
HARTOLAN KUNTA   Ympäristölupapäätös 
Ympäristölautakunta Lupanumero Y01/2020 
Kuninkaantie 16 Dnro 171/11.01.00/2012 
19600 Hartola    
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ASIA Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen hakemus ympäristöluvan 
muuttamiseksi, Kuljetus- ja jätehuolto Seppo Hynninen Ky:n, jätteenlajittelu- 
ja siirtokuormausasema 

   
 
LUVAN HAKIJA  

 Kuljetus- ja jätehuolto Seppo Hynninen Ky 
 Visakuja 6 
 19600 HARTOLA 
 Y-tunnus 0612702-9 
 Yhteyshenkilö: Seppo Hynninen 0400 878 349 

 
TOIMINTA JA SEN SIJAINTI  
   

Hakemuksen mukainen Kuljetus- ja jätehuolto Seppo Hynninen Ky:n 
lajittelu- ja siirtokuormausasema sijaitsee Hartolan kunnan Hartolan 
kylässä, kiinteistöillä Varastokangas (RNo: 1:2037) ja Varastola (RNo: 
1:3404), osoitteessa Valittulantie 84, 19400 Hartola. 
 
Vuosikapasiteetti on enintään 3650 t/a.  

 
LUVAN HAKEMISEN PERUSTEET 

 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 § 
 Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2 §, 1. mom., kohta 12 f 

 
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 
Ympäristönsuojelulain 31 §:n 2 momentin ja 
ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n kohdan 13 c perusteella 
lupahakemuksen käsittely tapahtuu kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelyssä, joka Hartolan kunnassa on 
ympäristölautakunta.  

    
ASIAN VIREILLETULO 
 

 Ympäristöluvan muutoshakemus on saapunut Hartolan 
ympäristötoimeen 4.5.2020 ja sitä on täydennetty 28.5.2020 

 
 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
 

Toiminnalla on Hartolan ympäristölautakunnan 28.11.2012 myöntämä 
ympäristölupa. 
Kaavoituksessa ei ole tapahtunut muutoksia. Alueella vahvistettu 
taajama-alueen osayleiskaava, jossa alue on määritelty 
metsätalousalueeksi.  



 
Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. 

 
LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 
 

Lajittelu- ja siirtokuormausasema sijaitsee Hartolan kunnan Hartolan 
kylässä, kiinteistöillä Varastokangas RNo: 1:2037 ja Varastola RNo: 
1:3404, osoitteessa Valittulantie 84, 19600 Hartola. 
 
Lähin häiriintyvä kohde on noin 250 metrin päässä oleva asuttu 
kiinteistö. Etäisyys kirkonkylän keskustasta on noin 1600 metriä. 

 
TOIMINNAN KUVAUS HAKEMUKSEN MUKAAN 
 
  

Luvan muutoshakemus 
 

Ympäristölupaan haetaan muutosta toiminnan osittain siirtyessä 
viereiselle kiinteistölle Varastola. Lisäksi tarkennetaan jätemääriä ja 
haetaan lupaa betoni- ja tiilijätteen käyttöön maanrakentamisessa.  
 
Olennaisimmat muutokset ovat: 

- Haetaan lupaa vastaanottaa 600 tn/a kierrätyspuuta. Kierrätyspuulle 
rakennetaan varastointialue kiinteistön Varastola itäreunaan. 

- Haetaan lupaa käyttää n. 3000 tn tiili- ja betonijätettä varastokentän 
pohjarakenteissa 

 
 

Kuvaus toiminnasta 
 

Alueella lajitellaan, käsitellään ja siirtokuormataan Hartolan kunnassa ja 
sen lähialueilla asumisesta sekä liike-elämästä syntyviä tavanomaisia 
jätemateriaaleja. Kiinteistön Varastokangas pinta-ala on noin 1,17 ha.  
 
Lajittelu- ja siirtokuormausasemalla käsiteltävät jätteet 
 
Käsiteltäviä materiaaleja ovat sekajäte, rakennusjäte, teollisuusjäte, 
kierrätyspuu, betoni ja tiili, paperi, pahvi, metalli, energiajäte, lasi ja 
muut hyödynnettävät pienjakeet. Alueella ei käsitellä vaarallisia jätteitä.



