
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI   PÄÄTÖS 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA  Annettu julkipanon jälkeen

      

Antopäivä 11.8.2015  

Diaarinro 513/15 

Lupanro 2015-7 

        

 

 

 

ASIA 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukainen ympäristölupa, joka koskee val-

misbetoniaseman toimintaa Jyväskylän Vaajakoskella. 

 

HAKIJA 

Laukaan Betoni Oy 

Harjutie 30 

41340 Laukaa 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Olemassa oleva valmisbetoniasema sijaitsee Jyväskylän Vaajakoskella Asematie 

13:ssa (kiinteistö 179-406-2-484). Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

Toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:ssä viitatun liitteen 1 

taulukon 2 kohdan 8 g mukaisesti. Kyseessä on kiinteä betoniasema.  

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n kohdan 7 b perus-

teella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee kiinteää betoniasemaa koske-

van lupa-asian.  

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on saapunut Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölau-

takunnalle 29.4.2015.  

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Alueella on voimassa Vaajakoski-Jyskän asemakaava, jossa alue on osoitettu teolli-

suus- ja varastorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä TTV-1.  

 

Toiminnalla on ollut aikaisempi Jyväskylän maalaiskunnan ympäristölautakunnan 

myöntämä ympäristölupa, joka on päättynyt määräaikaisena 31.12.2014.  
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LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Betoniasema sijaitsee Vaajakosken keskustassa olevalla teollisuusalueella, joka rajau-

tuu Tölskän asuinalueeseen. Tontin pohjoisreunassa on näköesteenä havupuurivi ja 

noin 10 metriä leveä puistoalue, jonka takana on omakotitaloja. Taloihin on matkaa 

betoniaseman rakennuksesta lähimmillään noin 70 metriä. Asemalle kuljetaan Panda 

Oy:n makeistehtaan takaa kulkevan Asematien kautta, jonka varrella on muitakin teol-

lisuuskiinteistöjä. Panda Oy:n lähin rakennus sijaitsee 150 metrin ja muu lähin teolli-

suuskiinteistö 55 metrin etäisyydellä. Tontin kaakkoisreuna rajautuu junarata-

alueeseen, joka on noin 60 metrin etäisyydellä.  

 

Alueen läheisyydessä ei ole valtion ympäristöhallinnon luokittelemia pohjavesialueita. 

Lähin vesistö on Vaajakoski, jonka ranta sijaitsee kaakossa noin 230 metrin etäisyy-

dellä. Alueen hulevedet sekä saostusaltaiden vedet johdetaan avo-ojia pitkin Vaaja-

koskeen. 

 

LAITOKSEN TOIMINTA 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

Valmisbetoniasema käsittää yhden rakennuksen, johon kuuluvat myös sosiaali- ym. 

aputilat. Lisäksi tontilla on varastot kiviaineksille, sementille, betonin lisäaineille ja 

polttoöljylle. Laitoksessa sekoitettu valmisbetoni toimitetaan autoilla työmaille. Val-

mistus vaatii lämpöä, joka tuotetaan omalla matalapainehöyrykattilalla.  

 

Betonin valmistus tapahtuu suljetussa tilassa eikä aiheuta ympäristöön rasituksia. Ton-

tilla on pesupaikka, jossa pestään kuljetus- ja pumppauskaluston säiliöt. Mitään ulko-

puolista pesua tai huoltoa tontilla ei suoriteta. Pesupaikalla on pääaltaan lisäksi kolme 

pienempää maapohjaista allasta, joissa tapahtuu pesuveden selkeytyminen. 

 

Betonin valmistus tapahtuu ympäri vuoden, mutta enimmäkseen kesäaikana. Laitos 

toimii pääsääntöisesti arkisin klo 6.00-18.00, mutta toimintaa voidaan harjoittaa myös 

viikonloppuisin tarpeen vaatiessa. Joskus esimerkiksi siltavalun toimitus saattaa kes-

tää 1-2 vrk yhteen menoon. Raaka-aineita voidaan toimittaa joskus normaalin työajan 

ulkopuolellakin.  

 

Toiminnassa ei hakemuksen mukaan ole muutoksia aikaisempaan ympäristölupaan 

nähden.     

