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ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka
koskee Fincumet Expressin jätteiden ammattimaista käsittelyä. Päätös sisältää ympä-
ristönsuojelulain 199 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamiseksi muutoksen-
hausta huolimatta. 

HAKIJA  
Fincumet Oy
PL 7
39701 Parkano
info@fincumet.fi

Yhteyshenkilö Samuli Järvensivu, samuli.jarvensivu@fincumet.fi

y-tunnus 0897126-6

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
 
Hakemuksen mukaan Fincumet Express on kierrätysmetallin keräyspiste. Laitoksella 
vastaanotetaan, mekaanisesti käsitellään ja välivarastoidaan kierrätysmetallia ja rauta- 
ja peltiromua sekä vastaanotetaan ja välivarastoidaan sähkö- ja elektroniikkaromua ja 
käytettyjä lyijyakkuja. Vastaanotettavien materiaalijakeiden kokonaismäärä on enin-
tään 19 950 tonnia vuodessa. Rauta- ja teräsromua otetaan vastaan 13 600 t/vuosi ja 
muita metalliromuja 3 600 t/vuosi. Muita vastaanotettavia materiaaleja ovat sähkölai-
teromu 1 000 t/vuosi, kaapeliromu 1 300 t/vuosi ja lyijyakut 400 t/vuosi sekä kuor-
mien mukana tulevat sekalaiset jätteet 50 t/vuosi.
  
Fincumet Expressin toiminta-alue sijaitsee Seppälänkankaan teollisuusalueella, osoit-
teessa Hakkutie 5, 40320 Jyväskylä, kiinteistöllä rek.nro 179-19-12-8. Kiinteistö on 
pinta-alaltaan 5 970 m2:n kokoinen vuokratontti, jonka omistaa JL Steel Group Oy Ltd.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaan liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f mukaan jät-
teen käsittelytoimintaan, jonka on ammattimaista tai laitosmaista, tulee olla ympäristö-
lupa.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuo-
jelusta (713/2014) 2 §:n 1 momentin kohdan 12 f) perusteella toimivaltainen lupavi-
ranomainen. 



ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 20.4.2018. Hakemusta on täydennetty 31.5-
.2018.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelun merkintä jätteen ammattimaisesta keräys-
toiminnasta jätehuoltorekisteriin 4.5.2017 (179-2017-2).

Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonnan 21.6.2017 myöntämä tilapäinen lupa toi-
misto- ja sosiaalitilarakennuksille 27.6.2022 asti; pysyvä lupa tontin aitaamiselle, me-
tallien purku- ja lajittelualueelle sekä varastointialueelle (lupatunnus 179-2017-621).

Toiminta-alue sijaitsee 14.5.1974 vahvistetussa asemakaavassa yhdistettyjen teolli-
suus- ja varastorakennusten korttelialueella (19. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAA-
VA KORTTELIT 1-6, 9-16 KATU-, PUISTO-, LIIKENNE-, HAUTAUSMAA-, 
VAARA- JA URHEILUALUE). Sen estämättä mitä alueen käyttötarkoituksesta on sa-
nottu, voi korttelialueella rakentaa sen toimintaan liittyviä vähäisiä muita tiloja (TTV).

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Fincumet Expressin toiminta-alue sijaitsee Seppälänkankaalla (pohjavesialueluokituk-
sesta v. 2014 poistettu pohjavesialue), Laukaantien länsipuolella, noin 5 kilometriä 
kaupungin keskustasta pohjoiseen. Alue on teollisuusaluetta, jolla sijaitsee pienteolli-
suutta ja liiketoimintaa, mm. autoliikkeitä, maalaamoja/korjaamoja ja metalli- ja kone-
pajateollisuutta. Hakkutien päästä alkaa laaja viheralue. 

Toimipisteestä 500 metrin etäisyydellä sijaitsee 10 asuinrakennusta, lähimmät lounaan 
suunnassa 270 metrin päässä tontin rajalta. Lähin isompi asutuskeskittymä on tontin 
länsipuolella sijaitseva Heinälammen asuinalue, jonka lähimmät asunnot sijaitsevat 
noin 400 metrin päässä. Alueen itäpuolella noin 300 metrin päässä on Mäntykankaan 
kappeli ja hautausmaa. Lähin oppilaitos on JAKK aikuiskoulutus, joka sijaitsee 700 
metrin päässä etelässä. Muihin herkempiin kohteisiin kuten kouluihin, päiväkoteihin ja
terveydenhuollon laitoksiin etäisyyttä on yli kilometri. 

LAITOKSEN TOIMINTA HAKEMUKSEN MUKAAN

Yleiskuvaus toiminnasta
Fincumet Express toimipisteessä otetaan vastaan, käsitellään ja välivarastoidaan yri-
tyksiltä, julkisyhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä tulevaa metalli- ja sähkölaiteromua 
sekä lyijyakkuja. Tulevat materiaalit punnitaan ja luokitellaan, minkä jälkeen kuormat 
puretaan materiaalien mukaisiin lajittelupisteisiin. Suuret rauta- ja metallikappaleet 
tarvittaessa leikataan joko mekaanisesti tai polttoleikkaamalla vaadittuun palakokoon. 
Lajitellut jätteet välivarastoidaan konteissa, lavoilla ja erikokoisissa astioissa ja toimi-
tetaan suoraan metalliteollisuuden raaka-aineeksi tai edelleen käsiteltäväksi Fincumet 
Oy:n hyötyjäteterminaaliin Teikankaalle Ikaalisiin. 

Vastaanotettavien materiaalijakeiden kokonaismäärä on enintään 19 950 tonnia vuo-
dessa. Eri jätelajien enimmäiskertavarastointimäärä on yhteensä 966 tonnia. 
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Vastaanotettavat metalliromut 
Jätelaji Määrä

(t/a)
Varastointi Varasto

max (t)
Toimituspaikka

Rauta- ja teräsromu
Peltiromu

6 600
7 000

lavoilla 500
250

Terästukku
Teollisuus /jatkokäsittely 
Teikankaan terminaali

Muut metalliromut 3 600 pienastioissa 
kontissa /ka-
toksessa

100 Teollisuus /jatkokäsittely 
Teikankaan terminaali

Kaapeliromu 1 300 lavoilla 50 Teollisuus/jatkokäsittely 
Teikankaan terminaali

Muut vastaanotettavat jätemateriaalit 
Jätelaji Määrä

(t/a)
Varastointi Varasto

max (t)
Toimituspaikka

Sähkö- ja elektro-
niikkalaitteet ja nii-
den osat

1 000 lukittavassa 
kontissa

20 Teollisuus /jatkokäsitte-
ly 
Teikankaan terminaali

Lyijyakut 400 akkulaatikossa 
kontissa

26 Suomen Akkukierrätys

Sekalaiset jätteet 50 lavalla 20 Mustankorkean jätease-
ma /pienjäteasemat

Toimintaa varten alueella on vastaanotettaville kuormille tarkoitettu lajittelualue, säi-
lytysastiat ja –lavat lajitelluille jakeille sekä siirrettävä 30 m2 toimisto- ja sosiaalitilara-
kennus, joka on liitetty kaupungin sähkö-, vesi- ja viemärijärjestelmään. Toiminta-alue
on aidattu 2,2 metriä korkealla umpiaidalla, jossa on lukittava portti. Alueella on häly-
tys- ja kameravalvontajärjestelmä. 

