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ASIA
Päätös Kempeleen Siirtokuljetus Oy:n Kempeleen 
jätteenkäsittelylaitoksen tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä 
ympäristönsuojelulain (527/2014) 64 §:n mukaisesti.

TOIMINNANHARJOITTAJA
Kempeleen Siirtokuljetus Oy, Kempeleen jätteenkäsittelylaitos

Ekohaka 7

90440 Kempele

ASIAN VIREILLETULO
Esitys Kempeleen Siirtokuljetus Oy:n Kempeleen 
jätteenkäsittelylaitoksen tarkkailusuunnitelmaksi on toimitettu Pohjois-
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
hyväksyttäväksi 15.2.2019. 

TOIMINTAA KOSKEVA LUPAPÄÄTÖS
Kempeleen Siirtokuljetus Oy:n Kempeleen jätteenkäsittelylaitoksen 
ympäristölupa, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupapäätös Nro 
63/2018/1, dnro PSAVI/2331/2015, 10.7.2018.

TARKKAILUSUUNNITELMAN KÄSITTELY
Tarkkailusuunnitelman vireilläolosta ei ole kuulutettu eikä 
tarkkailusuunnitelmasta ole katsottu tarpeelliseksi pyytää lausuntoja.  

TARKKAILUSUUNNITELMAN SISÄLTÖ
Kempeleen Siirtokuljetus Oy:n jätteenkäsittelylaitoksen seuranta- ja 
tarkkailusuunnitelmassa on esitetty jätteenkäsittelyn seurannan ja 
tarkkailun järjestämiseksi edellytetyt asiat, toiminnan käyttötarkkailu,  
päästötarkkailu ja vaikutustarkkailu sekä raportointiin liittyvät asiat. 
Toiminnanharjoittajan päivitetty esitys tarkkailusuunnitelmaksi on 
päätöksen liitteenä (Kempeleen Siirtokuljetus Oy:n seuranta- ja 
tarkkailusuunnitelma). 

Alueen pintavesistä otetaan joka toinen vuosi kolme näytettä sulana 
aikana seuraavasti:
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Kuivatusojaan menevästä alemmasta purkuputkesta pisteestä PPNO 
määritetään pH, sähkönjohtavuus, kiintoainepitoisuus, öljyhiilivedyt 
(C10-C40), TOC, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, sulfaatti, kloridi ja 
liukoiset metallipitoisuudet (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn 
ja Hg). 

Erotuskaivojen toiminta ja asfaltoidulta alueelta tulevien valumavesien 
laatu tarkistetaan tarkkailukaivoista NOK-1 ja NOK-2. Tarkkailukaivosta 
NOK-1 tutkitaan kiintoainepitoisuus, öljyhiilivedyt (C10–C40), pH, 
sähkönjohtavuus, kokonaisfosfori ja kokonaistyppi. Tarkkailukaivosta 
NOK-2 tutkitaan kiintoainepitoisuus, pH, sähkönjohtavuus, liukoiset 
metallipitoisuudet (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn ja Hg), 
sulfaatti ja kloridi.

VIRANOMAISEN RATKAISU JA PERUSTELUT
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tarkistanut Kempeleen 
Siirtokuljetus Oy:n Kempeleen jätteenkäsittelylaitoksen seuranta- ja 
tarkkailusuunnitelman ja hyväksyy sen seuraavin muutoksin ja 
tarkennuksin:

 Pisteistä PPNO, NOK-1 ja NOK-2 tulee ottaa näytteet vuosittain 
sulan maan aikana. Näytteistä tulee analysoida 
tarkkailusuunnitelmassa esitetyt tiedot. 

 Toteutettujen tarkkailujen ja mittausten tuloksista tulee koostaa 
yhteenveto, josta käy ilmi mm. alueen sääolosuhteet, sadanta, 
laskettu kuormitus ja sanallinen arvio toiminnan 
ympäristövaikutuksista.

ELY-keskus voi analyysitulosten perusteella antaa tarkentavia 
määräyksiä ja ohjeita tarvittavista toimenpiteistä ja tarkkailun 
jatkumisesta (tarkkailun tihentäminen tai supistaminen).

