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ASIA 

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemukses-

ta, joka koskee uuden valmisbetoniaseman perustamista Palokkaan. Päätös sisältää 

ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muu-

toksenhausta huolimatta.  

 

HAKIJA 

HB-Betoniteollisuus Oy 

Laastitie 1 

40320 Jyväskylä 

 

Yhteyshenkilö: Jukka Parviainen  

p. 040 513 9484 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Betoniasema sijoittuu Palokan Nuutintielle Nuutin teollisuusalueelle korttelin 127 ton-

tille 13 (kiinteistöstä 179-404-3-155 lohkottava määräala). Lupaa haetaan toistaiseksi 

voimassa olevaksi.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

Ympäristönsuojelulain 28 §:n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 mo-

mentin kohta 8 b. Kyseessä on kiinteä betoniasema.  

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 momentin 8 a -kohdan perusteella kunnan ympä-

ristönsuojeluviranomainen käsittelee kiinteää betoniasemaa koskevan lupa-asian.  

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on saapunut Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölau-

takunnalle 30.11.2011 ja sitä on täydennetty 13.12.2011 ja 22.12.2011.  

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Alueella on 8.2.2011 vahvistettu asemakaava, Nuutin teollisuusalue (kaavatunnus 179 

44:021). Betoniasema sijoittuu tontille, jolla on TTV-7 –merkintä (teollisuus- ja varas-

torakennusten korttelialue). Samoin on merkitty muut Nuutintien länsipuolen tontit. 
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Toisella puolella Nuutintietä on TY-5-merkittyjä tontteja (ympäristöhäiriötä aiheutta-

mattomien teollisuusrakennusten korttelialue), joilla myös asuminen on mahdollista.  

 

Kiinteistö on Pekka ja Paavo Perälän omistuksessa. Hakija toimitti ympäristölupaha-

kemuksen liitteenä esisopimuksen edellä mainitun määräalan ostamisesta.  

 

Jyväskylän Kuormaus ja Raivaus Perälä ja kumppaneilla on kiinteistöllä, jolta beto-

niaseman tontti erotetaan, voimassa olevat kallionlouhintaa ja murskausta koskevat 

maa-aines- ja ympäristölupa. Maa-aineslupa on voimassa vuoteen 2019. 

 

Betoniaseman rakennuslupaa haetaan maaliskuussa 2012.  

 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Betoniasema sijoittuu Nuutin rakentuvalle teollisuusalueelle, jolle kuljetaan Nuutin-

tien kautta. Alkuvaiheessa käytössä on myös toinen liittymä, jonka kautta louhosalu-

een liikenne kulkee.  

 

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat betoniaseman eteläpuolella noin 190 metrin ja 

lounaispuolella noin 200 metrin etäisyydellä sekä itä- ja kaakkoispuolella Nuutintien 

varrella noin 180 metrin, 190 metrin ja 240 metrin etäisyydellä. Lisäksi noin 300 – 400 

metrin etäisyydellä sijaitsee useita omakotitaloja, joihin kuuluvat myös Nuutin omako-

titaloalueen reunimmaiset talot.    

 

Alueen ympäristössä ei ole erityisiä suojeltuja luontoarvoja. Lähin vesistö on beto-

niasemalta noin 800 metrin päässä lounaassa oleva Ruokolampi. Nuutin teollisuusalu-

een pintavedet johtuvat ojia pitkin 1,5 kilometrin päässä kaakossa sijaitsevaan Tuo-

miojärveen. Lähin pohjavesialue, Kirri (0918001, I-luokka), sijaitsee noin 1,6 kilomet-

rin päässä koillisessa. 

 

LAITOKSEN TOIMINTA 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

Valmisbetoniaseman tuotteita ovat erilaiset rakennusbetonit. Betoninvalmistuksessa 

sekoitetaan erilaisista kiviaineksista, sideaineesta (sementti), lisäaineista ja vedestä ti-

lausten mukaista valmisbetonia työmaille. Prosessissa käytettävä vesi saadaan omasta 

porakaivosta tai kaupungin vesijohtoverkosta. Kiviaineksina käytetään lähialueilta ja-

lostettavaa kiviainesta, jolloin kuljetusmatkat jäävät melko lyhyiksi. Sementti ja lisä-

aineet ostetaan ulkopuolisilta toimittajilta. Raaka-aineet vettä lukuun ottamatta ovat 

CE-merkittyjä. Betonin laatua valvotaan yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmän, 

SFS:n ohjeiden sekä eurooppalaisten harmonisoitujen standardien mukaisesti. Laadun 

valvontaa varten on yrityksellä oma laboratorio. 

 

Valmistus tapahtuu täysin automaattisella laitteistolla. Laitoksen toiminta ohjautuu ti-

lausten ja toimitussopimusten perusteella. Pääsääntöisesti betonin valmistus tapahtuu 

arkisin klo 6.00 – 18.00 välisenä aikana. Toimintaa voi tilauksista riippuen olla joskus 

myös viikonloppuisin. 
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Betoniasemalla valmistetaan valmisbetonia betoniaseman ohjausjärjestelmään syötet-

tyjen reseptien mukaan. Tuotantolaitoksen kapasiteetin määrittää betonisekoittaja, 

jonka koko on 2,5 m
3
. Sekoittajan maksimikapasiteetti on 60 m

3
/tunnissa. Laitoksen 

vuosituotannon arvioidaan enimmillään voivan olla noin 30 000 m
3
 vuodessa, mutta 

käytännössä tuotantomäärät tulevat todennäköisesti olemaan selvästi pienempiä, haki-

jan arvion mukaan noin 18 000 m
3
:n vuosiluokkaa. 

 

Betonin valmistusprosessissa betonin ainekset (kiviaines, sideaineet, lisäaineet, vesi ja 

kuitubetonin valmistukseen tarvittava teräskuitu) punnitaan kukin omilla vaaoillaan 

reseptissä annettujen painosuhteiden mukaisesti. Vaa’at tyhjentävät raaka-aineet se-

koittajaan, jossa sekoitin sekoittaa ne tasalaatuiseksi betonimassaksi. Teräskuitu an-

nostellaan automaattisesti kiviainesvirtaan, jonka mukana se siirtyy sekoittimeen. Se-

koittimesta betonimassa tyhjennetään suoraan betonin kuljetusauton säiliöön. 

 

Työmailta joudutaan joskus vastaanottamaan ylijäämäbetonia, joka tullaan välivaras-

toimaan tontille. Pääsääntöisesti ylijäämäbetoni pyritään kuitenkin jättämään asiak-

kaalle. Nämä niin sanotut palautusbetonit valetaan valmisbetoniasemalla sijaitsevaan 

muotistoon, jolloin niistä muodostuu tuotteita eikä betonijätettä ja kovettunutta beto-

nia pääse juuri muodostumaan. 

 

Betoniasema on sijoitettu teräsbetonilaatan päälle. Betoniaseman kiviainessiiloston 

kantavat rakenteet ovat betonia, välpät ja kannet teräsrakenteisia. Betoniaseman pää-

moduulin kantavat rakenteet ovat betonia ja terästä. 

 

HB-Betoniteollisuus Oy:llä on sertifioidut ISO 9001 –laatujärjestelmä ja ISO 14001 –

ympäristöjärjestelmä. Ympäristöjärjestelmä tarkastetaan vuosittain. 