Lajittelu- ja siirtokuormausasemalla käsiteltävät jätteet ja niiden 
enimmäismäärät vuodessa: 
 

 Vuodessa varastoiva 
määrä t/a 

Kerralla varastoitava 
määrä / t 

Sekajäte 2000 100 

Rakennus- ja 
teollisuusjäte 

250 100 

Kierrätyspuu 250 -> 600 500 

Betoni- ja tiili 100 300 

Keräyspaperi, pahvi 250 100 

Metalli 150 100 

Erillislajiteltu 
energiajäte 

100 100 

Lasi 50 -> 100 100 

Muut hyödynnettävät 
materiaalit (muovi, 
kuidut) 

50 -> 100 100 

Yhteensä 3200 -> 3650  1500 

 
 
Jätteiden varastointi, lajittelu ja kuljetus 
 
Toiminta käsittää ulkona tapahtuvan sekajätteen siirtokuormauksen 
siirtokontteihin, rakennus- ja purkujätteen välivarastoinnin sekä alueella 
tapahtuvan hyötyjakeiden lajittelun ja välivarastoinnin. Alueella 
harjoitetaan myös satunnaista kierrätyspuun haketustoimintaa. 
Haketuskertoja on vuodessa enintään viisi ja haketuksen kesto kaksi 
työpäivää kerrallaan. Haketukseen käytetään tarkoitukseen soveltuvaa 
liikkuvaa laitteistoa. Lisäksi toiminnanharjoittaja haluaa käyttää tiili- ja 
betonimurskaa varastointialueen maarakennustöihin.  
 
Alueelle on rakennettu lastaussilta siirtokuormattavien jakeiden 
siirtämiseksi suurempiin kuljetusyksiköihin. Alueella tehdään myös 
pienimuotoista lajittelutoimintaa kuljetustehokkuuden parantamiseksi. 
Jätteiden siirtokuormausta lastaussillalla kontteihin on harjoitettu ko. 
tontilla vuoden 2002 alusta, kun Hartolan kunnan kaatopaikka suljettiin 
vuoden 2001 lopussa. 
 
Pahvi ja kierrätyspaperi toimitetaan paperinkäsittelylaitokselle ja 
energiajae ko. jakeen vastaanottoon oikeuttavan luvan omaavaan 
laitokseen. Metalli toimitetaan romutukkuliikkeille ja hyötykäyttöön 
soveltumaton jäteaines toimitetaan edelleen laitoksiin, joilla on 
ympäristölupa vastaanottaa kyseisiä jätteitä. Betonikappaleet ym. 
murskattava kivennäisaines viedään maankaatopaikalle, maantäyttöön 
tai murskausasemalle, kun oman varastointialueen pohjarakenteet ovat 
valmistuneet. Kuormien seasta mahdollisesti löytyvät vaaralliset jätteet 
toimitetaan kunnan vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen. 

 
Asemalla ei tällä hetkellä ole vakituista henkilökuntaa vaan siellä 
työskennellään ajoittain. Siirtokuormaus- ja lajittelutoiminnassa 
käytetään pyöräkuormaajaa ja lajittelukouralla varustettua 



kaivinkonetta. Jätejakeita toimitetaan materiaalihyötykäyttöön ja 
energiahyötykäyttöön.  Kierrätysmateriaalit ja energiajae lajitellaan 
avolavoille ja -kontteihin sekä välivarastoidaan pihalla konteissa 
materiaalista riippuen. 
 
Lajitellut ja siirtokuormatut materiaalit toimitetaan jatkokäsittelyyn 
ympäristöluvan omaaviin laitoksiin. 
 
 

Luvan hakijan esittämä arvio parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta 
 

Hakijan mukaan toiminnassa käytettävän kaluston voidaan katsoa 
edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja toiminnan käytännöt 
ovat yleisesti käytössä vastaavassa toiminnassa. 

 
Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen 
 

Haju: 
Sekajäte kuormataan ja tiivistetään korkeareunaisiin 
siirtokuormauskontteihin, eikä niitä varastoida kasoissa pihamaalla. 
Kesäisin hajua torjutaan mm. tihentämällä jätteiden kuljetusväliä. 
 
