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1.  YLEISTÄ 
 

Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy hakee ympäristölupaa tavanomaisten ja 

vaarallisten jätteiden pienerien vastaanottoon, lajitteluun, varastointiin ja 

siirtokuormaukseen. 

1.1. Tiedot hakijasta 
 

Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy 

Kangasniementie 430 

41500 Hankasalmi as  

 

Y-tunnus   1095089-4 

 

Yhteyshenkilö: Tapio Jormakka 

p. 040 721 7240 

   toimistohppp@gmail.com 

 

1.2. Toiminta ja sen sijainti 
 

Toiminta: Tavanomaisten jätteiden vastaanotto, lajittelu, siirtokuormaus ja 

välivarastointi (yhdyskuntajäte, rakennusjäte, biojäte, paperi, pahvi, 

metalli, lasi, muovi, rasvanerotuskaivoliete) Sähkö- ja elektroniikkaromun 

sekä vaarallisten jätteiden pienerien vastaanotto ja varastointi.  

Sijainti: Kangasniementie 430, 41500 Hankasalmi as  

Tunnus: 77-412-6-20, Tila: Tervakangas 

Kiinteistöllä on Hankasalmen kunnan ympäristölautakunnan Tapio 

Jormakalle 19.1.1999 myöntämä ympäristölupa.  

 

1.3. Peruste luvan hakemiseen 
 

Hakijan käsityksen mukaan ympäristöluvan hakeminen perustuu 

ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 1 momenttiin sekä ympäristönsuojelulain 

liitteen 1 taulukon 2 kohtaan 13 f  

Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n 1 momentin kohdan 

12 f perusteella toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristösuojelu-

viranomainen, koska kyseessä on muu kuin a—e alakohdassa taikka 1 §:n 13 kohdan 

a ja d—g alakohdassa tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, 

joka on ammattimaista tai laitosmaista ja jossa käsitellään jätettä alle 20 000 tonnia 

vuodessa. 
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1.4. Yleistä Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy:n toiminnasta 
 

Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy on perustettu vuonna 1997. Yhtiöllä on 

kalustonaan pakkaavia jäteautoja, vaihtolava-autoja sekä loka-autoja. Yhtiön 

päätoimiala on jätteiden keräys, kuljetus sekä viemärihuolto. 

Yhtiöllä on kiinteät toimitilat Hankasalmen asemalta Kangasniemelle johtavan 

seututien nro 446 varressa. Toimitiloissa otetaan vastaan jätteiden pieneriä sekä 

varastoidaan ja siirtokuormataan jätteitä suurempiin kuljetusyksiköihin toimitettavaksi 

jatkokäsittelyyn. 

Laitoksen nykyinen ympäristölupa on yhtiön omistajan Tapio Jormakan nimissä ja se 

on tarkoitus muuttaa Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy:lle ja samassa yhteydessä 

päivittää vastaamaan tarkemmin nykyistä tilannetta ennakoiden myös tulevaisuuden 

tarpeita. 

Laitoksen jätteiden vastaanoton kokonaiskapasiteetti tulisi jatkossa olemaan 15200 t/a. 

Kerrallaan laitoksella on tarkoitus varastoida enintään 1700 tonnia tavanomaisia 

jätteitä ja 35 tonnia vaarallisia jätteitä. 

Vastaanotettavat jätteet on luetteloitu alla olevassa taulukossa: 

Taulukko 1. Laitokselle vastaanotettavat jätteet.  

 TAVANOMAISET JÄTTEET      

Jätelaji EWC-koodi 
Vastaanott

o Maksimi  käsittely hyödyntäminen 

nimike     
kertavarast

o laitoksella   

    (t/a) t     

Yhdyskuntajäte 200301            1 500    40 

 
siirtokuormau
s   energiana  

Rakennus- ja purkujäte 170904,170802                500    20  lajittelu  
 raaka-aine, 
energia  

Teollisuuden ja kaupan jäte, 
150106, 
191204,191208,            1 500    40  lajittelu  

 raaka-aine, 
energia  

sekalainen pakkausjäte, 
energiajäte 

191219,191212,20030
1     

 
siirtokuormau
s    

Biojäte  200108            2 500    30 

 
siirtokuormau
s  

 biokaasun 
valmistus  

Keräyspaperi  200101                800    40  välivarastointi   materiaalikäyttö  

