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  YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 
 
 

(Viranomainen täyttää) Viranomaisen yhteystiedot 
Diaarimerkintä 
 
 

 
 
 
 

Hakemus on tullut vireille 
 
 

 
 
 
 

 
 
LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 
 
 
1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN  
Lyhyt kuvaus toiminnasta 
Puhtaan maa- ja kiviaineksen pysyvä sijoittaminen alueelle ts. maankaatopaikkatoiminta sekä uudelleen 
hyödynnettäväksi sopivan maa- ja kiviaineksen sekä kantojen välivarastointi. 
 
Hakijan käsitys toiminnan ympäristöluvanvaraisuudesta 
 
YSL:n liitteen 1 taulukon 1 (direktiivilaitokset) kohta  
      
 
YSL:n liitteen 1 taulukon 2 (muut laitokset) kohta 
13 f 
 
YSL:n pykälä, jos toiminta ei ole liitteen 1 perusteella luvanvaraista 
      
 
Kyseessä on 

 uusi tai vailla YSL:n mukaista lupaa oleva toiminta (YSL 27 §) 

  toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 §) 

  luvan muuttaminen (YSL 89 §) 

  direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen (YSL 81 §) 

  toiminnan aloittamislupa (YSL 199 §)   

  muu syy, mikä?       

 
 
2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT 
Hakijan nimi tai toiminimi  
Vaarinvuori Oy 
 

Kotipaikka 
Viitasaari 

Postiosoite ja -toimipaikka 
Marintie 2,    
44500 Viitasaari 

 

Puhelinnumero 
0400 813958 
 

Sähköpostiosoite 
pasi.strandman@metsaky
mppi.fi 

Y-tunnus 
3145642-2 

 

Yhteyshenkilön nimi 
Pasi Strandman 
 

Postiosoite ja -toimipaikka 
Marintie 2,                
44500 Viitasaari 

Puhelinnumero 
      

Sähköpostiosoite 
      

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite) 
Vaarinvuori Oy, Marintie 2, 44500 Viitasaari 
 
 
 
3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT 
Laitoksen nimi  
Vaarinvuoren 
maanvastaanotto 
 

Käyntiosoite 
Vaarinvuorentie 90 

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) 
pohjoinen  6998232 

itä  441664 
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Puhelinnumero 
      
 

Toimiala 
      

Toimialatunnus (TOL) 
      

Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 
      

Yhteyshenkilön nimi 
Pasi Strandman 
 

Postiosoite ja -toimipaikka 
      

Puhelinnumero 
0400 813958 

Sähköpostiosoite 
pasi.strandman@metsakymppi
.fi 

 
 
4. VOIMASSA OLEVAT YMPÄRISTÖLUPA-, VESILUPA- TAI MUUT PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET 
Maa-aineslupa (Ympltk 31.3.2014 § 26)     Ympäristölupa kivenlouhintaa ja kiviaineksen, 
kierrätysasfaltin ja betonin murskaustoimintaan (Ympltk 5.5.2014 §37) 
 
Mahdollinen ympäristövahinkovakuutus (vakuutusyhtiö ja vakuutuksen numero) 
      
 
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 4 

 
 
LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ 
 
 
5. TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN OMISTAJISTA JA 
 HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN 
Suunniteltu toiminta sijoittuu kiinteistölle Ravila 931-404-1-552. Luvanhakijalla on lainhuuto 
kiinteistöön. Kiinteistöllä on voimassa oleva lupa kallion louhintaan ja kiviaineksen, asfalttijätteen ja 
kierrätysbetonin murskaukseen. Toiminnan sijoittumispaikan pohjoispuolella sijaitseva kiinteistö 
Kutemainen 931-401-1-325, itäpuolella sijaitseva Tiensuu 931-401-1-507 ja eteläpuolen Markkula 931-
401-1-226 ovat metsätalouskäytössä. Suunnitelma-alueen länsipuolella sijaitsevalla kiinteistöllä 
Kutemaisenkangas 931-401-1-465 sijaitsee karting-rata. Yhteystiedot karttaliitteellä. 
 

 tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 5 Kiinteistötunnukset:       
 