Pöly: 
Lajitteluaseman piha tulee olemaan sorapäällysteinen. Liikenteen 
vähäisyyden takia se ei aiheuta merkittävää pölyhaittaa ympäristölle. 
 
Melu: 
Asemalla syntyy melua kuorma-autoliikenteestä, kauhakuormaajista 
sekä lastin purkamisesta ja kuormauksesta. Kiinteistöllä käy päivittäin 
keskimäärin 3-4 kuorma-autoa. Toimintaa harjoitetaan arkisin klo 7.00-
21.00 välisenä aikana. 
 
Jätevedet: 
Alueella ei synny jätevesiä. Piha-alueen sadevedet ohjataan maastoon. 
Kiinteistöllä ei käsitellä öljyjä eikä vaarallista jätettä. 
 
Roskaantuminen: 
Piha-alueelle ja mahdollisesti sen ulkopuolelle lentäneet roskat 
siivotaan säännöllisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASIAN KÄSITTELY 
 
Asian vireillä olosta tiedottaminen 
 

Ympäristöluvan muutoshakemuksen vireillä tulosta on tiedotettu 
kuuluttamalla Hartolan kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 29.5.–
29.6.2020 välisenä aikana. Hakemuksesta on annettu erikseen tieto 
tiedossa oleville asianosaisille. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan 
nähtävillä Hartolan kunnanvirastolla. 

 
Lausunnot Hakemuksesta pyydettiin lausunto Päijät-Hämeen sosiaali- ja  
  terveysyhtymältä, joka toimii kunnan terveydensuojeluviranomaisena. 

 
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän lausunto: 
 
Kuljetus- ja jätehuolto Seppo Hynninen Ky hakee lajittelu- ja 
siirtokuormausaseman voimassa olevan ympäristöluvan muutosta. 
Muutos koskee tavanomaisen jätteen lajittelu- ja siirtokuormausaseman 
toiminnan osittaista siirtymistä viereiselle kiinteistölle. Lisäksi hakemus 
koskee tarkennuksia lupamääriin sekä betoni- ja tiilijätteen käyttöä 
maanrakentamisessa. Toiminta-alue sijaitsee Hartolan kunnassa 
osoitteessa Valittulantie 84. Toiminta ei sijaitse luokitellulla 
pohjavesialueella. 
 
Terveydensuojeluviranomaisen tietoon ei ole aikaisemmin tullut epäilyjä 
toiminnasta aiheutuvasta terveyshaitasta tai merkittävästä 
viihtyvyyshaitasta. Seuraavat seikat tulisi kuitenkin huomioida 
lupaprosessissa. 
 
Toiminnalla ei saa olla haitallista vaikutusta pohja- tai pintavesille. 
Betoni- ja tiilijätettä sisältävän maarakennekerroksen ja ylimmän 
pohjavedenpinnan väliin tulee jättää riittävä suojakerros. Alueelle 
muodostuvien hulevesien johtaminen ja käsittely tulee suunnitella ja 
toteuttaa hallitusti, eikä niiden johtamisesta saa aiheutua vaaraa pohja 
vedelle tai pintavesille. Hakemuksen tiedoista ei tule esille, 
varastoidaanko alueella työkoneiden polttoaineita tai muita kemikaaleja. 
Mahdollinen varastointi ja työkoneiden tankkaus tulee järjestää siten, 
ettei haitallisia aineita pääse valumaan maaperään. Myös mahdolliset 
aliurakoitsijat tulee perehdyttää huolelliseen toimintaan. 
 
Pölyn leviämistä ympäristöön tulee tarkkailla ja torjua tarvittaessa 
toiminta-alueella ja liittymäteillä esim. kastelemalla. 
 
Alueelle tulee vastaanottaa ainoastaan luvan mukaisia jätteitä. Jos 
alueelle tuodaan muuta kuin ympäristöluvan mukaista materiaalia, tulee 
se toimittaa mahdollisimman pian asianmukaiseen käsittelypaikkaan. 
Asiaton pääsy ja luvaton jäteaineksen sijoittaminen alueella tulee estää 
esim. lukittavalla puomilla. Toiminnanharjoittajan tulee 
tarkkailla ja tarvittaessa torjua ympäristön roskaantumista ja 
haittaeläinten esiintymistä. 
 