Varastointi laitoksella on enimmäkseen ns. terminaalitoimintaa, eikä suurinta osaa ma-
teriaaleista lajittelun lisäksi käsitellä mitenkään. Tarkoituksena on maksimoida mate-
riaalien kiertonopeus ja minimoida varastoitavien materiaalien varastointiajat ja mää-
rät. Tyhjennysväliin vaikuttaa eri jakeiden keräysmäärät ja säilytysaika on enintään 
vuoden. 

Laitokselta lähtevien jätteiden määrä on yhteensä noin 19 950 tonnia vuodessa.

Lähtevät jätteet
Mekaanisessa käsittelyssä 
syntyvät jätteet

Määrä
(t/a)

Jäte-
tyyppi

Toimittaminen
hyödynnettäväksi/käsittelyyn

Rautametalli 
Ei-rautametalli
Sähkö- ja elektroniikkaromu
Akkuromu
Sekalainen jäte

13 600
3 600
2 300

400
50

1
1
3
3
1

Uusiokäyttö
Uusiokäyttö
Jatkokäsittely
Vaarallisten jätteiden käsittely
Kunnallinen jätehuolto /pienjäte-
asema

Omasta toiminnasta synty-
vät jätteet

Määrä
(t/a)

Jäte-
tyyppi

Toimittaminen
hyödynnettäväksi/käsittelyyn 
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Sekalainen yhdyskuntajäte
Öljyjäte
Vaaralliset jätteet
Pahvi
Puu

3
0,5
0,5

3
1,5

1
3
3
1
1

Kunnallinen jätehuolto 
Vaarallisten jätteiden käsittely
Vaarallisten jätteiden käsittely
Uusiokäyttö
Uusiokäyttö

Toimipiste on avoinna arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00-16.30, muuten sopi-
muksen mukaan. Jätteitä vastaanotetaan henkilökunnan läsnä ollessa tai tiedossa ole-
van sopimusasiakkaan toimittamana. Satunnaisesti voidaan sopia luotettavan sopimus-
asiakkaan toimituksesta alueelle arkisin ilta-aikaan (16.30-22.00) siten, että vartiointi-
liike tulee avaamaan portin. Tällöin kuorman purkua valvotaan valvontakameroiden 
kautta. Edellä mainittuihin satunnaisiin toimituksiin liittyy tarvittaessa tehtävää romu-
jen vastaanottamiseen ja lähettämiseen liittyviä valmistelevia töitä, kuten vastaanotet-
tujen romujen siirtelyä lajittelupisteisiin ja lähtevän kuorman valmistelua lajittelupaik-
koihin tilan tekemiseksi sekä kaluston huoltotöitä. Vastaanotetun jätteen laadusta, 
määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta sekä kuljetuksista pidetään kirjanpitoa. 

Jätteiden vastaanotto- ja käsittelyprosessit
Vastaanotto
Kuormat ohjataan alueelle vaaka-aseman kautta, jossa kuormat punnitaan ja tarkaste-
taan silmämääräisesti. Muita kuin ympäristöluvassa määriteltyjä jätteitä ei oteta vas-
taan. Sähköiseen järjestelmään kirjataan ylös tuotavan materiaalin laatu, määrä, alku-
perä sekä tiedot toimittajasta. Tämän jälkeen kuormat ohjataan lajitteiden mukaisesti 
käsittelyalueelle lajiteltaviksi tai suoraan varastoitavaksi omalle varastopaikalle. Pien-
tuojat ohjataan lajittelemaan tuomansa materiaalit itse ko. lajitteille tarkoitetuille la-
voille/astioihin. Öljyä sisältävien muuntajien PCB-pitoisuus testataan etukäteen, 
PCB:tä sisältäviä muuntajia ei vastaanoteta. 

Käsittely
Lajiteltavat kuormat kipataan purku- ja lajittelualueelle, jossa kuorman sisältö tutki-
taan tarkemmin ja lajitellaan jatkokäytön mukaisiin luokkiin. Tarvittaessa suuret kap-
paleet paloitellaan luokituksen mukaiseen kokoon polttoleikkaamalla tai hydraulisilla 
tai mekaanisilla leikkureilla. 

Välivarastointi
Lajitellut jakeet välivarastoidaan omilla varastointipaikoillaan. Rauta-, teräs-, ja pelti-
jakeet varastoidaan siirtolavoilla (tarvittaessa jaetaan väliseinällä). Pienmetallijakeet 
varastoidaan säilytysastioissa kontissa sekä konttien välisessä katoksessa. Muuntajat, 
SER-jakeet sekä toiminnasta syntyvät vaaralliset jätteet varastoidaan lukittavassa kon-
tissa. Keräyskontit ovat katettuja ja lukittavia.

Säilytysastiat lajitelluille pienmetallijakeille:
- 1 m3 suursäkit, kantokyky 1 500 kg:  

messinki, pronssi, messinkihylsyt ja –lastut, A1-kupari, lyijy ja lyijypainot
- 3 m3 astiat: 

sähkömoottorit, kompressorit, A3-kupari, rst- ja hst-lastut 

Vaihtolavat isoille erille/kappaleille
- alumiini, alumiiniprofiili, rautainen alumiini ja alumiinivalu
- ruostumaton ja haponkestävä teräsromu
- alumiini- ja kuparikaapelit
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- rautapitoiset jakeet, mm. sekapelti, leikattava ja valmis rautaromu

Toimipisteellä on sopimus tuottajayhteisön kanssa akkujen ja SER-romun vastaanotto-
paikkana toimimisesta. Näiden osalta laitos toimii vain välivarastointi- ja siirtokuor-
mauspaikkana. Akkuromu välivarastoidaan sellaisenaan ilman käsittelyä lukittavissa 
metallikonteissa, joko akkuromun säilytykseen tarkoitetuissa vaarallisen jätteen säi-
liöissä (ns. akkulaatikoissa) tai konteissa (ehjät akut).

Laitteistot ja rakenteet
Kiinteistö on aidattu ja varustettu lukittavalla portilla. Toimisto- ja sosiaalitilat on ra-
kennettu kahdesta yhdistetystä merikontista, jotka on liitetty kaupungin vesi- ja viemä-
riverkostoon.

Polttoleikkauksessa tarvittavia kaasuja (happi/propaani) sekä kaluston huoltoon tarkoi-
tettuja öljyjä ja voiteluaineita säilytetään lukittavissa tiloissa piha-alueella. Kevyt polt-
toöljy säilytetään 1000 litran valuma-altaallisessa säiliössä, jota täytetään noin kerran 
kuussa. Kaluston huollosta peräisin olevia jäteöljyjä sekä lajiteltuja vaarallisia jätteitä 
säilytetään kontissa erillisissä suljettavissa astioissa. Happea ja nestekaasua (propaani)
säilytetään 50 litran pulloissa lukittavissa häkeissä; happea noin 12 pulloa ja propaania
6 pulloa.

