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ASIA 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupa, joka koskee maa-

aineksen ja rakennusjätteen välivarastointi- ja käsittelyalueen toimintaa.  

 

HAKIJA 

Maansiirto Harry Mäkelä Oy 

Hämeenpohjantie 7 

40520 Jyväskylä 

y-tunnus: 0829559-5 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Alueelle on aikaisemman toimijan toimesta rakennettu enimmillään lähes 6 metriä 

paksu pohjakerros betoni- ja tiilijätteestä, jonka päällä on vielä käsittelemätöntä beto-

ni-, tiili- ja asfalttijätettä. Se murskataan aluksi pintarakenteisiin sopivaksi murskeeksi, 

jonka jälkeen kenttä tasataan tasoon +146 m (N2000). Kenttää käytetään pilaantumat-

toman maa-aineksen sekä rakennusjätteen välivarastointiin ja käsittelyyn. Lisäksi alu-

eelle on tarkoitus varastoida rakennustyömailla säännöllisesti käytössä olevia materi-

aaleja, kuten liikenteenohjauslaitteita ja muita työmaatoiminnan kannalta oleellisia vä-

lineitä. 

 

Alue sijoittuu Palokan Nuuttiin kiinteistölle Purku ja Piikkaus Oy RN:o 179-404-66-

17 YIT Teollisuus Oy:n louhinta-alueen pohjoispuolelle ja Jyväskylän maalaiskunnan 

suljetun kaatopaikan itäpuolelle. Hakija omistaa kiinteistön. Alueen läheisyydessä on 

muutakin vastaavaa maanrakennus- ja jätteenkäsittelytoimintaa sekä metsäalueita.   

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Kyseisellä alueella on toiminut aiemmin Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsitte-

lylaitos, jolla on Keski-Suomen ympäristökeskuksen 27.11.2006 myöntämä ympäris-

tölupa. Yrityksen toiminta päättyi konkurssiin, jonka jäljiltä alueella on paljon käsitte-

lemätöntä purkujätettä. Ympäristölupa on siirtynyt Maansiirto Harry Mäkelä Oy:lle 

vuonna 2018 kiinteistökaupan yhteydessä, mutta luvan mukaisesta toiminnasta on poi-

kettu niin paljon, että alueelle tarvitaan uusi lupa. Toiminta on ympäristöluvanvaraista 

ympäristönsuojelulain 27 §:ssä viitatun liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f perusteella.  

 

Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n kohdan 12 b perus-

teella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristölupa-asian, kun ky-

seessä on pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysy-
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vän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle käsiteltävän määrän ollessa 

alle 50 000 tonnia vuodessa. 

 

Luvan valvojana toimii Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelu, joka nimeää toi-

minnalle vastuuvalvojan. Vastuuvalvojan yhteystiedot ilmoitetaan luvan haltijalle. 

 

HAKEMUKSEN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 18.12.2019. Hakemusta on täydennetty 

27.1.2020 tarkastuskäynnin muistiolla ja 11.2.2020 jätteenkäsittelyn seuranta- ja tark-

kailusuunnitelmalla. 

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Toiminta-alueella on voimassa oleva Keski-Suomen ympäristökeskuksen vuonna 

2006 Purku & Piikkaus Oy:lle myöntämä ympäristölupa KSU-2005-Y-387/111. Lu-

paan on tehty muutoksia vuonna 2008 Keski-Suomen ympäristökeskuksen ja vuonna 

2012 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (LSSAVI/40/04.08/2011) päätöksil-

lä. Lupa muutoksineen raukeaa tämän lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi.  

 

Alueella on 26.1.2008 alkaen ollut voimassa Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava 

(Keski-Suomen maakuntavaltuuston hyväksymä 1.12.2017). Maankuntakaavassa alue 

sijoittuu Jyväskylän maakuntakeskuksen alueelle. Toiminta-alue lukeutuu maakunta-

kaavassa biotalouteen tukeutuvalle alueelle. Alueen suunnittelussa varmistetaan maa- 

ja metsätalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toiminta- ja kehittymisedellytykset 

sekä turvataan hyvien ja yhtenäisten metsä- ja peltoalueiden säilyminen maaseutuelin-

keinojen käytössä. Lisäksi maakuntakaavassa toiminta-alueen itäpuolelle on merkitty 

varaus ulkoilureitille ja itä-/koillispuolella varaus uudelle seututielle.  

 

Alueella on vireillä Länsi-Palokan osayleiskaava (vireille 21.11.2014; kaavaluonnos 

nähtävillä 17.10.-17.11.2017). Osayleiskaavan luonnoksessa alue on merkitty teolli-

suus- ja varastorakennusten alueeksi tunnuksella T. Osayleiskaavaan on suunnittelu-

alueen länsi-/lounaispuolelle merkitty varaus kevyen liikenteen väylälle sekä varaus 

kokoajakadulle tai yksityistielain mukaiselle tielle. Kaavaluonnoksessa on myös mai-

nittu, että edellä mainittujen väylien tarkka sijoittuminen, leveys sekä muut rakentei-

siin liittyvät seikat määritetään asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskohtaisem-

massa suunnittelussa. Alueen pohjois- ja itäpuolelle merkitty varaus ulkoilureitille. 

Merkinnällä osoitetaan ulkoilureitin likimääräinen sijainti. Reitin tarkka sijoittaminen 

maastoon ratkaistaan asianmukaisen suunnittelun yhteydessä. Osayleiskaavaluonnok-

sessa suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvat alueet on merkitty teollisuus- ja varas-

torakennusten alueeksi tai maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.          

 

SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Toiminta sijoittuu Jyväskylän kaupungin Nuutin alueen luoteispuolelle ja Terttumäen 

alueen länsipuolelle Nuutinpolku -nimisen tien päähän. Toiminta-alueena on likimain 

koko 1,65 hehtaarin kiinteistö. Jyväskylän keskusta sijaitsee noin 7,8 kilometriä alu-

eesta kaakkoon. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 600 metrin päässä alueesta itään ja 

lähin vapaa-ajan asunto noin 970 metriä alueesta länsilounaaseen. Alue rajautuu poh-

joisessa hiekkatiehen, idässä Nuutinpolkuun, etelässä metsäalueeseen ja lännessä YIT 
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Teollisuus Oy:n kallionlouhinta-alueeseen. Alueen luoteispuolella on maankaatopaik-

ka. Alueen voidaan katsoa olevan merkittävästi ihmisen toiminnan muokkaamaa. 

 

Toiminta-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu luonnonsuojelulailla suo-

jeltuja tai muita arvokkaita kohteita.  

 

Alue ei ole pohjavesialuetta. Lähin pohjavesialue, Haukkala (0917905, II-luokka), si-

jaitsee toiminta-alueesta noin 4 kilometriä etelään. 

 

Toiminta-alue sijoittuu Kymijoen päävesistöalueen Tuomiojärven-Palokkajärven va-

luma-alueelle (14.291). Alueen kaakkoispuolella kulkee oja koilliseen, joka laskee lo-

pulta Palokkajärveen. Samaan ojaan johdetaan saostusaltaan kautta yläpuolisen kalli-

onlouhinta-alueen pintavedet.  