Ojaan johdettavan veden öljyhiilivetypitoisuuden on oltava alle 5 mg/l 
(standardin SFS-EN-858-1 luokan I öljynerottimille asetettu 
vaatimustaso, kun vedet johdetaan maastoon). Mikäli tarkkailussa 
havaitaan vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista annetun 
valtioneuvoston päätöksen (1022/2006) mukaisen elohopea-, kadmium-
, lyijy- ja nikkelipitoisuuden ympäristönlaatunormin ylittävä pitoisuus, 
luvanhaltijan on esitettävä kolmen kuukauden kuluessa tulosten 
saamisesta ELY-keskukselle arvio päästön merkittävyydestä ja 
vaikutuksista vesistöön sekä suunnitelma tarvittavista toimista.

Tarkkailujen tulokset on toimitettava ELY-keskukselle ja Kempeleen 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle välittömästi niiden valmistuttua

ELY-keskus katsoo, että päivitetty tarkkailusuunnitelma noudattaa 
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöstä Nro 63/2018/1 (annettu 
10.7.2018). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle on annettu luvassa 
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mahdollisuus antaa tarkentavia määräyksiä tarkkailun jatkumisesta. 
ELY-keskus on katsonut tarpeelliseksi laajentaa tarkkailua tehtäväksi 
vuosittain johtuen jätteenkäsittelytoiminnan laajuudesta, toiminnassa 
havaituista puutteista sekä pohjavesialueen läheisyydestä. Lisäksi 
raportointia koskevaa määräystä on tarkennettu, jotta 
valvontaviranomainen saa riittävät tiedot toiminnan valvomiseksi. 
Tarkkailusuunnitelmassa on muutoin huomioitu lupaamääräyksessä 28 
edellytetyt asiat ja annettu riittävän yksityiskohtaiset tiedot 
lupamääräysten noudattamisen varmistamiseksi, toiminnan 
valvomiseksi ja toiminnan ympäristövaikutusten selvittämiseksi.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Tarkkailusuunnitelma on pidettävä ajantasaisena ja sitä voidaan 
tarvittaessa muuttaa ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla siten, että 
muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta, lupamääräysten 
valvottavuutta ja tarkkailun kattavuutta.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS
Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta oikaisuvaatimuksesta ja 
muutoksenhausta huolimatta. 

Muutoksenhakuviranomainen voi keskeyttää päätöksen 
täytäntöönpanon.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)  64-65 §, 96 §, 192 §, 200 §, 205 §

Hallintolaki (434/2003) 49 f §

Jätelaki (646/2011)

SUORITEMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
440 euroa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen 
sekä hallinto- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 
2017 annetun valtioneuvoston asetuksen (1554/2016) 6 §:n mukaisesti 
asetuksen voimaan tullessa vireillä olevassa asiassa suoritteesta 
peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden 
säädösten mukaisesti. 

Tämän mukaisesti maksu peritään VNA 1731/2015 maksutaulukon 
mukaisesti. Tarkkailussuunnitelman tai sen muutoksesta tehtävästä 
päätöksestä perittävä suoritemaksu on 55 euroa/tunti. Tämän 
päätöksen käsittelyyn on käytetty työaikaa 8 tuntia.
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Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 64 ja 65 §

Valtion maksuperustelaki  (150/1992)

VNA elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja 
elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2016 (1731/2015)

VNA elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja 
elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista 
suoritteista vuonna 2017 (1554/2016) 6 §

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös
Kempeleen Siirtokuljetus Oy

Jäljennös päätöksestä
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos

Ilmoittaminen ilmoitustaululla
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa tästä päätöksestä ELY-
keskuksen ja Kempeleen kunnan virallisilla ilmoitustauluilla. Päätös on 
lisäksi nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamossa, 
osoite Veteraanikatu 1, Oulu ja Kempeleen kunnassa, osoite Vihikari 
10, Kempele.

Lisätietoja päätöksestä
Lisätietoja päätöksestä antaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 
ylitarkastaja Vesa Malm, puh. 0295 037 543.

