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JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI   PÄÄTÖS 

Rakennus- ja ympäristölautakunta   Ympäristönsuojelulain  

     28 §:n mukaisessa lupa-asiassa.

     Päätös on annettu julkipanon 

     jälkeen. 

 

     Julkipanopvm    3.9.2000 

     Kokouspvm       1.9.2009 

     Diaarinro            24/2009 

 

ASIA 
 

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka 

koskee Laukaan Betoni Oy:n betonin ja betonielementtien valmistamista. Kyseessä on 

olemassa oleva toiminta.   

 

LUVAN HAKIJA 

  

Laukaan Betoni Oy  

Harjutie 30 

41340 Laukaa  

 

Yhteyshenkilö: Tapani Klinga 

puh. 0400-264 872 

e-mail laukaanbetoni@laukaanbetoni.com 

 

Ly-tunnus: 0925514-9 

 

LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
 

Laukaan Betoni Oy:n ympäristölupahakemus koskee valmisbetonin ja betonielement-

tien valmistusta. Samalla kiinteistöllä on toiminut myös aiemmin betonialan yritys.  

 

Toiminta sijaitsee osoitteessa Lekatie 5, 40320 Jyväskylä, kiinteistöillä 179-19-15-11, 

179-19-15-9, 179-19-15-8 ja 179-19-15-10. Kiinteistöt sijoittuvat Seppälänkankaan I-

luokan pohjavesialueelle (0917951). Kiinteistöjen pinta-ala on yhteensä 6,18 ha, ra-

kennuspinta-ala on yhteensä n. 5600 m2. Samalla kiinteistöllä on kaksi yritystä, jotka 

toimivat vuokratiloissa.  

 

Valmisbetonia tehdään keskimäärin 12 000 m3 vuodessa. Maksimikapasiteetti on 30 

m3/h eli n. 50 000 m3 vuodessa. Betonielementtejä valmistetaan keskimäärin 42 000 

m2/vuosi, maksimikapasiteetti on n. 50 000 m2 vuodessa. Viime aikoina tuotanto on 

käsittänyt väliseinäelementtejä, sisäkuorielementtejä, sandwichelementtejä ja muita 

levymäisiä elementtejä.  

 

Laitos on toiminnassa ympäri vuoden viitenä päivänä viikossa klo 05-18. Tarvittaessa 

tuotantoa on myös lauantaisin klo 05-16 välisenä aikana. Raskasta liikennettä kiinteis-

tölle on kaikkina viikonpäivinä 06-24 välisenä aikana.  
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LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

Ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaan toimintaan, joka saattaa aiheuttaa ympäristön 

pilaantumisen vaaraa, on oltava ympäristölupa. Toiminta sijoittuu I-luokan pohjavesi-

alueelle.  

 

Laukaan Betoni Oy on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 § 1 mo-

mentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin kohdan 8 b a mukaan (kiinteä 

betoniasema tai betonituotetehdas).  

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Ympäristönsuojeluasetuksen 7 § kohdan 8 a mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluvi-

ranomainen ratkaisee kiinteää betoniasemaa tai betonituotetehdasta koskevan ympäris-

tölupa-asian. 

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 

 

Ympäristölupahakemus on saapunut Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölau-

takunnalle 7.1.2009. Lupahakemusta on täydennetty 23.3.2009 saapuneella asiakirjalla. 

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Toiminta sijoittuu Seppälänkankaan teollisuusalueelle, asemakaava-alueen reunalle. 

Alueen pohjois- ja itäpuolisilla kiinteistöillä on teollista tuotantoa ja yritystoimintaa. 

Pohjois- ja länsipuolella on rakentamatonta aluetta. 

 

Asemakaavassa alue on merkinnällä T, TT, TV, TY (teollisuus- ja varastorakennusten 

korttelialue ja teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan 

laadulle erityisiä vaatimuksia). Kiinteistöt, joille toiminta sijoittuu, omistaa Kiinteistö 

Oy Lekatie 5.  

 

Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Muut kuin tuotannosta 

syntyvät jätevedet johdetaan viemäriin. Betoninsekoittimien ja betoninkuljetussäiliöi-

den pesuvedet imeytetään kiinteistölle, elementtien pesuvesistä osa johdetaan viemä-

riin. Sadevesiviemärin vedet johdetaan maastoon. Toiminnalle ei ole aiemmin käsitel-

ty ympäristölupaa tai muutakaan laitoksen toimintaa tai sijoituspaikkaa koskevaa lu-

paa. 