Keräyskartonki ja pahvi  200101, 150101                600    70  välivarastointi   materiaalikäyttö  

Sekalainen metalliromu  
160117,170407,17041
1            1 500    200  välivarastointi   materiaalikäyttö  

Pakkausmetalli  150104                200    20  välivarastointi   materiaalikäyttö  

Lasi  
150107, 170202, 
200102                100    30  välivarastointi   materiaalikäyttö  

Muovi uusiokäyttöön 
150102, 1601019, 
200139            2 000    200  välivarastointi   materiaalikäyttö  

Puujäte  
130105, 
150103,170201            2 070    1000  haketus    energiana  

Betoni- ,tiili- ja keramiikkajäte   
170101, 
170102,170103,            1 500    40  murskaus    maanrakennus  

  170107         

Rasvanerotinlietteet  190809, 200125                200    30  välivarastointi  
 biokaasun 
valmistus  

YHTEENSÄ          14 970                1 760      
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VAARALLISET JÄTTEET     

Jätelaji EWC-koodi Vastaanotto Maksimi  

nimike     kertavarasto 

    (t/a) t 

Käytetyt voitelu- ja voimansiirtoöljyt 130110*, 130111*,130113*,                    25    5 

sekä öljyvesisokset 130205*, 130206*,130506*,     

  130507*,161001*     

Kiinteä öljyinen jäte, suodattimet, rätit   150202*,160107*                      5    1 

Akut ja paristot 160601*,160602*,160603*,                   10    5 

  160604,160605,200133*,     

  200134     

Loisteputket, hg-lamput 200121*                      2    1 

Maalit, liimat, lakat tms.  080111*,080112, 080409*,                      5    2 

kiinteät vaaralliset jätteet 200127*     

Liuottimet, pesunesteet tms.  130506*, 130703,140603,                   10    4 

nestemäiset vaaralliset jätteet 160113*,160114*,160708*,     

  161001*,200129*     

Muut vaaralliset jätteet 200113*,200114*,200115*,                      4    1 

  200117*,200119*,200131*,     

  200132*     

Sähkö- ja elektroniikkaromu 160211*, 160213*,160214,                100    10 

  200123*,200135*,200136     

Asbesti 170601*,170605*                   10    2 

Kyllästetty puujäte  200137*                      9    5 

YHTEENSÄ                 180                       36    

 

Kerrallaan laitoksella on varastoituna kuitenkin enintään 1700 tonnia tavanomaisia jätteitä ja 35 

tonnia vaarallisia jätteitä. 

2 LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ  
 

2.1.     Sijaintipaikka  
 

Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy:n laitosalue sijaitsee Kangasniementien 

varrella osoitteessa Kangasniementie 430, 41500 Hankasalmi, tilalla Tervakangas, 

kiinteistörekisteritunnus: 77-412-6-20. 

Etäisyys Hankasalmen kirkonkylän keskustaan on n. 14 km ja Hankasalmen aseman 

taajamaan 5,5 km. 

Kiinteistön omistaa Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy. Tontin pinta-ala on n. 1,5 

ha. 
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Kuva 1. Laitoksen sijainti. 

 

2.2. Laitosalueen rakennukset, rakennelmat ja keskeiset toiminnot 
 

Laitosalueella on kaksi rakennusta, jätteiden siirtokuormausramppi sekä asfaltoitua 

piha-aluetta varastokontteja ja siirtolavoja varten. 

Lähimpänä seututietä sijaitsevassa rakennuksessa on asunto, sosiaalitilat, kaluston 

korjaus- ja huoltotilat, lämpökeskus sekä kylmää varastotilaa. 

Lämpökeskuksessa polttoaineena käytetään puhtaasta puusta murskattua 

puuhaketta.  

Murskaus tehdään kylmässä varastohallissa sisällä pienellä sähkökäyttöisellä 

murskaimella, josta ei aiheudu rakennuksen ulkopuolelle melu- tai pölypäästöjä.  

Pienempi ja tiestä etäämmällä oleva rakennus on valmistunut biojätteen 

rumpukompostorille. Kompostointi on lopetettu ja rakennus on varastokäytössä. 

Rakennusta ei ole viemäröity. 

Piha-aluetta on osin asfaltoitu. Asfaltoidulla alueella on jätteiden siirtokuormausramppi 

ja tilaa varasto- ja jätelavoille.  

