KIVENLOUHIMOJEN,
MUUN KIVENLOUHINNAN
JA KIVENMURSKAAMOJEN
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS
(Viranomainen täyttää)
Diaarimerkintä

Viranomaisen yhteystiedot

Hakemus on tullut vireille

1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN
Lyhyt kuvaus toiminnasta

Pielisen Pojat Oy:llä on kalliokiviaineksen ottamis- ja ympäristölupa Tallatmäen alueella, jonka Lieksan
kaupunginhallituksen lupajaosto on myöntänyt vuonna 2018 Dnro 464/66.662/2018. Lupa on voimassa 7.11.2028 asti.
Ympäristölupaa on muutettu 2020 kaupunginhallituksen lupajaoston päätöksellä Dnro 304/11.01.00.08/2020. Pielisen Pojat
Oy hakee muutosta voimassa olevaan ympäristölupaan. Toiminta alueella jatkuu muutoin samanlaisena kun aiemmin
myönnetyssä ympäristöluvassa, lisäyksenä toimintaan tulisi sahanpurun polttamissen myötä syntyvän tuhkan
vastaanottaminen, välivarastointi ja käsittely. Uusien toimintojen ja louhinta-alueen laajennuksen myötä haetaan
ympäristöluvan varaisten toiminnoille varattavan alueen laajennusta, laajennus on 2,9 ha suuruinen 2018 myönnetyn luvan
rajaukseen nähden. Uusi rajaus on esitetty mm. asemapiiroksella (liite 7).
Toiminnan muutoksen jälkeen alueella vastaanotettavien ja kierrätettävien jätteiden kokonaismäärä olisi enimmillään 18 000
tonnia (aiemmin 15 000 tonnia) vuosittain. Sahanpurun polton myötä syntyvää tuhkaa tuodaan kuorma autoilla Lieksan
teollisuus alueelta. Tuhka välivarastoidaan rakennettavalle vettä läpäisemättömälle asfalttikentälle, kentältä valuvat hulevedet
johdetaan kentän kallistuksien avulla hallitusti selkeytysaltaaseen. Välivarastoinnin aikana tuhka kovettuu, kovettunut tuhka
murskataan rakeiksi ja toimitetaan lannoitus kohteisiin. Tuhkan tuoteselostus, analyysit ja omavalvontasuunnitelma on
liitteellä 5.
Kyseessä
on

uusi tai vailla YSL:n mukaista lupaa oleva
toiminta

Toiminnan suunniteltu käynnistymisajankohta

olemassa olevan toiminnan
olennainen muuttaminen (YSL 29 §)

Muutoksen suunniteltu
toteutumisajankohta

olemassa olevan toiminnan ympäristöluvan muuttaminen (YSL 89 §)

hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen
lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa
(YSL 199 §)

Mitä muutos koskee?

Mitä muutos koskee? Olemassa

olevan
toiminnan lisäksi alueelle vastaanotetaan ja
välivarastoidaan sahanpurun poltosta
syntynyttä tuhkaa, tuhka toimitetaan
lannoitus käyttöön.

Perustelut, miksi toiminta tulisi voida aloittaa ennen lainvoimaista lupapäätöstä

Toiminnan muutoksella ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia
eikä siitä aiheudu peruuttamatonta ympäristöhaittaa. Tilanne voidaan
ennallistaa yksinkertaisesti kuljettamalla materiaalit alueelta
muualle.
Selvitys vakuudesta

muu syy, mikä?

Lupaa haetaan seuraaville toiminnoille:
kivenlouhimo
kiinteä kivenmurskaamo
Toimintaan liittyy myös
muualta tuotavan kiviaineksen murskaus
muu, mikä?

2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT
Hakijan nimi tai toiminimi

Pielisen Pojat Oy
6036 / 05.2016

muu kivenlouhinta
siirrettävä kivenmurskaamo

kierrätysasfaltin tai -betonin murskaus

Kotipaikka

Y-tunnus

Käyntiosoite

Lieksa

1013384-3

Tuomikoskentie 8 a 2 81720

1

LIEKSA
Postiosoite

Puhelinnumero

Tuomikoskentie 8 a 2 81720
LIEKSA

0500 283 758

Sähköpostiosoite

Yhteyshenkilön nimi

Postiosoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Sari Kiiskinen

Tuomikoskentie 8 a 2 81720
LIEKSA

0500 283 758

info@pielisenpojat.fi

info@pielisenpojat.fi

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)
Pielisen Pojat Oy
Y-tunnus: 1013384-3
Verkkolaskuosoite: 003710133843
Operaattori: OpusCapita Group Oy
Välittäjän tunnus: E204503

3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT
Laitoksen nimi

Käyntiosoite

Postiosoite

Tallatmäen kallioalue

Ukonlammentie 6

Lieksa

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

0500 283 758

info@pielisenpojat.fi

Toimialatunnus (TOL)
08111 koriste- ja rakennuskiven louhinta (ei sisällä murskausta)
08120 soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto (kiven, soran ja hiekan rouhinta ja murskaus)
38320 lajiteltujen materiaalien kierrätys (kierrätysasfaltin murskaus uusioasfaltin tuottamista varten)
muu, mikä? Toiminnan muutoksen myötä alueelle vastaanotetaan, välivarastoidaan ja käsitellään
Laitoksen yhteyshenkilön nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Sari Kiiskinen

0500 283 758

lisäksi sahanpurun tuhkaa.

info@pielisenpojat.fi

Työntekijöiden määrä 0-4 (henkilöä) tai henkilötyövuosimäärä

(htv)

Laitoksen koordinaatit (ETRS-TM35FIN)
7028730 pohjoinen (N)
649440 itä (E)

4. VOIMASSA OLEVAT YMPÄRISTÖLUPA-, VESILUPA- TAI MUUT PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET
Myöntämispäivämäärä
Ympäristölupa
Maa-aineslain mukainen ottamislupa

8.5.2020
2.10.2018

Pohjaveden muuttamista koskeva tai
muu vesilain mukainen lupa
Rakennuslupa
Poikkeamispäätös
Toimenpidelupa
Maanomistajan suostumus laitoksen sijoittamiselle
Jätevesien johtaminen
a)

Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin
liittymisestä

b)

Jätevesien johtamislupa vesistöön

c)

Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai maahan

d)

Maanomistajan suostumus jäteveden johtamiselle

Päätös kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja
varastoinnista
Päätös koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta
Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus
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Viranomainen/taho

Lieksan kaupunginhallituksen
lupajaosto
Lieksan kaupunginhallituksen
lupajaosto

Vireillä

Muutoksenhakutuomioistuimen päätös
a)

ympäristöluvasta

b)

muusta luvasta tai päätöksestä, mistä?

Muu, mikä?
Onko samanaikaisesti vireillä muita tätä hakemusta koskevan ympäristölupa-asian ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavia asioita?
Ei
Kyllä, mitä? Alueelle haetaan samaan aikaan muutosta ottamislupaan.
Ympäristövahinkovakuutus
Vakuutusyhtiö
Vakuutuksen numero
Tiedot on esitetty liitteessä nro

5. TIEDOT LAITOSALUEEN KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN
OMISTAJISTA JA HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN
Kunta, kylä/kaupunginosa
Kiinteistötunnus/-tunnukset

Lieksa

422-415-47-23
Kiinteistön omistaja ja yhteystiedot
Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja) ja yhteystiedot

Kiinteistöillä sijaitsevat toiminnat ja tiedot niiden omistajista tai haltijoista

Alue on ollut kalliokiviaineksen ottamisalueena vuodesta 2018 lähtien sekä vuodesta 2020 lähtien alueella on välivarastoitu
ja käsitelty betoni-, tiili-, ja asfalttijätteitä, kantoja, rakennus-ja purkujätteitä (puhdas puu), haketukseen kelpaamattomia
kuori-/oksaseota sekä pilaantumattomia maa-aineksia. Alueelle on rakennettu tieyhteys, joka on varaustettu lukittavalla
puomilla. Alueella ei ole rakennuksia.
Tiedot on esitetty liitteessä nro 1.

Lainhuutotodistus, 2 Valtakirja

6. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA JA SEN YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, ASUTUKSESTA SEKÄ SELVITYS ALUEEN
KAAVOITUSTILANTEESTA
Sijaintipaikan ja sen ympäristön kuvaus sekä tiedot alueen maankäyttötilanteesta

Ei muutosta
Alueen kaavoitustilanne (kaavakartta tai -ote liitteeksi)
Maakuntakaava
Poikkeamispäätös
Tiedot on esitetty liitteessä nro Liite

Yleiskaava
Ei oikeusvaikutteista kaavaa

Asemakaava, tontin kaavamerkintä:
Toimintaa koskeva kaavamuutos vireillä
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7. SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPURIT SEKÄ MUUT MAHDOLLISET ASIANOSAISET

Ei muutosta
Tiedot on esitetty liitteessä nro

88. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA

Olemassa olevan ympäristöluvan mukainen toiminta jatkuu ympäristölupapäätöksen mukaisesti.
Toiminnan muutoksen myötä alueelle vastaanotetaan, välivarastoidaan ja käsitellään sahanpurun tuhkaa. Sahanpurun
polttamisen myötä syntynyt tuhka välivarastoidaan alueella rakennettavalle asfaltoidulle kentälle, jossa sen annetaan
kovettua. Välivarastoinnin aikana kovettunut tuhka murskataan sopivankokoisiksi partikkeleiksi ennen kuljettamista
lannoituskohteisiin.Tuhkaa varastoidaan kentällä enintään 3 000 t/vuodessa, tuhkaa välivarastoidaan enintään 6 kuukautta.
Varastointi painottuu talviajalle, jolloin tuhkan jäätyminen vaikeuttaa sen kuljetusta ja vastaanottamista. Kentän hulevedet
ohjataan kentän kallistuksien avulla rakennettavaan selkeytysaltaaseen. Tuhkan kuljettaminen tapahtuu peitettynä
autokalustolla arkisin klo 6-22 välisenä aikana.
Ennen vastaanottamista tuhka punnitaan, punnitus tapahtuu lastauspaikalla tai alueella. Tämän jälkeen kuorma ohjataan
asfalttipintaiselle tuhkan välivarastointi kentälle.
Toiminta muuttuu voimassa olevaan ympäristölupaan verrattuna siten, että jätettä vastaanotetaan enimmillään 18 000 tonnia
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(aiemmin 15 000 tonnia) vuosittain.
Vastaanotettavasta tuhkasta tehdään sopimus tuhkan luovuttajan kanssa. Luovuttaja tutkituttaa tai antaa muun luotettavan
selvityksen vastaan ottettavasta tuhkasta, jolla voi osoittaa ettei luovutettava tuhka sisällä haita-aineita.
Alueelle ei vastaanoteta haitta-aineita sisältävää tuhkaa tai muita aineksia, joille ympäristöluvassa ei ole myönnetty lupaa.
Alueella ei käsitellä tai varastoida mitään kemikaaleja.
Toiminnan loputtua kaikki rakennelmat ja laitteet puretaan ja viedään alueelta pois sekä alue siistitään ja maisemoidaan sekä
metsitetään.
Yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessä nro
Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro

9. TUOTTEET JA TUOTANTOMÄÄRÄT
Tuote

Nykyinen tuotanto (1 000 t/a)
keskiarvo
maksimi

Arvioitu vuosituotanto (1 000 t/a)
keskiarvo
maksimi

Ei muutosta voimassa olevan
ympäristöluvan tuotteisiin eikä määriin
Tuhka

2

3

Tiedot toiminnan laitteistoista ja rakenteista

Tuhkan käsittely- ja välivarastointikentälle varatun alueen pohjalta poistetaan eloperäinen maakerros ja pohja tasoitetaan,
pohjalle levitettään suodatinkangas tai -hiekkakerros, jonka jälkeen rakennekerros täytetään noin 150 cm paksuisella
betonimurskakerroksella. Betonimurska pinnoitetaan vettä läpäisemättömällä asfaltilla. Vaihtoehtoisesti rakennekerroksena
(suodatin-, jakava ja kantavakerros) voidaan käyttää yleisesti käytettyjä materiaaleja, jolloin ohjeelliset kerrospaksuudet
olisivat suodatinkerros 50 cm, jakava 40 cm ja kantavakerros 30 cm .
Asfaltti kenttän hulevedet ohjataan kentän pohjoisreunaan tehtävään maapohjaiseen selkeytysaltaaseen. Kun altaan mitoitus
perusteena käytetään RT-kortissa esitettyä mitoitusta, joka on 5 % toiminta-alueen pinta-alasta ja altaan syvyys tulee olla
vähintään 1 m. Tuhkan välivarastointikentän pinta-ala 1 000 m2 eli altaan kooksi saadaa 10 m x 5 m ja syvyys noin 1,5 m.
Allas tehdään maastollisesti alimpaan kohtaan, altaan ohjeelliset sijainnit on esitetty asemapiirroksella, liite 7.
Tuhkan kuljetuksessa käytetään tarkoitukseen soveltuvia kuorma-autoja, kovettunut tuhka murskataan nykyaikaisella
tarkoitukseen soveltuvalla kojeella.
Alueelle tulevan tien varteen voidaan asentaa vaaka, jolla saadaan mitattua alueelle tuotavat materiaalit tai materiaalit
mitataan lastauspaikassa.
Alueelle johtavalla tiellä on puomi, joka pidetään lukittuna kun alueella ei ole toimintaa.
Liitteenä 7 on asemapiirros, johon on merkitty alueella sijaitsevien toimintojen sijoittuminen. Alueella mahdollisesti
tarvittavat sosiaalitilat, henkilökunnan paikoitusalue ja polttoainesäiliöt sijoitetaan asemapiirrokseen merkitylle tukitoimintaalueelle.
Tiedot on esitetty liitteessä nro

10. TOIMINNAN AJANKOHTA
Toiminto

Keskimääräinen
toiminta-aika (h/a)

Murskaaminen

ei muutosta

Poraaminen

ei muutosta

Rikotus

ei muutosta
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Päivittäinen toimintaaika (kellonajat)
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Viikoittainen toimintaAjallinen vaihtelu
aika (päivät ja kellonajat) toiminnassa

Räjäyttäminen

ei muutosta

Kuormaaminen ja kuljetus

Tuhkan
kuormaaminen ja
kuljetus 30 h/a

Betoni-, tiili- ja
asfalttijätteiden, kantojen,
puhdaspuu, haketukseen
kelpaamattoman kuori/oksaseoksen sekä
pilaantumattomien maaainesten välivarastointi ja
käsittely.

ei muutosta

Kovettuneen tuhkan
murskaus

40 h/a

6:00-22:00

6:00-22:00

ma-pe 6:00-22:00

ma-pe 6:00-22:00

20 - 60 h/a

20 - 100 h/a

Kuinka monta vuotta ja minä vuosina laitos on toiminnassa?

Luvan myöntämisen jälkeen 7.11.2028 asti.
Kuinka monta kuukautta ja minä kuukausina laitos on toiminnassa?

Toimintaa alueelle tapahtuu läpi vuoden. Tuhkan murskausta arvioidaan tapahtuvan 1-2 viikkoa vuosittain,
arkipäivinä klo 6.00-22.00 välisenä aikana. Jätteiden koneellista lajittelua ja haketusta voi tapahtua vuoden minä
kuukautena tahansa.
Alueella tapahtuva liikenne, kuormaus ja tuhkan murskaus ei ole jatkuvaa tai päivittäistä, vaan riippuu yritykselle
tulevan tuhkan määrästä ja tuhka lannoitteen tarpeesta.
Tiedot on esitetty liitteessä nro

11. TUOTANNOSSA KÄYTETTÄVÄT RAAKA-AINEET JA POLTTOAINEET, MUUT TUOTANNOSSA KÄYTETTÄVÄT AINEET,
NIIDEN VARASTOINTI, SÄILYTYS JA KULUTUS SEKÄ VEDENKÄYTTÖ
Keskimääräinen kulutus
Maksimikulutus
Käytettävä raaka-aine
Varastointipaikka
(t tai m3/a)
(t tai m3/a)
Toiminta-alueella tuotettava kiviaines
Muualta tuotava kiviaines
Polttoaine, laatu:
Öljyt
Voiteluaineet
Vesi
Räjähdysaineet, tyyppi:

Mistä toiminnassa käytettävä vesi otetaan?

ei muutosta
Kuvaus varastokasojen (raaka-aine ja tuotteet) varastointiajasta, varastokasojen pölyämisen ehkäisemisestä sekä kasojen vaikutuksesta
melun ja pölyn leviämiseen alueen ulkopuolelle

Ei muutosta olemassa oleviin toimiin, lisäyksenä toimintaan tulee tuhkan välivarastointi asfalttikentällä. Tuhkaa
välivarastoidaan enintään 6 kuukautta. Varastointi painottuu talviajalle, jolloin tuhkan jäätyminen vaikeuttaa sen
kuljetusta ja vastaanottamista. Tuhkan kuljetuksen, käsittelyn ja varastoinnin yhteydessä tapahtuvaa tuhkan
pölyämistä torjutaan tarpeen mukaan kastelemalla tai peittämällä. Tuhka kuorman purkamisen, murskaamisen ja
välivarastoinnin yhteydessä tuhkaa voi levitä alueen reunoille ja kovalla tuulella vähäisessä määrin myös
kauemmaksi. Suomessa yleisin tuulensuunta on etelän ja lännen välillä (lähde: Ilmatieteenlaitos avoin data), jolloin
tuhkan leviämissuunta varastointialueelta on koillinen. Koillisen suunnassa on syvä notko ja sen jälkeen kohoaa
runsas puustoinen korkea vaara. Vaaran takana on asumus (Immo), jonne on tuhkan varastointialueelta matkaa 700
metriä. Leviävän pölyn määrän arvioidaan jäävän vähäiseksi, kun tuhkan leviämistä ympäristöön torjutaan
toiminnan yhteydessä riittävällä kastelulla tai peittämällä. Tuhkan varastointialueen toiminnasta ei aiheudu
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merkittävää lisäystä melun määrään kun huomioidaan alueen muu toiminta.
Kuvaus tukitoiminta-alueen toiminnoista (merkittävä myös asemapiirrokseen)

ei muutosta
Tiedot on esitetty liitteessä nro asemapiirros

liite 7

12. LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT
Laitoksen toiminnasta aiheutuva raskas liikenne (käyntiä/vrk)

Tuhkan välivarastoinnin aloittaminen alueella ei lisää merkittävissä määrin liikennettä, koska kuljetukset pyritään
toteuttamaan niin, että alueelta pois mentäessä kuljetaan alueen muita materiaaleja.
Kuvaus laitokselle johtavien teiden päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista

ei muutosta
Kuvaus laitosalueen kuljetusteistä, alueen päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista (alustava kuvaus asemapiirrokseen)

ei muutosta
Tiedot on esitetty liitteessä nro

13. ENERGIAN KÄYTTÖ
Arvio sähkön kulutuksesta (GWh/a)

Sähkö hankitaan
verkosta
aggregaatista

ei muutosta
Tiedot on esitetty liitteessä nro

14. YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ
Laitoksella on ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, mikä?
Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on sertifioitu
Tiedot on esitetty liitteessä nro

15. TIEDOT PÄÄSTÖISTÄ ILMAAN SEKÄ NIIDEN PUHDISTAMISESTA
Päästö (t/a)
Hiukkaset (sis. pöly)

ei muutosta

Typen oksidit (NOx)

ei muutosta

Rikkidioksidi (SO2)

ei muutosta

Hiilidioksidi (CO2)

ei merkittävää muutosta, koska kuljetukset pyritään yhdistämään nykyisiin kuljetuksiin

Tiedot päästöjen puhdistamisesta

ei muutosta
Tiedot on esitetty liitteessä nro

16. TIEDOT MELUSTA JA TÄRINÄSTÄ

Ei muutosta aiempaan. Olemassa olevan toiminnan lisäksi tuleva tuhkan välivarastointi ei merkittävästi lisää melun
tai tärinän määrää.
Tiedot on esitetty liitteessä nro

17. TIEDOT MAAPERÄN, POHJAVESIEN JA PINTAVESIEN SUOJELEMISEKSI TEHTÄVISTÄ TOIMISTA
Tiedot toimista maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi (mm. polttoaine- ja öljysäiliöiden tekninen taso ja suojaustoimet tukitoiminta-alueella)

