
Lähettäjä: 17.1.2023 17:35:56
VS: Täydennyspyyntö Kiekkiaron ympäristölupahakemus

Vastaanottaja:

Lähettäjä: Kuusamon kaupunki >
Lähetetty: maanantai 16. tammikuuta 2023 9.46
Vastaanottaja: >
Aihe: Täydennyspyyntö Kiekkiaron ympäristölupahakemus

Hei,

pyydän täydentämään Kiekkiaron ympäristölupahakemusta vielä seuraavilla tiedoilla:

1. viikottainen toiminta-aika kohta 10. Minä viikonpäivinä toimintaa harjoitetaan?

Maanantai – perjantai

2. mitä tarkoitetaan puhtailla leikkausmailla, jotka tuodaan ja välivarastoidaan
jatkojalostusta ja maisemointia varten? Mistä ainekset tulevat?

Vanhoista tiekerroksista. Hiekka, sora ja murske

Täydennys tulee toimittaa 23.1.2023 mennessä, uhalla, että asia ratkaistaan ilman
selvitystä.

Ystävällisin terveisin,

ympäristötarkastaja



Kuusamon, Posion ja Taivalkosken yhteistoiminta-alue

Kuusamon kaupunki-Yhdyskuntatekniikka

Keskuskuja 6

PL 9, 93601 Kuusamo

puh. 040 731 6827

>

www.kuusamo.fi <http://www.kuusamo.fi/>



Lähettäjä: 16.1.2023 9:45:38
Täydennyspyyntö Kiekkiaron ympäristölupahakemus

Vastaanottaja:

Hei,

pyydän täydentämään Kiekkiaron ympäristölupahakemusta vielä seuraavilla tiedoilla:

1. viikottainen toiminta-aika kohta 10. Minä viikonpäivinä toimintaa harjoitetaan?
2. mitä tarkoitetaan puhtailla leikkausmailla, jotka tuodaan ja välivarastoidaan
jatkojalostusta ja maisemointia varten? Mistä ainekset tulevat?

Täydennys tulee toimittaa 23.1.2023 mennessä, uhalla, että asia ratkaistaan ilman
selvitystä.

Ystävällisin terveisin,

ympäristötarkastaja

Kuusamon, Posion ja Taivalkosken yhteistoiminta-alue

Kuusamon kaupunki-Yhdyskuntatekniikka

Keskuskuja 6

PL 9, 93601 Kuusamo

puh.

>

www.kuusamo.fi <http://www.kuusamo.fi/>



Lähettäjä: 20.12.2022 12:33:14
VS: Täydennyspyyntö; Kiekkiaron kallioalueen ympäristöluvan muutoshakemus

Vastaanottaja:

Terve

Lopultakin pääsen asiaan käsiksi

1. Kalliohan irrotetaan louhimalla, joten hakemuksen ensimmäiselle sivulle tulisi
lisätä rasti myös kohtaan 2) muu kivenlouhinta

ok

2. Laitoksen käynti osoite puuttuu ympäristölupahakemuksesta. Se on varmaankin
pysynyt ennallaan ja on Viitostie 69, Taivalkoski

kyllä

3. Miten murskattu kierrätysasfaltti käytetään? Murskeena sellaisenaan vai
syötetäänkö se asfalttiasemaan?

Kierrätyksessä on kaksi vaihtoehtoa. Mikäli logistisesti on järkevää, varastoitu asfaltti
viedään asfalttiasemaan uudelleen käytettäväksi. Toinen vaihtoehto on että asfaltti
murskataan ja käytetään tienrakennusaineena. Tässä vaihtoehdossa kartoitetaan
kierrätettävän murskeen määränpää. Pohjavesialueella ko. ainesta ei käytetä.

Työmaat josta vanhaa asfalttia poistetaan, ovat määrät yleensä hyvin pieniä joten
kuljettaminen Kuusamoon, Kajaaniin tai Ouluun ei ole ekologisesti järkevää.

