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YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 

(Viranomainen täyttää) Viranomaisen yhteystiedot 
Diaarimerkintä 

Hakemus on tullut vireille 

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 

1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lyhyt kuvaus toiminnasta 

Transport Saastamoinen Oy hakee ympäristölupaa jätteiden vastaanotolle, niiden laitosmaiselle ja 

ammattimaiselle käsittelylle sekä siirtokuormaukselle Siikalatvalla kiinteistölle nro 791-412-2-66 

osoitteessa Leskeläntie, 92620 Piippola (tiennumero ei ole tiedossa). Kiinteistön omistaa Siikalatvan 

kunta ja luvan hakija toimii vuokrasopimuksella. HUOM! Liitteenä oleva asemapiirros on luonnos, joka 

saattaa muuttua. 

Hakijan käsitys toiminnan ympäristöluvanvaraisuudesta 

YSL:n liitteen 1 taulukon 1 (direktiivilaitokset) kohta  

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

13 f: ) Muu kuin taulukon 2 kohdissa 13 a, b ja e tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan 

jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista

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 

Transport Saastamoinen 

Oy 

Kotipaikka 

Siikalatva 
Postiosoite ja -toimipaikka 

 

 

Puhelinnumero 

040-8249537
Sähköpostiosoite 

markus@transportsaastam

oinen.fi  

Y-tunnus

2615069-9 

Yhteyshenkilön nimi 

Markus Saastamoinen 
Postiosoite ja -toimipaikka 

 

 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

markus@transportsaastamoin

en.fi  
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite) 

11.4.2022, täydennys 28.4.2022

Siikalatvan kunnan rakennus- ja ympäristölupavirasto
Pulkkilantie 4, 92600 PULKKILA
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3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT

Laitoksen nimi 

Kujalan kierrätyskeskus 
Käyntiosoite 

Leskeläntie 

92620 Piippola 

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) 

pohjoinen  7116500

itä 445789 

Puhelinnumero 

040-8249537
Toimiala 

Jätteen käsittely, 

välivarastointi tai läjitys 

sekä siirtokuormaus

Toimialatunnus (TOL) Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 

1

Yhteyshenkilön nimi 

Markus Saastamoinen 
Postiosoite ja -toimipaikka 

 

 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

markus@transportsaastamoine

n.fi

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

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

Kiinteistöllä sijaitsee Siikalatvan kunnan siirtopumppaamo 

 tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 5 Kiinteistötunnukset: 791-412-2-66 

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

Alueen ja toiminnan tarkempi esittely on liitteenä 

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

Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä. Naapurikiinteistöt ovat viljelyspeltoa. 

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

Yhtiö harjoittaa kiinteistöllä seuraavaa kiertotalousliiketoimintaa: 

Pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- ja asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin 

sijoittaminen jätteen käsittelykeskukseen. Yhteenlaskettu määrä alueelle on alle 50 000 tonnia/vuosi. 

Näitä jakeita voidaan käyttää käsittelyalueen maarakentamisessa, mukaan luettuna keramiikka ja kaakelit. 

Lisäksi kerätään ja siirtokuormataan muita jätejakeita, kuten paperia, pahvia, muovia, renkaita, 

romumetallia, puujätettä jne. Näitä voidaan ottaa vastaan ja käsitellä yhteensä enintään 20 000 tonnia 
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vuodessa. Nämä käsitellyt jätteet tulee toimittaa viimeistään 3 vuoden kuluessa alueelta pois 

loppukäsittelyyn tai -sijoittamiseen muualle. 

Vaarallisen jätteen varastointipaikka tai käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (SER) 

varastointipaikka, jonka varastointikapasiteetti on enintään 50 tonnia. Näitä jätteitä ovat esim. SER-romu, 

paristot, akut yms. Vaaralliset jätteet tulee aina varastoida lukituissa ja tiiviissä tiloissa.   

 

 yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessä nro 8A 

 yleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro 8B 

 
 
9. UUDEN TAI MUUTETUN TOIMINNAN ALOITTAMISAJANKOHTA 

Toiminnan suunniteltu aloittamisajankohta 

1.5.2022 

 

Määräaikaisen toiminnan suunniteltu aloittamis- ja lopettamisajankohta 

      

 perustelut toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta sekä esitys vakuudeksi on esitetty liitteessä 9 

 
 
10. TUOTTEET, TUOTANTO, TUOTANTOKAPASITEETTI, PROSESSIT, LAITTEISTOT, RAKENTEET JA NIIDEN SIJAINTI 
 LAITOSALUEELLA 

Pahvi, paperi, kartonki, lasi, asiakkaan kanssa laatuvarmistettu energiajae sekä muovi vastaanotetaan 

lajittelukentälle tai -halliin. Kuormien purkaminen, lajittelu, käsittely, varastointi ja kuormaus suoritetaan 

lajittelukentällä tai -hallissa, joissa eri jätejakeille on loosit. Jokainen kuorma tarkastetaan ja 

materiaaleihin kuulumattomat jakeet lajitellaan erilleen. 