 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Toiminta sijoittuu Seppälänkankaan I-luokan pohjavesialueelle. Tyyppälän vedenot-

tamo sijaitsee n. 500 metrin etäisyydellä kiinteistön rajasta pohjoiseen. Vedenottamo 

ei tällä hetkellä ole käytössä. Pohjaveden virtaus on betonitehtaalta luoteeseen kohti 

Ruunasuon pohjoisosaa. Alueelle on sijoittunut monenlaista teollisuutta sekä maa-

ainestenottoa. Alueella ei ole vakituista asutusta eikä muita häiriintyviä kohteita. Itä- 

ja lounaisrajalla olevat kiinteistöt ovat rakentamattomia, koillis- ja länsirajalla raken-

nettuja kiinteistöjä.  
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Kiinteistöiltä on otettu maa-aineksia, minkä jälkeen tontin täyttöä ja tasaamista nykyi-

seen korkeuteen on tehty tuotannossa syntyvällä betonijätteellä sekä ylijäämämailla. 

Täytön päälle on rakennettu varasto- ja tuotantorakennuksia. Tontin täyttö jatkuu edel-

leen.  

 

LAITOKSEN TOIMINTA 
 

Tuotanto käsittää vuosittain n. 10-15 000 m3 valmisbetonia, tuotantokapasiteetti on n. 

50 000 m3. Erilaisia teräsbetonielementtejä valmistetaan vuosittain n. 40-45 000 m2, 

tuotantokapasiteetti on n. 50 000 m2. Betoni valmistetaan tehtaalla moduuliasemalla, 

jossa on 2 tasopakkosekoittajaa tilavuudeltaan 1 500 l/sekoittaja. Elementtien tuotanto 

tapahtuu siltanostureilla varustetuissa tuotantohalleissa, jossa on hydraulisia, pystyyn 

nousevia tasomuotteja.  

 

Tuotannossa käytetään vuosittain seuraava määrä raaka-aineita: 

- seulottua tai osittain murskattua soraa n. 30 000 t 

- sementtiä n. 5 000 t 

- masuunikuonajauhetta n. 1 000 t 

- betonin lisäaineita (5-6 eri ainetta) n. 20 000 kg 

- muottiöljyä n. 10 000 kg 

- polttoöljyä 15 000 kg 

- betoniterästä, betoniverkkoja ja ruostumatonta terästä n. 600 t 

- vuorivillaa 1 000 m3 

- polystyreeni- ja polyuretaanilevyjä n. 500 m3 

- pintahidastimia n. 500 l 

- muottipuutavaraa, mm. vaneria ja kyllästettyä puuta n. 100 m3 

- muovisia normikannakkeita, sähkörasioita, putkia yms.  

- tiililaattoja 

- vesijohtovettä 5 000 m3 

 

Prosessi on suljettu betonisekoittimien ja kuljetusautojen pesuvesiä lukuun ottamatta.  

Polttoöljyä käytetään trukin polttoaineena sekä kiviaineksen lämmittämiseen kylminä 

vuodenaikoina. Lämpö tuotetaan höyrykehittimellä, jonka öljynkulutus on n. 12 000 

litraa vuodessa.   

 

Tuotantotilat lämmitetään kaukolämmöllä, jonka keskimääräinen ominaiskulutus on n. 

20 kwh/m3. Höyrynkehittimen polttoneste varastoidaan 10 m3:n maanalaisessa allaste-

tussa polttonestesäiliössä. 

 

Toiminnan tarkkailu 

 

Hakija ei ole esittänyt toiminnan tarkkailua. Kiinteistöllä ei ole pohjavedentarkkailu-

putkea. Betonisiilojen pölynsuodattimien tarkkailu tehdään silmämääräisesti.  

 

Pohjaveden ja maaperän suojelu 
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Toiminta sijaitsee Seppälänkankaan I-luokan pohjavesialueella. Pohjavedenottamo si-

jaitsee n. 500 metrin etäisyydellä. Kiinteistöllä on sadevesiviemäröinti, joka purkaa 

vedet tontin rajalle. Viemäreitä ei ole varustettu öljynerotuskaivoilla.  

Piha-alueet ovat päällystämättömiä. Nykyinen pintamateriaali on osin muualta tuotua 

ylijäämämaata.  

