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Maanrakennus Viljakainen Oy
info@maanrakennusviljakainen.fi

Asia:

LISÄSELVITYSPYYNTÖ YHTEISKÄSITTELYLUPAHAKEMUKSESTA,
JOUTEMÄEN KALLIOALUE, MAANRAKENNUS VILJAKAINEN OY
Keski-Savon ympäristölautakunnassa on vireillä Varkauden kaupungin Harjurannan
kylän kiinteistölle Mäkelä 915-424-3-13 yhteiskäsittelylupahakemus maa-ainesten
ottamiseen 99 000 m3-ktr kokonaismäärälle sekä hakemus rakentamisessa
syntyneen pilaantumattoman maa‐ ja kiviaineksen (ylijäämämaan), puretun
päällysteen sekä betoni‐ ja tiilijätteen käsittelyyn ja varastointiin (jätteen
ammattimainen tai laitosmainen käsittely) 10 vuodeksi.
Huom! Toiminnan aloittamislupaa haetaan maa-aineslupaan (MaL 21
Ympäristölupahakemukseen toiminnanaloittamislupaa ei haeta (YsL 199 §).

§).

Lupahakemukseen pyydetään lisäselvitystä/täydennyksiä;
- Yksityiskohtaisempi selostus tiili-, betoni- ja asfalttijätteen sekä ylijäämämaiden
käytöstä.
Ympäristölupahakemuksessa
on
maininta
ainoastaan
murskaustoiminnasta (kohta 1.) Arvio jätteiden käsittely- ja varastointimääristä
(m3/t) vuodessa / jätejae? Sekä arvioitu varastointiaika* (kk tai v)?
- Hakijan arvio jätteenkäsittelytoiminnan vakuuden määräksi. Ympäristöluvassa
tullaan
edellyttämään
ympäristönsuojelulain
59
§:n
mukainen
jätteenkäsittelytoiminnan vakuus.
- Hakemuksessa mainitaan laskeutusaltaan rakentaminen hulevesien johtamisen
yhteyteen. Karttapiirustuksiin sitä ei ole nähtävissä. Laskeutusallas ja sen
mitoitustiedot on lisättävä hakemukseen ja piirustuksiin.
- Harjuranta-Härmäniemen osayleiskaavan kaavakartta puuttuu liitteistä. Myös
Maakuntakaavan mahdolliset kaavamerkinnät ja kaavakartta on lisättävä
hakemukseen.
- Toiminta-ajoissa on otettava huomioon MURAUS-asetus (800/2010) § 8 kun
toiminnan etäisyys melulle alttiista kohteesta on alle 500 metriä.
- Alueen eteläpuolella sijaitseva luonnonsuojelualue huomioitava myös
hakemukseen.
- Arvio kuinka paljon alueen maisemointiin on tarkoitus käyttää muualta tuotuja
pintamaita (m3ktr)?
- Selvitys ottoalueen omistus- tai hallintaoikeudesta puuttuu edelleen
Lisäselvitys
pyydetään
15.6.2021
mennessä
ymparistonsuojelu@leppavirta.fi tai postitse osoitteeseen;
Keski-Savon ympäristötoimi/ Ympäristönsuojelu
Varkauden toimipiste
PL 208/ Ahlströminkatu 6
78201 Varkaus

sähköpostitse

os.
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*Jätelaki määrittelee jätteen ja purettava materiaali muuttuu viimeistään purkuhetkellään
jätteeksi. Purettu asfaltti-, tiili- ja betonimurske sekä ylijäämämaat säilyttävät jätteen
määritelmän, vaikka ne olisi jalostettu. Jätteitä on lupa varastoida alueella 3 (kolme) vuotta,
mikäli edellä mainitut aikarajat ylittyvät, pidetään varastointialuetta kaatopaikkana (Vna
331/2013) ja tällöin mm. massat muuttuvat jäteverolliseksi. Jätteen käsittelyn ympäristölupaasiassa lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, kun vuosittain
käsiteltävä jätemäärä on alle 50 000 t vuodessa.

Lisätietoja asiaan liittyen
Marika Limatius
ympäristösihteeri
puh. 040 673 8488
marika.limatius@leppavirta.fi
Jakelu:

Juha Laakso, juha.laakso@maveplan.fi