 

Raaka-aineiden kulutus 

Palokan betoniaseman raaka-aineiden kulutus on arvioitu 18 000 m
3
:n vuotuisella be-

tonintuotannolla seuraavaksi: 

 

Raaka-aine Kulutus vuodessa 

Sora + kivet 33 000 t 

Sementti 6 600 t 

Filleri 8 000 t 

Lisäaineet 50 t 

Vesi 5 000 m
3
 

Sähkö 700 MWh 

Kevyt polttoöljy 50 000 l 

 

Lämmitys ja sähkö 

Betonin valmistukseen tarvittava vesi ja kiviainekset lämmitetään kevytpolttoöljyllä 

toimivalla lämpökeskuksella, jonka noin 1 MW:n tehoinen öljypoltin lämmittää 6 – 8 

m
3
:n kokoisen kuumavesisäiliön vettä. Öljypolttimen pakokaasut johdetaan suoraan 

kiviaineksen lämmitykseen, joten energian hukkaa ilmaan ei tapahdu. Pakokaasujen 

sekaan voidaan sekoittaa kuumavesisäiliön kuumaa vettä, jolloin muodostuu niin sa-

nottua tulistettua höyryä, mikä johdetaan suljettua putkistoa pitkin kiviainesiiloihin. 

Lämmitys on automatisoitu ja lämmitysjaksot ja lämmitettävän siilon valinta tehdään 

ohjelmallisesti. Betoniaseman tilojen lämmitys tapahtuu pääosin lämpökeskuksen 
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kuumavesisäiliön kuumalla vedellä toimivilla lämmönvaihdin-puhallin yhdistelmillä. 

Lisäksi käytetään normaaleja sähköpattereita ja –puhaltimia soveltuvin osin. Kaikki 

lämmityslaitteet on varustettu lämpötermostaateilla, joilla lämmitysenergian tarvetta 

voidaan hallita. 

 

Tuotantolaitos ostaa sähkönsä valtakunnallisesta verkosta. Sähkön käytöksi on hake-

muksessa arvioitu noin 700 Mwh/v. Sähkön kulutusta laitoksella seurataan. 

 

Vedet ja jätevedet 

Tehtaassa kulutetaan paljon vettä. Suurin osa vedestä pyritään saamaan omista pora-

kaivoista. Eniten vettä käytetään valmistusprosessissa reaktioon sementin ja kiviaines-

ten kanssa. Kaikki mahdollinen toiminta puhtaan veden kulutuksen säästämiseksi on 

ollut tärkeää prosessin toimintaa kehitettäessä.  

 

Jäteveden laadusta on olemassa omat rajoituksensa yleiseen viemäriverkostoon johta-

mista. Jäteveden johtamisesta viemäriverkkoon on sopimus yrityksen ja Jyväskylän 

Energia Oy:n välillä. Verkkoon johdettavia jätevesiä syntyy lähinnä sosiaalitilojen 

käytöstä. Tuotantotiloissa olevissa lattiakaivoissa on öljynerottimet.  

 

Betoniautojen pesu 

Kiinteistöllä pestään betoniautoja ja –kalustoa toimintaa varten suunnitellulla ja ra-

kennetulla pesupaikalla. Paikalle valetaan betoniset vesitiiviit saostusaltaat (pääaltaan 

pinta-ala noin 16 m
2
), jotka tyhjennetään tarpeen vaatiessa (noin 3 kuukauden välein). 

Autoista tyhjennetään ennen betonisäiliöiden pesua niin sanotut pumpunperäbetonit. 

Jäännös- ja pumpunperäbetoni pestään, missä yhteydessä kiviaines ja sementti erottu-

vat toisistaan. Kirkas vesi kierrätetään takaisin tuotantoprosessiin ja suodattunut hiek-

ka sekä muu kiinteä aines toimitetaan hyödynnettäväksi maanparannusaineiden se-

kaan. Jos pääallas poikkeuksellisesti täyttyisi, johdetaan ylimenevä vesi kahden li-

säsaostusaltaan kautta avo-ojaan. 

 

Liikenne   

Hakija arvioi toimitusten olevan aluksi luokkaa 5000 – 7000 m
3
, mikä tarkoittaa vuo-

sitasolla 1000 – 1200 betoniautoa. Kiviainesta pyritään saamaan viereiseltä Perälän 

louhimolta. Sora- ja sementtiautojen liikennemäärä olisi noin 800 autoa vuodessa. Li-

säksi tulee vielä työntekijöiden työmatkaliikenne (2 – 3 työntekijää). 

 

Raaka-aineet, polttoaineet ja kemikaalit 

Betonin valmistukseen tarvittava kiviaines varastoidaan kahdeksassa kansilla varuste-

tussa 80 tonnin siilossa. Siilot täytetään kuorma-autolla kippaamalla ylhäältä päin. Si-

deaineena käytettävä sementti varastoidaan kahdessa pystysiilossa, jotka on varustettu 

EU-normien mukaisilla siilosuodattimilla. Sementtisiilojen varastointikapasiteetti on 

100 tonnia/siilo. Ne täytetään pneumaattisesti siiloissa olevia täyttöputkia pitkin. 

 

Nestemäisille lisäaineille on varastosäiliöt (4 kpl), joiden tilavuus on 1500 litraa/säiliö. 

Umpinaiset lisäainesäiliöt on varustettu teräksisillä valuma-altailla. Kuitubetonin val-

mistuksessa tarvittava teräskuitu varastoidaan aseman yhteydessä olevassa katetussa ti-

lassa suursäkeissä. 
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Kattilalaitosten öljysäiliö on sijoitettu ympäristölle turvalliseen paikkaan. Öljysäiliön 

tilavuus on noin 10 000 litraa. Öljysäiliössä on kaksoisvaippa öljyvuotojen ehkäisemi-

seksi. Polttoöljyn kulutus on luokkaa 0,5 -1,0 l/b-m
3
. Vuosittain se tekee laitoksella 

noin 50 000 litraa. Öljyn kulutusta seurataan vuosittain. Kulutus on noin 15 % pie-

nempi kuin lämmitys perinteisillä lämmitysjärjestelmillä (kuumavesikattila, höyryn-

kehitin). Betoniaseman laitteiden sähkömoottorien tehot on optimoitu aseman tuotan-

tokapasiteetille, eikä sähköenergiaa näin kulu ylimääräisesti.  

 

Käytettävät lisäaineet lisätään tuotteeseen käytettävään betonimassaan valmistusvai-

heessa. Aineet sitoutuvat valmiiseen tuotteeseen, eivätkä ne liukene myöhemmin ve-

teen. Kemikaalit säilytetään konteissa, joiden vahingoittumisvaara on vähäinen. Lisä-

aineiden käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät niiden käyttöpaikalta. 

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Hakija arvioi ympäristönäkökohtia ympäristöjärjestelmänsä puitteissa. Tärkeitä huo-

mioitavia asioita ovat raaka-aineiden vastuullinen käyttö ja kuljettaminen, ennakko-

painotteinen kunnossapito ja huolto, tuotannonsuunnittelu, osaava henkilöstö, energia-

taloudellisuus sekä tuotteiden kuljettaminen.  

 

Päästöt ilmaan 

Päästöjä syntyy kattilalaitoksesta, höyrystä, pakokaasuista ja liikenteen aiheuttamasta 

pölystä. Raaka-aineiden sulana pitämiseen tarvitaan huomattavan paljon vesihöyryä, 

joka haihtuu prosessin eri vaiheissa. Talviaikana myös prosessivesi on lämmitettävä. 

Pakokaasujen lämpöenergia hyödynnetään kiviaineksen lämmityksessä.  

 

Toiminnasta ei aiheudu merkittäviä pölypäästöjä ilmaan. Kiviaines varastoidaan kan-

silla varustetuissa suljetuissa kiviainesiiloissa ja sideaineet varastoidaan teräksisissä 

suljetuissa pystysiiloissa, jotka on varustettu vaihdettavilla siilosuodattimilla. Niiden 

kautta tapahtuu siilon paineentasaus siiloa täytettäessä ja otettaessa sideainetta proses-

siin. Sekä kiviaines- että sideainesiilojen täyttö tapahtuu suoraan autoista. Pieniä pöly-

päästöjä ilmaan voi aiheutua toiminnan edellyttämästä liikennöinnistä (prosessiin tar-

vittavien materiaalien tuonti ja betonin kuljetus) sekä piha-alueelle rajoittuvaa pölyä-

mistä kiviainesiilojen täyttämisestä. Käytettävästä kiviaineksesta suurin osa on sora-

mursketta, joka ei juurikaan pölyä. 