Merkittäviä päästöjä maaperään tai pohjaveteen ei toiminnan muutoksenkaan myötä aiheudu. Polttoaineet
varastoidaan kaksoisvaippasäiliössä, alueella ei suoriteta koneiden suuurempia huoltoja tai korjauksia, alueelle on
varattu useimpiin paikkoihin imeytysainetta öljyvuotojen varalle. Alueella tarvittavat hydrauliikkaöljyt ja
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voiteluaineet säilytetään tiiviillä pohjalla varustetussa huoltokontissa tai vastaavassa varastossa.
Tuhkan välivarastointikentän pinnoitteen kuntoa tarkkaillaan ja mahdolliset halkeamat sekä painumat korjataan.
Tiedot hulevesijärjestelyistä (mm. mahdollinen selkeytysallas, pintavesien johtaminen)

Ei muutoksia olemassa oleviin toimintoihin.
Tuhkan välivarastointikenttä pinnoitetaan vettä läpäisemättömällä asfaltilla ja kentän hulevedet ohjataan hallitusti
kentän pohjoispuolelle rakennettavaan selkeytysaltaaseen. (kts. asemapiirros liite 7)
Tiedot jätevesien käsittelystä

ei muutosta
Tiedot on esitetty liitteessä nro

18. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ, NIIDEN OMINAISUUKSISTA JA MÄÄRISTÄ SEKÄ KÄSITTELYSTÄ
Jätenimike
Arvioitu määrä
Käsittely- tai
Toimituspaikka (jos tiedossa)
(kg/a)
hyödyntämistapa

ei muutosta
ei muutosta
ei muutosta
ei muutosta

Tiedot vaarallisten jätteiden varastoinnista, kirjanpidosta, kuljetuksista ja jätteiden vastaanottajasta

ei muutosta
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?

Aiemmin myönnetyssä alueen ympäristölupahakemuksessa on esitetty keinot ilmaan johtuvien päästöjen
vähentämisestä.
Toiminnot alueella toteutetaan ympäristönäkökulmat huomioon ottaen ja huolehditaan, ettei aiheuteta tarpeetonta
ympäristökuormitusta. Alueella käytetään huollettuja ja nykyaikaisia koneita ja laitteita, jotka täyttävät
päästönormit. Toiminnassa noudatetaan voimassaolevia ympäristölakeja ja -asetuksia. Toiminnassa kierrätetään
tehokkaasti purkujätteet.
Miten melupäästöjä on vähennetty ja rajoitettu tai aiotaan vähentää ja rajoittaa?

Ei muutosta aiempaan ympäristölupahakemukseen.
Tiedot on esitetty liitteessä nro

20. ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN
A. Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen

Ei merkittävää muutosta aikaisempaan nähden. Ihmisen altistuminen tuhkan vaikutuksille on kosketus, pölyn
hengitys ja ruuansulatuselimistö. Tuhkasta ei arvioida aiheutuvan terveysriskiä työntekijöille, koska tuhkan kuorman
purkaminen, murskaamisen sekä lastaamisen yhteydessä työntekijöiden suojaus on toteuttettavissa asianmukaisilla
suojaimilla. Mikäli tuhkan varastointi kentän toiminnasta aiheutuvasta pölystä tai melusta tulisi valituksia,
selvitettäisiin melun/pölyn lähde ja valituksiin reagoitaisiin tarpeen mukaan. Alueella työskennellään noudattaen
työturvallisuuslain mukaisia työskentelytapoja.
B. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön

Ei merkittävää muutosta, koska tuhkan välivarastointi alue sijoittuu kallionlouhinta ja murkaustoiminta
alueelle.Tiedossa ei ole, että tuhkan välivarastointi alueella olisi erityisiä luontoarvoja. Merkittäviä luontoarvoja ei
menetetä.
C. Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön
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Ei merkittävää muutosta nykyiseen tilanteeseen, koska tuhkan välivarastointia varten rakennettavan vettä
läpäisemättömällä asfaltilla päällystetyn kentän pohjoisreunan tuntumaan tullaan rakentamaan selkeytysallas, johon
kentän hulevedet ohjataan hallitusti kentän pinnan kallistuksien avulla. Selkeytysaltaan tarkoituksena on poistaa
kentältä johdettujen vesien kiintoainetta ja siihen sitoutuneita ravinteita sekä muita aineita. Altaassa vedenvirtaus
hidastuu ja veden mukana kulkeutuva kiintoaines laskeutuu altaan pohjalle painovoiman ansiosta. Selkeytysaltaan
ansioista toiminnan ei arvioida aiheuttavan merkittävää kiintoainekuormitusta alapuolisiin pintavesiin. Altaasta
rakennetaan purkautumisreitti koilliseen laskeutuvaan rinteeseen, jossa ne suotautuvat ja valuvat notkossa olevalle
suolle, josta vedet virtaavat ojastoa pitkin Pitkäjärveen. Virtausmatka selkeytysaltaalta Pitkäjärveen on 1,9 km. Osa
vesistä voi valua myös Immolanlampeen. Muodostuvien hulevesien määrä kasvaa hieman asfalttikentän rakentamisen
myötä, sillä vettä sitova kasvillisuus ja maaperä poistu kentän kohdalta. Tosin tuhkan välivarastoinnin aikana osa
sulamis- ja sadevesistä imeytyy tuhkan varastokasoihin (kovettuminen). Toiminnan ei arvioida aiheutuvan
merkittävää lisäystä alapuolisissa ojissa virtaaviin vesimääriin eikä kiintoainekuormitusta vesistöön selkeytysaltaan ja
pintavesien suotumisen sekä laimenemisen ansiosta.
D. Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset

Ei merkittävää muutosta. Tuhkan varastointi kentällä tapahtuvan toiminnan yhteydessä syntyvän pölyn määrän ja
leviämiseen vaikuttavat useat tekijät, kuten tuhkan sisältämä veden määrä, tuuliolosuhteet ja ilman suhteellinen
kosteus.
Tuhkan pölyämistä voidaan vähentää kastelemalla tai peittämällä. Tuhkan käsittelyn suurin yksittäinen pölyn
aiheuttaja on tuhkakuorman purkaminen, joka kuitenkin aiheuttaa hetkellisen pölyämisen.
Tuhkasta aiheutuvan pölyhaitan arvioidaan jäävän hankealueelle, eikä pölystä aiheudu merkittävää haittaa
asutukselle tai naapuritilojen muulle käytölle. Pölyäminen pyritään pitämään mahdollisimman pienenä
työsuojelullisista syistä, koska pölyn vaikutukset kohdistuvat lähinnä alueen työntekijöihin.
E. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen

Ei muutosta. Tuhkan välivarastointikentän suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta on se, ettei toiminnasta saa
aiheutua muutoksia alueen vesien laatuun tai määrään (kts. mm. kohta 20 c). Suunniteltu alue ei sijaitse luokitellulla
pohjavesialueella.
F. Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)
On tehty, päivämäärä:
Viranomaisen kannanotto, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei tarvita, päivämäärä:
Tiedot on esitetty liitteessä nro

21. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ TIEDOT ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA
TOIMISTA JA POIKKEUKSELLISIIN TILANTEISIIN VARAUTUMISESTA

Voimassa olevassa ympäristöluvassa on esitetty toimintaan liittyvät riskit ja tiedot onnettomuuksien estämiseksi.
Nyt haettavassa ympäristöluvan muutoksessa alueella tultaisiin välivarastoimaan sahanpurun poltamisen myötä
syntynyttä tuhkaa.
Toimintaan liittyviä riskejä ovat öljy- ja polttoainevuodot sekä tulipalot. Öljy- ja polttoainevuotoja ehkäistään
koneiden ja laitteiden ennakoivalla huololla sekä säilyttämällä polttoaineet oikealla tavalla. Alueella työskenteleviin
koneisiin on varattu imeytysainetta sekä alkusammutus kalusto. Kaikki alueelle työskentelevät työntekijät on
koulutettu työtehtäviinsä ja ottamaan huomioon onnettomuusriskit.
Alueella tapahtuvaa työmaanliikenteen riskejä vähennetään rajoittamalla nopeuksia ja tarvittaessa
varoituskyltein. Kuljetuskalusto ja työkoneet on varustettu peruutushälyttimillä.
Tiedot on esitetty liitteessä nro
YSL 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma 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

Ei muutosta aikaisemmin annettuihin käytöntarkkailun määräyksiin ja ohjeistuksiin.
Koneiden ja laitteiden kunto tarkastetaan työvuorojen alkaessa ja vuorojen päätyttyä.
Toiminta-alueen vastaava hoitaja on Sari Kiiskinen tai hänen valtuuttama henkilö, jolla on tehtävään soveltuva
pätevyys. Vastaava hoitaja valvoo toimintaa alueella, mm. sitä, että alueelle otetaan vastaan vain sinne hyväksyttäjä
materiaaleja. Hänelle kuuluu myös kuormien kirjanpito ja varastointimäärien seuranta.
B. Päästö- ja vaikutustarkkailu

Ei muutosta aikaisemmin annettuihin tarkkailun määräyksiin ja ohjeistuksiin.
Toiminnan aikana alueen pöly- ja melupäästöjä seurataan ja tarkkaillaan aistinvaraisesti sekä tarvittaessa
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mittauksin.
Tuhkan välivarastointikentän pinnoitteen kuntoa tarkkaillaan ja mahdolliset halkeamat sekä painumat korjataan.
Tarvittaessa voidaan suorittaa esim. melumittauksia mikäli niiden katsotaan olevan tarpeen. Kaluston polttoaineen
kulutusta seurataan koko toiminnan ajan.
Tuhkan välivarastointi kentän selkeytysaltaan kautta ulkopuolelle johdettavista hulevesistä tarkkaillan
aistinvaraisesti useamman henkilön toimesta, tarvittaessa voidaan ottaa vesinäytteitä mikäli se katsotaan olevan
tarpeellista.
C. Mittausmenetelmät ja -laitteet, laskentamenetelmät ja niiden laadunvarmistus

Ei muutosta.
D. Raportointi ja tarkkailuohjelmat

Ei muutosta nykyiseen raportointii tai tarkailuohjelmaan, lisäyksenä alueelle tuodut ja viedyt tuhkan määrät liitetään
em. ilmoituksiin.
Hakija on nimennyt läjitysalueelle vastaavan hoitajan, jonka vastuulla on mm. kuormien vastaanotto alueelle sekä
alueen käyttö, valvonta ja jälkihoito.
Toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa. Käyttöpäiväkirja on pyydettäessä valvontaviranomaisen nähtävissä.
Kaikilla eri valvontaviranomaisilla on esteetön pääsy alueelle.
Tuhkan välivarastointi kentän selkeytysaltaan toimivuutta ja veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti aistinvaraisesti
koko toiminnan ajan.
Toiminnan aikana havaituista poikkeus-/häiriötilanteista raportoidaan työmaanjohdolle, josta asia viedään
tarvittaessa eteenpäin yrityksen johtoon. Mahdollisen ympäristövahingon sattuessa aloitetaan torjuntatoimet
välittömästi ja ympäristövahingoista ilmoitetaan viipymättä kunnan pelastuslaitokselle ja ympäristöviranomaiselle.