Jätteiden siirtelyyn ja käsittelyyn käytettävät koneet ja kalusto:
- materiaalikäsittelykoneita 1-2 kpl
- pyöräkone
- trukki
- leikkurit, polttoleikkausvälineet ja käsityökaluja

Toiminta-alueella tehdään kaluston päivittäisiä pienempiä huoltotoimenpiteitä, kuten 
koneiden rasvauksia ja puhdistuksia. Isommat huoltotyöt, korjaukset ja määräaikais-
huollot tehdään muualla.

Kenttärakenteet ja toimintojen sijoittuminen alueelle
Toiminta-alueen kenttärakenteiden periaatepiirros, pintavesien johtaminen ja toiminto-
jen sijoittuminen alueelle on esitetty 21.5.2018 Ympäristösuunnittelu Oy:n laatimassa 
suunnitelmassa.

Alueesta asfaltoidaan 3 800 m2 kokoinen osa käsittelyalueeksi. Alueen pohjamaa on 
hiekkaa, jonka päällä on 300 mm kerros soramurskaa (noin 200 mm 0/62, noin 100 
mm 0/31). Alue pinnoitetaan 50 mm kerroksella tiivistä asfalttibetonia (ABT), jonka 
tyhjätila on <5 %.

Asfaltoidulta alueelta pintavedet johdetaan kallistusten avulla sadevesikaivoihin, joista
vedet johtuvat hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta kaupungin sadevesiviemäriin. Pin-
noitetun alueen reunat korotetaan tontin rajoilta siten, etteivät ulkopuoliset hulevedet 
johdu alueelle. 

Energian käyttö 
Keskimäärin romutonnia kohti käytetään energiaa ja polttoaineita seuraavasti:
- sähkö 26,6 kWh/t
- polttoöljy 3,1 l/t
- happikaasu 3,6 kg/t
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- nestekaasu 0,4 kg/t

Työkoneiden ja romujen siirtelyyn käytettävän kaluston energian lähteenä käytetään 
sähköä ja kevyttä polttoöljyä. Lisäksi työkoneissa tarvitaan hydrauliikka- ja voiteluöl-
jyä. Polttoleikkauksessa käytetään happi- ja nestekaasuseosta. Käytettävät kemikaalit 
säilytetään lukittavissa varastotiloissa. Kevyttä polttoöljyä säilytetään 1000 litran suo-
ja-altaallisessa säiliössä. Kaasupulloja säilytetään piha-alueella lukittavissa metallihä-
keissä.

Vedenhankinta ja viemäröinti
Toimisto- ja sosiaalirakennus on liitetty kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoon. 
Vastaanotettavien jätejakeiden käsittelytoimintoihin ei käytetä vettä. 

Liikenne ja liikennejärjestelyt
Liikennöinti alueelle etelästä Laukaantieltä tapahtuu Sorastajantien ja Kuormaajantien 
kautta, pohjoisesta Poraajantien ja Kuormaajantien kautta. Kuormaajantiellä on viher-
kaistaleella ajoradasta erotettu kevyen liikenteen väylä. 

Toiminnan osalta liikennemääräksi on arvioitu 20-50 ajoa päivässä. 

Paras käyttökelpoinen tekniikka 
Jätteenkäsittelyä koskeva Euroopan komission julkaisema ns. BREF-vertailuasiakirja 
ei kata metallin ja metalliyhdisteiden kierrätystä, mutta toiminnan katsotaan edustavan
teknistaloudellisesti parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.

Käytetty kalusto ja laitteisto ovat nykyaikaista ja asianmukaista toteutettuun toimin-
taan. Koneiden ja laitteiden säännöllisellä huollolla ennaltaehkäistään mahdolliset öl-
jyvuodot ja päästötilanteet.

Kaikki alueelle tulevat materiaalit tarkastetaan tuotaessa ja lähtevät jakeet kuljetetaan 
edelleen hyödynnettäviksi tai jatkokäsittelyyn. 

Ympäristönäkökohdat on huomioitu toiminnan järjestämisessä, toiminta-alueen raken-
teissa, varautumisessa poikkeuksellisiin tilanteisiin sekä henkilökunnan perehdytyk-
sessä.

Arvio ympäristön kannalta parhaan käytännön soveltamisesta (BEP)
Metallin kierrätys ja uudelleenkäyttö säästävät neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. 
Toiminta pyrkii jätteiden lajitteluun ja käsittelyyn siten, että mahdollisimman suuri osa
voidaan hyödyntää uusiomateriaaleina.

Jätteiden vastaanotto on valvottua. Tulevien jätevirtojen alkuperä ja määrä sekä lähte-
vien jätevirtojen toimituspaikka ja määrä ovat tiedossa ja niistä pidetään kirjanpitoa.

Toiminnan sijainti teollisuusalueella vähentää toiminnan ihmisten terveyteen, viihtyi-
syyteen ja luonnonympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 

Päästöt vesistöön ja viemäriin
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Toiminnasta ei normaaliolosuhteissa synny päästöjä vesistöihin. Toimisto- ja sosiaali-
tilojen jätevedet johdetaan Jyväskylän Energia Oy:n vesi- ja viemäriverkostoon ja kä-
sittelytoiminnoissa ei käytetä vettä.

Alueella ei käsitellä orgaanisia jätteitä eikä öljyisiä jätteitä. Kaluston tankkaus ja huol-
to suoritetaan päällystetyllä alueella. 

Asfaltoidulta alueelta pintavedet johdetaan kallistusten avulla sadevesikaivoihin, joista
vedet johtuvat hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta kaupungin sadevesiviemäriin. 

Päästöt ilmaan
Päästöt ilmaan aiheutuvat lähinnä työkoneiden ja ajoneuvojen pakokaasuista. 

Polttoleikkauksessa syntyy jonkin verran hienopölypäästöjä ja savukaasuja, jotka ovat 
lähinnä työsuojelullisia ongelmia. Paloittelussa saattaa syntyä pieniä tulipaloja, joista 
syntyy savupäästöjä. Tulipalot sammutetaan nopeasti.

Pohjaveden ja maaperän suojelu 
Maaperään ja pohjaveteen kohdistuvien päästöjen lähteitä ovat koneiden ja laitteiden 
poltto- ja voiteluaineet sekä vastaanotettavien kuormien mahdollisesti sisältävät haital-
liset aineet.

Päästöjen joutumista maaperään ja sitä kautta pohjaveteen estetään suojaavilla raken-
teilla sekä polttoaineiden ja muiden kemikaalien sekä vastaanotettavien materiaalien 
asianmukaisella säilytyksellä sekä varautumalla onnettomuustilanteisiin. 

Polttoaineiden varastointi, kaluston tankkaus ja huoltotoimenpiteet sekä kuormien 
purku ja lajiteltujen jakeiden varastointi tehdään piha-alueen asfaltoidulla osalla. Ke-
vyttä polttoöljyä säilytetään 1000 litran suoja-altaallisessa säiliössä. Tankattavassa ka-
lustossa on pumput, jotka imevät polttoainetta säiliöstä, mikä estää tippavuodot maa-
han. Kuormien kippaukseen käytetään ko. alueella rakennettuja teräsaltaita. Työkonei-
ta ei pestä toimipisteessä. 