 

Kemikaalit ja polttoaineet, höyrynkehittimen polttoainetta lukuun ottamatta, varastoi-

daan tuotantohallissa.  

 

Jätehuolto  
 

Toiminnasta muodostuu jätteenä käytettyä puutavaraa vuodessa n. 100 k-m3. Puutava-

raa varastoidaan kiinteistöllä n. 2 vuoden ajan betonijäämien irrottamiseksi, minkä jäl-

keen se haketetaan urakoitsijan toimesta ja toimitetaan lämpölaitokseen poltettavaksi. 

Vuorivillaa, polystyreeni- ja polyuretaanilevyjen kappaleita yms. kuivajätettä n. 200 

m3/vuosi. Jätteet toimitetaan jätteenkäsittelylaitokselle. Painekyllästettyä puujätettä 

syntyy n. 10 m3/vuosi ja se toimitetaan kyllästetyn puun keräyspisteisiin. Ongelmajät-

teet varastoidaan betonipohjaisessa ja lukitussa hallissa, josta ne noudetaan määräajoin 

ongelmajätelaitokselle. Lisäksi syntyy jonkin verran biojätettä, paperia, pahvia ja pak-

kausjätettä, jotka lajitellaan.  

 

Meluntorjunta 

 

Toiminnasta aiheutuva melu muodostuu sekä tuotannosta että alueelle ja alueella 

tapahtuvasta liikennöinnistä.  

 

Päästöt ilmaan 
 

Toiminnasta aiheutuu ilmaan lähinnä pölypäästöjä sementti- ja kiviainessiiloista sekä 

liikenteen aiheuttamaa pölyämistä päällystämättömällä piha-alueella. Lisäksi polttoöl-

jyn polttamisesta höyrynkehittimellä aiheutuu ilmapäästöjä. Päästöjen määrää ei ole 

arvioitu. Raaka-ainesiilot on varustettu pölysuodattimilla, joiden tarkkailu tapahtuu 

silmämääräisesti ja suodattimet vaihdetaan tarvittaessa, keskimäärin kerran vuodessa.  
 

ASIAN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä 

kaupungin internet-sivuilla 24.3. - 23.4.2009 välisen ajan. Lisäksi kuulutus hakemuk-

sen vireilläolosta on julkaistu sanomalehti Keskisuomalaisessa 24.3.2009. Lupahake-

mus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Palvelu-

piste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17. Lisäksi asiasta on ilmoitettu kirjallisesti 

lähialueen kiinteistöjen omistajille. 

 

Lausunnot  

 

Lupahakemuksen johdosta on pyydetty lausunto Keski-Suomen ympäristökeskukselta. 

Lausunto kokonaisuudessaan on liitetty lupa-asiakirjoihin.  
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Keski-Suomen ympäristökeskus toteaa 13.5.2009 päivätyssä lausunnossaan mm. seu-

raavaa:  

Polttoaineiden, kemikaalien ja ongelmajätteiden varastoinnissa tulee noudattaa huolel-

lisuutta ja sen tulee täyttää po. kemikaalien varastoinnin vaatimukset. Em. kemikaalien 

vuototapauksissa tulee tapahtuneesta ilmoittaa pelastusviranomaiselle ja varautua 

imeyttämään vuoto omatoimisesti. Pohjaveden tarkkailua on esitetty tehtäväksi kaksi 

kertaa vuodessa sekä alueella jo olevasta tarkkailuputkesta että kiinteistölle asennetta-

vasta tarkkailuputkesta. Määritettäväksi esitetään ainakin pinnan korkeus, lämpötila, 

sähkönjohtavuus, pH, happi, väri, CODCr, kloridi, sulfaatti, kalsium, rauta, sinkki ja öl-

jyhiilivedyt (C10-C40).  

 

Betonijätteen tontille läjittäminen tulisi lopettaa ja etsiä jätteille hyötykäyttökohteita ja 

sijoittaa ne asianmukaisesti. Läjittämisen lopettamisesta tulee esittää suunnitelma ja 

esittää se lupaviranomaisen määräämään määräaikaan mennessä. Betonijätteen hyö-

dyntämisestä maanrakentamisessa tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta (591/2006) 

tai se tulee toimittaa luvanvaraiseen käsittelypaikkaan.  

