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 Iris Ympäristö Oy:n ympäristölupahakemus 

Iris Ympäristö Oy hakee ympäristölupaa erilliskerätyn kattohuopajät-
teen vastaanotolle, varastoinnille, käsittelylle ja käsitellyn katto-
huoparouheen (REBITUMEN Classic) jätteeksi luokittelun päättymi-
selle. Ympäristölupaa kattohuoparouheen jätteeksi luokittelun päät-
tymiselle haetaan, koska jätelainsäädännön ehdot tälle täyttyvät. Ky-
seessä on uusi ympäristöluvallinen toiminta, mutta toimintaa on tes-
tattu koetoimintailmoituksella.  

Yleiskuvaus toiminnasta 

Iris Ympäristö Oy:n Forssan Kiimassuon alueelle rakennetulla laitok-
sella on tarkoitus valmistaa kierrätysbitumista tuotteita, joita voidaan 
käyttää asfaltin valmistuksessa, maarakentamisessa sekä kierrätys-
polttoaineena. Tuotteiden raaka-aineena käytetään kattohuopajätet-
tä. Kattohuopajäte käsitellään rouheeksi, joka seulotaan eri koko-
luokkiin.  

Toiminta-aika 

Toimintaa harjoitetaan kiertotalousalueella ja alueella työskennel-
lään arkisin ma-pe klo 6.00-22.00 ja lauantaisin klo 10-18 välisinä 
aikoina. Viereisillä kiinteistöillä sijaitsee jätteitä käsitteleviä yrityksiä. 

Materiaalien käsittelytoiminnot ja toiminnassa syntyvät jätteet 

Bitumikatejätettä lajitellaan, seulotaan, käsitellään repijällä ja väliva-
rastoidaan varastokentällä. Esikäsittelyn jälkeen syntyvä bitumikate-
rouhe välivarastoidaan katoksessa tai hallissa ennen siirtämistä käsit-
telyprosessiin tai hyötykäyttöön. Välituotteen jatkokäsittely puristi-
mella toteutetaan sisällä hallissa. Toiminnassa syntyy jätteiden lajit-
telusta rejektiä, palavaa jätettä, puuta ja metalleja. 

Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja niiden vähentäminen 

Laitteiden käyntiäänet, työkoneet ja alueen liikenne aiheuttavat jon-
kin verran melua. Päästöjä ilmaan aiheutuu työkoneiden ja ajoneu-
vojen pakokaasupäästöistä. Pölypäästöt ilmaan pyritään minimoi-
maan. Normaalitoiminnasta ei aiheudu päästöjä pohjaveteen tai 
maaperään. 

Käytön aikainen hoito ja valvonta 

Alueelle nimetään vastaava hoitaja, joka huolehtii mm. siitä että alu-
eelle tuodaan ainoastaan ympäristöluvan mukaista jätettä.  
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Hakija   
Nimi:   Iris Ympäristö Oy (Rebitumen)   
Postiosoite:  Tukikohdantie 10 
    30100 Forssa  
Y-tunnus:   2729958-3 
Kotipaikka:  Forssa 
 
Yhteyshenkilö 
Nimi:   Petteri Mikkola 
Puhelinnumero:  040 527 1833 
Sähköpostiosoite: petteri.mikkola@rebitumen.com 
 
Laskutustiedot  
Verkkolaskuosoite: 003727299583  
Välittäjän tunnus: 003721291126  

Laitos 
Nimi:   Kierrätysbitumilaitos 
Käyntiosoite:   Kiimassuontie 133, 30420 Forssa 
Toimialatunnus:  3832 Lajiteltujen materiaalien kierrätys 
Työntekijämäärä: 3 

Iris Ympäristö Oy hakee lupaa erilliskerätyn kattohuopajätteen vas-
taanotolle, varastoinnille, käsittelylle ja käsitellyn kattohuopa-
rouheen (REBITUMEN Classic) jätteeksi luokittelun päättymiselle. 
Kyseessä on uusi ympäristöluvallinen toiminta, mutta toimintaa on 
testattu koetoimintailmoituksella.  

Ympäristölupaa haetaan ympäristönsuojelulain 527/2014 liitteen 1 
taulukon 2 (muut laitokset) kohdan 13 f perusteella. Toimivaltainen 
viranomainen on ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n koh-
dan 12 f mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Iris 
Ympäristö Oy hakee ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa 
toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.  

Hakemus käsiteltyjen kattohuopajätteiden (kattohuoparouhe) jätteek-
si luokittelun poistamiseksi perustuu jätelain (646/2011) 5b §:ään. 
Perustelu on esitetty tarkemmin lupahakemuksen kohdassa 4. 
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Iris Ympäristö Oy:n laitoksen sijainti maastokartalla on esitetty ku-
vassa 1. Hankealue sijaitsee Forssan Pispanmäen kaupunginosassa 
Kiimassuon Envitech-alueella. Alue on Forssan kaupungin eteläosas-
sa noin 4 km keskustasta lounaaseen.  

Hankealue sijaitsee kahden kiinteistön alueella, joiden kiinteistöre-
kisteritunnukset ovat 61-14-531-5 ja 61-14-531-6. Kiinteistöjen 
omistajina ovat yksityishenkilöt, jotka ovat vuokranneet n. 1 ha alu-
een (kuva 2 sivulla 7) Iris Ympäristö Oy:lle. Tämä erityisen oikeuden 
kirjaamisasia on käsitelty Maanmittauslaitoksessa 7.7.2020 
(MML/382931/73/2020). Vuokrasopimus on tehty aikavälille 
1.1.2020 - 31.12.2055. Kiinteistöjen yhteispinta-ala on kaikkiaan n. 
8 ha. 

