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 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI   PÄÄTÖS 
     Ympäristönsuojelulain  
     28 §:n mukaisessa lupa-asiassa.
     Päätös on annettu julkipanon 
     jälkeen. 
 
     Julkipanopvm  17.03.2006 
     Kokouspvm     14.03.2006 
ASIA 
 

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka 
koskee harkko- ja ympäristöbetonituotteiden valmistusta HB-Betoteollisuus Oy:n 
kiinteistöllä Jyväskylän kaupungin Seppälänkankaalla osoitteessa Laukaantie 20.         
kiinteistö 179-19-3-2.  

 
LUVAN HAKIJA 
  
 HB-Betoniteollisuus Oy  

Laastie 1  
40320 Jyväskylä  
 

 Yhteyshenkilö: Jukka Parviainen  
Laastitie 1, 40320 Jyväskylä  

 puh. 014-3348 245, 040-513 9484 
 
 Toimiala: Betoniteollisuus 
 Liike- ja yhteisötunnus: 0908475-7 
 
LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
 

HB-Betoniteollisuus Oy:n ympäristölupahakemus koskee harkko- ja ympäristöbe-
tonituotteiden valmistusta toukokuussa 2006 toimintansa aloittavassa Harkkotehdas 
2:ssa, jonka tuotteina tulevat olemaan betoniharkot ja -laatat, sidekivet sekä erilaiset 
kevytsoratuotteet.  
 
Tehdas sijaitsee Jyväskylän Seppälankankaan alueella, tontilla 179-19-3-2, osoitteessa  
Laukaantie 20, 40320 Jyväskylä. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti on te-
ollisuusrakennusten aluetta (T). 
 
Tehdas sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä Seppälänkankaan  I -luokan poh-
javesialueella (nro 0917951).  

 
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
 

Ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaan toimintaan, joka aiheuttaa ympäristön pilaan-
tumisen vaaraa on oltava ympäristölupa.  
Harkkotehdas 2 on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 § 1 momentin 
ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 § 1 momentin kohdan 8 b mukaan  
 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
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Ympäristönsuojeluasetuksen 7 § kohdan 8 a mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen ratkaisee kiinteää betoniasemaa tai betonituotetehdasta koskevan ympä-
ristölupa-asian. 
 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 
 Ympäristölupahakemus on saapunut Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölau-

takunnalle 1.12.2005. Lupahakemusta on täydennetty 28.2.2006 ja 2.3.2006 saapu-
neilla asiakirjoilla. 

 
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
 
 Harkkotehdas sijaitsee teollisuusrakennusten korttelialueeksi vahvistetulla asemakaa-

va-alueella (T). Teollisuustontti sijaitsee HB-Betoniteollisuus Oy:n Seppälänkankaan 
tehtaiden, os. Laastitie 1, välittömässä läheisyydessä. Tehtaat tulevat keskittämään yh-
teistyötään mm. laitosten  hallinnon, logistiikan, laboratorion ja kunnossapidon alueil-
la. HB-Betoniteollisuus Oy:n tehtaiden välillä on tieyhteys. 

 
 Harkohalli 2 rakennetaan hyödyntäen soveltuvin osin tontilla aiemmin olleen ns. ”Par-

tekin siilon” rakenteita. Kokonaisuudessaan tehtaan pinta-ala on 2500 m². 
 

Jyväskylän kaupungin ympäristölautakunta on 20.1.2003 myöntänyt ympäristöluvan 
HB-Betoniteollisuus Oy:n Seppälänkankaan tehtaille osoitteessa Laastitie 1, 40320 
Jyväskylä 
 
Laukaantie 20 ja Laastitie 1 välissä oleva ns. Esson tontti on HB-Betoniteollisuus 
Oy:n omistuksessa. 

 
LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 
 

Harkkohalli 2 tulee sijaitsemaan Laukaantien ja rautatiealueen välissä. Tontin lounais-
sivu rajautuu Louhostiehen, jonka toisella puolella on hakijan omistama tontti. Tontti 
179-19-3-2 rajautuu kolmelta sivultaan rakennettuun teolliseen ympäristöön. Tontin 
koillissivu rajautuu tilaan 12:246, tontin omistaa Jyväskylän kaupunki. 
 