 

Pesuvesien osalta lausunnossa todetaan, että toiminnanharjoittajan tulee selvittää pe-

suvesien kierrätysmahdollisuus takaisin prosessiin. Mikäli kierrätys ei onnistu, tulee 

jätevesiä varten olla tiivis saostusallas, jossa vesi selkeytyy ennen sen johtamista maas-

toon tai viemäriin. Jos jätevesiä ei voida johtaa kaupungin viemäriverkkoon, tulee nii-

den purkupaikka olla mahdollisuuksien mukaan pohjaveden muodostumisalueen ulko-

puolella. Saostunut betoniaines tulee toimittaa hyötykäyttöön tai kaatopaikalle. Lisäksi 

lausunnossa esitetään lupapäätökseen liitettäväksi tarpeelliset jätehuoltoa, melua, pö-

lyä, tarkkailua ja valvontaa sekä poikkeuksellisia tilanteita koskevat määräykset.  

 

Tarkastukset 
 

Lupahakemuksen johdosta suoritettiin tarkastus 30.4.2009. Tarkastusmuistio on liitetty 

lupa-asiakirjoihin.  

 

Muistutukset ja mielipiteet 
 

Ympäristölupahakemuksesta ei ole määräaikaan mennessä esitetty muistutuksia tai 

mielipiteitä. 

 

Hakijan kuuleminen 

 

Hakijalle varattiin tilaisuus antaa vastineensa ympäristökeskuksen lausunnosta ja siinä 

esitetyistä asioista. Vastineessaan hakija toteaa, että tehtaan alueella ei läjitetä eikä täy-

tetä tonttia betonilla, vaan sementtilietteiset pesuvedet imeytetään maa-ainesseinäiseen 

altaaseen. Hakija kiistää kemikaalien huolimattoman varastoinnin ja pesuvesien joh-

tamisen. Pesuvesistä menee maastoon enintään 30 % usean sakokaivon kautta, mutta 

70 % pesuvesistä menee viemäriverkkoon. Ylijäämäbetonin käyttö tontin tasaamiseen 

ei hakijan mukaan ole jätteen loppusijoittamista, vaan tontin täyttämistä tarkoituksena 

tehdä tasainen, rakennuskelpoinen pohja. Yritys ei ole valmis luopumaan tontin täy-

töstä välittömästi vaan aikaisintaan vuoden siirtymäajan jälkeen. Pohjaveden tarkkai-

lun osalta hakija katsoo, että nykyiset lähistöllä sijaitsevat pohjavesikaivot /(2 kpl) riit-
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tävät pohjaveden tarkkailuun. Vastine kokonaisuudessaan on lupa-asiakirjojen liittee-

nä.  

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Laukaan Betoni 

Oy:lle ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisen ympäristöluvan Seppälän-

kankaan valmisbetoniaseman ja betonielementtitehtaan toiminnalle osoitteessa Lekatie 

5, 40320 Jyväskylä, kiinteistö kiinteistöillä 179-19-15-11, 179-19-15-9, 179-19-15-8 ja 

179-19-15-10. 

 

Toiminnassa on hakemuksessa esitetyn lisäksi noudatettava seuraavia lupamääräyksiä: 

 

1. Siilojen pölynpoistolaitteistojen ja suodattimien kuntoa on tarkkailtava säännöllises-

ti täytön yhteydessä. Mikäli laitteistoissa havaitaan häiriö, toiminta on keskeytettävä ja 

sitä saa jatkaa vasta kun vika on korjattu. (YSL 43, 46 §) 

 

2. Tuotantolaitoksen toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien häiriintyvien 

kohteiden piha-alueilla päivällä klo 7-22 keskiäänitasoa 55 dB(A) eikä yöllä klo 22-7 

keskiäänitasoa 50 dB(A) ekvivalenttisena äänitasona mitattuna. Valvontaviranomai-

nen voi tarvittaessa velvoittaa suorittamaan melumittauksen melutason todentamisek-

si. (YSL 43, 46, Vnp (993/1992) 2 §) 

 

3. Kemikaalien ja öljytuotteiden käyttö ja varastointi tulee järjestää niin, etteivät ne 

vahinkotapauksessakaan joudu pohjaveteen tai maaperään. Varastointi tulee tapahtua 

tiiviillä alustalla allastetussa, lukittavassa tilassa tai säilytysastioiden tulee olla kaksi-

vaippaisia, lukittavia ja laponestolla varustettuja. Säiliöt tulee tarkastaa säännöllisesti 

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (344/1983) mukaisesti valtuutetun tarkas-

tajan toimesta. (YSL 7, 8, 43 §) 

 