��� .,,17(,67g1�7,('27 

Iris Ympäristö Oy on toimittanut Forssan kaupungille heinäkuussa 
2020 ympäristönsuojelulain (527/2014) 119 §:n mukaisen ilmoituk-
sen bitumikatteiden uusiokäyttöön koskevasta koetoiminnasta. Fors-
san kaupungin ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksen 26.8.2020, 
19/2020 perusteella Iris Ympäristö Oy sai harjoittaa bitumikatteiden 
uusiokäyttöön liittyvää koetoimintaa 31.10.2021 saakka. Koetoimin-
nalle on haettu jatkolupaa REBITUMEN Nero –tuotteen ominaisuuk-
sien selvittämistä varten, hakemus on toimitettu vireille 5.10.2021.  

Samoilla kiinteistöillä on olemassa Forssan kaupungin ympäristölu-
palautakunnan 25.8.2020 myöntämä ympäristönsuojelulain 
(527/2014) mukainen ympäristölupapäätös koskien Forssan Ympäris-
töurakointi Oy:n jätteen ammattimaista käsittelyä ja hyödyntämistä 
sekä kiviaineksen murskausta. Kierrätysbitumilaitoksella ei ole tek-
nistä eikä toiminnallista yhteyttä Forssan Ympäristöurakointi Oy:n 
toimintaan.  

 
Sijainti:   ETRS-TM35FIN N6744368 E313846 

Kiinteistötunnus: 61-14-531-5 ja 61-14-531-6 
 
Laitoksen yhteyshenkilö 
Nimi:   Kimmo Laaksonen 
Puhelinnumero:  040 543 7020 
Sähköpostiosoite: kimmo.laaksonen@rebitumen.com 
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Kohde 

Kuva 1. Kohteen sijainti maastokartalla (Karttapaikka 2020) 

Kuva 2. Ympäristölupa-alueen sijainti kiinteistöillä (Karttapaikka 2020) 
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2.2.1  Maa– ja kallioperä 

��� 6,-$,17,3$,..$��<03b5,67g2/268+7((7�-$�<03b5,67g1�/$$78 

2.2.2  Pinta– ja pohjavedet 

2.2.3  Kaavoitustilanne 

Hankealueen maaperä on GTK:n Maankamara-palvelun mukaan 
pääosin rahkaturvetta. Maanpeitteen paksuus on alueella noin 10 m 
ja kallioperä intermediääristä magmakiveä. Alueella tehtyjen kaivuu-
töiden perusteella kallion ja turpeen välissä on tiivis moreenikerros 
ja paikoitellen hieman savea.   

Alue kuuluu Loimijoen valuma-alueeseen (1. jakovaihe), Loimijoen 
yläosan valuma-alueeseen (2. jakovaihe) ja Haapajoen valuma-
alueeseen (3. jakovaihe).  

Alue ei sijoitu pohjavesialueelle. Lähimmät pohjavesialueet ovat 
muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue Murronkulma 
(0416952), joka sijaitsee noin 4 km päässä hankealueesta lounaa-
seen; l-luokan pohjavesialue Vieremä (0406101), joka sijaitsee noin 
4 km päässä kohdealueesta pohjoiseen sekä l-luokan pohjavesialue 
Särkilampi (0416954 B), joka sijaitsee noin 4 km päässä hankealu-
eesta länteen. Valuma-alueiden rajat sekä lähimmät pohjavesialueet 
esitetään kuvassa 3. 

Alueella ei ole vireillä olevia kaavahankkeita. Alueen kaavoitus ei 
estä lupahakemuksen mukaista toimintaa.  

Maakuntakaava 

Kanta-Hämeen voimassa olevassa maakuntakaavassa 2040 
(hyväksytty maakuntavaltuustossa 27.5.2019 ja kuulutettu 
12.9.2019) hankealue sijoittuu kiertotalousalueelle (EKO). Kiertota-
lousaluetta ympäröi idässä ja pohjoisessa maa– ja metsätalousvaltai-
nen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta (MU). Kiertota-
lousalueen länsipuolella sijaitsee urheilualue (VU). Ote maakunta-
kaavasta esitetään kuvassa 4 sivulla 10. 

Yleiskaava 

Kiimassuon osayleiskaavassa (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
21.6.2010 ja tullut voimaan 9.8.2010) hankealue sijoittuu jätteitä 
hyväksikäyttävän teollisuuden alueelle (EJT-1). Ote osayleiskaavasta 
esitetään kuvassa 5 sivulla 10.   

Asemakaava 

Kiimassuon asemakaavassa (hyväksytty 31.8.2015 ja tullut voimaan 
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Kuva 3. Pohjavesi– ja valuma-alueet (Karttapalvelu Karpalo 2020). 

Hankealue 

9.11.2015) hankealue sijoittuu jätteenkäsittelyn ja jätteitä hyväksi-
käyttävän ja lajittelevan teollisuuden alueelle (EJT-1). Asemakaava 
esitetään kuvassa 6 sivulla 11. 
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Kuva 4. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta 2040. Hankealue on rajattu kuvaan summittain sinisel-
lä.  