Toiminta alkaa kentän rakentamisella. Alkuun toimintaa harjoitetaan lajittelukentällä. Suunnitelmissa on 

rakentaa kiinteistölle asfalttipohjainen kenttä, lajitteluhalli asfalttikentälle sekä betonipohjainen 

huoltohalli, johon tulee öljyerotinkaivo. Kiinteistölle tulee vesiliittymä. Hakemuksen liitteenä oleva 

asemapiirros on kuitenkin vasta luonnos, joka saattaa muuttua. 

 

Toimnta on esitelty tarkemmin liitteessä 6 A. 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 10 
 
 
11. RAAKA-AINEET, KEMIKAALIT, POLTTOAINEET JA MUUT TUOTANTOON KÄYTETTÄVÄT AINEET, NIIDEN VARASTOINTI, 

SÄILYTYS SEKÄ KULUTUS JA VEDEN KÄYTTÖ  

Raaka-aineita tai kemikaaleja ei käytetä. Polttoaineita ei säilytetä alueella, käytössä on säiliöllinen 

huoltoauto. Mikäli kiinteistölle hankitaan polttoainesäiliö, rakennetaan sen alle matalaksi altaaksi 

muovikalvolla varustettu ja murskeella peitetty alue, joka estää mahdollisten vuotojen pääsyn maaperään. 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 11 

 tiedot kemikaaleista on esitetty liitelomakkeella 6010b 
 
 
12. ENERGIAN KÄYTTÖ JA ARVIO KÄYTÖN TEHOKKUUDESTA 

Työkoneissa ja murskauslaitosten aggregaateissa käytetään kevyttä polttoöljyä. Toiminnassa pyritään 

mahdollisimman pieneen polttoaineen kulutukseen.  

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 12A 

 energiansäästösopimus on esitetty liitteessä nro 12B 
 
 
13. VEDENHANKINTA JA VIEMÄRÖINTI 
Vesiliittymä on tarkoitus hankkia kaluston pesua varten. Vedenkulutus on vähäistä. Vettä käytetään 

tarvittaessa pölyämisen estoon sekä kaluston pesuun. Alueella ei ole jätevesiviemäröintiä tai 

hulevesiverkostoa.  

 

 sopimus viemäriin liittymisestä on esitetty liitteessä nro 13A 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 13B 
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14. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ YMPÄRISTÖRISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA 
 SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA 

Nämä on esitetty liitteessä 6 A 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 14A 

 YSL 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma on esitetty liitteessä nro 14B 
 
 
15. LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT 

Liikenne alueelle kulkee Leskeläntien liittymästä. Toiminta ei aiheuta lisärasitusta tielle tai sen käyttäjille. 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 15 
 
 
16. SELVITYS MAHDOLLISESTA YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄSTÄ 

tällaista ei ole olemassa 

 

 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 

Alue ei ole pohjavesialuetta eikä maaperään johdeta haitallisia päästöjä. Käsittelyalueen 

pintaosan tiivistäminen murskeella vähentää mahdollisia päästöjä maaperään häiriötilanteissa. Siirrettävä 

murskauslaitos on paikalla vain murskausjaksoilla. Riskeinä ovat polttoainevuodot, joihin varaudutaan 

öljynimeytysaineilla ja -matoilla.  

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 17A1 

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

Toiminnasta aiheutuu normaaleja päästöjä työkoneista ja ajoneuvoista sekä ajoittain myös 

siirrettävästä murskauslaitoksesta.  

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 17B1 

 päästöpisteiden koordinaatit tai sijainti kartalla on esitetty liitteessä 17B2 
 
 
C. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN ESTÄMINEN MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN 

Käsittelyalueen pintaosan tiivistäminen murskeella vähentää mahdollisia päästöjä maaperään 

häiriötilanteissa. Siirrettävä murskauslaitos on paikalla vain murskausjaksoilla. Riskeinä ovat 

polttoainevuodot, joihin varaudutaan öljynimeytysaineilla ja -matoilla.   

 

Käytössä on säiliöllinen huoltoauto, jolla jätteenkäsittelyalueella käytettävät työkoneet tankataan. 

Siirrettävillä murskaus- ja haketuslaitoksilla on omat polttoainesäiliöt murskausjaksoilla. Mikäli 

kiinteistölle hankitaan polttoainesäiliö, rakennetaan sen alle matalaksi altaaksi muovikalvolla varustettu ja 

murskeella peitetty alue, joka estää mahdollisten vuotojen pääsyn maaperään.     