 

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

Yleisen edun kannalta sekä ekologisesta näkökulmasta katsottuna käytöstä poistetun 

betonin, tiilen, asfaltin, kyllästetyn puun sekä maa-aineksen kierrättäminen uusiokäyt-

töön on järkevä ratkaisu. Uusiokäytön myötä tarve neitseellisille raaka-aineille vähe-

nee. Tällöin ympäristövaikutukset esimerkiksi uusien materiaalien valmistukseen ver-

rattuna ovat pienempiä. Myös kuljetusmatkat uuden välivarastointialueen myötä lyhe-

nevät, jolloin kuljetuskaluston aiheuttamat päästöt vähenevät samassa suhteessa. 

 

Toiminta aloitetaan heti, kun ympäristölupa-asia on kunnossa. Toiminnan aluksi 

murskataan aiemman toimijan konkurssin jäljiltä alueelle jäänyt betoni- ja tiilijäte. 

Murske käytetään hyväksi alueen kenttärakenteessa. Murskeen soveltuvuus kenttära-

kenteisiin varmistetaan MARA-asetuksen (843/2017) ja ympäristöluvan määräysten 

mukaisesti. Tontilla sijaitsevat tiilijäte ja betonilohkareet pienitään ja murskataan 

murskakauhalla tai siirrettävällä murskaimella raekokoon 0/150 mm ja murskeesta 

erotetaan magneetin avulla teräkset. Murskattava materiaali siirretään murskaimeen 

kaivinkoneella ja valmis murske siirretään edelleen pyöräkuormaajalla tai kuorma-

autolla. Murskattavaa betonia on alueella noin 15 000 tonnia.  

 

Kenttärakenteiden teko ajoitetaan arkipäiville (ma-pe) klo 7.00-22.00. Murskauksen 

kesto alueella on alle 50 vuorokautta. Kenttärakenteiden toteutuksessa jatketaan edelli-

sen toimijan aloittamaa rakennetta, jotta ylimääräiseltä materiaalin käsittelyltä, energi-

an kulutukselta ja sitä kautta päästöiltä vältytään. Alueen maanpinta tasataan alueella 

jo sijaitsevan betonin ja tiilen murskauksesta saatavalla murskeella tasoon +146 m 

(N2000). Rakenteiden valmistuttua alueen reunaluiskat maisemoidaan pintamailla pit-

käpuomisen kaivinkoneen avulla, jolloin tuleva kasvillisuus myös sitoo reunoja pa-

remmin. Kaiteiden tai vastaavien tarvetta katsotaan myöhemmin alueen valmistuessa. 

 

Tontin noin 100 mm paksuun pintakerrokseen käytetään asfalttirouhetta, mikäli sen 

soveltuvuus kenttärakenteisiin on MARA-asetuksen ja ympäristöluvan vaatimusten 

mukainen. Rouhe ajetaan lämpöisellä kelillä tiiviiksi jyrällä. Vaihtoehtoisesti pinta 

voidaan tiivistää myös kalliomurskeella. 

 

Kenttärakenteiden teon yhteydessä alueen ajojärjestelyjä uusitaan siten, että tontin luo-

teiskulmaan rakennetaan täysperävaunuliikenteen käyttöön soveltuva tonttiliittymä. 
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Myös nykyinen ajoliittymä koilliskulmassa pidetään todennäköisesti käytössä, jotta 

rekoilla olisi alueella läpiajomahdollisuus. 

 

Kenttärakenteiden valmistuttua aluetta käytetään pilaantumattoman maa-aineksen sekä 

rakennusjätteen välivarastointi- ja käsittelyalueena. Lisäksi alueella säilytetään maan-

rakennustyömailla tarvittavia laitteita ja välineitä. Välivarastointialueen toiminta on 

jatkuvaa, mutta sinne suuntautuvan liikenteen määrä vaihtelee. Alueelle suuntautuva 

maanajo sijoittuu pääsääntöisesti arkipäiville (ma-pe) klo 7.00-22.00. Alueella vuosit-

tain käsiteltävien materiaalien enimmäismäärät arvioidaan seuraavasti: 

 

• välivarastoitava maa-aines  30 000 tn 

• kyllästetty puutavara  1 000 tn 

• asfalttijäte  5 000 tn 

• purkubetoni (sisältää raudat) 5 000 tn 

• purkutiili   5 000 tn 

• puujäte   1 000 tn 

• kantoja   1 000 tn  

 

Kenttärakenteiden valmistuttua alueella ei ole säännöllisesti operoivaa kalustoa. Alu-

eelle saatetaan tulevaisuudessa rakentaa kiinteä halli jätteen käsittelylle, mutta tois-

taiseksi kiinteitä rakenteita ei ole tulossa. Alueelle tuodaan mahdollisesti kontti sosiaa-

litilaksi. Säännölliseen jätehuoltoon kiinteistöä ei olla liittämässä. Alueelle on suunni-

telmissa myös sähköjen vetäminen ja kameravalvonta. 

 

Jätteille on esitetty omat varastointi- ja käsittelyalueensa hakemuksen liitteenä olevas-

sa asemapiirroksessa. Hyötykäyttöön sellaisenaan kelpaamattomat jakeet, esimerkiksi 

kestopuu, toimitetaan vastaanottajalle, jolla on ympäristölupa kyseisen jakeen vas-

taanotolle ja käsittelylle. Puujäte tullaan mahdollisesti hakettamaan erissä alueella. 

Materiaalien luvaton tuonti alueelle estetään esimerkiksi tonttiliittymään asennettavan 

puomin avulla. 

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Vaikutukset luonnonoloihin ja yleiseen viihtyisyyteen 

Kenttärakenteiden tekeminen tai alueen käyttö varastona ei hakijan mukaan aiheuta 

vaikutuksia yleiseen viihtyvyyteen tai ihmisten terveyteen. Purkubetoni- ja tiilijätteen 

murskaukseen käytettävä aika on lyhyt, joten häiriö on melko lyhytkestoinen ja väliai-

kainen. 

 

Toiminta ei aiheuta vaikutuksia luontoon tai luonnonsuojeluarvoihin. Alueen kenttä-

rakenteiden teko on jo aikaisemmin edellisen toimijan toimesta aloitettu, joten haettu 

toiminta viimeistelee keskeneräisen rakennustyömaan. Lähialueella on jo nykyään 

muun muassa louhintatoimintaa, joten välivarastointialue sopii alueen luonteeseen. 

Kiinteistölle tulevien uusien toimintojen myötä lisärakenteita ei tarvita, eikä olemassa 

oleviin rakenteisiin kiinteistön ajojärjestelyjä lukuun ottamatta tehdä muutoksia. 

 

Suunnitellut toiminnot muuttavat alueen maisemakuvaa nykytilanteeseen verrattuna 

parempaan suuntaan. Tällä hetkellä kiinteistön kenttärakenteet ovat täysin keskeneräi-

set ja ulkonäöltään kyseenalaiset. Suunniteltujen toimenpiteiden kautta alueen yleisil-
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me muuttuu huomattavasti paremmaksi, kun kenttärakenteet valmistuvat ja esimerkik-

si nykyiset purkubetonijäteaumat käytetään kenttärakenteissa.     

