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

 
Toiminnassa ei muodostu jätteitä, lukuun ottamatta varastoidun betoni- ja tiilijätteen murskauksessa 
muodostunutta betoni- ja tiilimursketta sekä rautaromua. Sekä asfalttijätettä. Betoni- ja tiilimurske 
hyödynnetään luvitettuna maanrakennustoimintaan ja rauta toimitetaan kierrätykseen. Asfalttijäte 
hyödynnetään postomaa-alueen kantavuuskerroksiin, sekä tulevie tienpohjien tekoon Kemijärven 
alueella. Käsiteltävän betoni- ja tiilimurskeen sekä raudan määrä on enintään 5 000 tonnia.  
Puun murskauksen ja mullan valmistus - toiminnoista ei synny jätettä. 
 
Varastoitu betoni- ja tiilijäte (17 01): 
määrä vuositasolla 300 tonnia 
maksimi määrä kiinteistöllä säilytettävä: 500 tonnia  
 
Asfaltti (emme löytäneet jätenumeroa tähän): 
määrä vuositasolla: 500 tonnia 
maksimi määrä kiinteistöllä: 1 000 tonnia 
 
Rautaromu (17 04): 
määrä vuositasolla 1000kg 
maksimi määrä kiinteistöllä säilytettävä: 1 000 - 2 000kg  
 
Jätteen määrää pyritään vähentämään hyvällä katualueiden ja muun maanrakennustoiminnan 
suunnittelulla. Lumen mukana alueelle mahdollisesti tulleet jätteet toimitetaan luvalliseen 
vastaanottopaikaan. Lumen mukana tuleva jäte (20 03 01): 
määrä vuositasolla: 500 kg 
maksimi määrä kiinteistöllä säilytettävä: 500 kg  
 

 tarkentavat tiedot on esitetty liitteessä nro 19 
 
 
20. SELVITYS TOIMISTA JÄTTEIDEN MÄÄRÄN TAI NIIDEN HAITALLISUUDEN VÄHENTÄMISEKSI SEKÄ JÄTTEIDEN 

HYÖDYNTÄMISESTÄ OMASSA TOIMINNASSA 

Purkutyöt tehdään erotellen, jolloin sekalaisen rakennusjätteen määrä vähenee. 
 
Hyödynnämme muussa toiminnassamme ja uusio käytämme kaiken, mikä on mahdollista uusiokäyttää. 
Esimerkiksi betonimurske hyödynnetään ja jatkokäytetään tulevissa tienpohjissa Kemijärven alueella. 
Rauta, jota emme itse voi hyödyntää toiminnassamme, viedään metallinkierrätykseen. 
 
Mullan valmistamisella saadaan hyödynnettyä kompostoitu liete hyötykäyttöön.   
 
Vakuudeksi esitämme 3 000 euron tilipanttausta Osuuspankkiin.   
 

 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 

Toiminnasta ei ole olemassa BAT-asiakirjaa tai ohjeistuksia. BAT:in katsotaan tässä tapauksessa 











Asfalttijäte

Etäisyys tiehen 25m

Liittymä alkaa noin
25 m Kemijärven keskustan puoleisesta rajasta

Jätteenkäsittelyn / maankaatopaikan
alue merkitty yhtenäisellä viivalla

oja katkoviivalla
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