4. Öljy- ja kemikaalivahinkojen varalle on oltava imeytysainetta, joka soveltuu tuotan-

nossa ja kuljetusajoneuvoissa käytössä olevien tai kuljetettavien haitallisten aineiden 

imeyttämiseen. (YSL 7, 8, 43 §) 

 

5. Pohjaveden laatua on seurattava kahdesta pohjaveden tarkkailuputkesta, esim. putki 

9702/13, sekä tehtaan länsipuolelle asennettavasta pohjavesiputkesta. Pohjavedestä tu-

lee säännöllisesti, kahdesti vuodessa, tutkia ainakin pinnan korkeus, lämpötila, säh-

könjohtavuus, pH, happi, väri, CODCr, kloridi, sulfaatti, kalsium, rauta, sinkki ja öl-

jyhiilivedyt. Tarkkailua voidaan muuttaa, mikäli tulokset osoittavat vaikutukset vähäi-

siksi. Analyysitulokset tulee toimittaa tiedoksi Jyväskylän kaupungin ympäristötoi-

meen sekä Keski-Suomen ympäristökeskukseen. Pohjavesiputki tehdaskiinteistölle tu-

lee asentaa ja tarkkailu aloittaa 1.6.2010 mennessä. (YSL 8, 43, 46 §) 

 

6. Toiminnasta ei saa aiheutua roskaantumista. Puujäte ja muu hyödyntämiskelpoinen 

jäte tulee ohjata hyötykäyttöön vastaanottajalle, jolla on lupa kyseisen jätteen vastaan-

ottamiseen tai jätteenkäsittelylaitokselle loppusijoitettavaksi. Hyödyntämiskelpoista 

jätettä voi välivarastoida kiinteistöllä enintään kahden vuoden ajan ennen hyötykäyt-

töön toimittamista. Varastoinnin tulee tapahtua tiiviillä, päällystetyllä kentällä. Mikäli 

betonijätettä hyödynnetään maanrakentamiseen kiinteistöllä, tulee sen tapahtua valtio-
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neuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa mukai-

sesti. (YSL 42, 43, 45, JL 6, 12, 15, 19 §, VnA 591/2006 5 §)  

 

7. Ongelmajätteet on varastoitava asianmukaisesti merkityissä astioissa ja säilytettävä 

lukittavissa sisätiloissa. Toiminnasta syntyvät ongelmajätteet on toimitettava asianmu-

kaisen luvan omaaviin käsittelypaikkoihin. Ongelmajätteistä ja niiden toimittamisesta 

käsittelyihin on laadittava siirtoasiakirjat. Ongelmajätehuolto sekä muu jätehuolto on 

hoidettava voimassaolevien jätehuoltomääräysten mukaisesti niin, ettei siitä aiheudu 

maaperän pilaantumista eikä muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle. (YSL 7, 43, 45, JL 

6, 7, 15 §) 

 

8. Laitoksella syntyviä prosessivesiä ja betoninsekoittimien ja betoniautojen puhdis-

tusvesiä ei saa johtaa käsittelemättömänä maastoon eikä imeyttää maahan. Pesuvedet 

tulee joko kierrättää takaisin prosessiin tai johtaa selkeytysaltaan kautta maastoon tai 

kunnalliseen viemäriin. Selkeytysaltaan on oltava tiivispohjainen. Mikäli selkeytetyt 

pesuvedet johdetaan maastoon, tulee ne mahdollisuuksien mukaan johtaa pohjaveden 

muodostumisalueen ulkopuolelle. Määräyksen mukaiset pesuvesien johtamisjärjestelyt 

tulee toteuttaa 1.10.2010 mennessä. (YSL 7, 8, 43, 45, 103, JL 6 §) 

 

9. Betonijäte ja –liete tulee ohjata hyötykäyttöön tai toimittaa vastaanottajalle, jolla on 

lupa kyseisen jätteen vastaanottamiseen. Betonijätettä ja -lietettä ei saa läjittää tontille 

tai sen ympäristöön. Selkeytetty betoniliete voidaan hyödyntää laitoksen raaka-

aineena. Jätettä voidaan välivarastoida hallitusti kiinteistöllä enintään 2 vuoden ajan. 