 

Sideainesiiloissa on suodattimet, joissa on vaihdettavat polyesterikankaiset tekstii-

lisuodattimet. Suodattimen pölynsuodatusteho on 99,9 %, suodatuskapasiteetti 1800 

m
3
 ilmaa/h ja suodatuspinta-ala 24 m

2
. Suodattimesta ulos tulevan ilman pölypitoisuus 

on enintään 20 mg/m
3
. Suodattimiin kertynyt pöly pudotetaan takaisin siiloon paineil-

mapuhdistuksella toimivan puhdistusjärjestelmän avulla. Suodatin täyttää EU-normit 

päästöjen osalta ja se on sertifioitu. Suodattimet vaihdetaan valmistajan ohjeistuksen 

mukaan. 

 

Nykyisten ostopalvelujen suorittajien on hoidettava kalustonsa siten, että autot täyttä-

vät sääntöjen mukaiset rajat. Myös oma kalusto pidetään vuosihuolloilla asianmukai-

sessa kunnossa. 
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Melu ja tärinä 

Betonin valmistusprosessi tapahtuu aseman sisätiloissa. Betoniaseman toimittajan il-

moittama tuotannon aikainen prosessista johtuva melutaso on alle 55 dB mitattuna be-

toniaseman ulkopuolella. Vastaavanlaisen betoniaseman melupäästömittauksessa 

vuonna 2008 on saatu aseman käynnin aikaiseksi melutasoksi 30 metrin etäisyydellä 

57 ± 1,7 dB. Mittauksessa käytettiin YM:n mittausohjetta 1/1995. Laskennallisesti läpi 

yön, avoimessa maastossa toimiva betoniasema aiheuttaa noin 180 metrin etäisyydellä 

35,5 dB:n äänitason. 

 

Melua aiheutuu prosessin lisäksi myös toimintaan käytettävistä työkoneista ja liiken-

nöinnistä. Tämä melu vastaa voimakkuudeltaan ja tyypiltään teollisuusalueella nor-

maalisti vallitsevaa melua. Toiminnasta ei aiheudu merkittävää tärinää maaperään. 

 

Tuotantolaitosten sisällä melu on huomioitu henkilökohtaisin kuulosuojaimin. 

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

Betoniaseman toiminnasta ei hakijan mukaan synny päästöjä vesistöön eikä viemäriin, 

sillä materiaalivirrat betonin valmistusprosessissa ovat suljettuja. Kiinteistö liitetään 

viemäriverkostoon. Betoniaseman piha-alue asfaltoidaan ja valumavedet johdetaan 

kallistuksin öljynerottimien kautta sadevesikaivoihin. Sadevedet johdetaan piha- ja py-

säköintialueelta maahan imeytettäväksi. 
 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen 

Laitoksella arvioidaan syntyvän jätteitä vuosittain seuraavasti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuotantolaitoksella kerätään erikseen hyötyjätteistä energiajae (paperi, pahvi, puu, 

yms.) ja metallijäte. Laitoksella syntyviä vaarallisia jätteitä ovat öljyt (moottori-, vaih-

teisto- ja hydrauliikkaöljyt), kiinteät öljyjätteet (suodattimet ja imeytystuotteet), akut ja 

paristot, loisteputket sekä muut vaaralliset jätteet, muun muassa maalit, liimat sekä 

tuotannosta jääneet lisäaineet ja kemikaalit. Loppusijoitukseen toimitetaan kuivajäte, 

betonijäte sekä laitoksen rakennustyön yhteydessä syntyvä rakennus- ja purkujäte. 

 

Betoninvalmistukseen käytettäviä nestemäisiä lisäaineita ovat AWH 32 –hydrauliöljy, 

Slipolie U light –myllyöljy, betonin lisäaineet Clenium 151, Microbeto, Pozzolith 130 

R ja Jääbeto sekä koneiden suojaukseen käytettävä Zetolan Mec ja energiantuotantoon 

käytettävä kevyt polttoöljy. Näistä aiheutuvat jätteet menevät vaarallisiksi jätteiksi jo-

ko kiinteänä öljyjätteenä tai nestemäisenä. Näistä vain kevyt polttoöljy on ympäristölle 

erityisen haitallista.    

 

Henkilöstön tehtävänä on toimittaa tuottamansa jäte niille osoitettuihin paikkoihin se-

kä kuljetuksen tilaaminen keräysastian täytyttyä.  

 

Betonijäte  150 m
3
 

Metallijäte 100 kg 

Vaarallinen jäte 10 kg 

Öljyt 50 kg 

Kiinteä öljyjäte 25 kg 

Energiajäte  100 kg 
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PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA SEKÄ PARHAAT KÄYTÄNNÖT 

 

Hakijan mukaan betoniasemassa hyödynnetään betonintuotantoteknologian uusinta 

tekniikkaa koko tuotantoketjun osalta. Valmistusprosessi on automatisoitu ja varustet-

tu korkealaatuisilla antureilla ja mittalaitteilla, jotta betonin valmistuksessa minimoi-

daan energiankulutus eikä tuhlata raaka-aineita. Kiviainesten annostelu tehdään niin 

sanotulla lentävällä punnituksella, joka säästää sähköenergiaa ja optimoi kiviainesten 

käytön. Tuotantotilat on eristetty erittäin tiiviiksi sopivien lämpötila- ja ilmankosteus-

olosuhteiden saavuttamiseksi. Lämpöeristys vähentää merkittävästi betoniaseman toi-

minnasta aiheutuvia melu- ja pölypäästöjä sekä pienentää laitoksen energiantarvetta. 

Pölypäästöjä sementtisiiloista vähennetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa edusta-

villa suodatusjärjestelmillä. Kiviainesten lämmitysjärjestelmä käyttää hyväkseen lähes 

kaiken savukaasuista saatavan lämpöenergian. Kevyttä polttoöljyä käyttävä lämpölai-

tos on suunniteltu erityisesti betoniasemia varten. 

 

Melun ja pölyn osalta ristikkäisvaikutus on vähäinen. Polttoaineiden ja nestemäisten 

lisäaineiden varastointi tapahtuu suoja-altailla varustetuissa säiliöissä, jolloin vuodon 

mahdollisuus maaperään on minimoitu. Kaikki betoniaseman melua tuottavat laitteet 

ovat sisätiloissa, jolloin laitoksesta aiheutuvat melupäästöt jäävät vähäisiksi. Ki-

viainesten lämmitysjärjestelmä ei aiheuta savukaasupäästöjä ympäristöön.  

 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Toiminnan vaikutusten tarkkailu tapahtuu yhtiön laatu- ja ympäristöjärjestelmän mu-

kaisesti. Ympäristötavoitteiden täyttymistä mitataan vuosittain. 

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Hakijan toiminnasta on tehty riskianalyysi. Toiminnassa ympäristöriskejä on katsottu 

aiheutuvan käytettävistä koneista sekä kuljetuksesta ja varastoinnista. Koneissa riskin 

aiheuttavat letku- tai putkivauriot tai koneiden kuluminen ja väärä käyttö, joista saat-

taa aiheutua öljypäästöjä. Kuljetusten ja varastoinnin riskejä on esimerkiksi sement-

tisiilojen ylitäyttö, jonka seurauksena voi aiheutua pölyämistä. Lisäksi jäteastioiden 

rikkoontuminen tai kaatuminen, öljyvuodot tai liikenneonnettomuudet voivat aiheuttaa 

esimerkiksi öljyvahinkoja. 