 

Päästöt ilmaan 

Toiminnan päästöt ilmaan aiheutuvat pääasiassa kuorma-autoliikenteestä, betonijät-

teen murskaimen moottorista/aggrekaatista sekä pyöräkuormaajan päästöistä. Pako-

kaasupäästöjä ilmaan rajoitetaan välttämällä koneiden ja ajoneuvojen tyhjäkäyntiä ja 

sijoittamalla käsiteltävät jakeet mahdollisimman lähelle käsittelylaitteistoa siirtomat-

kojen minimoimiseksi. Pakokaasupäästöjen vaikutukset ympäristöön ja ympäröivälle 

asutukselle ovat vähäiset, koska toiminta-alue sijaitsee aukealla paikalla, jossa päästöt 

laimenevat melko nopeasti. Alueella ei ole korkeita rakennuksia tai muita kuilumaisia 

rakenteita tai ympäristöjä, jotka estäisivät pakokaasuista aiheutuvien ilman haitta-

ainepitoisuuksien laimenemista. 

 

Betonijätteen murskaaminen ja alueella toimiva kalusto voivat aiheuttaa lyhytaikaista 

ja paikallista pölyämistä. Kenttärakenteiden valmistuttua merkittävää pölyhaittaa ei 

ole. Pölypäästöjä ehkäistään pitämällä pölyävän aineksen pudotuskorkeudet mahdolli-

simman pieninä. Toiminta-alueen välittömään läheisyyteen ei sijoitu herkkiä kohteita 

kuten asuinrakennuksia tai lomarakennuksia. 

 

Melu ja tärinä 

Merkittävimmät melun aiheuttajat alueella ovat nykytilanteeseen verrattuna lisääntyvä 

kuorma-autoliikenne sekä kenttärakenteiden tekovaiheessa betonijätteen murskaukses-

ta aiheutuva melu. Hakija ei oleta toiminnasta aiheutuvan tärinähaittoja. 

 

Meluvaikutuksia aiheutuu myös energian tuotantoon kenttärakenteiden tekovaiheessa 

käytettävästä aggregaatista sekä kaivinkoneista ja pyöräkuormaajista. Sekä aggregaatti 

että käytettävä maansiirtokalusto täyttävät valtioneuvoston asetuksessa ulkona käytet-

tävien laitteiden melupäästöistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 

(953/2006) esitetyt vaatimukset. 

 

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat etäällä yli 600 metrin päässä toiminta-alueesta. 

Lähimpien melulle altistuvien kohteiden etäisyydestä sekä alueen maastonmuodoista 

johtuen murskauksen aiheuttama mahdollinen meluhäiriö kohteissa on melko vähäi-

nen. Melulle altistuvien kohteiden sekä toiminta-alueen väliin sijoittuu metsikköisiä 

mäkiä, jolloin murskausmelun vapaa leviäminen rajoittuu merkittävästi. 

 

Häiritsevän melun leviämisen ehkäisemiseksi betonijätteen ja -murskeen välivarasto-

kasat sijoitetaan siten, että ne toimivat myös melusuojana ehkäisten murskauksesta ja 

pyöräkuormaajan toiminnasta syntyvän melun leviämistä. Murskauksessa noudatetaan 

valtioneuvoston asetusta 993/1992 melutasojen ohjearvoista. Toiminnasta aiheutuva 

melu ei ylitä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa melun A-painotettua ekvivalenttita-

soa (LAeq) päiväajan (klo 7-22) ohjearvoa 55 dB. Melutasoa seurataan tarvittaessa me-

lumittauksin. Melutasojen raja-arvojen mahdollisesti ylittyessä ryhdytään välittömästi 

toimenpiteisiin meluhaitan poistamiseksi. 

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

Toiminta-alueella ei varastoida säännöllisesti polttoaineita tai muita kemikaaleja. 

Kenttärakenteiden viimeistelyvaiheessa betonijätteen murskauksen aikana alueella on 
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siirrettävä polttoainesäiliö. Polttoaine säilytetään kaksoisvaippasäiliössä tai yksivaip-

paisessa säiliössä, joka on varustettu valuma-altaalla. 

 

Kenttärakenteiden teossa ja alueen käytössä pilaantumattomien maa-ainesten väliva-

rastoalueena ei käytetä kemikaaleja eivätkä prosessit vaadi vettä. Toiminnassa ei 

muodostu jätevesiä. Alueen hulevedet kulkeutuvat toiminta-alueen eteläreunalla sijait-

sevaan ojaan. 

 

Toiminnot on suunniteltu sijoitettaviksi alueelle, jonka kenttärakenteet tiivistetään te-

hokkaasti. Kenttärakenteiden valmistuttua alueella ei ole säännöllisesti operoivaa ka-

lustoa, joten riski maaperään ja pohjaveteen kulkeutuvista päästöistä on hakijan nä-

kemyksen mukaan pieni. 

 

Alueelle ei tule vesiliittymiä. Mikäli toiminnan aikana tarvetta vedelle tulee, tuodaan 

se alueelle siirrettävässä väliaikaisessa säiliössä. 

 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen 

Toimintaa harjoitetaan siten, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Välivaras-

tointialueelle sijoitettava materiaali, joka ei sovellu hyödynnettäväksi yrityksen omas-

sa toiminnassa, toimitetaan edelleen vastaanottajalle, jolla on lupa kyseisten jätejakei-

den vastaanottamiselle ja käsittelylle.  

 

Työkoneiden mahdollisessa huoltotoiminnassa syntyvät jätteet kerätään astioihin ja 

toimitetaan vastaanottajalle, jolla on lupa kyseisten jätejakeiden vastaanottamiselle ja 

käsittelylle. 

 

Alueella syntyvät yhdyskuntajätteet kerätään astioihin ja toimitetaan edelleen vastaan-

ottajalle, jolla on lupa kyseisten jätejakeiden vastaanottamiselle ja käsittelylle. 

  

Energian käyttö ja sen tehokkuus 

Suunnitelluille toiminnoille tarvittava energia on betonijätteen murskaimen kevyt polt-

toöljy sekä pyöräkuormaajien käyttämä polttoaine. Pyöräkuormaaja kuluttaa mootto-

ripolttoöljyä noin 7-10 l/h ja täydellä kuormalla toimiva Locotrack-murskain noin 100 

l/h. Energian tarve on merkittävintä kenttärakenteiden tekovaiheessa. 

 

Alueelle tullaan mahdollisesti ottamaan sähköliittymä. 

 

Liikenne 

Nykyisin liikenne alueelle ohjautuu joko Nuutinpolun tai Pykälistönkujalta alkavan 

tien kautta. Kenttärakenteiden teon yhteydessä alueen liittymäjärjestelyjä on suunni-

teltu muutettavaksi siten, että alueelle suuntautuva raskas liikenne käyttäisi pääasialli-

sena tulo- ja poistumisväylänään Pykälistönkujalta alkavaa tietä ja edelleen Saaren-

maantietä. Tällöin raskas liikenne ei ohjaudu Terttumäen/Eerolan asuinalueille, ja 

toiminnan aiheuttama mahdollinen häiriö jää siltä osin mahdollisimman vähäiseksi. 

 

Alueelle kuljetetaan käsiteltäviä massoja noin 4 500 kuormaa vuodessa, mikäli käsi-

teltävien massojen määrä on 45 000 tonnia. Liikenne ajoittuu päiväajalle. 
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PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) SEKÄ PARHAAT KÄYTÄNNÖT 

(BEP) 

 

Betoni- ja tiilijätteen murskaamisessa pyritään käyttämään uusinta ja parasta mahdol-

lista tekniikkaa. Kaluston huoltojen ja tarkistusten yhteydessä varustetasoa uusitaan 

tarpeen mukaan.   