Muilta osin terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa 
ympäristölupahakemuksesta. 



Muistutukset ja mielipiteet 
 

Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia.  
 
 

   
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 
 
Ratkaisu Kuljetus ja jätehuolto Seppo Hynninen Ky:lle myönnetään 

ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupa jätteen lajittelu- ja 
siirtokuormausasemalle edellyttäen, että toimintaa harjoitetaan 
hakemuksessa esitetyn mukaisesti, siten muutettuna kuin 
lupamääräyksistä ilmenee. 

 
 Ympäristölautakunnan lupamääräyksiä on osin muutettu, poistettu ja 

kirjoitettu kokonaan uudestaan. Lupamääräykset ovat seuraavat: 
 
LUPAMÄÄRÄYKSET  
 
Vastaanotettavat jätteet 
 

1. Kuljetus- ja jätehuolto Seppo Hynninen Ky saa vastaanottaa, 
käsitellä, välivarastoida ja lajitella rakentamisessa, kaupassa ja 
teollisuudessa sekä kotitalouksissa syntyviä hyödyntämiskelpoisia 
jätteitä enintään 3650 tonnia vuodessa. 
 
Alueella saa kerralla varastoida lajiteltuja ja lajittelemattomia jätteitä 
enintään noin 1500 tonnia. (YSL 66 §, 45 §) 
 
2. Siirtokuormaus- ja lajitteluasemalla ei saa ottaa vastaan vaarallista 
jätettä. Mikäli asemalle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole tässä 
ympäristöluvassa sallittu, on jäte viipymättä toimitettava laitokseen, jolla 
on lupa kyseisen jätteen vastaanottamiseen tai jäte on palautettava sen 
haltijalle. (YSL 66 §, 45 §) 

 
Toiminta 

3. Jätteitä saa lajitella, siirtokuormata ja energiapuuta hakettaa sekä 
suorittaa muita melua aiheuttavia töitä maanantaista perjantaihin klo 7-
21 pois lukien arkipyhät. 
 
Lajittelu- ja siirtokuormausaseman toiminnasta ja liikenteestä ei saa 
aiheutua haitallista melua tai tärinää. Lähimmillä asutuilla kiinteistöillä 
melutaso ei saa ylittää Laeq 55 dB. (YSL 66 §, 45 §, NaapL 17§, JL 13 §, 
JäteVNA 10 §, VNp 93/1992) 
 
4. Lajittelu- ja siirtokuormausaseman asianmukaista hoitoa, käyttöä ja 
niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on määrättävä näistä 
tehtävistä vastuussa oleva vastaava hoitaja. Vastaavan hoitajan nimi ja 
yhteystiedot on ilmoitettava Hartolan kunnan ympäristöviranomaiselle. 
Mikäli vastaavan hoitajan nimi tai yhteystiedot muuttuvat, on muutos 
saatettava viipymättä tiedoksi Hartolan kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 66 §, 45 §, 46§, NaapL 17§) 

 



Jätteiden käsittely 
 

5. Jätteiden lajittelu, siirtokuormaus, varastointi ja energiapuun haketus  
on järjestettävä siten, että toiminnasta ei aiheudu alueen 
roskaantumista, haju-, melu- tai pölyhaittaa eikä muuta ympäristö- tai 
terveyshaittaa. Jätteiden vastaanoton, siirtokuormauksen, varastoinnin 
tai poiskuljettamisen aikana piha- ja liikennealueille sekä ympäristöön 
joutuneet jätteet on kerättävä viipymättä. (YSL 16 §, 17 §, 66 §, 45 §, 
NaapL 17 §, JL 13 §, 72 §, JäteVNA 10 §, VNp 993/1992) 
 
6. Lajittelu- ja siirtokuormausasemalle vastaanotettavat kuormat on 
lajiteltava ja varastoitava siten, että eri jätelajit pysyvät erillään. 
Jätteiden varastointiaika on pyrittävä pitämään mahdollisimman 
lyhyenä. 
 