 

Koneiden aiheuttamiin poikkeustilanteisiin tullaan varautumaan niiden jatkuvalla 

huollolla, imeytysturpeella sekä öljynerotuskaivon tarkastuksilla ja huollolla. Sement-

tisiilojen ylitäyttymisen estämiseksi on varoittimet, ja siilojen suodattimia huolletaan. 

Vaarallisten jätteiden käsittelyssä pyritään niiden erityisen huolelliseen käsittelyyn. 

Ajoneuvojen öljyvuotoja ehkäistään ajoneuvojen huolloilla ja niihin varaudutaan 

imeytysturpeella. Liikenneonnettomuudet pyritään ehkäisemään liikenteen suunnitte-

lulla ja ajojärjestelyillä.  

 

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA JA VAKUUS 

 

HB-Betoniteollisuus Oy hakee ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaista lupaa toimin-

nan aloittamiselle ennen kuin ympäristölupapäätös on saanut lainvoiman ja on valmis 

asettamaan 5 000 euron vakuuden mahdollisten vahinkojen korvaamiseksi mahdolli-
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sen lupapäätöksen kumoamisen ja/tai lupamääräysten muuttamisen varalta. Laitos on 

suunniteltu otettavaksi käyttöön vuoden 2012 loppupuolella. Perusteluna toiminnan 

välittömälle aloittamiselle on, että tuleva toiminta sijaitsee kaava-alueella korttelissa, 

jossa on voimassa kaavamääräys TTV-7. Näin ollen alueelle suunniteltu toiminta on 

kaavamääräysten mukaista eikä poikkea ympäristövaikutuksiltaan oleellisesti vieressä 

sijaitsen kiviaineslouhimon ympäristövaikutuksista. Lähinnä kyseeseen tulee melu- ja 

pölyvaikutukset, jotka viereiseen louhimoon verrattuna ovat suurella todennäköisyy-

dellä huomattavasti pienempiä. 

 

 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 

30.12.2011 – 30.1.2012. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulu-

tusajan yleisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 

17, Jyväskylä. Kuulutuksesta on ilmoitettu sanomalehti Keskisuomalaisessa 2.1.2012. 

Asianosaisia on kuultu 29.12.2011 lähetetyllä virkakirjeellä.   

 

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet  

Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja.  

 

Hakemuksesta jätettiin määräaikaan mennessä 10 mielipidettä tai muistutusta. Yhtä 

lukuun ottamatta kaikki muistuttajat ovat Nuutin asuin- tai teollisuusalueen asukkaita. 

Lähes kaikissa muistutuksissa on esitetty huoli liikenteen järjestämisestä. Autoja las-

ketaan kulkevan asemalle hakijan esittämää selvästi enemmän. Kahdessa muistutuk-

sessa arvioidaan ajojen ajoittuvan paljon viikonlopuille ja yhdessä todetaan beto-

niasemien raaka-aineen ajojen tapahtuvan pääsääntöisesti yöaikaan. Yhdessä muistu-

tuksessa hakijan esittämiä toiminta-aikoja pidetään yleensäkin liian laajoina. Beto-

niaseman toiminnan todetaan myös painottuvan kesäaikaan, jolloin se häiritsee lomal-

la olevia asukkaita. Nuutintien varren omakotitalot kärsivät raskaan liikenteen aiheut-

tamasta melusta ja pölystä ja liikenneturvallisuus heikkenee. Nuutintieltä autot kulke-

vat kohti Palokanortta Saarenmaantien varren uuden asutuksen vierestä Ruokkeentien 

risteykseen sekä Palokanorren kiertoliittymiin, jotka koetaan hankaliksi jo nykyisillä-

kin liikennemäärillä. Nuutin asuinalueella asuu lähinnä lapsiperheitä, ja eräs perhe on 

suunnitellut alueelle tulevaisuudessa myös perhekotia tai perhepäiväkotia. Reitin var-

rella on myös Keski-Palokan koulu sekä ainakin kolme päiväkotia. Yhdessä muistu-

tuksessa esitetään betoniasemalle tehtävää omaa liittymää Saarenmaantielle, jotta ajo 

ei tapahtuisi Nuutintien kautta.  

 

Useiden muistutusten mukaan jatkuvasti kasvava viereinen Nuutin asuinalue kärsii tu-

levasta toiminnasta. Alue on jo pitkään kärsinyt alueen louhintayrittäjän toiminnasta ja 

nyt betoniasema lisää vastaavia melu- ja pölyhaittoja. Asuntojen arvon ja ympäristön 

viihtyisyyden katsotaan laskevan. Yhdessä muistutuksessa betoniaseman korkeiden 

tornien katsotaan pilaavan maiseman. Myös betoniaseman pesuvesien pelätään kul-

keutuvan sadevesien mukana viereisille tonteille. 

 

Osa muistuttajista toteaa, ettei heillä ole mitään yrittäjyyttä vastaan, mutta betoniase-

man sijoittuminen noin lähelle asutusta on heistä kohtuutonta ja se tulisikin sijoittaa 
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jonnekin muualle parempien liikenneyhteyksien varrelle. Yhden muistutuksen mukaan 

lupaa toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta ei tulisi myöntää.   

 

Yhdessä muistutuksessa on liitteenä myös Keskisuomalaisessa 30.1.2012 julkaistu 

mielipidekirjoitus betoniaseman vaikutuksista alueen liikennejärjestelyihin.    

 

Tarkastukset 

Alueella ei ole käyty tarkastuskäynnillä, koska tuotantolaitos rakennetaan vasta ympä-

ristöluvan myöntämisen jälkeen. Lupahakemuksen vireillä olon aikana on käyty tutus-

tumassa hakijan hieman vastaavan betoniaseman toimintaan Keljossa.  

 

Hakijan kuuleminen 

Hakija antoi vastineensa muistutuksiin 17.2.2012. Vastineessaan hakija toteaa, että 

muistutuksissa on löydettävissä samoina elementteinä huoli kasvavista liikennevirrois-

ta sekä toiminnasta mahdollisesti aiheutuvista melu- ja pölyhaitoista. Hakija toteaa, et-

tä TTV-7 -alueen kaavamääräykset sallivat alueelle valmisbetonitoiminnan kaltaisen 

teollisuuden. Verrattuna kiinteistöllä jo ennestään toimivan Jyväskylän Kuormaus ja 

Raivaus Perälä & kumpp. louhinta- ja murskaustoiminnan ympäristövaikutuksiin (me-

lu, pöly ym.) valmisbetoniliiketoiminta on merkittävässä määrin ympäristöä vähem-

män kuormittavaa toimintaa.  

 

Useista huomautuksista ilmi tuleva huoli kasvavista liikennemääristä perustuu Keski-

suomalaisessa julkaistuun kirjoitukseen ”Miten Palokan Nuutin liikennejärjestelyt on 

ajateltu tehdä?”, jossa on väärinkäsitys betoniaseman vuosituotannosta ja samalla lii-

kennemääristä. Tulevalle valmisbetoniasemalle on hakijan taholta arvioitu noin 18 000 

m
3
 (vrt. yhtiön Keljon pääbetoniaseman vuosituotanto noin 25 000 – 30 000 m

3
). Tä-

mä tarkoittaa käytännössä noin 6 m
3
/h eli 1 betoniauto/h. Tähän lukuun lisätään vielä 

0,5 autoa/h sementin ja soran kuljettamiseksi (pyrkimys on siirtyä käyttämään Perälän 

mursketta osittain paikalle kuljetettavaa sora-ainesta korvaamaan). Kaiken kaikkiaan 

tämä tekee noin 32 autoa per 12 tuntia eli 16 autoa alueelle ja 16 autoa pois. Kirjoituk-

sessa esitetty 120 autoa ulos eli 240 autoa 12 tunnin aikana on aivan absurdi laskelma, 

mikä tarkoittaisi 150 000 m
3
:n vuosituotantoa. Koko Keski-Suomen valmisbe-

tonimarkkina-alue ei ole näin suuri. Hakija katsoo, että tässä voi ainoastaan olla kyse 

äärimmäisestä tietämättömyydestä tai sitten tarkoituksenmukaisesta harhaanjohtami-

sesta kuntalaisten luottamusta nauttivan henkilön taholta. Ympäristölupahakemuksessa 

mainittu 60 m
3
/h on laitteiston ehdoton teoreettinen maksimipotentiaali, jonka tekni-

nen ja logistinen toteutuminen on täysin kaikkien rajojen ulkopuolella. Kaupungilla on 

luonnollisesti velvollisuus hoitaa asianmukaiset liikenneyhteydet kaavan mukaisen 

toiminnan kannalta eikä asia kuulu hakijan toimivaltaan. 