Luvan hakijalla on suunnitelmana rakentaa alueelle mahdollisesti toinen 

siirtokuormausramppi, jolloin laitoksen jätteiden vastaanottoa ja kuormausta lavoille 

saadaan tehostettua.   

Aluevaraus rampille ja muiden suunniteltujen uusien rakenteiden sijoitus on kuvattu 

liitteessä 1.  

Laitoksen sijainti 
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Kuva 2. Laitosalueen rakennukset, rakennelmat ja keskeiset toiminnot 

 

2.3. Ympäristöolosuhteet 
 

2.3.1. Maa- ja kallioperä sekä pohjavesi 
 

Alueen maaperä on sora- ja hiekkamoreenia. 

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue, 

Halmeniemi, sijaitsee seitsemän kilometrin etäisyydellä luoteeseen. Kiinteistöllä on 

oma kaivo talous- ja pesuvesille. 

 

2.3.2. Ympäristön laatu 
 

Laitosalue on tyypillistä harvaan asuttua metsämaata rajoittuen idässä seututiehen nro 

446. 

Laitoksen ympäristössä sijaitseva lähin suojelukohde on Koivulan Luonnonsuojelualue 

YSA206051, joka sijaitsee n. 2,4 km laitokselta pohjoiseen. Kaarinin ikimetsä 

luonnonsuojelualue YSA230843 sijaitsee n. 6,2 km laitokselta länteen.   
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 Kuva 3. Ortokuva alueesta. 

2.4. Kaavoitustilanne ja ympäristölupa 
 

Maakuntakaava 

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi 1.12.2017 Keski-Suomen 

maakuntakaavan tarkistuksen. Kaavassa laitoksen alue on merkitty biotalouteen 

tukeutuvaksi alueeksi. 

Yleiskaava 

Laitosaluetta ei ole kaavoitettu yleiskaavalla. Hankasalmen kunnan taajamista 

kirkonkylälle (etäisyys n. 14 km) on laadittu yleiskaava. Hankasalmen aseman 

taajamaan (etäisyys n.5,5 km) on laadittu yleiskaavatason maankäytön suunnitelma, 

joka ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti vahvistettu. 

Asemakaava 

Alueella ei ole asemakaavaa. 

Ympäristölupa 

Laitosalueella on Hankasalmen kunnan ympäristölautakunnan Tapio Jormakalle 

19.1.1999 myöntämä ympäristölupa.  
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Kuva 4. Ote maakuntakaavasta.  Hankasalmen Puhtaanapito Oy:n laitosalue on 

merkitty karttaan punaisella ympyrällä.  

3 SELVITYS SIJAINTIPAIKAN NAAPUREISTA 
 

Laitosalue sijaitsee taajama-asutuksen ulkopuolella ja asutus laitoksen 

lähiympäristössä on vähäistä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat n. 250 metrin ja 

n. 500 metrin etäisyydellä laitoksesta. Tiedot laitoksen rajanaapureista on esitetty 

liitteessä 2.  

4 LAITOKSEN TOIMINTA  
 

Laitokselle tulevien ja lähtevien materiaalien määrää seurataan joko punnitsemalla 

kuormat tai kuormatilavuuden perusteella arvioiden. Laitoksella ei toistaiseksi ole 

omaa vaakaa. Jätteeksi luokitelluista materiaaleista laaditaan asianmukaiset 

siirtoasiakirjat.  Tulevista ja lähtevistä materiaaleista pidetään kirjanpitoa, joka on 

esitettävissä valvovalle viranomaiselle. 
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Vastaanotetut jätekuormat tarkastetaan ja niistä poistetaan mahdolliset vaaralliset 

jätteet ennen käsittelyn aloittamista. Mikäli kuorma ei sovellu käsiteltäväksi laitoksella, 

se palautetaan lähettäjälle. 

Jätteitä lajitellaan laitoksen pyöräkuormaajalla ja materiaalinkäsittelykoneilla sekä 

käsilajitteluna. Eri jakeita voidaan tarvittaessa paalata tilavuuden pienentämiseksi. 

Laitoksella ei ole toistaiseksi paalainta. 

Eri käsittelymenetelmiä voidaan yhdistellä tai jättää välivaiheita pois jätteen 

vastaanottajan vaatimusten mukaisesti.  