 

Uusiokäytettävien materiaalien hyödyntäminen alueen kenttärakenteissa sekä alueen 

käyttäminen hyötykäyttöön soveltuvien materiaalien ja maa-aineksen välivarastointi-

alueena on yleisen edun kannalta hyödyllistä. Tarve uusien raaka-aineiden hankinnalle 

vähenee, jolloin esimerkiksi louhinnasta, murskauksesta, jalostuksesta ja käsittelystä 

aiheutuvat kustannukset ja ympäristövaikutukset vähenevät. Hyödyntämiseen soveltu-

vien materiaalien sijoittaminen samalle alueelle tehostaa ajosuunnittelua, lyhentää ma-

teriaalien kuljetusmatkoja, ja siten vähentää kuljetuksien määrää ja kuljetuksista aiheu-

tuvia päästöjä. 

 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Toiminnanharjoittajalla sekä sen alihankkijoilla on käytössään kuormien seurantajär-

jestelmä, johon kirjataan kaikkien kuljetettujen kuormien määrät ja sisällöt. Lisäksi 

järjestelmään kirjataan, mistä kuorma on haettu ja minne se on viety. Järjestelmä mah-

dollistaa yksittäisten kuljetusten tietojen ja historian tarkistamisen ja analysoinnin jäl-

kikäteen. Maa-ainesten laatua valvovat silmämääräisesti lastausta tekevät pyöräkoneen 

kuljettajat sekä autonkuljettajat. Kirjanpitoon liitetään mahdolliset täsmentävät selvi-

tykset tuotteiden puhtaudesta ja muut mahdolliset ympäristökelpoisuustestien tulokset 

sekä tarvittavat siirtoasiakirjat. Lisäksi kirjataan mahdolliset poikkeukselliset tilanteet 

ja tarkastukset. 

 

Toiminnan merkittävin ympäristövaikutus on betonijätteen murskauksesta ja pyörä-

kuormaajan toiminnasta kenttärakenteiden tekovaiheessa syntyvä melu. Melutasoa 

seurataan tarvittaessa melumittauksin. Melutasojen annettujen raja-arvojen mahdolli-

sesti ylittyessä ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin meluhaitan poistamiseksi. 

 

Hakija esittää, että pintavesien tarkkailu suoritetaan toiminta-alueen alapuolella vir-

taavasta ojasta esimerkiksi Nuutinpolun siltarummun kohdalta. Näytteet otettaisiin 

kahdesti vuodessa huhti-toukokuussa ja syys-lokakuussa, ensimmäisen kerran kenttä-

rakenteiden valmistuttua. Näytteistä määritetään kadmium (Cd), kromi (Cr), kupari 

(Cu), lyijy (Pb), ja sulfaatti (SO4-) sekä pH, sähkönjohtavuus, kokonaishiilivetypitoi-

suus sekä CODMn. Tarkkailuraportit toimitetaan valvovalle viranomaiselle välittömästi 

niiden valmistuttua. Näytteenotot tehdään korkealaatuisesti ja luotettavasti ammattitai-

toisen näytteenottajan toimesta. 

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Kenttärakenteiden tekoon ja pilaantumattoman maa-aineksen sekä rakennusjätteen vä-

livarastointi- ja käsittelyalueena toimimiseen ei hakijan näkemyksen mukaan liity 

merkittäviä onnettomuusriskejä. 
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Toiminnan ympäristöriskeihin varaudutaan suojelun suunnittelulla vahinkotapauksia 

varten, toiminnan seurannalla, mahdollisten sattuneiden onnettomuuksien tutkinnalla 

ja kirjaamisella sekä henkilöstön koulutuksella. 

 

Poltto- ja voiteluainevuotoja sekä työkoneiden mahdollisia vuotoja pyritään estämään 

rakenteellisin keinoin, eli varastoimalla polttoaineet kaksoisvaipallisissa säiliöissä tai 

yksivaippaisissa säiliöissä, jotka on varustettu valuma-altaalla. Työkoneiden ja ajo-

neuvojen huoltoa alueella lähtökohtaisesti vältetään, mutta mikäli huolto on välttämä-

töntä tehdä, se tehdään tiiviillä alueella. 

 

Tulipalon varalta alueella työskentelevät työkoneet varustetaan riittävällä alkusammu-

tuskalustolla, jonka käyttö opastetaan henkilökunnalle. Alueella käytettävien koneiden 

ja laitteiden toimintaa ja kuntoa seurataan säännöllisesti. 

 

Mahdollisissa häiriö- tai onnettomuustilanteissa henkilökunta tekee tarvittavat ilmoi-

tukset viranomaisille. 

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu ja se on ollut sähköisenä nähtävillä Jyväskylän kaupungin 

verkkosivuilla 14.2.-23.3.2020. Asianosaisille on lähetetty 14.2.2020 erityistiedoksian-

to hakemuksesta.   

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Hakemusta koskien jätettiin yksi muistutus. 

 

Muistutuksessa todetaan, että alueelle on esitetty nykyisin alueella olevan betoni- ja 

tiilijätteen murskaamisen lisäksi suuren jätemäärän käsittelyä ja murskaustoimintaa, 

yhteensä 47 000 tonnia. Muistuttajien mielestä näin suurta jätteenkäsittely- ja murs-

kaustoimintaa ei tule sallia näin lähelle jo toteutunutta asutusta. Mikäli toiminta katso-

taan mahdolliseksi, tulee käsiteltäviä määriä huomattavasti pienentää. 

 

Muistutuksessa todetaan myös, että suunnitellusta murskaustoiminnasta noin 600 met-

rin säteelle mahtuu runsaasti asutusta. 600-1000 metrin säteellä on muun muassa vasta 

rakennettu Terttumäen omakotialue ja suunniteltu Nuutinkadun alue. Edelleen tode-

taan, että purkujätteen murskaus aiheuttaa erittäin kovaa ja häiritsevää melua sekä pö-

lyä. Toimintaan liittyvän raskaan liikenteen merkittävä lisääntyminen aiheuttaa huo-

mattavaa haittaa vielä varsinaisen murskaustoiminnan lisänä. Esitettyä 4 500 tuotavaa 

autokuormaa vuodessa pidetään muistutuksessa kohtuuttoman suurena, varsinkin, kun 

määrästä puuttuu vielä pois kuljetettava jätemäärä ja muu murskaamon liikenne. Muis-

tutuksessa on laskettu, että mikäli pois kuljetettavat kuormat ja muu liikenne olisi puo-

liakaan tulevaksi aiotusta kuormamäärästä, tulisi vuoden jokaiselle arkipäivälle yli 25 

kuormaa. Melun ja pölyn osalta on määriteltävä selkeästi raja-arvot ja viranomaisval-

vonta. 

 

Lopuksi muistutuksessa todetaan vielä, että toiminta-ajat tulee sallia ainoastaan arki-

päiville klo 7-16 välille. Termejä, kuten ”pääasiassa”, ei tule käyttää. 
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Lausunnot  

Toimintaa koskien on pyydetty ympäristönsuojelulain 42 §:n kohdan 2 perusteella 

lausunto Jyväskylän kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta (ympäristöterveysja-

osto). 

 

Ympäristöterveysjaosto toteaa 1.4.2020 (§ 12) pidetyssä kokouksessa antamassaan 

lausunnossa seuraavaa: 

 

Toiminta tulee toteuttaa siten, ettei toiminnasta aiheudu terveydellistä haittaa lähiym-

päristölle. Kenttärakenteiden rakentamisen aikana hakemuksen mukaan tehdään beto-

ni- ja tiilijätteen murskausta. Tarvittaessa melutasojen arvioimista varten tulee teettää 

melumittauksia, jolloin meluntorjuntatoimenpiteiden riittävyys pystytään arvioimaan. 