Keski-Suomen ympäristökeskus mainitsee lupahakemuksesta antamassaan lausunnos-
sa (6.2.2006 Dnro KSU-2006-y-35/11) laitoksen sijaintipaikasta mm. seuraavaa: 
”Laitos sijoittuu pohjavedenhankinnan kannalta tärkeälle Seppälänkankaan I luokan-
pohjavesialueelle (0917591). Lisäksi laitos sijaitsee pohjaveden varsinaisella muodos-
tumisalueella (sisempi vyöhyke) Lähin Pupuhuhdan vedenottamo on noin 2050 m ete-
lä-lounaaseen toimipaikasta. Ottamolta otetaan vettä noin 1200 m³/d. Tehdas sijoittuu 
Pupuhuhdan vedenottamon lähisuojavyöhykkeen (ISVO 26/I/70) ulkopuolelle. Alueen 
maaperä on tehtaan kohdalla silttiä, hienoa hiekkaa ja hiekkaa. Paikoitellen alueella 
esiintyy myös moreenia. Pohjavesi virrannee tehdasalueelta kohti Pupuhuhdan otta-
moa.”  
 
Pohjavesien suojeluvaatimus koskee  alueelle rakennettavan teollisuuslaitoksen ohella  
myös sen lähiympäristössä olevaa Seppälänkankaan I -luokan pohjavesialueelle sijoit-
tuvaa muuta teollisuutta.  
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Laitosalue ympäristöineen on teollisuusrakennusten ja teollisuus- ja varastorakennus-
ten korttelialuetta. Lähimmät Muurainkujan ja Puolukkakujan varrella sijaitsevat 
asuinrakennukset ovat noin 300 metrin etäisyydellä tehdasrakennuksesta.  
 
Insinööritoimisto Geo-Control Oy:n on marraskuussa 2005 Laukaantien Esson tontilta 
tehdyn pohjatutkimuksen perusteella todennut, ettei alueelta kairatuissa maanäytteissä 
havaittu öljylle ominaista hajua. Pohjaveden syvyyden on arvioitu olevan 4..6 m sy-
vyydessä tutkitun alueen nykyisestä maanpinnasta. Jyväskylän yliopiston ympäristön-
tutkimuskeskuksen maanäytteestä tekemässä öljymäärityksessä ei näytteessä havaittu 
öljyä (tutkimustodistus 16.11.2005/2005-4917). Tontti sijaitsee HB-Betoniteollisuus 
Oy:n Laastitie 1 ja Laukaantie 20 välisellä alueella. Tontti on HB-Betoniteollisuus 
Oy:n omistuksessa ja tutkimus on suoritettu omistajan toimeksiannosta (Lähde: Insi-
nööritoimisto Geo-Control Oy Pohjatutkimusraportti 21.11.2005: HB Betoniteollisuus 
Laukaantie, Esson tontti Jyväskylä) 

 
   

. 
 

LAITOKSEN TOIMINTA 
 
Yleiskuvaus toiminnasta 
 

Laitoksen tuotteina ovat betoniharkot ja -laatat, sidekivet sekä erilaiset kevytsoratuot-
teet. Tehtaan tuotantokoneisto sijaitsee rakennuksen keskellä. Vanhaa sementtisiiloa 
käytetään hyväksi kiviainesvarastona.  
 
Arvio tehtaan tuotantokapasiteetista (I-laatu) on: 
Pihalaatat  140 000 m²/a 
Pienkivet  300 000 m²/a 
Betoniharkot      1 500 m³/a 
Kevytsoratuotteet   20 000 m³/a 
 
Valmistus tapahtuu täysin automaattisilla tuotantolinjoilla. Tuotantoprosessissa käytet-
tävä vesi saadaan kaupungin vesijohtoverkostosta ja omasta porakaivojärjestelmästä. 
Tehtaassa on suljettu vesijärjestelmä. Tuotannossa ei synny jätevettä. Viemäriliittymät 
varustetaan öljynerotuskaivoin. 
 
Tehdas toimii normaalisti kahdessa vuorossa, mutta tavoitteena on käyttää tehdasta 
myös kolmessa vuorossa ja viikonloppuisin kiirehuippujen tasauksessa. 
 