Erotellut jakeet ja mahdolliset lajittelurejektit toimitetaan hyödynnettäviksi 

vastaanottajille, joilla on asianmukainen lupa niiden vastaanottoon. 

Laitoksen nykyiset toiminnot on kuvattu kuvassa 2 sekä yhdistettynä suunniteltuihin 

toimintoihin erillisessä liitteessä 1. 

Puu ja puujätteet  

Laitoksen varastokentälle vastaanotetaan, lajitellaan, varastoidaan, kuormataan ja 

haketetaan sekä murskataan puhdasta puuta kuten hakkuutähteitä, kantoja, energia- 

ja jätepuuta. Varastoitava enimmäismäärä vuodessa on 1000 tonnia. Materiaali 

varastoidaan varastokasoissa sisällä tai ulkokentällä. 

Vapaata varasto- ja käsittelykapasiteettia voidaan myös vuokrata ulkopuolisille 

toimijoille kuten energia- tai metsäyhtiöille 

Haketus on normaalia puun haketusta tai murskausta siirrettävillä mobiililaitteistoilla. 

Haketusta tehdään vuosittain n. 5 - 10 työpäivänä vuodessa ajoittuen pääasiassa 

syksyyn ja talvikauteen. Osa materiaalista voidaan ainoastaan varastoida laitoksella ja 

kuljettaa jatkokäsittelyyn muualle. 

Eri jakeet pidetään erillään varastoinnin ja käsittelyn aikana. Puuhake tai -murske 

toimitetaan hyödynnettäväksi energiana voimalaitoksille, joilla on lupa ko. 

polttoainelaadun polttamiseen. 

Puhtaasta puusta valmistettua haketta käytetään laitoksen omassa lämpökeskuksessa 

noin 400 m3/a. Omassa käytössä hyödynnettävä puu murskataan laitoksen omalla 

sähkökäyttöisellä murskaimella sisätiloissa. 

 

Yhdyskunta-, energia- ja biojäte sekä kaupan ja teollisuuden jätteet 

Yhdyskuntajäte ja erilliskerätty biojäte kerätään laitoksen lähialueelta lähinnä 

pakkaavilla jäteautoilla. Kaupan ja teollisuuden jätteitä kuljetetaan myös vaihtolava-

autoilla. Jäteautojen kuormat tyhjennetään siirtokuormausrampilta tai kentältä 

siirtolavoille, joissa jätteitä varastoidaan. Siirtolavat pidetään peitettyinä täyttöä lukuun 

ottamatta, jotta linnut ja muut haittaeläimet saadaan pidettyä poissa alueelta. Sellaisia 

jätteitä sisältävät siirtolavat, joista on mahdollista syntyä valumia, varastoidaan 

laitoksen päällystetyllä alueella, jolloin mahdolliset valumat saadaan kerättyä talteen.  

Siirtolavat kuljetetaan tyhjennettäväksi vastaanottajalle. Jätteiden varastointiaika 

laitoksella on enintään 4 viikkoa. Tarvittaessa jätteet voidaan peittää biofiltterillä hajun 

torjumiseksi eli ohuella kerroksella turvetta tai puuhaketta.  
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Rakennus- ja purkujäte 

Laitokselle vastaanottavaa rakennus- ja purkujätettä lajitellaan laitoksen koneilla tai 

käsilajitteluna. Lajittelua tehdään lajittelukentällä ja siirtokuormausrampilla. Lajiteltuja 

jakeita ovat mm. puu, pahvi, kiviaines, metallit, muovit, energiajäte ja sekalainen 

lajittelurejekti.  

Erotellut jakeet varastoidaan omilla siirtolavoillaan tai varastokasoissa. Jakeet 

toimitetaan hyödynnettäviksi joko materiaalina, maanrakennukseen tai energiaksi. 

Lajittelurejekti toimitetaan vastaanottajalle, jolla on sen vastaanottoon ympäristölupa. 

Paperi ja pahvi 

Erilliskerätty tai lajittelusta talteen otettu paperi ja pahvi varastoidaan kuivassa tilassa 

varastohalleissa tai siirtolavoilla. Paperi ja pahvi toimitetaan hyödynnettäväksi 

teollisuuden raaka-aineena. Tarvittaessa materiaaleja voidaan paalata laitosalueella, 

jolloin saadaan säästöä kuljetuksissa.  