 
6. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA, YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, YMPÄRISTÖN LAADUSTA JA ASUTUKSESTA SEKÄ 
 SELVITYS ALUEEN KAAVOITUSTILANTEESTA 
Vaarinvuoren alue on teollisuusaluetta, jossa sijaitsee mm. ammattimaista jätteiden käsittelytoimintaa 
(kaksi eri toimijaa), asfalttiasema, korjaamotoiminta. Alue sijaitsee Viitasaaren keskustasta noin 4 
kilometriä pohjoiseen. Hankealueella on voimassa Viitasaaren kaupungin Vaarinvuoren alueen 
asemakaava. Kiinteistöön kohdistuu kaavamerkintä T. Maankaatopaikka-alueelta on kaadettu puusto pois. 
Alue viettää luoteeseen päin. Suunnitellun toiminnan lähialueella ei ole tiedossa luonnonsuojelun 
kannalta merkittäviä kohteita. Lähin asuinrakennus sijaitsee suunnitelma-alueelta noin 530 metriä 
koilliseen. Lähimmät vesistöt on alueen pohjoispuolella sijaitseva Pieni-Kutemainen sekä itäpuolella 600 
metrin päässä sijaitseva Keitele. 
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 6A 
 toiminta sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja tiedot on esitetty liitteessä nro 6B 

 
 
7. SELVITYS TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPUREISTA SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA ASIANOSAISISTA, JOITA 
 TOIMINTA JA SEN VAIKUTUKSET ERITYISESTI SAATTAVAT KOSKEA 
Kts liite. 
 

 luettelo rajanaapureista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro 7A 
 luettelo vaikutusalueen muista asianosaisista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro 7B 

 
 
LAITOKSEN TOIMINTA 
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8. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA 
Maankaatopaikalle vastaanotetaan ja loppusijoitetaan puhtaita maanrakennustöistä syntyviä 
ylijäämämaita, joita ei voi uudelleen hyödyntää. Hankealueen länsireunalla tullaan myös vastaanottamaan 
ja välivarastoimaan puhtaita maa- ja kiviaineksia, joita hyötykäytetään eri kohteissa sekä kantoja, jotka 
toimitetaan hyötykäyttöön esim. energiantuotantoon.  
 
Suunnitellulla maankaatopaikalla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa, vaan kyseessä on uusi 
ylijäämämaiden täyttöalue. Maankaatopaikalle voidaan vastaanottaa yhteensä 60 000 m3 maa-aineksia, 
alueen pinta-ala on 0,8 hehtaaria.  
 
Vuosittainen maa-ainesten vastaanottomäärä vaihtelee noin 500-5000 m3 välillä. Arkisin (ma-pe) läjitystä  
tehdään  klo 7-22 ja lauantaisin klo 8-18 välisenä aikana. Liikennöinti alueelle tapahtuu Vaarinvuorentien 
kautta. Toimintaa alueella valvotaan kameravalvonnan kautta. Tulevat maa-ainekset punnitaan tulotien 
varressa olevalla autovaa'alla ja niistä pidetään kirjaa. Mikäli alueelle tuodaan maankaatopaikalle 
kelpaamattomia aineksia, ohjataan kuljettajaa toimittamaan ne asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. 
Maankaatopaikan tulotielle asennetaan kyltti, josta käy ilmi tarvittavat yhteystiedot sekä ohjeet alueelle 
tuotavia massoja koskien.  
 
Naapurikiinteistöjen rajaan jätetään 5 metrin suojavyöhyke. Alueen sade- ja sulamisvedet valuvat 
maastonmuodoista johtuen alussa kiinteistön luoteisreunan suuntaan ja imeytyvät maaperään. Kiinteistön 
reuna-alueille jätetään kasvillisuusvyöhyke, joka sitoo hulevesien mukaan irtoavaa kiintoainesta sekä 
ravinteita. Täytön rakentamisvaiheessa hulevedet johdetaan hallitusti kasvillisuusvyöhykkeelle. Mikäli 
todetaan, että kasvillisuuspeitteiset reuna-alueet eivät riitä sitomaan alueelta syntyvien vesien 
kiintoainesta riittävästi, niin hulevesille rakennetaan laskeutusallas, jonka kautta vedet johdetaan. 
 
Kiinteistölle sijoittuva kallionlouhinta ei tule ulottumaan maankaatopaikka-alueelle saakka.  
  