Tuotannossa käytettävät lisäaineet lisätään tuotteeseen käytettävään betonimassaan 
valmistusvaiheessa. Kemikaalit säilytetään konteissa sisätiloissa. Hydrauliikka- ja 
muut öljyt varastoidaan tehdasrakennuksen sisällä omissa varastoissaan. Öljyä käyte-
tään tuotantolaitoksessa höyryn tuottamiseen. Höyrynkehitystornin kevyen polttoöljyn 
10 m³:n polttoainesäiliö on kontin sisällä suoja-altaassa. 
 
Tehtaassa on vesikeskuslämmitys. Lämmitykseen käytetään kaukolämpöä, jota arvioi-
daan kuluvan noin 400 MWh/v. 
Veden kulutus betonituotetoiminnassa on runsasta. Suurin osa veden määrästä sitoutuu 
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valmistettaviin tuotteisiin osan haihtuessa ilmaan tuotteiden kuivumisen myötä. Jäte-
vettä ei tuotteiden valmistuksessa synny. 
Tehtaan kuluttaman sähkön käytön arvioidaan olevan n. 700 MWh/v. 
 
HB-Betoniteollisuudessa laadunvalvonta jakautuu ISO 9001 ja ISO 14001 standardei-
hin ja SFS:n mukaiseen toimintaan. Harkkotehdas 2. laadunvalvontajärjestelmä luo-
daan ISO 14001:2004 mukaiseksi. 
Kaikki HB:n tehtaat ovat SFS-Inspecta Sertifiointi  Oy:n laadunvalvonnassa. Toimin-
taa ohjaavat SFS:n tekniset ohjeet ja säännöt (raaka-aineet, tuotanto-, annostelu ja mit-
talaitteet, organisaatio ja henkilökunnan pätevyydet sekä tuotevaatimukset), joita on 
noudatettava ko. tason ylläpitämiseksi. 
 
Tehdas työllistää noin 20 henkilöä. 
 

Raaka-aineet 
 
 Harkkohalli 2:n raaka-ainekulutusarvio on: 
Sora ja kivet  40 000 t/a 
Sementti  15 000 t/a 
Filleri  11 000 t/a 
Kevytsora  25 000 t/a 
Lisäaineet         0,1 t/a 
Vesi  20 000 t/a 
Värit          40 t/a 
 
Kevyt polttoöljy         40 t/a  
 

Kemikaalien käyttö 
 

Energian tuotossa laitos käyttää kevyttä polttoöljyä 40 tonnia vuodessa kertavarastoin-
timäärän ollessa 10 tonnia . Öljy varastoidaan suoja-altaallisessa varastosäiliössä lai-
toksen piha-alueella olevassa erillisessä varastorakennuksessa.  
Tuotantolaitoksessa varastoitavan voiteluöljyn kulutus on 4 tonnia vuodessa ja kerta-
varastointimäärä 1 tonni. Lisäksi tuotannossa käytetään ei vaarallisiksi kemikaaleiksi 
luokiteltuja betonivärejä, jotka varastoidaan laitoksen varastotiloissa.  
Valkosementin (Xi) vuosikulutus on 25 tonnia ja kertavarastointimäärä 10 tonnia. 
Rapidsementin (Xi) vuosikulutus on 3000 tonnia ja kertavarastointimäärä 100 tonnia. 
Yleissementin (Xi) vuosikulutus on 12 000 tonnia ja kertavarastointimäärä 100 tonnia. 
Kevytsoran (Xn) vuosikulutus on 25 000 tonnia ja kertavarastointimäärä 160 tonnia. 
 
Sementti ja sora varastoidaan jakeittain sementti- ja sorasiiloissa. 
Kemikaalien kuten muidenkin lisäaineiden käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät labo-
ratoriosta ja lähettämöstä. 
 
Laitoksen vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi luokitellaan vähäi-
seksi. Kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia valvoo alueellinen pe-
lastusviranomainen. 
 

Pohjaveden ja maaperän suojelu 
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Laitos sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä Seppälänkankaan I -luokan pohja-
vesialueella (0917951) 
Laitoksen tuotannossa ei synny jätevesiä. Piha- ja liikennealueet tullaan asfaltoimaan. 
Sadevedet johdetaan piha- ja pysäköintialueelta öljynerottimien kautta maahan 
imeytettäväksi. 
 