Lasi 

Erilliskerätty tai lajittelusta talteen otettu lasi varastoidaan siirtolavoilla ja toimitetaan 

hyödynnettäväksi teollisuuden raaka-aineena. Materiaalia voidaan tiivistää 

pyöräkuormaajalla ennen lastausta. 

Metalliromu 

Erilliskerättyä tai lajittelusta talteen otettua sekalaista metalliromua lajitellaan ja 

varastoidaan siirtolavoilla, merikonteissa, keräysastioissa tai varastokasoissa ja 

toimitetaan hyödynnettäväksi teollisuuden raaka-aineena. Tarvittaessa materiaalia 

voidaan paalata laitosalueella, jolloin saadaan säästöä kuljetuksissa.  

Vaaralliset jätteet 

Laitokselle toimitettavat vaaralliset jätteet pidetään erillään laaduittain ja varastoidaan 

lukitussa teräskontissa, joka on varustettu valuma-altaalla. Varastokontti sijoitetaan 

laitoksen asfaltoidulle alueella. Osaa vaarallisista jätteistä, kuten akkuja 

keräyslaatikoissaan, voiteluöljyjä nestekonteissa tai sähköromua, voidaan varastoida 

laitoksella lukitussa varastotilassa, joissa on betonilattia ja mahdolliset valumat 

saadaan talteen lattiakaivoista. 

Asbesti varastoidaan omassa tiiviissä keräysastiassaan, joka merkitään ja sijoitetaan 

joko laitoksen asfaltoidulle alueelle tai varastorakennukseen sisälle.  

Kyllästetty puu kerätään omalle siirtolavalleen, joka sijoitetaan laitoksen asfaltoidulle 

alueelle. Lava pidetään peitettynä täyttöä lukuunottamatta.    

Sähkö- ja elektroniikkaromu 

SER-jäte lajitellaan, pakataan ja varastoidaan SER-jätteen vastaanottajan 

ohjeistuksen mukaisesti joko varastotiloissa sisällä tai konteissa laitoksen asfaltoidulla 

alueella.  

Muovi 

Erilliskerättyä tai lajittelusta talteen otettua muovia lajitellaan ja varastoidaan 

siirtolavoilla tai varastokasoissa laitoksen varastokentällä sekä tarvittaessa 

varastohallissa vastaanottajan ohjeistuksen mukaisesti ja toimitetaan 
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hyödynnettäväksi teollisuuden raaka-aineena. Tarvittaessa materiaalia voidaan 

paalata laitosalueella, jolloin saadaan säästöä kuljetuksissa.  

Betoni ja tiili 

Laitokselle vastaanotetaan betoni- ja tiilijätteitä sekä keramiikkajätteitä laitoksen 

ulkoalueelle varastokentälle.  

Betonijätteen toimittajilta vaaditaan selvitys kohteesta mistä jäte on peräisin, jotta 

voidaan varmistua, ettei materiaaliin ole imeytyneenä haitallisia aineita, jolloin 

materiaalia ei oteta vastaan alueelle. 

Pienerät varastoidaan siirtolavoilla tai varastokasassa ja toimitetaan suuremmassa 

erässä vastaanottajalle, jolla on lupa jätteen vastaanottoon. 

Rasvanerottimien lietteet 

Laitokselle suunnitellaan hankittavaksi enintään 30 m3:n metallinen varastosäiliö, johon 

kerätään ja yhdistellään rasvanerotuskaivojen lietteiden pieneriä. Pienerät 

tyhjennetään loka-autosta varastosäiliöön, josta ne toimitetaan suuremmissa erissä 

käsittelyyn esim. biokaasun raaka-aineeksi. 

5 TOIMINNAN RISKIT, NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET 

HÄIRIÖ- JA POIKKEUSTILANTEISSA 
 

Toiminnan riskejä ovat tilanteet, jossa tuotavien materiaalien joukossa alueella päätyy 

ympäristölle vaarallista ainetta, ilkivalta, öljyvuodot tai tulipalo. 

Laitos sijaitsee melko etäällä taajama-asutuksesta, joten riski asiattomien liikkumiseen 

alueella tai valvomattomien kuormien tuonti laitokselle on pienehkö.  Hallirakennuksen 

yhteydessä on vakituisesti asuttu asunto, joka osaltaan estää asiatonta liikennettä 

alueella ja mahdollistaa alueen jatkuvan valvonnan.   