 

 yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessä nro 8A 

 yleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro 8B 
 
 
9. UUDEN TAI MUUTETUN TOIMINNAN ALOITTAMISAJANKOHTA 
Toiminnan suunniteltu aloittamisajankohta 
1.5.2021 
 

Määräaikaisen toiminnan suunniteltu aloittamis- ja lopettamisajankohta 
      

 perustelut toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta sekä esitys vakuudeksi on esitetty liitteessä 9 
 
 
10. TUOTTEET, TUOTANTO, TUOTANTOKAPASITEETTI, PROSESSIT, LAITTEISTOT, RAKENTEET JA NIIDEN SIJAINTI 
 LAITOSALUEELLA 
Hakemuksen liitteenä olevassa karttaotteessa esitetään toimintojen sijoittuminen alueelle. 
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 10 
 
 
11. RAAKA-AINEET, KEMIKAALIT, POLTTOAINEET JA MUUT TUOTANTOON KÄYTETTÄVÄT AINEET, NIIDEN VARASTOINTI, 

SÄILYTYS SEKÄ KULUTUS JA VEDEN KÄYTTÖ  
Alueella ei säilytetä polttoaineita, kemikaaleja eikä muita aineita. 
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 11 
 tiedot kemikaaleista on esitetty liitelomakkeella 6010b 

 
 
12. ENERGIAN KÄYTTÖ JA ARVIO KÄYTÖN TEHOKKUUDESTA 
- 
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 12A 
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 energiansäästösopimus on esitetty liitteessä nro 12B 
 
 
13. VEDENHANKINTA JA VIEMÄRÖINTI 
- 
 

 sopimus viemäriin liittymisestä on esitetty liitteessä nro 13A 
 tiedot on esitetty liitteessä nro 13B 

 
 
14. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ YMPÄRISTÖRISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA 
 SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA 
Toiminta ei sisällä merkittäviä ympäristöriskejä. Ympäristön pilaantumista voi aiheuttaa öljyvahinko,  
jota ehkäistään toimintatavoilla. Kaikessa polttonesteiden käsittelyyn liittyvässä toiminnassa tiedostetaan 
siihen liittyvät riskit. Työkoneita ei pestä eikä huolleta alueella. Alueella pidetään riittävä määrä 
imeytysmattoja tai muuta vastaavaa imeytysmateriaalia. Alueella ei sallita öljyä vuotavien työkoneiden ja 
autojen työskentelyä. Alue pidetään yleisilmeeltään siistinä ja kulkuväylät esteettöminä.  
 
Kaikista ympäristövahingoista ilmoitetaan välittömästi Viitasaaren  kaupungin  ympäristöviranomaiselle 
ja Keski-Suomen pelastuslaitokselle sekä ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin vahingon 
torjumiseksi.  
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 14A 

 YSL 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma on esitetty liitteessä nro 14B 
 
 
15. LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT 
      
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 15 
 
 
16. SELVITYS MAHDOLLISESTA YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄSTÄ 
      
 

 tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 16 Viimeisin auditointi       
 
 
PÄÄSTÖT, KUORMITUS JA JÄTTEET 
 
 
17. PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ 
 
 
A. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ VESISTÖÖN JA VIEMÄRIIN 
Toiminnasta ei aiheudu vaikutuksia alueen pintavesiin.  
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 17A1 

 päästöpisteiden koordinaatit tai sijainti kartalla on esitetty liitteessä 17A2 
 
 
B. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ ILMAAN 
Pölyhaitta on vähäinen. Mikäli pölyämistä esimerkiksi kuivalla säällä ilmenee, vähennetään haittoja esim. 
kastelemalla. 
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 17B1 

 päästöpisteiden koordinaatit tai sijainti kartalla on esitetty liitteessä 17B2 
 
 
C. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN ESTÄMINEN MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN 
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Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle, eikä sellaisen läheisyyteen. Maankaatopaikkatoiminnan 
vaikutusalueella ei sijaitse talousvesikaivoja. 
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 17C1 
 tiedot pilaantuneesta maaperästä ja sen käsittelystä on esitetty liitteessä nro 17C2 

 
 