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 17C1 

 tiedot pilaantuneesta maaperästä ja sen käsittelystä on esitetty liitteessä nro 17C2 
 
 
D. MELUPÄÄSTÖT JA TÄRINÄ 
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Suurin melulähde on murskaus, mutta siitä syntyvä melu on satunnaista eikä ennalta arvioiden ylitä 

asutusalueella melunormeja. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä linnuntietä. 

Murskauksen ajankohtia voidaan rajoittaa koskemaan virka-aikoja. Alueelle ei synny haitallista tärinää. 

Murskausmelua voidaan tarvittaessa vähentää rakentamalla meluvalleja ylijäämämaista. 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 17D 

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

Päästöjen vähentämiselle ei tarvetta, ainoana päästönä pakokaasut. Mahdollisesti ympäristöön pääsevät 

roskat siivotaan keväisin.  

 

 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 

Haitallisia jätteitä ei vastaanoteta. 

 

Hakemusalueen maanpinnan tasoa tulee nostaa ja tasata. Se tehdään ylijäämämaita ja kiviaineksia 

läjittämällä niin, että matalimmalle osalle tulee paksuin kerros. Korotustarve on 0-2 metriä. Lajittelu- ja 

käsittelykentän maarakentamiseen käytetään laskennallisesti noin 50 000 tonnia puhtaita ylijäämämaita ja 

kiviainesta. Jätteenkäsittelyalueen kantavan kerroksen rakentamiseen käytetään rakennuspurkukohteista 

vastaanotettua kivi-, betoni-, tiili- ja asfalttijätettä, mukaan luettuna keramiikka ja kaakelit, joka otetaan 

vastaan joko murskattuna tai se murskataan jätteenkäsittelyalueella. Kantavan kerroksen paksuus on 50-

100 cm riippuen 

maanpinnan korkeuseroista. Kantavan kerroksen päälle tulee lopuksi sorakerros. Koko käsittelyalueen 

pohjan rakentaminen kestää 3-5 vuotta.  

 

 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 

Toimintaan riittävät perinteiset lajittelu- ja murskausmenetelmät. 

 

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

Toimintaan ei liity oletettavia ristikkäisvaikutuksia. 

 

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

Rakennusalueilta poistettavien pintamaiden hyötykäyttö kierrätysalueen rakentamiseen, purkubetonin ja -

asfaltin kierrätys sekä purku- ja muiden tätä hakemusta koskevien jätteiden lajittelu ja toimitus 
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kierrätykseen tai kaatopaikalle ovat ympäristön kannalta parasta käytäntöä. Siikalatvalla ei ole jätteiden 

vastaanoton ja käsittelyn lupaa omaavaa yritystä. Hakemuksen mukaisesta toiminnassa on ainoastaan 

ympäristöhyötyjä.      

 

 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 

Lähialueella ei ole asutusta. Lähin asuinrakennus on noin 1,5 kilometrin päässä. Toiminta ei ole 

muutenkaan terveydelle haitallista. Alue näkyy yleiselle tielle, mutta kiinteistö voidaan maisemoida 

rakentamalla näkösuojavalleja tai meluvalleja ylijäämämaista. 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25A 
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B. VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONSUOJELUARVOIHIN SEKÄ RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN 

Toiminnasta ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia luontoon tai rakennettuun ympäristöön. Lähistöllä ei 

ole luonnonsuojelualueita.  

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25B1 

 luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukainen arviointi on esitetty liitteessä nro 25B2 

 
 
C. VAIKUTUKSET VESISTÖÖN JA SEN KÄYTTÖÖN 

Toiminta keskitetään Leskeläntien päähän, jolloin matkaa Lamujokeen tulee useampi sata metriä. 

Toiminnalla ei ole vaikutusta vesistöön.  

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25C 
 
 
D. ILMAAN JOUTUVIEN PÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSET 

Toiminnan pakokaasuista tai pölystä ei aiheudu haitallisia vaikutuksia. 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25D 
 
 
E. VAIKUTUKSET MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN 

Toiminnalla ei ole haitallisia vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen ja 

häiriötilanteissa haitat estetään välittömillä puhdistustoimilla. Pohjavesialueet sijaitsevat useamman 

kilometrin päässä. 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25E 
 
 
F. MELUN JA TÄRINÄN VAIKUTUKSET 

Toiminnalla ei ole haitallisia melu- ja tärinävaikutuksia. Murskaus on satunnaista ja muita merkittäviä 

melulähteitä ei ole. Murskaustoiminta voidaan rajata tehtäväksi arkipäivisin. Kuljetuskaluston ja 

työkoneiden aiheuttama tärinä on vähäistä. 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25F 
 
 
G. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994) tarkoitettua arviointia ei ole tehty 

 

 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 

Käyttötarkkailua toteutetaan pitämällä kirjanpitoa alueelle tuotavista ja sieltä vietävistä jätteistä. Päästö- 

ja vaikutustarkkailua tehdään häiriötilanteessa ja muutoin tarvittaessa otettavin vesinäyttein ja muuta 

päästötarkkailua ei ole. Muille mittauksille ei ole tarvetta. Alueelle tuotavista ja sieltä lähtevistä jätteistä 

pidetään käyttöpäiväkirjaa ja jätemäärät ilmoitetaan lupaviranomaiselle vuosittain. 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 26A 
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B. PÄÄSTÖTARKKAILU 

Ympäristön roskiintumista tarkkaillaan säännöllisesti.  