Alueella on kameravalvonta. Aluetta aidataan lisää kesän 2020 aikana ja tulotien 

yhteyteen asennetaan puomi, joka estää asiattoman kulun alueella. 

Laitos on avoinna yleisölle muutamana päivänä viikossa, jolloin jätteet ottaa vastaan 

laitoksen henkilökunta. Muina aikoina jätteitä otetaan vastaan vain sovituilta 

toimittajilta, jotka perehdytetään ennakolta laitoksen käytäntöihin mm. 

kippauspaikkojen ja materiaalien laadunvalvonnan osalta. Mikäli jätteissä havaitaan 

sinne kuulumattomia jakeita, ne poistetaan välittömästi. Kuormat, jotka eivät sovellu 

laatunsa vuoksi laitokselle, palautetaan lähettäjälle.  

 

Työkoneet on varustettu alkusammutuskalustolla. Jauhesammuttimien paikat 

merkitään selkeästi ja niiden tarkastukset hoidetaan suunnitelman mukaisesti 

vuosittain. Asuintotila, huoltohalli, lämpökeskus ja kylmä varastotila ovat paloteknisesti 

osastoitu jo rakennusvaiheessa.  

 

Käsittelyalueella mahdollisesti tapahtuviin öljyvuotoihin tai tulipaloihin varaudutaan 

kaluston ennakoivalla huollolla sekä hankkimalla käsittelykoneisiin ja laitosalueelle 

alkusammutus- ja öljyntorjuntavarusteita kuten jauhesammuttimia, imeytysaineita, 

keräysastioita ja lapioita. Koneiden korjaukset ja huollot tehdään huoltohallissa. 

Vuodon sattuessa laitosalueella öljyinen maa-aines kerätään välittömästi pois 

tiivispohjaiselle alustalle.  
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Laitosalueella ei ole polttoainesäiliöitä. Koneiden tankkaukset tehdään huolto- tai 

varastohallissa tiivispohjaisella tankkausalueella 200 l kuljetustynnyristä huoltoautosta. 

 

Koneisiin ja/tai laitosalueelle hankitaan ensiapupakkaukset ja –varusteita. 

 

6 TOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN RAJOITTAMINEN, 

PÄÄSTÖT, KUORMITUS SEKÄ JÄTTEET 
 

Vesi ja viemäröinti 

Kiinteistöllä on oma kaivo talous- ja pesuvesille. 

Asunnon ja sosiaalitilojen saniteettivedet johdetaan umpisäiliöön. Korjaus- ja 

huoltotilojen jätevedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimen kautta omaan 

umpisäiliöönsä. Umpisäiliöt tyhjennetään yrityksen omalla loka-autolla jäteveden 

puhdistamolle. 

Varastotilojen lattiat ovat betonia (pienempi varastorakennus) tai päällystetty asfaltilla 

(kylmä varastohalli). Valumavedet kerätään lattiakaivoihin, jotka tyhjennetään 

tarvittaessa loka-autolla. Tiloja ei ole viemäröity.    

Hulevedet 

Käsittely-, lastaus- ja varastotoiminnot, joista on mahdollista syntyä vuotoja tai valumia, 

tehdään tiivispintaisilla alustoilla (betonilaatta tai asfaltti) jolloin mahdolliset vuodot ja 

valumat on kerättävissä talteen. Varasto- ja lastausalueita asfaltoidaan jatkossa lisää 

niiltä osin kuin on tarpeen huomioiden materiaalien laadut. 

Laitoksen prosesseissa ei käytetä vettä. Toiminnasta ei synny päästöjä maaperään tai 

pohjaveteen. Laitos ei ole luokitellulla pohjavesialueella.  

Hulevedet ohjataan laitosalueelta kallistuksin laitoksen länsireunan rajaojaan, sieltä 

tontin lounaiskulmasta imeytyvät maastoon ja kohti 600 metrin päässä olevaa 

Sahinjokea, joka edelleen laskee Likolampeen ja sieltä Tervalampeen.  

Toiminta-ajat 

Laitoksen toiminta-aika on arkipäivisin klo 7-22. Laitos on avoinna yleisölle muutamana 

päivänä viikossa, jolloin vastaanotetaan jätteiden pieneriä valvotusti. 