MUUTOKSENHAKU
Päätökseen tyytymätön saa hakea oikaisua Pohjois-Suomen 
aluehallintoviraston Ympäristöluvat-vastuualueelta (valtion 
ympäristölupaviranomainen) 30 päivän kuluessa tämän päätöksen 
antamisesta. Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä. Määräaika 
oikaisuvaatimuksen jättämiseen päättyy 20.9.2019.

Päätöksestä perittävään maksuun haetaan muutosta samassa 
järjestyksessä kuin pääasiaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt ylitarkastaja 
Vesa Malm ja ratkaissut ympäristönsuojelupäällikkö Juhani Kaakinen
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LIITTEET:
- Oikaisuvaatimusosoitus (päätös, maksu)

- Kempeleen Siirtokuljetus Oy:n Kempeleen jätteenkäsittelylaitoksen seuranta- ja 
tarkkailusuunnitelma 14.2.2019 
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Liite Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätökseen

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS

Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan

Asianosainen, joka on tyytymätön tähän päätökseen saa hakea siihen oikaisua Pohjois-Suomen 
aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimus osoitetaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle ja se on toimitettava 
oikaisuvaatimusajan kuluessa aluehallintoviraston kirjaamoon.

Päätöksestä perittävään maksuun haetaan muutosta samassa järjestyksessä kuin pääasiaan. 

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa ei päätöksen antopäivää oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, 
oikaisuvaatimusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava:

- oikaisua vaativan nimi ja yhteystiedot
- päätös, johon haetaan oikaisua
- millaista oikaisua vaaditaan; sekä
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
oikaisua vaativalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi.

Oikaisua vaativan, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimuksen liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:

- selvitys siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi ja oikaisuvaatimusaika on alkanut
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle.

Asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee 
kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos oikaisuvaatimusviranomainen niin määrää.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen perille
Oikaisuvaatimuskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Sen 
voi omalla vastuulla lähettää myös postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostitse. 
Toimitustavasta riippumatta valituskirjelmä on toimitettava niin ajoissa, että se on perillä viimeistään 
valitusajan päättyessä klo 16.15.

Sähköisen asiakirjan vireillepanossa on noudatettava mitä siitä on säädetty sähköisestä asioinnista 
viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot:
Käyntiosoite: Linnankatu 1-3, Oulu
Postiosoite: PL 293, 90101 Oulu
Puhelin 0295 017 500
Sähköpostiosoite: kirjaamo.pohjois(at)avi.fi

Valitus oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen haetaan muutosta Vaasan 
hallinto-oikeudelta valittamalla.



Tämä asiakirja POPELY/253/2017 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument POPELY/253/2017  har 
godkänts elektroniskt

 Kaakinen Juhani 22.08.2019 15:15

 Malm Vesa 22.08.2019 15:14



  

 

Kempeleen Siirtokuljetus Oy   14.02.2019 
Ekohaka 7 
KEMPELE 
 
Seuranta- ja tarkkailusuunnitelma 
 
 
Käsiteltäviksi hyväksyttävät jätteet 
 
Käsiteltäviksi hyväksyttävät jätteet ovat polttokelpoinen jäte, paperi-, pahvi-, kuitu- ja 
muovijäte, renkaat, metallijätteet ja kierrätyspuu. Siirtokuormausta varten vastaanotettuja 
jätteitä (biojäte, lasijäte tai vaarallinen jäte, kuten asbestijäte) ei käsitellä alueella, vaan 
toimitetaan muualle kyseisille jäteille hyväksyttyyn paikkaan.  
 
Toiminnassa voidaan vastaanottaa ja käsitellä päätöksen Nro 63/2018/1 (PSAVI/233/2015, 
10.7.2018) kertoelmaosan sivun 7–8 taulukon mukaisia jätteitä yhteensä 26 250 tonnia 
vuodessa. Jätenimikkeet ovat ohjeellisia. Varastoitavan ja käsittelyä odottavan jätteen 
yhteismäärä saa olla kerrallaan enintään 7 040 tonnia, josta vaarallista jätettä saa olla enintään 
50 tonnia. Taulukossa esitetyt jätelajikohtaiset enimmäisvarastointimäärät eivät saa ylittyä 
(lupamääräys 9). 
 
