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 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI   PÄÄTÖS 
     Ympäristönsuojelulain  
     28 §:n mukaisessa lupa-asiassa.
     Päätös on annettu julkipanon 
     jälkeen. 
 
     Julkipanopvm 20.1.2003 
     Kokouspvm 16.1.2003 
ASIA 
 

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka 
koskee sementtituotteiden valmistusta osoitteessa Laastitie 1, kiinteistö 19-2-3. Em. 
toiminnan luvanvaraisuudesta on säädetty ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 
1§:n kohdassa 8b. 

 
LUVAN HAKIJA 
  
 HB-Betoniteollisuus Oy, Laastitie 1, 40340 Jyväskylä  
 Yhteyshenkilö Jukka Parviainen, Laastitie 1, 40340 Jyväskylä  
 puh. 014-3348245 
 
LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT 
 

Seppälänkankaan tehtaat, Laastitie 1, 40340 Jyväskylä 
Jukka Parviainen, Laastitie 1, 40340 Jyväskylä puh. 014-3348245 

 
ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 
 Ympäristölupahakemus on saapunut ympäristölautakunnalle 3.10.2002.  
 
YMPÄRISTÖ JA YMPÄRISTÖN KUORMITUS 
  
Häiriintyvät kohteet 
  

Tehtaat sijaitsevat teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella. Lähimmän asun-
non etäisyys kohteesta on 150 m. 
 

ILMOITETTU TOIMINTA 
 
Seppälänkankaan tehtaat 

 
Lupaa haetaan yhtiön Seppälänkankaan tehtaiden olemassa olevalle toiminnalle beto-
nituotteiden valmistukseen. Tehdas valmistaa pihakiviä, harkkoja, pihalaattoja, mosa-
iikkilaattoja ja portaita. Toiminnan raaka-aineena käytetään mm. soraa ja kiviä, se-
menttiä ja filleriä. Eristeharkkolinjalla käytetään isosyanaattia ja polyolia yhteensä 
noin 50 tonnia vuodessa. Lisäksi toiminnassa käytetään muita lisäaineita ja kemikaale-
ja pieniä määriä. Tuotantorakennusten yhteydessä on kevytpolttoöljytoimiset höyry-
kattilat lähinnä tuotantoprosessiin tarvittavan lämpöenergian valmistukseen. 
Yrityksellä on Det Norske Veritasin myöntämä ISO 9002 sertifikaatti, joka kattaa 
harkko-, pihalaatta- ja mosaiikkilaattatehtaat, varastoinnin, kuljetuksen, markkinoinnin 
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ja myynnin. Suurin osa käytettävästä vedestä otetaan omista porakaivoista ja vesi kier-
rätetään omien lietelaitosten kautta porras- ja mosaiikkitehtaiden hiontalinjoille ja pe-
subetonilaattojen pesuun. Järjestelmän lopputuloksena saadaan hiontalietteestä erotet-
tua liete ja selkeytynyt vesi voidaan käyttää uudestaan tuotteiden hiontaan ja pesuun. 
Tuotantotiloista viemäriin johdettava vähäinen jätevesi menee öljynerottimien kautta. 
 

Päästöt maaperään  
 

Toiminnassa ei synny päästöjä maaperään. 
 

Jätehuolto  
  
 Kiinteistöllä syntyvät jätteet ja niiden käsittely: 
 

Hyötyjäte 
- paperi ja pahvi 
- metalli ja peltitynnyrit 
- puu 
- biojäte 
 
Ongelmajäte 
- öljyt ( moottori-, vaihteisto- ja hydrauliöljyt) 
- kiinteät öljyjätteet ( suodattimet ja imeytysaineet) 
- akut ja paristot 
- loisteputket 
- muut ( maalit, liimat, tuotannosta jääneet lisäaineet ym. kemikaalit) 

 
Loppusijoitettavat jätteet 
- kuivajäte 
- betonijäte 
- rakennus- ja purkujäte 
- lietteet 

 
Meluntorjunta 
  

Seppälänkankaan tehtaiden toiminnasta ei alueen melutaso nouse (liite 5 testausseloste 
EA2702).  

 
Päästöt ilmaan 
  

Seppälänkankan tehtaiden toiminnasta syntyy päästöjä kattilalaitoksista, höyrystä, pa-
kokaasuista ja liikenteen aiheuttamasta pölystä. 
 

Jätevedet 
Seppälänkankaan tehtailla on kaupungin vesilaitoksen kanssa sopimus jätevesien joh-
tamisesta yleiseen viemäriverkkoon. 