Vastaanotetut jätejakeet varastoidaan siirtolavoilla ja katetuissa astioissa/konteissa 
päällystetyllä alueella. Akku- ja sähkölaiteromua ei käsitellä alueella ja ne välivaras-
toidaan akkulaatikoissa/konteissa siten, ettei haitallisia aineita pääse vuotamaan maa-
perään. Kuormien mukana tulevat ja omasta toiminnasta syntyvät vaaralliset jätteet la-
jitellaan omiin astioihinsa ja säilytetään lukittavassa kontissa. 

Häiriö- ja onnettomuustilanteissa ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin, jotta haitalli-
sia aineita tai pitoisuuksia ei joutuisi vesistöihin tai maaperään. Alueelle on varattu öl-
jynimeytystarvikkeita sekä sammutuskalustoa. 

Asfaltoidulta alueelta pintavedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta kau-
pungin sadevesiviemäriin. Pinnoitetun alueen reunat korotetaan tontin rajoilta siten, 
etteivät ulkopuoliset hulevedet johdu alueelle. 

Melupäästöt ja tärinä
Melua aiheutuu liikenteestä, materiaalien koneellisesta lajittelusta ja lastauksesta sekä 
liikkuvien työkoneiden käyntiäänistä. Koneista aiheutuva melu on normaalia ja työko-
neiden aiheuttamaa ääntä. Hieman korkeampia melutasoja ilmenee materiaalien purka-
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misen ja kuormauksen yhteydessä. Melua vähennetään pitämällä pudotuskorkeudet 
mahdollisimman pieninä. Käsittelyä ja liikennöintiä tehdään arkisin ma-pe klo 7.00-
16.30, joten iltaisin ja viikonloppuisin melua ei synny. Sopimuksen mukaan joitain sa-
tunnaisia kuormia voidaan vastaanottaa arkisin ilta-aikaan klo 22.00 asti. Toiminnan 
vaikutuspiirissä ei ole häiriintyviä kohteita.

Käsittelystä ei aiheudu merkittävää tärinää. Kuljetusten tärinävaikutukset ilmenevät 
kuljetusreittien välittömässä läheisyydessä. 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Käyttötarkkailu
Kuormat vastaanotetaan valvotusti ja saapuvista ja lähtevistä kuormista pidetään kir-
jaa. Kuormia voi toimittaa alueelle ainoastaan henkilökunnan läsnä ollessa tai tiedossa
olevan sopimusasiakkaan toimittamana. Aukioloaikojen ulkopuolella portti on lukittu-
na. Alue on varustettu kameravalvonta- ja hälytysjärjestelmällä. Hakemusasiakirjoihin 
on liitetty yksityiskohtainen työntekijöiden koulutus- ja perehdytysmateriaali työtehtä-
viin.

Toiminnassa käytettäviä koneita ja laitteita tarkkaillaan työn aikana aistinvaraisesti ja 
niiden toimivuutta ylläpidetään säännöllisellä huollolla. Poikkeuksellisissa tilanteissa 
toiminta keskeytetään, kunnes häiriö on saatu poistettua.

Hiekan- ja öljynerotuskaivot tarkastetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tyhjenne-
tään tarvittaessa. Erottimiin kertyneet öljyiset lietteet toimitetaan käsittelijälle, jolla on
lupa kyseisten jätteiden vastaanottoon. Öljyn- ja hiekanerotuskaivojen tyhjennyksistä, 
huollosta ja tarkastuksista pidetään kirjaa.

Öljynerotuskaivon näytteenottokaivosta otetaan laatunäyte kaksi kertaa vuodessa, ke-
väällä ja syksyllä. Näytteestä analysoidaan pH, kiintoaine, sameus, happipitoisuus, 
sähkönjohtavuus, typpiyhdisteet ja öljyhiilivedyt (C10-C40).

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

Mahdollisia riskejä toiminnassa voi aiheuttaa piha-alueen liikenne ja työkoneet (henki-
lövahinkoriski), koneiden ja laitteiden öljyvuodot (ympäristön pilaantumisriski), polt-
toleikkaus (tulipalo-, räjähdys-, ja henkilövahinkoriski) sekä kuormien mukana alueel-
le tulevat haitalliset aineet. 

Riskejä pyritään pienentämään kouluttamalla henkilökuntaa työtehtäviin, riittävällä va-
laistuksella, estämällä asiattomien henkilöiden pääsy alueelle, ennakoivalla kone- ja 
laitehuollolla, varaamalla laitokselle imeytysainetta ja ensisammutusvälineillä sekä 
käyttämällä tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä ja noudattamalla varovaisuutta. Polt-
toleikattavan materiaalin puhtautta tarkkaillaan vastaanottotarkastuksessa ja polttoleik-
kauksen aikana. Öljyisiä tai öljyä sisältäviä kappaleita ei vastaanoteta eikä polttoleika-
ta. Kappaleiden leikkausta varten hankitaan mahdollisesti materiaalikoneeseen lisäva-
rusteena liitettävä leikkuri, mikä vähentää polttoleikkauksen tarvetta.

Toimipisteessä henkilökunta koulutetaan laaditun koulutus- ja perehdytysohjeistuksen 
mukaisesti. Ohjeissa on huomioitu asiakaspalvelu- ja työturvallisuustekijöiden lisäksi 
jätteiden käsittelyyn liittyvät ympäristönäkökohdat ja –riskit. 
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Onnettomuuksiin varautuminen:
-Tulipalo: Polttoleikkauksen yhteydessä voi syntyä pieniä tulipaloja. Paloriskiin on va-
rauduttu alkusammutuskalustolla. Polttoleikattavan materiaalin puhtautta tarkkaillaan 
vastaanottotarkastuksessa sekä polttoleikkauksen aikana. Öljyisiä tai öljyä sisältäviä 
kappaleita ei vastaanoteta eikä polttoleikata. Kappaleiden leikkausta varten hankitaan 
mahdollisesti materiaalikoneeseen lisävarusteena liitettävä leikkuri, mikä vähentää 
polttoleikkauksen tarvetta.
-Kaluston öljyvuodot: Öljyvuotoihin on varauduttu polttonesteiden säilytyspaikan 
maarakenteen suojauksella sekä varaamalla öljynimeytystarvikkeita tankkauspaikan 
yhteyteen. Kevyttä polttoöljyä säilytetään 1000 litran valuma-altaallisissa säiliöissä, 
jota täytetään noin kerran kuussa. Tankattavassa kalustossa on pumput, jotka imevät 
polttoainetta säiliöstä, mikä ehkäisee tippavuotojen syntymisen.
-Vaaralliset jätteet: Romun mukana saattaa tulla erilaisia kemikaaleja, kuten öljyä, 
liuottimia ja akkuja, jotka on huomioitava käsittelyssä. Tähän varaudutaan vastaanotet-
tavien kuormien valvotulla vastaanotolla. Kuormissa mahdollisesti olevat osat ja lait-
teet, joissa saattaa olla vaarallisia aineita, poistetaan ja toimitetaan edelleen asianmu-
kaiseen luvan omaavaan laitokseen tai palautetaan asiakkaalle. Vastaanotettavat akut 
varastoidaan katetussa tilassa akkuromun säilytykseen tarkoitetuissa säiliöissä. 

