rataan jäteaseman vaikutusta pinta-, pohja- ja 

talousvesiin. Tarkkailun tuloksista raportoi-

daan ympäristöviranomaisille vuosittain. Li-

säksi vaikutusta seurataan Vantaanjoen vesis-

töalueen vedenlaadun yhteistarkkailun yhtey-

dessä. Haju-, melu- ja muita haittoja seura-

taan ympäristöpaneelin avulla. 

Mutaanmäen ja Valkjärven käytöstä poiste-

tuista kaatopaikoista on laadittu vuonna 2013 

nykytilaselvitykset (4.4).  

Poikkeukselliset tilanteet 

Vuonna 2013 ympäristöviranomaisille raportoi-

tiin kaatopaikkakaasun soihtupolttimen reilun 

viikon mittaisesta käyttökatkosta helmikuussa, 

täyttöalueella kyteneestä tulipalon alusta hei-

näkuussa ja syyskuussa pintapalosta täyttö-

alueella. 
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4.1 Vaikutukset veteen 

Metsä-Tuomelan jäteaseman vesistökuormi-

tus kohdistuu Vantaanjokeen laskevaan Kylä-

jokeen. Kyläjoen vesi on savisameaa ja joki on 

luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi 

ja kemialliselta tilaltaan hyväksi. Kyläjokeen 

kohdistuu myös maatalouden hajakuormitus-

ta. 

Pintavedet 

Jäteaseman alueen ulkopuoliset pintavedet 

johdetaan niskaojilla alueen ohi. Niskaojien 

tarkkailupisteillä vedenlaatutulokset viittasivat 

jäteaseman kuormittavaan vaikutukseen.  

Myös laskuojan vedenlaatutulokset viittasivat 

jäteaseman kuormitukseen. Raskasmetalleja 

lukuun ottamatta lähes kaikki vedenlaatu-

muuttujat olivat korkeita tai erittäin korkeita 

luonnontilaiseen valumaveteen nähden. Ve-

dessä oli runsaasti ulosteperäisiä bakteereja.  

Alueen ulkopuolelle johdetut käsitellyt vedet 

Kaatopaikan läpi suotautuneet vedet sekä osa 

pinnoitetuilta alueilta kerätyistä hulevesistä 

käsitellään jäteaseman omassa jätevedenpuh-

distamossa. Vuonna 2013 jäteaseman alueella 

syntyneitä jätevesiä käsiteltiin yhteensä vajaat 

24 000 m3.  

Puhdistamon vesistökuormitus oli vuonna 

2013 pääsääntöisesti edellisvuotta hieman 

suurempaa. Vuonna 2012 puhdistamon läpi 

johdettu vesimäärä oli suurempi, jolloin suu-

rempi laimennustilavuus on saattanut madal-

taa pitoisuuksia. Puhdistamolle asetetut ympä-

ristöluvan velvoitteet täyttyivät muuten, mutta 

kemiallisen hapenkulutuksen pitoisuusvaati-

mukset ylittyivät. 

Pohjavedet 

Pohjavesiä valvotaan 12 pohjavesiputkesta, 

joista neljä on jäteaseman alueen ulkopuolella, 

sekä seitsemästä talousvesikaivosta.  

Jäteaseman vaikutukset näkyivät ympäröiväs-

sä pohjavedessä kohonneissa suolapitoisuuk-

sissa. Myös raskasmetallipitoisuudet olivat 

jonkin verran koholla.  

Neljän talousvesikaivon vedenlaadussa ei ha-

vaittu selviä jäteaseman vaikutuksia. Kolmes-

sa kaivossa jäteaseman vaikutuksia todettiin 

mm. kohonneiden metallipitoisuuksien vuoksi. 

Pintavettä vaikuttaisi pääsevän osaan kaivois-

ta.