 

Hakija haluaa lisäksi tuoda julki ja korjata muita Keskisuomalaisen kirjoituksessa esi-

tettyjä virheellisiä väittämiä. Kirjoituksessa väitetään totuuden vastaisesti, että Nuutin 

teollisuusalueelle kuljetaan Nuutin, Elovainion ja Haukkamäen omakoti-

/rivitaloalueen läpi. Palokan päätiet ovat alun perin valtion rakentamia ja kunnossapi-

dosta vastaa valtio. Nuutin teollisuusalueelle Palokan orrelta ajetaan valtion ylläpitä-

miä paikallisteitä pitkin: Ruokkeentietä n:o 16685, Saarenmaantietä n:o 16687 ja lo-

puksi maanomistajan rakentamaa Nuutintietä pitkin. Hakijan uudelle betoniasemalle ei 

ajeta yhdenkään omakoti- tai rivitaloalueen läpi kuten kirjoituksessa totuuden vastai-

sesti väitetään. Haukkamäen omakotialue sijaitsee aivan eri suunnalla. Nuutin ja Elo-
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vainion omakotialueet sijaitsevat Saarenmaantien pohjois- ja eteläpuolella. Niille kul-

jetaan valtion paikallistien n:o 16687 kautta. Jyväskylän maalaiskunta valmisteli Nuu-

tin teollisuusalueen asemakaavaa koko 1990-luvun. Maalaiskunnan vaatimuksesta sii-

hen haluttiin yksityisen maanomistajan maata mukaan. Korvauksena maankäyttösopi-

muksessa maanomistaja velvoitettiin rakentamaan Nuutintie -katua Saarenmaantieltä 

omistamalleen maalle. Valmisbetoniaseman tontti sijaitsee juuri maanomistajan raken-

taman kadun varrella. Näin syntyi virallinen katuyhteys teollisuusalueelle ja Oksalan 

metsätilalle. Niin maalaiskunta kuin Jyväskylän kaupunkikaan eivät ole rakentaneet 

yhtäkään tieyhteyttä palvelemaan teollisuusalueen liikennettä. 

 

Nyt teollisuusalueelta edullisesti tonttinsa hankkinut asukas on provosoinut kirjoittajaa 

lehtikirjoituksiin. Tontit on myyty teollista toimintaa varten poikkeuksellisen edullisel-

la hinnalla: 3 – 5 €/m
2
. Vastaavana aikana Jyväskylän maalaiskunta myi omakotitont-

teja Palokasta 20 – 25 €/m
2
. Asemakaavamerkinnät puhuvat teollisuusrakennusten 

korttelialueesta kaavamerkinnöissä. TY-5 tonteille saa rakentaa toiminnan kannalta 

tarpeellisia asuntoja kuitenkin enintään yhden. Kaavan tarkoitus on luoda teollisuudel-

le rakennuspaikkoja ja luoda työpaikkoja. 

 

Hakija toteaa myös, että Jyväskylän kaupunginvaltuusto on 17.5.2010 hyväksynyt ym-

päristöpolitiikan, jossa se on sitoutunut toiminnassaan ja päätöksenteossaan noudatta-

maan. Siinä mainitaan muun muassa, että kasvihuonekaasuja vähennetään pitkällä täh-

täimellä ja liikennemelulle altistumista ennaltaehkäistään ja vähennetään. Näitä kum-

paakin seikkaa tukee valmisbetoniaseman sijoittaminen kaupungin pohjoispuolelle Pa-

lokan Nuuttiin: 

Jyvässeudun soravarat sijaitsevat kaupungin pohjoispuolella. Hakija tuo käyttämänsä 

luonnonsoran Laukaan Valkolasta. On täysin järjenvastaista ja hiilidioksidipäästöjen 

alentamisen kannalta tuhoisaa ajaa soraa kaupungin pohjoispuolelta eteläpuolella si-

jaitsevalle Keljon betoniasemalle, jonka jälkeen valmisbetoni kuljetetaan takaisin ra-

kennuskohteisiin kaupungin pohjoispuolelle. Sijoittamalla valmisbetoniasema Palokan 

Nuuttiin saadaan soran ja valmisbetonin ajomatkoja pienennettyä huomattavasti kau-

pungin pohjoispuolisiin kohteisiin, joilla hakija näkee lähivuosina vahvaa kehitystä. 

Kaupunki laajenee pohjoisessa ja uusia asuinalueita on kaavoitettu Palokan läheisyy-

teen. Vähäinen ei tule myöskään olemaan Kirristä pohjoiseen päin entisen nelostien 

oikaisu/laajennus, jonka liittymä- ja siltavaluihin tullaan käyttämään 10 000 - 15 000 

m
3
 betonia.  

Mainittujen liikennepäästöjen sekä liikennemelun alenemisen kannalta on oleellista 

huomata, että valmisbetonissa käytettävän soran edestakainen ajomatka Nuutin ase-

malle lyhenisi Keljoon verrattuna noin 20 kilometriä, mikä vastaa suunnitellulla kuor-

mituksella noin 30 000 km vuotuista ajomäärää raskaasti saastuttavilla nuppiautoilla. 

Vastaavasti ympäristökuormitusta keventää valmisbetonin lyhentyneet ajomatkat kau-

pungin pohjoispuolelle. Keskimäärin säästetyt ajokilometrit lopputuotteelle kaupungin 

pohjoispuolen kohteisiin verrattuna ajomatkoihin Keljon betoniasemalta ovat noin 10 

km edestakaisin/kuorma. Ajokilometreinä vuodessa tämä tarkoittaa 12 kuormaa/päivä 

* 250 päivää * 10 km = 30 000 km. Näin ollen säästyneet ajokilometrit raaka-aineiden 

ja valmisbetonin osalta kohoavat yhteensä 60 000 km/vuosi. Lisäksi yleinen trendi be-

tonia valmistavassa teollisuudessa on jo pitkään ollut luonnonsoran korvaaminen mas-

san valmistuksessa murskatulla kiviaineksella. Perälän veljesten louhos ja murskaamo 

sijaitsevat uuden valmisbetoniaseman vieressä. Kuljetusmatkoja ei syntyisi ja liiken-
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nemelu ja kasvihuonepäästöt vähenisivät kaupungin ympäristöpolitiikan mukaisesti 

huomattavassa määrin. Hakija näkee ekologisen sekä kokonaistaloudellisen raaka-

ainehuollon kannalta Perälän louhoksen vieressä sijaitsevan valmisbetoniaseman erit-

täin järkevänä ja kaupunginvaltuuston tavoitteleman ympäristöpolitiikan mukaisena. 

Lisäksi hakija vastaa vielä erikseen yksittäisissä muistutuksissa esitettyihin väittämiin: 

Muistutus E: Valmisbetonitoiminta on ympäristöhaittavaikutuksiltaan ympäristöä vä-

häisessä määrin kuormittavaa teollisuutta. Kuten huomauttaja virheellisesti väittää, ei 

toiminnasta aiheutuva betoniliete kulkeudu ympäristöön, vaan sitä varten asema varus-

tetaan asianmukaisilla saostusaltailla. 

