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Iris Ympäristö Oy hakee ympäristölupaa erilliskerätyn kattohuopajät-
teen vastaanotolle, varastoinnille ja käsittelylle Forssan Kiimassuon 
alueelle. Kyseessä on uusi ympäristöluvallinen toiminta, mutta toi-
mintaa on testattu koetoimintailmoituksella.  

Ehdotettu suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun jär-
jestämisestä pohjautuu jäteasetuksen (179/2012) 25 §:än.  
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Lajiteltu bitumikatejäte esikäsitellään kentällä, minkä jälkeen varsi-
nainen käsittelyprosessi tehdään hallissa. Käsittelyprosessissa ei käy-
tetä vettä. 

Kattohuopajäte esikäsitellään repijällä ja seulomalla. Prosessissa syn-
tyy kattohuoparouhetta, joka jakautuu koon mukaan kahdeksi val-
miiksi tuotteeksi (REBITUMEN Classic ja Simple) sekä välituotteeksi. 
Välituote käsitellään puristimella, jolloin syntyy vedetön puriste, RE-
BITUMEN Nero.  

Esikäsitelty materiaali ja valmiit tuotteet varastoidaan hallissa tai ka-
toksessa.  

� 9$67$$127(77$9$7�-$�.b6,7(/7b9b7�-b77((7�-$� 
 9$67$$127(77$9,(1�-b77(,'(1�/$$'817$5.,6786 

Laitoksella vastaanotetaan ja käsitellään bitumikatejätettä, kattoteol-
lisuuden bitumikatejätteitä ja epäkurantteja tuotteita sekä sirotehiek-
kaa. Vuodessa vastaanotetaan ja käsitellään yhteensä noin 19 900 t 
jätettä. Kerralla varastoidaan bitumikatejätettä ja kattoasennustoimin-
nan jätteitä yhteensä korkeintaan  10 000 t, sirotehiekkaa 500 t ja 
välituotteita 600 t.  Vastaanotettavat jätteet on eroteltu taulukossa 1 
sivulla 4. 

Laitosalueelle saapuvat materiaalit punnitaan vaa’alla ja ne varastoi-
daan kentälle kasoihin syntytapaperusteisesti. Saapuvat kuormat tar-
kastetaan silmämääräisesti kiinnittäen huomiota epäpuhtauksiin. 
Saapuvien kuormien tulee olla haitta-ainetestattuja asbestin osalta. 

Mikäli kuorma ei vastaa siirtoasiakirjaan merkittyä, sovitaan menet-
telyistä asiakkaan kanssa ja tarvittaessa kuorma käännytetään pois 
alueelta.  

Mahdollisista käännytetyistä kuormista kirjataan ylös epäpuhtauksien 
määrä ja tiedotetaan asiakkaalle sovituilla tavoilla. Jokaisesta kuor-
masta arkistoidaan laitoksen pilvipalveluun jätelain 121 § mukainen 
siirtoasiakirja, josta ilmenee jätteen alkuperä, laatu, toimittaja sekä 
määrä. Siirtoasiakirjoja säilytetään 3 vuotta. 
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Toiminnan aikana mitataan hallin työilmasta kertaluoteisesti TVOC-
pitoisuus, PAH-yhdisteet ainakin bentso(a)pyreeni ja naftaleeni sekä 
hengitettävän pölyn ja alveolijakeen pitoisuudet. Saatuja tuloksia 
verrataan työympäristön tavoitetasoihin ja HTP-arvoihin.  Tulosten 
perusteella päätetään onko hallin sisäilman käsittelylle tarvetta.  

Hallin työilman ilmanlaatumittaukset oli tarkoitus tehdä koetoimin-
nan aikana, mutta laitteistoa ei ole pystytty käyttämään siinä määrin, 
että mittausten tulokset olisivat edustavia.  
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Hulevesiä ehdotetaan tarkkailtavaksi kerran vuodessa. Hulevesinäyte 
otetaan näytteenottokaivosta. Näytteestä analysoidaan 
·  pH 
· sähkönjohtavuus 
· metallien liukoiset pitoisuudet (arseeni, kadmium, koboltti, kro-

mi, lyijy, nikkeli ja sinkki) 
· öljyhiilivedyt C10 - C40  
· PAH-yhdisteet 
· sameus. 

Taulukko 1. Vastaanotettavat jätteet. 