Valmistuneet tuotteet ovat ulkona varastokentällä niille osoitetuilla paikoilla. Ki-
viainespohjaisista tuotteista ja kiinteästä betonijätteestä ei liukene haitallisia aineita 
eivätkä ne vaurioita  ympäristöä välivarastoinnin aikana. 
Vahinkotapauksissa vuotavista värisäkeistä voi aiheutua hetkellisesti asfaltin ja sade-
vesien värjäytymistä, kaikki väriaineet ovat rautaoksidipohjaisia eivätkä vahingoita 
maaperää tai pohjavesiä. 
 

Jätehuolto  
  
 Arvio kiinteistöllä syntyvistä jätemääristä: 
   
 - betonijäte  30 000 t/a kertavarastointimäärä 100 t    
 - metallijäte            1 t/a                  0,1 t 
 - ongelmajäte         50 kg/a                  10 kg 
 - kiinteä öljyjäte       150 kg/a   
                      - energiajae            1 t/a                  0,1 t 
    
 Tehtaassa käytettävät akut palautetaan  akkujen toimittajille vaihdon yhteydessä. 
 

Tehtaalta kerättävät jätelajikkeet 
Hyötyjäte  
- energiajae  (paperi, pahvi, puu, yms.) 
- metalli ja peltitynnyrit 
 
Ongelmajäte 
- öljyt (moottori, vaihteisto- ja hydrauliöljyt) 
- kiinteät öljyjätteet ( suodattimet ja imeytystuotteet) 
- akut ja paristot 
- loisteputket 
- muut ( maalit, liimat, tuotannosta jääneet lisäaineet ym. kemikaalit) 
 
Loppusijoitettavat jätteet 
- kuivajäte 
- betonijäte 
- rakennus- ja purkujäte 
 
Laitos on tehnyt ongelmajätesopimuksen Maraoilin kanssa, joka toimittaa jätteet edel-
leen Riihimäelle. Maraoil vastaa myös jäteöljyn käsittelystä. 
Tuotannossa syntynyt betonijäte kerätään tontilla betonivakkiin edelleen toimitetta-
vaksi kaatopaikalle tai maatäyttöihin. Betonijätteen poiskuljetuksesta on tehty sopimus 
Kuljetusliike Rahikkalan kanssa. Betonijäte kuljetetaan pois alueelta viikoittain. 
 
Henkilöstön tehtävänä on toimittaa tuottamansa jäte niille osoitettuihin paikkoihin, se-
kä kuljetuksen tilaaminen jäteastian täytyttyä. 
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Meluntorjunta 
  

Syntyvää melua rajoitetaan sijoittamalla tuotantokoneisto tehtaan sisällä erilliseen lai-
tetilaan, mikä parantaa äänen vaimentumista. Tuotantolaitoksen ulkopuolelle aiheutu-
va melukuormitus tullaan mittaamaan, kun tehdas on normaalisti käytössä. 
Tärinästä ei todennäköisesti ole vaikutuksia tehtaan ulkopuolelle. 

 
Päästöt ilmaan 
  

Päästöjä syntyy kattilalaitoksesta, höyrystä, pakokaasuista ja liikenteen aiheuttamasta 
pölystä. Raaka-aineiden nousukuljetin suojataan ja sementtisiilot varustetaan pö-
lysuodattimin päästöjen ehkäisemiseksi.  
 
Kattilalaitoksen päästöjä seurataan alueellisesti Jyväskylän kaupungin yhdyskunta-
toimen ympäristöosaston toimesta. Tutkimustulokset tulevat yhteismäärinä koko kau-
pungin alueelta. Viranomaisten velvoittamia mittauksia savukaasujen päästöistä teh-
dään joka 5. vuosi. 
Arvio raskaasta kuorma-autoliikenteestä tontilla on 50 kuorma-autoa/vrk, mikä nostat-
taa hienojakoisen pölyn ilmaan. Pölyä syntyy raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden 
kuljetuksissa, puolivalmisteiden ja muottien siirrossa.  
Piha-alueet tullaan asfaltoimaan. Pölyn vähentämiseksi piha-alueet harjataan ja/tai 
kastellaan tarpeen mukaan. 

Jätevedet 
 

Laitoksessa on suljettu vesijärjestelmä. Tuotannossa ei synny jätevesiä. Kiinteistö on 
liitetty kunnalliseen vesijohto- ja viemäriverkostoon. Viemäriverkostoon johdettavia 
jätevesiä syntyy lähinnä sosiaalitilojen käytöstä. Tuotantotiloissa olevat lattiakaivot on 
varustettu öljynerottimilla. Piha- ja pysäköintialueen sadevedet johdetaan pysäköinti-
alueelta öljynerottimien kautta maahan imeytettäväksi. 
 