Liikenne 

Laitoksen liikennemäärä vaihtelee merkittävästi eri vuodenaikojen ja yleisölle 

suunnattujen aukioloaikojen mukaan. Enimmillään laitoksella käy kesäisin jopa 30 

asiakasta työpäivän aikana mutta keskimääräinen liikenne on arviolta 10 ajoneuvoa 

työpäivää kohden. 

Energiankulutus   

Laitosalueen suurempi rakennus lämmitetään puhtaasta puusta itse valmistetulla 

puuhakkeella, jota käytetään n. 400 m3 vuodessa. 

Lajittelukoneissa käytetään polttoöljyä n. 1000 l vuodessa. 
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Laitoksella käytetään sähköä asunnon yleistoimintoihin, valaistukseen, korjaamon 

työlaitteisiin, puun murskaukseen sekä pienemmän varastorakennuksen 

lämmitykseen.  

Pöly 

Puun murskauksesta syntyy vähäisiä määriä pölyä, joka rajoittuu laitosalueelle. 

Murskausta tehdään ulkoalueella muutamina päivinä vuodessa (arvio 5-10 työpäivää).  

Mikäli pölyn määrä on haitallista, pölyn muodostumista voidaan tarvittaessa estää 

suorittamalla murskaus mahdollisuuksien mukaan talviaikaan, sateella tai kastelemalla 

materiaalia. 

Melu, tärinä, roskaantuminen  

Laitoksen toiminnasta syntyy normaalia autojen ja työkoneiden liikennemelua. Puun 

murskausta ulkoalueella tehdään arviolta muutaman kerran vuodessa (5-10 

työpäivänä), josta saattaa tällöin syntyä lisää melua. Keskiäänitaso jää kuitenkin alle 

55 dB:n noin 200 metrin päässä.  Murskausta tehdään arkipäivisin klo 7-22 välisenä 

aikana. Murskauksen tai liikennöinnin tärinä ei ole merkityksellistä. 

Laitosalueen ympärillä kasvaa tiheää metsää. joka osaltaan, vaimentaa melua sekä 

estää pölyn ja roskien leviämistä laitoksen ulkopuolelle.   

Toiminnan jätteet 

Toiminnasta syntyy jätteitä lähinnä kaluston huollosta ja korjauksista sekä 

vastaanotettavan materiaalin mahdollisista rejekteistä. Kaluston ja koneiden huoltotyöt 

tehdään laitoksen korjaamotiloissa ja toiminnassa syntyneet jätteet toimitetaan 

asianmukaiselle vastaanottajalle. Toimitetuista jätteistä pidetään kirjaa. 

Vastuuhenkilö ja perehdytys 

Laitoksen toiminnalle nimetään vastuuhenkilö, jonka mahdollisesta muuttumisesta 

ilmoitetaan lupaviranomaiselle. Laitoksella työskenteleville järjestetään tiedostavaa 

koulutusta laitoksen toiminnasta painottaen torjunta- ja suojavarusteiden käyttöä sekä 

poikkeuksellisten tilanteiden toimintaohjeistusta.    

 

7 ARVIO PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN (BEP) JA PARHAAN 

KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMISESTA  
 

Hakijan käsityksen mukaan esitetty malli on tarkoituksenmukaisin ja 

kustannustehokkain käytäntö Hankasalmen jätehuollon palvelutason säilyttämiseksi ja 

järjestämiseksi. Siirtokuormauksella ja pienerien yhdistämisillä saadaan logistisia 

säästöjä mm. polttoaineen kulutuksen osalta. 

Pienimuotoisella lajittelulla, jalostuksella ja välivarasoinnilla materiaaleista saadaan 

neitseellisiä materiaaleja korvaavia raaka-aineita, tuotteita rakennus- ja 

maanrakennustyöhön sekä energiana hyödynnettäviä jakeita. Tulokset ovat 

yhteneväiset jätelainsäädännön ja yleisesti kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.     

Laitoksen toiminnassa käytetään pääsääntöisesti hakijalla jo olemassa olevia 

käsittelykoneita, joita hankitaan lisää ja varustellaan tarpeellisilla lisälaitteilla. Kalusto 
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täyttää nykyiset ympäristönormit, joten laitteiden valmistuksen ja polttoainekulutuksen 

sekä päästöjen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet. 