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 26B 
 
 
C. VAIKUTUSTARKKAILU 

Ympäristön roskiintumista tarkkaillaan säännöllisesti.  

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 26C 
 
 
D. MITTAUSMENETELMÄT JA -LAITTEET, LASKENTAMENETELMÄT SEKÄ NIIDEN LAADUNVARMISTUS 

Vaaka, kalibroidaan vuosittain 

 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 26D 
 
 
E. RAPORTOINTI JA TARKKAILUOHJELMAT 

Käyttöön otetaan jätemäärien ja -jakeiden sähköinen kirjanpito 

 

 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 

Vesistöön ei kohdistu vahinkoa. Alue ei ole pohjavesialuetta 

 

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

Toiminta keskitetään Leskeläntien päähän, jolloin matkaa Lamujokeen tulee useampi sata metriä. 

Toiminnalla ei ole vaikutusta vesistöön.  

 

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

Korvausesitystä ei ehdoteta 

 

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

Käsiteltävien jakeiden leviäminen ympäristöön tuulen vuoksi voi olla riski. Roskiintumisen välttämiseen 

varaudutaan murskauksen yhteydessä välttämällä keveiden jakeiden murskaustoimintaa kovan tuulen 

aikana. Murskauksen jälkeen ulkona säilytettävät musrkatut kasat voivat lähteä tuulen mukaan. Tämä 

ennaltaehkäistään joko pressuttamalla murskatut kasat tai ympäröimällä ne kangasverkkoseinämillä  ja 

siirtämällä ne alueelta pois mahdollisimman pian.   

Ulkotiloissa tapahtuvaa siirtokuormausta ei tehdä tuulisella säällä. 

 

 esitys korvauksista on esitetty liitteessä nro 27D 

 

 

MUUT TIEDOT 
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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 
 

      
 

 

 

 

 
Allekirjoitus (tarvittaessa) 
 

Markus Saastamoinen 
Nimen selvennys 
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1. HAKEMUKSEN PERUSTIEDOT 
Transport Saastamoinen Oy hakee ympäristölupaa jätteiden vastaanotolle, niiden 

laitosmaiselle ja ammattimaiselle käsittelylle sekä siirtokuormaukselle Siikalatvalla 

kiinteistölle nro 791-412-2-66 osoitteessa Leskeläntie, 92620 Piippola (tiennumero ei ole 

tiedossa). Kiinteistön omistaa Siikalatvan kunta ja luvan hakija toimii vuokrasopimuksella.  

 

Lupahakemusta koskeva toiminta rajoittuu kokoluokaltaan siten, että Valtioneuvoston 

asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n 2 momentin kohdan 12 

perusteella lupaviranomainen on Siikalatvan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 

 

2. HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA 
Lupaa haetaan seuraaviin toimenpiteisiin: 

 

1) pilaantumattoman maa-ainesjätteen sekä betoni-, tiili- ja asfalttijätteen tai pysyvän jätteen 

muu käsittely kuin sijoittaminen jätteen käsittelykeskukseen.  

Yhteenlaskettu määrä alueelle on alle 50 000 tonnia/vuosi. Näitä jakeita voidaan käyttää 

käsittelyalueen maarakentamisessa, mukaan luettuna keramiikka ja kaakelit. Maasta 

voidaan valmistaa ruokamultaa. Yllä mainitun määrän ylittävät määrät toimitetaan 

viimeistään 3 vuoden kuluessa alueelta pois loppukäsittelyyn tai -sijoittamiseen muualle. 

Lisäksi kiinteistöä käytetään alihankinnassa siirtokuormausasemana jo muualla lajitellulle 

rakennusjätteelle. Tällaisia ovat muun muassa hake, kipsilevyt ja eristeet, kuten villat.  

 

 

2) Vaarallisen jätteen varastointipaikka tai käytöstä poistettujen sähkö- ja 

elektroniikkalaitteiden (SER) varastointipaikka, jonka varastointikapasiteetti on enintään 

50 tonnia. Näitä jätteitä ovat esim. SER-romu, paristot, akut yms. Vaaralliset jätteet tulee 

aina varastoida lukituissa ja tiiviissä tiloissa.  
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3) Muu jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista ja jossa käsitellään jätettä

yhteensä alle 20 000 tonnia vuodessa. Näitä muita jätejakeita, kuten esim. paperi, pahvi, 

muovi, renkaat, romumetalli, puujäte jne., voi ottaa vastaan ja käsitellä yhteensä enintään 

20 000 tonnia vuodessa. Nämä käsitellyt jätteet tulee toimittaa viimeistään 3 vuoden 

kuluessa alueelta pois loppukäsittelyyn tai -sijoittamiseen muualle. 