 

Raaka-aineiden kulutus 

Valmistettava tuote on valmisbetoni. Betoni valmistetaan suljetussa prosessissa ki-

viaineksista, sementistä, vedestä ja betonin lisäaineista. Aseman tuotantovolyymi on 

noin 5000 – 10 000 m
3
/a. Kiviaines huolitaan sen toimittajan toimesta suoraan ki-

viainessiiloihin. Sementti tuodaan säiliöautoilla, joista se puretaan sementtisiiloihin 

paineilman avulla.  

 

Raaka-aine Määrä Varastointipaikka 

Sementti n. 1500 – 3000 tn/a Sementtisiilot 

Kiviaines n. 4000 – 8000 m
3
/a Kiviainessiilot 

Vesi n. 750 – 1500 m
3
/a Lämminvesisäiliö 
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Kiviainekset on varastoitu viiteen ns. maataskuun, jossa maan pinnan alla on teräsra-

kenteiset siilot erilaisille kiviaineksille. Siiloissa on hydraulisesti nousevat teräskan-

net. Pyöreitä sementtisiiloja on kaksi, joiden tilavuus on yhteensä 280 tonnia. Siilojen 

katoilla on pölysuodattimet. Lisäaineet vastaanotetaan aseman lisäainekonttiin joko 

muoviastioissa tai säiliöautokuljetuksena. Niitä käytetään mahdollisesti erikoisbeto-

neissa ja ne varastoidaan suljetussa tilassa muovikonteissa. 

 

Lämmitys ja sähkö 

Betonin valmistukseen tarvittava vesi lämmitetään kevytpolttoöljyllä toimivalla mata-

lapainehöyrykattilalla 10 m
3
:n lämminvesisäiliöön. Kiviainekset lämmitetään höyryllä, 

joka ammutaan lämmityskennoon, josta lämmin ilma taas lämmittää kiviaineksia.   

 

Vedet ja jätevedet 

Käytettävä vesi saadaan vesijohtoverkosta. Betoniaseman rakennuksessa oleva sekoi-

tin ja kuljetuskaluston säiliöt pestään aina työpäivän lopuksi. Tontin tulotien vasem-

malla puolella tontin länsireunassa on erillinen pesupaikka pesuvesien käsittelyä var-

ten. Sekoitin pestään auton säiliöön ja auton säiliö pihalla olevaan pääaltaaseen, jolle 

vie pieni ajoluiska. Pääaltaan lisäksi on kolme maahan kaivettua pientä saostusallasta, 

joita pitkin vesi virtaa ylivuotona Asematien varressa olevaan ojaan. Säiliöiden pesus-

sa syntynyt selkeytysaltaiden pohjalle selkeytynyt sakka (sementin ja kiviaineksen 

seos) toimitetaan mahdolliseen hyötykäyttöön tai kaatopaikalle. 

 

Ojan päähän laskee salaojaputki, joka johtaa ylemmän pihan sadevedet ojaan.  

 

Liikenne   

Raaka-ainehuollosta ja betonin kuljetuksesta syntyy keskimäärin noin 20 kuljetuska-

luston käyntiä tontilla vuorokaudessa, lähinnä aseman toiminta-aikaan klo 6.00-18.00. 

Liikenne tapahtuu teollisuusalueen halki Asematien kautta. Kiinteistöltä olisi kulku-

mahdollisuus myös Konttisentielle, mutta liittymä ei ole käytössä, vaan se on suljettu 

puomilla. Normaali kuljetuskaluston aiheuttama rasitus on hakijan mukaan suurin rasi-

tustekijä.  

 

Polttoaineet ja kemikaalit 

Kevyttä polttoöljyä käytetään lämmitykseen noin 20 000 litraa vuodessa. Se varastoi-

daan suljetussa tilassa viidessä muovisessa 1,5 m
3
:n säiliössä, jotka ovat valuma-

altaissa. Tuotannossa ei käytetä muita kemikaaleja kuin betonintuotannossa tarvittavia 

lisäaineita. Lupahakemuksen liitteenä ovat käyttöturvallisuustiedotteet nykyisin käyt-

tävistä kemikaaleista Ilma-Parmix –huokostajasta, Masuunikuonajauhe KJ400:sta, 

Rapid –sementti CEM I 52,5 N:stä ja VB-Parmix –notkistajasta. Hakemuksen mukaan 

asemalla käytettävät betonin lisäaineet eivät ole ympäristölle vaarallisia tai haitallisia 

aineita. Masuunikuonajauhetta lukuun ottamatta aineiden pääsy viemäriin tai luontoon 

on käyttöturvallisuustiedotteiden mukaan kuitenkin estettävä. Lisäaineiden valuminen 

ympäristöön estetään sijoittamalla aineet valuma-altaalla varustettuun tilaan.  
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YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Hakijan arvion mukaan aseman käyttö ei aiheuta ympäristöön päästöjä eikä muuta 

merkittävää häiriötä. Toiminnasta ei myöskään aiheudu haittaa yleiseen viihtyvyyteen 

tai ihmisten terveyteen. Ainoastaan alueen liikenne hieman lisääntyy toiminnan myötä. 

