YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS
(Viranomainen täyttää)
Diaarimerkintä

Viranomaisen yhteystiedot

Hakemus on tullut vireille

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT
1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN
Lyhyt kuvaus toiminnasta

Pilaantumattomien rakennusjäteainesten kierrätysasema
Hakijan käsitys toiminnan ympäristöluvanvaraisuudesta
YSL:n liitteen 1 taulukon 1 (direktiivilaitokset) kohta

YSL:n liitteen 1 taulukon 2 (muut laitokset) kohta

13
YSL:n pykälä, jos toiminta ei ole liitteen 1 perusteella luvanvaraista

Kyseessä on

uusi tai vailla YSL:n mukaista lupaa oleva toiminta (YSL 27 §)
toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 §)
luvan muuttaminen (YSL 89 §)
direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen (YSL 81 §)
toiminnan aloittamislupa (YSL 199 §)
muu syy, mikä?

2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT
Hakijan nimi tai toiminimi

Kotipaikka

Postiosoite ja -toimipaikka

Kiinteistö Oy Kaasutie

Vasarakuja 1,
23500
Uusikaupunki

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

P. 040 - 053 5668 Ilpo
Mattila

asiakaspalvelu@mattilanm 2875091-1
aansiirto.fi

Y-tunnus

Yhteyshenkilön nimi

Postiosoite ja -toimipaikka

Ilpo Mattila

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

P. 040 - 053 5668
Ilpo Mattila

asiakaspalvelu@mattilanmaa
nsiirto.fi

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)

3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT
Laitoksen nimi
Käyntiosoite

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN)

Kaasutien kierrätysasema Kaasutie Uusikaupunki

pohjoinen
itä
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Puhelinnumero

Toimiala

Toimialatunnus (TOL)

Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet

Postiosoite ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

P. 040 - 053 5668 Ilpo
Mattila
Yhteyshenkilön nimi

Ilpo Mattila

4. VOIMASSA OLEVAT YMPÄRISTÖLUPA-, VESILUPA- TAI MUUT PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET

Uudenkaupungin kaupungin ympäristö- ja lupalautakunta 25.9.2014 § 130 Energiapuun varastointi ja
jalostaminen
Mahdollinen ympäristövahinkovakuutus (vakuutusyhtiö ja vakuutuksen numero)

tiedot on esitetty liitteessä nro 4

LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ
5. TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN OMISTAJISTA JA
HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN

tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 5

Kiinteistötunnukset:

6. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA, YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, YMPÄRISTÖN LAADUSTA JA ASUTUKSESTA SEKÄ
SELVITYS ALUEEN KAAVOITUSTILANTEESTA

tiedot on esitetty liitteessä nro 6A
toiminta sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja tiedot on esitetty liitteessä nro 6B

7. SELVITYS TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPUREISTA SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA ASIANOSAISISTA, JOITA
TOIMINTA JA SEN VAIKUTUKSET ERITYISESTI SAATTAVAT KOSKEA

luettelo rajanaapureista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro 7A
luettelo vaikutusalueen muista asianosaisista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro 7B

LAITOKSEN TOIMINTA
8. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA

yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessä nro 8A
yleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro 8B

9. UUDEN TAI MUUTETUN TOIMINNAN ALOITTAMISAJANKOHTA
Toiminnan suunniteltu aloittamisajankohta
Määräaikaisen toiminnan suunniteltu aloittamis- ja lopettamisajankohta

perustelut toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta sekä esitys vakuudeksi on esitetty liitteessä 9
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10. TUOTTEET, TUOTANTO, TUOTANTOKAPASITEETTI, PROSESSIT, LAITTEISTOT, RAKENTEET JA NIIDEN SIJAINTI
LAITOSALUEELLA

tiedot on esitetty liitteessä nro 10

11. RAAKA-AINEET, KEMIKAALIT, POLTTOAINEET JA MUUT TUOTANTOON KÄYTETTÄVÄT AINEET, NIIDEN VARASTOINTI,
SÄILYTYS SEKÄ KULUTUS JA VEDEN KÄYTTÖ

tiedot on esitetty liitteessä nro 11
tiedot kemikaaleista on esitetty liitelomakkeella 6010b

12. ENERGIAN KÄYTTÖ JA ARVIO KÄYTÖN TEHOKKUUDESTA

tiedot on esitetty liitteessä nro 12A
energiansäästösopimus on esitetty liitteessä nro 12B

13. VEDENHANKINTA JA VIEMÄRÖINTI

sopimus viemäriin liittymisestä on esitetty liitteessä nro 13A
tiedot on esitetty liitteessä nro 13B

14. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ YMPÄRISTÖRISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA
SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA

tiedot on esitetty liitteessä nro 14A
YSL 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma on esitetty liitteessä nro 14B

15. LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT

tiedot on esitetty liitteessä nro 15

16. SELVITYS MAHDOLLISESTA YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄSTÄ

tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 16

Viimeisin auditointi

PÄÄSTÖT, KUORMITUS JA JÄTTEET
17. PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ
A. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ VESISTÖÖN JA VIEMÄRIIN

tiedot on esitetty liitteessä nro 17A1
päästöpisteiden koordinaatit tai sijainti kartalla on esitetty liitteessä 17A2
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B. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ ILMAAN

tiedot on esitetty liitteessä nro 17B1
päästöpisteiden koordinaatit tai sijainti kartalla on esitetty liitteessä 17B2

C. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN ESTÄMINEN MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN

tiedot on esitetty liitteessä nro 17C1
tiedot pilaantuneesta maaperästä ja sen käsittelystä on esitetty liitteessä nro 17C2

D. MELUPÄÄSTÖT JA TÄRINÄ

tiedot on esitetty liitteessä nro 17D

18. SELVITYS PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESTÄ JA PUHDISTAMISESTA (voidaan yhdistää kohtiin 17 A–D)

tiedot on esitetty liitteessä nro 18

19. SYNTYVÄT JÄTTEET JA NIIDEN OMINAISUUDET, MÄÄRÄT, VARASTOINTI SEKÄ EDELLEEN TOIMITTAMINEN

tarkentavat tiedot on esitetty liitteessä nro 19

20. SELVITYS TOIMISTA JÄTTEIDEN MÄÄRÄN TAI NIIDEN HAITALLISUUDEN VÄHENTÄMISEKSI SEKÄ JÄTTEIDEN
HYÖDYNTÄMISESTÄ OMASSA TOIMINNASSA

tiedot on esitetty liitteessä nro 20A
toiminta koskee jätteen käsittelyä ja lisätiedot on esitetty liitteessä nro 20B
kaatopaikkaa koskevaan lupahakemukseen liitettävät lisätiedot on esitetty liitteessä nro 20C
esitys vakuudesta on esitetty liitteessä 20D

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA YMPÄRISTÖN
KANNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ (BEP)
21. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMISESTA

tiedot on esitetty liitteessä nro 21
22. ARVIO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISTOIMIEN RISTIKKÄISVAIKUTUKSISTA

tiedot on esitetty liitteessä nro 22
23. ARVIO YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAAN KÄYTÄNNÖN (BEP) SOVELTAMISESTA
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tiedot on esitetty liitteessä nro 23

DIREKTIIVILAITOSTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
24. DIREKTIIVILAITOSTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT
Hakijan käsitys direktiivilaitoksen pääasiallisesta toiminnasta

A. Pääasiallista toimintaa koskeva vertailuasiakirja ja päätelmät

tiedot on esitetty liitteessä nro 24A

B. Toimintaa koskevat muut vertailuasiakirjat ja päätelmät

tiedot on esitetty liitteessä nro 24B

C. Esitys YSL 78 §:n mukaisiksi päästötasoja lievemmiksi päästöraja-arvoiksi perusteluineen

tiedot on esitetty liitteessä nro 24C

D. Arvio perustilaselvityksen laatimistarpeesta

perustilaselvitys on esitetty liitteessä nro 24D

E. Hakemukseen on liitettävä luvan tarkistamisen yhteydessä seuraavat tiedot:
24.1 tiedot siitä, miten lupa vastaa päätelmien uusia vaatimuksia, on esitetty liitteessä 24E1
24.2 tiedot siitä, miten toiminta vastaa ympäristönsuojelulainsäädännön uusia vaatimuksia, on esitetty liitteessä 24E2
24.3 tiedot YSL 75 §:n 2 ja 3 momentin mukaisen arvioinnin tekemiseksi on esitetty liitteessä 24E3

VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
25. ARVIO TOIMINNAN ERI VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN
A. VAIKUTUKSET YLEISEEN VIIHTYISYYTEEN JA IHMISTEN TERVEYTEEN

tiedot on esitetty liitteessä nro 25A

B. VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONSUOJELUARVOIHIN SEKÄ RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN

tiedot on esitetty liitteessä nro 25B1
luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukainen arviointi on esitetty liitteessä nro 25B2
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C. VAIKUTUKSET VESISTÖÖN JA SEN KÄYTTÖÖN

tiedot on esitetty liitteessä nro 25C

D. ILMAAN JOUTUVIEN PÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSET

tiedot on esitetty liitteessä nro 25D

E. VAIKUTUKSET MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN

tiedot on esitetty liitteessä nro 25E

F. MELUN JA TÄRINÄN VAIKUTUKSET

tiedot on esitetty liitteessä nro 25F

G. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

tiedot on esitetty liitteessä nro 25G1
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994) tarkoitettu arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto on
esitetty liitteessä nro 25G2

TARKKAILU JA RAPORTOINTI
26. TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU JA RAPORTOINTI
A. KÄYTTÖTARKKAILU

tiedot on esitetty liitteessä nro 26A

B. PÄÄSTÖTARKKAILU

tiedot on esitetty liitteessä nro 26B

C. VAIKUTUSTARKKAILU

tiedot on esitetty liitteessä nro 26C

D. MITTAUSMENETELMÄT JA -LAITTEET, LASKENTAMENETELMÄT SEKÄ NIIDEN LAADUNVARMISTUS

tiedot on esitetty liitteessä nro 26D

6010 / 09.2016

6

E. RAPORTOINTI JA TARKKAILUOHJELMAT

voimassa olevat tarkkailuohjelmat on esitetty liitteessä nro 26E1
ehdotus tarkkailun järjestämiseksi on esitetty liitteessä nro 26E2

VAHINKOARVIO
27. VAHINKOARVIO JA VAHINKOA ESTÄVÄT TOIMENPITEET SEKÄ KORVAUKSET
A. ARVIO VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA

tiedot on esitetty liitteessä nro 27A
B. TOIMENPITEET VESISTÖÖN KOHDISTUVIEN VAHINKOJEN EHKÄISEMISEKSI

tiedot on esitetty liitteessä nro 27B
C. KORVAUSESITYS VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA

esitys korvauksista on esitetty liitteessä nro 27C
D. TOIMENPITEET MUIDEN KUIN VESISTÖVAHINKOJEN EHKÄISEMISEKSI

esitys korvauksista on esitetty liitteessä nro 27D

MUUT TIEDOT
28. HAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ:
28.1 Mittakaavaltaan riittävän tarkka kartta toiminnan sijoittumisesta tai muu kartta, josta ilmenee toiminnan sijainti, mahdolliset
päästölähteet sekä toiminnan haitallisten vaikutusten arvioimiseksi olennaiset kohteet ja asianosaisten kiinteistöt
28.2 Asemapiirros, josta ilmenee rakenteiden ja ympäristön kannalta tärkeimpien prosessien ja päästökohtien sijainti
Tarpeen mukaan:
28.3 Prosessikaavio, josta ilmenevät yksikköprosessit ja päästölähteet
28.4 Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) tarkoitettu suuronnettomuuden
vaaran arvioimiseksi laadittava selvitys tarpeellisessa laajuudessa
28.5 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
28.6 Suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan kaivannaisjätteen jätealueen sisäinen pelastussuunnitelma

29. HAKIJAN ALLEKIRJOITUS
Paikka ja päivämäärä

Uusikaupunki 1.11.2020

Allekirjoitus (tarvittaessa)

Ilpo Mattila
Nimen selvennys
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Viranomaisen yhteystiedot

Diaarimerkintä
Uudenkaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Hakemus on tullut vireille

Kiinteistö Oy Kaasutie
Ympäristölupahakemus
PUUTERMINAALI JA KIERRÄTYSASEMA
pilaantumattomien maa-ainesten sijoittaminen meluvalliin
pilaantumattomien maa-ainesten välivarastointi
kierrätysasfaltin välivarastointi
kierrätysbetonin ja tiilien käsittely ja välivarastointi
rakennuskiven ja metalliromun välivarastointi
puhtaan puun käsittely ja välivarastointi