Kuva 5. Ote Kiimassuon osayleiskaavasta. Hankealue on merkitty kuvaan sinisellä.  
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2.2.4  Ympäröivä maankäyttö 

Hankealueen pohjoispuoli on kaavoitettu asemakaavassa jätteitä hy-
väksikäyttävän ja lajittelevan teollisuuden korttelialueeksi (EJT-2), 
pohjoispuolella on myös pienehkö suojaviheralue (EV-1), alueen itä-
puoli on kaavoitettu energiahuollon korttelialueeksi (EN-2), etelässä 
ja lännessä alueet on kaavoitettu jätteenkäsittelyn korttelialueiksi (EJ-
1). Viereisillä kiinteistöillä sijaitsee muun muassa jätteitä käsitteleviä 
yrityksiä (Loimi-Hämeen jätehuollon Kiimassuon jätekeskus, Envor 
Group Oy) sekä Nevel Oy:n Forssan voimalaitos. Kuvassa 7 on ilma-
kuva alueesta. 

Kuva  6. Ote Kiimassuon asemakaavasta. Hankealue on merkitty kuvaan sinisellä.  

Kuva 7. Ilmakuva alueesta (Karttapaikka 2021). Hankealue on merkitty kuvaan sinisellä.  
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2.2.5  Lähimmät häiriintyvät kohteet 

Hankealueen lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat noin 750 met-
rin päässä alueesta luoteeseen ja seuraavat asuinrakennukset run-
saan kilometrin päässä hankealueesta koilliseen. Lähimmät häiriinty-
vät kohteet esitetään kartalla kuvassa 8. 

Naapuritiedot esitetään erillisellä salassa pidettävällä liitteellä 
93021N. 

2.2.6  Luonto– ja suojelualueet 

Kohdealuetta lähin suojelualue on noin kilometrin päässä kaakkoon 
sijaitseva Kiimassuon historiallinen rajamerkki. Muita lähistöllä sijait-
sevia suojelukohteita ovat kohdealueesta noin 2 km luoteeseen si-
jaitseva yksityinen Jyrkänkallion luonnonsuojelualue sekä kohdealu-
eesta noin 3 km päässä koilliseen sijaitsevat valtakunnallisesti mer-
kittävä rakennettu kulttuuriympäristö Forssan teollisuusyhdyskunta ja 
Loimijoen kulttuurimaisema. Suojelukohteet esitetään kuvassa 9 si-
vulla 13. 

Kuva 8. Lähimmät häiriintyvät kohteet (Elinympäristön tietopalvelu Liiteri 
2020). Hankealue on merkitty sinisellä. 
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Vastaanotetusta kattohuopajätteestä valmistetaan tuotteita, jotka 
edistävät kiertotaloutta mm. vähentämällä neitseellisen bitumin käyt-
töä asfalttiteollisuudessa. REBITUMEN tuoteperheen tuotteet valmis-
tetaan teollisuuden ylijäämästä, kattoasennustoiminnan jätteistä ja 
purkutyömailta peräisin olevista kattohuopajätteistä.  

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. Toiminnasta ja tuotteiden valmistuksesta kerrotaan 
tarkemmin kappaleessa 3.3. 

��� </(,6.89$86�72,0,11$67$ 

��� 72,0,11$1�$/2,77$0,6$-$1.2+7$ 

Ympäristöluvallinen toiminta on tarkoitus aloittaa 1.5.2022. 

Kuva 9. Suojellut alueet ja kohteet (Karpalo 2020). 

Hankealue  

Kiimassuon 
rajamerkki 

Jyrkänkallio 

Forssan teollisuusyhdyskunta 
ja Loimijoen kulttuurimaisema 
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REBITUMEN tuoteperheen tuotteet valmistetaan teollisuuden ylijää-
mästä, kattoasennustoiminnan jätteistä ja purkutyömailta peräisin 
olevista kattohuopajätteistä. Rakennustuoteteollisuudesta peräisin 
oleva kattohuopajäte on puhdasta ja tasalaatuista. Rakentamisesta ja 
purkutyömailta syntyvä jäte voi sisältää pieniä määriä muovia, puu-
ta, metallia tai muita jätteitä (kuva 10). Taulukossa 1 sivulla 15 on 
esitetty vastaanotettavat jätteet ja niiden jätekoodit sekä suurimmat 
kertavarastot ja toimituskohteet.  

Varastoinnissa on otettu huomioon toiminnan kausivaihtelu. Katto-
huopaa vastaanotetaan läpi vuoden, mutta tuotteiden menekki Suo-
messa on sesonkiluonteista, koska asfalttia tehdään kesäkuukausina. 
Talvella varastoinnin tarve on suurimmillaan sekä jätteille että tuot-
teille. Varastoitavan materiaalin laatu voi vaihdella taulukossa 1 esi-
tetyn mukaisesti, mutta kertavarasto ei ylitä yhteensä 10 500 t. Vas-
taanotettavien materiaalien määrät ovat riippuvaisia saatavuudesta, 
joten vastaanotettavan jätteen laatu voi vaihdella toimintavuosien 
välillä. Suurin vuodessa vastaanotettava määrä on aina 19 900 t. 

3.3.1  Vastaanotto 

Kuva 10. Kattohuopajätettä varastokentällä. 
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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   
  

Taulukko 1. Vastaanotettavat jätteet. 

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. 
Mahdollisista käännytetyistä kuormista kirjataan ylös epäpuhtauk-
sien määrä ja tiedotetaan asiakkaalle sovituilla tavoilla. Jokaisesta 
kuormasta arkistoidaan laitoksen pilvipalveluun jätelain 121 § mu-
kainen siirtoasiakirja, josta ilmenee jätteen alkuperä, laatu, toimittaja 
sekä määrä. Siirtoasiakirjoja säilytetään 3 vuotta. 