 

Päästöt ilmaan 

Toiminnasta ei hakemuksen mukaan aiheudu merkittäviä päästöjä ilmaan. Toiminnan 

ilmapäästöt aiheutuvat lämmityskattilasta. Matalapainekattila on teollisesti valmistettu 

yksikkö, joka täyttää kaikki kyseiselle kattilatyypille asetetut määräykset. Sen piippu 

on 6 metriä korkea.  

 

Sementtisiilot on varustettu pinnanmittausautomatiikalla, jotta ylitäyttöä ei pääse ta-

pahtumaan. Ylitäytön estämiseksi täyttöputket on varustettu erillisillä ylitäytön rajoit-

timilla vaaratilanteiden estämiseksi. Siilot on varustettu asianmukaisilla suodattimilla.     
 

Melu ja tärinä 

Toiminnasta aiheutuva melu on normaalin raskaan kuljetuskaluston aiheuttamaa me-

lua. Itse aseman toiminnasta ei aiheudu merkittävää melua eikä tärinävaikutuksia. 

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai vesiin. Polttoainesäiliöt ja kemikaalit 

on sijoitettu suljettuun tilaan. Sosiaalitilojen jätevedet johdetaan yleiseen viemäriverk-

koon. 

 

Edellisen ympäristöluvan vaatimuksesta vuonna 2003 tehdyn selvityksen mukaan be-

toniaseman pesuvesien käsittelyn jälkeen lähiojaan virtaava vesi sisältää hyvin pieniä 

määriä betonilietettä. Betonilietettä on kertynyt viimeisen 20 vuoden aikana erittäin 

vähän. Betonilietteen on myös tutkittu olevan ympäristölle haitatonta, aiheutuva haitta 

on lähinnä esteettinen. Esteettiseen haittaankin tarvitaan selvityksen mukaan lähes 

kymmenen vuoden lietekertymä. Liete sisältää samoja aineita kuin betoni, eli luon-

nonkiviainesta, sementtiä, lentotuhkaa ja muita betonissa käytettyjä lisäaineita. Tär-

keillä pohjavesialueilla kovettunutta lietettä ei kuitenkaan tulisi käyttää maarakentami-

sessa.  

 

Kuljetuskaluston ulkopuolista pesua tai kaluston huoltoa ei aseman alueella suoriteta. 
 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen 

Aseman toiminnasta syntyy autojen säiliöiden, pumppuautojen sekä myllyn pesuvesi-

en pesualtaasta sementtiä sekä kiviainesta sisältävää pesujätettä eli sakkaa. Sakka 

poistetaan väliajoin kaivinkoneella tarpeen vaatiessa ja kuljetetaan jatkokäsiteltäväksi 

asianmukaiseen käsittelypisteeseen. Pesujäte sisältää pelkästään kiviainesta sekä rea-

goitunutta sementtiä, joten jäte ei ole ympäristölle haitallista. Pohjasakkaa voidaan ot-

taa hyötykäyttöön kuivauksen ja murskauksen jälkeen maanrakentamisessa muualla 

kuin pohjavesialueilla. 

 

Aseman kaluston ja laitteiden kunnossapidosta/huollosta kertyvä jäte lajitellaan ja 

toimitetaan asianmukaisiin jätteiden vastaanottopisteisiin. 
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Vähäiset vaaralliset jätteet on siirretty Jyväskylän Seppälänkankaan tehtaalle sisäisen 

ohjeen mukaisesti. 

 

Henkilökunnan tuottaman jätteen huolinnan hoitaa kunnallinen jätehuolto. Aseman 

pihassa on kuivajätteelle 660 litran muovinen keräysastia. Sen tyhjennyksen hoitaa 

L&T kerran kuukaudessa. 