Mikäli jätteiden laadusta ei ole varmuutta, se selvitetään erikseen tai jäte toimitetaan muualle 
kyseisille jäteille hyväksyttyyn paikkaan. Toiminnan yhteydessä muodostuvat tai muutoin 
kulkeutuvat jätteet, joiden käsittelyä ei ole hyväksytty tässä luvassa, toimitetaan paikkaan, jolla 
on lupa kyseisen jätteen vastaanottamiseen. 
 
Pakkaamatonta asbestijätettä ei oteta vastaan. Asiakkaat ohjeistetaan niin, että asbestijätteen 
voi pakata esimerkiksi kestäviin pusseihin, jotka laitetaan pahvilaatikoihin, joiden saumat on 
vahvistettu ilmastointiteipillä, tiiviisti suljettaviin kestäviin säkkeihin tai kannellisiin ja 
pannalla suljettaviin tynnyreihin. Asbestijätettä sisältävät pakkaukset ja kuorma pitää aina 
merkitä selvästi erottuvalla tekstillä: ”Asbestijätettä. Pölyn hengittäminen vaarallista”. Jos 
tuojana on yritys, pakkauksessa tulee lisäksi olla yrityksen nimi. Asbestin aiheuttaman 
merkittävän terveysriskin toiminnanharjoittaja ei velvoita työntekijöitään auttamaan asiakkaita 
asbestikuorman purkamisessa. Tällä pyritään minimoimaan työntekijöiden altistuminen 
asbestipölylle. Jäte, jonka epäillään sisältävän asbestia, esimerkiksi Minerit-rakennuslevyt, 
luokitellaan turvallisuussyistä asbestiksi. Mineriittilevyn tuonnissa täytyy pystyä osoittamaan, 
että kyseessä ei ole asbestia, muuten mineriittilevyjäte käsitellään asbestina. Jäte voidaan 
käsitellä rakennusjätteenä, mikäli se ei sisällä asbestia ja asiakas toimittaa asiasta 
analyysitodistuksen ennen vastaanottoa.  
 
Vaaralliset nestejätteet on kerättävä nestetiiviiseen suljettavaan säiliöön ja varastoitava 
esimerkiksi varastoaltaissa niin, että vuototapauksissa nesteet eivät joudu ympäristöön. Akut 
on varastoitava tiiviissä ja hapon kestävässä kontissa. Öljynsuodattimet ja muut öljypitoiset 
jätteet on kerättävä nestetiiviisiin ja suljettaviin astioihin. Vaaralliset jätteet on merkittävä 
asianmukaisesti jätteen laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin. Erilaisia vaarallisia 
jäteitä ei saa sekoittaa muihin jätteisiin tai keskenään (lupamääräys 13). 
 
 
  



  

 

Toimet vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastamiseksi 
 
Luvanhaltijan on oltava selvillä laitokselle vastaanotettavien jätteiden määrästä, laadusta ja 
ominaisuuksista. Vastaanotetut jätteet punnitaan. Laitoksen aukioloaikoina on alueella oltava 
valvoja, joka tarkastaa kuormat ja osoittaa jätteelle sijoituspaikan. Tarvittaessa poistetaan 
joukkoon kuulumaton materiaali koneellisesti. Valvojan on myös tarkastettava kuormia 
koskevat asiakirjat, kuten jätteiden siirtoasiakirjat, ja annettava jätteen tuojalle kirjallinen 
todistus vastaanotetuista jätteistä. Vastaanottoon soveltumattomat jätteet on palautettava 
viipymättä jätteen luovuttajalle tai paikkaan, jolla on lupa kyseisen jätteen vastaanottoon 
(lupamääräys 7). 
 
Vastaanotetut metallipakkaukset on tarkistettava niiden mahdollisesti sisältämien vaarallisten 
jätteiden jäämien varalta ennen niiden toimitusta uudelleenkäyttöön tai kierrätysmateriaaliksi. 
Tarvittaessa ne on toimitettava puhdistettavaksi luvan omaavalle pesulaitokselle (lupamääräys 
10). Laatu varmistetaan ensisijaisesti silmämääräisesti ja tarvittaessa esimerkiksi XRF-
analysaattorilla. 
 