Jos melumittauksissa ylitetään VNp (993/1992) mukaisia melutason ohjearvoja, tulee 

melutorjuntatoimenpiteiden riittävyyttä arvioida uudestaan ja varmistua ettei sosiaali- 

ja terveysministeriön asetuksen (545/2015) mukaisia toimenpiderajoja ylitetä asun-

noissa tai muissa oleskelutiloissa. Murskauksen aiheuttamia pölypäästöjä tulee tarvit-

taessa ennalta ehkäistä kastelemalla murskattavaa ainesta. Toiminnasta ei saa aiheutua 

pölyhaittaa lähiympäristölle. Toiminnan aikana liikenteen lisääntyminen alueella ai-

heuttaneen suurimmat melu- ja pölypäästöt. Myös liikenteen aiheuttamien pölyhaitto-

jen ennalta ehkäiseminen tulee huomioida. Alueella on muitakin ympäristöluvan alai-

sia toimijoita, joten alueiden toimintojen aiheuttamia päästöjä ja päästöjen ennalta eh-

käisemistä tulee tarkastella kokonaisuutena ja kiinnittää huomioita mm. yhteismelu- ja 

pölymittauksiin, alueelle johtavien teiden hyvään kunnossapitoon sekä tarvittaessa 

teiden kasteluun. Alueen valumavesien hallittuun käsittelyyn tulee kiinnittää huomioi-

ta koko alueen osalta ja valumavesien osalta olisi hyvä laatia vesienjohtamis- ja käsit-

telysuunnitelma. Ympäröiviä ojia tulee huoltaa säännöllisin aika välein. Säännöllinen 

hulevesien laadun tarkkailu näyttein tulee sisällyttää lupaehtoihin. Jos tiedossa ei ole 

aikaisempia näytetuloksia, on ensimmäiset näytteet mielekästä otattaa jo ennen kenttä-

rakenteiden rakentamista ns. lähtötason selvittämistä varten. Alueella oleva polttoai-

nesäiliö tulee olla lukittava ja ylitäytönestimellä varustettu. Alueella tulee olla varat-

tuna poltto- ja voiteluaineiden käsittely- ja varastointialue, jonka maaperän tulee olla 

riittävän laajalta alueelta tiivis. Alueella tulee olla varattuna esim. imeytysturvetta tai 

vastaavaa, mahdollisten vuotovahinkojen varalta. Pyöräkuormaajien tankkauksessa tu-

lee tarvittaessa olla suojakaukalo käytettävissä. 

 

Tarkastukset 

Hakemuksen mukaisella alueella käytiin tarkastuskäynnillä 27.1.2020. Tarkastuksesta 

tehty muistio liitettiin hakemusasiakirjoihin. 

 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

Hakija toteaa 31.3.2020 muistutukseen antamassaan vastineessa seuraavaa: 

  

Jätemäärä yhteensä 47 000 tonnia on arvioitu suurin mahdollinen vuosittainen jäte-

määrä. Nykyisellä kuljetuskalustolla, jossa yhdistelmän kantavuus on 50 tn, tulee tällä 

määrällä 47 000 tn : 50tn : 250 vrk = noin 4 rekkakuormaa päivittäin. 

 

Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 600 metrin päässä toiminta-alueesta itään ja lähin 

vapaa-ajan asunto noin 970 metrin päässä alueesta länsilounaaseen. Lähimpien häiriin-

tyvien kohteiden etäisyydestä sekä alueen maastonmuodoista johtuen murskauksen ai-

heuttama mahdollinen meluhäiriö kohteissa on melko vähäinen. Häiriintyvien kohtei-
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den sekä toiminta-alueen väliin sijoittuu metsikköisiä mäkiä, jolloin murskausmelun 

vapaa leviäminen rajoittuu merkittävästi. 

 

Häiritsevän melun leviämisen ehkäisemiseksi betonijätteen ja -murskeen välivarasto-

kasat sijoitetaan siten, että ne toimivat myös melusuojana ehkäisten murskauksesta ja 

pyöräkuormaajan toiminnasta syntyvän melun leviämistä. Murskauksessa noudatetaan 

valtioneuvoston asetusta 993/1992 melutasojen ohjearvoista. Toiminnasta aiheutuva 

melu ei ylitä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa melun A-painotettua ekvivalenttita-

soa (LAeq) päiväajan (klo 7-22) ohjearvoa 55 dB. Melutasoa seurataan tarvittaessa 

melumittauksin. Melutasojen annettujen raja-arvojen mahdollisesti ylittyessä ryhdy-

tään välittömästi toimenpiteisiin meluhaitan poistamiseksi. 

 

Hakija ei katsonut tarpeelliseksi vastata erikseen ympäristöterveysjaoston lausuntoon. 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTON RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto myöntää Maansiirto Harry Mäke-

lä Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan pilaantumattoman 

maa-aineksen sekä rakennusjätteen välivarastointi- ja käsittelyalueelle Jyväskylän 

kaupungissa sijaitsevalle kiinteistöille 179-404-66-17 (Purku ja Piikkaus Oy) osoittee-

seen Koppalankaari 180, 40270 Palokka. Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen 

ja tämän päätöksen lupamääräysten mukaisesti.  

 

Toiminnan järjestäminen 

 

1. Toiminta kokonaisuudessaan tulee järjestää siten, että siitä aiheutuva melu, pöly, 

muut päästöt, haitat tai vaara terveydelle ja ympäristölle ovat mahdollisimman 

vähäisiä. Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön vahingollista muuttumista, ros-

kaantumista tai yleisen viihtyvyyden alenemista toiminnan vaikutuspiirissä olevil-

le. (YSL 7, 16, 17, 141 §, JL 13, 72 §, NaapL 17 §) 

 

2. Hakija saa vastaanottaa lupahakemuksen mukaiselle alueelle välivarastoitavaksi 

ja käsiteltäväksi pilaantumattomia maa-aineksia (17 05 04), purkubetonia ja -

tiiltä (17 01 01 ja 17 01 02, mukana rautaa), asfalttijätettä (17 03 02), puujätettä 

(17 02 01), kyllästettyä puuta (17 02 04) ja kantoja enintään hakemuksessa esi-

tettyjä määriä. (YSL 58 §, VNA 179/2012 liite 4) 

 