Huopaa vastaanotetaan kolmena eri luokkana: luokka 1, puhdas kat-
tohuopa (korkeintaan 3 % epäpuhtauksia) sekä lajiteltavana katto-
huopana, luokka 2 (3-40 % epäpuhtauksia) ja luokka 3 (yli 40 % 
epäpuhtauksia). Lajiteltava kattohuopa on peräisin  kattoasennustoi-
minnasta ja purkukohtaista. Kattohuopajätteen tulee olla lajiteltua 
saapuessaan laitosalueelle, koska epäpuhtauksien määrä vaikuttaa 
murskattavan kattohuoparouheen laatuun ja hankaloittaa jatkopro-
sessiin etenevän rouheen ja puristeen käyttöä. Asiakkaalle raportoi-
daan välittömästi lajittelun onnistumisesta ja annetaan ohjeet lajitte-
luun jatkossa, mikäli laatuluokka vaihtuu. Kuvassa 11 sivulla 16 on 
lajiteltua huopajätettä varastokentällä. 

Sirotehiekka on hiekkaa tai kiviainesta, jota käytetään kattohuovan 
pinnoittamiseen. Tavanomaisen jätteen kriteerit täyttävää sirotehiek-
kaa on tarkoitus vastaanottaa ja hyödyntää lopputuotteen koostu-
muksen parantamisessa. 
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Kattohuopa koostuu neljästä pääraaka-aineesta: lasikuitu- tai sellu-
pohjaisesta huovasta, bitumista, kivimurskasta (sirotehiekka) ja mine-
raalitäyteaineista. Kattohuopa sisältää n. 50 % bitumia ja 50 % muu-
ta materiaalia. Kattohuovan rakenne koostuu viidestä eri kerroksesta 
ja jokaisella kerroksella on oma tehtävänsä. Kattohuovan materiaali-
koostumus on esitetty kuvassa 12 sivulla 17. 

Kattohuopajäte esikäsitellään repijällä, jolla erotetaan Classic ja Ne-
ro -tuotteisiin sopimaton aines. Tämän jälkeen materiaali seulotaan. 
Käsittelystä syntyy valmis tuote REBITUMEN Classic. REBITUMEN 
Classic on kattohuoparouhetta, jota voidaan käyttää asfaltin valmis-
tuksessa neitseellisen bitumin sijaan. Se testataan ja toimitetaan sel-
laisenaan asfalttiprosessiin. REBITUMEN Simple –tuotetta syntyy se-
kä repijältä että seulalta, ja se toimitetaan maarakentamiseen. 

Seulalta syntyy myös välituote, joka varastoidaan omassa kasassaan 
odottamaan puristinkäsittelyä. Puristinkäsittelyssä syntyy REBITU-
MEN Nero -tuotetta. REBITUMEN Nero on vedetön puriste, joka so-
veltuu erinomaisesti esimerkiksi valuasfaltin raaka-aineeksi.  Ylisuu-
ret palakoot palautetaan takaisin prosessiin. Erät, jotka eivät sovellu 
tuotteiden raaka-aineeksi tai maarakennuskäyttöön, toimitetaan kier-
rätyspolttoaineeksi. 

3.3.3  Käsittely ja tuotteet 

Kuva 11. Kattohuopajätettä varastokentällä. 
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Kuva 12.  Kattohuovan rakennekerrokset (Siikanen 2009, 283).  

Kuva 13. Tuotteiden valmistuksen prosessikaavio. 

Esirevityn kattohuopajätteen laatua tarkkaillaan koko prosessin ajan 
aistinvaraisesti. Seulonnan aikana jätevirrasta otetaan laadunvalvon-
tanäytteet laatukäsikirjan näytteenottosuunnitelman mukaisesti. 

Valmiit käsitellyt erät, seulotut materiaalit ja puristimelle menevä 
materiaali punnitaan pyöräkuormaajan vaa’alla ja jakeet varastoi-
daan katokseen tai halliin. 

Kuvassa 13 on esitetty yksinkertaistettu prosessikaavio tuotteiden 
valmistuksesta. Tuotteisiin sopimaton materiaali toimitetaan kierrä-
tyspolttoaineeksi tai asianmukaiset luvat omaaviin vastaanottopaik-
koihin.  
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Kentällä on pääsääntöisesti kaksi eri varastointialuetta, joista toiseen 
vastaanotetaan tehdasperäiset kattohuopajätteet ja toiseen purkutyö-
mailta tuleva kattohuopajäte. Kattohuoparouhe ja puristuskäsittelyä 
odottava palakoko varastoidaan luokittain omiin varastokasoihinsa 
joko katokseen tai halliin. Kuvassa 14 nähdään halliin varastoitua 
esikäsiteltyä kattohuoparouhetta. 

Puristuskäsittelyä odottavat palakoot luokitellaan välituotteeksi ja 
niiden suurin kertavarasto on 600 t. Nämä tullaan käsittelemään lai-
toksen omassa toiminnassa myöhemmin valmiiksi tuotteeksi. Valmis-
ta tuotetta varastoidaan 660 t. Jätelain (646/2011) 6§:n 19. kohdan 
määritelmän mukaan jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisel-
lä tarkoitetaan mm. sellaista toimintaa, jolla edistetään tuotteen uu-
delleenkäyttöä, pidennetään sen käyttöikää tai ehkäistään muulla 
tavoin jätteen syntymistä. Välituotteet eivät siis ole jätelain tarkoitta-
maa jätettä.  