Tiedot on esitetty liitteessä nro

23. HAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT
Sijaintikartta
Asemapiirros
Kaavakartta
Melumittausraportti tai -laskelma, jos tehty
Muu, mikä?

Liite 1. Lainhuuto ja kiinteistörekisteriote
Liite 2. Valtakirja maanomistajalta
Liite 3. Sijaintikartta
Liite 4. Lieksan kaupunginhallituksen lupajaosto Maa-aines- ja ympäristöluvan muutos Dnro. 304/11.01.00/08/2020
Liite 5. Tuhkan tuoteselostus, analyysit ja omavalvontasuunnitelma
Liite 6. Ote Pohjois-Karjalan maakuntakaavasta
Liite 7. Asemapiirros

24. ALLEKIRJOITUS
Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus (tarvittaessa)

Nimen selvennys
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LIITE 1

  


LIITE 3

LIITE 4
Päätös

Kaupunginhallituksen lupajaosto

1 (11)
Maa-aines- ja ympäristöluvan muutos
304/11.01.00.08/2020
Dnro
304/11.01.00/08/2020

Maa-aines- ja ympäristöluvan muutos Tallatmäki
Asia

Maa-ainesten ottoa ja kallion louhintaa ja kiviainesten murskaamista koskevan
maa-aines- ja ympäristöluvan muuttaminen. Muutoshakemus koskee betoni-,
tiili- ja asfalttijätteiden, kantojen, rakennus- ja purkujätteiden (puhdas puu),
haketukseen kelpaamattoman kuori-/oksaseoksen sekä pilaantumattomien
maa-ainesten välivarastoinnin ja käsittelyn sisällyttämistä lupaan.
Tukitoimintojen alueen laajentaminen.

Luvan hakija ja kiinteistön omistaja
Pielisen Pojat Oy, Y-tunnus 1013384-3
Tuomikoskentie 8 a 2
81720 LIEKSA
Hakijan yhteyshenkilöt:
Kiinteistön omistaja:
Hannu Muikku
Märäjälahdentie 35
81720 LIEKSA
Toiminta ja sen sijainti
Maa-ainesten otto, kallion louhinta, kiviaineksen murskaaminen, betoni-, tiilija asfalttijätteiden, rakennus- ja purkujätteiden (puhdas puu), haketukseen
kelpaamattoman kuori-/oksaseoksen, kantojen ja pilaantumattomien
ylijäämämaiden varastointi ja käsittely.
Tallatmäen kallioalue on tilalla Tallatmäki 422-415-47-23.
Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta
Toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 27 §:n ja lain
liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 c ja e sekä kohdan 13 f perusteella;
kivenlouhimo ja tietylle alueelle sijoitettava murskaamo, jonka toiminta-aika
on yhteensä vähintään 50 päivää sekä jätelain soveltamisalaan kuuluvan
jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely.
Ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan olennaiseen
muuttamiseen on oltava lupa. Tässä tapauksessa hakemuksessa esitettyjen
jätematerilaalinen käsittely on katsottu olennaiseksi muutokseksi voimassa
olevaan lupaan.
Ympäristölupaviranomaisena toimii ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2
§:n kohtien 6a ja b sekä 12 b perusteella kunnan
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ympäristönsuojeluviranomainen. Lieksan kaupungin hallintosäännön mukaan
kaupunginhallituksen lupajaosto toimii kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisena.
Voimassa oleva maa-aines- ja ympäristölupa
Pielisen Pojat Oy:llä on Tallatmäen kallioalueella kaupunginhallituksen
lupajaoston 2.10.2018 myöntämä ja 8.10.2018 annettu maa-aines- ja
ympäristölupa Dnro 464/66.662/2018 kalliokiviaineksen ottamiseen, kallion
louhintaan ja kiviaineksen murskaamiseen. Lupa on voimassa 7.11.2028 asti.
Luvan mukainen kalliokiviaineksen ottomäärä on 100 000 m3ktr.
Luvan mukaiset kallion louhinnan ja kivenmurskaamon toiminta-ajat ovat
seuraavat:
- murskaus ma-pe klo 6-22 välisenä aikana
- poraaminen ma-pe klo 6-22 välisenä aikana
- rikotus ma-pe klo 6-22 välisenä aikana
- räjäytykset ma-pe 8-18 välisenä aikana
- kiviaineksen kuormaus ja kuljetukset ma-su klo 6-22 välisenä aikana.
Toiminta-ajat ovat hakemuksen mukaiset. Louhinnan, louhintaan liittyvien
työvaiheiden ja murskauksen toiminta-aikaa ei ole luvassa rajoitettu, koska
lähimmät häiriintyvät kohteet ovat yli 500 metrin päässä toiminta-alueesta.
Valtioneuvoston asetuksen 800/2010 mukaiset toiminta-ajat koskevat
toimintaa silloin, kun toiminnan etäisyys lähimpiin melulle altistuviin kohteisiin
on alle 500 metriä. (VNA 800/2010 § 8)
Muutoshakemuksen vireilletulo
Hakemus saapui 11.3.2020. Hakemusta täydennettiin 12.3.2020. Samalla
haettiin lupaa muutoshakemuksen mukaisen toiminnan aloittamiseen ennen
muutosta koskevan päätöksen lainvoimaisuutta.
Maa-aines- ja ympäristöluvan muutoshakemus
Maa-aines- ja ympäristölupaan haetaan muutosta siten, että kallioalueella
voitaisiin ottaa vastaan, välivarastoida ja käsitellä muualta tuotua betoni-,
tiili- ja asfalttijätettä, kantoja, rakennus- ja purkujätettä (puhdas puu),
haketukseen kelpaamatonta kuori-/oksaseosta sekä pilaantumattomia maaaineksia. Alueella vastaanotettavien ainesten määrä on maksimissaan 15 000
tonnia vuodessa.
Murskattua betoni- ja tiilijätttäe käytetään kallioalueelle tehtävien
varastoalueiden rakenteisiin ja kalliokiviaineksen ottamisalueen
maisemoinnissa. Murskattua ainesta voidaan toimittaa myös muualla
hyödynnettäväksi.
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Murskattu asfalttijäte ja rakennus- ja puujäte toimitetaan muualla
hyödynnettäväksi. Haketukseen kelpaamatonta kuori-/oksaseosta käytetään
kalliokiviaineksen ottamisalueen maisemoinnissa verhoilumateriaalina
sekoittamalla sitä moreenin sekaan. Kannot pienennetään ja käytetään alueen
maisemoinnissa. Alueelle tuodut pilaantumattomat maa-ainekset käytetään
alueen maisemoinnissa.
Lisäksi haetaan lupaa tukitoimintojen alueen laajentamiseen voimassa olevan
mukaisen alueen itäosassa.
Muutoshakemuksen käsittely
Kuulutus ja hakemuksesta tiedottaminen
Muutoshakemuksen vireilläolosta kuulutettiin Lieksan kaupungin
verkkosivuilla ja ilmoitustaululla 12.3.-17.4.2020. Muutoshakemus oli
nähtävänä kaupungin verkkosivuilla.
Lisäksi hakemuksesta lähetettiin tieto naapurimaanomistajille ja
maanomistajalle
sekä lähimpien häiriintyvien kohteiden
maaomistajille.
Muistutukset ja mielipiteet
Hakemukseen tuli kaksi muistutusta naapurikiinteistöjen omistajilta;
kiinteistöt 422-415-36-14 ja 422-415-36-58.
Kiinteistön 422-415-36-14 muistutus
Lupaa pitäisi rajoittaa meluhaittojen osalta niin, että toimintaa ei olisi
arkisin klo 20-06. Sunnuntaisin toimintaa ei saisi olla (la klo 20-ma klo 6).
Meluhaittaa aiheutuu osoitteissa
sijaitseville
kiinteistölle.
Kiinteistön 422-415-36-58 muistutus
Muistutuksessa vastustetaan kaikenlaisten jätteiden tuomista alueelle.
Betonin,tiilien, asfaltin ja rakennusjätteiden/purkujätteiden mukana alueelle
tulee luonnolle myrkyllisiä aineita. Muistutuksessa kysytään, onko kaupungilla
suunnitelma näytteiden otosta ja siihen nimettyä vastuuhenkilöä. Lisäksi
kysytään, onko pohjaveden virtauksia tutkittu. Lähellä on luonnontilaisia
lampia ja soita. Muistutuksessa todetaan, että ottamisalueella ei ole suojaaitoja,varoitusmerkintöjä eikä porttia, joka estäisi ulkopuolisten pääsyn
alueelle.
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Luvan hakijan vastine
Luvan hakijalle varattiin 20.4.2020 ja 23.4.2020 lähetetyillä sähköposteilla
mahdollisuus antaa vastine muistutuksiin. Luvan hakija ilmoitti
puhelinkeskustelussa 29.4.2020, että vastinetta ei anneta. Toiminnassa
noudatetaan voimassa olevaa maa-aines- ja ympäristölupaa.
Lausunnot
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys ei antanut lausuntoa. Lausuntopyyntö
lähetettiin 12.3.2020 sähköpostilla terveystarkastajalle.
Tarkastukset
Alueella on tehty maa-aines- ja ympäristöluvan valvontaan liittyviä
tarkastuksia, joista on tehty muistiot. Viimeisin tarkastus on tehty 8.10.2019.
Tämän muutosluvan valmisteluun liittyen tarkastusta ei ole tehty.
Lupaviranomaisen ratkaisu
Kaupunginhallituksen lupajaosto muuttaa Pielisen Pojat Oy:lle 2.10.2018 § 44
myönnettyä ja 8.10.2018 julkipanon jälkeen annettua maa-aines- ja
ympäristölupaa. Muutos koskee hakemuksessa esitettyjen jäteainesten
vastaanottoa, välivarastointia ja käsittelyä alueella sekä tukitoimintojen
alueen laajentamista jäljempänä olevien lupamääräysten mukaisesti. Muilta
osin toiminnassa on noudatettava 2.10.2018 myönnettyä maa-aines- ja
ympäristölupaa.
Luvan muutosta koskeva toiminta voidaan aloittaa päätöstä noudattaen
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Lupamääräykset
1.