 
 
 

Hakemuksen liiteasiakirjat 
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-     ympäristölupahakemus  
- ympäristölupahakemuksen liitteet 6 kpl 
- asemapiirustus 1:500 

 
ASIAN KÄSITTELY 
 
Hakemuksesta tiedottaminen 
 
 Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 

25.10.2002 - 24.11.2002 välisen ajan. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat 
olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Jyväskylän kaupungin ympäristövirastossa 
osoitteessa Eeronkatu 10, Jyväskylä. Lisäksi asiasta on ilmoitettu kirjallisesti viereis-
ten kiinteistöjen omistajille. 

 
Lausunnot  
 
 Lupahakemuksen johdosta on pyydetty  lausunto Keski-Suomen ympäristökeskuksel-

ta. Lausunnossaan ympäristökeskus on kiinnittänyt huomiota seuraaviin asioihin: 
 

- Laitosalueella olevat öljysäiliöt tulisi varustaa suoja-altailla. Öljysäiliöiden ollessa 
maanalaisia olisi erityisesti huolehdittava niiden asianmukaisesta ja riittävästä tar-
kastuksesta. 

- Laitoksen piha-alueen olisi asfaltoitava myös niiltä osin, joilta kestopäällyste 
puuttuu. Mikäli laitosalueella on polttonesteiden tankkausasema on niiden riittä-
västä suojauksesta huolehdittava. 

- Laitosalueella varastoitavia ja käytettäviä kemikaaleja sekä ongelmajätteitä on kä-
siteltävä huolellisesti ja siten, ettei päästöjä pääse maaperään. 

- Laitosalueella syntyvät sadevedet on johdettava kunnalliseen viemäriin tai johdet-
tava öljynerotuskaivon kautta pohjavesialueen ulkopuolelle. 

- Laitoksen toiminnassa syntyvä betonijäte on toimitettava luvanvaraiseen paikkaan. 
- Luvan myöntäjän tulisi ottaa huomioon varastoalueella tapahtuvasta trukki- ja ajo-

neuvoliikenteestä aiheutuva mahdollinen lähiasutukseen kohdistuva meluhaitta. 
 
Tarkastukset 
 
 Lupahakemuksen johdosta ei ole tehty tarkastusta. 
 
Muistutukset ja mielipiteet 
 
 Ympäristölupahakemuksesta ei ole määräaikaan mennessä esitetty muistutuksia tai 

mielipiteitä. 
 
 
 
Hakijan kuuleminen 
 
 Hakijan kuulemista ei ole pidetty tarpeellisena, koska hakemuksesta ei ole määräai-

kaan mennessä esitetty vaatimuksia eikä sellaisia selvityksiä, jotka voivat vaikuttaa 
asian ratkaisuun. 
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 
 
  Ympäristölautakunta myöntää HB-Betoniteollisuus Oy:lle ympäristönsuojelulain 

(86/2000) 28 §:n mukaisen ympäristöluvan osoitteeseen Laastitie 1, tontti 19-2-3. 
 
 Lupa myönnetään edellyttäen, että hakemuksessa esitetyt toimenpiteet toteutetaan ja 

ylläpidetään. Lisäksi annetaan seuraavat lupamääräykset: 
 

1. Toimitettaessa jätettä pois tehdasalueelta on huolehdittava siitä, että jäte luovute-
taan sellaiselle vastaanottajalle, jolla on jätelupa tai jolle jäte jätelain mukaan voidaan 
muutoin luovuttaa. 
 
2.   Hakijan on pidettävä kirjaa toiminnassa syntyvien jätteiden määrästä, lajista ja laa-
dusta. Toimitettaessa jätettä muualle, kirjanpidon tulee sisältää tiedot jätteen toimitus-
paikasta ja päivämäärästä sekä kuljetus- hyödyntämis- ja käsittelytavasta. Yhteenveto 
kunkin vuoden kirjanpidosta tulee toimittaa ympäristölautakunnalle seuraavan vuoden 
helmikuun loppuun mennessä. Kirjanpidosta tulee käydä ilmi myös vuoden lopussa 
varastoitavina olevien jätteiden määrä ja laji. 
 
3.  Mahdollisista vahinko- ja onnettomuustilanteista, joista voi aiheutua vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle on ilmoitettava heti ympäristölautakunnalle tai sen 
määräämälle viranhaltijalle. 
 
4. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa vuotta 2002 koskeva selvitys jätteiden mää-
ristä ja loppusijoituspaikoista ympäristövirastoon 31.3.2003 mennessä. 