Varastoinnin yhteydessä huolehditaan, että eri kattohuopavalmisteet 
eivät sekoitu keskenään, eikä tuotteeseen pääse sekoittumaan siihen 
kuulumattomia aineosia. Valmiiden tuotteiden varaston määrä saa-
daan pyöräkuormaajan vaakaraportista. 

Laitoksella suurin kattohuopajätteen kertavarastoitu määrä on  
10 000 t ja sirotehiekan suurin kertavarasto on 500 t. Asemakuva on 
esitetty liitteellä 2/93021. 

3.3.4  Varastointi 

Kuva 14. Esikäsiteltyä kattohuoparouhetta varastoituna halliin. 
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Toiminnassa polttoainetta kuluu työkoneissa, joilla puretaan ja laji-
tellaan alueelle saapuva kattohuopajäte sekä siirretään valmiit ja-
keet. Polttoainetta ei varastoida kohdekiinteistöllä.  

Alueella käytetään vettä pölynsidontaan ja puhtaanapitoon.  

Vesi otetaan tarvittaessa alueen vieressä olevasta betonirengaskai-
vosta. Itse prosessissa ei tarvita vettä. 

Sosiaali- ja saniteettitilat sijaitsevat läheisellä kompostointilaitoksella. 

Prosessissa käytetään sekä sähköenergiaa että kevyttä polttoöljyä. 
Sähköenergian kulutus on arviolta 7 MW ja polttoöljyn kulutus noin 
20-30 m3 vuodessa.  

Iris Ympäristö Oy:n toiminnassa noudatetaan kattohuopajätteen laa-
dunvalvontakäsikirjaa, joka on nähtävissä erillisellä salassa pidettä-
vällä liitteellä 93021L. 

Iris Ympäristö Oy:n laadunhallintajärjestelmässä määritetään vaati-
mukset ja menettelytavat, joita noudattaen varmistetaan, että proses-
sissa syntyvät REBITUMEN –tuotteet täyttävät ympäristökelpoisuutta 
koskevat vaatimukset ja asfalttiteollisuuden tekniset vaatimukset, ei-
kä 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. 

REBITUMEN Classic –tuotteelle on myönnetty sertifikaatti tuotannon 
sisäisestä laadunvalvonnasta 11.11.2021. REBITUMEN Classic –
tuotteen valmistuksessa sovelletaan ETA 21/0692 ja EAD 230012-01
-0105 järjestelmän 2+ suoritustason pysyvyyden arviointiin ja var-
mentamiseen liittyviä vaatimuksia. (Liite 3/93021)  

Iris Ympäristö Oy:n seuranta– ja tarkkailusuunnitelma esitetään erilli-
sellä liitteellä 93021S. 

3.3.5  Laadunhallinta 
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EU:n jätepuitedirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivi 2008/98/EY jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta) 6 ar-
tiklassa on säädetty jätteeksi luokittelun päättymisestä. EU:n laajuiset 
säädökset ovat sellaisenaan sovellettavia, mutta jätepuitedirektiivissä 
määritettyjen End of Waste -kriteerien lisäksi jäsenvaltiot voivat ta-
pauskohtaisesti päättää, onko jokin jäte lakannut olemasta jätettä.  

Toimintaan liittyvät ympäristöriskit ovat mahdollisia vain poikkeusti-
lanteiden aiheuttamina. Poikkeustilanteita ovat muun muassa konei-
den ja laitteiden öljy– ja hydrauliikkavuodot, joita ehkäistyään ko-
neiden ja laitteiden säännöllisillä huolloilla ja tarkastuksilla. Laitteis-
sa ja työkoneissa on määräysten mukaiset alkusammutuskalustot ja 
alueella on imeytysainetta.  

Hankealue sijaitsee Jokioistentien varrella. Liikennöinti Kiimassuon-
tielle tapahtuu kääntymällä valtatieltä 2 tai 10 Jokioistentielle, jolta 
käännytään Kiimassuontielle. Valtatieltä 2 on noin 2 km matka han-
kealueelle ja valtatieltä 10 noin 3 km matka.  

Kiimassuontieltä on rakennettu tieyhteys toiminta-alueelle. Pääosa 
alueelle käsiteltäväksi tuotavasta materiaalista tulee Etelä- ja Länsi-
Suomen alueelta, mutta toiminta-alueena on koko Suomi.  

Liikennemäärät vaihtelevat tuotantotilanteen mukaan, mutta maksi-
mikapasiteetillä toimittaessa arvioitu keskimääräinen vuorokausilii-
kenteen määrä on 5-10 liikennesuoritetta.   
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Hyödynnettävästä jätelajista ei ole annettu erillistä EoW-säädöstä. 

Tällöin sovelletaan tapauskohtaisen jätteeksi luokittelun päättymistä 
koskevaa arviointimenettelyä. Kansallinen jätelaki toistaa periaat-
teessa EU:n jätepuitedirektiivin määritelmän. Jätelain 646/2011 5b 
§:n mukaan jäte, joka on kierrätetty tai muuten hyödynnetty, ei ole 
enää jätettä, jos: 

1. sitä on määrä käyttää erityisiin tarkoituksiin 

2. sillä on markkinat tai kysyntää 

3. se täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset tekniset vaatimukset ja 
on vastaaviin tuotteisiin sovellettavien säännösten ja standar-
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REBITUMEN Classic valmistetaan kierrätetystä kattohuopajätteestä, 
ja se on esikäsitelty repijällä ja seulottu hyödyntämistä varten. Seu-
raavassa kappaleessa tarkastellaan EoW-kriteerien täyttymistä kohta 
kohdalta. 

