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Kuvaus toiminnasta

Nimi
JST Kuljetuspalvelu Oy
Osoite
Linnuksentie 10, 38420 Sastamala
Puhelin
puh. 045 1138 307
Yhteyshenkilö
Jukka Tuominiemi
Alue
rakennetaan
vaiheittain
tonttien
kysynnän
ja
hyötykäyttömateriaalien saatavuuden mukaan. Pohjamaa tasataan ja
alueelle rakennetaan kenttärakenteet kerroksittain MARA-asetuksen
(Vna 843/2017) mukaisilla materiaaleilla, joita ovat mm. tuhkat ja
betoni- ja tiilimurske. Kenttäalueet asfaltoidaan niiden valmistuttua.
Ympäristöluvan mukainen toiminta on tarkoitus aloittaa syksyllä 2019.
Ensimmäisessä vaiheessa vastaanotetaan vain rakenteisiin soveltuvia
jätemateriaaleja. Alueelle rakennetaan toimisto-/sosiaalitilat toiminnan
käynnistyttyä. Kenttien asfaltoinnin jälkeen vastaanottoa laajennetaan
purku- ja rakennusjätteen vastaanottoon. Betonin ja tiilen käsittely ja
murskaus toteutetaan pohjamaan päällä ja muut lajittelu- ja
käsittelytoiminnot asfalttikentillä.
Toiminnan tarkoitus on lajitella sekalaisesta purku- ja rakennusjätteestä
materiaalina ja energiana hyödynnettäviä jakeita sekä vähentää
neitseellisten raaka-aineiden käyttöä ja näin edistää kiertotalouden
toteutumista. Materiaalit lajitellaan koneellisesti tai käsin. Lajitellut
hyötyjätteet kuten muovi, metallit ja puu toimitetaan jatkokäsittelyyn
erottelun jälkeen. Hyödyntämiskelvottomat jätteet kuten villat ja muut
epäpuhtaudet toimitetaan luvanomaavaan loppukäsittelyyn. Betoni ja
tiilet erotellaan, tarvittaessa pulveroidaan soveltuvaan palakokoon ja
murskataan 0-90 mm jakeeseen. Murskattu betoni ja tiili hyötykäytetään
alueen rakenteissa tai myydään ulkopuolisille käyttäjille, joilla on lupa
hyödyntää kyseistä materiaalia.
Laitoksen toiminta-ajat ovat arkisin klo 7:00 - 22:00, lauantaisin klo 7:00
- 18:00. Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä laitos on suljettu. Melua aiheuttavat
toiminnot kuten murskaus ja haketus toteutetaan vain arkisin klo 7:00 20:00 ja talviaikaan 1.10. - 31.3. tarvittaessa lauantaisin klo 8:00 - 16:00.
Polttoaineen purkua ja lastausta suoritetaan voimalaitosten toimituksista
riippuen 24 h/7 pvä/vko poikkeustilanteissa satunnaisesti. Purku/lastaus
kestää noin 30 min/kerta. Melu ei poikkea viereisen Kt 54:n
aiheuttamasta melusta.
Lisäksi haetaan toiminnan aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta
(YSL 199 §).

Toiminnan
sijoittamispaikka
Tiedot olennaisista
päästöistä ja
syntyvistä jätteistä

Kiinteistötiedot
Tila Lappilan teollisuusalue Rnro 316-403-7-23 (Taapurin alue
Osoite
Taapurinkuja
Toiminta sijoittuu teollisuusalueelle, jonka lähistöllä ei ole asutusta
eikä muita häiriintyviä kohteita. Toiminnalla ei normaalitilanteessa ole
vaikutusta yleiseen viihtyisyyteen tai ihmisten terveyteen.
Toiminnalla ei ole vaikutuksia luontoon, luonnonsuojeluarvoihin tai
rakennettuun ympäristöön. Toiminta sijaitsee kaavoitetulla
teollisuusalueella eikä sen läheisyydessä ole häiriintyviä tai suojeltavia
luontokohteita, Natura-kohteita eikä suojeltavia rakennetun ympäristön
kohteita.
Toiminnalla ei ole vaikutuksia vesistöön tai sen käyttöön. Alueen
läheisyydessä ei sijaitse vesistöjä. Alueen hulevedet johdetaan
tasausaltaaan ja öljynerottimen kautta läheiseen ojaan. Toiminnassa ei
käsitellä vaarallisia aineita. Mahdollisissa onnettomuustilanteissa
voidaan esim. sammutusvesiä pidättää alueella sulkemalla
sulkuventtiilikaivot, jolloin sammutusvesiä ei pääse vesistöön tai
maaperään.
Toiminta aiheuttaa pölypäästöjä (mm. murskaus ja liikenne).
Pölyämistä pyritään ehkäisemään piha-alueiden siivoamisella ja
tarvittaessa pölyä sitovalla vesisumulla / kastelulla.
Betonin, puun ja rakennusjätteen murskaus toteutetaan siten, että
pölyvaikutukset minimoidaan.

Työkoneista ja liikenteestä aiheutuu pakokaasupäästöjä, mutta kantatie
54:n läheisyys huomioiden päästöjen vaikutus ei ole merkittävä.
Hakemusasiakirjojen Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Kärkölän kunnanviraston
nähtävillä pito
neuvonnassa osoitteessa Virkatie 1, Järvelä,
ajalla 16.5.2019-14.6.2019 kunnanviraston aukioloaikana.
Muistutusten ja
mielipiteiden
jättäminen
Julkinen
kuulemistilaisuus
Sovelletaanko YVAmenettelyä
Asian ratkaiseva
viranomainen

Lisätiedot

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on osoitettava Kärkölän
ympäristölautakunnalle ja toimitettava kirjallisesti osoitteeseen
Virkatie 1, 16600 Järvelä, viimeistään 14.6.2019 klo 15.00 mennessä.
___________
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