Hakemuksen liiteasiakirjat 
 

-     ympäristölupahakemus  
- ympäristölupahakemuksen liitteet 5 kpl 
- asemapiirustus  
- käyttöturvallisuustiedotteet 11 kpl 
- pohjatutkimusraportti 

 
ASIAN KÄSITTELY 
 
Hakemuksesta tiedottaminen 
 
 Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 

19.1.2006 - 17.2.2006 välisen ajan. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat 
olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Jyväskylän kaupungin yhdyskuntatoimen ym-
päristöosastossa osoitteessa Eeronkatu 10, Jyväskylä. Lisäksi asiasta on ilmoitettu kir-
jallisesti viereisten kiinteistöjen omistajille. 

 
Lausunnot  
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 Lupahakemuksen johdosta on pyydetty  Jyväskylän maalaiskunnan ympäristönsuoje-

lupalveluyksiköltä ja Keski-Suomen ympäristökeskukselta. 
  
 Jyväskylän maalaiskunnan ympäristönsuojelupalveluyksikkö toteaa 17.2.2006 päivä-

tyssä lausunnossaan seuraavaa:  
 Pohjavesien suojelun kannalta olennaista on seurata toiminnan mahdollisia vaikutuk-

sia pohjaveteen ja pohjavettä likaavien kemikaalien sijoittamiseen ja varastointiin, 
joista tulisi antaa erityismääräyksiä lupaehdoissa. 

 
Keski-Suomen ympäristökeskus on 6.2.2006 päivätyssä lausunnossaan Dnro KSU-
2006-y-35-11 kiinnittänyt huomiota laitoksen sijaintiin pohjavesialueella sekä ympä-
ristöluvan myöntämiselle pohjaveden suojelun, jätehuollon ja melun osalta asetetta-
viin määräyksiin. 
 

Tarkastukset 
 
 Lupahakemuksen johdosta on suoritettu betoniteollisuuslaitoksen alueen tarkastus 

28.2.2006 (tarkastaja Seija Hakanen). 
 
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. 

 
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 
 
  Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää HB-Betoniteollisuus 

Oy:lle ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisen ympäristöluvan, joka koskee 
harkko- ja ympäristöbetonituotteiden valmistusta Harkkotehdas 2:ssa osoitteessa Lau-
kaantie 20, Jyväskylä 

 
 Lupa myönnetään edellyttäen, että hakemuksessa esitetyt toimenpiteet toteutetaan ja 

ylläpidetään. Lisäksi annetaan seuraavat lupamääräykset: 
 

 
                    

  1 Öljynerottimet tulee varustaa hälytyslaittein ja niitä tulee tarkkailla säännöllisesti  
ylivuotojen ehkäisemiseksi. Öljyn- ja hiekanerottimien tarkkailusta, tyhjennyksistä ja 
kunnostuksista tulee pitää kirjaa. 
 

       2            Öljysäiliöt tulee varustaa suoja-altailla (SFS standardin mukaiset säiliöt) Palavien  
nesteiden varastoinnissa on noudatettava KTM :n päätöksen (313/85, 314/85) mukai-
sia standardeja. 
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3             Laitosalueella varastoitavia ja käytettäviä kemikaaleja sekä ongelmajätteitä on kä- 

siteltävä huolellisesti ja siten, ettei päästöjä pääse maaperään ja pohjaveteen. Lisäksi 
varastot tulee olla asianmukaisia (TUKES –ohje, K3-2006, kemikaalilain mukaiset va-
rastotilat). 

 
4 Koska laitos toimii tärkeällä pohjavesialueella luvan saajan on tarkkailtava betoniteh-     

taan  toiminnan vaikutuksia pohjaveden laatuun. Veden laatutarkkailua tulee suorittaa 
syksyllä 2005 asennetusta pohjavesiputkesta ja tehdasalueen porakaivosta sekä piha-
alueen jätevesien purkuojasta kerran vuodessa joko kevään tai syksyn aikana. Näyt-
teistä tulee määrittää pH, sameus, sähkönjohtavuus, kemiallinen hapenkulutus 
(CODCr), mineraaliöljyt ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC). Vesinäytteiden tut-
kimustodistukset on toimitettava tiedoksi Jyväskylän kaupungin ympäristöosastolle. 