Onnettomuustilanteissa ryhdytään välittömästi sammutus-/suojaustoimenpiteisiin mah-
dollisten haitallisten vaikutusten estämiseksi ja rajoittamiseksi sekä tehdään ilmoitus 
alueellisille pelastuslaitokselle sekä ympäristövalvontaviranomaiselle.

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA 
 

Fincumet Oy hakee lupaa aloittaa Fincumet Express Jyväskylän toiminta mahdollises-
ta muutoksenhausta huolimatta. Hakemuksessa esitetään perusteluna aloitusluvan 
myöntämiselle, että ympäristölupaa haetaan samankaltaiselle toiminnalle, jota jo har-
joitetaan toimintakiinteistöllä jätehuoltorekisteriin tehdyn ilmoituksen mukaisesti. Ak-
kuromun osalta haetaan lupaa ainoastaan ns. terminaalitoiminnalle ja vastaanottami-
selle. Muutos ei näin ollen vaikuta merkittävästi jo olemassa olevan toiminnan ympä-
ristövaikutuksiin tai –riskeihin. Toiminta on alueella voimassa olevan yleis- ja asema-
kaavan mukaista. Toiminta laitosalueella on järjestetty siten, ettei siitä aiheudu ympä-
ristönpilaantumista. Täytäntöönpanolle muutoksenhausta huolimatta on siten olemassa
ympäristönsuojelulain 199 §:n edellyttämät perusteet. Täytäntöönpano ei tee muutok-
senhakua hyödyttömäksi, sillä mikäli lupaehtoihin tulisi muutoksenhaun johdosta 
muutoksia, tilanne voidaan tarvittaessa palauttaa edeltäviin olosuhteisiin kuljettamalla 
tuodut materiaalit muualle käsittelyyn ja rajoittamalla sisään tulevan materiaalin vas-
taanottoa. 

VAKUUS Hakija esittää 2 500 €:n vakuutta, jonka tarkoituksena on turvata jätehuollon, seuran-
nan, tarkkailun ja muiden toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien
järjestäminen. Hakemuksen mukaan toiminnassa ei synny sellaisia jätemääriä, joiden 
kuljettamisesta ja käsittelystä syntyisi kustannuksia sekä alueelle tuotavat ja varastoi-
tavat ainekset ovat hyödyntämiskelpoisia materiaaleja, joilla on rahallinen materiaali-
arvo.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

9



Hakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 8.6.-
9.7.2018. Lupahakemus ja siihen liittyvät suunnitelmat ovat olleet kuulutusajan ylei-
sesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, 40100 Jy-
väskylä. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu 8.6.2018 sanomalehti Keskisuomalai-
sessa. Asianosaiset on kuultu 5.6.2018 lähetetyllä virkakirjeellä.  

Tarkastukset ja neuvottelut
Ympäristötarkastaja on tutustunut alueeseen 15.2.2018. Ympäristölupahakemukseen 
liittyviä neuvotteluja on pidetty 15.2.2018 ja 15.5.2018.

Lausunnot 
Ympäristöterveysjaosto toteaa 27.6.2018 lausunnossaan, että ympäristöterveysjaostol-
la ei ole huomautettavaa Fincumet Oy:n ympäristölupahakemuksesta.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Hakijan kuuleminen ja vastine
Hakija on todennut, että vastineen jättämiselle ei ole tarvetta.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTON RATKAISU

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto myöntää Fincumet Expressille ym-
päristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen luvan jätteen käsittelylle Seppälänkan-
kaalle osoitteeseen Hakkutie 5 (kiinteistö 179-19-12-8).

Lupa sisältää hakemuksen mukaisesti metallijätteen vastaanoton, mekaanisen käsitte-
lyn ja välivarastoinnin sekä sähkö- ja elektroniikkaromun ja käytettyjen lyijyakkujen 
vastaanoton ja välivarastoinnin.

Lupa myönnetään edellyttäen, että hakemuksessa ja sen täydennyksessä esitetyt toi-
menpiteet toteutetaan ja ylläpidetään. Lisäksi tulee noudattaa tässä päätöksessä annet-
tuja lupamääräyksiä. 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

Yleinen ympäristönsuojelu
1. Laitoksella saa vastaanottaa ja varastoida hakemuksessa esitetyn mukaisesti jätejakeita 

enintään 19 950 tonnia vuodessa. Rauta- ja teräsromua saa olla enintään 13 600 t vuo-
dessa (suurin kertavarastointimäärä 750 t), muita metalliromuja enintään 3 600 t vuo-
dessa (suurin kertavarastointimäärä 100 t), sähkölaiteromua enintään 1 000 t vuodessa 
(suurin kertavarastointimäärä 50 t), kaapeliromua enintään 1 300 t vuodessa (suurin 
kertavarastointimäärä 50 t) ja lyijyakkuja enintään 400 t vuodessa (suurin kertavaras-
tointimäärä 26 t). (YSL 52 §)

2. Laitoksella jätteitä saa hakemuksen mukaisesti valvotusti vastaanottaa, käsitellä lajitte-
lemalla ja suuria metallikappaleita paloitella leikkureilla ja polttoleikkaamalla sekä va-
rastoida. Jätteen käsittely ja varastointi laitosalueella tulee järjestää hakemusasiakirjoi-
hin liitetyn Ympäristösuunnittelu Oy:n laatiman suunnitelman mukaisesti siten, että toi-
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minnasta aiheutuva ympäristönpilaantuminen voidaan mahdollisimman hyvin ehkäistä 
ennakolta, eikä toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä tai roskaantumista. Laitoksen toimin-
nassa on noudatettava myös jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmaa. (YSL
7, 52 ja 58 §:t; JäteL 72 ja 120 §:t; JäteA 25 §)  

3. Tuottajavastuun piiriin kuuluvien akkujen ja sähkö-ja elektroniikkalaiteromun vastaan-
otto on tehtävä yhteistoiminnassa tuottajayhteisön kanssa. Luvanhaltijalla on oltava ky-
seisen tuottajan tai tuottajayhteisön kanssa kirjallinen sopimus tai vastaava asiakirja, 
josta selviää yhteistyökumppanin nimi ja yhteistoiminnan alkamispäivä. Asiakirjasta on
myös selvittävä, mitä tuottajavastuun piiriin kuuluvaa jätettä sopimus koskee. Asiakir-
jat on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. (JäteL 47 ja 48 §:t; VNa 
519/2014) ja VNa 520/2014)

4. Laitosalue tulee rakentaa hakemusasiakirjoihin liitetyn Ympäristösuunnittelu Oy:n laa-
timan suunnitelman mukaisesti. Päällystetyn alueen asfaltin tyhjätila tulee olla enintään
5 prosenttia tai muulla rakenteella tulee saavuttaa vastaava suojaustaso. Valmiin kentän
kuntoa, kuten halkeilua ja painumista on tarkkailtava säännöllisesti ja suunnitelmalli-
sesti. Havaitut viat on korjattava viipymättä. 