Muistutus F: Muistuttaja on tiennyt alueen kaavoitustilanteen ostaessaan tontin, kuten 

myöntääkin. Puheet ”mittaamattomista ympäristöhaitoista” osoittavat muistutuksen te-

kijän vähäistä tietoisuutta valmisbetonitoiminnan luonteesta. Teollisuus ei ole erityisen 

”raskasta” eikä myöskään ympäristöä kuormittavaa. 

Muistutus D: Hakijan näkemyksen mukaan kaupungilla ei ole velvollisuutta tarjota 

tontteja sen enempää lapsiperheille kuin lapsettomillekaan. Muistuttaja lienee itse va-

paasta tahdosta hankkinut tonttinsa Nuutin teollisuusalueelta edullisempien tonttikus-

tannusten toivossa toivoen, että ajamalla teollisuus pois omalta kaava-alueeltaan saisi 

kiinteistölleen ansiotonta arvon nousua. Ajatus perhekodin tai perhepäiväkodin perus-

tamisesta kaava-alueelle TTV-7 on absurdi ja vailla todellisuudenpohjaa. 

Muistutus H: Hakija ei asianosattomana kommentoi Perälän louhoksen aiheuttamia 

ympäristöhaittoja. Valmisbetoniaseman ympäristökuormitus on vähäinen, kuten ympä-

ristölupahakemuksesta käy ilmi. Asianmukaiset liikennejärjestelyt ovat kaupungin 

asia. 

Muistutus G: Hakija on HB-Betoniteollisuus Oy eikä Harjun Betoni Oy. Liikennöinti 

ei tapahdu ”erityisesti öisin”, kuten muistuttaja väittää. 

 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää HB-Betoniteollisuus 

Oy:lle luvan valmisbetoniaseman toimintaan Jyväskylän Palokkaan Nuutin teollisuus-

alueelle kortteliin 127 tontille 13. Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen ja tämän 

päätöksen lupamääräysten mukaisesti.  

 

Toiminta laitoksella 

1. Betonin valmistusta saa tehdä arkisin (ma-pe) klo 6.00 – 18.00 välisenä aikana. 

Toiminta-ajoista poikkeamisesta tulee ilmoittaa ympäristöluvan valvojalle. Ase-

mapiirros, josta selviää betoniaseman toimintojen lopullinen sijoittuminen tontilla, 

tulee toimittaa valvontaviranomaiselle heti sen valmistuttua. (YSL 43 §) 

 

2. Toiminta kokonaisuudessaan tulee järjestää siten, että siitä aiheutuva melu, pö-

lyäminen, muut päästöt, haitat tai vaara terveydelle ja ympäristölle ovat mahdolli-

simman vähäisiä. (YSL 4, 5, 7, 8 §, JL 6, 19 §) 
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Melu ja tärinä 

3. Betoniaseman toiminnasta aiheutuva melu, liikenne mukaan lukien, ei saa ylittää 

vakituisesti asuttujen asuntojen piha-alueilla päiväaikaan (klo 7.00 – 22.00) melun 

keskiäänitasoa 55 dB(A) eikä yöllä (klo 22.00 – 7.00) keskiäänitasoa 50 dB(A). 

Valvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä toiminnanharjoittajan mittausten 

avulla selvittämään melutasot lähimmissä altistuvissa kohteissa. (YSL 43 §, NaapL 

17 §, VNp 993/1992) 

 

Päästöt ilmaan 

4. Toiminnasta aiheutuva pöly ei saa ylittää ilman laatua koskevan valtioneuvoston 

asetuksen (38/2011) 3 §:n mukaisia ohjearvoja (PM10). Pölyn määrää ja leviämistä 

ympäristöön on tarkkailtava silmämääräisesti toiminnan aikana. Kiviaines- ja si-

deainesiilojen kannet on pidettävä suljettuina varastoinnin aikana ja niiden suodat-

timet tulee pitää toimintakuntoisina. Ilmanlaatua on mitattava valvontaviranomai-

sen määräyksestä, mikäli toiminnasta aiheutuva pölyäminen koetaan ympäristössä 

haitalliseksi ja on perusteltu syy epäillä ohjearvojen ylittymistä. (YSL 43 §, VNA 

38/2011) 

 

5. Tontin liikennöintialueita tulee hoitaa niin, että pölyäminen jää mahdollisimman 

vähäiseksi. Tarvittaessa liikennealueita tulee kastella. (YSL 43 §)   

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

6. Betoniaseman polttonestesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi 

valuma-altaallisia säiliöitä. Säiliöiden tulee olla lukittavia ja niiden tulee olla va-

rustettu ylitäytön estolla. Nestemäiset kemikaalit tulee varastoida tiiviille ja kemi-

kaaleja kestävälle alustalle. Suoja-allas on mitoitettava suurimman varastoitavan 

säiliön tilavuuden mukaisesti. Öljy- ja kemikaalionnettomuuksien varalle tulee olla 

imeytysainetta. (YSL 7, 8, 43, 45 §, JL 6 §) 

 

7. Betoniautojen pesupaikalla syntyvä vesi on mahdollisuuksien mukaan kierrätettävä 

takaisin betoninvalmistusprosessiin tai kaluston pesuun. Pesupaikka suositellaan 

katettavan. Pesuvesille tarkoitettujen saostusaltaiden vesi on johdettava ensisijai-

sesti kaupungin hulevesijärjestelmään tai toissijaisesti alueen avo-ojiin tai imey-

tykseen. (YSL 7, 8, 43 §) 

 

8. Viimeisestä saostusaltaasta ennen veden johtamista eteenpäin on otettava vesinäyte 

ensimmäisen toimintavuoden aikana. Näytteestä on määritettävä kiintoainepitoi-

suus, sameus, sähkönjohtokyky, pH, kemiallinen hapenkulutus (CODMn), sulfaatti, 

kloridi ja metalleista kalsium, lyijy, sinkki, kadmium ja kromi. Jatkossa vesinäyt-

teitä on otettava valvontaviranomaisen niin vaatiessa tai toiminnan muuttuessa si-

ten, että se vaikuttaa myös veden koostumukseen. (YSL 5, 46 §) 

 

9. Saostusaltaiden pohjalle kertynyt betoniliete on poistettava tarvittaessa ja toimitet-

tava asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn tai toimijalle, jolla on lupa hyödyntää ky-

seisen tyyppistä jätettä. Saostusaltaista nostettu liete ja muu betonijäte tulee kuivat-

taa kiinteällä alustalla, josta vedet on johdettava hallitusti vähintään yhden saos-

tusaltaan kautta sadevesiverkostoon, ojaan tai imeytykseen. Piha-alueen sade- ja 

sulamisvedet eivät saa aiheuttaa pintavesien pilaantumista tai vettymishaittaa toi-

selle kuuluvalla alueella. (YSL 7, 8, 43, JA 8 §) 
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Jätteet ja vaaralliset jätteet 

10. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet (ongelmajätteet) on varastoitava tiiviillä 

alustalla katetussa ja lukitussa tai valvotussa tilassa. Jätteiden laadut tulee ilmetä 

niiden varastointipakkauksesta. Erilaatuisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa kes-

kenään. Vaarallisten jätteiden määristä ja niiden eteenpäin toimittamisesta on pi-

dettävä kirjaa. (YSL 43, 45 §, JL 6, 19 §, JA 6 §) 

 

11. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on lajiteltava erikseen sekä toimitettava ne hyödyn-

nettäväksi asianmukaisiin käsittelypaikkoihin. Toiminnasta syntyvää betonijätettä 

ja lietettä saa luovuttaa vain niiden vastaanottamiseen luvan omaavalle taholle. 