1. Sitä on määrä käyttää erityisiin tarkoituksiin 

 Kattohuopajätteestä tehty tuote REBITUMEN Classic soveltuu 
erinomaisesti käytettäväksi uusioraaka-aineena asfalttiteollisuu-
teen korvaamaan neitseellistä bitumia.  

2. Sillä on markkinat tai kysyntää 

 REBITUMEN Classic –tuotteella voidaan korvata asfalttiteolli-
suuden käyttämästä neitseellisestä bitumista noin 30-100 pro-
senttia. Käyttö asfaltissa on jätehierarkian mukaista kierrätystä, 
jolla  korvataan muutoin mm. Etelä-Amerikasta tuleva neitseel-
linen materiaali. 

3. Se täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset tekniset vaatimukset ja 
on vastaaviin tuotteisiin sovellettavien säännösten ja standar-
dien mukainen 

Jo toteutuneissa asfalttikohteissa ei ole havaittu eroa neitseelli-
sen ja kierrätetyn bitumin ominaisuuksissa. Kulutuskestävyys 
on ollut jopa parempi. REBITUMEN Classic valmistetaan laatu-
käsikirjan mukaisesti (liite 93021L) ja sillä on CE-merkintä (liite 

��� (2:-.5,7((5,(1�7b<77<0,1(1�5(%,780(1�&/$66,&�1�26$/7$ 

dien mukainen 

4. sen käyttö ei kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai hait-
taa terveydelle tai ympäristölle. 

Kaikkien asetuksen mukaisten arviointiperusteiden tulee täyttyä, jotta 
ainetta tai esinettä ei enää pidetä jätteenä ja jäte saa End of Waste –
statuksen. Tällöin aineeseen tai esineeseen ei sovelleta enää jätteisiin 
sovellettavaa lainsäädäntöä. 

Jätelain 6 §:n 23 kohdan mukaan jätteen hyödyntämisellä tarkoite-
taan toimintaa, jonka ensisijaisena tuloksena jäte käytetään hyödyksi 
tuotantolaitoksessa tai muualla taloudessa siten, että sillä korvataan 
kyseiseen tarkoitukseen muutoin käytettäviä aineita tai esineitä, mu-
kaan lukien jätteen valmistelu tällaista tarkoitusta varten.  

Jätteeksi luokittelun päättymisen hyödyt ja haitat -raportissa (YMra 
9/2018) viitataan, että yleinen käyttötarkoitus on selvästi olemassa, 
jos ainetta tai esinettä käytännössä aina käytetään samaan tarkoituk-
seen.  

Jäteluokituksen poistamista tulisi tarkastella myös jätehierarkian ja 
luonnonvarojen kestävän käytön toteutumisen kannalta.   
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Aine joutuu REACH-velvoitteiden piiriin silloin, kun jäte lakkaa ole-
masta jäte (ei-enää-jäte, end-of-waste, EoW) tai sivutuote toimitetaan 
hyötykäyttöön. REACH-asetus tulkitsee valmistusprosessiksi jätema-
teriaalia sekä kemiallisesti että mekaanisesti muuttavat käsittelypro-
sessit. Ne hyödyntämisen vaiheet, joiden tuloksena saadaan pelkäs-
tään jätteeksi luokiteltavaa materiaalia, ovat jätelainsäädännön so-
veltamisalaan kuuluvan jätteenkäsittelyprosessin osia. 

REBITUMEN-tuotteet muodostuvat ainoastaan kattohuopajätteestä 
prosessoidusta rouheesta. Kattohuovassa käytetään vastaavia bitumi-
laatuja kuin asfaltissa ja materiaalit ovat REACH-rekisteröityjä.  

2/93021). Laadunvalvonnasta kerrotaan myös kappaleessa 
3.3.5. 

4. Sen käyttö ei kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai hait-
taa terveydelle tai ympäristölle  

Bitumi on ympäristössä hajoamaton, haihtumaton ja veteen liu-
kenematon aine. REBITUMEN tuotteet eivät aiheuta vaaraa ym-
päristölle. 

Kierrätysbitumin ympäristökelpoisuutta on tarkasteltu mm. dip-
lomityössä Kierrätysasfaltin markkinakelpoisuuden edellytysten 
luominen –Demokohteena bitumikatetta sisältävä asfaltti (Aiju 
Heinonen, Aalto Yliopisto).  Diplomityön tutkimuksissa ei tullut 
esille rajoituksia, jotka estäisivät bitumikatteen käytön asfaltin 
ainesosana työssä tutkituissa käyttökohteissa. 

Kierrätettävän, kattohuoparouheesta valmistettavan bitumin ter-
veysvaikutuksia on tutkittu ja esitetty mm. opinnäytetyössä 
PAH-yhdisteet bitumikatteissa ja niiden aiheuttamat riskit bitu-
mikatteen kierrätykselle (Pauliina Ahokas, Lahden ammattikor-
keakoulu 2016). Tutkimuksissa ei havaittu eroja kierrätysbitu-
mia sisältävän ja perinteisen asfalttimassan välillä. 