3. Betoni- ja tiilijätteen tulee olla erikseen purkupaikalla lajiteltua ja epäpuhtauksis-

ta puhdistettua. Jätteessä ei saa olla PCB- tai lyijypitoisia saumoja tai eristeitä ei-

kä kreosoottipitoisia eristysmassoja. Betoni- ja tiilijätettä ei saa tuoda purkukoh-

teista, joilla mitä ilmeisemmin syntyy asbestijätettä eikä työmailta, joilla ei ole 

tehty asianmukaista asbestikartoitusta. Mahdolliset purkujätteen mukana tulevat 

hyödyntämiskelvottomat jätekappaleet on siivottava erilleen ja toimitettava asi-

anmukaiseen jätehuoltoon. Asfalttijäte ei saa olla peräisin alueelta, jolla on käsi-

telty tai varastoitu vaarallisia aineita. Mikäli alueelle tuodaan jätettä, jonka vas-

taanottoa ei ole sallittu tai betoni- ja tiilijäte ei täytä ympäristökelpoisuusvaati-

muksia, on jäte viipymättä toimitettava asianmukaiselle käsittelijälle tai palautet-

tava sen haltijalle. (YSL 52, 58 §, JL 12, 13 §, VNA 179/2012 15, 16 §) 
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4. Toiminta-alueen kenttärakenteen pinta tulee toteuttaa hakemuksessa esitetyn 

mukaisesti enintään tasoon +146,2 m (N2000). Kenttärakenteessa käytettävä be-

toni- ja tiilijäte tulee murskata rakenteisiin soveltuvaan palakokoon. Betoni- ja 

tiilijätteen käsittelyalueen osalta kenttä on päällystettävä asfaltilla tai muulla vas-

taavalla tarkoitukseen sopivalla pinnoitteella, jolla saavutetaan riittävä suojausta-

so. Päällystetyllä alueella muodostuvat pintavedet on johdettava hiekan- ja öl-

jynerottimen sekä sulkuventtiilikaivon kautta maastoon. Päällystetyn kentän kun-

toa ja tiiviyttä on jatkuvasti seurattava ja korjattava tarvittaessa. Myös kestopuu-

jätteen varastointi tulee sijoittua päällystetylle alustalle tai sen säilytykseen tulee 

olla kuormalava tai vastaava. (YSL 52 §, VNA 713/2014 16 §) 

 

5. Toiminta-alueella saa harjoittaa toimintaa arkisin (ma-pe) kello 7.00-22.00 sekä 

tarvittaessa lauantaisin klo 8.00-18.00. Jätteiden murskausta tai vastaavaa voi-

makasta melua aiheuttavaa toimintaa saa kuitenkin tehdä vain 1.9.-31.5. arkisin 

klo 7.00-18.00 ja 1.6.-31.8. arkisin klo 7.00-16.00. Toimintaa ei saa harjoittaa 

arkipyhinä. (YSL 52 §, NaapL 17 §) 

 

6. Toiminnasta ei saa aiheutua meluhaittaa lähimmissä melulle altistuvissa kohteis-

sa. Purkujäte- ja murskekasoja tulee hyödyntää melusuojana asutuksen suuntaan, 

jos mahdollista. Toiminnasta aiheutuvia melutasoja verrataan valtioneuvoston 

päätökseen melutason ohjearvoista (993/1992). Mikäli melutasot ovat haitallisel-

la tasolla tai melu häiritsee lähiasutusta, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toi-

menpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. Melua tulee tarvittaessa mitata. Mikäli 

melumittaus toteutetaan alueen muiden toimijoiden kanssa yhteishankkeena, tu-

lee siihen osallistua. (NaapL 17 §, YSL 6, 54, 63, 90 §) 

 

7. Hyödyntämiskelpoisia maa-aineksia ja jätemateriaaleja saa varastoida toiminta-

alueella enintään kolme vuotta ennen niiden käsittelyä ja hyödyntämistä. Toi-

minnan aikana alueelle ei saa kerääntyä hallitsemattomia määriä jätemateriaaleja. 

Jätejakeet on varastoitava erillään siten, etteivät ne pääse sekoittumaan toisiinsa. 

Hyödyntämiskelvottomia jätteitä ei saa varastoida alueella yli 12 kuukautta, vaan 

ne on ennen tätä toimitettava asianmukaiselle käsittelijälle. (YSL 52 §, JL 13 §, 

VNA 331/2013 3 §) 

 

8. Alueelle tuotavista maa-aineksista ja jätemateriaaleista tulee pitää kirjanpitoa. 

Asiattomien pääsy alueelle on estettävä rakenteellisilla ratkaisuilla. (YSL 7, 62 §, 

JL 12, 118 §)  

 

9. Alueella tulee olla vastaava hoitaja, jonka nimi ja yhteystiedot ovat valvontavi-

ranomaisen tiedossa. Vastaavan hoitajan tulee olla perillä tehtävistään ja ympä-

ristölupapäätöksessä annetuista määräyksistä. Mikäli vastaavan hoitajan nimi 

ja/tai yhteystiedot muuttuvat, on muutoksesta ilmoitettava viipymättä valvontavi-

ranomaiselle. (YSL 52 §, 141 §) 

 

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin 

 

10. Alue on rakennettava ja sitä tulee käyttää niin, että estetään ja torjutaan erilaiset 

haitat ja vaaratilanteet. Alueella käytettävät työkoneet on pidettävä kunnossa ja 

alueella koneiden läheisyydessä on oltava saatavilla imeytysmateriaalia. Vahin-

kotilanteisiin ja niiden hoitoon on varauduttava ennalta ja ympäristöhaittojen tor-
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juntaan on ryhdyttävä heti vahingon sattuessa sekä tehtävä tarvittavat ilmoitukset 

viranomaisille. Havaituista terveys- ja ympäristöhaitoista sekä häiriötilanteista 

on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle. Alueella asioivien tulee tun-

tea alueen toimintatavat tai pystyä toimimaan alueella opastuksen mukaan. (YSL 

14, 15, 16, 17, 52, 134 §) 

 

Tarkkailu ja kirjanpito  

 

11. Alueelle tuodun betoni- ja tiilijätteen ympäristökelpoisuus on varmistettava näyt-

tein purkukohdekohtaisesti. Luvanhaltijan on toimitettava jätteiden laadunhallin-

tasuunnitelma ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi ennen kuin jät-

teen käsittely ja hyödyntäminen alkaa. Laadunhallintasuunnitelman tulee sisältää 

vähintään MARA-asetuksen (843/2017) liitteen 3 mukaiset tiedot. Purkujätteen 

haitallisten aineiden määrä ei saa ylittää asetuksen liitteessä 2 annettuja raja-

arvoja. (YSL 52, 54, 58, 62 §, JL 12 §) 

 

12. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava alueen vaikutuksia pintavesiin öljyn- ja 

hiekanerotuskaivon alapuolelta ennen veden laskua puroon kahdesti vuodessa 

huhti-toukokuussa ja syys-lokakuussa pintarakenteiden valmistuttua. Näytteistä 

tulee määrittää kadmium (Cd), kromi (Cr), kupari (Cu), lyijy (pb), rauta (Fe) ja 

sulfaatti (SO4
2-) sekä pH, sähkönjohtavuus, kokonaishiilivetypitoisuus ja CODMn. 

Tarkkailuraportti on toimitettava luvan valvojalle välittömästi sen valmistuttua. 

Tarkkailua voidaan tarvittaessa muuttaa valvontaviranomaisen hyväksymällä ta-

valla.  

 

Öljynerotuskaivon veden laatua tulee seurata silmämääräisesti näytteenoton yh-

teydessä ja tyhjentää kaivo aina tarvittaessa imuautolla. (YSL 6, 8, 62 §, JL 12 §) 

 

13. Maa-aineksista ja alueelle tuotavista jätteistä (määrä, laatu, syntypaikka) ja nii-

den varastointimääristä sekä niiden pois toimittamisesta on pidettävä kirjanpitoa. 