YIP Ympäristöinsinööripalvelut Oy

Milla Siiri

Kiinteistö Oy Kaasutie

puuterminaali ja kierrätysasema
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Laatija
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1.11.2020
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1 TOIMINNAN KUVAUS JA YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ
HAKEMUKSEN TIEDOISTA
Kiinteistö Oy Kaasutie hakee ympäristönsuojelulain 527/2014 § 27 mukaista ympäristölupaa pilaantumattoman (eli puhtaan) ylijäämämaan sijoittamiselle meluvalliin, hyödyntämiskelpoisen ylijäämämaan välivarastoinnille ja seulonnalle, kierrätysasfaltin
välivarastoinnille, betonijätteen käsittelylle ja välivarastoinnille, tiilijätteen käsittelylle
ja välivarastoinnille kiinteistölle 895-401-1-49 Hannunmäki Orivon alueelle. Kiinteistö ja toiminta alue on kooltaan noin 3,7 hehtaaria.
Maastollisesti alue on tasaista ja ympärystä metsämaata ennen lähimpiä asuinrakennuksia. Toiminta-alueen vieressä on yksi autiotalo ja seuraavat asuinrakennukset sijaitsevat toiminta-alueen itäreunasta mitattuna noin 300 metrin etäisyydellä lähimmillään ja seuraavat etelässä 350 metrin etäisyydellä. Toiminta-alueen pohjois- ja länsipuolella sijaitsee teollisuutta.
Itse toiminta ja siitä ympäristöön leviävät haitat jäävät vähäisiksi ja huomaamattomiksi, kun koko aluetta kiertämään rakennetaan meluvalli puhtaista ylijäämämaista.
Kaikki toiminta ja varastokasat tulevat melu- ja näköestevallien taakse. Kiinteistölle
kuljetaan länsipuolen Kaasutien kautta ja joka reuna on aidattu korkealla metalliaidalla ja portilla. Kulkua alueelle ei tarvitse suorittaa asutusalueen ohi, vaan kulku
tapahtuu pääosin Betorantien kautta.
Alueelle ei oteta vastaan hyödyntämiskelvotonta jätettä. Toiminta ei ole kaatopaikkatoimintaa. Ylijäämämaiden osalta toiminta sisältää meluvalliin ylijäämämaiden sijoittamista (tältä osin ylijäämämaiden hyödyntämistoimintaa). Meluvallit sijoittuvat ympäristöluvanvaraiselle toiminta-alueelle, jolloin niille ei haeta toimenpidelupaa vaan
ne sisällytetään toimintaan puhtaiden maiden sijoittamisena. Alueelle otetaan vastaan,
käsitellään vähäisesti ja välivarastoidaan ennen hyötykäyttöön toimittamista kierrätysasfalttia (vain välivarastointi), rakennusbetonia (käsittely ja välivarastointi), metalliromua (välivarastointi), rakennustiiliä (käsittely ja välivarastointi) ja pilaantumattomia
ylijäämämaita (käsittely ja välivarastointi). Lisäksi toiminnassa otetaan vastaan
Kiinteistö Oy Kaasutie
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puhdasta puuta, kuten kantoja, risuja ja rakennuspuuta ja joka haketetaan polttoainekäyttöön. Rakennusjäte-erien hyötykäyttö toteutetaan MARA-asetuksen ja tulevan
MASA-asetuksen mukaisesti.
Meluvalleihin käytetään pilaantumatonta ylijäämämaata, jolla ei ole muuta sijoituspaikkaa tai sitä ei voida käyttää hyödyksi muissa maanrakennuskohteissa. Alueella ei
ole toiminnassa olevaa maankaatopaikkaa, johon seudun rakennustyömaiden ja muiden vastaavien alueiden ylijäämämaita voitaisiin toimittaa ja puhtaiden maiden toimittaminen tavanomaiselle kaatopaikalle ei ole tarkoituksenmukaista tai edes mahdollista. Meluvalliin käyttäminen on myös hyötykäyttöä, ei vain sijoittamista. Toimintaalue ei näy ympäristöönsä muutoinkaan, mutta erityisesti meluvallin tultua valmiiksi,
toiminnan äänet ja pölyt jäävät varmemmin alueen sisäpuolelle.
Muuta alueella välivarastoitavaa ylijäämämaata voidaan käsitellä vähäisesti, kuten
seuloen. Asfalttia ei käsitellä alueella. Betonia ja tiiliä käsitellään pulveroimalla ja
poistamalla siitä metallit. Puhdasta puuta käsitellään hakettamalla. Rakennusbetonista
poistettavan metallin lisäksi alueelle otetaan vastaan muuta metalliromua, jotka toimitetaan metallin keräykseen. Rakennustyömailta otetaan vastaan puhdasta rakennuskiveä, jota voidaan murskata ja jalostaa alueella tarvittavaksi kiviainesjalosteeksi.
Lisäksi haetaan lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta (YSL 199
§) ennen luvan lainvoimaisuutta. Aloittamislupahakemus koskee meluvallin rakentamista ylijäämämaasta ja puhtaan puun käsittelyä ja varastointia sekä puhtaan kiviaineksen vastaanottoa ja käsittelyä. Ns. rakennusjätejakeille toiminnan aloittamislupaa
ei haeta.
Alueelle kuljetaan Betorantietä ja Kaasutietä pitkin. Toiminta-alueella on portti. Toiminnassa alueella otetaan vastaan soveltuvia aineksia toiminta-aikana klo 7 - 18 välillä arkisin maanantaista perjantaihin arkipyhät pois lukien. Poikkeuksellisesti ja harvoin alueella voidaan toimia myös kello 6 - 20 esimerkiksi, kun aineksen murskaus
urakoitsijalla tms. sitä vaatii. Poikkeuksellisia toiminta-aikoja ei käytetä kesäaikana
juhannuksesta koulujen alkuun asti ja muutoinkin toiminta pyritään pitämään vähäisempänä loma-aikoina, jolla otetaan naapurusto huomioon. Maankaatopaikka-alueella
Kiinteistö Oy Kaasutie
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olevia koneita ovat lähinnä pyöräkuormaaja ja kaivinkoneet. Alueella ei ole aikomuksena säilyttää kemikaaleja, mutta ympäristölupaan haetaan mahdollisuus polttoaineiden varastoinnille.
Maa-aineseriä ja jäte-eriä otetaan vastaan pääosin sopimustoimittajilta, mutta tarpeen
mukaan myös muilta toimittajilta erikseen sovitun mukaan. Jokainen tuotava erä tarkistetaan ensinnäkin lähtöpaikan perusteella, että se vastaa ilmoitettua ainesta. Maantäyttöeristä pidetään kirjanpitoa ja niiden laatua ja pilaantumattomuutta valvotaan.
Epäsopivat maa-ainekset tai pilaantuneeksi epäiltäviä maa-aineksia ei oteta ollenkaan
vastaan. Sulfaattimaita alueelle ei oteta vastaan.
Ympäristölupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Toiminnassa käytetään tarpeen mukaisia hyviä ympäristötekniikoita ja -menetelmiä, joilla ehkäistään ympäristön pilaantumista sekä vältetään vahinkoja ja onnettomuuksia sekä häiriötä. Käytettävät koneet ovat polttoainekäyttöisiä ja niitä huolletaan säännöllisesti. Koneet säilytetään niille osoitetuilla paikoilla ja koneissa pidetään mukana imeytysmattoja tai imeytysainetta onnettomuuksien tai valumien varalle, jolla estetään poikkeuksellisten päästöjen pääsy maaperään ottamalla ne talteen välittömästi.
Ympäristövaikutuksia ja ympäristön olosuhteita kuvataan seuraavassa hakemusselostusosassa. Ympäristöasioita kehitetään silloin, kun se on kustannustehokasta ja mielekästä toiminnan jatkuvuuden ja saatavan ympäristöhyödyn osalta.

2 HAKIJAT JA TOIMINNAN SIJAINTI
Maanomistaja ja hakija:
Kiinteistö Oy Kaasutie
P. 040 - 053 5668 Ilpo Mattila
Sposti: asiakaspalvelu@mattilanmaansiirto.fi
Postiosoite: Vasarakuja 1, 23500 UUSIKAUPUNKI
Y-tunnus: 2875091-1
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Toiminta sijoittuu Uudenkaupungin kaupungin Orivon kylään kiinteistölle Hannunmäki, kiinteistötunnus 895-401-1-49. Alueelle kuljetaan Betorantien ja Kaasutien
kautta.