Alueella saa väivarastoida ja käsitellä betoni-, tiili- ja
asfalttijätettä, rakennus- ja purkujätettä (käsittelemätön puu),
kantoja, haketukseen kelpaamatonta kuori-/oksaseosta sekä
pilaantumattomia maa-aineksia enintään 15 000 tonnia vuodessa.

2.

Alueelle tuodut jätemateriaalit on varastoitava lajeittain erillisissä
varastokasoissa. Betoni-, tiili- ja asfalttijäte sekä rakennus- ja
purkujäte on murskattava säännöllisesti. Myös kannot on
käsiteltävä (pienennettävä) säännöllisesti. Käsittelemätöntä
jätemateriaalia saa säilyttää alueella enintään 3 vuotta.

3.

Hyödynnettävästä murskatusta betoni- ja tiilijätteestä on tehtävä
valtioneuvoston asetuksen 843/2017 tutkimukset. Jos
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jonkin em. asetuksen taulukossa 1 olevan haitallisen aineen
pitoisuuden raja-arvo ylittyy, niin siitä on ilmoitettava
ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin ennen suunniteltua
hyödyntämistä.
4.

Murskattu betoni- ja tiilijäte on ensisijaisesti toimitettava
hyödynnettäväksi valtioneuvoston asetuksen 843/2017 mukaisissa
maarakentamiskohteissa. Betoni- ja tiilijätettä saa käyttää
Tallatmäen kalliokiviaineksen ottamisalueen varastokenttien
rakenteissa enintään em. asetuksen taulukon 1 mukaisesti
(kerrospaksuus). Kalliokiviaineksen ottamisalueen maisemoinissa
saa käyttää jätemateriaalia sellainen määrä, joka on tarpeen maaainesluvan mukaisen maisemoinnin kannalta perusteltua.
Jätemateriaalin kerrospaksuus saa olla maksimissaan 1 metri.

5.

Murskattu asfalttijäte on toimitettava säännöllisesti
hyödynnettäväksi uusioasfalttina. Murskattu rakennus- ja
purkujäte on toimitettava säännöllisesti energiahyötykäyttöön.

6.

Alueella voidaan varastoida muualta tuotuja pilaantumattomia
maa-aineksia, kantoja ja hakemuksessa esitettyä haketukseen
kelpaamatonta kuori-/oksaseosta alueen jälkihoitoa varten.
Alueelle saa tuoda em.aineksia ja kantoja sellainen määrä, joka on
tarpeen luvan mukaiseen maisemointiin.

7.

Kalliokiviaineksen ottamisaluetta on maisemoitava vaiheittain
ottamisen edetessä niin, että alueelle tuotuja ylijäämämaita,
kuori-/oksaseosta, käsiteltyjä kantoja ja murskattua betoni- ja
tiilijätettä voidaan hyödyntää maisemoinnissa ilman pitkää
varastointiaikaa.

8.

Alueella vastaanotettujen betoni-, tiili- ja asfalttijätteen, kuori/oksaseoksen, maa-ainesten ja kantojen määrästä on pidettävää
kirjaa, jossa on ainakin seuraavat tiedot:
- alueelle vastaanotettujen jätemateriaalien määrä ja alkuperä
lajeittain
- alueella hyödynnettyjen jätemateriaalien määrä ja
hyödyntämiskohde
- kunkin vuoden lopussa varastoituna olevien jätemateriaalien
määrä tonneina
- valtioneuvoston asetuksen 843/2017 mukaiset tutkimustulokset
hyödynnettävistä jätemateriaaleista (betoni- ja tiilimurske)
Yhteenveto edellisen vuoden kirjanpidosta on toimitettava
vuosittain helmikuun loppuun mennessä kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
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Päätöksen yleiset perustelut
Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan
annettuja määräyksiä, niin toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain
sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset,
jotka luonnonsuojelulaissa on säädetty (YSL 48 §).
Hakemuksen ja luvan mukaisten jätemateriaalien käsittely, hyödyntäminen ja
toimittaminen hyödynnettäväksi on jätelain tavoitteiden mukaista ja edistää
osaltaan materiaalien hyödyntämistä.
Alueella on aiemmin myönnetty voimassa oleva maa-aines- ja ympäristölupa
kalliokiviaineksen ottamiseen, kallion louhintaan ja kiviaineksen murskaamiseen.
Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset mm. päästöjen rajoittamisesta, jätteiden syntymisen ja haittojen vähentämisestä. Ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaan luvassa on annettava
tarpeelliset määräykset toiminnan ja päästöjen tarkkailusta.
Lupamääräysten perustelut
Määräykset 1-2
Jätemateriaalien määrä on hakemuksessa esitetyn mukainen. Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätteen käsittelyä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaisen
jätteen käsittelyyn. Jätelain 15 §:n mukaan lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on pidettävä erillään mm. jätelain 8 § 1 momentissa säädetyn etusijajärjestyksen noudattamiseksi.
Kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen (331/2013) 3 §:n mukaan
kaatopaikkana ei pidetä alle 3 vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen
hyödyntämistä tai esikäsittelyä. Määräyksen mukainen käsittelemättömien jätemateriaalien enimmäisvarastointiaika perustuu em. valtioneuvoston asetukseen.
Määräys 3
Määräyksen perusteena on eräiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa annettu valtioneuvoston asetus 843/2017. Asetuksessa on annettu
haitta-aineiden raja-arvot ja muut laatuvaatimukset maarakentamisessa hyödynnettävälle jäteainekselle. (YSL 58 §, VNA 843/2017)
Määräys 4
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Jätemateriaalien käsittely, hyödyntäminen ja toimittaminen hyödynnettäväksi
on jätelain tavoitteiden mukaista ja edistää osaltaan materiaalien hyödyntämistä. Betoni- ja tiilijätteiden hyödyntäminen toiminta-alueen kenttärakenteissa on valtioneuvoston asetuksen 843/2017 mukaista. Kalliokiviaineksen
ottamisalueen maisemoinnissa tarvitaan kiviainesta, joten jätemateriaaleilla
voidaan korvata luonnon kiviaineksen käyttöä.
Maa-ainesten ottamissuunnitelmassa esitetyn maisemointi- ja jälkihoitosuunnitelman mukaisesti tehtynä ja valtioneuvoston asetuksen mukaiset laatuvaatimukset täyttävästä jätemateriaalin käytöstä ei ennalta arvioiden voida olettaa aiheutuvan haitallisia ympäristövaikutuksia. Säännöllinen murskattujen jätemateriaalin poisvienti alueelta on tarpeen sen vuoksi, että alueesta ei muodostu jätemateriaalien hallitsematonta varastoa. (YSL 52 ja 58 §, JL 8 §, VNA
800/2010 11 §, VNA 843/2017)
Määräykset 6-7
Pilaantumattomat maa-ainekset, kuori-/oksaseos ja käsitellyt kannot soveltuvat kalliokiviaineksen ottamisalueen maisemointiin. Jätemateriaalien hyödyntäminen on jätelain tavoitteiden mukaista. Ko. ainesten hyödyntämiselle kalliokiviaineksen ottamisalueen maisemoinnissa ei ole ympäristönsuojelulain
eikä jätelain perusteella estettä. Ottamisalueen maisemointivelvoite on maaainesluvassa. Maisemoinnissa tarvitaan maa-/kiviainesta, joten jätemateriaaleilla voidaan korvata luonnon kiviaineksen käyttöä. Maisemointisuunnitelma
on esitetty alkuperäisessä maa-aines- ja ympäristölupahakemuksessa ja maisemointivelvoite on lainvoimaisessa maa-aines- ja ympäristöluvassa. (YSL 52
ja 58 §, JL 8 §, VNA 800/2010 11 §)
Määräys 8
Kirjanpito- ja raportointivelvollisuus on annettu viranomaisen tiedonsaannin
turvaamiseksi ja valvonnan takia. (YSL 62 §, JL 118 §)
Muistutusten huomioiminen
Kiinteistön 422-415-36-14 muistutus
Maa-aineslupa ja kallion louhintaa ja kiviaineksen murskaamista koskeva ympäristölupa on tullut lainvoimaiseksi 7.11.2018. Päätöksessä on kallion louhintaa ja kiviaineksen murskaamista koskevat toiminta-ajat. Päätöksessä on
myös annettu melurajat, joita ei saa ylittää lähimpien asuinrakennusten pihaalueilla. Toiminnanharjoittajan on teetettävä melumittaukset, jos on perusteltu syy epäillä melurajojen ylityksiä.
Toiminta-aikoja ei ole lainvoimaisessa päätöksessä rajoitettu hakemuksesta
esitetystä, koska lähimmät häiriintyvät kohteet (asuinrakennukset) ovat yli
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500 metrin päässä toiminta-alueesta. Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan
ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelua koskevassa valtioneuvoston
asetuksessa 800/2010 on määrätty melua aiheuttavien toimintojen toimintaajat. Asetusta sovelletaan silloin, kun häiriintyvät kohteet ovat alle 500 metrin
päässä laitoksesta.
Muutoshakemuksen mukainen jätemateriaalien murskaus on tehtävä
2.10.2018 myönnetyn luvan mukaisina aikoina. Tässä päätöksessä ei ole perusteltua syytä muuttaa voimassa olevan luvan toiminta-aikoja.
Kiinteistön 422-415-36-58 muistutus
Muutoshakemuksessa esitetyt ja luvan mukaiset jätemateriaalit eivät ole jätelain 6 §:ssä määriteltyä ympäristölle tai terveydelle vaarallista jätettä. Alueella
välivarastoitavista ja käsiteltävistä jäteaineksista ei ole perusteltua syytä
epäillä aiheutuvan ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista. Vaarallisiksi jätteiksi luokiteltua jätemateriaalia ei saa tuoda alueelle.
Kyseessä ei ole jätemateriaalin loppusijoituspaikka kalliokiviaineksen ottamisalueen maisemointiin käytettäviä aineksia lukuun ottamatta. Hyödynnettävää
betoni- ja tiilijätettä koskevat valtioneuvoston asetuksen 843/2017 mukaiset
laatuvaatimukset.
Tallatmäen kallioalue ei ole luokitellulla pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä ole vedenottamoita. 23.8.2018 päivätyssä maa-ainesten ottamissuunnitelmassa on arvioitu alueen pohjaveden syvyys ja virtaussuunta. Muutoshakemuksen mukaisesta toiminnasta alueella ei ole perusteltua syytä epäillä olevan haitallisia vaikutuksia alueen luonnontilaisiin soihin ja lampiin.
Maa-aines- ja ympäristölupia valvotaan Lieksan kaupunginhallituksen lupajaoston vuosittain hyväksymän valvontasuunnitelman mukaisesti ja lupien noudattamisen mahdollisiin laiminlyönteihin puututaan.
Voimassa olevassa maa-ainesluvassa ei ole velvoitettu tekemään alueelle johtavalle tielle puomia tai porttia. Jos luvan valvonnassa tulee esille, että ulkopuoliset tuovat alueelle jätteitä, niin tien sulkemisesta voidaan määrätä erillisellä määräyksellä.
Sovelletut säädökset
YSL
ympäristönsuojelulaki 527/2014
YSA
valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014
JL
jätelaki 646/2011
JA
jäteasetus 179/2012
VNA 800/2010 valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta
VNA 843/2017 valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden
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hyödyntämisestä maarakentamisessa
Lieksan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, kaupunginhallituksen lupajaosto 24.4.2018
Luvan voimassaolo
Maa-aines- ja ympäristöluvan muutoksen osalta lupa on voimassa 7.11.2028
asti. Voimassaoloaika on sama kuin alkuperäisessä erillisessä, aiemmin
myönnetyssä maa-aines- ja ympäristöluvassa.
Vakuus
Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan
on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi.
Vakuus voidaan jättää vaatimatta muuta kuin kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, jos vakuudella katettavat kustannukset toimintaa lopetettaessa ovat
jätteen määrä, laatu ja muut seikat huomioiden vähäiset.
Vakuutta ei vaadita, koska samalle alueelle myönnetyssä maa-aines- ja ympäristöluvassa on määrätty 5000 €:n vakuus maa-aines- ja ympäristöluvan
lupamääräysten noudattamiseksi. Jätemateriaalin hyödyntäminen alueella liittyy maa-ainesluvan mukaiseen maisemointivelvoitteeseen.
Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Luvan muutoksen käsittelystä peritään Lieksan kaupunginhallituksen
lupajaoston 24.4.2018 hyväksymän ja 1.6.2018 voimaan tulleen
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 750 €. Taksan liitteen
mukaista maksua (pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni, tiili- ja
asfalttijätteen käsittely) on alennettu 50 % taksan 5 §:n perusteella. Lisäksi
laskutetaan kuulutus- ja ilmoituskulut.
Päätöksen tiedoksi antaminen
Päätös on annettu 7.5.2020. Päätös lähetetään luvan saajalle, maanomistajalle, Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle ja Pohjois-Karjalan Ympäristöterveydelle. Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla Lieksan kaupungin verkkosivuilla
ja ilmoitustaululla.
Tieto päätöksestä lähetetään lisäksi niille, joille on lähetetty tieto hakemuksen
vireilläolosta.
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Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen
kaupunginhallituksen lupajaoston päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen
mukaisesti. Valitusaika päättyy 15.6.2020.
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LIITE 5
23.4.2021