Myös betoni- ja tiilijätteen liukoisuustestien tulokset sekä jätteiden hyödyntä-

miskohteet on merkittävä kirjanpitoon. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpito, 

valvonta- ja tarkkailutiedoista sekä poikkeuksellisista tapahtumista (vuosiraport-

ti) tulee toimittaa valvontaviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennes-

sä. (JL 12, 118, 120, 122 §, VNA 179/2012 22 §) 

 

Toiminnan kehittäminen 

 

14. Toiminnanharjoittajan on seurattava ja sovellettava alan parasta käyttökelpoista 

tekniikkaa. Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn 

luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan 

voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 

7, 70 §, VNA 713/2014 15 §) 

 

Toiminnan lopettaminen 

 

15. Toiminnan loputtua alue on siivottava, rakenteet purettava ja jätteet toimitettava 

hyötykäyttöön tai käsiteltäviksi. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, viimeis-

tään kolme kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä ympäristöluvan 

valvojalle suunnitelma jätehuoltoa ja ympäristönsuojelua koskevista laitoksen 
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toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. Alueesta ei saa aiheutua haittaa tai 

vaaraa. (YSL 94 §, VNA 179/2012 13 §) 

 

Vakuus 

 

16. Toiminnanharjoittajan on asetettava 10 000 euron suuruinen vakuus tai esitettävä 

muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuus on 

toimitettava valvontaviranomaiselle ennen jätteenvastaanottotoiminnan aloittamis-

ta. (YSL 59, 60, 61 §) 

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 

Yleisperustelut 

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; 

• 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. 

 

Alueen valmisteilla oleva kaava ei ole ristiriidassa toiminnan kanssa. Laitos sijoittuu 

ympäristöön, jossa on paljon jo samantyyppistä teollisuustoimintaa. Nämä toiminnot 

on huomioitu esimerkiksi laitoksen meluhaittaa arvioidessa. Myös samalla kiinteistöl-

lä on ollut jo aiemmin samantyyppistä toimintaa. Alueen maisemakuva paranee ympä-

ristöluvan mukaisessa toiminnassa nykyiseen verrattuna. Asutus sijaitsee laitoksesta 

verrattain etäällä eikä laitoksen lähiympäristössä ole erityisiä virkistys- tai luontoarvo-

ja. Toiminta on kenttärakenteen valmistuttua ensisijaisesti varastointitoimintaa. 

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti on päätöksessä annettu määräyksiä ympäris-

tön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-

räyksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, meluntorjuntaan, jätehuoltoon sekä maaperään 

ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseen. Ympäristönsuoje-

lulain 52 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon muun muassa 

toiminnan luonne, ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tek-

niikkaan. Toimittaessa hakemuksessa esitetyn sekä päätöksen lupamääräysten mukai-

sesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan käyttökelpoisen tekniikan 

ja käytännön mukaista.  
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Yksityiskohtaiset perustelut 

Kaikessa toiminnassa tulee pyrkiä siihen, että haitallisia ympäristövaikutuksia ehkäis-

tään tai ne pidetään ainakin mahdollisimman vähäisinä. Jätelaki kieltää ympäristön 

roskaamisen. Purkujätteen mukana saattaa alueelle tulla sinne kuulumatonta jätettä, 

joiden asianmukaisesta varastoinnista ja pois toimituksesta tulee huolehtia. Kentän pö-

lyämistä on tarkkailtava silmämääräisesti ja murskattavaa ainesta sekä kulkureittejä on 

kuivina ajankohtina kasteltava pölyämisen estämiseksi. (lupamääräys 1) 

 

Alueelle vastaanotettavien maa-ainesten ja jätemateriaalien laatu ja määrät on rajattu 

hakemuksen mukaisiksi. Pilaantumattomaksi katsottavan maa-aineksen haitta-

ainepitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 alemmat ohjearvot. Jos 

on aihetta epäillä, että maa-aines voi olla pilaantunutta, tulee haitta-aineiden pitoisuu-

det luotettavasti selvittää. (lupamääräys 2)  

 

PCB, asbesti tai muut mainitut haitta-aineet tekevät betoni- tai tiilijätteestä vaarallista 

jätettä. Muukin betoni- tai tiilijätteeseen kuulumaton rakennusjäte tulee poistaa mah-

dollisimman hyvin jo purkukohteessa, jotta sitä ei joutuisi käsittelyalueelle erotelta-

vaksi. Asfalttijäte on ympäristölle ja terveydelle yleensä melko riskitön materiaali. 

Haitta-aineita on kuitenkin todettu esiintyvän, jos asfaltin valmistuksessa on käytetty 

bitumin ja luonnonkiviaineksen sijasta muita materiaaleja tai purettu päällyste on ollut 

sellaisessa kohteessa, kuten polttonesteiden jakeluasemalla, jossa siihen on voinut 

imeytyä haitallisia aineita. (lupamääräys 3) 

 

Kenttärakenne voidaan tehdä hakemuksessa esitettyyn tasoon. Koska alueelle tuotavan 

betoni- ja tiilijätteen laatu tutkitaan vasta alueella, on sen käsittely ja murskaaminen 

tehtävä nestetiiviillä päällystetyllä alustalla, jotta mahdollisten haitta-aineiden pääsy 

maaperään estetään ja hulevedet ovat hallittavissa. Päällysteen riittäväksi suojausta-

soksi katsotaan asfaltti, jonka tyhjätila on enintään 5 prosenttia, tai muu sellainen ma-

teriaali, jonka läpi enintään 5 prosenttia sadevedestä imeytyy rakenteeseen. Asfaltin 

tiiviys edellyttää sen paikkaamista esimerkiksi maan painumisen aiheuttaman rikkou-

tumisen seurauksena. Sulkumahdollisuudella varustetulla näytteenottokaivolla voidaan 

vahinkotapauksissa estää haitallisten aineiden pääsy ympäristöön. (lupamääräys 4)  

 

Toiminnasta saattaa syntyä ympäristönsuojelulain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua 

ympäristön pilaantumista (melua), käytännössä ympäristön yleisen viihtyisyyden vä-

hentymistä. Lupamääräyksessä rajoitetaan toiminta-aikoja meluisimman työn, beto-

ninmurskauksen, osalta. Kesä- ja ilta-aikaista toimintaa on rajoitettu tapauskohtaisesti 

myös muiden alueella melua aiheuttavien toimijoiden ympäristöluvissa asumisen viih-

tyvyyden vuoksi. Alueen ympäristössä melua aiheuttavat myös muut jätteenkäsittely-

toimijat sekä kallionlouhinta-alueet, minkä vuoksi melun yhteistarkkailu ja alueen 

toimijoiden siihen osallistuminen on perusteltua. Melun yhteismittauksesta on määrät-

ty myös alueen muiden toimijoiden ympäristöluvissa, koska melua aiheuttavia toimin-

toja saattaa olla käynnissä yhtäaikaisesti. Alueen normaalitoiminnan melutasot eivät 

oletettavasti erotu muusta melusta eivätkä satunnaisuuden vuoksi ylitä kyseisen pää-

töksen määrittelemiä keskiäänitasoja. Melutasojen selvittäminen lähimmissä altistu-

vissa kohteissa on kuitenkin tarpeen, mikäli asukkaat kokevat toiminta-alueella synty-

vän melun häiritseväksi. Määräys mahdollisista melumittauksista on annettu valvon-

nallisista syistä. Luvan valvoja määrittelee melumittauksen tarpeellisuuden. (lupamää-

räykset 5 ja 6) 
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Jätteiden varastointia koskevat määräajat on annettu valtioneuvoston kaatopaikkapää-

töksen mukaisina. Päätöksen mukaan kaatopaikkana ei pidetä aluetta, jossa annetut va-

rastointiajat alittuvat. Toiminta on hoidettava siten, että alueelta siirretään murskattuja 

jätteitä pois mahdollisimman nopeasti ja rajoitetaan käsittelemättömien jätteiden va-

rastojen yhteismäärää, sillä varastokasoista aiheutuu helposti epäsiisteyttä ja ahtaus 

vaikeuttaa alueen siisteyteen. Asianmukaisella käsittelijällä tarkoitetaan toimijaa, jolla 

on oikeus ottaa kyseistä jätettä vastaan. (lupamääräys 7) 