Jätteiden varastointi suoritettava niin, ettei siitä aiheudu palon vaaraa. 
Säilytettävät jätteet on tiivistettävä, jotta mahdollinen palaminen 
mahdollisimman on hidasta.  (YSL 66 §, JL 13 §, 15 §) 
 

Betoni- ja tiilijätteen käyttö maarakentamisessa 
 

7. Lajittelu- ja siirtokuormausaseman maarakennustöihin saa käyttää 
vähintään 90mm:n kappalekokoon murskattua betoni- ja tiilijätettä. 
Betonimurskaa saa käyttää vain maarakenteen tasauksen, 
kantavuuden ja kestävyyden kannalta tarpeellinen määrä kuitenkin niin, 
että jätettä sisältävän rakenteen paksuus on enintään 150 cm. 
Betonijätteen joukossa ei saa olla esim. raudoitusrautoja, puuta tai 
muita jätteitä.  
 
Betoni- ja tiilijätettä voidaan käyttää lajittelu- ja siirtokuormausaseman 
maarakenteisiin lupahakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisessa 
paikassa enintään 3000 tonnia. Betoni- ja tiilijätettä sisältävän 
maarakennekerroksen ja ylimmän pohjavedenpinnan väliin tulee jättää 
vähintään 1 m suojakerros. Jätekerros on peitettävä vähintään 10 cm 
paksuisella sepeli- tai maakerroksella.  
 
Käytettävän betoni- ja tiilimurskeen tulee täyttää Valtioneuvoston 
asetuksen 843/2017 (MARA-asetus) liitteen 2 laatuvaatimukset 
peitetylle kenttärakenteelle. Betonimurskeiden ympäristökelpoisuus 
tulee tutkia MARA-asetuksen liitteen 3 b) mukaisesti rakentamisen ja 
purkamisen yhteydessä syntyvinä jätteinä. Jos hyödynnettävä jäte ei 
täytä asetuksen vaatimuksia, se on toimitettava viipymättä paikkaan, 
jolla on lupa ottaa vastaan kyseistä jätettä. Tutkimustulokset on 
toimitettava ennen jätteen vastaanottoa tiedoksi Hartolan kunnan 
ympäristönsuojeluun. 
 
Betonijätteen työstämisestä ei saa aiheutua naapureille ja ympäristölle 
kohtuutonta rasitusta. Pölyämistä tulee tarvittaessa estää kastelulla tai 
muulla tehokkaalla keinolla. (YSL 66 §, JL 13§, MARA 843/2017, Vnp 
93/1992) 
 
 

 



Jätteiden kuljettaminen ja edelleen toimittaminen 
 

8. Vastaanotetut ja lajitellut jätteet on toimitettava jätteen hyödyntäjille 
tai käsittelijöille niin usein, ettei alueelle muodostu jätevarastoja eikä 
aseman toiminnasta aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle. (YSL 66 §, JL 13 §, 29 §) 

 
9. Kuormien mukana tulleiden vaarallisten jätteiden siirtoa varten on 
laadittava siirtoasiakirja, joka annetaan jätteen kuljettajalle 
luovutettavaksi edelleen vaarallisen jätteen vastaanottajalle. (YSL 66 §, 
JL 121 §) 
 
10. Jätteiden kuljettamisessa on käytettävä yrityksiä, joilla on 
alueellisen ympäristöviranomaisen päätös jätetiedostoon 
merkitsemisestä. Jätteet ja vaaralliset jätteet on toimitettava laitokseen, 
jonka ympäristöluvassa on hyväksytty tällaisen jätteen vastaanotto. 
(YSL 66 §, 45 §, JL 29 §, 31 §) 

 
Häiriö- ja poikkeustilanteet 

 
11. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on oltava aina saatavilla 
riittävä määrä imeytysmateriaalia. Paikalla työskentelevät työkoneet 
varustettava alkusammuttimilla.  (YSL 66 §) 
 
12. Ympäristöön vahingon tai onnettomuuden seurauksena joutuneista 
vaarallisista aineista on ilmoitettava välittömästi Päijät-Hämeen 
pelastuslaitokselle ja Hartolan ympäristövalvontaan. (YSL 66 §, 134 §) 
 