TUOTESELOSTE LANNOITETUHKA

Tyyppinimi
Kauppanimi

Puun ja turpeen tuhka
GFNL-tuhkalannoite

Ravinteet

Fosfori (P) 0,1%
Kalium (K) 0,9%
Kalsium (Ca) 1,6%
Neutraloiva kyky (Ca) 5%

Haitalliset metallit
enintään

Arseeni (As) < 5 mg/kg
Elohopea (Hg) < 0,05 mg/kg
Kadmium (Cd) < 1 mg/kg
Kromi (Cr) = 29 mg/kg
Kupari (Cu) = 12 mg/kg
Lyijy (Pb) < 5 mg/kg
Nikkeli (Ni) = 10 mg/kg
Sinkki (Zn) = 210 mg/kg

Raaka-aineet

Sahan puru

Käyttö ja käyttörajoitukset
Tuhkan käyttö on sallittu maa- ja puutarhataloudessa sekä
metsätaloudessa. Levityksessä on huomioitava riittävät
suojavyöhykkeet vesistöihin.
Valmistaja

GFN Lieksa Oy
Talttatie 10
81700 Lieksa
info@greenfuelnordic.fi

GFN Lieksa Oy | Talttatie 10, 81700 Lieksa | www.greenfuelnordic.fi
puh. 040 540 8441 | Y-tunnus 2794306-8

TESTAUSSELOSTE 2021-4600-1
1(2)
korvaa saman numeron selosteen päiväyksellä 19/03/21
30.03.2021 Korjattu aikaisempi virheellinen Hg-tulos.

Tilaaja

0350017-4
Fortum waste solutions Oy
(Kaatopaikkakelpoisuus)

PL 928
00026 Basware
Näytetiedot

Näyte
Näyte otettu
Vastaanotettu
Tutkimus alkoi

Jäte, kokonaispitoisuudet
Kellonaika
02.03.2021
Kellonaika
02.03.2021
Näytteenoton syy

Näytteen ottaja
Viite

Tilaajan toimesta
RW1100/2/21UL00148_21UL00149/Ojamäki Päivi

Analyysi

Menetelmä

14.30
Tilaustutkimus

Yksikkö

4600-1
Jäte,
kokonaispitoisuudet
21UL00148

Orgaanisen hiilen
kokonaismäärä (TOC)
ANC pH 4
Kuiva-aine
- lietteestä
Neutraloiva kyky, Nd
pH-mittaus
Kuiva-aineen orgaaninen aines
- orgaaninen aines
Arseeni, As
Boori, B
Elohopea, Hg

* 1) EN 13137

2,7

% ka

EN 14429

< 0,1

mol H+/kg

*

SFS 3008:1990
SFS-EN 12945
SFS-EN 13037:2011

100
3
10,9

%
% Ca ka

*
*
*
*

SFS 3008:1990
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009
ICP-MS: SFS-EN ISO 17294-2 2016

Fosfori, P
Kadmium, Cd
Kalium, K
Kalsium, Ca
Kromi, Cr
Kupari, Cu
Lyijy, Pb
Magnesium, Mg
Natrium, Na
Nikkeli, Ni
Sinkki, Zn
Vanadiini, V
Molybdeeni, Mo
Seleeni, Se
Antimoni, Sb

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

< 0,1
<5
<5
< 0,05
Korjattu virheellinen
tulos
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009 160
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009 < 1
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009 1 800
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009 1 600
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009 21
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009 < 3
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009 < 5
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009 720
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009 140
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009 < 4
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009 31
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009 4
ICP-MS: SFS-EN ISO 17294-2 2016 < 2
ICP-MS: SFS-EN ISO 17294-2 2016 < 1
ICP-MS: SFS-EN ISO 17294-2
<2

% TS
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka

mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Tämä
testausseloste on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman allekirjoitusta.
Postiosoite
Viikinkaari 4
00790 Helsinki
metropolilab@metropolilab.fi

Puhelin
+358 10 391 350
http://www.metropolilab.fi

Faksi
+358 9 310 31626

Y-tunnus
2340056-8
Alv. Nro
FI23400568

TESTAUSSELOSTE 2021-4600-1
2(2)
korvaa saman numeron selosteen päiväyksellä 19/03/21
30.03.2021 Korjattu aikaisempi virheellinen Hg-tulos.
PAH-määritys
SFS-ISO 18287: 2007
- PAH-yhdisteet yhteensä
< 0,1
- PAH-yhdisteet yhteensä
< 0,1
(PIMA) x
- Naftaleeni x
*
< 0,01
- 2-Metyylinaftaleeni
*
< 0,1
- 1-Metyylinaftaleeni
*
< 0,1
- Bifenyyli
*
< 0,1
- 2,6-Dimetyylinaftaleeni
*
< 0,1
- Asenaftyleeni x
*
< 0,1
- Asenafteeni x
*
< 0,1
- 2,3,5-Trimetyylinaftaleeni
*
< 0,1
- Fluoreeni x
*
< 0,1
- Fenantreeni x
*
< 0,05
- Antraseeni x
*
< 0,01
- 1-Metyylifenantreeni
*
< 0,1
- Fluoranteeni x
*
< 0,1
- Pyreeni x
*
< 0,1
- Bentso(a)antraseeni x
*
< 0,03
- Kryseeni x
*
< 0,1
- Bentso(b)fluoranteeni
*
< 0,1
- Bentso(k)fluoranteeni x
*
< 0,1
- Bentso(e)pyreeni
*
< 0,1
- Bentso(a)pyreeni x
*
< 0,1
- Peryleeni
*
< 0,1
- Indeno(1,2,3-cd)pyreeni x
*
< 0,1
- Dibentso(a,h)antraseeni x
*
< 0,1
- Bentso(ghi)peryleeni x
*
< 0,1
* = Akkreditoitu menetelmä
1)=näytteen tutkija ALS Czech Republic, s.r.o. (Lab 1163/CIA)
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Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa. Tämä
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LIITE 1 testausselosteeseen 2021-04600-1

KAKSIVAIHEINEN RAVISTELUTESTI UUTTOLIUOKSEN JA KIINTEÄN JÄTTEEN SUHTEISSA 2 l / kg ja 8 l / kg
Jäte, 2-vaiheinen ravistelutesti

SFS-EN 12457-3:2002
LIMS-numero: 2021-4600-2+3

Näyte: 21UL00148

Ensimmäinen vaihe, liukoisuus mg / kg

L/S = 10 l/kg, Kumulatiivinen liukoisuus, mg / kg kuiva-ainetta

A2 = C2 * [ ( L2 / MD ) + ( MC / 100 ) ]
(Merkinnät viitestandardin laskukaavoista)

A2-10 = C2 * ( VE1 / MD ) + C8 * [ ( L2 + L8 - VE1 ) / MD + ( MC / 100 ) ]