Metsä-Tuomelan jäteveden puhdistamolta lähtevän veden vesistökuormitus 
Vesistökuormitus  kg/vuosi AVL* g/vrk 

 
vastaa 

kokonaistyppi 1825 12 417 asukasta 
fosfori 40 2 55 asukasta 
biologinen hapenkulutus BOD 620 100 17 asukasta 

*asukasvasteluku = yhden henkilön keskimääräinen jätevesikuormitus vuorokaudessa 

4.2 Vaikutukset ilmaan 

Suurin osa jätehuollon kasvihuonekaasupääs-

töistä aiheutuu jätetäytössä syntyvästä kaato-

paikkakaasusta. Kaatopaikkakaasu koostuu 

lähinnä metaanista ja hiilidioksidista, joista 

metaani on hiilidioksidia 21 kertaa voimak-

kaampi kasvihuonekaasu. Jäte-huoltoalalla 
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päästöjä pyritään vähentämään etenkin jäte-

täytön kaatopaikkakaasua keräämällä. 

Metsä-Tuomelan jäteasemalla kaatopaikka-

kaasua kerätään väliaikaisilla kaasunkeräysra-

kenteilla. Kerätty kaatopaikkakaasu poltetaan 

soihtupolttimessa, jolloin kaasun sisältämä 

metaani muuttuu vähemmän haitalliseksi hiili-

dioksidiksi. Vuonna 2013 on rakennettu van-

himmalle täyttöalueelle pintarakennetta, jonka 

kaasunkeräyskerrokseen ja -kanaaleihin muo-

dostuvaa kaasua ei vielä johdeta soihtupoltti-

melle.  

Vuonna 2013 kaatopaikkakaasua kerättiin ja 

soihtupoltettiin 415 000 m3, josta metaania oli 

166 000 m3. Kaatopaikkakaasun polton ilmas-

tonmuutoksen torjunta oli 26 % (2 503 t CO2-

ekv) vuonna 2013 alkuvuoden käyttökatkoista 

huolimatta. Vaikutus parani vuoden 2012 21 

%:sta, jolloin soihtupolttimen käyttöastetta 

laskivat kaasun huono laatu, kaasulinjojen 

tukkeutuminen ja happimittarin vika. Kuiten-

kin vaikutus on laskenut vuosista 2008–2011, 

jolloin vaikutus on vaihdellut välillä 28–32 %.  

Kaatopaikkakaasun hyötykäyttömahdollisuuk-

sista 2009 tehty selvitys päivitettiin vuonna 

2013. Selvityksen mukaan kaasun hyödyntä-

minen mikroturbiinilaitoksella on taloudellisesti 

kannattavaa jos ylijäämäsähköä ja/tai lämpöä 

voidaan myydä valtakunnan verkon lisäksi 

Metsä-Tuomelan alueen sisällä. Tarkemmat 

laskelmat voidaan tehdä suljettavan täyttöalu-

een lopullisen kaasunkeräysjärjestelmän val-

mistuttua. 

4.3 Haju-, melu- ja pölyhaitat 

Metsä-Tuomelan jäteaseman ja Kekkilä Oy:n 

kompostointilaitoksen aiheuttamia ympäristö-

vaikutuksia seurataan jäteasema-alueen ym-

päristön asukkaista koostuvan hajupaneelin 

avulla. 

Vuonna 2013 kirjattiin 139 hajuhavaintoa yh-

teensä 114 päivänä. Hajuhavaintoja oli lähes 

200 vähemmän ja -päiviä noin puolet edellis-

vuoteen verrattuna. Vuonna 2013 hajuhaittaa 

aiheuttivat erityisesti jätteen kaivamista sisäl-

tävät työt kuten muotoilu- ja reunarakenne-

työt sekä kaasunkeräysputkiston rakentami-

nen ja kaasukaivon nosto suljettavalla täyttö-

alueella. Uusimman täyttöalueen käyttöönotto 

aiheutti hajuhaittaa, koska aluksi alue tasattiin 

murskatulla jätteellä. Lisäksi hajuhaittaa aihe-

uttivat jäteaseman normaalitoiminta ja kaato-

paikkakaasun soihtupolttimen huoltokatkok-

set. 