Kierrätettävän bitumikatejätteen asbestin esiintyvyyttä on tutkit-
tu opinnäytetyössä Asbesti bitumikatteissa ja sen aiheuttamat 
riskit bitumikatteiden kierrätyksessä (Pyry Savioja, Lahden am-
mattikorkeakoulu 2016). Asbestipitoiset bitumikatteet olivat 
opinnäytetyön mukaan harvinaisia.  

Iris Ympäristö Oy:lle tulevien kuormien tulee olla haitta-
ainetestattuja, joten asbestin  esiintyvyys saapuvissa kuormissa 
on epätodennäköistä. REBITUMEN tuotteiden käyttö on verrat-
tavissa neitseellisen bitumin käyttöön, eikä se tarkoituksenmu-
kaisesti käytettynä aiheuta vaaraa terveydelle. 
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5.1.1  Päästöt vesistöön ja viemäriin 

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan haitallisia päästöjä pintaveteen, 
sillä bitumi ei ole vesiliukoista. Lopputuotteen valmistusprosessissa 
syntyy noin 4-5% vettä, josta suurin osa haihtuu käsittelyssä.  

Varastokentän hulevedet käsitellään hiekan- ja öljynerottimessa, jo-
ten esikäsittelyssä irtoava hienoaines sekä sen sisältämät mahdolliset 
haitta-aineet jäävät hulevesikaivojen sakkapesiin sekä hiekanerotti-
meen, eivätkä päädy vesistöön. Koetoiminnan aikana hulevesi tutkit-
tiin ja analyysitodistukset on esitetty liitteessä 1/93021.  

Sosiaalitilat sijaitsevat läheisellä kompostointilaitoksella, näin ollen 
viemäröitäviä jätevesiä ei muodostu. 
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REBITUMEN-tuotantoprosessista ei synny jätteitä. Jätteiden lajittelu-
prosessissa syntyy rejektiä eli sekalaista lajittelujätettä sekä puuta, 
metallia ja palavaa jätettä. Toiminnassa syntyvät jätteet toimitetaan 
asianmukaiset luvat omaavalle jätteen vastaanottajalle. Syntyvät jät-
teet ja niiden kertavarastomäärät on esitetty taulukossa 2 sivulla 24. 

Vastaanotettava jäte on kiinteää ja lähes pölyämätöntä materiaalia, 
josta ei liukene haitta-aineita.  Pölypäästöjä hallitaan tarvittaessa ve-
sisumulla.  
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Bitumin käsittely tapahtuu sisätiloissa, joten toiminnasta ei aiheudu 
melua. Liikenne, kuormien purku ja lastaus aiheuttavat jonkin verran 
tavanomaista melua.  

5.1.4  Melupäästöt ja tärinä 

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan haitallisia päästöjä maaperään 
tai pohjaveteen, sillä bitumi ei ole vesiliukoista.  

5.1.3  Päästöt maaperään ja pohjaveteen 

Päästöjä ilmaan syntyy pääasiassa vain työkoneiden pakokaasupääs-
töistä. Jätteen välivarastoinnista kentällä ei aiheudu merkittäviä pöly-
päästöjä, sillä kattohuopa ei ole pölyävää. Bitumin käsittely tapahtuu 
sisätiloissa, joten toiminnasta ei aiheudu pölypäästöjä.  

5.1.2  Päästöt ilmaan 
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Toimintaa harjoitetaan asianmukaisessa paikassa, jonka välittömässä 
läheisyydessä ei sijaitse häiriintyviä kohteita. Kierrätettävällä materi-
aalilla ei ole haittavaikutuksia alueella työskentelevien ihmisten ter-
veyteen. Tuotteen valmistuksessa on noudatetaan laatukäsikirjaa ja 
toiminnanharjoittajan työturvallisuusohjeita. 
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Jätteiden kierrätystoiminnalle ei ole parasta käyttökelpoista tekniik-
kaa määrittelevää BREF-asiakirjaa. Jätteiden kierrätystoiminnassa pa-
rasta käyttökelpoista tekniikkaa edustaa energiatehokkaiden ja ym-
päristöystävällisten laitteiden ja tekniikoiden käyttäminen. Työkoneet 
ja laitteet pidetään kunnossa säännöllisellä huollolla ja logistiikka  
optimoidaan mahdollisimman tehokkaaksi. 
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Kierrätystoiminta on ympäristön kannalta parasta käytäntöä, jossa 
kierrätys– ja hyötykäyttökelpoiset materiaalit otetaan talteen ja jalos-
tetaan uusioraaka-aineiksi. Toiminnalla säästetään neitseellisiä mate-
riaaleja ja raaka-aineita sekä fossiilisia polttoaineita.  

Toiminnassa syntyvät jätteet, joita ei hyödynnetä REBITUMEN –
tuotteiden valmistuksessa toimitetaan asianmukaisiin käsittelypaik-
koihin.  

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 

Taulukko 2. Syntyvät jätteet. 
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��� 9$,.878.6(7�9(6,67gg1�-$�6(1�.b<77gg1 

��� ,/0$$1�-2+789,(1�3bb67g-(1�9$,.878.6(7 

��� 9$,.878.6(7�0$$3(5bb1�-$�32+-$9(7((1 

��� 0(/81�-$�7b5,1b1�9$,.878.6(7 

Toiminnalla ei ole vaikutuksia Natura-2000 alueisiin tai muihin suo-
jelualueisiin eikä niiden luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun 
ympäristöön.  

