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1  Kohteen kuvaus 

 

Puuterminaali sijaitsee osoitteessa Joenpolventie 1, 37570 LEMPÄÄLÄ. Joenpolventie 

sijaitsee Valkeakosken ja Lempäälän välillä lähellä Pajalan teollisuusaluetta 

Helsingintien varrella. Terminaalin ympärillä on maa-aluetta ja puustoa. Rakennuksia 

ei ole. 

 

Toiminnan sijaintipaikka on metsä ja maatalousvaltaisella alueella. Lähimmät 
asuinrakennukset sijaitsevat lännessä noin 400 m etäisyydellä Helsingintien 
eteläpuolella ja kaakossa noin 850 m etäisyydellä. Alue ei sijaitse luokitellulla 
pohjavesialueella eikä alueen läheisyydessä ole tiedossa luonnonsuojelullisesti 
arvokkaita tai suojeltavia kohteita. 

 
Voimassa olevassa yleiskaavassa alue sijaitsee oikeusvaikutuksettomassa 
yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M) Alueelle ei ole vireillä 
kaavamuutoksia- tai hankkeita. 
 
Toiminta-alue on asfaltoitu. 

 

2 Käsiteltäväksi hyväksyttävät jätteet 

 

020107 Metsätalouden jätteet 

200138 Muu kuin nimikkeessä 200137 mainittu puu 

170201 Puu 

200101 Paperi ja kartonki 

200139 Muovi 

191202 Metalli 

   

Muovia ja pahvia otetaan vastaan vain pienenä prosentti osana purkupuu kuormia. 

Esimerkiksi talojen eristykseen liittyvät muovit tai pahvit. Kokonaisia kuormia pelkkää 

muovia tai pahvia ei oteta vastaan. 

 

3 Toimet vastaanotettavien jätteiden laadun tarkistamiseksi 

 

Terminaalin vastuuhenkilöt käyvät paikalla säännöllisesti tarkistamassa paikalle 

saapuneet kuormat. Paikalla on myös ajoittain pyöräkuormaaja, jolla voidaan läjittää 

saapunutta materiaalia isompaan kasaan ja samalla tarkistaa materiaalin sisältöä 
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vielä lisää ja tarvittaessa lajitella mukaan kuulumaton materiaali pois. Noin 30-50 

arkipäivää vuodessa paikalla on puumurskain, joka murskaa saapuneen 

puumateriaalin. Murskainta syötetään nosturin kouralla, jolla voidaan tarvittaessa 

vielä lajitella mukaan kuulumatonta materiaalia pois.  

 

Mikäli paikalle on tuotu kuorma, joka sisältävää merkittävästi vastaanotettavaksi 

kelpaamatonta materiaalia, selvitetään kameravalvonnasta kuorman tuonut taho ja 

velvoitetaan noutamaan koko kuorma pois. 

 

Vähäiset määrät kelpaamatonta materiaalia sisältävät kuormat lajitellaan 

vastaanotto, läjitys ja murskaus vaiheessa.  

 

4 Käsittelyprosessin kuvaus 

 

Toimintaprosessiin kuuluu materiaalin vastaanotto, välivarastointi kentällä, 

tarvittaessa esilajittelu, palakoon pienentäminen (murskaaminen), uudelleen 

kuormaus ja toimittaminen eteenpäin energiaksi lämpö- ja voimalaitoksiin. 

 

Materiaali vastaanotetaan, varastoidaan ja murskataan asfaltoidulla ulkokentällä.  

 

Materiaalit välivarastoidaan kentällä materiaalin lajin mukaisesti pinoissa tai 

kasoissa, jotka pidetään erillään toisistaan. Tarvittaessa ja soveltuvin osin 

materiaaleja voidaan välivarastoida myös siirtolavoilla. Varastonkierto pyritään 

pitämään tehokkaana. 

 

5 Mahdolliset häiriö- vaara- ja poikkeustilanteet ja niihin liittyvä toiminta 

 

Tunnistettuja keskeisimpiä riskitilanteita ovat tulipalo, öljy-tai polttoainevuoto 

ajoneuvo-tai konerikon yhteydessä sekä poikkeamat kuormien laadussa ja siitä 

aiheutuvat häiriöt. 