Laitokselle vastaanotettava energiahyötykäyttöön soveltuva rakennusjäte, joka murskataan 
laitoksella, ei saa sisältää PCB-yhdisteitä sisältäviä saumausmassoja, asbestia, lyijyä tai 
kyllästettyä puuta tai muuta haitallisilla aineilla pilaantunutta materiaalia (lupamääräys 11). 
 
 
Käyttöpäiväkirja ja raportointi 
 
Toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, josta ilmenevät seuraavat seikat: 
 

• vastaanotettujen jätteiden lajit, määrä, alkuperä ja vastaanottokohta, 
• vastaanottamatta jätetyn jätteen määrä ja laatu, 
• hyödynnettävien ja loppusijoitettavien jätteiden toimituspaikat ja -määrät, 
• hyödynnettävien jätteiden laadunseurantatiedot, 
• toiminnassa syntyneiden hyödynnettävien ja loppusijoittavien jätteiden lajit, määrät ja 

toimituspaikat, 
• varastoidun jätteen määrä jätelajeittain, 
• toiminnassa tapahtuneet häiriöt ja muut poikkeukselliset tilanteet sekä suoritetut 

korjaustoimenpiteet, 
• hiekan- ja öljynerottimien tyhjennykset ja huollot,  
• pinnoitettujen kenttien kunnon tarkkailu. 

 
Luvanhaltijan on toimitettava kalenterivuosittain helmikuun loppuun mennessä ELY-
keskukselle ja Kempeleen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosiyhteenvedon 
laitoksen edellisen vuoden toiminnasta. Tiedot toimitetaan ympäristöhallinnossa käytössä 
olevien ohjeiden mukaisesti. Raportissa on esitettävä ainakin seuraavat tiedot:  
 

• laitoksella vastaanotettujen ja toiminnassa syntyneiden jätteiden määrät, alkuperä ja 
käsittelytapa, 

• toimet vastaanotettavien jätteiden laadun tarkastamiseksi, 
• vastaanottamatta jätetyn jätteen laatu ja määrä, 
• tiedot hiekan- ja öljynerotuskaivojen tyhjennyksistä ja huollosta, 
• alueen meluvalliin käytetyt jätemateriaalit (määrä, laatu ja sijoituspaikat), 
• vuoden vaihteessa varastossa olevien jätteiden määrät, 
• edelleen toimitetut jätejakeet, niiden määrä, laatu ja toimituspaikka, 
• laitoksen toiminnassa syntyneiden jätteiden lajit, määrät ja toimituspaikat, 



  

 

• tiedot toiminnasta ja toteutuneista toiminta-ajoista, 
• yhteenveto poikkeuksellisia päästöjä aiheuttaneista häiriö- tai onnettomuustilanteista ja 

niihin liittyvistä toimenpiteistä, 
• vuoden aikana toteutetut ja suunnitteilla olevat muutokset laitoksen toiminnassa, 
• toteutettujen tarkkailujen ja mittausten tulokset sekä niihin perustuva yhteenveto 

toiminnan ympäristövaikutuksista, 
• sähkön ja polttonesteiden kulutustiedot. 

 
Jos käsiteltävän jätteen laatu tai määrä taikka käsittelyn järjestelyt muuttuvat, luvanhaltijan on 
arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava jätteen seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaa ja ilmoitettava 
tästä ELY-keskukselle. ELY-keskus voi tarvittaessa tarkentaa suunnitelmaa (lupamääräys 28). 
 
Tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden vastaanotto, välivarastointi, esikäsittely ja 
toimittaminen edelleen käsittelyyn on tehtävä yhteistoiminnassa tuottajan kanssa siten, että 
jätehuollon järjestäminen tapahtuu tuottajan tai hyväksytyn tuottajayhteisön menetelmiä 
käyttäen. Luvanhaltijan on toimitettava ELY-keskukselle tiedoksi tuottajan/ tuottajayhteisöjen 
kanssa solmitut sopimukset (lupamääräys 12). 
 
Vaarallisia jätteitä, muita rakennus- ja purkujätteitä kuin pilaantumattomia maa-aineksia sekä 
hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietettä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava 
siirtoasiakirja, josta ilmenevät jätelain 121 §:n ja jätteistä annetun asetuksen 24 §:n mukaiset 
tiedot jätteestä. Jätteenhaltijan on huolehdittava, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron 
aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tai sen 
jäljennös on säilytettävä vähintään kolme vuotta. Siirtoasiakirjat on pyydettäessä esitettävä 
valvontaviranomaisille (lupamääräys 14). 
 