Päällystetyn alueen hulevedet tulee johtaa hiekan- ja öljynerottimien sekä sulkuventtii-
likaivon kautta hulevesiviemäriin. Öljynerottimen on oltava standardin SFS-EN-858-1 
mukainen I-luokan öljynerotin (saavutetaan alle 5 mg/l kokonaishiilivetypitoisuus läh-
tevässä vedessä), joka on varustettu öljytilan valvontaan tarkoitetulla hälyttimellä. Pääl-
lystetyn alueen ulkopuolen valumavedet on ohjattava siten, että ne eivät pääse valu-
maan päällystetylle alueelle. (YSL 16, 17, 52 ja 66 §:t) 

5. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, käytetyt akut ja muut vaaralliset jätteet ja kemikaalit 
on varastoitava katetussa tilassa, asianmukaisesti merkittyinä ja tiivispohjaisella alus-
talla siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Vaarallisia jätteitä ei 
saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin tai aineisiin. Vaarallisten jätteiden varas-
tointipaikkojen sijoittuminen päällystetylle laitosalueelle on esitetty hakemusasiakirjoi-
hin liitetyn Ympäristösuunnittelu Oy:n laatimassa suunnitelmassa. (YSL 16, 17, 52 ja 
58 §:t; JäteL 13, 15-17 §:t; JäteA 7-9 §:t; VNa 519/2014 ja VNa 520/2014)

6. Laitoksen toiminta tulee järjestää siten, että suuria määriä käsittelemättömiä jätteitä ei 
kerry alueelle. Vaaralliset jätteet tulee säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, toimit-
taa laitokselle, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen vastaanotto ja/tai 
käsittely. Kuljettamista varten on laadittava siirtoasiakirja. Hyödyntämiskelvottomat 
jätteet on toimitettava kaatopaikalle vähintään kolmen kuukauden välein. (YSL 16, 17, 
20, 52 ja 58 §:t; JäteL 13, 24, 28, 29 ja 121 §:t; ja VNa 331/2013 3§) 

7. Laitoksen polttonestesäiliön tulee täyttää vaarallisten kemikaalien säiliöitä, laitteita ja 
käyttöä koskevien standardien vaatimukset. Säiliön tulee olla kaksoisvaipallinen tai va-
rustettu kiinteällä suoja-altaalla. Säiliö tulee varustaa lukituksella, ylitäytönestolaitteella
ja laponestolla. Polttonestesäiliön sijoittuminen päällystetylle laitosalueelle on esitetty 
hakemusasiakirjoihin liitetyn Ympäristösuunnittelu Oy:n laatimassa suunnitelmassa. 
Tankkauspaikan läheisyydessä on oltava imeytysainetta polttoainevuotojen varalle. Ka-
luston huoltopaikalla on sallittu ainoastaan välttämättömät, pienimuotoiset huoltotoi-
met. (YSL 16, 17 ja 52 §:t; JäteL 13 § ja SFS 2733) 
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8. Jätteitä saa käsitellä maanantaista perjantaihin klo 7.00-16.30 välisenä aikana. Sopi-
musasiakkaat saavat maanantaista perjantaihin klo 16.30-22.00 välisenä aikana satun-
naisesti tuoda alueelle jätteitä ja niihin liittyvät lyhytkestoiset järjestelytyöt ovat sallit-
tuja.

Laitoksen toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää melulle häiriintyvissä kohteissa
päivällä (klo 7.00 - 22.00) 55 dB (LAeq) ja yöllä (klo 22.00 - 7.00) 50 dB (LAeq). Mikäli 
melutasot ylittyvät, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan vä-
hentämiseksi. 

Asiaton pääsy ja jätteen luvaton toimittaminen laitosalueelle on estettävä valvonnalla ja
pitämällä portti lukittuna silloin, kun kiinteistöllä ei ole toimintaa. (YSL 7, 14 ja 52 §:t;
JäteL 13 §; NaapL 17 § ja VNp 993/1992)

9. Toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa ympäristöön. Tarvittaessa pölyämistä on 
estettävä esimerkiksi kastelemalla tai käyttämällä muuta käyttökelpoista 
pölyntorjuntatekniikkaa. (YSL 7, 8, 14 ja 52 §:t ja VNp 79/2017)

Tarkkailut 
10. Öljynerotuskaivosta lähtevästä vedestä on otettava vesinäyte kaksi kertaa vuodessa; ke-

väällä ja syksyllä. Vesinäytteistä määritetään kadmium (Cd), kromi (Cr), kupari (Cu), 
nikkeli (Ni), lyijy (Pb) ja elohopea (Hg) sekä pH, kiintoaine, sameus, happipitoisuus, 
sähkönjohtavuus, typpiyhdisteet ja öljyhiilivetypitoisuus. Tarkkailutulokset on toimitet-
tava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluun välittömästi niiden valmistuttua. 

Näytteenotot ja analysoinnit tulee suorittaa ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. 
Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelu voi saatujen tulosten perusteella muuttaa 
kyseisiä tarkkailuja. (YSL 8, 16, 17, 54, 62 ja 209 §:t)

11. Hiekan- ja öljynerottimien toimintaa ja täyttymistä on säännöllisesti seurattava ja 
erottimet ja hälytin on pidettävä toimintakunnossa. Hiekan- ja öljynerottimien 
tyhjennykset on tehtävä tarvittaessa. Tarkkailusta on pidettävä kirjaa. (YSL 8, 16, 17, 
52, 58 ja 62 §:t; JäteL 12 ja 13 §:t)

Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen 
12. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle tulee laitosalueella olla aina saatavilla riit-

tävä määrä imeytysmateriaalia ja torjuntakalustoa. Poikkeuksellisissa tilanteissa ja va-
hinko- tai onnettomuustapauksissa on ryhdyttävä viipymättä tilanteen edellyttämiin tor-
junta- tai korjaustoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haitallisten ympä-
ristövaikutusten vähentämiseksi. Vahinko- tai onnettomuustapauksista, jotka saattavat 
aiheuttaa ympäristöhaittoja, tulee ilmoittaa välittömästi Jyväskylän kaupungin ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle ja Keski-Suomen pelastuslaitokselle. Lisäksi on tehtävä kor-
jaavat toimenpiteet vastaavan tapauksen toistumisen estämiseksi. Toiminnanharjoitta-
jan tulee ylläpitää torjuntavalmiutta ja kouluttaa henkilökuntaa. (YSL 14, 15.1 mom., 
52, 123 ja 134 §:t)

Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi 
13. Toimintaan kuuluvista, ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä tapahtumista ja 

toimenpiteistä on pidettävä kirjaa. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpidosta on toimitet-
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tava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavan vuoden helmi-
kuun loppuun mennessä.