Toiminnan muuttamiseen tai lopettamiseen liittyvät määräykset 
 

13. Toiminnassa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava kunnan 
ympäristövalvontaan, vaikka ne eivät edellyttäisikään ympäristöluvan 
muuttamista. (YSL 170 §, 172 §, YSA 30 §) 
 
14. Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kolme kuukautta ennen 
toiminnan lopettamista, esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma 
vesiensuojelua, maaperäsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan 
lopettamiseen liittyvistä toimista. 
 
Tontti on kunnostettava lupahakemuksen mukaisen toiminnan 
päättyessä. (YSL 66, 62, 133 §) 

 
Tarkkailu-, raportointi- ja kirjanpitomääräykset 

 
15. Seppo Hynninen Ky:n on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä 
toimitettava Hartolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä 
vuotta koskeva raportti lajittelu- ja siirtokuormausaseman toiminnasta. 
Raportissa on esitettävä seuraavat asiat: 
- vastaanotetun jätteen määrä (t) ja laatu 
- eteenpäin toimitetun jätteen määrä, laatu ja toimituskohde 
- maarakentamiseen käytetyn betoni- ja tiilijätteen määrä ja laatu, sekä 
asemapiirros, josta selviää mihin ko. jätettä on tontilla sijoitettu 
- vuoden lopussa varastossa olleen jätteen määrä 



- mahdolliset poikkeukselliset tilanteet 
- suoritetut tarkastukset 
 
Lajittelu- ja siirtokuormausaseman toiminnasta on pidettävä 
käyttöpäiväkirjaa, joka on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan 
valvontaviranomaiselle. (YSL 66 §, 62 §, JL 120 §, 122 §) 

 
Muut määräykset 

 
16. Lajittelu- ja siirtokuormausasema on aidattava 30.6.2013 
mennessä niin, että asiaton pääsy ja jätteen luvaton toimittaminen 
alueelle voidaan estää. Aidan on oltava riittävän korkea ja 
tiheäsilmäinen, jotta se estää roskien leviämisen alueen 
ulkopuolelle. Aita on pidettävä kunnossa ja portit lukittuna muulloin 
kuin aseman aukioloaikoina. Jätteen varastointia ei saa harjoittaa 
aidatun alueen ulkopuolella. (YSL 66 §, JL 13 §,) 

  
Vakuus 

17. Seppo Hynninen Ky:n on asetettava Hartolan 
ympäristölautakunnalle 4000 €:n vakuus, joka kattaa toiminnan 
mahdollisesti loppuessa sen, että jätteet voidaan kuljettaa 
asianmukaiseen vastaanottopaikkaan ja lajittelu- ja 
siirtokuormausaseman alue voidaan siistiä. Vakuusasiakirjat on 
toimitettava Hartolan ympäristövalvontaan 30 päivän kuluessa 
siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. (YSL 59 §) 

 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT  
 
Lupaharkinnan perusteet 

 
 Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja 
noudatetaan annettuja määräyksiä toiminta täyttää 
ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla annettujen asetusten 
vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja 
sen nojalla on säädetty. 

 
Luvan myöntämisen edellytykset 

 
Ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen 
mukaisesti lajittelu- ja siirtokuormausaseman toiminnasta ei 
aiheudu 
- terveyshaittaa 
- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa 
- maaperän tai pohjaveden pilaantumista 
- erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista  
- vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttö 
mahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella 
- kohtuutonta haittaa naapureille 
 
Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama 
pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski. 

 
Lupamääräysten perustelut 



 
Yleiset perustelut 

 

Toiminnan ympäristöhaittojen ja niiden vaikutusten ehkäisemiseksi 
päästöjä ja jätteitä koskevien määräysten antaminen on 
tarpeellista. Lupamääräyksiä annettaessa on 
ympäristönsuojelulain 43§:n mukaisesti tässä päätöksessä otettu 
huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla 
toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön 
kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen 
toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä 
tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet.  