Analyytti
pH
Sähkönjoht.
As
Ba
Cd
Cr
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Sb
Se
Zn
V
ClFSO4
DOC
TDS

Liukoisuudet
11,2
55
< 0,01
0,26
< 0,002
0,06
< 0,01
< 0,001
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,03
0,07
< 20
<2
47
< 20
454

Yksikkö
mS/m
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Analyytti
pH
Sähkönjoht.
As
Ba
Cd
Cr
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Sb
Se
Zn
V
ClFSO4
DOC
TDS

Liukoisuudet
10,8
25
< 0,05
1,1
< 0,01
< 0,09
< 0,05
< 0,005
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,06
< 0,05
< 0,15
0,13
< 98
< 10
< 122
< 98
< 717

VnA 331/2013 kaatopaikkakelpoisuuden enimmäispitoisuudet:
TavanMittausepäVaarallinen
Pysyvä jäte
omainen
varmuus
jäte
jäte
Yksikkö
* 0,5 pH-yks.
mS/m
* 30 %
mg/kg
0,5
2
25
* 40 %
mg/kg
20
100
300
* 40 %
mg/kg
0,04
1
5
* 40 %
mg/kg
0,5
10
70
* 40 %
mg/kg
2
50
100
* 40 %
mg/kg
0,01
0,2
2
* 40 %
mg/kg
0,5
10
30
* 50 %
mg/kg
0,4
10
40
* 40 %
mg/kg
0,5
10
50
* 40 %
mg/kg
0,06
1
5
* 40 %
mg/kg
0,1
1
7
* 40 %
mg/kg
4
50
200
* 40 %
mg/kg
* 40 %
* 40 %
mg/kg
800
15 000
25 000
40 %
mg/kg
10
150
500
mg/kg
1 000
20 000
50 000
* 40 %
mg/kg
500
800
1 000
40 %
mg/kg
4 000
60 000
100 000
40 %

* = Akkreditoitu menetelmä
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TESTAUSSELOSTE 2021-4600-4
1(2)
korvaa saman numeron selosteen päiväyksellä 19/03/21
30.03.2021 Korjattu aikaisempi virheellinen Hg-tulos.

Tilaaja

0350017-4
Fortum waste solutions Oy
(Kaatopaikkakelpoisuus)

PL 928
00026 Basware
Näytetiedot

Näyte
Näyte otettu
Vastaanotettu
Tutkimus alkoi

Jäte, kokonaispitoisuudet
Kellonaika
02.03.2021
Kellonaika
02.03.2021
Näytteenoton syy

Näytteen ottaja
Viite

Tilaajan toimesta
RW1100/2/21UL00148_21UL00149/

Analyysi

Menetelmä

14.30
Tilaustutkimus

Yksikkö

4600-4
Jäte,
kokonaispitoisuudet
21UL00149

Orgaanisen hiilen
kokonaismäärä (TOC)
ANC pH 4
Kuiva-aine
- lietteestä
Neutraloiva kyky, Nd
pH-mittaus
Kuiva-aineen orgaaninen aines
- orgaaninen aines
Arseeni, As
Boori, B
Elohopea, Hg

* 1) EN 13137

0,6

% ka

EN 14429

1,11

mol H+/kg

*

SFS 3008:1990
SFS-EN 12945
SFS-EN 13037:2011

100
5
12,2

%
% Ca ka

*
*
*
*

SFS 3008:1990
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009
ICP-MS: SFS-EN ISO 17294-2 2016

Fosfori, P
Kadmium, Cd
Kalium, K
Kalsium, Ca
Kromi, Cr
Kupari, Cu
Lyijy, Pb
Magnesium, Mg
Natrium, Na
Nikkeli, Ni
Sinkki, Zn
Vanadiini, V
Molybdeeni, Mo
Seleeni, Se
Antimoni, Sb

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

0,3
<5
29
< 0,05
Korjattu virheellinen
tulos
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009 1 100
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009 < 1
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009 8 600
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009 16 000
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009 29
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009 12
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009 < 5
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009 2 900
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009 480
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009 10
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009 210
ICP-OES: SFS-EN ISO 11885:2009 6
ICP-MS: SFS-EN ISO 17294-2 2016 < 2
ICP-MS: SFS-EN ISO 17294-2 2016 < 1
ICP-MS: SFS-EN ISO 17294-2
<2

% TS
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka

mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
mg/kg ka
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TESTAUSSELOSTE 2021-4600-4
2(2)
korvaa saman numeron selosteen päiväyksellä 19/03/21
30.03.2021 Korjattu aikaisempi virheellinen Hg-tulos.
PAH-määritys
SFS-ISO 18287: 2007
- PAH-yhdisteet yhteensä
< 0,1
- PAH-yhdisteet yhteensä
< 0,1
(PIMA) x
- Naftaleeni x
*
0,02
- 2-Metyylinaftaleeni
*
< 0,1
- 1-Metyylinaftaleeni
*
< 0,1
- Bifenyyli
*
< 0,1
- 2,6-Dimetyylinaftaleeni
*
< 0,1
- Asenaftyleeni x
*
< 0,1
- Asenafteeni x
*
< 0,1
- 2,3,5-Trimetyylinaftaleeni
*
< 0,1
- Fluoreeni x
*
< 0,1
- Fenantreeni x
*
< 0,05
- Antraseeni x
*
< 0,01
- 1-Metyylifenantreeni
*
< 0,1
- Fluoranteeni x
*
< 0,1
- Pyreeni x
*
< 0,1
- Bentso(a)antraseeni x
*
< 0,03
- Kryseeni x
*
< 0,1
- Bentso(b)fluoranteeni
*
< 0,1
- Bentso(k)fluoranteeni x
*
< 0,1
- Bentso(e)pyreeni
*
< 0,1
- Bentso(a)pyreeni x
*
< 0,1
- Peryleeni
*
< 0,1
- Indeno(1,2,3-cd)pyreeni x
*
< 0,1
- Dibentso(a,h)antraseeni x
*
< 0,1
- Bentso(ghi)peryleeni x
*
< 0,1
* = Akkreditoitu menetelmä
1)=näytteen tutkija ALS Czech Republic, s.r.o. (Lab 1163/CIA)
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OMAVALVONTASUUNNITELMA
TUHKAN LANNOITE- JA MAANRAKENNUSKÄYTTÖ
Enni Keronen

1.4.2021

GFN Lieksa Oy | Talttatie 10, 81700 Lieksa | www.greenfuelnordic.fi
puh. 040 540 8441 | Y-tunnus 2794306-8

Tämä dokumentti on GFN Lieksa Oy:n omavalvontasuunnitelma tuhkan lannoitekäyttöön
toimittamiseksi. Suunnitelma päivitetään vuosittain ja aina toiminnan muuttuessa merkittävästi.
Omavalvontasuunnitelma on kaikkien tehtaan työntekijöiden käytössä.

Organisaatio
GFN on suomalainen bioöljyjalostusyhtiö. Yhtiön tavoitteena on rakentaa Suomeen lähivuosina
useita biöljyjalostamoita sekä tuottaa niillä markkinoille uusiutuvaa edistynyttä bionestettä.
Bioöljyjalostamokonseptin monistaminen sekä rakennusvaiheen projektointi on osa yhtiön
pääliiketoimintaa.
GFN Lieksa Oy on GFN Oy:n tytäryhtiö. Yhtiön toimitusjohtajalla on kokonaisvaltainen
operatiivisen toiminnan vastuu ja juridinen vastuu yhtiön liiketoiminnasta.
Tehdaspäällikön pääasiallisena tehtävänä on vastata bioöljyjalostamon toiminnasta. Hän vastaa
bioöljyjalostamon toiminnasta, henkilöstöstä ja asiakassuhteista sekä osallistuu tuotannon
kehittämiseen. Lisäksi tehdaspäällikkö vastaa bioöljyjalostamon terveys-, turvallisuus-, laatu- sekä
ympäristöasioista sekä hän vastaa bioöljyjalostamon saapuvan raaka-aineen ja lähtevän
lopputuotteen logistiikasta, sekä tuki- ja varastotoiminnoista.
Pääoperattori valvoo tulevan raaka-aineen ja lähtevän lopputuotteen laatua ja osallistuu muuhun
operatiiviseen toimintaan. Hän vastaa bioöljyjalostamon tuotannosta ja näytteiden otosta tulevan
raaka-aineen ja lopputuotteen osalta.
Tuotantokoordinaattori pitää yllä raaka-aineiden ja tuotannon kirjanpitoa. Hän ylläpitää
laaturaportointia ja raportoi tehdaspäällikölle. Hänen vastuullaan ovat myös luvitus- ja muut
viranomaisasiat sekä -seurannat. Tämän omavalvontasuunnitelman ylläpito ja päivitys kuuluvat
myös hänelle.