3 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT SEKÄ MAANKÄYTTÖ
Toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 527/2014 liitteen 1 taulukon kohdan 13 mukaan. Pilaantumattoman maa-aineksen sijoittaminen on luvanvaraista, kun se ei ole suunnitelmallista (toimenpidelupa, tiesuunnitelma, tms.), ja muiden jäte-erien käsittely on luvanvaraista ja erityisesti yli vuoden välivarastointi.
Toiminnalla on Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnan 25.9.2014 § 130
myöntämä ympäristölupa energiapuun varastoimiseen ja jalostamiseen. Ympäristöluvan perusteena on ollut naapuruussuhdelaki. Ympäristölupaa tulee muuttaa olennaisen
muutoksen yhteydessä. Ympäristövalvonnan 29.1.2018 valvontamuistion mukaan on
edellytetty meluselvitystä muualta tuotavan louheen jalostuksesta kiinteistöllä. Meluselvityksen tarpeellisuus katsotaan kuitenkin lupaharkinnan yhteydessä. Toiminnan
meluhäiriötä aiheuttava toiminta on kuitenkin vähäistä ja ajoittuu päiväsaikaan.
Kiinteistön alueella ei ole kaavaa. Varsinais-Suomen maakuntakaavassa alueella ei ole
erityismerkintöjä, kuin että alue on energiahuollon kohde. Kiinteistö on myös suoja- ja
konsultointivyöhykkeen laitamilla.
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Kuva 1. Maakuntakaavakarttaote
Alueella ei ole luokiteltua pohjavesialuetta tai luonnonsuojelualueita. Alue on teollisuusalueen ja asuinalueiden rajalla.

4 TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Toiminta-alueen lähiympäristö on metsää. Rakennukset pohjoisessa ovat teollisuutta.
Toiminta-alueesta ovat itään lähimmät asuinrakennukset alkaen 300 metrin etäisyydellä ja etelään noin 350 metrin etäisyydellä. Alueella ja sen läheisyydessä ei ole tavattu tai todettu merkittäviä luontoarvoja. Alue ei ole luokitellulla pohjavesialueella ja
pohjavesialuetta ei ole lähellä.

4.1 Alueen pinta- ja pohjavesiolosuhteet, geologiaa ja topografiaa
Topografialtaan alue on melko tasainen ympäristöineen. Toiminta-alue on metsäalueen keskellä ja näkymässä pohjoiseen on teollisuutta, kuten lämpölaitos. Toimintaaluetta kiertämään on rakennettu ja rakennetaan noin 4 - 5 metriä korkeaa meluvallia.
Alue ei siten näy normaalisti kaukomaisemassa. Voi olla mahdollista, että
Kiinteistö Oy Kaasutie
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välivarastoitavien kasojen lakitaso näkyy meluvallien yli, mutta se ei ole maisemaa
pilaavaa, koska takana oleva teollisuus näkyy vastaavalla tavalla.
Toiminta-alueen kenttäosaa on muokattu viimeisten vuosien aikana ja pintana on vettä
läpäisevä kiviaines. Alueella ei ole luokiteltua pohjavesialuetta ja vesistöt ovat etäällä.

4.2 Lähimmät asuinrakennukset ja muut rakenteet sekä toiminnot
Toiminta-alueen itäpuolella asutus on noin 300 metrin etäisyydellä ja eteläpuolella
noin 350 metrin etäisyydellä. Toiminnan eteläpuolella on asuinrakennus, joka on nykyisellään huonokuntoinen autiotalo ja mikäli sitä käytettäisiin asumiseen, niin se pitäisi kunnostaa. Teollisuustoimintaa ja -rakennuksia on luodepuolella. Toiminta-alueelle kulku on Kaasutien ja Betorantien kautta ja kulkureitti kulkee teollisuusalueen
kautta luoteessa, jossa kulkureitin varrella ei ole asutusta.

4.3 Luontokohteet
Toiminta-alue on jo rakennettu kenttänä ja se ei sijaitse Natura-alueella tai luonnonsuojelualueella. Läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita. Muinaishautoja sijaitsee
etelämpänä noin 800 metrin etäisyydellä. Alueen hulevedet valuvat ojaa pitkin koilliseen, arviota pieniä ojastoja pitkin Hiunjärven kautta mereen yli 5 km:n valumamatkalla. Toiminnalla ei ole vaikutuksia luonnonsuojelukohteisiin tai virkistyskäyttöön tai
pintavesien tilaan.