 

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA SEKÄ PARHAAT KÄYTÄNNÖT 

 

Hakija ei ole hakemuksessaan esittänyt, millä tavoin toiminta vastaa parasta käyttökel-

poista tekniikkaa. Toimialaa koskien ei ole tehty BAT-vertailuasiakirjaa. 

 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Asemalle on oma käyttöpäiväkirja, johon merkitään tapauskohtaisesti päivän toiminta 

ja mahdolliset häiriöt. Huolto- ja korjaustöistä on erillinen oma seuranta.  

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Hakemuksessa ei ole esitetty erityisiä toimenpiteitä poikkeuksellisissa tilanteissa toi-

mimisesta tai niihin varautumisesta.  

 

 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 6.5.–

4.6.2015. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti 

nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. 

Kuulutuksesta on ilmoitettu sanomalehti Keskisuomalaisessa 8.5.2015. Asianosaisia 

on kuultu 5.5.2015 lähetetyllä virkakirjeellä.   

 

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet  

Hakemuksesta pyydettiin lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, Jyväskylän 

kaupungin ympäristöterveysjaostolta. Ympäristöterveysjaosto käsitteli lupahakemuk-

sen kokouksessaan 27.5.2015 (§ 53), jossa se totesi lausunnokseen seuraavaa: 

 

Ympäristöterveysjaosto katsoo, että betoniaseman toimintaa voidaan jatkaa aiemmat 

lupaehdot nykytilanteeseen päivitettynä, koska betoniaseman toiminta on entisen kal-

taista eikä toiminnasta ole aiheutunut terveys- ja ympäristöhaittaa.  

 

Tarkastukset 

Asemalla on käyty aikaisemman ympäristöluvan valvontakäynnillä viimeksi marras-

kuussa 2012. Luvan valmistelija kävi asemalla toteamassa muun muassa pihan pesu-

vesien käsittelyjärjestelyt 17.6.2015. Varsinaiselle tarkastukselle lupahakemuksen 

vuoksi ei katsottu olevan tarvetta.  
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Hakijan kuuleminen 

Koska hakemuksesta ei tehty muistutuksia ja annettiin ainoastaan lyhyt myönteinen 

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

netusta lausunnosta. 

 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Laukaan Betoni 

Oy:lle luvan valmisbetoniaseman toimintaan Jyväskylän Vaajakoskella osoitteessa 

Asematie 13. Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen ja tämän päätöksen lupamää-

räysten mukaisesti. 

 

Toiminta laitoksella 

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

sittäiset poikkeamat toiminta-ajoista ovat mahdollisia. Jos toiminnassa tulee kui-

tenkin yöaikaan (klo 22.00 - 7.00) sijoittuvia pidempiaikaisia poikkeamisia, tulee 

poikkeamisesta ilmoittaa lähinaapurustoon ja ympäristöluvan valvojalle. (YSL 52 

§) 

 

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

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

simman vähäisiä. Myös energiankäytön tulee olla tehokasta ja sitä tulee kehittää 

jatkuvasti. (YSL 7, 8, 16, 17 §, JL 72 §, NaapL 17 §) 

 

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. (NaapL 17 §, YSL 

6, 62, 90 §) 

 

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 52 §, VNA 

38/2011) 

 

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

vähäiseksi. Tarvittaessa liikennealueita tulee kastella. (YSL 52 §)   

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

6. Betoniaseman polttonestesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi 

valuma-altaallisia säiliöitä. Säiliöiden tulee olla lukittavia ja niiden tulee olla va-
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rustettu ylitäytön estolla. Nestemäiset kemikaalit tulee olla varastoituna tiiviille ja 

kemikaaleja kestävälle alustalle. Öljy- ja kemikaalionnettomuuksien varalle tulee 

olla imeytysainetta. (YSL 16, 17, 52, 58 §) 

 

7. Betoniautojen pesupaikalla syntyvä vesi on mahdollisuuksien mukaan kierrätettävä 

takaisin betoninvalmistusprosessiin tai kaluston pesuun. Pihan sadevedet tulee oh-

jata muualle kuin pesualtaisiin. Pesuvesille tarkoitettujen saostusaltaiden vesi voi-

daan johtaa Asematien varren avo-ojaan tai imeytykseen. (YSL 7, 8, 43 §) 

 