 
5            Laitoksella muodostuvat jätteet on lajiteltava asianmukaisesti ja ne tulee toimittaa                            

asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Kaikki hyödyntämiskelpoiset jätteet, kuten tulee 
toimittaa hyödynnettäväksi. 
 

6          Jätteiden lajittelu ja varastointi tulee hoitaa siten, ettei siitä aiheudu pilaantumis- 
vaaraa maaperälle, pinta- tai pohjavesille, epäsiisteyttä tai roskaantumista eikä muuta-
kaan haittaa ympäristölle tai terveydelle. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ongelma-
jätteiden varastointiin, käsittelyyn ja merkintään, jotta vaaratilanteilta vältyttäisiin. 
Ongelmajätteet on säilytettävä tiiviillä, reunoin varustetulla alustalla sisällä tai kate-
tussa tilassa ulkona. Ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin. 
 

7         Toimipaikalla tulee olla riittävästi torjuntavälineitä, kuten tyhjiä kontteja ja imey- 
tysmateriaalia mahdollisia häiriötilanteita, esim. kemikaalivuotoja, varten. 
 

8          Syntyneiden jätteiden määristä, laadusta, jätteiden jatkokäsittelystä, toimituspai- 
koista ja toimituspäivistä tulee pitää kirjanpitoa. Ongelmajätteiden siirroista tulee laa-
tia siirtoasiakirjat. Jätteitä koskeva kirjanpito tulee toimittaa ympäristönsuojeluviran-
omaiselle. 
 
 

9          Laitoksen toiminnassa muodostuva betonijäte on toimitettava paikkaan, jolla on  
lupa ottaa vastaan betonijätettä. Mikäli toiminnassa muodostuvaa betonijätettä on tar- 
koitus hyödyntää maanrakentamisessa, tulee huomioida standardissa ”Betonimurskeen 
maanrakennuskäytön laadunhallintajärjestelmä” sekä luonnoksessa ”Valtioneuvos-
tonasetukseksi eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa” asetetut vaa-
timukset. 
 

    10              Laitoksen toiminnasta sekä varastoalueella tapahtuvasta trukki- ja ajoneuvoliikentees-         
 tä mahdollisesti lähiasutukseen kohdistuva melu ei saa ylittää päivällä (7.00-22.00)   
 55 dB(A):n ja yöllä (22.00-7.00) 50 dB(A):n keskiäänitasoa lähimmissä häiriintyvissä   
 kohteissa (Puolukkakujan ja Muurainkujan asuintalot). 

 
    11              Poikkeuksellisissa tilanteissa ja vahinko- tai onnettomuustapauksissa toiminnanhar- 

   joittajan tulee ilmoittaa välittömästi Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluvi- 
   ranomaselle ja Keski-Suomen pelastuslaitokselle, jos onnettomuudesta, tuotantohäiri-   
   östä tai muusta rinnastettavasta syystä ympäristöön on joutunut ongelmajätettä tai ai- 
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   heutuu päästöjä siten, että niistä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaan- 
   tumisen vaaraa. Tällaisissa tilanteissa on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin 
   vahinkojen torjumiseksi ja vastaavan tapahtuman estämiseksi. Yrityksen on pidettävä  
   kaikista kemikaalionnettomuuksista kirjaa, johon kirjataan onnettomuuden kannalta  
   olennaiset tiedot. 
 

    12             Mahdollisiin vahinko- ja onnettomuustilanteisiin on varauduttava huolehtimalla hen- 
   kilökunnan valmiuskoukutuksesta ja riittävän informaation antamisesta materiaalien   
   toimittajille, kuljettajille sekä eri sidosryhmille. Lisäksi onnettomuustilanteiden syn-
tyä 
   on pyrittävä ehkäisemään käyttämällä mahdollisuuksien mukaan parasta käyttökel- 
   poista tekniikkaa. 
 