(YSL 43, 45 §, JL 6, 17 §) 

 

Muut toimet, joilla ehkäistään ja vähennetään pilaantumista 

12. Raaka-aineet, tuotteet, polttoaineet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä kiinteis-

töllä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, terveys-

haittaa, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa 

ympäristölle tai naapureille. Alue on aidattava tai eristettävä maavalleilla Nuutin-

tiestä siten, että näkyvyys tieltä alueella enimmiltä osin estyy. (YSL 43, 45 §, JL 6, 

19 §) 

 

Kirjanpito ja raportointi 

13. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta merki-

tyksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpi-

dosta on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seu-

raavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.  

 

Kirjanpidon tulee sisältää  

- laitoksen tuotantomäärät vuodessa 

- raaka-aineiden ja polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot vuoden aikana 

- laitteiden huoltotoimenpiteet 

- pohjaveden ja maaperän suojelun kannalta merkitykselliset häiriötilanteet, nii-

den vaikutukset ympäristöön ja suoritetut toimenpiteet 

- laitoksella vuoden aikana toiminnasta syntyneiden jätteiden määrä, laatu ja 

toimituspaikka 

- varastoitavien jätteiden määrä ja laatu 

- vaarallisten jätteiden määrä, laatu ja toimituspaikka 

 

Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kol-

men vuoden ajan. (YSL 5, 46 §, JL 51§) 

 

14. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista 

voi aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tulee ilmoittaa välittö-

mästi pelastuslaitokselle tai ympäristötoimeen ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin 

vahinkojen torjumiseksi tai tapahtuman toistumisen ehkäisemiseksi. (YSL 43, 62, 

76, YSA 30 §) 
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15. Toiminnan olennaisesta muuttumisesta, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanhar-

joittajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä Jyväskylän kaupungin ympäris-

tönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, 8 §, YSA 30 §)  

 

16. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan 

tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. 

(YSL 4, 5 §, YSA 37 §) 

 

17. Luvansaajan on nimettävä betoniaseman ympäristönsuojelusta vastaava henkilö, 

jolla on tehtävään riittävä asiantuntemus. Henkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoi-

tettava kirjallisesti luvan valvojalle. (YSL 43 §) 

 

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 asetus-

ten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on sää-

detty.  

 

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. 

 

Kyseessä on rakentuva teollisuusalue, jonka kaavamerkintä mahdollistaa haetun toi-

minnan kyseisellä tontilla. Toiminnasta ei toiminnan luonne, lupamääräykset ja etäi-

syydet asutukseen huomioiden, aiheudu lautakunnan käsityksen mukaan kohtuutonta 

rasitusta naapureille.  

 

Lupamääräyksissä annetut ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tehtävät sekä lupahake-

muksessa mainitut suojatoimet huomioiden, voidaan laitoksen sijoittamista alueelle 

pitää hyväksyttävänä. 

 

Toimittaessa hakemuksessa esitetyn tekniikan ja käytäntöjen sekä päätöksen lupamää-

räysten mukaisesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan käyttökelpoi-

sen tekniikan ja käytännön mukaista. Toimintaan liittyvä jätteiden hyödyntämistoimin-

ta on niin pienimuotoista, että ympäristönsuojelulain 42 §:ssä tarkoitetun vakuuden 

asettamista ei ole katsottu tarpeelliseksi. 
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Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti on päätöksessä annettu määräyksiä ympäris-

tön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu määrä-

yksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, melun torjuntaan, jätehuoltoon sekä maaperään ja 

vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseen. Ympäristönsuojelu-

lain 43 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon muun muassa 

toiminnan luonne, ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tek-

niikkaan. 

 

Yksityiskohtaiset perustelut 

Betoniaseman toiminta-aika on rajattu hakemuksen mukaiseksi. Viikonloput, jolloin 

asema on toiminnassa, on hyvä olla valvojan tiedossa mahdollisten haittoja koskevien 

yhteydenottojen varalle. Myös asemapiirros, josta selviää ympäristövaikutusten kan-

nalta oleellisten toimintojen sijoittuminen, on vaadittu valvonnallisista syistä. (lupa-

määräys 1)  

 

Kaikessa toiminnassa tulee pyrkiä siihen, että haitallisia ympäristövaikutuksia ehkäis-

tään tai ne pidetään ainakin mahdollisimman vähäisinä. (lupamääräys 2) 

 

Toiminnasta aiheutuvaa melua on tarpeen rajoittaa, jotta toiminnasta ei aiheutuisi koh-

tuutonta rasitusta tai terveyshaittaa lähimmissä altistuvissa kohteissa. Alueen läheisyy-

dessä on jonkin verran melulle altistuvaa vakituista asutusta ja melutasoa koskevat 

määräykset on annettu asutuksen suojaamiseksi. Määrätyt melun enimmäistasot ovat 

samat kuin valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (933/1992). Beto-

niaseman normaalitoiminnan melutasot eivät oletettavasti ylitä valtioneuvoston pää-

töksessään terveyshaittojen arvioimiseksi määrittelemiä keskiäänitasoja. Melutasojen 

selvittäminen lähimmissä altistuvissa kohteissa on kuitenkin tarpeen, mikäli asukkaat 

kokevat toiminta-alueella syntyvän melun silti häiritseväksi. (lupamääräys 3) 

 

Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että ki-

viaines- ja sementtisiilojen täytöstä, aseman pihassa tapahtuvasta liikenteestä ja muista 

oheistoiminnoista aiheutuvat pölypäästöt pidetään mahdollisimman pieninä. Liiallinen 

pöly saattaa aiheuttaa naapurille kohtuutonta rasitusta, terveyshaittaa sekä ympäristön 

pilaantumista. Pölylle on asetettu raja-arvo ilman laatua koskevan valtioneuvoston ase-

tuksen (38/2011) mukaisesti. Velvoite mahdollisiin pölymittauksiin on annettu val-

vonnallisista syistä sekä pölyntorjuntatoimien tehostamistarpeen arvioimiseksi. (lupa-

määräykset 4 – 5)    

 

Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen sekä roskaantumisen ehkäisemisek-

si on annettu määräyksiä toiminnassa käytettävien raaka-aineiden, polttoaineiden ja 

kemikaalien varastoinnista ja käsittelystä, betoniautojen pesusta, valumavesien johta-

misesta, jätehuollosta ja onnettomuuksiin varautumisesta. Betoniautojen pesupaikan 

kattamisella estettäisiin sadevesien pääsy pesuvesien joukkoon ja samalla mahdollinen 

tarve veden ylivuodolle vähenisi. Ylivuotovesi tulee johtaa alueen hulevesijärjestel-

mään, mutta mikäli vesi esimerkiksi aiheuttaa ongelmia hulevesijärjestelmässä tai ei 

sovi sinne laatunsa vuoksi, tulee vedet johtaa toissijaisella tavalla. Betonilietteen kui-

vattamisella kiinteällä alustalla estetään vesien suora imeytyminen maaperään ja vesi-

en johtamisella saostusaltaan kautta eteenpäin poistetaan pihan vesistä kiintoainesta. 