Laitos ei ole jätteenkäsittelyn BAT-vertailuasiakirjojen mukainen direktiivilaitos, joten 

laitokseen ei sovelleta BAT-päätelmien mukaisia teknisiä vaatimuksia. 

8 TOIMINNAN VAIKUTUSTEN TARKKAILU JA RAPORTOINTI 
 

Laitokselle otetaan vastaan vain sen lupaehdoissa määriteltyjä materiaaleja. Tuoduista 

ja lähtevistä materiaaleista pidetään kirjaa ja laaditaan siirtoasiakirjat sen mukaan mitä 

lainsäädäntö siirtokirjamenettelystä edellyttää. Siirtoasiakirjat säilytetään 

viimeisemmästä allekirjoituksesta kolmen vuoden ajan laitoksen ympäristökirjanpidon 

yhteydessä. 

 

Jätteen määrän mittaus tehdään joko punnitsemalla kuormat tai tilavuuden 

mittauksella soveltaen yleisesti käytössä olevia tilavuuspainoja.  

 

Kuormat tarkastetaan silmämääräisesti kuorman toimittamisen yhteydessä. Jos 

kuormassa on jotain sinne kuulumatonta, se poistetaan. Mikäli kuorma sisältää 

materiaalia, jota ei voida vastaanottaa laitokselle, se palautetaan asiakkaalle tai 

toimitetaan laitokselle, joka voi vastaanottaa sen lupaehtojensa mukaisesti. Kuormien 

tuojat perehdytetään laitoksen lupaehtoihin ja ohjeistetaan toimimaan laitoksen 

ohjeiden mukaisesti. Kotitalouksien jätteet ottaa vastaan laitoksen henkilökunta 

aukioloaikoina, joka ohjeistaa jätteiden lajittelussa ja toiminnoissa laitosalueella.  

 

Puhdistamolle kuljetettavan jäteveden osalta noudatetaan viemärilaitoksen kanssa 

sovittavia käytäntöjä. 

Melu ja pölymittauksia suoritetaan tarvittaessa valvontaviranomaisen kanssa yhteisesti 

sovituilla menetelmillä ja näytteenottotiheyksillä.    

Alueen siisteyttä valvotaan päivittäin. Tehostettu siivous suoritetaan keväisin ja 

syksyisin. Alueen ulkopuolelle mahdollisesti päätyneet roskat kerätään pois 

välittömästi. 

9 YMPÄRISTÖLUVAN MUKAISEN TOIMINNAN VAKUUS 
 

Jätteen käsittelytoiminnan asianmukaisen jätehuollon vaadittava vakuus tulee kattaa 

toiminnanharjoittajan hallinnassa olevan materiaalin käsittelyn siinä tilanteessa, että 

toiminta yllättäen päättyisi (YSL 59 §). 

 

Vakuuden perustana olevat määrät ovat arvioita toiminnanharjoittajan 

keskimääräisistä materiaalimääristä laitoksella. Vakuuslaskelma on liitteenä 4.  

 

Hakija esittää toiminnalleen 8 000 euron vakuutta. 
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10 ALOITUSLUPA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA 

 
Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy hakee YSL 199 §:n mukaista lupaa aloittaa 

hakemuksen mukainen jätteenkäsittelytoiminta mahdollisesta muutoksenhausta 

huolimatta.  

 

Perustelut 

 

Toiminta on pääosin olemassa olevaa toimintaa, jota hieman laajennetaan. Alueella ei 

tehdä mitään suuria ympäristöä muuttavia toimenpiteitä, joka tekisi muutoksen haun 

hyödyttömäksi.  

 

Toiminnan ympäristövaikutukset ovat pienet eikä niistä aiheudu peruuttamattomia 

seurauksia. Toiminnan aloittaminen pikaisesti on sekä hakijan että yleisen edun ja 

kierrätystavoitteiden kannalta tarpeellista. 

 

Toiminnasta ei aiheudu sellaisia peruuttamattomia tai merkityksellisiä haitallisia 

muutoksia, jotka olisivat esteenä aloittamisoikeuden myöntämiselle. 

 

 

Hankasalmella 7.1 2020 

 

HANKASALMEN PUHTAANAPITOPALVELU OY 

 

 

Tapio Jormakka 

 