Luvanhaltijan on viipymättä ilmoitettava ELY-keskukselle toiminnan olennaisista 
muutoksista. Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta 
keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta (lupamääräys 29). 
 
 
Toimet päästöjen ja käsittelyssä syntyvien jätteiden tarkkailun järjestämiseksi 
 
Vesien käsittelyyn liittyviä erottimia seuraa automaatio, joka ilmoittaa tyhjennystarpeesta. 
Erotuskaivoissa on sulkuventtiilit ja täyttymishälyttimet. Erottimien kuntoa tarkkaillaan 
säännöllisesti. Erottimet tyhjennetään ja huolletaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi 
kertaa vuodessa. Erottimet huolletaan erikseen laadittavan huolto-ohjelman mukaisesti. 
 
Nestetiiviiltä asfalttialueelta kerätty hulevesi kulkee öljynerotuskaivon (ÖEK-1) ja 
hiekanerotus- ja tarkastuskaivon (HEK+NOK-1) kautta hulevesiviemäriin. Muun asfaltoidun 
alueen pintavedet johdetaan hiekanerotus- ja tarkastuskaivon (HEK+NOK-2) kautta 
hulevesiviemäriin. Hulevesiviemäriltä vedet johdetaan laskuojaan. Liite 1 / Asemapiirustus 
 
Pintavesinäyte otetaan laskuojaan menevästä alemmasta purkuputkesta alueen lounaspuolella 
pisteestä PPNO. 
  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alueen pintavesistä otetaan joka toinen vuosi kolme näytettä sulana aikana seuraavasti:  
 
Kuivatusojaan menevästä alemmasta purkuputkesta pisteestä PPNO määritetään pH, 
sähkönjohtavuus, kiintoainepitoisuus, öljyhiilivedyt (C10-C40), TOC, kokonaisfosfori, 
kokonaistyppi, sulfaatti, kloridi ja liukoiset metallipitoisuudet (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, 
Sb, Se, Zn ja Hg). Ennen muuttuneen toiminnan aloittamista on tehtävä näytteenotto 
lähtötilanteen selvittämiseksi (lupamääräys 28). 
 
Erotuskaivojen toiminta ja asfaltoidulta alueelta tulevien valumavesien laatu tarkistetaan 
tarkkailukaivoista NOK-1 ja NOK-2 (sijainnit esitetty edellisessä kuvassa). Tarkkailukaivosta 
NOK-1 tutkitaan kiintoainepitoisuus, öljyhiilivedyt (C10–C40), pH, sähkönjohtavuus, 
kokonaisfosfori ja kokonaistyppi. Tarkkailukaivosta NOK-2 tutkitaan kiintoainepitoisuus, pH, 
sähkönjohtavuus, liukoiset metallipitoisuudet (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn ja 
Hg), sulfaatti ja kloridi. 
 
ELY-keskus voi analyysitulosten perusteella antaa tarkentavia määräyksiä ja ohjeita 
tarvittavista toimenpiteistä ja tarkkailun jatkamisesta. Ojaan johdettavan veden 
öljyhiilivetypitoisuuden on oltava alle 5 mg/l (standardin SFS-EN-858-1 luokan I 
öljynerottimille asetettu vaatimustaso, kun vedet johdetaan maastoon).  Mikäli tarkkailussa 
havaitaan vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista annetun valtioneuvoston päätöksen 
(1022/2006) mukaisen elohopea-, kadmium-, lyijy- ja nikkelipitoisuuden 
ympäristönlaatunormin ylittävä pitoisuus, luvanhaltijan on esitettävä kolmen kuukauden 
kuluessa tulosten saamisesta ELY-keskukselle arvio päästön merkittävyydestä ja vaikutuksista 
vesistöön sekä suunnitelma tarvittavista toimista (lupamääräys 28).  
 