Toiminnalla ei ole arvion mukaan merkittäviä vaikutuksia vesistöön 
tai vesistöjen käyttöön, koska bitumikate on inerttiä materiaalia, eikä 
siitä liukene haitta-aineita aikaisemmin tehtyjen tutkimusten mu-
kaan. Käsiteltävät katteet ovat olleet vuosia sadevesien huuhdeltava-
na vesikatoilla, joten vähäisetkin mahdolliset liukoiset aineet ovat 
ehtineet huuhtoutua sadevesien mukana materiaalien alkuperäisissä 
käyttökohteissa. 

Toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat pöly- ja pakokaasupäästöt ovat 
pieniä ja paikallisia, eikä niillä voida katsoa olevan merkittävää vai-
kutusta ilmaan tai ilmanlaatuun.   

Jätteen käsittely ja varastointi toteutetaan siten, ettei siitä aiheudu 
maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai muuta ympäristön ros-
kaantumista. Toiminnalla ei ole arvion mukaan vaikutuksia pohjave-
teen tai maaperään. 

Toiminnan melu on paikallista ja melutasot vähäisiä. Arvion mukaan 
melutasot alittavat päiväajan ohjearvon 55 dB lähimmässä häiriinty-
vässä kohteessa, eikä melu aiheuta merkittäviä ympäristövaikutuksia. 
Laitoksen toiminnasta ei aiheudu merkittävää tärinää.  

��� <03b5,67g9$,.87867(1�$59,2,17, 

Lain ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-laki) 3 §:n 1 
momentin mukaan ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyä  sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla on todennä-
köisesti merkittäviä  ympäristövaikutuksia.  Ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelyssä arvioitavat hankkeet ja niiden muutokset luetel-
laan YVA-lain liitteessä 1. Hakemuksen mukaista toimintaa ei ole 
YVA-lain liitteen 1 luettelossa. 
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� 7$5..$,/8�-$�5$32572,17, 

��� .b<77g7$5..$,/8 

��� 3bb67g–�-$�9$,.87867$5..$,/8 

��� 5$32572,17, 

Laitoksen vesientarkkailu suoritetaan tarkkailusuunnitelman mukai-
sesti. Tarkkailusuunnitelma on esitetty liitteellä 93021S. 

Kierrätyslaitoksen toiminnasta laaditaan vuosiraportti, joka toimite-
taan viranomaisille seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennes-
sä. Vuosiraportti sisältää tiedot seuraavista: 
· toiminta-ajat 
· vastaanotetut ja käsitellyt jätteet 
· toiminnassa syntyneet jätteet ja niiden toimittaminen käsitte-

O\\Q 
· YXRGHQYDLKWHHVVD�YDUDVWRVVD�ROHYDW�MlWWHHW 
· Nl\WW|–�MD�SllVW|WDUNNDLOX 
· SRLNNHXNVHOOLVHW�tilanteet, ympäristövahingot ja onnettomuudet 

sekä niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet. 

/DLWRNVHOOH� QLPLWHWllQ� YDVWDDYD� KRLWDMD�� 9DVWDDYD� KRLWDMD� KXROHKWLL�
YLUDQRPDLVWHQ�RKMHLGHQ�PXNDLVHVWL� mm. siitä, että: 

· alueelle tuodaan ainoastaan ympäristöluvassa hyväksyttyjä jät-
teitä 

· aluetta hoidetaan, käytetään ja tarkkaillaan asianmukaisella 
tavalla 

· alueen käytöstä ja hoitotoimenpiteistä sekä normaalista toimin-
nasta poikkeavista tapahtumista pidetään kirjaa 

· poikkeavista päästöistä ja muista ympäristöön vaikuttavista va-
hinko- ja häiriötilanteista ilmoitetaan Forssan kaupungin ympä-
ristölupalautakunnalle ja ryhdytään viipymättä toimenpiteisiin 
vahinkojen ehkäisemiseksi. 

 
Laitokseen kirjanpitoon merkitään: 

· jätteen tuoja 
· alueelle vastaanotetut jätekuormat (kuljetusyritys, jätteen mää-

rä, laatu, päivämäärä, jätteen alkuperä) 
· alueelta hyödynnettäväksi toimitetut jätekuormat (kuljetustapa, 

jätteen määrä, laatu, toimituspaikka, päivämäärä) 
· alueella tehdyt rakennus- ja korjaustoimenpiteet 
· \PSlULVW|YDKLQJRW�� W\|WDSDWXUPDW�� WXOLSDORW�� LONLYDOWD�� OXYDWRQ�

MlWWHLGHQ�WXRQWL�ja muut poikkeukselliset tapahtumat 
· vuoden vaihteessa alueella varastoituna olevat jätemäärät ja 

lajit. 
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Lahdessa  10.12.2021 
 
Insinööritoimisto Gradientti Oy 
 
 
 
     

� 9$.8867$5.$67(/8 

Iris Ympäristö Oy asettaa toiminnalle vakuuden, jonka määräksi esi-
tetään 178 100 Φ. Vakuuden voidaan arvioida olevan riittävä toimin-
nan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvan jätehuollon turvaa-
miseksi. Vakuuslaskenta on esitetty erillisellä salassa pidettävällä liit-
teellä 93021V. 



28 Liite 1/93021 Laboratorion analyysitodistukset 
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32 Liite 2/93021 Asemakuva   33 



34 Liite 3/93021 REBITUMEN Classic laadunvalvonnan sertifikaatti 



 

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