Liitteenä oleva asemapiirros on luonnos, joka saattaa muuttua. 

2.1 Toiminta-aika 

Alueen suunniteltu toiminta-aika on maanantaista sunnuntaihin klo 7-22. Murskaustoiminta 

voidaan rajoittaa arkipäiviin. Murskaustoiminta on satunnaista. 

2.2 Vastaanotettavat jätejakeet sekä niiden käsittely ja varastointi 

Pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- ja asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu 

käsittely kuin sijoittaminen jätteen käsittelykeskukseen. Yhteenlaskettu määrä alueelle on 

alle 50 000 tonnia/vuosi. Näitä jakeita voidaan käyttää käsittelyalueen maarakentamisessa, 

mukaan luettuna keramiikka ja kaakelit. Näiden vastaanottoa, käsittelyä ja varastointia 

voidaan tehdä pinnoittamattomalla sorakentällä taivasalla. 

SER-romu, paristot, akut yms. vaaralliset jätteet varastoidaan lukituissa ja tiiviissä tiloissa. 

Näitä ei käsitellä, vaan ainoastaan varastoidaan. 

Ylijäämämaiden varastointiaika on jätteenkäsittelyalueen rakentamisvaiheessa alle yhden 

vuoden. Osa pulveroidusta ja/tai murskatusta betoni- ja tiilimurskeesta viedään kysynnän 

mukaan muualle maanrakennuskohteisiin ja osa käytetään jätteenkäsittelyalueen 

pohjarakenteen pintarakentamiseen. 

Pahvi, paperi, kartonki, lasi, asiakkaan kanssa laatuvarmistettu energiajae sekä muovi 

vastaanotetaan lajittelukentälle tai -halliin. Kuormien purkaminen, lajittelu, käsittely, 

varastointi ja kuormaus suoritetaan lajittelukentällä tai -hallissa, joissa eri jätejakeille on 

loosit. Jokainen kuorma tarkastetaan ja materiaaleihin kuulumattomat jakeet lajitellaan 

erilleen. 
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Toiminta alkaa kentän rakentamisella. Alkuun toimintaa harjoitetaan lajittelukentällä. 

Suunnitelmissa on rakentaa kiinteistölle asfalttipohjainen kenttä, lajitteluhalli asfalttikentälle 

sekä betonipohjainen huoltohalli, johon tulee öljyerotinkaivo. Kiinteistölle tulee vesiliittymä. 

Hakemuksen liitteenä oleva asemapiirros on kuitenkin vasta luonnos, joka saattaa muuttua. 

Metallijäte vastaanotetaan piha-alueella suoraan lavalle ja toimitetaan jatkokäsittelyyn 

ympäristöluvalliseen vastaanottopaikkaan. 

 

Kannot, hakkuujäte, puhtaat purkupuut ja muu polttokelpoinen biomassa voidaan 

vastaanottaa ja varastoida toiminta-alueen pinnoittamattomalla sorakentällä. Jakeet 

toimitetaan luvanvaraiselle polttolaitokselle, joka määrittää polttokelpoisuuden. 

 

Maalatut tai kyllästetyt purkupuut, liimapuut ja filmivanerit sekä kipsilevyt erotellaan 

puujätteestä ja osa niistä toimitetaan kaatopaikalle ja polttokelpoiset polttolaitokselle. 

 

Kyllästettyä puuta ei oteta vastaan, mutta mikäli sitä löytyy jostain kuormasta, se toimitetaan 

eteenpäin käsiteltäväksi ympäristöluvalliseen vastaanottopaikkaan. 

Omassa toiminnassa ei synny jätteitä. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty jätteenkäsittelyalueella vastaanotettavien ja kerrallaan 

varastoitavien jätejakeiden määrät. 

Taulukko 1. Jätejakeet, niiden määrä ja käsittely 

nro Jätejae 
Jäteluokat EWC-
koodi 

vuotuinen 
vastaanottom
äärä kertavarastointimäärä Käsittely 

1 
Pintamaa, maa-
ainesjäte 170504 

1-6 yht. alle 
50 000 t/a 1-6 yht.  2000 t  

käsittely; 
välivarastointi 
tai kentän 
rakentaminen; 
siirtokuormaus 

2 Purkubetoni 170101, 170107 
1-6 yht. alle 
50 000 t/a 1-6 yht.  2000 t  

käsittely; 
välivarastointi 
tai kentän 
rakentaminen; 
siirtokuormaus 
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3 Purkutiili 170102 
1-6 yht. alle 
50 000 t/a 1-6 yht.  2000 t  