D. MELUPÄÄSTÖT JA TÄRINÄ 
Toiminnasta syntyy vähäisiä, teollisuusalueelle muutenkin kuuluvia, melupäästöjä. Melua syntyy 
kuljetuksista ja työkoneista, kun aluetta täytetään.  
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 17D 
 
 
18. SELVITYS PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESTÄ JA PUHDISTAMISESTA (voidaan yhdistää kohtiin 17 A–D) 
      
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 18 
 
 
19. SYNTYVÄT JÄTTEET JA NIIDEN OMINAISUUDET, MÄÄRÄT, VARASTOINTI SEKÄ EDELLEEN TOIMITTAMINEN 
Alueelle ei tuoda ylijäämämaiden lisäksi muita jätteitä. 
 

 tarkentavat tiedot on esitetty liitteessä nro 19 
 
 
20. SELVITYS TOIMISTA JÄTTEIDEN MÄÄRÄN TAI NIIDEN HAITALLISUUDEN VÄHENTÄMISEKSI SEKÄ JÄTTEIDEN 

HYÖDYNTÄMISESTÄ OMASSA TOIMINNASSA 
      
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 20A 
 toiminta koskee jätteen käsittelyä ja lisätiedot on esitetty liitteessä nro 20B 
 kaatopaikkaa koskevaan lupahakemukseen liitettävät lisätiedot on esitetty liitteessä nro 20C 
 esitys vakuudesta on esitetty liitteessä 20D 

 
 
PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA YMPÄRISTÖN 
KANNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ (BEP) 
 
 
21. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMISESTA 
Maankaatopaikalle sijoitettavat ylijäämämaat ovat laadultaan sellaisia, etteivät ne 
teknistaloudellisestisovellu käytettäväksi maanrakennus-tai muissa rakentamiskohteissa jätelain 
etusijajärjestyksen mukaisesti.  Maankaatopaikka rakennetaan ja toteutetaan maisemaan sopivaksi. 
Hyötykäyttöön soveltuvia maa-aineksia välivarastoidaan niille varatussa paikassa. Välivarastoitavien 
massojen varastointiaika on maksimissaa yksi vuosi. 
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 21 
 
22. ARVIO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISTOIMIEN RISTIKKÄISVAIKUTUKSISTA 
      
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 22 
 
23. ARVIO YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAAN KÄYTÄNNÖN (BEP) SOVELTAMISESTA 
      
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 23 
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DIREKTIIVILAITOSTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT 
 
24. DIREKTIIVILAITOSTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT 
 
Hakijan käsitys direktiivilaitoksen pääasiallisesta toiminnasta 
      
 
 
 
A. Pääasiallista toimintaa koskeva vertailuasiakirja ja päätelmät 
      
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 24A 
 
 
B. Toimintaa koskevat muut vertailuasiakirjat ja päätelmät 
      
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 24B 
 
 
C. Esitys YSL 78 §:n mukaisiksi päästötasoja lievemmiksi päästöraja-arvoiksi perusteluineen 
      
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 24C 
 
 
D. Arvio perustilaselvityksen laatimistarpeesta 
      
 

 perustilaselvitys on esitetty liitteessä nro 24D 
 
 
E. Hakemukseen on liitettävä luvan tarkistamisen yhteydessä seuraavat tiedot: 
 

 24.1 tiedot siitä, miten lupa vastaa päätelmien uusia vaatimuksia, on esitetty liitteessä 24E1 

 24.2 tiedot siitä, miten toiminta vastaa ympäristönsuojelulainsäädännön uusia vaatimuksia, on esitetty liitteessä 24E2 

 24.3 tiedot YSL 75 §:n 2 ja 3 momentin mukaisen arvioinnin tekemiseksi on esitetty liitteessä 24E3 
 

 
 
VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 
 
 
25. ARVIO TOIMINNAN ERI VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN 
 
 
A. VAIKUTUKSET YLEISEEN VIIHTYISYYTEEN JA IHMISTEN TERVEYTEEN 
Hankealue on teollisuusaluetta. Toiminnalla ei ole vaikutusta yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten 
terveyteen. 
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25A 
 