5 KÄSITTELYTOIMINNOT JA VÄLIVARASTOINNIT
Lupaa haetaan tiettyjen rakennusjätteiden käsittelyyn ja välivarastointiin. Toiminnassa
pyritään noudattamaan jätelain etusijajärjestystä (Jätelaki 8 §), jossa rakennusjätteitä
ja kaivettuja maa-aineksia voidaan hyödyntää ensisijaisesti.
Ylijäämämaan sijoitustoimintaa on suunnitelmallisena hyötykäyttönä toiminta-alueen reunoille meluvallina (korkeus n. 4-5 metriä, pituus n. 700 m, leveys n. 10 m).
Kiinteistö Oy Kaasutie
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Meluvalliin sijoitetaan pääosin sellaisia pilaantumattomia maa-aineksia, jotka eivät
sovellu esim. rakenteensa puolesta muualla maanrakennuskohteissa hyötykäytettäväksi, kuten esim. savi ja siltti, vaikkakin niitä voidaan hyvin suunniteltuina käyttää
monissa täyttöä vaativissa maanrakennuskohteissa. Meluvalliin sijoitetaan kuitenkin
kynnysarvot (VNA 214/2007) alittavia kaivuumaita. Poistettavia kaivumaita syntyy
erilaisissa maanrakennuskohteissa, kun neitseellistä tai luonnontilaista maa-ainesta
poistetaan rakennushankkeissa ja sijoitetaan tilalle esim. kiviaineksia ja tiettyjä rakenteita. Tällaisia pilaantumattomia ns. puhtaita maa-aineksia otetaan vastaan/hankitaan
itse alueelle meluvallin rakentamista varten. Maa-ainesten puhtaus varmistetaan lähtöpaikan maankäytön perusteella tai näytteenotoin. Meluvallin rakentaminen kestää arviolta kolme vuotta, mutta se voi kestää myös 1-6 vuotta, saatavien ainesten mukaan.
Ylijäämämaan välivarastointitoiminnassa rakentamiseen soveltuvia pilaantumattomia
kynnysarvot alittavia maita välivarastoidaan ja mahdollisesti pieninä käsittelyinä seulotaan ja sekoitetaan multaan toiminnassa. Välivarastoitavat kaivumaat toimitetaan
suunnitelmalliseen hyötykäyttöön säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Alueelle otetaan
ns. ylijäämärakennuskiveä jalostettavaksi. Puhdas kivi ei ole jätettä ympäristöministeriön muistion 3.7.2015 mukaan (kaivetut maa-ainekset ja niiden jäteluonne). Puhdasta
kiveä voidaan vastaanottaa ja välivarastoida ilman ympäristölupaakin, mutta sen jalostaminen murskaamalla vaatii ympäristöluvan, kun toimintaa on yli 50 päivää.
Toiminta sisältää muuna toimintana betonijätteen käsittelyä ja välivarastointia. Rakennusbetoni käsitellään alueella oikeaan palakokoon pulveroimalla kaivinkoneen
kauhalla ja siitä poistetaan metallit. Metalli kerätään lavalle ja toimitetaan metallinkeräykseen. Betonijäte käsiteltynä tuotteena toimitetaan eteenpäin hyötykäyttöön
MARA-asetuksen (843/2017) mukaisesti.
Alueella on myös kierrätysasfaltin välivarastointia. Asfalttia käsitellään tarvittaessa
murskaamalla se alueella ja sitä välivarastoidaan ja toimitetaan luvalliseen hyötykäyttökohteeseen, kuten tienrakennushankkeisiin, joihin saa ottaa vastaan kierrätysasfalttia
tai asfalttiasemille.
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Puhdasta tiilijätettä otetaan vastaan rakennustyömailta ja tiilet käsitellään vähäisillä
menetelmillä (pulveroimalla) voimaan tulevan MASA-asetuksen tai muun säädöksen
mukaisiksi ja toimitetaan säädösten mukaisesti hyväksyttynä hyötykäyttöön.
Muuta toimintaa on ympäristölupaa tarvitsemattomat kantojen, puhtaan puun (kuormalavat, tms.) ja risujen hakettaminen. Toiminnassa vastaanotetaan puhdasta puuta,
jota ei tarvitse käsitellä muutoin kuin hakettamalla. Rakennusjätepuu on tällaista
puuta, mikäli siinä ei ole mukana muita jäte-eriä.
Jätelain lähtökohtana on, että rakentamistoimien tai muun vastaavan toiminnan aikana
pois kaivettu maa-aines ja muu luonnosta peräisin oleva aines, joka ei ole pilaantunut
ja joka käytetään varmasti ja jokseenkin välittömästi sellaisenaan taikka seulomalla tai
muulla vastaavalla tavalla esikäsiteltynä rakentamistarkoituksiin kaivupaikalla tai
muualla täyttää harvoin jätteen yleiset tunnusmerkit (s. 7, YM Kaivetut maa-ainekset
3.7.2015). Jätelakia ei sovelleta kuitenkaan maa-ainekseen, jota ei pidetä jätteenä (s.
11, YM Kaivetut maa-ainekset 2015). Tällaisia kaivettuja maa-aineksia vähäisillä käsittelytoimenpiteillä voidaan välivarastoida alueella ja hyötykäyttää uudelleen ilman,
että ainekseen sovelletaan jätteen määritelmää. Välivarastointi on lyhytaikaista, mutta
välivarastointipaikka on tarpeellinen, jotta hyödynnettävälle hyötykäyttöön soveltuvalle ainekselle löydetään kaikissa tapauksissa hyödyntämispaikka. Toisin sanoen
kaikkia maanrakennuskohteita ei aina tehdä samanaikaisesti, jolloin välivarastointipaikka on tarpeellinen. Pääsääntöisesti välivarastoitavilla mailla on jatkokäyttökohde
jo tiedossa (YM Kaivetut maa-ainekset s. 8), mutta sellaisilla maa-aineksilla joilla ei
ole jatkokäyttökohdetta tiedossa ja ainakin jos niiden välivarastointi kestää yli vuoden
ja maa-ainesten lähtöpaikka ei ole varmuudella puhdas, välivarastoinnin osalta otetaan
näytteet jatkokäytön selvittämistä varten.
Maankaatopaikalle otetaan vastaan vain varmasti pilaantumattomia maaeriä, joiden
pilaantumattomuus on voitu luotettavasti varmistaa. Ns. neitseellisiä kaivumaita voidaan ottaa alueelle vastaan ilman maa-ainesnäyttein varmistamista silloin, kun ne ovat
kohteista, joissa ei ole tai ei ole ollut esim. teollisuutta, raideliikennettä tai satamatoimintoja. Kaivettaessa ei neitseellisiä maita ainakin edellä mainituista kohteista, joissa
voi olla pilaantuneita maita, niin niitä otetaan vastaan ainoastaan, mikäli ne on tutkittu
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ja haitta-aineiden pitoisuudet alittavat alimmat ohjearvot. Mahdollisesti pilaantuneita
maita ei oteta vastaan edes välivarastointialueelle vaan sellaiset kuormat käännytetään
takaisin ja ilmoitetaan tarvittaessa viranomaisille, jotta mahdollisesti pilaantuneet maat
toimitetaan niille kuuluviin paikkoihin toisaalle. Toiminnassa toimitaan siten vastuullisesti.
Alueella portit ovat kiinni alueen kiinnioloaikoina, ja kameravalvontaa voidaan pitää
kulkuväylien varrella, joilla valvotaan ja estetään väärinkäytökset sekä ilkivalta. Jokaista alueella kävijää valvotaan tarkoituksenmukaisuus selvittämällä.
Välivarastoitavien ainesten hyötykäyttökohteista varmistetaan, että vastaanottajalla on
lupa tai rekisteröinti-ilmoitus tai vastaava lupa kierrätysasfaltin, betonin, tiilen tai ylijäämämaan käytöstä ja vastaanotosta. Puuhaketta toimitetaan tuotteena vastaanottopaikkoihin ilman lupia tai rekisteröinti-ilmoituksia, kuten lämpölaitoksille. Toimituspaikat määrineen ja varmistetun luvan osalta kirjataan jätekirjanpitoon.