Raaka-aine
GFN Lieksa käyttää raaka-aineena sahateollisuuden sivutuotteena muodostuvaa sahanpurua.
Raaka-ainetoimittajilta vaaditaan PEFC- tai FSC-sertifikaatti. Laitoksessa käytetään mänty- ja
kuusipurua.
Sahanpurusta yleensä suurin osa on rungon vanhinta osaa eli sydänpuuta. Prosessissa käytettävä
sahanpuru ei sisällä ollenkaan kuorta. Kuoressa raskasmetalleja on jopa moninkertaisesti
sydänpuuhun nähden.
Jokaisen raaka-aine-erän mukana tulee rahtikirja, josta saadaan tiedot purun toimittajasta sekä
määrätiedot. Saapuvat puruerät varastoidaan laitoksen viereisellä asfalttikentällä. Varastointiaika
on 1-2 päivää. Märkä puru (55%) seulotaan prosessin vaatimaan palakokoon ja kuivataan
viirakuivaimella ennen varsinaista pyrolyysiprosessia.
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Prosessikuvaus
Bioöljy tuotetaan metsäbiomassasta pikapyrolyysillä, kuumentamalla esikäsiteltyä biomassaa
nopeasti hapettomissa olosuhteissa. Kuumennuksen seurauksena biomassa hajoaa ja muodostaa
kaasuja ja hiiltä. Käytetty reaktiolämpötila on noin 500 celsiusastetta ja kaasuuntuminen kestää
noin kaksi sekuntia. Reaktorissa syntynyt kaasu jäähdytetään nopeasti, jolloin se tiivistyy
nesteeksi.
Biojalostamon toiminta on jatkuvaa. Laitos pyörii ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä
viikossa. Arvioitu käyntiaika on 330 päivää vuodessa. Bioöljyn saanto on noin 24 000 tonnia
vuodessa eli noin 70 tonnia vuorokaudessa.
Tuotannossa on kolme pääosaa: raaka-aineen esikäsittely, CPU-yksikkö ja bioöljyn varastointi.
Esikäsittely on luonteeltaan mekaanista puunkäsittelyä, missä laitoksella vastaanotettu
metsäbiomassa seulotaan CPU-prosessin vaatimaan palakokoon ja kuivataan. Biomassa
kuljetetaan suljetuilla kuljettimilla märkäsiilosta viirakuivaimen kautta kuivasiiloon. Kuivurin
jälkeen biomassan kosteus on 5-7%. Kuivauksen tarvitsema lämpö saadaan pyrolyysiprosessista.
CPU-yksikkö on luonteeltaan energiantuotantolaitos, jossa kaasutetaan biomassaa ja poltetaan
kaasuuntumatta jäävä hiilijäännös. Kuivattu biomassa syötetään kuivasiilosta varsinaiseen
pyrolyysiyksikköön, missä pääosa biomassasta kaasuuntuu nopeasti pyrolyysikaasuksi. Tuotanto
saa energiansa kaasuuntumatta jäävästä hiillosjäännöksestä, joka erotetaan kiertävän hiekan
mukana ja poltetaan. Poltossa syntyvät savukaasut ohjataan savukaasusuodattimien kautta
savupiippuun.
Pyrolyysikaasun ja bioöljyn käsittelyssä kaasutuksessa syntynyt pyrolyysikaasu lauhdutetaan,
jolloin pääosa siitä nesteytyy bioöljyksi. Nesteytymättä jäävä osa pyrolyysikaasusta poltetaan
hiillosjäännöksen kanssa. Nesteytynyt bioöljy johdetaan lauhdutuksesta bioöljysäiliöön. Valmis
bioöljy toimitetaan käyttäjille joko rekka- tai junakuljetuksina.
Syntyvä bioöljy on lievästi hapanta ja se on olomuodoltaan raskaan polttoöljyn kaltaista ainetta.
Ilman jatkojalostamista se soveltuu käytettäväksi teollisuuden lämpöenergian lähteenä sekä
laivaliikenteen polttoaineena korvaamaan raskaan polttoöljyn käyttöä.
Jatkojalostusmahdollisuuksia erillisissä jatkojalostusyksiköissä ovat esimerkiksi bioöljyn
jalostaminen liikennepolttonesteiksi tai kemianteollisuuden raaka-aineiksi. Bioöljyn tuotannossa
syntyy myös puutuhkaa, joka voidaan rakeistaa ja hyödyntää lannoitteena.
Biojalostamon pyrolyysiprosessissa muodostuva lentotuhka erotetaan savukaasuvirrasta
sykloneilla. Lisäksi syntyy ajoittain kerättävää kattilan pohjatuhkaa. Tuhka varastoidaan laitoksella.
Biojalostamolla syntyy tuhkaa arviolta kaksi tonnia päivässä eli 660 tonnia vuodessa. Tuhkan
käsittelystä ei aiheudu ilmaan päästöjä.
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Pyrolyysiyksikön tuotantoprosessi on esitetty oheisessa kaaviokuvassa:

Tuhkan muodostuminen
Prosessissa ei käytetä mitään tuhkan laatuun vaikuttavia apuaineita. Näin ollen tuhkan
lannoitekäytettävyys on täysin riippuvainen raaka-aineena käytettävän sahanpurun
ominaisuuksista. Prosessissa käytettävä petihiekka on laadultaan sellaista, ettei se luovuta alkalia
tuhkaan. Prosessihiekka sekoittuu kattilatuhkaan. Kattilatuhkan ravinneainepitoisuus jää niin
alhaiseksi, että sen käyttö lannoitekäytössä ei ole tarkoituksen mukaista. Syntyvä kattilahiekka
suunnataan maanrakennuspuolelle.
Prosessi on suunniteltu niin, että se pitää yllä automaattisesti optimaaliset palamisolosuhteet.
Mikäli prosessin lämpötila laskee määritettyyn alarajaan, käynnistyy nestekaasutoiminen poltin
automaattisesti varmistamaan tavoitellun palamislämpötilan. Tämä toiminto on oleellinen itse
bioöljyn tuotannon kannalta. Samalla se kuitenkin takaa tuhkan laadun, sillä epätäydellinen
palaminen jättäisi tuhkan joukkoon hiiltä. Prosessilämpötilat nähdään reaaliaikaisesti ja
takautuvasti tuotannonseurantajärjestelmästä. Mahdollisten poikkeustilanteiden aikaiset tuhkat
saadaan erotettua lannoitekäyttöön menevästä tuhkasta.
Lentotuhka kerätään ennen savukaasusuodattimia suursäkkeihin (1000 kg). Tuhka tulee
prosessista suoraan säkkiin laitoksen välittömässä läheisyydessä. Pakkausmuoto on valittu niiden
helpon käsiteltävyyden takia. Näin tuhkaa ei pääse liukenemaan/pölisemään ympäristöön.
Jatkossa, toiminnan ja käytön vakiintuessa, on suunnitelmissa vaihtaa suursäkkien käyttö
konttiratkaisuun.
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Kattilatuhka kerätään ”pikkuveli”-siirtolavalle, mistä jokainen noin 1000kg erä punnitaan ja
kirjataan tuotantoaika ja -määrä. Kattilatuhka kerätään vaihtolavalle, jonka tyhjennykset kirjataan
myös ylös. Näin jokaisen vaihtolavan sisältämä tuhka saadaan jäljitettyä tietylle tuotantojaksolle.
Kunnossapito
GFN Lieksa Oy:n jalostamo on aloittanut toimintansa joulukuussa 2020. Koko henkilökunta on
käynyt läpi kattavan koulutuksen tehtaan rakennusaikana. Uudet työntekijät koulutetaan
perehdytyssuunnitelman mukaisesti.
Operaattorit kiertävät määritellyt tarkastuskohteet päivittäin. Tällä varmistetaan tuotannon
toimintavarmuus ja turvallinen työympäristö kaikille toimijoille. Lisäksi kunnossapitoa tehdään
ennakkohuoltosuunnitelman mukaisesti sekä pidempien huoltoseikokkien aikana. Laitoksessa
ajetaan normaalituotannon aikana 2-3 päivän välein ns. puhdistuspoltto. Sen avulla poltetaan
laitokseen kertyneet hiilijäännökset putkistoista. Tällä varmistetaan prosessin tasainen toiminta.
Tehtaalla on oma kunnossapito-organisaatio. Lisäksi suuremmissa huolloissa käytetään
ulkopuolisia urakoitsijoita apuna. Tehtaasta on rakennettu tehdasmalli ALMA-järjestelmään. Kaikki
häiriöt ja kunnossapitotapahtumat dokumentoidaan laitekohtaisesti järjestelmään, josta ne
löytyvät myöhemmin tarkasteltaviksi helposti ja luotettavasti.

Massatase
GFN Lieksa Oy:lla on käytössään energiaviraston hyväksymä kestävyysjärjestelmä. Kaikista raakaaine-eristä kirjataan toimittaja, kuljetusmatka, laatu, määrä ja energiasisältö. Samoin lähtevän
bioöljyn kohdalla. Tuhka on prosessin sivutuote eikä sitä huomioida kestävyysjärjestelmässä.
Koska tuhkaa toimitetaan lannoite- ja maanrakennuskäyttöön, kirjataan myös sen tuotantomäärä
ja -aika kirjanpitoon. Täyttyvät suursäkin numeroidaan juoksevasti. Sama numerointi löytyy
tuotannonseurantajärjestelmästä. Näin saadaan jäljitettyä mistä raaka-aine-erästä kyseinen tuhka
on muodostunut. Toimitusten yhteydessä kirjanpitoon lisätään säkin toimitusaika ja -paikka.
GFN Lieksa Oy:lla on käytössään dokumentinhallintajärjestelmä DocALMA. DocALMA:n serveri on
järjestelmätoimittajan tiloissa ja varmuuskopiot otetaan kerran vuorokaudessa. Kaikki toiminnat
pystytään jäljittämään käyttäjäkohtaisesti. Tällä järjestelyllä minimoidaan riskit seurantatietojen
katoamiseen tai virheellisyyteen. Kaikki massataseeseen liittyvä data-aineisto säilytetään
DocALMA-serverillä 10 vuotta.
Valmistetuista ja markkinoille saatetuista tuhkalannoitteista tehdään vuosi-ilmoitus
Ruokaviratolle. Ilmoitus toimitetaan seuraavan vuoden tammikuussa.
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Tuhka-analyysit
Päivittäisessä operoinnissa tuhkan laatua seurataan silmämääräisesti suursäkkien vaihdon ja
”pikkuveljen” tyhjennyksen yhteydessä. Jos tuhkan ulkonäössä huomataan poikkeavuutta tai
vierasesineitä, otetaan tuhkaerä syrjään jatkotutkimuksia varten. Lannoitekäyttöön kelpaamaton
tuhkaerä merkitään selvästi ja varastoidaan erilleen. Niiden loppusijoitus on kaatopaikalla.
Kaatopaikkasijoituksesta on sopimus Fortum Waste Solutions Oy:n kanssa.
Normaaliajon aikana syntyneestä tuhkasta on otettu kokoomanäyte, jolle on teetetty
laboratorioanalyysit. Analyysit on tehty 2.3.2021 Fortum Waste Solutions Oy:n tilaamana.
Testauksen suoritti MetropoliLab Helsingistä. Labratuloksista nähdään, että lentotuhka soveltuu
lannoitekäyttöön. Kattilatuhka soveltuu maarakennuskäyttöön. Tulokset liitteenä.
Laitoksessa käytetään tällä hetkellä raaka-aineena ainoastaan sahanpurua. Myöhemmin
mahdollisesti raaka-ainepohjan laajentuessa, varmistetaan tuhkan soveltuvuus lannoitekäyttöön
uuden raaka-aineen osalta ennen jatkokäyttöön toimittamista. Tuhkanäytteestä tutkitaan
raskasmetalli- ja ravinnepitoisuudet. Tutkimukset tilataan Fortum Waste Solutions Oy:n kautta.
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