Vesinäytteen perusteella varmistutaan veden laadusta ja sekä toiminnanharjoittaja että 
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valvoja ovat selvillä sen aiheuttamasta ympäristökuormituksesta. (lupamääräykset 6 – 

9, 12, 14) 

 

Vaaralliset jätteet on merkittävä jäteasetuksen 6 §:n mukaisesti. Siirtoasiakirjoja edel-

lytetään valtioneuvoston päätöksen 659/1996 perusteella turvallisen vaarallisten jättei-

den edelleen toimittamiseksi. Öljyjätteiden käsittelyn tulee tapahtua valtioneuvoston 

päätöksen 101/1997 mukaisesti. (lupamääräys 10) 

 

Syntyvä jäte on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään, jos se on teknisesti mahdollista 

eikä siitä aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn 

jätehuoltoon. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava jätehuollon asianmukaisesta jär-

jestämisestä. (lupamääräys 11) 

 

Betoniasemien piha-alueet ovat toiminnan luonteesta johtuen usein verrattain epäsiis-

tejä, minkä vuoksi suora näköyhteys teollisuusalueella kulkeville on estettävä aidalla 

tai vastaavalla. Määräyksellä poistetaan esteettistä haittaa, jota aiheuttaa esimerkiksi 

jäännös- ja pumpunperäbetonin sekä pesusta tulevan kiviaineksen varastointi. Myös 

kaavamääräys edellyttää suojaamaan ympäristöä. (lupamääräys 12)   

 

Määräys kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedonkulun varmista-

miseksi ja valvontaa varten. Tarkkailua ja raportointia koskevalla lupamääräyksellä 

pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä laitoksen toiminnasta ja sen aihe-

uttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. (lupamääräykset 13) 

 

Määräyksellä varmistetaan tiedonkulku viranomaisille tilanteissa, joissa ympäristölle 

on aiheutunut tai saattaa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa. Ilmoitus tällaisissa 

tilanteissa on tehtävä välittömästi, tilanteen vakavuudesta riippuen myös pelastuslai-

tokselle. (lupamääräys 14) 

 

Toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristö-

luvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan pysyvästä tai pitkäai-

kaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan kannalta olennaisista muutoksista sekä esi-

tettävä suunnitelma todettujen ympäristöhaittojen poistamiseksi. (lupamääräys 15)    

 

Ympäristönsuojelulain 4 §:n mukaan ympäristön pilaamisen vaaraa aiheuttavassa toi-

minnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnan 

ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen. Toimin-

nanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä voi-

daan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. (lupamääräys 16)    

  

Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan aseman asianmukainen hoito ja kunnossa-

pito. Vastuuhenkilön on tunnettava aseman toiminnot, laitosta koskeva ympäristölain-

säädäntö ja määräykset. Vastuuhenkilön on oltava selvillä toiminnan ympäristövaiku-

tuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta. (lupamääräys 20)    

 

VASTAUS MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN 

 

Yleisillä teillä ja kaduilla tapahtuva liikkuminen ei kuulu ympäristöluvan piiriin. Alu-

een tonteille kulkeminen on suunniteltu tapahtuvan asfaltoitavan Nuutintien kautta. 
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Alueen sisäisestä liikenteestä aiheutuvaa pölyämistä tulee seurata ja ehkäistä lupamää-

räyksen 5 mukaisesti. Lupamääräyksen 12 mukaisella aidalla tai maavalleilla torjutaan 

toiminnasta aiheutuvaa melua ja poistetaan esteettistä haittaa. Hakijan esittämiä beto-

niaseman toiminta-aikoja ei voida pitää kohtuuttomina, kun huomioidaan toiminnan 

luonne, teollisuusympäristö ja toiminnasta ympäristölle aiheutuvat haitat. Jyväskylän 

Kuormaus ja Raivaus Perälä ja kumppaneilla on oma ympäristölupa. Yrityksen toi-

minnalla ja rakennettavalla betoniasemalla ei voida katsoa olevan sellaisia yhteisvaiku-

tuksia asutukseen leviävän melun tai pölyn osalta, että betoniaseman toimintaa tulisi 

sillä perusteella rajoittaa. Betoniaseman sade- ja pesuvesien johtamisesta on määrätty 

lupamääräyksissä 7 ja 9. Toiminta sijoittuu kaavan mukaiselle teollisuuskiinteistölle. 

 

LUVAN VOIMASSAOLO 

 

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi tulee 

tehdä 31.3.2021 mennessä. Toiminnan päästöjä ja niiden vaikutuksia lisäävään tai 

muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristölupa. (YSL 28 §)  

 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 

määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa-

olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §, YSA 

19 §) 

 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO (YSL 101 §) 

  

Ympäristönsuojelulain 100 §:n mukaan toimintaa ei saa aloittaa tai muuttaa ennen 

kuin siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen. Ympäristönsuojelulain 101 §:n 

mukaan lupaviranomainen voi kuitenkin luvan hakijan pyynnöstä perustellusta syystä 

ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, määrätä, että 

toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen. Haki-

jan tulee tällöin asettaa hyväksyttävä vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupa-

päätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. 

  

HB-Betoniteollisuus Oy on esittänyt hakemuksessaan ympäristönsuojelulain 101 §:n 

mukaisen pyynnön toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimat-

ta. Hakemusta on perusteltu sillä, että laitos on suunniteltu otettavaksi käyttöön tänä 

vuonna. Toiminta on kaavan mukaista eikä poikkea merkittävästi viereisen louhimon 

ympäristövaikutuksista ympäristövaikutusten ollessa todennäköisesti huomattavasti 

pienempiä.  

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa, että toiminta on kaavan mukaista. Beto-

niasema rakennetaan kiinteälle alustalle pääosin muualla valmistetuista moduuleista, 

jolloin se on tarvittaessa myös helposti purettavissa. Toiminnasta aiheutuvat haitat 

ympäristölle eivät oletettavasti ole normaalitilanteessa merkittäviä tai sellaisia, että 

niitä ei voisi vähentää tai poistaa. Ympäristön asutusta eniten huolettanut toiminnasta 

yleisille teille ja kaduille aiheutuva liikenne ei kuulu ympäristöluvassa ratkaistaviin 

asioihin. Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, ettei toiminnan aloittaminen tee 

muutoksenhakua hyödyttömäksi ja myöntää luvan aloittaa toiminta ennen päätöksen 

lainvoimaisuutta. Hakijan esittämää 5 000 euron vakuutta voidaan toiminnan laatuun 
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ja ympäristövaikutuksiin nähden pitää riittävänä. Toiminta voidaan aloittaa lupapää-

töstä noudattaen, kun vakuus on asetettu.  

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000) 7, 8, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 96, 97, 101, 105 § 

Ympäristönsuojeluasetus (YSA 169/2000) 1, 7, 16, 17, 18, 19, 23, 30, 37 

Jätelaki (JL 1072/1993) 4, 6, 15, 19, 51, 52 § 

Jäteasetus (JA 1390/1993) 6 § 

Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17 § 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) 

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNA 38/2011) 

Valtioneuvoston päätös (VNp 659/1996) ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä 

ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä 

Valtioneuvoston päätös (VNp 101/1997) öljyjätehuollosta 

Kaupunkirakennelautakunnan 16.12.2008 § 17 hyväksymät Jyväskylän kaupungin 

yleiset jätehuoltomääräykset  

Rakennus- ja ympäristölautakunnan 23.11.2010 § 153 hyväksymä Jyväskylän kaupun-

gin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain 105 §:n mukaisesti kyseisen lain mukaisen luvan käsittelystä 

viranomaisessa voidaan periä maksu. Tämän päätöksen ympäristölupamaksu on 2 358 

euroa. Lisäksi ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaista oikeutta aloittaa toiminta muu-

toksenhausta huolimatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pääasian yhteydessä 

peritään 308 euron lisämaksu. Näin ollen ympäristölupamaksu on yhteensä 2 666 eu-

roa. Maksu perustuu rakennus- ja ympäristölautakunnan 23.11.2010 § 14 vahvista-

maan Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan. 
  

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

HB-Betoniteollisuus Oy, Laastitie 1, 40320 Jyväskylä 

 

Jäljennös päätöksestä  

Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40101 Jyväskylä 

 

Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta. 

Muistutuksen tehneet 

 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla. 
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MUUTOKSENHAKU 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus 

osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle ja valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Jyväs-
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Valitusosoitus on liitteenä.  
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