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ASIA 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukainen hakemus ympäristöluvan muut-

tamiseksi.  

 

HAKIJA 

Laukaan Betoni Oy 

Harjutie 30 

41340 Laukaa 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Betonituotetehdas sijaitsee Jyväskylän Seppälänkankaalla osoitteessa Lekatie 5 (kiin-

teistöt 179-19-15-8, 179-19-15-9, 179-19-15-10 ja 179-19-15-11). 

 

ASIAN VIREILLETULO 

 

Hakemus on tullut vireille 4.8.2016.  
 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

Toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:ssä viitatun liitteen 1 

taulukon 2 kohdan 8 g mukaisesti (betonituotetehdas). Kyseessä on 29 §:n mukainen 

luvanvaraisen toiminnan olennainen muuttaminen. 

 

LUPATILANNE 

 

Toiminnalla on Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan kokoukses-

saan 1.9.2009 myöntämä ympäristölupa (dnro 24/2009, antopäivä 4.9.2009), joka on 

voimassa toistaiseksi. Lupamääräysten tarkistamisen tarve tulee arvioida 31.12.2020 

mennessä.   

 

YLEISKUVAUS TOIMINNASTA 

 

Seppälänkankaan teollisuusalueella sijaitseva betonituotetehdas valmistaa betoniele-

menttejä sekä valmisbetonia kiinteällä valmisbetoniasemalla ympäristöluvan mukai-

sesti. Toiminta jakautuu neljälle eri kiinteistölle, joiden koko on yhteensä 6,18 ha. 

Kiinteistöillä toimii myös kolme vuokralaista. Yritys raportoi toiminnastaan vuosittain 

ympäristönsuojeluviranomaiselle esimerkiksi jätemääristä ja tuotannon materiaaliku-

lutuksesta. Lisäksi tontilla olevasta pohjavesiputkesta tarkkaillaan pohjaveden laatua 

kerran vuodessa ympäristöluvan mukaisesti. 
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Toiminnassa syntyy autojen säiliöiden, pumppuautojen sekä myllyn pesuvesien pesu-

altaasta sementtiä sekä kiviainesta sisältävää pesujätettä eli sakkaa. Sakka poistetaan 

väliajoin kaivinkoneella ja kasataan jatkokäsittelyä varten. Sakka ja ylijäämäbetoni 

murskataan myöhemmin betonimurskeeksi. Betonimurske sisältää kiviainesta sekä 

reagoitunutta sementtiä, joten murske ei ole ympäristölle haitallista. Mursketta voi-

daan ottaa hyötykäyttöön maarakentamisessa pohjavesialueita lukuun ottamatta.  

 

HAKEMUS LUVAN MUUTTAMISEKSI 

 

Luvanhaltija hakee muutosta voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräykseen 9, jo-

ka kuuluu seuraavasti: 
 

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

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

le 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 §) 

 

PERUSTELU: Hyödyntämiskelpoinen jäte on toimitettava hyötykäyttöön. Jätelain 

mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että 

jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jät-

teen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä energia. Jätelain mukaan jätteen saa 

luovuttaa vain hyväksytylle vastaanottajalle. Valtioneuvoston asetuksessa eräiden jät-

teiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa säädetään betonijätteen hyötykäytöstä. 

Jätevesien käsittelyn ja johtamisen tulee tapahtua hallitusti pohjaveden laatua vaa-

rantamatta. (määräykset 6 ja 9) 

 

Toiminnanharjoittaja hakee aiemmasta luvasta poiketen lupaa betonijätteen käytölle 

tontin tasaamisessa. Tonttia on tarkoitus täyttää betonimurskeella ja tasoittaa se sa-

maan korkoon nykyisen pihan kanssa. Hakemuksen liitteenä on esitetty kartta täyttö-

alueista sekä leikkauskuvat täyttökohdista, joista ilmenee nykyinen ja tuleva maanpin-

ta. Täyttö tapahtuu tontin länsilaidan kahdessa kulmauksessa siten, että täyttöä tehdään 

yhteensä 4 120 m
3
 (~ 8 240 t) eteläisemmän täyttöalueen 1 ollessa 1 970 m

3
 ja pohjoi-

semman täyttöalueen 2 ollessa 2 150 m
3
. Täytön paksuus on enimmillään noin 4 met-

riä. Tontin reunat ovat jo nykyisellään jyrkästi laskevia. Täyttöalueet siirtävät nykyistä 

luiskan reunaa ja tasaavat tontin kiinteistön rajalle saakka. Reuna luiskataan enintään 

suhteessa 1:1,5. 

 

Betonijäte muodostuu autojen säiliöiden, pumppuautojen sekä myllyn pesuvesien al-

taaseen jäävästä sementistä sekä kiviainesta sisältävästä pesujätteestä eli sakasta. Sak-

ka poistetaan altaasta kaivinkoneella ja kasataan pihalle kuivumaan. Kuivunut betoni 

murskataan. Betonimurske sisältää kiviainesta sekä reagoitunutta sementtiä, joten jäte 

ei ole ympäristölle vaarallista. Betonimurskeesta ei liukoisuustestinkään mukaan liu-

kene merkittäviä määriä ympäristölle haitallisia aineita eikä täytöstä hakemuksen mu-

kaan aiheudu muutakaan haittaa ympäristöön. Betonijätettä arvioidaan syntyvän noin 

200 m
3
 vuodessa.  