Jätelaji Jäteluokka  
Määrä  

(t/a) 
Kertavarasto 

(t/a) 
Käsittely ja  
varastointi Toimituspaikka 

Bitumikatejäte 
17 03 02 
17 09 04           

5 000-   
16 000 0-10 000 

Esikäsittely ja väliva-
rastointi varasto-
kentällä, käsittely 
hallissa ja tuotteen 
varastointi katoksessa 

Asfaltin raaka-
aineeksi, maa-
rakentamiseen tai  
energiahyöty-
käyttöön 

Kattoteollisuu-
den bitumi-
katejätteet ja 
epäkurantit 
tuotteet 

16 01 99   
2 000-       
12 000 0-4 000 

Esikäsittely ja väliva-
rastointi varasto-
kentällä, käsittely 
hallissa ja tuotteen 
varastointi katoksessa 

Asfaltin raaka-
aineeksi, maa-
rakentamiseen tai  
energiahyöty-
käyttöön 

Sirotehiekka 16 03 04 500 500 
Käsittely ja  
varastointi kentällä 

Lopputuotteen  
raaka-aineeksi 

Yhteensä 
  

19 900 10 500   
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REBITUMEN-tuotantoprosessista ei synny jätteitä. Jätteiden lajittelu-
prosessissa syntyy rejektiä eli sekalaista lajittelujätettä sekä puuta, 
metallia ja palavaa jätettä. Syntyvästä rejektistä tehdään kaatopaik-
kakelpoisuusmääritykset loppusijoituskelpoisuuden tai loppukäsitte-
lytarpeen määrittämiseksi. Syntyvät jätteet ja niiden kertavarastomää-
rät on esitetty taulukossa 2 sivulla 6. 
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Mahdolliset häiriö–, vaara– ja poikkeustilanteet ovat laitteiston tai 
koneiden toimintahäiriöitä tai onnettomuustilanteita, kuten tulipalo. 
Laitteissa ja työkoneissa on määräysten mukaiset alkusammutuska-
lustot ja alueella on imeytysainetta. Mahdolliset sammutusjätevedet 
tai muut vastaavat päästöt ovat suljettavissa alueelle sulkuventtiilikai-
von avulla. Poikkeustilanteista ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle. 
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Toiminnan aikana tarkkaillaan sekä laitteiston toimivuutta että vas-
taanotettavien jätejakeiden kertymää ja jakaumaa.  

Iris Ympäristö Oy:n toiminnassa noudatetaan kattohuopajätteen laa-
dunvalvontakäsikirjaa. Laadunhallintajärjestelmässä määritetään 
vaatimukset ja menettelytavat, joita noudattaen varmistetaan, että 
prosessissa syntyvät REBITUMEN –tuotteet täyttävät ympäristökelpoi-
suutta koskevat vaatimukset ja asfalttiteollisuuden tekniset vaatimuk-
set, eikä tuotteen käytöstä ole haittaa tai vaaraa terveydelle.  

Iris Ympäristö Oy vastaa siitä, että jätteistä valmistetusta kattohuopa-
rouheesta on tehty vaadittavat kokeet ja että se on haitta-ainetestattu. 
Näytteenotolla selvitetään tuotteen käyttömahdollisuudet ja tasalaa-
tuisuus. Näytteenotto toteutetaan näytteenotto-ohjeen mukaisesti ja 
näytteet analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossa. Kattohuopa-
rouheen näytteenotto jakautuu kahteen toisistaan eroavaan osaan: 
asbesti- ja soveltuvuustestaukseen. 
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Toiminnanharjoittaja pitää kirjaa toiminnasta. Kirjanpitoon merki-
tään: 
· vastaanotetut jätteet jätelajeittain sekä näiden määrä 
· tarkkailutulokset 
· ympäristövahingot, työtapaturmat, tulipalot, ilkivalta ja muut poik-

keukselliset tapahtumat. 
 
Toiminnasta laaditaan vuosittain raportti. Raportissa esitetään: 
· laitoksella vastaanotetut jätteet ja tuotetut tuotteet 
· toiminnasta syntyneiden jätteiden määrä ja laatu sekä toimituspai-

kat  
· tarkkailun tulokset  
· yhteenveto ja tehdyt johtopäätökset 
· mahdolliset poikkeukselliset tapahtumat. 

Taulukko 2. Käsittelyssä syntyvät jätteet. 

Jätelaji Jäteluokka  Määrä (t) Kertavarasto (t) Käsittely 

Palava jäte 19 12 10 500 50 Energiahyötykäyttö 

Rejekti 19 12 12 300 10 Jatkokäsittely 

Metallit 19 12 02 200 10 Kierrätys 

Yhteensä 
 

1150 80 
 

Puu 19 12 07 150 10 Kierrätys 



 

Ahjokatu 4 A  puhelin 050 409 7475 info@gradientti.fi 
15800 Lahti       www.gradientti.fi 