8. Viimeisestä saostusaltaasta ennen veden johtamista eteenpäin on otettava vesinäyte 

vuoden 2015 aikana. Näytteestä on määritettävä kiintoainepitoisuus, sameus, säh-

könjohtokyky, pH, kemiallinen hapenkulutus (CODMn), sulfaatti, kloridi ja metal-

leista kalsium, lyijy, sinkki, kadmium ja kromi. Jatkossa vesinäytteitä on otettava 

valvontaviranomaisen niin vaatiessa tai toiminnan muuttuessa siten, että se vaikut-

taa myös veden koostumukseen. (YSL 6, 62, 65 §) 

 

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 siten, että vedet johdettaan hallitusti takaisin saostusaltaiden alkupäähän. Piha-

alueen sade- ja sulamisvedet eivät saa aiheuttaa pintavesien pilaantumista tai vet-

tymishaittaa toiselle kuuluvalla alueella. (YSL 16, 17, 52) 

 

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. Mikäli vaarallista jätettä toimitetaan asemalta suoraan käsittelijälle 

tai muulle vastaavalle toimijalle, on jätteestä oltava aina siirtoasiakirja. (YSL 52, 

58 §, JL 16, 17, 29, 118, 121 §) 

 

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 52, 58 §, JL 8, 29 §) 

 

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. Tontin laidoilla on mahdollisuuksien mukaan pidettä-

vä yllä näkösuojaa etenkin asutuksen suuntaan. (YSL 52, 58 §, JL 13, 72 §) 

 

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.  
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Kirjanpidon tulee sisältää 

- tiedot suuremmista poikkeamisista normaaleista toiminta-ajoista  

- laitoksen tuotantomäärät vuodessa 

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

- laitteiden huoltotoimenpiteet ja saostusaltaiden tyhjennystiedot 

- toimenpiteet energiankäytön tehostamiseksi 

- pohjaveden ja maaperän suojelun kannalta merkitykselliset häiriötilanteet, nii-

den vaikutukset ympäristöön ja suoritetut toimenpiteet 

- laitoksella vuoden aikana toiminnasta syntyneiden jätteiden määrä, laatu ja 

toimituspaikka (myös betoniliete) 

- varastoitavien jätteiden määrä ja laatu 

- vaarallisten jätteiden määrä, laatu ja toimituspaikka 

 

Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kol-

men vuoden ajan. (YSL 6 §, JL 12, 118, 120, 122 §, VNA 179/2012 22 §) 

 

14. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista 

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

mästi pelastuslaitokselle sekä ympäristöluvan valvontaviranomaiselle ja ryhtyä heti 

asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumiseksi tai tapahtuman toistumisen ehkäi-

semiseksi. (YSL 16, 17, 52, 134 §) 

 

15. Toiminnan olennaisesta muuttumisesta, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanhar-

joittajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä Jyväskylän kaupungin ympäris-

tönsuojeluviranomaiselle. (YSL 29, 52 §) 

 

16. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan 

tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. 

(YSL 7, 8, 20, 70 §) 

 

17. Luvansaajan on nimettävä betoniaseman ympäristönsuojelusta vastaava henkilö, 

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

tettava luvan valvojalle. (YSL 6, 52 §) 

 

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; 
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- 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 teollisuusalue, jonka kaavamerkintä mahdollistaa betoniaseman toimin-

nan kyseisellä tontilla. Toiminnasta ei toiminnan luonne, lupamääräykset ja etäisyydet 

asutukseen huomioiden, aiheudu lautakunnan käsityksen mukaan kohtuutonta rasitusta 

naapureille.  

 

Lupamääräyksissä annetut ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tehtävät sekä lupahake-

muksessa mainitut suojatoimet huomioiden, voidaan aseman toimintaa kyseisellä pai-

kalla pitää hyväksyttävänä. 

 

Päätöksessä annettu määräyksiä ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti liittyen il-

mansuojeluun, melun torjuntaan, jätehuoltoon sekä maaperään ja vesistöön mahdolli-

sesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseen. Lupamääräyksiä annettaessa on huomi-

oitu toiminnan luonne, vaikutusalueen ominaisuudet, vaikutus ympäristöön kokonai-

suutena, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys 

ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet to-

teuttaa nämä toimet. 