    13 Laitoksen on pidettävä kirjaa, jonka tulee sisältää: 
- laitoksen tuotantomäärät ja käyntiajat vuodessa 
- raaka-aineiden ja polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot vuoden aikana 
- laitteiden huoltotoimenpiteet 
- pohjavedensuojelun kannalta merkitykselliset häiriötilanteet, niiden vaikutukset 

ympäristöön ja suoritetut toimenpiteet 
- laitoksella vuoden aikana toiminnasta syntyvät jätteet, niiden  määrä, laatu, toimi-

tuspaikka ja ajankohta sekä toimittaja 
- varastoitavien jätteiden määrä ja laatu 
- ongelmajätteiden määrä, laatu toimituspaikka ja -ajankohta sekä toimittaja 
- vesinäytteiden tutkimustodistukset 
 
Jyväskylän  kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tulee esittää yhteenveto kun-
kin vuoden kirjanpidosta ja poikkeuksellisista tilanteista seuraavan vuoden helmikuun 
loppuun mennessä. 
Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat kuten käyttöpäiväkirjat, huoltoto-
distukset, jätehuoltokirjanpito ja vesinäytteiden tutkimustodistukset on säilytettävä 
vähintään kolmen vuoden ajan. 
 

14 Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialansa parasta käytettävissä olevaa tekniik-
kaa ja sen kehittymistä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. 
 

15 Luvansaajan on nimettävä laitoksen ympäristönsuojelusta vastaava hoitaja, jolla on 
tehtävään riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitet-
tava kirjallisesti Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
 

16 HB-Betoniteollisuus Oy:n Harkkotehdas 2:n on asetettava 3000 euron suuruinen va-
kuus asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuus on asetettava viimeistään 
tämän päätöksen saatua lainvoiman. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa tarvittaessa. 
 

17 Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopetta-
mista, esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, maape-
ränsuojelua ja jätehuoltoa koskevista laitoksen lopettamiseen liittyvistä toimista. 
 

18 Luvan saajan on esitettävä uusi lupahakemus lupamääräysten tarkistamiseksi  viimeis-
tään 31.12.2015 ellei laitoksen toiminnassa tapahdu olennaisia muutoksia. Lupahake-
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mukseen on liitettävä selvitys mahdollisuuksista vähentää jätebetonin syntyä ja lisätä 
sen uusiokäyttöä tuotannossa.  

 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
 
Yleisperustelut 
 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa 
harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, 
toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen ase-
tusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka on luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla 
määrätty. 
 
Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toi-
minnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimin-
tojen kanssa: 
- terveyshaittaa; 
- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 
- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 
- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-
alueella; 

- eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuu-
tonta rasitusta. 

 
Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että Harkkotehdas 2:n 
toiminta ko. paikalla täyttää luvan myöntämisen edellytykset, mikäli annettuja lupa-
määräyksiä noudatetaan. Toiminta ei myöskään ole alueen asemakaavan vastaista. 

 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 

Toimintaa koskevat lupamääräykset 1-4 on annettu turvaamaan alueen pohjavesiä ot-
tamoineen sekä estämään maaperässä ja ympäristössä haitalliset seuraukset. Laitoksen 
alueen pohjaveden laadun tarkkailu on tarpeen alueen sijaitessa pohjaveden muodos-
tumisalueella. 
 
Lupamääräykset 5-9 ovat tarpeen asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi. 
 
Koska toiminta tapahtuu pohjavesialueella on erityistä huomiota kiinnitettävä poik-
keavien päästöjen ja vahinkojen estämiseen. (lupamääräykset 11-2) 
 
Tarkkailua ja raportointia koskevat lupamääräykset 10 ja 13-15 ovat tarpeen, jotta voi-
daan varmistua laitoksen asianmukaisesta toiminnasta.  

 
 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
  
 Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 
 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 
 Jätelaki (1072/1993) 
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Jäteasetus (1390/1993) 
 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 

 Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta 
(1129/2001) 
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden 
pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/1996) 
Turvatekniikan keskuksen ohje K3-2006  Pohjavesien suojelu kemikaaleja käsittele-
vässä laitoksessa (2.1.2006) 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992)  
Jyväskylän kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 

  
  
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 rakennus- ja 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 
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-
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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 Harkkotehdas 2:n, osoite 
Laukaantie 20,  ympäristöluvan käsittelymaksuksi 1302 euroa (31 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 ympäristökeskus 

Jyväskylän kaupungin yhdyskuntatoimi, rakennusvalvontaosasto 
Jyväskylän maalaiskunta, ympäristönsuojelupalveluyksikkö 

 
ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ 
 
 Rajanaapureille 
       