käsittely; 
välivarastointi 
tai kentän 
rakentaminen; 
siirtokuormaus 

4 Asfalttijäte 170302 
1-6 yht. alle 
50 000 t/a 1-6 yht.  2000 t  

käsittely; 
välivarastointi 
tai kentän 
rakentaminen; 
siirtokuormaus 

5 
Laatat ja 
keramiikka 170103 max 1000 t/a max 100 t 

käsittely; 
kentän 
rakentaminen; 
välivarastointi; 
siirtokuormaus 

6 

Maa-
ainesjätteestä 
tehty multa   

1-6 yht. alle 
50 000 t/a 1-6 yht.  2000 t  

käsittely; 
välivarastointi; 
siirtokuormaus 

7 
Purkubetonista 
erotettu rauta 170405 max 1000 t/a max 100 t 

käsittely; 
välivarastointi; 
siirtokuormaus 

8 

Rakennusjätteestä 
erotetut maalatut 
tai kyllästetyt 
purkupuut, 
liimapuut, 
filmivaneri ja 
kipsilevyt 
Rakennus ja 
purkujäte 
(haketettava) 

170201, 170202, 
170204, 170801, 
170802 

max 12000 
t/a max 500 t 

käsittely; 
välivarastointi; 
siirtokuormaus 

9 
Pahvi, kartonki, 
paperi 150101, 191201 max 2450 t/a max 100 t 

käsittely; 
välivarastointi; 
siirtokuormaus 

10 Muovi 150102, 170203  max 1000 t/a max 100 t 

käsittely; 
välivarastointi; 
siirtokuormaus 

11 Lasi  150107 max 1000 t /a max 10 t 

käsittely; 
välivarastointi; 
siirtokuormaus 

12 Metalli 

150104, 170401, 
170402, 170403, 
170404, 170405, 
170406, 170407 max 1000 t/a max 500 t 

käsittely; 
välivarastointi; 
siirtokuormaus 

13 SER-romu 200123 max 50 t / a max 1 t välivarastointi 

14 
liikennekaluston 
renkaat 160103 max 500 t/a max 1 t välivarastointi 
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15 

Lajittelun 
epäpuhtaudet, 
sekajäte 

ei vastaanoteta, 
vaan löytyvät 
kuormista 
epäpuhtauksina     

viedään 
kaatopaikalle 

 

 

2.3 Maarakentaminen 

 

Hakemusalueen maanpinnan tasoa tulee nostaa ja tasata. Se tehdään ylijäämämaita ja 

kiviaineksia läjittämällä niin, että matalimmalle osalle tulee paksuin kerros. Korotustarve on 

0-2 metriä. Lajittelu- ja käsittelykentän maarakentamiseen käytetään laskennallisesti noin 

50 000 tonnia puhtaita ylijäämämaita ja kiviainesta. Jätteenkäsittelyalueen kantavan 

kerroksen rakentamiseen käytetään rakennuspurkukohteista vastaanotettua kivi-, betoni-, 

tiili- ja asfalttijätettä, mukaan luettuna keramiikka ja kaakelit, joka otetaan vastaan joko 

murskattuna tai se murskataan jätteenkäsittelyalueella. Kantavan kerroksen paksuus on 50-

100 cm, riippuen maanpinnan korkeuseroista. Kantavan kerroksen päälle tulee lopuksi 

sorakerros. Koko käsittelyalueen pohjan rakentaminen kestää 3-5 vuotta.  

2.4 Jätejakeiden murskaus, haketus ja käsittely 

Betonia, tiiltä ja purkuasfalttia murskataan ja kantoja ja hakkuutähteitä ja muuta puuainesta 

haketetaan siirrettävillä laitteistoilla, kun lajitteita on kertynyt riittävästi taloudelliseen 

toteuttamiseen. Betoni-, tiili- ja asfalttijäte murskataan noin 120 mm:n raekokoon 

jätteenkäsittelyalueen maarakentamisen kantavaa kerrosta varten. Osa murskeista viedään 

kysynnän mukaan myös muualle maanrakennuskohteisiin. Haketettu puuaines toimitetaan 

energiantuotantoon polttolaitoksille.  

Vastaanotettu sekalainen rakennus-, purku- ja saneerausjäte kipataan kovalle alustalle, 

jossa se manuaalisesti tai kauhakuorman avulla lajitellaan eri jakeisiin.  

 

3. POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖ JA VARASTOINTI 

Jätteenkäsittelyalueella ei säilytetä polttoaineita. Käytössä on säiliöllinen huoltoauto, jolla 

jätteenkäsittelyalueella käytettävät työkoneet tankataan. Siirrettävillä murskaus- ja 

haketuslaitoksilla on omat polttoainesäiliöt murskausjaksoilla. Mikäli kiinteistölle hankitaan 

polttoainesäiliö, rakennetaan sen alle matalaksi altaaksi muovikalvolla varustettu ja 
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murskeella peitetty alue, joka estää mahdollisten vuotojen pääsyn maaperään. 