 

Muut haitat 

Ympäristöpaneelin kautta raportoitiin hajun 

lisäksi lokeista ja rotista sekä erityisesti hake-

tuksen aiheuttamasta melusta. 
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Haittojen torjunta 

Jäteaseman normaalitoiminnasta aiheutuvia 

hajuhaittoja pyritään vähentämään jätetäytön 

huolellisella hoidolla ja töiden suunnittelulla. 

Vuonna 2013 soihtupolttimelle on johdettu 

kaasua entistä suuremmalta alueelta, mikä 

vähentää hajuhaittoja. 

Jäteaseman toimintojen aiheuttama ekviva-

lenttimelutaso ei saa ylittää 55 dB lähimmissä 

häiriintyvissä kohteissa. Jos melutason ylitys 

todennetaan luotettavasti, meluhaittaa voi-

daan vähentää meluvallein tai toimintojen 

sijoittamista muuttamalla. 

Vuonna 2013 on laadittu tuholaishallintasuun-

nitelma, jonka mukaisesti ylläpidetään 18 

syöttiasemaa rotille ja hiirille. Haittaeläimiä ja 

lokkeja torjutaan myös jätetäytön huolellisella 

hoidolla. 

Kotitalousjätteen siirtokuormaamisen alettua 

toukokuussa 2013 jätetäyttöön päätyvän ruo-

kajätteen määrä on vähentynyt merkittävästi, 

minkä pitäisi ajan myötä vähentää haittaeläin-

ten määrää kaatopaikka-alueella.  

4.4 Suljetut kaatopaikat 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy laati Mutaan-

mäen ja Valkjärven käytöstä poistetuista kaa-

topaikoista nykytilaselvitykset vuonna 2013. 

Molemmat kaatopaikat olivat selvitysten mu-

kaan yleisvaikutelmaltaan melko siistejä. 

Kummastakin kaatopaikasta aiheutuu yhä 

jonkin verran kuormitusta pinta- ja pohjave-

siin. Nykytilaselvitykset ovat Uudenmaan ELY-

keskuksessa käsiteltävinä. 

Mutaanmäen kaatopaikalla ei selvityksen mu-

kaan ole enää voimakasta biologista aktiivi-

suutta, mutta täytössä muodostuu vielä vähe-

nevässä määrin metaania.  

Valkjärven kaatopaikalla ei selvityksen mu-

kaan enää muodostu metaania.  

5 Taloudellinen vastuu 

5.1 Jätehuollon liikevaihto 

Jätehuollon liikevaihto koostuu pääosin Metsä-

Tuomelan jäteaseman jätteenkäsittelymak-

suista. Jätteenkäsittelymaksuilla katetaan 

jäteaseman ylläpidon, kaatopaikan jälkihoidon, 

ympäristöntarkkailun, ekopisteiden ylläpidon, 

jäteneuvonnan ja muun jätehuollon järjestä-

misen kulut.  

Nurmijärven kunnan jätehuollon liikevaihto 

vuonna 2013 oli 1 991 000 euroa. Liikevaihto 

laski edellisen vuoden 2 212 000 eurosta. 

Myös jätemäärät ovat laskeneet edellisvuodes-

ta, kuten kohdassa 2.2 on todettu.  

Liikevaihdon kasvattamiseksi ja jätteiden oh-

jaamiseksi asianmukaiseen käsittelyyn tulisi 

saada vielä järjestetyn jätteenkuljetusten ul-

kopuolella olevia asukkaita solmimaan jäte-

huoltosopimus kunnan jätehuoltomääräysten 

mukaisesti.  

