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TUOTANTO JA RAAKA-AINEET 
 
Alueelle tuodaan pilaantumattomia maa-aineksia enintään 49 000 tonnia vuodessa. 
Keskimääräinen läjitysmäärä on 10 000 tonnia. Läjitys tehdään siten että alue muodostuu 
kantavaksi, jolloin sitä pystytään käyttämään varastoalueena. Ylijäämämaiden käsittely 
tapahtuu kuorma-autoilla, kaivinkoneilla ja pyöräkuormaajilla. Läjitysalue on esitetty liitteenä 
olevassa asemapiirustuksessa.  
 
Tiealueilta tulleet betonirummut sekä muut mahdolliset betoni- ja tiilijätteet (esimerkiksi 
siltojen purkamisesta) varastoidaan alueella kootusti. Ylijäämäbetonia ja tiiliä varastoidaan 
kerrallaan enintään 5 tonnia. Betoni- ja tiilijätteet murskataan hyödyntämiskelpoiseksi 
kaivinkoneilla ja raudat erotetaan hyötykäyttöön.  
 
Alueelle tuotava purettava asfaltti katsotaan sivutuotteeksi eikä jätteeksi. Perustelut 
sivutuotteeksi määrittelylle ovat seuraavat: 
Jätelain (646/2011) 5.2 §:n mukaisesti (a)ine. tai esine ei ole jäte vaan sivutuote, jos se 
syntyy sellaisessa tuotantoprosessissa, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän 
aineen tai esineen valmistaminen, ja: 
1) aineen tai esineen jatkokäytöstä on varmuus; 
2) ainetta tai esinettä voidaan käyttää suoraan sellaisenaan tai sen jälkeen, kun sitä on 
muunnettu enintään tavanomaisen teollisen käytännön mukaisesti; 
3) aine tai esine syntyy tuotantoprosessin olennaisena osana; sekä 
4) aine tai esine täyttää sen suunniteltuun käyttöön liittyvät tuotetta sekä ympäristön- ja 
terveydensuojelua koskevat vaatimukset eikä sen käyttö kokonaisuutena arvioiden aiheuta 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 
 
Purettava asfaltti syntyy osana kaupungin suorittamaa katujen kunnostusta, joten toiminnan 
ensisijaisena tarkoituksena ei ole purkuasfaltin valmistaminen. 
Lisäehdot:  
1. Katujen kunnossapito on kaupungin lakisääteinen tehtävä. Siten katujen asfaltoinnista on 
varmuus jatkossakin ja purettu asfaltti pysytään hyödyntämään samassa yhteydessä. 
2. Purettua asfalttia täytyy käsitellä enintään seulomalla ja murskaamalla ennen sen 
käyttämistä uuden asfaltin raaka-aineena. 
3. Purkuasfaltti syntyy osana katujen kunnostusta. 
4. Purkuasfaltti vastaa koostumukseltaan uutta asfalttia, joten se täyttää ympäristön- ja 
terveydensuojelua koskevat vaatimukset eikä se aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle. 
 
Aluetta voidaan käyttää lumenkaatopaikkana. Lumen määrä riippuu vuosista. Keskimäärin 
alueelle tuodaan arviolta 10 000 irtokuutiometriä. Suurimmillaan määrä voi olla 30 000 
irtokuutiometriä.  
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Aluetta käytetään myös muuhun kaupungin varastotoimintaan, mutta se ei vaadi 
ympäristöluvitusta. Alueella ei säilytetä polttoaineita. Alueella ei tule vesi- eikä sähköjohtoa. 
Mikäli alueelle tulisi sähkö- tai vesi, niin ne eivät liity ympäristöluvan mukaiseen toimintaan. 
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