 

4. ENERGIAN KÄYTTÖ, VEDEN KÄYTTÖ JA VIEMÄRÖINTI 

Työkoneissa ja murskauslaitosten aggregaateissa käytetään kevyttä polttoöljyä. 

Toiminnassa pyritään mahdollisimman pieneen polttoaineen kulutukseen. Vettä käytetään 

tarvittaessa pölyämisen estoon sekä kaluston pesuun. Alueella ei ole jätevesiviemäröintiä 

tai hulevesiverkostoa. Huolto halliin tulee saniteetti tila ja verkostovesi. Jätevedet johdetaan 

kunnan viemäriin. 

5. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ YMPÄRISTÖRISKEISTÄ, 

ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA 

SEKÄ TOIMINTA HÄIRIÖTILANTEISSA 

Riskeinä ovat koneiden polttoainevuodot, joihin varaudutaan hankkimalla kiinteistöön 

öljynimeytysainetta ja -mattoja. Häiriötilanteissa ryhdytään välittömästi 

puhdistustoimenpiteisiin ja otetaan yhteyttä pelastus- ja lupaviranomaisiin sekä otetaan 

tarvittaessa vesi- ja/tai maaperänäytteitä, jotka analysoidaan akkreditoidussa 

laboratoriossa. Jätteenkäsittelyalueella mahdollisesti olevaan tulipaloriskiin on varauduttu 

alueella olemassa olevalla palokärryllä. 

5.1 Ympäristön roskaantuminen 

Käsiteltävien jakeiden leviäminen ympäristöön tuulen vuoksi voi olla riski. Roskaantumisen 

välttämiseen varaudutaan murskauksen yhteydessä välttämällä keveiden jakeiden 

murskaustoimintaa kovan tuulen aikana. Murskauksen jälkeen ulkona säilytettävät 

murskatut kasat voivat lähteä tuulen mukaan. Tämä ennaltaehkäistään joko pressuttamalla 

murskatut kasat tai ympäröimällä ne kangasverkkoseinämillä ja siirtämällä ne alueelta pois 

mahdollisimman pian.   

Ulkotiloissa tapahtuvaa siirtokuormausta ei tehdä tuulisella säällä. 

6. LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT 

Liikenne alueelle kulkee Leskeläntien liittymästä. Toiminta ei aiheuta lisärasitusta tielle tai 

sen käyttäjille. 
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7. PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ 

 

7.1 Päästöt vesistöön ja viemäriin 

Toiminnasta aiheutuu normaaleja päästöjä työkoneista ja ajoneuvoista. Toiminnasta ei 

aiheudu haitallisia päästöjä vesistöön tai maaperään. 

 

7.2 Päästöt ilmaan 

Toiminnasta aiheutuu normaaleja päästöjä työkoneista ja ajoneuvoista sekä ajoittain myös 

siirrettävästä murskauslaitoksesta.  

 

7.3 Päästöt maaperään ja pohjaveteen 

Alue ei ole pohjavesialuetta eikä maaperään johdeta haitallisia päästöjä. Käsittelyalueen 

pintaosan tiivistäminen murskeella vähentää mahdollisia päästöjä maaperään 

häiriötilanteissa. Siirrettävä murskauslaitos on paikalla vain murskausjaksoilla. Riskeinä 

ovat polttoainevuodot, joihin varaudutaan öljynimeytysaineilla ja 1-matoilla.  

 

7.4 Melupäästöt ja tärinä 

Suurin melulähde on murskaus, mutta siitä syntyvä melu on satunnaista eikä ennalta 

arvioiden ylitä asutusalueella melunormeja. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 1,5 

kilometrin päässä linnuntietä. Murskauksen ajankohtia voidaan rajoittaa koskemaan virka-

aikoja. Alueelle ei synny haitallista tärinää. Murskausmelua voidaan tarvittaessa vähentää 

rakentamalla meluvalleja ylijäämämaista. 

 

8. SYNTYVÄT JÄTTEET 

Jätteenkäsittelyalueen omasta toiminnasta ei synny juurikaan jätteitä. Talousjätteet, jäteöljyt 

tai muut mahdolliset jätteet toimitetaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. 

Purkujätteestä eroteltava rauta toimitetaan metallinkeräykseen ja purkujätteestä erotellut 

kierrätykseen kelpaamattomat materiaalit, kuten muovit, styroksit, eristeet ja muut 

vastaavat, erotellaan ja toimitetaan kaatopaikalle. 
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9. PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA YMPÄRISTÖN 

KANNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ (BEP) 

 

9.1 Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta 

 

Toimintaan riittävät perinteiset lajittelu- ja murskausmenetelmät. 