5.1 Kapasiteetti ja liikenne
Maa-aineksia sijoitetaan noin 700 metrin matkalle meluvalleihin noin 4 - 5 metrin
korkuisena, noin 10 metriä leveänä vallina, kiintotilavuudeltaan yhteensä noin 18 000
k-m3 (27 000 t, kun kerroin on 1,5). Alueelle tuotava aines on irtokuutioina jolloin
tuotava ainesmäärä on noin 1,5 - 2 kertaa isompi ennen kuin meluvalli on täynnä. Meluvallia on rakennettu jo noin 1/3 koko tilavuudesta. Muuntokerroin kuutiometristä
tonniin vaihtelee aineksen tiheydestä johtuen ja voi olla noin 1,5…2 -kertainen. Hyödynnettävä ylijäämämaan määrä on noin 30 000 tonnia.
Puhtaan ylijäämämaan välivarastoinnille haetaan lupaa noin 15 000 tonnin vuosittaiselle välivarastoinnille. Ylijäämämaan kapasiteettiin ei sisälly puhtaan rakennuskiven
välivarastointi. Jätteeksi luokittelemattoman rakennuskiven murskausta voidaan suorittaa 30 000 tonnia vuodessa. Kiviaineksen murskausta ei ole välttämättä edes joka
vuosi. Enimmäiskesto kiviaineksen murskaukselle on normaalisti vuodessa noin 2
viikkoa (harvoin 3 vk/a). Kierrätysasfaltin välivarastointia olisi enintään 5 000 tonnia
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vuosittain. Betonijätteen käsittely- ja välivarastointikapasiteetti olisi enintään 28 000
tonnia vuosittain. Tiilijätettä käsiteltäisiin ja välivarastoitaisiin noin 1 500 tonnia vuosittain. Puhtaan puun käsittelylle ei anneta kapasiteettia, vaan sen toiminta sisällytetään annettuihin toiminta-aikoihin ja toiminta-alueelle, koska puhtaan puun käsittely ei
ole ympäristöluvanvaraista. Ns. jäteainesten käsittely- ja välivarastointikapasiteetti on
silloin yhteensä alle 50 000 tonnia vuosittain, jolloin ympäristöluvan käsittelyviranomaisena on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Kiviainesten varastointi ei edellytä ympäristölupaa jätteen ammattimaisena tai laitosmaisena käsittelynä, koska kiviaines vastaa laadultaan ja ominaisuuksiltaan sellaisia
kiviaineksia, joita on tarkoituksellisesti louhittu kiviainestuotannon raaka-aineeksi, kiviainekselle on varmuudella ja jokseenkin välittömästi kysyntää ja kiviainesta varastoidaan vain väliaikaisesti (pääsääntöisesti < 1 a) ennen käsittelyä tai käyttöä, kiviaineksen hyödyntäminen maarakentamisessa täyttävät samat tuotetta sekä ympäristönja terveydensuojelua koskevat vaatimukset kuin joita varsinaiselta kiviainestuotannolta edellytetään; sekä toiminnasta ei kokonaisuutena arvioiden aiheudu enempää
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle kuin varsinaisesta kiviainestuotannosta.
(YM Kaivetut maa-ainekset 2015, s. 19). Jos kiviaineksen välivarastointi ylittää vuoden tai se ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia, se voidaan laskea ylijäämämaan
käsittelyn ja välivarastoinnin kapasiteettiin (15 000 t/a).
Mullan valmistukselle ei ole kapasiteettia, koska ruokamullan valmistusta kaivetusta
pilaantumattomasta peltomullasta (luonnossa muodostunut multa) siten, että multaa
esikäsitellään vain mekaanisesti (kuten seulonta, seostaminen) ja hyödynnetään joko
välittömästi tai lyhyen varastoinnin (pääsääntöisesti alle yksi vuosi) jälkeen, ei pidetä
jätteen käsittelynä eikä se edellytä erikseen ympäristölupaa jätteen ammattimaisena
käsittelytoimintana. (YM kaivetut maa-ainekset 2015, s. 19.)
Liikennesuoritteiden (10 - 40 m3) arvioitu määrä tasaisesti jaettuna koko vuoden työpäiville on vastaanotettavien ja käsiteltävien ainesten osalta noin 3 - 15 suoritetta työpäivässä. Alueelle johtavan tien varressa ei ole asutusta, joten liikenteestä häiriintyviä
ei ole.
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5.2 Maanläjitysalueen toiminta-aika, kulku alueelle ja luvan voimassaolo
Alueelle pääsy on puomin tai portin kautta, johon voi tulla myös kameravalvonta. Lisäksi alueelle johtavien teiden varsilla pidetään infokylttejä, koska alueelle pääsee
vain sopimuksen mukaan.
Normaali toiminta-aika alueella on välillä klo 7 - 18 arkisin maanantaista perjantaihin
pois lukien arkipyhät. Poikkeukselliseksi toiminta-ajaksi haetaan kello 7 - 20, joka
helpottaa esim. betonin tai kierrätysainesten sekä kiviainesten murskausta ja käsittelyä
urakoitsijalla. Tällaisia poikkeuksellisia toiminta-aikoja olisi viikon verran vuodessa.
Toiminta-aika on murausasetuksen mukainen, jossa kiviainesten murskaus tulee tehdä
alle 500 metrin etäisyydellä ollessa häiriintyvistä kohteista kello 7 - 22 välillä maanantaista perjantaihin.

5.3 Koneet, polttoaineet ja kemikaalit
Toiminnassa käytetään pyöräkuormaajaa ja kaivinkonetta. Koneet ovat dieselöljykäyttöisiä.
Koneiden tankkaus suoritetaan pakettiautossa olevasta ipc-säiliöstä, josta polttoaine
pumpataan sähköisellä pumpulla koneiden polttoainesäiliöihin. Tankkaustilanteessa
on mukana irrallisia valumakaukaloita tai imeytysainetta varalla.
Alueella voidaan tarvittaessa varastoida polttoaineita ipc-säiliössä tai kaksoisvaipallisessa säiliössä. Säiliön koko noin 2000 litraa. Muita öljyjä tai kemikaaleja alueella ei
varastoida. Säiliö sijoitetaan bentoniittimatolla varustetulle tukitoiminta-alueelle, jolla
myös koneet ja laitteet varastoidaan. Koneissa tai alueella on aina saatavilla imeytysainetta tai imeytysmattoa poikkeuksellisten tilanteiden hallitsemiseksi.
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5.4 Toiminnan aloittamislupa
Lisäksi haetaan lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta (YSL 199
§) ennen luvan lainvoimaisuutta. Aloittamislupahakemus koskee meluvallin rakentamista ylijäämämaasta ja puhtaan puun käsittelyä ja varastointia sekä puhtaan kiviaineksen vastaanottoa ja käsittelyä. Ns. rakennusjätejakeille toiminnan aloittamislupaa
ei haeta. Haetun toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Aloittamislupaa puoltaa, että puhtaan puun ja kiviaineksen
vastaanotto eivät itsessään ole ympäristöluvanvaraista ja niiden pois toimittaminen
mahdollisen luvan epäämisen yhteydessä on mahdollista kustannustehokkaasti. Aloittamislupaa puoltaa myös se, että ns. jätejakeita ei oteta aloittamisvaiheessa vastaan.
Kiviaineksen murskaus on myös toimintaa, joka on vähäistä ja mahdollisen epäämisen
yhteydessä pysyviä ympäristövaikutuksia ei jää.
Aloittamisen vakuudeksi annetaan yhteensä 2 000 euron tai muun suuruinen ympäristönsuojeluviranomaisen määräämä vakuus, joka tarvittaessa kattaa alueen siistimisen
ja ainesten pois kuljettamisen muutoksenhaun aikana tehtyjen ainesten osalta mahdollisen ympäristöluvan kumoamisen tilanteessa. Vakuus palautetaan hakijalle ympäristöluvan tullessa lainvoimaiseksi. Alueen maankäyttö puoltaa luvan myöntämistä muutoksenhausta huolimatta.
Todetaan, että ympäristöluvan myöntämisen edellytykset voidaan täyttää ja hakemusta
voidaan täydentää, mikäli puutteita hakemuksessa ilmenee. Toiminnassa toimitaan
huolellisesti ja estetään suojauksilla ja ennaltaehkäisevällä suunnittelulla mahdollisten
vahinkojen ja haittojen syntyminen.