 
B. VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONSUOJELUARVOIHIN SEKÄ RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN 
Maankaatopaikan läheisyydessä ei ole tiedossa luonnonsuojelun kannalta merkittäviä kohteita. Alueelle 
tuodaan vain puhtaita aineksia. Alue maisemoidaan toiminnan päättyessä.  
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25B1 
 luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukainen arviointi on esitetty liitteessä nro 25B2 
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C. VAIKUTUKSET VESISTÖÖN JA SEN KÄYTTÖÖN 
Ei vaikutuksia vesistöön. 
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25C 
 
 
D. ILMAAN JOUTUVIEN PÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSET 
Ei vaikutusta ilmaan. 
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25D 
 
 
E. VAIKUTUKSET MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN 
Ei vaikutusta maaperään ja pohjaveteen. 
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25E 
 
 
F. MELUN JA TÄRINÄN VAIKUTUKSET 
Ei vaikutusta. 
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25F 
 
 
G. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
      
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 25G1 
 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994) tarkoitettu arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto on 

 esitetty liitteessä nro 25G2 
 
 
TARKKAILU JA RAPORTOINTI 
 
 
26. TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU JA RAPORTOINTI 
 
 
A. KÄYTTÖTARKKAILU 
Maankaatopaikan toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan mm. läjitettävien maa-ainesten  
määrä ja laatu, tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset ja poikkeavat tilanteet. Syntyvää melua ja pölyä 
arvioidaan toiminnan aikana jatkuvasti aistinvaraisesti. Päästöt pidetään hakemuksen mukaisena 
tarkkailemalla ja huoltamalla laitteita päivittäin. Käyttöpäiväkirjat ovat pyydettäessä  
valvontaviranomaisen nähtävissä. Merkittävät poikkeamatilanteet alueella ilmoitetaan 
valvontaviranomaiselle välittömästi. 
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 26A 
 
 
B. PÄÄSTÖTARKKAILU 
      
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 26B 
 
 
C. VAIKUTUSTARKKAILU 
      
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 26C 
 
 
D. MITTAUSMENETELMÄT JA -LAITTEET, LASKENTAMENETELMÄT SEKÄ NIIDEN LAADUNVARMISTUS 



6010 / 09.2016 8 

      
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 26D 
 
 
E. RAPORTOINTI JA TARKKAILUOHJELMAT 
      
 

 voimassa olevat tarkkailuohjelmat on esitetty liitteessä nro 26E1 
 ehdotus tarkkailun järjestämiseksi on esitetty liitteessä nro 26E2 

 
 
VAHINKOARVIO 
 
27. VAHINKOARVIO JA VAHINKOA ESTÄVÄT TOIMENPITEET SEKÄ KORVAUKSET 
 
A. ARVIO VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA 
      
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 27A 
 
B. TOIMENPITEET VESISTÖÖN KOHDISTUVIEN VAHINKOJEN EHKÄISEMISEKSI 
      
 

 tiedot on esitetty liitteessä nro 27B 
 
C. KORVAUSESITYS VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA 
      
 

 esitys korvauksista on esitetty liitteessä nro 27C 
 
D. TOIMENPITEET MUIDEN KUIN VESISTÖVAHINKOJEN EHKÄISEMISEKSI 
      
 

 esitys korvauksista on esitetty liitteessä nro 27D 
 
 
MUUT TIEDOT 
 
 
28. HAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ: 

 28.1 Mittakaavaltaan riittävän tarkka kartta toiminnan sijoittumisesta tai muu kartta, josta ilmenee toiminnan sijainti, mahdolliset 
 päästölähteet sekä toiminnan haitallisten vaikutusten arvioimiseksi olennaiset kohteet ja asianosaisten kiinteistöt 

 28.2 Asemapiirros, josta ilmenee rakenteiden ja ympäristön kannalta tärkeimpien prosessien ja päästökohtien sijainti 
 
Tarpeen mukaan: 
 

 28.3 Prosessikaavio, josta ilmenevät yksikköprosessit ja päästölähteet 
 28.4 Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) tarkoitettu suuronnettomuuden

 vaaran arvioimiseksi laadittava selvitys tarpeellisessa laajuudessa 
 28.5 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 

 28.6 Suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan kaivannaisjätteen jätealueen sisäinen pelastussuunnitelma 
 
 
29. HAKIJAN ALLEKIRJOITUS 
Paikka ja päivämäärä 
 
Viitasaari 15.3.2021 
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Allekirjoitus (tarvittaessa) 
 
      
Nimen selvennys 
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