 

Lupahakemuksen liitteenä on selvitys betonimurskeen laadusta. Tutkimustodistus on 

päivätty 18.11.2013. Tutkimuksessa on mitattu betonijätteen haitta-aineiden liukoiset 
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pitoisuudet Valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maaraken-

tamisessa (591/2006, ns. MARA-asetus) mukaisesti. Haitta-ainepitoisuudet alittavat 

asetuksen vaatimukset ja toiminnassa syntyvän jätebetonijätteen käyttö maarakentami-

sessa on jo aiemmin sallittu asetuksen määrittelemissä kohteissa.  

 

Betonitehtaan alue oli nykyistä ympäristölupaa myönnettäessä vuonna 2009 vielä Sep-

pälänkankaan I-luokan pohjavesialuetta. Pohjavesialueluokitus on poistettu 22.8.2014.  

Alueen ympäristö on pohjois- ja itäpuolelta teollista tuotanto- ja yritystoimintaa ja ete-

lä- ja länsipuolelta rakentamatonta metsämaata. Asemakaavassa alue on merkinnällä 

TTV (teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue). 

 

Betonitehtaan toiminnassa ei ole tapahtunut ympäristöluvan myöntämisen jälkeen 

merkittäviä muutoksia.  

 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 15.8.–

13.9.2016. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti 

nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. Asi-

anosaisia on kuultu 12.8.2016 lähetetyllä virkakirjeellä.   

 

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet  

Hakemuksesta pyydettiin lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta (Jyväsky-

län kaupungin ympäristöterveysjaosto). Ympäristöterveysjaosto käsitteli lupahake-

muksen kokouksessaan 31.8.2016 (§ 75), jossa se totesi, ettei sillä ole huomauttamista 

Laukaan Betoni Oy:n ympäristöluvan muutoshakemuksesta. 

 

Hakemusta koskien ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.  

 

Tarkastukset 

Betonitehtaan viimeisin ympäristöluvan valvontakäynti on tehty 9.11.2015. Alue on 

valvojalle tuttu eikä erillistä tarkastuskäyntiä lupahakemuksen muutoksen johdosta ole 

katsottu tarpeelliseksi.   

 

Hakijan kuuleminen 

Koska hakemuksesta ei tehty muistutuksia ja annettiin ainoastaan lyhyt myönteinen 

lausunto, ei hakijan kuulemista ole katsottu tarpeelliseksi. Hakija on tietoinen annetus-

ta lausunnosta. 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää muutoksen Laukaan 

Betoni Oy:lle 4.9.2009 myönnettyyn ympäristölupaan, joka koskee betonitehtaan toi-

mintaa Seppälänkankaalla Lekatie 5:ssä. Lupamääräys 9 muutetaan kuulumaan seu-

raavasti: 

 

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

on lupa kyseisen jätteen vastaanottamiseen. Betonijätettä voidaan käyttää myös tontin 
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tasaamiseen esitetyn suunnitelman mukaisesti. Betoni tulee murskata maarakentami-

seen teknisesti soveltuvaksi ja jätettä sisältävä rakenne tulee peittää tai päällystää. Jos 

betonin valmistukseen käytettävien raaka-aineiden osalta tulee muutoksia, jotka voivat 

vaikuttaa betonijätteen haitta-ainepitoisuuksiin, tulee betonijätteen haitta-aineiden liu-

koisuus selvittää uudelleen.    

  

Perustelu: Hakija on toimittanut selvityksen betonijätteen haitta-aineiden liukoisuuk-

sista ja osoittanut, että se kelpaa nykyisten säädösten mukaisesti maarakentamiseen. 

Betonijätteen läjitys tontille ei vaikuta maisemakuvaan eikä aiheuta haittaa ympäristön 

tulevalle maankäytölle. Betonijätteen käyttö MARA-asetuksen mukaisesti on sallittu 

pohjavesialueiden ulkopuolella. Alueen pohjavesiluokitus on poistunut, mutta pohja-

veden pilaamiskielto on aina voimassa. Piha-alueella on jo aikaisempaa betonitäyttöä, 

ja alueen tasaaminen maarakentamiseen kelpaavalla betonijätteellä ei merkittävästi li-

sää ympäristöriskiä esimerkiksi pintavesien suhteen. Täytön päällystämisellä (esim. 

asfaltilla) tai peittämisellä vähintään 10 cm paksuisella kerroksella luonnon kiviainesta 

pidetään pinta siistinä ja vähennetään veden pääsyä rakenteeseen. Alueen pohjaveden 

laatua tarkkaillaan. Betonijäte syntyy tuotannossa, joten se on suhteellisen tasalaatuis-

ta. Muutoksen tuotannossa edellyttävät betonijätteen laadun tarkistamista.  

 

Muussa toiminnassa noudatetaan edelleen 4.9.2009 annettua ympäristölupaa eikä tehty 

muutos lisää muilta osin ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä. 

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6-8, 16-17, 20, 29, 39, 43-44, 49, 52, 190-191, 

198, 205 § 

Jätelaki (JL 646/2011) 8, 12-13, 29, 72, 118, 120, 122 § 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaisesti kyseisen lain mukaisen luvan käsittelystä 

viranomaisessa voidaan periä maksu. Tämän päätöksen ympäristölupamaksu on 1379 

euroa. Maksu perustuu rakennus- ja ympäristölautakunnan 16.12.2015 § 101 vahvis-

tamaan Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan kohtaan 5 (toi-

minnan olennainen muuttaminen, -50 %) ja liitteenä olevan maksutaulukon kohtaan 7 

b. 

 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

Laukaan Betoni Oy, Harjutie 30, 41340 Laukaa 

 

Jäljennös päätöksestä  

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

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto, Eeronkatu 10, 40720 Jyväskylä 

 

Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta. 
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Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

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

kirjelmä liitteineen toimitetaan suoraan Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 

10.11.2016. Valitusosoitus on liitteenä. 

 

LIITTEET 

Valitusosoitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