6 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Ympäristökuormitusta pyritään rajoittamaan käyttämällä toiminnassa tarpeen mukaisia ympäristönsuojelun kannalta parhaita tekniikoita ja käytänteitä.
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6.1 Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin
Toiminnassa ei synny jätevesiä. Alueella ei ole sosiaalitiloja tai viemäreitä. Öljyjen
pääsy vesistöön poikkeuksellisesti on myös estetty. Koneiden polttoaineet eivät lähtökohtaisesti pääse päästöinä ympäristöön ja sitä varten alueella tai koneissa varastoidaan imeytysainetta tai imeytysmattoja varalla.
Pintavesiin ja pohjavesiin ei synny päästöjä. Toiminta-alueen pohjarakenne on sepeliä,
joka toimii hulevesien viivyttämisessä ja suodattamisessa, jolloin päästöä purkuojaan
ei pääse syntymään. Alueelle ei ole siten tarpeen rakentaa erikseen laskeutusallasta.
Pohjarakenne on suuri laskeutusallas. Pinta viettää itään/koilliseen päin, jonne pintaedet purkavat avo-ojaan.
Toiminta-alueen pinta-ala on noin 3 hehtaaria ja sepelikerroksen ollessa keskimäärin
puoli metriä on sepelipohjalla huokostilavuus noin 4500 litraa. Vuosisadanta voi olla
750 mm, josta saadaan vuorokauden aikana satavaksi määräksi keskimäärin 2 mm ja
jolloin alueelle satava määrä vuorokaudessa on 60 litraa. Keskimääräinen intensiteetti
kerran kolmessa vuodessa satava 5 min on 4050 litraa (0,015 l/s/m2*0,3*30 000/1000
m2). Pohjan sepelikerros on viipymäaltaana riittävä ja hyvä estämään kiintoaineiden
siirtymisen ojastoon alueen ulkopuolelle.

6.2 Päästöt ilmaan, kuten pöly- ja melupäästöt
Alueella syntyy poltto- ja dieselöljyn palaessa kaasuja ja hiukkasia. Päästöt ovat vähäisiä ottaen huomioon kuitenkin vähäinen toiminta ja käyttökoneiden vähäinen
määrä. Polttoaineen kulutus voi olla arviolta 0…90 litraa työpäivässä 1 - 2 koneella.
Välillä alueella ei ole välttämättä ollenkaan toimintaa. Päästöt kaivinkoneella ja pyöräkuormaajalla on arvioitu keskimääräisen arvioidun kulutuksen mukaan taulukkoon
2. Murskauslaitteiston päästöjä ei ole arvioitu, mutta päästöt ovat kuitenkin vähäisiä,
koska murskausjaksoja on vähäisesti ja jaksottain.
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Taulukko 2. Alueen työkoneiden käytöstä aiheutuvat teoreettiset laskennalliset päästöt ilmaan.

Pyöräkuormaaja ja

PM g/d
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Tehollinen työaika 30 %

36

CO

NOx
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CO2e

kg/d

kg/d

kg/d
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0,6

0,7

123

125

Toiminnassa syntyy vähäisiä pölypäästöjä jäteainesten käsittelyssä. Etäisyys on kuitenkin yli 300 metriä ja reunoilla on/tulee melu- ja pölyvallit, jolloin pölyhaitta ei
pääse etäisyyden ja leviämisesteiden vuoksi kantautumaan oleellisesti mahdollisiin
häiriintyviin kohteisiin asti. Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa BATreferenssijulkaisun mukaan (Suomen ympäristö 25/2010 julkaisu) karkeiden hiukkasten kulkeutuma ilmassa on lyhyt, kun pienten hiukkasten kulkeutuma voi olla hyvinkin laaja. Sääolosuhteet lisäksi vaikuttavat pölyn kulkeutumiseen. Julkaisun mukaan
kiviainestuotannossa hiukkaspitoisuusmittaukset eivät ole tarpeen, kun etäisyys on yli
500 metriä häiriintyviin kohteisiin. Alle 500 metrin etäisyyksillä hiukkaspitoisuusmittauksia nähdään tarpeelliseksi sellaisessa kiviainestuotannossa, jossa toiminnot ovat
jatkuvia ja vuosia kestäviä ja toiminta sijaitsee taajama-alueella. Ympäristöhallinnon
kiviainestuotannon 25/2010 BAT -asiakirjan mukaan yleensä yli 500 m päässä murskausalueista sijaitsevissa kohteissa murskaustoiminnan pölypäästöt eivät aiheuta merkittäviä haittoja. Maanläjitys ja maan käsittely sekä betonin pulverointi eroavat muutenkin erittäin paljon kiviainestuotannosta, jolloin hiukkaspitoisuusmittaukset eivät ole
mitenkään perusteltavissa tarpeellisiksi. Betonin käsittely pulveroimalla kaivinkoneen
kauhalla on hyvin vähän pölyävää toimintaa. Alue on myös taajama-alueen ulkopuolella. Kierrätysasfaltin välivarastoinnista ja puun käsittelystä ei aiheudu pölyhaittaa
lähinaapurustoon.
Pölypäästöjen hallinnassa käytetään tarvittaessa kastelua ja menetelmänä valli estää
pölyn leviämistä ympäristöön. Vähäisen toiminnan pölypäästöjen hallinnassa ei ole
siten tarpeen käyttää muita teknisiä torjuntakeinoja.
Toiminnan aiheuttama meluhäiriö on hallittuna, koska erityisesti meluavia toimintoja
on harvoin. Ääntä aiheuttavat toiminnot ovat lähinnä kuormaus ja kuormien purku
sekä koneiden liikkuminen ja haketus. Suurinta melupäästöjä aiheuttavat käsittelylaitteet, kuten kiviaineksen murskaus ja jäteainesten mahdollinen murskaus
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kierrätysmurskaimella. Lisäksi ääntä aiheutuu mullan seulonnasta ja sekoittamisesta
sekä betonin ja tiilien pulveroinnista ja metallien erottamisesta. Ääni voi olla osittain
impulssimaista. Suuri osa kuljetettavista aineksista on ns. pehmeitä ylijäämämaita ja
kierrätysasfalttia, josta aiheutuvat äänet ovat vähäisiä. Betonin käsittely pulveroimalla
ei ole impulssimaista. Mahdollisesti häiritsevä melu on kuitenkin hyvin vähäistä. Häiritsevin työvaihe on kiviaineksen murskaus, jota vähennetään käyttämällä kumitettuja
kuljettimia ja kumitettua syötintä. Melun leviämistä estetään myös toiminta-alueen
ympäri valmistuvalla meluvallilla. Melumallinnus ja kotelointi ovat kuitenkin tarpeettomia, koska kiviaineksen murskaustoimintaa on vuosittain enintään 1 - 2 viikkoa.

