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Tiedot ongelmajätteiden varastoinnista, kirjanpidosta, kuljetuksista ja jätteiden vastaanottajasta 
      

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
19. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SEKÄ YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN 

(BEP) SOVELTAMISESTA 
Miten päästöjä ilmaan on vähennetty tai aiotaan vähentää? 
 JP Matic  Oy vaatii sopimusurakoitsijoiltaan parasta mahdollista kalustoa. 
Miten melupäästöjä on vähennetty ja rajoitettu tai aiotaan vähentää ja rajoittaa? 
 Melua voidaan vähentää sijoittamalla murskaamo louhokseen. Varastokasojen sijoittelulla voidaan vähentää melun 
leviämistä ympäristöön. 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
20. ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN 
A. Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen 
 Lähin rakennus sijaitsee vähintään 1,3 km etäisyydellä valtatie 5:n toisella puolella. Vaikutukset ovat erittäin 
vähäiset. 
 
B. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön 
 Vaikutukset ovat vähäiset ja paikalliset.  
 
C. Va kutukset vesistöön ja sen käyttöön 
 Toiminnasta ei synny päästöjä veteen tai viemäriin. 
 
D. Ilmaan joutuvien päästöjen va kutukset 
 Murskausasemalla syntyy pölyä kuljetuksissa, murskauksessa sekä seulonnoissa. Murskausasema kuuluu tielaitoksen 
ympäristönsuojelujulkaisun (TIEL 2270006) mukaiseen luokkaan C. Luokituksen mukaisessa siirrettävässä asemassa 
pölyn haitallista leviämistä ympäristöön vähennetään tarvittaessa pölyn sidonnalla tai tuuli- sekä leviämisesteillä. 
Murskausaseman sekä varastoinnin pölypäästät leviävät noin 300 metrin etäisyydelle (luokka C), jonka sisällä ei ole 
häiriintyviä kohteita. Pölyn leviäminen on arvioitu tielaitoksen julkaiseman "Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen 
ympäristönsuojelu 1994" -oppaan mukaan. 
 
E. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen 
 Alueen valumaolosuhteet eivät toiminnan johdosta olennaisesti muutu. 
 
F. Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) 
  On tehty, päivämäärä:       
  Viranomaisen kannanotto, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei tarvita, päivämäärä:       

 Tiedot on esitetty liitteessä nro 1. Maa-ainesten ottamissuunnitelma 

 
 
21. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ TIEDOT ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA 

TOIMISTA JA POIKKEUKSELLISIIN TILANTEISIIN VARAUTUMISESTA 
 
 Riskinarviointi: 
Onnettomuusriskiä aiheuttavat poltto- ja voiteluaineiden sekä voiteluainejätteiden väliaikainen varastointi, 
työkoneiden vuotoriski sekä asemien toimintahäiriöt, mahdolliset tulipalot ja työmaa-alueen liikenne. Myös korkean 
ottorintauksen sortumisriski on olemassa. 
 
Toimet onnettomuuksien estämiseksi: 
Ottorintauksen sortumariski estetään ottamalla maa-aineksia tarvittaessa välitasoja käyttäen sekä käyttämällä 
asiantuntevaa maa-ainesurakoitsijaa. Työn aikana syntyvät korkeat, vielä maisemoimattomat maaluiskat aidataan 
huolellisesti lippusiimalla tai muulla vastaavalla tavalla ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. 
 
Poltto- ja voiteluaineiden sekä ongelmajätteiden varastoinnin aiheuttamaa ympäristöriskiä pienennetään käyttämällä 
polttoöljyn varastoinnissa kaksivaippasäiliöitä tai suoja-allasta. Asemien toimintahäiriöitä ja muita onnettomuuksia 
vähennetään asianmukaisella huollolla ja tarkkailulla. Alueelle varataan vuototilanteiden varalta imeytysainetta 
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(turve). Työkoneet on varustettu peruutusvaroitusäänellä. Asiattomien oleskelua ja liikkumista ei sallita alueella otto- 
ja murskaustoiminnan aikana. Morenian käyttämät urakoitsijat on ohjeistettu liitteenä olevalla "Maa-
ainesammattilaisen ympäristöopas" -ohjekirjalla 
 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
22. TIEDOT TOIMINNAN KÄYTTÖTARKKAILUSTA, YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVIEN PÄÄSTÖJEN JA NIIDEN VAIKUTUSTEN 

TARKKAILUSTA SEKÄ KÄYTETTÄVISTÄ MITTAUSMENETELMISTÄ JA -LAITTEISTA, LASKENTAMENETELMISTÄ JA NIIDEN 
LAADUNVARMISTUKSESTA 

A. Käyttötarkkailu 
 Maa-ainesten otosta ja murskauksesta pidetään työmaapäiväkirjaa. Päiväkirjaan merkitään päivittäin 
tuotantomäärät sekä laitteiden huollot ja poikkeukselliset tapahtumat kuten onnettomuudet. Kirjanpito on lupaa 
valvovien viranomaisten saatavilla tarvittaessa. 
 
B. Päästö- ja vaikutustarkkailu 
 Päästöjä ei mitata normaalitilanteissa, mutta päästöjen määrä pidetään hakemuksen mukaisena tarkkailemalla ja 
huoltamalla asemien laitteita päivittäin. Tarvittaessa ympäristöön kohdistuvia päästöjä tarkkaillaan melu- tai 
laskeumamittauksin. 
 
C. Mittausmenetelmät ja -laitteet, laskentamenetelmät ja niiden laadunvarmistus 
       
 
D. Raportointi ja tarkkailuohjelmat 
       
 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
23. HAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT 

 
 S jaintikartta 
 Asemapiirros 
 Kaavakartta 
 Melumittausraportti tai -laskelma, jos tehty 
 Muu, mikä? Maa-ainesten ottamissuunnitelma 

 
 