(YSL 7, 8, 43, 45, JL 4, 6, 12, 15 §) 

 

10. Poikkeuksellisista tilanteista, kuten onnettomuudesta, öljyvuodosta tai tuotantohäi-

riöstä, joista voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jät-

teen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa, on ilmoitettava 

viipymättä valvontaviranomaiselle. Jos maahan tai viemäriin on päässyt ainetta, joka 

saattaa aiheuttaa pilaantumista tai muuta haittaa, on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä 

välittömästi toimenpiteisiin päästöjen leviämisen estämiseksi ja päästöstä aiheutuvien 

vahinkojen torjumiseksi. Tapauksesta on ilmoitettava viipymättä Keski-Suomen pelas-

tuslaitokselle ja Jyväskylän kaupungin ympäristötoimelle. Poikkeuksellisista tilanteista 

aiheutuneiden jätteiden hävittäminen tulee toteuttaa voimassa olevien jätehuoltosää-

dösten mukaisesti. Jos päästöstä aiheutuu maaperän pilaantumista, toiminnanharjoitta-

jan on tehtävä maaperän puhdistamista koskeva ilmoitus Keski-Suomen ympäristö-

keskukselle. (YSL 7, 43, 46, 62, 76 YSA 30 §) 

 

11. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tai toiminnan muutoksista tulee viipymättä 

ilmoittaa Jyväskylän kaupungin ympäristötoimelle. Toiminnan lopettamisesta ja lopet-

tamiseen liittyvistä toimista tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 

kolme kuukautta ennen toiminnan lopettamista mahdollisten lopettamiseen liittyvien 

määräysten antamiseksi. Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai toi-

minnan oleelliseen muuttamiseen on oltava ympäristölupa. (YSL 43, 90 §) 

 

12. Laitoksella on pidettävä kirjaa ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä toi-

minnoista. Vuosittainen yhteenveto on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristö-

toimelle helmikuun loppuun mennessä. 
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Yhteenvedossa on esitettävä ainakin:  

- valmisbetonin ja betonielementtien tuotantomäärät 

- käytetyt kiviaines-, sidos- ja lisäainemäärät sekä laitoksen käyttämä polttoainemää-

rä   

- syntyneet jätemäärät ja –lajit sekä toimituspaikat  

- pohjaveden tarkkailutulokset 

- ympäristönsuojelun kannalta merkitykselliset huoltotoimenpiteet  

- mahdolliset häiriötilanteet. (YSL 43, 46, JL 51, 52 §) 

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin 

 

Lupamääräyksissä on huomioitu erityisesti Keski-Suomen ympäristökeskuksen lau-

sunnossa esitetyt toimenpiteet maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi sekä toiminnas-

ta mahdollisesti pohjaveteen aiheutuvien haittojen tarkkailemiseksi.    

 

Yleisperustelut 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa har-

joitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toi-

minta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten 

vaatimukset. Toiminta on kaavan mukaista.  

 

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 vaikutusalueel-

la; 

- eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta 

rasitusta. 

 

Yksityiskohtaiset perustelut 

 

Määräys pölypäästöjen rajoittamisesta on tarpeen laitosta ympäröivien alueiden ilman-

laadun turvaamiseksi ja pölystä mahdollisesti aiheutuvan kohtuuttoman haitan ehkäi-

semiseksi. Kohtuuttoman haitan arvioinnissa on huomioitu alueen vakiintunut maan-

käyttö. (määräys 1)  

 

Melutasoa koskeva määräys on annettu häiriintyvien kohteiden suojaamiseksi. Melu-

taso on valtioneuvoston ulkomelutaso-ohjearvojen mukainen. (määräys 2) 

 

Koska toiminta sijaitsee I-luokan tärkeällä pohjavesialueella, on käytettävien kemikaa-

lien ja öljytuotteiden käyttö ja varastointi järjestettävä niin, ettei kemikaalivuodosta 

aiheudu pohjaveden tai maaperän pilaantumisvaaraa. Käytettävien kemikaalien viemä-
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riin pääsy tulee samalla myös estetyksi. Mahdollisen vahingon minimoimiseksi kiin-

teistöllä on oltava kemikaalien imeyttämiseen soveltuvaa materiaalia. Kemikaalisäili-

öiden, polttoainesäiliöiden ja putkistojen kuntotarkastukset tulee tehdä säännöllisesti. 