 
5.  Toiminnanharjoittajan tulee ehkäistä piha-alueen pölyäminen siten, ettei siitä ai-
heudu haittaa ympäristöön. 

 
 Muilta osin toiminnan tulee olla hakemuksessa esitetyn mukaista. 
 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
 
Yleisperustelut 
 

Ympäristölautakunta katsoo, että toiminta on sopusoinnussa jätelain sekä sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten kanssa, kun toiminta järjestetään hakemuksessa 
esitetyllä ja lupamääräyksissä tarkennetulla tavalla. 
 
Käytettävissä olevien tietojen mukaan hakija on toiminnan laajuus, luonne ja toimin-
taa varten annetut määräykset huomioon ottaen, riittävän vakavarainen ja hakijalla on 
riittävä asiantuntemus.  

 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 
 Kohta 1. Jätteen saa luovuttaa vain jätelain 8 luvussa tarkoitetussa hyväksymismenet-

telyssä hyväksytylle tai ilmoitetulle vastaanottajalle. Jos vastaanottajalta ei edellytetä 
tällaista hyväksyntää, saa jätteen luovuttaa myös sellaiselle vastaanottajalle, jolla on  
riittävät edellytykset huolehtia jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä. 
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Kohta 2 ja 4. Kirjanpitoa koskeva määräys on annettu luvan valvonnan helpottamisek-
si ja myös siksi, että hakija itse voi mahdollisimman hyvin täyttää selvilläolovelvoit-
tensa. Jätemääriä ja –virtoja koskevilla tiedoilla on lisäksi merkitystä jätehuollon ylei-
sessä kehittämisessä. 
 
Kohta 3. Ilmoittamisvelvoite vahinko- ja onnettomuustilanteista sekä muista poikke-
ustilanteista on annettu viranomaisten ja asukkaiden tiedonsaannin varmistamiseksi ja 
siksi, että tilanteeseen voidaan nopeasti ja tehokkaasti puuttua. 
 
Kohta 5. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta rasitusta ympäristölle piha-alueen 
pölyämisestä. 

 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
  
 Ympäristönsuojelulaki 2, 5, 21, 28, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 52-55, 62, 76, 

96, 97 ja 105 § 
 Ympäristönsuojeluasetus 1, 2, 7, 8-11, 16-19, 30 § 
 Jätelaki 2-4, 6-8, 15, 19, 51 ja 52 § 

Jäteasetus 3- 6 § 
Jyväskylän kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 

 Laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 1 momentti 
  
PÄÄTÖKSEEN LIITTYVÄ OHEISMATERIAALI 
 
 1. Selvitys rajanaapureista 
  
PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN 
  
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja siitä kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 §:n 

mukaisessa järjestyksessä  Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla sekä  tie-
dotetaan kirjeitse rajanaapureille. 

 
LUVAN VOIMASSAOLO  
 
 Päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli laitoksen toiminta oleellisesti muuttuu, on 

laitokselle haettava uusi ympäristölupa. 
 
 MUUTOKSENHAKU 
 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus 

osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle ja valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Jyväs-
kylän kaupungin ympäristölautakunnalle.  
 
Muutosta lupapäätökseen voi hakea hakija ja ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa 
koskea sekä rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, ter-
veyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jon-
ka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan 
sijaintikunta tai muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 
alueellinen ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan 
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ympäristönsuojeluviranomaiset sekä ne viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asi-
assa yleistä etua.   

 
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  
 
 Ympäristönsuojelulain 105 §:n ja vesilain 21 luvun 9 §:n mukaan näiden lakien mu-

kaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä viranomaisessa voidaan periä 
maksu. 

 
 Ympäristölautakunnan johtosäännön 4 §:n mukaan lautakunta käyttää ratkaisuvaltaa 

mm. toimialaansa kuuluvien maksujen ja taksojen määräämisessä. Lautakunta on hy-
väksynyt 13.12.2001 Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. 
Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian 
käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä vi-
ranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.  

 
 Ympäristölautakunnan vahvistaman ympäristönsuojelulain mukaisen taksan perusteel-

la lautakunta päättää määrätä HB-Betoniteollisuus Oy:n, osoite Laastitie 1,  ympäris-
töluvan käsittelymaksuksi  840 euroa (20 tuntia  a` 42 euroa). 

  
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa 1-3 ja 10 §.  
 Päätöksen mukana seuraa erillinen valitusosoitus. 
PÄÄTÖS 
 Hakijalle 
 
JÄLJENNÖS PÄÄTÖKSESTÄ 
 
 Keski-Suomen ympäristökeskukselle  ja Jyväskylän rakennustarkastajalle 
 
ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ 
 
 Rajanaapureille 
       