 
Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien määräysten 
tulee lisäksi perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. 
Toimittaessa tämän ympäristöluvan mukaisesti voidaan toiminnan 
katsoa edustavan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. 

 
Lupamääräysten yksilöidyt perustelut  

 

1. Vastaanotettavien ja varastoitavien jätteiden määrää ja laatua on 
rajoitettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. 
 

2. Ympäristönsuojelulain 45 §:n 2 momentin perusteella lupa voidaan 
rajoittaa vain tietynlaisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn. 
 

3. Melutasoa koskeva määräys on annettu ottamalla huomioon 
valtioneuvoston päätös No 993/1992 melutason ohjearvoista. 
Päätöksen mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, 
virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä 
läheisyydessä melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa LAeq 55 dB. 
Tarvittaessa tulee ryhtyä meluntorjuntatoimenpiteisiin.   

 
4. Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelypaikan asianmukaista hoitoa, 

käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua 
varten on hyödyntämis- tai käsittelypaikan pitäjän määrättävä 
näistä tehtävistä vastuussa oleva hyödyntämis- tai käsittelypaikan 
vastaava hoitaja.  

 
5. Jätelain 13 §:n mukaan jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua 

vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Lajittelu- ja 
siirtokuormausasema on suunniteltava, perustettava ja hoidettava 
siten, ettei siitä eikä sen käytöstä aiheudu vaaraa tai haittaa 
terveydelle tai ympäristölle, maaperän pilaantumista, pinta- ja 
pohjavesien pilaantumista, melu- tai pölyhaittaa, ympäristön 
roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle asemalle 
ominaista haittaa. 

 
6. Jätelain 13§:n mukaan jätteitä ei saa hylätä eikä käsitellä 

hallitsemattomasti. Jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, eikä roskaantumista. 

 



7. Betonin käyttöä maanrakentamisessa ohjaa valtioneuvoston 
asetus 843/2017. Betoni- ja tiilijäte saattaa sisältää ympäristölle 
haitallisia aineita, joten sen laadusta on oltava riittävä tieto ennen 
kuin sitä käytetään maarakentamisessa. Lajittelu- ja 
siirtokuormausaseman pinta-ala ja sallittu kerrospaksuus 
huomioiden betoni- ja tiilijätettä ei ole mahdollista hyödyntää 
maarakentamisessa 3000 tonnia enempää. 

 
8. Jätelain 13 §:n mukaan jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua 

vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle 
 

9. Jätelain 121§:n mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja 
vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan- ja 
rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteestä ja 
pilaantuneesta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan 
vastaanottajalle. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja 
seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, 
määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä 
kuljettajasta.  
 

10. Jätteen saa luovuttaa vain vastaanottajalle, jolla on oikeus 
ympäristöluvan nojalla ottaa jäte vastaan, tai sille, joka on merkitty 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, tai vastaanottajalle, jolla on 
riittävät edellytykset huolehtia jätehuollon asianmukaisesta 
järjestämisestä.  

 
11. Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumalla ehkäistään ja 

vähennetään onnettomuuksista aiheutuvia haitallisia terveys- ja 
ympäristövaikutuksia sekä ympäristön pilaantumisen vaaraa. 
 

12.  Poikkeuksellisista tilanteista ilmoittaminen on tarpeen 
mahdollisten ympäristö- ja terveysriskien arvioimiseksi sekä 
tarvittavien toimenpiteiden määrittelemiseksi. 
 

13. Toiminnassa tapahtuvat muutokset on ilmoitettava valvonnan 
toteuttamiseksi. 
 

14. Toiminnan päättyessä alue on siistittävä ja kunnostettava siten, 
että jätelain 72§:ssä tarkoitettu roskaamista ja 
ympäristönsuojelulain 7§:ssä tarkoitettua maaperän 
pilaamiskieltoa koskevat kunnostustoimenpiteet tulevat täytetyiksi. 

 
15. Jätelain 122 §:n mukaan valvontaviranomaisella sekä 

ympäristöministeriöllä ja kunnalla on oikeus pyynnöstä saada 
jätteen haltijalta tai muulta jätehuoltoa järjestävältä tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten tai tehtävien 
hoitamista varten tarpeelliset tiedot.  
 