 

Toimittaessa hakemuksessa esitetyn tekniikan ja käytäntöjen sekä huomioiden lupa-

määräyksissä edellytetyt kehittämis- ja seurantatoimenpiteet, voidaan aseman toimin-

nan arvioida olevan parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja käytännön mukaista. Toi-

mintaan liittyvä jätteiden hyödyntämistoiminta on niin pienimuotoista, että ympäris-

tönsuojelulain 59 §:ssä tarkoitetun vakuuden asettamista ei ole katsottu tarpeelliseksi. 

 

 

Yksityiskohtaiset perustelut 

Betoniaseman toiminta-aika on rajattu hakemuksen mukaiseksi. Toiminnan luonteen 

vuoksi poikkeaminen toiminta-ajoista pitää kuitenkin olla mahdollista. Yöaikaiset pi-

demmät poikkeamat (esimerkiksi useita tunteja kahtena tai useampana perättäisenä 

yönä) aseman toiminnassa on hyvä olla valvojan tiedossa mahdollisten haittoja koske-

vien yhteydenottojen varalle. Naapureiden (Vaajatien lähimpien omakotitalojen) tietoi-

suus toiminnasta lieventää usein mahdollista yöaikaista häiriötä. (lupamääräys 1)  

 

Kaikessa toiminnassa tulee pyrkiä siihen, että haitallisia ympäristövaikutuksia ehkäis-

tään tai ne pidetään ainakin mahdollisimman vähäisinä. Ympäristönsuojelulaki edellyt-

tää myös tehokasta energiankäyttöä. Aiemman ympäristöluvan ja valvonnan yhteydes-

sä on todettu, ettei laitoksen energiankäyttöä ole optimoitu. (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-
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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. Pesupaikka suositellaan ka-

tettavan, jolloin estettäisiin sadevesien pääsy pesuvesien joukkoon ja samalla altaiden 

kautta johdettava veden määrä ja sekoittuminen vähenisi esimerkiksi rankkasateilla. 

Myös veden kierrättäminen vähentäisi veden määrää. Lietteen valumien haittoja vä-

hennetään johtamalla ne altaiden kautta ojaan. Vesinäytteen perusteella varmistutaan 

veden laadusta ja sekä toiminnanharjoittaja että valvoja ovat selvillä sen aiheuttamasta 

ympäristökuormituksesta. (lupamääräykset 6 – 9) 

 

Vaaralliset jätteet on merkittävä jäteasetuksen 16 §:n mukaisesti. Siirtoasiakirjoja edel-

lytetään jätelain perusteella turvallisen vaarallisten jätteiden edelleen toimittamiseksi. 

Siirtoasiakirjaa ei tarvita siirrettäessä jätettä yrityksen toiseen toimipaikkaan. (lupa-

määräys 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 tontille on hyvä estää. Määräyksellä poistetaan 

esteettistä haittaa, jonka vähentämiseksi on asutuksen suuntaan istutettu aiemmin 

puustoa. (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 mah-

dollisesti aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. (lupamääräys 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) 
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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 20 §:n mukaan ympäristön pilaamisen vaaraa aiheuttavassa 

toiminnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toimin-

nan ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen. Toi-

minnanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä 

voidaan 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 17)    

 

LUVAN VOIMASSAOLO 

 

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan päästöjä ja niiden vaikutuksia lisää-

vään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristölupa. 

(YSL 29 §)  

  

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6-8, 14-17, 20, 27, 29, 39, 43-44, 49, 52, 58, 

62, 65, 70-71, 87, 90, 94, 134, 190-191, 198, 205 § 

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (VNA 713/2014) 2, 15 § 

Jätelaki (JL 646/2011) 8, 12-13, 16-17, 29, 72, 118, 120-122 § 

Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17 § 

Valtioneuvoston asetus jätteistä (VNA 179/2012) 22 § 

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNA 38/2011) 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) 

Kaupunkirakennelautakunnan 11.12.2012 § 425 hyväksymät Jyväskylän kaupungin 

yleiset jätehuoltomääräykset  

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaisesti kyseisen lain mukaisen luvan käsittelystä 

viranomaisessa voidaan periä maksu. Tämän päätöksen ympäristölupamaksu on 2691 

euroa. Maksu perustuu rakennus- ja ympäristölautakunnan 25.11.2014 § 92 vahvista-

maan Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan kohtaan 7 b. 

 

 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

Laukaan Betoni Oy, Harjutie 30, 41340 Laukaa 
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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. 

 

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 

10.9.2015. Valitusosoitus on liitteenä. 

 

LIITTEET 

Valitusosoitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