 

Yleisesti poikkeustilanteisiin varaudutaan terminaalilla toimivien henkilöiden 

ohjeistuksella sekä informoimalla asiakkaita vastaanotettavan materiaalin 

laatuvaatimuksista. Kuljetusliike Viikari Oy hankkii ennaltavarautumista varten 

tarpeelliset varusteet (kuten alkusammutusvälineet ja imeytysmateriaalit). 

Onnettomuustilanteissa ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin mahdollisten 

haitallisten vaikutusten estämiseksi ja rajoittamiseksi. 
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Työkoneen tai ajoneuvon letkurikon tai muun vaurion seurauksena vastaanotto 

alueelle voi päästä valumaan polttoainetta, öljyä tai muuta haitallista nestettä. 

Onnettomuustilanteissa ryhdytään välittömästi suojaus-ja puhdistustoimenpiteisiin 

mahdollisten haitallisten vaikutusten estämiseksi ja rajoittamiseksi.Valuman laajuus 

selvitetään.Likaantunut maa-aines tai muu materiaali kerätään ja toimitetaan 

asianmukaiseen käsittelyyn. Rikkoutuneet koneet tai niiden osat korjataan 

viivytyksettä. Vaurioita ja rikkoontumisia ennaltaehkäistään toiminnan aikaisen 

tarkkailun menetelmin sekä pitämällä laitteet huollettuina.  

 

Poikkeamat kuormissa voivat olla riskitekijä. Kuormat tarkistetaan vastaanotettaessa. 

Mikäli kuormissa havaitaan alueelle kuulumattomia jätteitä, kuormaa ei oteta 

vastaan ja se ohjataan toimittamaan soveltuvan luvan omaavalle vastaanottajalle. 

Mikäli kuorma on ehditty purkaa, poistetaan varastoinnin turvallisuutta haittaavat 

kappaleet ja toimitetaan ne laatunsa mukaiseen käsittelyyn. Suurinta luvan mukaista 

varastointimäärää ei ylitetä. 

 

Onnettomuus-tai vahinkotilanteesta tulee ilmoittaa välittömästi terminaalin 

toiminnasta vastaavalle henkilölle. Häiriö-, vaara- ja poikkeustilanteet 

dokumentoidaan ja tarvittaessa tapahtuneesta ilmoitetaan alueelliselle 

pelastuslaitokselle ja/tai ympäristövalvontaviranomaiselle. 

 

6 Toimet päästöjen ja käsittelyssä syntyvien jätteiden tarkkailun järjestämiseksi 

 

Toimintaa ja sen vaikutuksia tarkkaillaan murskauksen ollessa käynnissä. Kalusto 

pidetään huollettuna ja koneiden toimivuutta ja kuntoa tarkkaillaan mahdollisten 

vikojen ja vuotojen havaitsemiseksi. Alueen siisteyttä tarkkaillaan ja roskaantumista 

ehkäistään siivouksella.  

 

Pölyämistä ja melua tarkkaillaan aistinvaraisesti murskauksen yhteydessä. 

Tarvittaessa pölyäminen ehkäistään kuljettimen kastelulaitteilla tai keskeyttämällä 

toiminta ja valitsemalla työn tekemiseen toinen ajankohta, esimerkiksi sateinen sää. 

 

Murskien ja hakkurin melutasot erilaisissa työkohteissa on mitattu ja melu tason 

todettu olevan merkittävästi alle 80dB. Mahdollinen vika voisi nostaa melutasoa. 
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Toiminnassa syntyy vähäisiä määriä tavanomaista sekajätettä ja metallia. Ne 

erotellaan puumateriaalista ja kerätään vaihtolavoille, sekä toimitetaan soveltuviin 

vastaanotto paikkoihin. 

 

8 Toiminnasta vastuussa olevat henkilöt ja toimet heidän 

perehdyttämisekseen 
 

Joenpolventien terminaali toiminnasta vastaa Joni Viikari sekä Kuljetusliike Viikari 

Oy:n toimihenkilöt. 

 