 

Kirjanpidon avulla voidaan seurata alueelle tuotavan maa-aineksen sekä jätteiden al-

kuperää. Esimerkiksi aitaamisella ja puomeilla voidaan estää asiattomien kulku alueel-

le (lupamääräys 8)  

 

Vastuu- ja yhteyshenkilö huolehtii toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä 

valvonnasta ja kirjanpidosta. Lisäksi vastuuhenkilön on oltava selvillä toiminnan ym-

päristövaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta. Henki-

lön yhteystiedot on oltava valvontaviranomaisten tiedossa toimintaa koskevan asioin-

nin nopeuttamiseksi. (lupamääräys 9) 

 

Alueen jyrkät reunapenkereet on huomioitava alueen suojaamisessa. Toiminnanhar-

joittajan on huolehdittava riittävän opastuksen ja informaation antamisesta alueen 

työntekijöille ja jätteiden kuljettajille. Työkoneet aiheuttavat riskin maaperälle ja ve-

sistölle esimerkiksi rikkoutuessaan. Öljyvahingon sattuessa oikeanlainen ja nopea toi-

minta ehkäisee pilaantumisen leviämistä. (lupamääräys 10) 

 

Hakemuksessa ei ole esitetty jätteen käsittelyn laadunhallintasuunnitelmaa, joten sel-

lainen tulee esittää hyvissä ajoin ennen suunniteltua toimintaa (jätteen hyödyntäminen 

ja käsittely) valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi. Valtioneuvoston asetuksen 

(843/2017) mukaan jätteen luovuttajalla on oltava laadunvarmistusjärjestelmä, jota 

noudattamalla tuotetaan yksilöitävissä ja jäljitettävissä olevat tiedot siitä, että jäte kuu-

luu asetuksen soveltamisalaan ja että hyödynnettäväksi luovutettu jäte täyttää sille ase-

tetut ympäristökelpoisuusvaatimukset. Murskeen laadun raja-arvoina käytetään valtio-

neuvoston asetuksessa esitettyjä betoni- ja tiilimurskeen ympäristökelpoisuuden arvo-

ja. (lupamääräys 11) 

 

Lupamääräyksen mukaisten säännöllisten pintavesinäytteiden avulla saadaan selville 

toiminnan vaikutukset pintavesiin. (lupamääräys 12) 

 

Määräys kirjanpidosta, raportoinnista ja varastointimäärien seurannasta on annettu lu-

paehtojen tiedonkulun varmistamiseksi ja valvontaa varten. Tarkkailua ja raportointia 

koskevalla lupamääräyksellä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä jät-

teenkäsittelyalueen tilanteesta ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. 

(lupamääräys 13) 

 

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on velvollisuus käyttää 

parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnanharjoittajan on seurattava eri osa-

alueiden haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksia ja parhaan käyttökelpoi-

sen tekniikan kehittymistä sekä varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli 

päästöjä voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. Lainsäädän-

nön muutokset on huomioitava toiminnassa. (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)    

 

Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuol-

lon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toi-

mien varmistamiseksi. Vakuussumman suuruus on arvioitu siten, että sillä katetaan vä-

littömät maisemointitoimenpiteet ja toteutetaan seurantaa. (lupamääräys 16) 

 

VASTAUS HAKEMUKSESTA ESITETTYYN LAUSUNTOON JA MUISTUTUKSEEN 

 

Ympäristöterveysjaoston lausuntoon viitaten todetaan, että toiminnan meluhaittaa ra-

joitetaan lupamääräyksellä 5 ja sitä velvoitetaan mittaamaan tarvittaessa lupamääräyk-

sissä 6. Keinoja pölyhaittojen hallitsemiseksi on esitetty jo hakemuksessa ja niitä edel-

lytetään lupamääräyksessä 1. Hulevesiä muodostuu vain asfaltoitavalta alueelta, eli 

suhteellisen pieneltä alalta. Veden laatua tarkkaillaan lupamääräyksen 12 mukaisesti 

heti kaivon jälkeen ennen purkua maastoon, koska viereinen oja/puro kuormittuu 

muistakin toiminnoista. Oja/puro sijaitsee lupa-alueen ulkopuolella kaupungin omis-

tamalla kiinteistöllä. Alueelle ei tule polttoaineiden varastointia. Koneiden öljyvahin-

koihin on varauduttava lupamääräyksen 10 mukaisesti. 

 

Muistutuksessa esitettyihin asioihin todetaan, että lupahakemuksen mukaiset suuret jä-

temäärät ovat huomattavalta osin maa-ainesta, jota ei alueella käsitellä, vaan väliva-

rastoidaan. Murskattavan jätejakeen osuus on pieni. Reilu 600 metrin suojaetäisyys 

asutukseen voidaan katsoa toiminnan luonteeseen ja ympäröivään maastoon nähden 

riittäväksi. Liikennemäärät on esitetty maksimaalisen toiminnan mukaisesti, mutta 

niiden vaikutus ympäristöön ja osuus alueen muusta liikenteestä on suhteellisen vä-

häinen. Koska aluetta käytetään lähinnä varasto- ja varikkotoimintaan, ei kaikkea toi-

mintaa ole rajoitettu ajallisesti. Kesäaikana (kesä-elokuu) murskaus on kuitenkin rajoi-

tettu klo 7-16 väliseksi ajaksi ja muulloinkin enintään klo 18:aan saakka. 

 

LUVAN VOIMASSAOLO 

 

Päätöksen tullessa lainvoimaiseksi se kumoaa aikaisemman aluetta koskevan ympäris-

tölupapäätöksen KSU-2005-Y-387/111. Päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toi-

minnassa tapahtuu olennainen muutos (YSL 29 §), on siihen haettava lupa.  

 

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 §) 

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6-7, 14-17, 20, 27, 29, 34, 39-40, 42-44, 48-

49, 52, 54, 58-63, 70, 83-85, 87, 89-90, 94, 134, 141, 170, 172, 190-191, 198, 205 §  

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014) 2-4, 12-15 § 

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

Valtioneuvoston asetus jätteistä (VNA 179/2012) 15, 16, 22 §, liite 4: jäteluettelo  

Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17 § 
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Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (VNA 331/2013) 3 § 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaisesti ympäristöluvan käsittelystä viranomaisessa 

voidaan periä maksu. Maksu perustuu rakennus- ja ympäristöjaoston 17.12.2019 § 61 

vahvistamaan Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan liitteenä 

olevan maksutaulukon kohtaan 12b. Käsittelymaksu on 3 277 euroa. 
  

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

Maansiirto Harry Mäkelä Oy, Hämeenpohjantie 7, 40520 Jyväskylä 

 

Jäljennös päätöksestä  

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

Ympäristöterveysjaosto, PL 233, 40101 Jyväskylä 

 

Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta. 

 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla 14.4.2020. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 

190 §). Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika 

päättyy 22.5.2020. Valitusosoitus on liitteenä.  

 

LIITTEET  

Valitusosoitus 