4. Kierrätysasfalttitoimintaa tulisi kuvata tarkemmin. Kuvauksen tulisi sisältää
ainakin tiedot

a. Kuormien tarkastamisesta ja vastaanotosta

* Kuormat tarkastetaan lastauksen jälkeen ja vastaanottopäässä läjitys tapahtuu
sovitulle paikalle

b. Jätteen siirtoasiakirjan käytöstä jäteasfaltin kuljetuksessa

* Käytetään tarvittaessa

c. Tiedot asfaltin varastoinnista, varaston suurin koko ja pisin varastointiaika

* Varaston suurin koko 500 tn ja max varastointiaika 2 vuotta

d. Tiedot siitä, että kenelle asfalttijäte luovutetaan ja mihin käyttöön

Asfalttifirmat asfaltin raaka-aineeksi tai muu asiakas tienrakennusaineena



e. Tiedot jätekirjanpidosta ja sen vuosittaisesta raportoinnista

* Ajokirjat toimitetaan JP Matic Oy.lle tehdystä siirrosta

5. Mistä pölyntorjunnassa käytettävä kasteluvesi hankitaan?

* Tuodaan säiliöautossa

6. Mikä on räjähdysaineen tyyppi (lomakkeen kohta 11)?

* Emulsio räjähdysaine

7. Mikä on arvio laitoksen sähkönkulutuksesta GWh/a (lomakkeen kohta 13)?

* Murskauslaitos ja siihen liittyvät koneet käyvät polttomoottorilla. Mikäli valaistusta
tarvitaan, sähkö tuotetaan aggrekaatilla.

Terveisin

JP Matic Oy

89600 Suomussalmi

Ystävällisin terveisin,

ympäristötarkastaja

Toimialue: Kuusamo, Posio, Taivalkoski

Kuusamon kaupunki-Yhdyskuntatekniikka



Keskuskuja 6

PL 9, 93601 Kuusamo

puh. 040 751 2047

>

www.kuusamo.fi <http://www.kuusamo.fi>



Lähettäjä: 7.10.2022 15:13:38
Täydennyspyyntö; Kiekkiaron kallioalueen ympäristöluvan muutoshakemus

Vastaanottaja:

Hei!

Olen valmistellut Kiekkiaron kallioalueen ympäristöluvan muutospäätöstä ja
kuuluttamista.

Ennen kuuluttamista tulee Hakemusta täydentää seuraavilla tiedoilla:

1. Kalliohan irrotetaan louhimalla, joten hakemuksen ensimmäiselle sivulle tulisi
lisätä rasti myös kohtaan 2) muu kivenlouhinta
2. Laitoksen käynti osoite puuttuu ympäristölupahakemuksesta. Se on varmaankin
pysynyt ennallaan ja on Viitostie 69, Taivalkoski
3. Miten murskattu kierrätysasfaltti käytetään? Murskeena sellaisenaan vai
syötetäänkö se asfalttiasemaan?
4. Kierrätysasfalttitoimintaa tulisi kuvata tarkemmin. Kuvauksen tulisi sisältää
ainakin tiedot

a. Kuormien tarkastamisesta ja vastaanotosta
b. Jätteen siirtoasiakirjan käytöstä jäteasfaltin kuljetuksessa
c. Tiedot asfaltin varastoinnista, varaston suurin koko ja pisin varastointiaika
d. Tiedot siitä, että kenelle asfalttijäte luovutetaan ja mihin käyttöön
e. Tiedot jätekirjanpidosta ja sen vuosittaisesta raportoinnista

5. Mistä pölyntorjunnassa käytettävä kasteluvesi hankitaan?
6. Mikä on räjähdysaineen tyyppi (lomakkeen kohta 11)?
7. Mikä on arvio laitoksen sähkönkulutuksesta GWh/a (lomakkeen kohta 13)?

Ystävällisin terveisin,

ympäristötarkastaja

Toimialue: Kuusamo, Posio, Taivalkoski

Kuusamon kaupunki-Yhdyskuntatekniikka

Keskuskuja 6

PL 9, 93601 Kuusamo



puh.

kuusamo.fi

www.kuusamo.fi <http://www.kuusamo.fi>
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