6.3 Päästöt maaperään ja pohjaveteen sekä vaikutukset luontoarvoihin
Luontoarvoihin toiminnalla ei ole vaikutusta. Alueella tai sen lähiympäristössä ei ole
erityisiä luontoarvoja. Toiminta ei aiheuta muutoksia alueen vesitalouteen. Vaikutuksia pohjaveteen tai pintaveteen ei aiheudu tai naapuruston kaivoihin.
Alueella on osittain kallioperää ja siten kalliopohjavettä. Kalliopohjavesi on yleensä
hyvin paikallista ja sen kulkeutumisen selvittäminen on kustannuksiltaan mittava projekti. Vaikutuksia pohjaveden laatuun tai korkeuteen ei synny, koska toiminnassa ei
toimita pohjavesitasolla tai edes lähellä sitä. Pohjaveden tarkkailuputkia ei esitetä tarvittaviksi, koska vaikutuksia pohjaveteen ei ole. Lähin vaikutus on pintaveteen, jonka
tarkkailua on mahdollista suorittaa.
Päästöt maaperään voivat aiheutua vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Öljyvuotojen
varalle alueella pidetään imeytysainetta tai imeytysmattoja sekä lapio ja säkkejä.
Tankkaukset suoritetaan huolellisesti ja tarvittaessa irrallisen ylivuotokaukalon tai
imeytysmaton päällä, jolloin tankkauksestakaan ei synny päästöjä tai jos päästöjä syntyy, ne ovat heti korjattavissa talteen ennen niiden pääsyä maaperään ja pohjaveteen.
Tärinää syntyy hieman ja joka liikkuu maaperän värähtelynä. Tärinää syntyy erittäin
vähäisesti työkoneiden liikkumisesta ja maa-ainesten kuljetuksista. Tärinähaittaa ei
synny toiminnasta ja sen vähentämisen toimenpiteille ei ole tarvetta.
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6.4 Jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen
Toiminnassa ei synny tavanomaisia jätteitä. Betonin käsittelyssä ja pulveroinnissa
syntyy metallijätettä, joka kerätään erikseen esim. lavoille ja toimitetaan metallin keräykseen. Alueelle otetaan vastaan myös puhdasta metallijätettä, joka toimitetaan
muun metallin kanssa samaan hyötykäyttöön.
Alueelle tulevien aineisten joukossa voi olla poikkeuksellisesti vähäisiä määriä jätteitä, mutta sellaiset kerätään pois ja yleensä ei oteta vastaan selvästi likaantuneita
eriä. Mahdollisia jätteitä voi syntyä koneiden huolloista ja korjauksista, vaikka nekin
tehdään pääosin muualla. Mutta mikäli huoltoja ja korjauksia tehdään alueella ja syntyy jätteitä, ne toimitetaan heti pois alueelta niille tarkoitettuihin asianmukaisiin kohteisiinsa. Alueelle ei oteta vastaan pilaantuneita jäte-eriä, mutta mikäli poikkeuksellisesti näin kävisi, niin erä toimitettaisiin näytteenoton tai muun selvityksen mukaisesti
sille kuuluvaan vastaanottopaikkaan. Alueella ei erikseen varastoida jätteitä. Muita jätteitä ei synny.
Maa-ainesaseman, kierrätysasfaltin, betonin ja tiilien välivarastointitoiminnassa hyötykäyttöön toimitettavista aineseristä pidetään kirjaa. Ainesten toimittamisesta laaditaan kuormakirja, jossa on merkitty aineksen status (pilaantumaton ylijäämämaa, kierrätysasfaltti, tms.), määrä, alkuperä ja toimituspaikka.
Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Ympäristönsuojelulain
mukaan vakuus voidaan jättää vaatimatta muuta kuin kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, jos vakuudella katettavat kustannukset toimintaa lopetettaessa ovat jätteen
määrä, laatu ja muut seikat huomioon ottaen vähäiset. Jätteen käsittelyn vakuudeksi
(YSL 59 §) ja varastoinnille voidaan antaa 5 000 euron vakuus tai muu viranomaisen
vaatima ja tarpeelliseksi näkemä vakuussumma.
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6.5 Toiminnan lopettaminen
Toiminnan mahdolliset lopettamisen toimet tulee suunnitella etukäteen. Toimintaa ei
ole tarkoitus lopettaa, koska alue toimii kierrätysasemana. Mahdollisessa lopettamisen
tilanteessa kuitenkin laitteet ja koneet poistetaan ja alue siistitään sekä hoidetaan lopputarkkailuvelvoitteet.

6.6 Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen
Poikkeuksellisiin tilanteisiin on varauduttu ja niitä on kuvattu osissa kohtaa jo edellä.
Poikkeuksellisia tilanteita voivat olla lähinnä öljyvuodot, mutta tilanteet ovat harvinaisia ja niiden leviämisen estämiseksi on varauduttu imeytysaineilla tai imeytysmatoilla
sekä poistamiseksi lapiolla ja säkeillä. Alueella käsiteltävät kemikaalimäärät ovat vähäisiä, jolloin niiden hallinta on yksinkertaisempaa. Koneissa voidaan lisäksi pitää
mukana imeytysmattoja poikkeustilanteita varten. Puuvarastojen syttyminen tai kierrätysmurskaimen tai haketuskoneen syttyminen voivat olla poikkeuksellisia tilanteita,
mutta tilanteiden varalle varaudutaan sammutuskalustolla ja/tai säiliöauton vedellä.

7 TARKKAILU JA RAPORTOINTI
Toiminnan ympäristövaikutuksia ja päästöjä tarkkaillaan kaikilta osin omavalvontana
ja reagoidaan tarkkailussa havaittuihin puutteisiin välittömästi pyrkien korjaamaan todetut epäkohdat nopeasti.
Maa-ainesnäytteitä ja kierrätysainesnäytteitä otetaan alueella omavalvontanäytteinä
pistokokeenomaisesti. Maa-ainesten ja välivarastoitavien ainesten vastaanotosta pidetään kirjaa, johon merkitään kaivupaikka/lähtöpaikka, kaivupaikan maankäyttö, tullut
ainesmäärä (t), kuljettaja, siirtopäiväys ja välivarastointi tai sijoitusmerkintä. Alueelle
otetaan vastaan vain pilaantumattomiksi ja puhtaiksi todettuja aineksia. Toteaminen
voi olla näytteenottoselvitys tai lähtöpaikan mukainen luotettava selvitys.
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Välivarastoitavista uudelleen käyttöön ohjattavista aineksista laaditaan kuormakirjat/jätteen siirtoasiakirjat sen mukaan mitä ainesta ollaan kuljettamassa. Kuormakirjoihin merkitään mahdollinen alkuperä, aineksen status, toimituspaikka ja määrä. Jäteainesten kirjanpitotiedot säilytetään sähköisesti tai kirjallisesti vähintään kuusi vuotta.
Pintavesiä tarkkaillaan tarvittaessa ottamalla näytteitä alueelta laskevasta ojasta. Tarvittaessa otettavassa näytteenotossa näyte otetaan vain, kun valumavesiä on runsaasti
ja ojassa on vettä riittävästi. Näytteenottoa helpottamaan voidaan kaivaa pieni levennys ojan uomaan. Näytteenotossa arvioidaan virtaama. Pintavesinäyte otetaan virtaavasta vedestä ilman pohjalietteen sekoittamista tai kelluvia pintaroskia. Tarvittaessa
otettavasta laatunäytteestä mitataan / analysoidaan esim.
-

lämpötila,

-

pH,

-

sameus,

-

COD kemiallinen hapenkulutus,

-

sähkönjohtavuus,

-

kiintoaine ja

-

öljyhiilivedyt

Käyttötarkkailua ovat mm. laitteiden ja koneiden kunnon seuranta. Käyttötarkkailussa
suoritetaan myös jatkuvaa riskinarviointia, jonka tarkoituksena on ennakoida mahdolliset poikkeukselliset tilanteet, jolloin niihin voidaan puuttua ennen niiden syntymistä.
Käyttötarkkailua ovat myös alueen ilmanlaadun visuaalinen seuraaminen ja arviointi
sekä äänitasojen kuulonvarainen havainnointi ja arviointi. Alueen siisteyttä tarkkaillaan visuaalisesti ja havaitut epäkohdat korjataan nopeasti. Laajempaa tarkkailua tai
seurantaa ei nähdä tarpeelliseksi.
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