16. Lajittelu- ja siirtokuormausaseman aitaaminen ja porttien 
lukitseminen muina kuin aukioloaikoina estää alueen luvattoman 
käytön ja vähentää ilkivaltaa. Jätelain 72§ kieltää roskaamisen. 
Aitaamalla toiminta saadaan rajattua tontille ja vähennetään 



roskaantumista. Määräajalla varmistetaan, että aitaaminen tullaa 
tekemään. 
 

17. Jätteen käsittelytoiminnalle on asetettava vakuus asianmukaisen 
jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen 
tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuudeksi on asetettu 4000 
euroa kattaa lajittelu- ja siirtokuormausasemalla enintään 
varastoitavien jätteiden toimittamisen jatkokäsittelyyn ja alueen 
siivoamisen. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa tarvittaessa. 

 
Päätöksen voimassaolo 
 
  Päätös on voimassa toistaiseksi 
 
Päätöksen peruuttaminen ja luvan muuttaminen 
 

 Lupaviranomainen voi YSL 93 §:n nojalla valvontaviranomaisen 
 aloitteesta peruuttaa luvan, jos: 
 
 1) hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti 
 vaikuttaneet luvan myöntämisen edellytyksiin; 
 2) lupamääräyksiä on valvontaviranomaisen kirjallisesta 
 huomautuksesta huolimatta toistuvasti rikottu siten, että 
 toiminnasta voi aiheutua luvan  myöntämisen edellytysten 
 vastainen seuraus; 
 3) toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada täytetyksi lupaa 
 muuttamalla. 
 
 Lupaviranomaisen on YSL 89 §:n mukaan valvontaviranomaisen, 
 asianomaisen yleistä etua valvovan viranomaisen tai 
 haitankärsijän taikka  YSL 186 §:ssä tarkoitetun rekisteröidyn 
 yhdistyksen tai säätiön aloitteesta  muutettava lupaa, jos: 
 
 1) toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa 
 olennaisesti ennalta arvioidusta; 
 2) toiminnasta aiheutuu tässä laissa kielletty seuraus; 
 3) parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä 
 voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia; 
 4) toiminnan ulkopuoliset olosuhteet ovat luvan myöntämisen 
 jälkeen olennaisesti muuttuneet ja luvan muuttaminen on tämän 
 vuoksi tarpeen; 
 5) luvan muuttaminen on tarpeen luvan myöntämisen jälkeen 
 lainsääsäädännössä annetun sitovan ympäristön pilaantumisen 
 ehkäisemistä koskevan yksilöidyn vaatimuksen täyttämiseksi. 

 
 

Asetuksen noudattaminen 
 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla 
jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvassa 
poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, 
on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §) 

 



Päätöksen täytäntöönpano 
 

 Lupamääräykset tulevat voimaan, kun lupapäätös on saanut 
lainvoiman. 

 
Sovelletut oikeusohjeet 

 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 
 Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 
 Jätelaki (646/2011) 
 Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (38/2011) 

  Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 10 §  
 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 
 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 
 Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä 
 maarakentamisessa MARA (843/2017) 
 Hartolan kunnanvaltuuston (16.6.2016) hyväksymä kunnan 
 ympäristönsuojelun taksa   

 
Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 

 
 Tämän lupapäätöksen käsittelystä peritään Hartolan kunnan 
voimassa olevan ympäristötoimen maksutaksan mukaisesti 583 € 

 
Päätöksestä tiedottaminen 

 
Päätös   Hakija 

 
Jäljennös päätöksestä 

 
  Hartolan kunnanhallitus 
  Hämeen Ely-keskus 
  Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 

 
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä 

 
Tieto päätöksestä julkaistaan Hartolan kunnan sähköisellä 
ilmoitustaululla. 

 
 
Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan 

 hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa 
 päätöksen annosta antopäivää lukuun ottamatta.  

 
 Valitusosoitus on liitteenä. 

 
ALLEKIRJOITUS  

 Hartolan kunta 
 Ympäristölautakunta 
 
  
 Markku Karnaattu  Matti Nikupeteri 
 Puheenjohtaja  Sihteeri 