Vuosiyhteenvedon tulee sisältää: 
- Vastaanotettujen, edelleen toimitettujen ja toiminnassa syntyneiden jätteiden 
määrä ja laatu sekä niiden toimituspaikka 
- Varastotilanne vuoden lopussa 
- Tarkkailujen tulokset
- Tiedot öljyn- ja hiekanerottimien tarkkailusta ja tehdyistä huolto- ja korjaus-

toimenpiteistä ja tyhjennyksistä
- Ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista tai muista poik-

keuksellisista tilanteista sekä tapahtuman ajankohta, syy, korjaustoimenpiteet 
ja häiriön aikana syntyneet päästöt ja jätteet

- Muut tarkkailutiedot, esim. päällystetyn kenttärakenteen kuntoa koskevat tie-
dot ja tiedot mahdollisista toimenpiteistä vikojen korjaamiseksi 

Kirjanpidon perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuo-
den ajan, jätteiden osalta vähintään kuuden vuoden ajan. (YSL 6 ja 62 §:t; Jä-
teL 12, 20, 118, 119, 120 ja 122 §:t)

14. Toiminnassa on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnanharjoittajan 
tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehittymisestä ja 
hyödynnettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa siten, että toiminnan ympäristövaiku-
tukset ovat mahdollisimman vähäiset. (YSL 8, 52 ja 53 §:t)

15. Toiminnan muutoksista, joilla voi olla vaikutuksia ympäristön pilaantumiseen tai luvan
noudattamiseen, on hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista ilmoitettava Jyväskylän 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan pit-
käaikaisesta keskeyttämisestä, toiminnan lopettamisesta, toiminnanharjoittajan ja vas-
taavan hoitajan vaihtumisesta. (YSL 170 §:t)

16. Luvan saajan on asetettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelulle 5 000 €:n va-
kuus välittömästi luvan tultua lainvoimaiseksi. Vakuuden on oltava voimassa koko lu-
vanmukaisen toiminnan ajan. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa
vakuuden määrää. (YSL 59-61 §:t)

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset 
Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto katsoo, että kun toimintaa harjoi-
tetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toimin-
ta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten 
vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädet-
ty.

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
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- 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

Lupamääräysten perustelut 
Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympä-
ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-
räyksiä, jotka liittyvät jätehuoltoon, meluntorjuntaan ja pölyntorjuntaan sekä maape-
rään ja pinta- ja pohjavesiin mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseen. 
Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huo-
mioon mm. toiminnan luonne ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökel-
poiseen tekniikkaan. 

Lupa on myönnetty hakemuksessa esitettyjen jätteiden käsittelyyn. Lupamääräyksen 
määrälliset ja laadulliset rajaukset takaavat riittävän kapasiteetin ja toimiminen niiden 
puitteissa myös ennaltaehkäisee häiriötilanteita ja varmistaa riittävän jätteiden kierto-
nopeuden. (Lupamääräys 1)

Laitoksen haitalliset ympäristövaikutukset voidaan ehkäistä ennakolta toiminnan suun-
nitelmallisella järjestämisellä ja teknisin ratkaisuin. Kuormien purku, jätteiden lajittelu
ja varastointi sekä kaluston huoltotoimenpiteet on esitetty tehtäväksi laitosalueen asfal-
toidulla osalla. 

Jätelain 120 §:n mukaan ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoiminnan harjoitta-
jan on esitettävä lupaviranomaiselle suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tark-
kailun  järjestämisestä.  Lupahakemuksen  liitteenä  oleva  suunnitelma  vastaa  jätelain
120 §:n ja jäteasetuksen 25 §:n vaatimuksia. Toiminnan muuttuessa, toiminnanharjoit-
tajan on tarvittaessa tarkistettava suunnitelmaa ja ilmoitettava tästä valvontaviranomai-
selle. (Lupamääräys 2)

Lupamääräys 3 on tarpeen, koska akut sekä sähkö-ja elektroniikkalaiteromu kuuluvat
tuottajavastuun piiriin.  Tuottajavastuu perustuu jätelakiin ja valtioneuvoston asetuk-
seen paristoista ja akuista (520/2014) sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromujen osalta
valtioneuvoston asetukseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (519/2014). Määräys
on annettu tuottajavastuun noudattamisen varmistamiseksi ja valvonnallisista syistä.

Laitosalueen päällystämisellä ja kunnossapidolla sekä hulevesien kokoamisella päällys-
tetyltä alueelta ja niiden johtamisella hiekan- ja I-luokan öljynerottimen sekä sulkuvent-
tiilikaivon kautta hulevesiviemäriin, ehkäistään haitallisia ympäristövaikutuksia sekä 
vähennetään vahinkoriskiä. (Lupamääräys 4)

Lupamääräys 5 on annettu vaarallisten jätteiden ja kemikaalien asianmukaisen varas-
toinnin ja hallitun käsittelyn varmistamiseksi. Jäteasetuksen 7-9 §:ssä on annettu vaa-
rallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä annetut määräykset. 

Jätteiden varastointipaikkojen sijoittuminen asfaltoidulle laitosalueelle on esitetty hake-
musasiakirjoihin liitetyn Ympäristösuunnittelu Oy:n laatimassa suunnitelmassa. Sähkö-
ja elektroniikkalaiteromun varastointipaikan tulee täyttää sähkö- ja elektroniikkalaitero-
musta annetun valtioneuvoston asetuksen (519/2014) liitteen 4 mukaiset vaatimukset. 
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Erilliskerättyjen käytöstä poistettujen akkujen varastoinnissa tulee noudattaa paristoista
ja akuista annettua valtioneuvoston asetusta (520/2014). Nestemäiset vaaralliset jätteet 
on säilytettävä tiiviillä, allastetulla alustalla.

Lupamääräys 6 on tarpeen, koska jätteiden kertyminen alueelle aiheuttaa helposti epä-
siisteyttä ja ahtaus vaikeuttaa alueen puhtaanapitoa, joten toiminta on järjestettävä si-
ten, että jätteiden kiertonopeus on mahdollisimman nopea. Valtioneuvoston kaatopaik-
ka-asetuksessa (331/2013) on annettu jätteiden varastointia koskevat määräajat. Ase-
tuksen mukaan kaatopaikkana ei pidetä aluetta, jossa annetut varastointiajat alittuvat.
Hakijan ilmoituksen mukaan varastointiaika on enintään vuosi. Roskaantumisen ehkäi-
semiseksi on hyödyntämiskelvottomat jätteet toimitettava kaatopaikalle vähintään kol-
men kuukauden välein. 

Vaarallisia jätteitä luovutettaessa on jätteen siirrosta laadittava siirtoasiakirja jätelain 
121 §:n mukaisesti. Siirtoasiakirjamenettely helpottaa valvontaa, sen avulla voidaan 
seurata jätteiden kulkua käsittelypaikkaan. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettä-
vä vähintään kolmen vuoden ajan.  