 

9.2 Arvio päästöjen vähentämistoimien ristikkäisvaikutuksista 

Toimintaan ei liity oletettavia ristikkäisvaikutuksia. 

 

9.3 Arvio ympäristön kannalta parhaan käytännön soveltamisesta 

Rakennusalueilta poistettavien pintamaiden hyötykäyttö kierrätysalueen rakentamiseen, 

purkubetonin ja -asfaltin kierrätys sekä purkujätteiden lajittelu ja toimitus kierrätykseen tai 

kaatopaikalle ovat ympäristön kannalta parasta käytäntöä. Siikalatvalla ei ole jätteiden 

vastaanoton ja käsittelyn lupaa omaavaa yritystä. Hakemuksen mukaisesta toiminnasta on 

ainoastaan ympäristöhyötyjä. 

 

10 ARVIO TOIMINNAN ERI VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN 

 

10.1 Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen 

Lähialueella ei ole asutusta. Lähin asuinrakennus on noin 1,5 kilometrin päässä. Toiminta 

ei ole muutenkaan terveydelle haitallista. Alue näkyy yleiselle tielle, mutta kiinteistö voidaan 

maisemoida rakentamalla näkösuojavalleja tai meluvalleja ylijäämämaista. 

 

10.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun 

ympäristöön 

Toiminnasta ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia luontoon tai rakennettuun ympäristöön. 

Lähistöllä ei ole luonnonsuojelualueita.  
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10.3 Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön 

Toiminta keskitetään Leskeläntien päähän, jolloin matkaa Lamujokeen tulee useampi sata 

metriä. Toiminnalla ei ole vaikutusta vesistöön.  

 

10.4 Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset 

Toiminnan pakokaasuista tai pölystä ei aiheudu haitallisia vaikutuksia. 

 

10.5 Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen 

Toiminnalla ei ole haitallisia vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen ja 

häiriötilanteissa haitat estetään välittömillä puhdistustoimilla. Pohjavesialueet sijaitsevat 

useamman kilometrin päässä. 

 

10.6 Melun ja tärinän vaikutukset 

Toiminnalla ei ole haitallisia melu- ja tärinävaikutuksia. Murskaus on satunnaista ja muita 

merkittäviä melulähteitä ei ole. Murskaustoiminta voidaan rajata tehtäväksi arkipäivisin. 

Kuljetuskaluston ja työkoneiden aiheuttama tärinä on vähäistä. 

 

11 TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU JA RAPORTOINTI 

Käyttötarkkailua toteutetaan pitämällä kirjanpitoa alueelle tuotavista ja sieltä vietävistä 

jätteistä. Päästö- ja vaikutustarkkailua tehdään häiriötilanteessa ja muutoin tarvittaessa 

otettavin vesinäyttein ja muuta päästötarkkailua ei ole. Muille mittauksille ei ole tarvetta. 

Alueelle tuotavista ja sieltä lähtevistä jätteistä pidetään käyttöpäiväkirjaa ja jätemäärät 

ilmoitetaan lupaviranomaiselle vuosittain. 
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Liite 9 

Perustelut toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORT SAASTAMOINEN OY: ASFALTTIKENTTÄ JA 

PRESSUHALLI JÄTTEEN VASTAANOTTO- JA LAJITTELUKESKUKSEN 

PERUSTAMISEKSI 

 

 

 

Luvan hakija     Laitos 
Transport Saastamoinen Oy  Transport Saastamoinen Oy 
Y-tunnus: 2615069-9   Y-tunnus: 2615069-9 

    Jätteen vastaanotto- ja käsittelykeskus 
    sekä siirtokuormausasema 

puh. 040-8249537   Leskeläntie ?? 
s-posti: markus@transportsaastamoinen.fi 92620 PIIPPOLA  
  
                                                                               
 

 
 

Sisäänajoliittymän sijaintikoordinaatit (ETRS-TM35FIN): N=7116500.664, E=445789.097 
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Haemme lupaa toiminnan aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta ja mahdollisesta 

muutoksenhausta huolimatta. Toiminta on uutta. Toiminta on ympäristölupavelvollista 

ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n ja saman lain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f 

perusteella, jolloin kysymyksessä on ammattimainen jätteen vastaanotto ja käsittely sekä 

välivarastointi. Toiminnan aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaisuutta koskee vain 

sellaisia jakeita, joita voidaan käyttää jätteenkäsittelyalueen kantavan kerroksen 

rakentamiseen tai jotka voidaan toimittaa polttolaitokselle. Toiminta alkaisi siis vain 

sellaisten jakeiden vastaanotolla ja käsittelyllä, jotka parantavat kiinteistön käytettävyyttä tai 

joilla on suoraa liiketoiminnallista arvoa. Luvanhaltija esittää vakuudeksi 2 000 €. 
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