Mittaukset, näytteenotto ja analysointi on suoritettava ulkopuolisen asiantuntijan toimesta 
standardien (CEN, ISO, SFS tai muu vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen 
yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti tai muilla tarkoitukseen sopivilla yleisesti 
käytössä olevilla hyväksytyillä menetelmillä. Mittausraporteissa on esitettävä käytetyt 
mittausmenetelmät ja niiden mittausepävarmuudet sekä arvio tulosten edustavuudesta. 
Tarkkailujen tulokset on toimitettava ELY-keskukselle ja Kempeleen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle välittömästi niiden valmistuttua (lupamääräys 28). 
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Prosessivesien (teollisuusjätevesien ja kaluston pesuvedet) johtamisesta jätevesiviemäriin on 
ennen toiminnan aloittamista oltava teollisuusjätevesisopimus viemärilaitoksen (Kempeleen 
Vesihuolto) kanssa. Jätevesiviemäriin johdettavan veden haitallisten aineiden pitoisuudet eivät 
saa ylittää viemärilaitoksen asettamia raja-arvoja. Jätevesiviemäriin ei saa johtaa jätevesiä niin, 
että niistä on haittaa viemärin rakenteelle, puhdistamon toiminnalle tai puhdistamolietteen 
asianmukaiselle käsittelylle. Viemäriin johdettavien jätevesien laatua on seurattava 
viemärilaitoksen edellyttämällä tavalla (lupamääräys 19).  
 
Jätevesiviemäriin johdettavat vedet voidaan johtaa standardin SFS-EN-858-1 luokan II 
öljynerottimen kautta, jollei viemärilaitos esitä muita vaatimuksia vesien käsittelemiseksi 
(lupamääräys 20). Öljynerottimen hälyttimellä ja sulkuventtiilillä estetään onnettomuus- ja 
vaaratilanteiden syntyminen. Hälytin ilmaisee öljynerotuskaivon täyttymisestä ja 
tyhjennystarpeesta. Sulkuventtiilikaivolla estetään tarvittaessa öljyn pääseminen viemäriin. 
Näytteenottokaivosta voidaan tarkkailla erottimen toimivuutta ja ottaa tarvittaessa 
vesinäytteitä. Viemäriin johdettavien vesien öljynerottimen tulee täyttää hiilivetyjen 
erotustehokkuudeltaan standardin SFS-EN-858-1 II-luokan öljynerottimille asetetut 
vaatimukset, jolloin poistuvan veden hiilivetypitoisuus on enintään 100 mg/l 
(lupamääräyksen 20 perustelu). 
 
 
 
Muut vastaavat seurannan ja tarkkailun järjestämiseksi tarpeelliset seikat. 
 
Toiminnanharjoittaja huolehtii tarvittavalla koulutuksella ja ohjeistuksella, että henkilöstöllä 
on riittävä jätehuollon asiantuntemus. Koneita ja niiden kuntoa ja toimintaa tarkkaillaan 
jatkuvasti ja tarvittaessa ryhdytään huolto- ja korjaustoimenpiteisiin.  
 
Luvanhaltijan on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä 
poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seurantaa ja tarkkailua varten. Vastuuhenkilön on 
oltava toiminnanharjoittajan palveluksessa ja hänellä on oltava tehtävien hoitamiseksi riittävä 
ammattitaito. Luvanhaltijan on huolehdittava vastuuhenkilön ja muun henkilökunnan 
asiantuntemuksen ylläpidosta ja riittävästä koulutuksesta sekä riittävän tiedon antamisesta 
jätteen toimittajille, kuljettajille ja muille sidosryhmille. Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot 
on toimitettava ELY-keskukselle ja Kempeleen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
Mikäli vastuuhenkilön nimi ja/tai yhteystiedot muuttuvat, muutos on ilmoitettava viipymättä 
edellä mainituille (lupamääräys 4). 
 
Toiminnan jätekuljetuksista ja -kuormauksista ei saa aiheutua roskaantumista eikä muuta 
vaaraa tai haittaa ihmisille ja ympäristölle. Kaikki jätteet on kuljetettava kunkin jätteen 
kuljetukseen soveltuvilla asianmukaisilla kuljetusvälineillä. Jätekuljettajien on oltava 
merkittynä ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin (lupamääräys 15). 
 
 
Liitteet Liite 1 (Asemapiirustus) 