Polttoaineiden varastointia, tankkauspaikkaa ja kaluston huoltopaikkaa koskevat mää-
räykset on annettu ympäristön suojelemiseksi ja estämään vahinko- ja onnettomuusti-
lanteissa tapahtuvat vuodot maaperään ja pinta- ja pohjaveteen. Polttoainevarastosäi-
liön tulee täyttää SFS 2733 standardin vaatimukset. (Lupamääräys 7)

Kohtuuttoman rasituksen estämiseksi on tarpeen rajoittaa toiminnoista aiheutuvaa me-
lua ajallisesti. Valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (933/1992) on asu-
miseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla ja taajamien välittömässä läheisyydessä 
sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevilla alueilla ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ul-
kona melun A-painotetun ekvivalenttimelutason (Laeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 
dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB. Ohjearvojen ylittyessä toiminnanharjoittajan tu-
lee ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. 

Jätelain 13 §:n mukaan jätteistä eikä jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa ter-
veydelle eikä roskaantumista. Jätteiden valvotulla vastaanotolla ja laitosalueen porttien 
lukitsemisella muina kuin aukioloaikoina estetään jätteiden luvatonta tuontia alueelle ja
ilkivaltaa. (Lupamääräys 8)

Lupamääräys 9 on annettu toiminnasta aiheutuvan pölyhaitan ehkäisemiseksi. Toimin-
nasta kokonaisuudessaan aiheutuvat hiukkaspäästöt eivät saa ylittää hengitettävien 
hiukkasten (PM10) osalta valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (79/2017) annet-
tua raja-arvoa 50 μg/m3 (24 tunnin keskiarvo). 

Ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset mää-
räykset toiminnan vaikutusten tarkkailusta. Hiekan- ja öljynerottimien toiminnan ja läh-
tevän veden laadun tarkkailu ovat tarpeen sen varmistamiseksi,  etteivät ympäristöön
mahdollisesti joutuneet öljyt ja muut haitalliset aineet pääse pilaamaan alueen maape-
rää, ojien vesiä tai pohjavettä. Ympäristönsuojelu voi tarvittaessa tarkentaa määräyksiä
pintavesien tarkkailusta jatkossa.

Hiekan- ja öljynerottimien tyhjennykset on tehtävä tarvittaessa. Öljynerottimen hälytin
on pidettävä toimintakunnossa, jotta hälytys tyhjennystarpeesta tulee tiedoksi. (Lupa-
määräys 10 ja 11)
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Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin on tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen 
estämiseksi ennakolta. Aiheutuneiden vahinko- ja onnettomuustilanteiden ympäristö-
vaikutusten selvittäminen on aloitettava tilanteen edellyttämällä tavalla sekä laajuudes-
sa ja tilanteen edellyttämät torjunta- tai korjaustoimet on tehtävä viipymättä vahinko- ja
onnettomuustilanteista aiheutuvien päästöjen minimoimiseksi. Vastaavien tapauksen 
toistumisen estämiseksi on tarpeen tehdä tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Ilmoitta-
misvelvoite vahinko- ja onnettomuustilanteista on annettu valvonnan toteuttamiseksi, 
viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi ja siksi, että tilanteisiin voitaisiin nopeas-
ti puuttua. (Lupamääräys 12)

Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedon-
kulun varmistamiseksi ja valvontaa varten. Tarkkailua ja kirjanpitoa koskevilla lupa-
määräyksillä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä laitoksen toiminnasta 
ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. (Lupamääräys 13)

Ympäristönsuojelulain 8 §:n mukaan luvanvaraisessa toiminnassa on käytettävä parasta
käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan 
käyttöönottoon, mikäli päästöjä voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kus-
tannuksia. (Lupamääräys 14)   

Ympäristöluvanhaltijalla on ilmoitusvelvollisuus valvontaviranomaiselle toiminnan py-
syvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan kannalta olennaisista muu-
toksista sekä esitettävä suunnitelma todettujen ympäristöhaittojen poistamiseksi. (Lupa-
määräys 15)  

Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan luvan myöntäminen jätteiden käsittelytoiminnal-
le vaatii vakuuden asettamista asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toi-
minnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden 
suuruutta määrättäessä on otettu huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa var-
ten annettavat määräykset. Alueelle tuotavat ja varastoitavat jätejakeet ovat pääasiassa 
hyödyntämiskelpoista materiaalia, joilla on rahallinen materiaaliarvo. Vakuuden suu-
ruutta voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa. (Lupamääräys 16)
 

LUVAN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisää-
vään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristölupa. 
(YSL 29 ja 87 §:t)

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 70 §) 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
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Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 18.9.2018. Päätös on lainvoimainen 
30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta kyseistä päivää lukuun ottamatta, jos siitä ei 
valiteta. Päätös tulee noudatettavaksi sen saatua lainvoiman. 

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta
Luvan saaja saa aloittaa toiminnan muutoksenhausta huolimatta tätä lupapäätöstä nou-
dattaen. 

Luvan saajan on asetettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelulle 2 500 €:n va-
kuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräys-
ten muuttamisen varalta.  

Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon (YSL 199 ja 
201 §:t)

Perustelut
Luvan hakija on esittänyt perustelut toiminnan aloittamisluvalle muutoksenhausta huo-
limatta. Toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, sillä toiminta 
voidaan tarvittaessa keskeyttää ja palauttaa edeltäviin olosuhteisiin kuljettamalla tuodut
materiaalit muualle käsittelyyn. Vakuuden suuruutta määrättäessä on otettu huomioon, 
että alueelle tuotavat ja varastoitavat jätejakeet ovat pääasiassa hyödyntämiskelpoista 
materiaalia, joilla on rahallinen materiaaliarvo. 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-8, 12, 14, 15.1, 16, 17, 20, 27, 29, 34, 39, 42-44, 
48-49, 52, 53, 58-62, 66, 70, 83-85, 87,120, 123, 134, 170, 172, 190, 191,199, 201, 
205 ja 209 §:t
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-4, 6 ja 11-15 §:t
Jätelaki (646/2011) 8, 12, 13, 15-17, 28, 29, 47, 48, 72, 118, 119 ja 120, 121 ja 122 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 7-9, 20, 24 ja 25 §:t 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17§
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista (520/2014) 
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (519/2014)
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 3 §
Valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (79/2017) 4 §

Rakennus- ja ympäristöjaoston 5.12.2017 hyväksymä Jyväskylän kaupungin ympäris-
tönsuojeluviranomaisen maksutaksa

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Ympäristönsuojelulain 205 §:n ja vesilain 21 luvun 9 §:n mukaan näiden lakien mu-
kaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä viranomaisessa voidaan periä 
maksu. Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai 
muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsit-
telystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. 

Tämän päätöksen lupamaksu on 2 903 euroa. 

17



Maksu perustuu rakennus- ja ympäristöjaoston 5.12.2017 vahvistamaan ympäristön-
suojeluviranomaisen taksaan. Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan lupa-
maksu on 2 522 euroa. Oikeus aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan
asian käsittelystä pääasian yhteydessä peritään 381 euron lisämaksu. 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

Ote päätöksestä 
Fincumet Oy

Jäljennös päätöksestä 
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä
Ympäristöterveydenhuolto, Eeronkatu 10, 40720 Jyväskylä

Ilmoitus päätöksestä 
Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisessa järjestyk-
sessä Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 
190 §). Valitusosoitus on liitteenä. 
 

LIITTEET
Valitusosoitus
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