5.2 Markkinaehtoinen jätehuolto 

Jätelain 44 §:n mukaan kirjanpidossa on eri-

teltävä kunnan velvollisuudeksi säädetty ja 

muu, markkinaehtoinen jätehuolto. Markki-

naehtoiseksi jätteeksi on alustavassa tarkaste-

lussa laskettu ne jäte-erät, joita vastaanote-

taan Metsä-Tuomelassa kilpailutuksen tai eril-

lisen sopimuksen perusteella, sekä lajiteltavat 

rakennusjätteet Nurmijärven ulkopuolelta. 
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Jäteasemapalvelut on tarkoitettu lähinnä kun-

nan vastuulla olevien jätteiden käsittelyyn.  

Kunnan vastuulla olevien ja markkinaehtoisten 

jätteiden tarkastelua on jatkettu vuoden 2014 

puolella. Jätelain 33 §:n mukaisia sopimuksia 

kunnan toissijaisella vastuulla olevan jätteen 

vastaanottamisesta on tehty vuonna 2014 

sellaisten yritysten kanssa, joiden Nurmijär-

vellä säännöllisesti tuottamalle, Metsä-

Tuomelassa vastaanotettavaksi soveltuvalle 

jätteelle ei löydy Nurmijärven alueelta muuta 

vastaanottopaikkaa kohtuullisin ehdoin. 

Tuotot jätteiden vastaanotosta vuonna 2013 

olivat yhteensä 1 875 000 euroa. Lakisäätei-

sen toiminnan osuus oli 99,4 % eli 1 863 000 

euroa. Markkinaehtoisen toiminnan osuus oli 

0,6 % eli 12 000 euroa. Vuonna 2012 tuloja 

saatiin jätteiden vastaanotosta 2 129 000 eu-

roa. 

5.3 Kulut 

Vuonna 2013 Metsä-Tuomelan jäteaseman 

kaatopaikan jälkihoitoa varten tehtiin 300 000 

euron suuruinen varaus. Jätehuollon ympäris-

tönsuojelutoimintojen kustannukset olivat noin 

61 000 euroa. Lisäksi velvoitetarkkailun ja 

ympäristöpaneelin kustannukset olivat noin 

34 000 euroa. Vanhojen kaatopaikkojen nyky-

tilaselvitysten kustannukset, noin 15 000 eu-

roa, katettiin investointirahoista. 

Vuonna 2013 rakennettiin käytössä olevalle 

täyttöalueelle väliaikaisia kaatopaikkakaasun 

vaakakeräyslinjoja ja korjattiin esipeittoker-

rosta, rakennettiin suljettavan täyttöalueen 

pintarakenteita ja yhdyskuntajätteen siirto-

kuormausasema. Vuonna 2013 rakennustöi-

den kustannukset olivat yhteensä noin 

890 000 euroa. Kustannuksista 843 000 euroa 

katettiin jälkihoitovarauksesta.   

Jätehuollon tulevatkin investointitarpeet kos-

kevat jäteaseman rakenteita, kuten kaato-

paikkakaasun käsittelyä. 

5.4 Jätehuollon tulos 

Jätehuollon tulosyksikön tulos oli vuonna 2013 

210 000 euroa voitolla. Vuonna 2012 voittoa 

kertyi 214 000 euroa. Jos jätetään ylijäämä-

maiden vastaanotto huomioimatta, vuonna 

2013 jätehuollon tulos oli 6 000 euroa tappiol-

linen. 2012 tulos oli 136 000 euroa voitolla.  

Jätehuollon talous      
vuosi 2013 2012 
jätehuollon liikevaihto 1 991 000 e 2 212 000 e 
jäteaseman tuotot 1 875 000 e 2 129 000 e 
      joista kunnanvastuujätettä 1 863 000 e 
      joista markkinaehtoista 12 000 e 
ylijäämämaiden vastaanoton tuotto 434 000 e 320 000 e 
jätehuollon tulos 210 000 e 214 000 e 
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6 Yhteystiedot

Jätehuollon tulosyksikkö 
Keskustie 2 B 
PL 37, 01901 Nurmijärvi 
puh. (09) 2500 21 

Metsä-Tuomelan jäteasema 
Iivarin metsätie 
01900 Nurmijärvi 
puh. (09) 2500 2315

 