Säännöllisillä huolloilla ja tarkistuksilla varmistetaan rakenteellisen suojauksen toimi-

vuutta (määräys 3, 4) 

 

Ympäristönsuojelulain 8 §:n pohjaveden pilaamiskiellon mukaisesti ainetta ei saa joh-

taa sellaiseen paikkaan siten, että pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen 

laatu muutoin olennaisesti huonontua. Emäksinen ja sulfaattipitoinen vesi voi heiken-

tää alueella muodostuvan pohjaveden laatua. Betoniaseman ja elementtituotannon 

pohjavesivaikutusten tarkkailun järjestämiseksi on määrätty näytteenotosta. (määräys 

5) 
 

Hyödyntämiskelpoinen jäte on toimitettava hyötykäyttöön. Jätelain mukaan kaikessa 

toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mah-

dollisimman vähän. Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja 

toissijaisesti sen sisältämä energia. Jätelain mukaan jätteen saa luovuttaa vain hyväk-

sytylle vastaanottajalle. Valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämises-

tä maanrakentamisessa säädetään betonijätteen hyötykäytöstä. Jätevesien käsittelyn ja 

johtamisen tulee tapahtua hallitusti pohjaveden laatua vaarantamatta. (määräys 6, 9) 

 

Määräys on annettu ongelmajätteiden asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. 

(määräys 7) 

 

Käsittelemättöminä emäksiset ja sulfaattipitoiset vedet voivat heikentää alueella muo-

dostuvan pohjaveden laatua. Ympäristönsuojelulaissa on määrätty jätevesien yleisestä 

puhdistamisvelvollisuudesta siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaa-

raa. (määräys 8) 

 

Ympäristönsuojelulain 43 ja 62 pykälien ja ympäristönsuojeluasetuksen 30 §:n mu-

kaan on tarpeen antaa määräys normaalista toiminnasta poikkeavien tilanteiden varalle 

sekä tiedonkulun varmistamiseksi. (määräys 10) 

 

Valvontaa varten on perusteltua määrätä ilmoittamaan omistajavaihdoksista, toimin-

nan muutoksista uuden ympäristölupatarpeen arvioimiseksi tai toiminnan lopettami-

sesta siihen liittyvien toimenpiteiden määrittelemiseksi. (määräys 11)  

 

Toiminnan ympäristövaikutusten tarkkailun ja valvonnan järjestämiseksi on tarpeen 

määrätä toiminnanharjoittaja laatimaan vuosittainen yhteenveto lupaviranomaiselle. 

(määräys 12)  

 

 

LUVAN VOIMASSAOLO 

 

Päätöksen voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen 

 

Päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminta oleellisesti muuttuu, on laitokselle 

haettava uusi ympäristölupa. 
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Luvan haltijan on jätettävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään 

31.12.2020 (YSL 55 §). 

 

Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta 

 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla luvan määräystä an-

karampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkis-

tamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 56 §). 

 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta 

 

Kyseessä on olemassa oleva toiminta, joten toimintaa voidaan jatkaa mahdollisesta 

muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin keskeyttää 

toiminnan.  

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 31, 41-43, 45, 46, 52-56, 76, 96, 97, 

101, 103 § 

Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 19, 22, 23 § 

Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 7, 12, 15, 19, 20, 51 § 

Jäteasetus (1390/1993) 5, 6, 8 § 

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 1 momentti 

Jyväskylän kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 § 

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa 

(591/2006) 

 Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa 1-3 §.  

 

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. 

 

Lautakunta on hyväksynyt 17.12.2008 (§ 14) Jyväskylän kaupungin ympäristönsuoje-

luviranomaisen taksan. Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, il-

moituksen tai muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisäl-

tää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.  

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan vahvistaman taksan kohdan 8 a-kohdan mukaises-

ti lautakunta päättää määrätä Laukaan Betoni Oy:n valmisbetoniaseman ja betoniele-

menttitehtaan ympäristöluvan käsittelymaksuksi 2 300 euroa. 

 

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN 
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Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja siitä kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 §:n 

mukaisessa järjestyksessä Keskisuomalainen-lehdessä, Jyväskylän kaupungin yleisellä 

ilmoitustaululla ja kaupungin internet-sivuilla sekä tiedotetaan kirjeitse asianosaisille. 

 

 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. 

 

Muutoksenhakuohje liitteenä.  

 

PÄÄTÖS 
 

Laukaan Betoni Oy, Harjutie 30, 41340 Laukaa 

 

JÄLJENNÖS PÄÄTÖKSESTÄ 
 

Keski-Suomen ympäristökeskus 

Keski-Suomen pelastuslaitos 

 

ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ 
 

Asianosaiset  


