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ASIA 

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

kennus- ja purkujätteen käsittelyalueen toimintaa. Samalla haetaan ympäristönsuojelu-

lain 199 §:n mukaista lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. 

 

HAKIJA 

Kasbitek Oy 

Heinämäentie 20 

40250 Jyväskylä 

y-tunnus: 2800356-1 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Toiminta sisältää betoni- ja tiilijätteen murskausta sekä rakennusjätteen lajittelua, väli-

varastointia ja siirtokuormausta. Betoni- ja tiilimurske hyödynnetään alkuvaiheessa 

laitosalueen kenttärakenteissa. Kyseessä on uusi toiminta. 

 

Suunniteltu jätteenkäsittelylaitos sijoittuu Jyväskylän keskustasta noin 7 kilometriä 

pohjoiseen Palokan Nuuttiin kiinteistöstä Mattila RN:o 179-404-62-3 erotetulle noin 

yhden hehtaarin alueelle. Kaupunki on vuokrannut toiminnalle 10 vuodeksi Koppalan-

kaari -tien päästä alueen, joka on aikaisemmin toiminut talousmetsänä.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:ssä viitatun liitteen 1 

taulukon 2 kohdan 13f perusteella.  

 

Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n kohtien 12b ja 12f 

perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristölupa-asian, 

kun kyseessä on alle 50 000 t/a betoni- ja tiilijätteelle ja alle 20 000 t/a muulle jätteelle 

mitoitettu jätteenkäsittelylaitos. 

 

Luvan valvojana toimii Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelu, joka nimeää toi-

minnalle vastuuvalvojan. Vastuuvalvojan yhteystiedot ilmoitetaan luvan haltijalle. 

 

HAKEMUKSEN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 1.4.2020. 

 

 

 



TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Toiminnalla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa. Kyseessä on uusi toiminta rakenta-

mattomalla alueella. 

 

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 kaakkois-/itäpuolella 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 jätteenkäsitte-

lyalueen kaakkois-/itäpuolelle merkitty varaus seututielle sekä alueen poikki etelä-

/pohjoissuunnassa kokoajakatu tai yksityistielain mukainen tie. Kaavaluonnoksessa on 

myös mainittu, että edellä mainittujen väylien tarkka sijoittuminen, leveys sekä muut 

rakenteisiin liittyvät seikat määritetään asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskoh-

taisemmassa suunnittelussa. Osayleiskaavaluonnoksessa laitosalueen viereiset alueet 

on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten alueiksi ja maa- ja metsätalousvaltaisiksi 

alueiksi sekä seututievarauksen toisella puolella virkistysalueeksi.          

 

SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Toiminta sijoittuu Jyväskylän kaupungin Nuutin alueen luoteisosaan ja noin 600 met-

riä Terttumäen asuinalueesta länteen. Noin 100 metrin etäisyydellä laitosalueen luo-

teiskulmasta on korjaamokäytössä oleva teollisuushalli, jonka yhteydessä on kaksi 

asuinrakennusta. Muut lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 420-450 metrin etäisyy-

dellä alueesta. Alue jää Koppalankaari -tien päästä jatkuvan yksityistien itäpuolelle.  

 

Jätteenkäsittelyalue on lähtötilanteessa metsämaata, mutta lähialueella on useita vas-

taavia purkujätteenkäsittelyalueita sekä etäämmällä myös louhostoimintaa. Pääasiassa 

ympäristö on kuitenkin mäntyvaltaista havumetsää sekä osin sekametsää. 

 

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 neljä kilometriä etelään. Naapuritilalla Lehtelä on omis-

tajalta saadun tiedon mukaan yli 200 metriä syvä porakaivo, josta saadaan vesi kah-

teen asuinrakennukseen sekä korjaamohalliin. Kaivo on noin 100 metriä teollisuushal-

lin pohjoispuolella. 

 

Toiminta-alue sijoittuu Kymijoen päävesistöalueen Tuomiojärven-Palokkajärven va-

luma-alueelle (14.291). Alueen eteläpuolella noin 200 metrin etäisyydellä kulkee oja 

koilliseen, josta vedet laskevat lopulta Palokkajärveen. Maasto laskee alueella ojan 

suuntaan.  



HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

Alueelle tuodaan kuorma-autoilla rakennusjätteitä pääasiassa Jyvässeudun rakennus-, 

purku- ja saneerauskohteista. Toimintaan kuuluu rakennusjätteen käsittelyä, betoni- ja 

tiilijätteen murskausta sekä rakennusjätteen lajittelua ja välivarastointia.  

 

Toiminta-alueella otetaan vastaan ja käsitellään syntyviä rakennusjätteitä sekä purku-

betonia ja tiilijätettä (jätekoodit 17 01 01, 17 01 02 ja 17 01 07). Muita lajiteltavia jäte-

jakeita ovat puu, metalli, tiili ja muovi. Purkubetoni on purku- ja saneerauskohteista 

tulevaa lajiteltua betoni- ja tiilijätettä, jota otetaan vastaan alle 50 000 t/a (betonin 

osuus 90 %, tiili 10 %). Toimintaan sisältyvän muun rakennuspurkujätteen, kuten me-

tallin, rakennusvillan, kipsilevyjen ja puujätteen, määrä on alle 20 000 t/a.  

 

Toiminta-aika 

 

Toiminta on suunniteltu aloitettavaksi touko-kesäkuussa 2020. Laitoksen toiminta-aika 

on pääsääntöisesti ma-pe klo 7.00-16.30 ja sesonkiluonteisesti klo 7.00-18.00. Vuo-

dessa laitoksen toiminta-aika on keskimäärin noin 1500 tuntia. Betonimurskausta teh-

dään keskimäärin kolme päivää viikossa, kausiluonteisia esimerkiksi kuukauden mit-

taisia taukoja voi esiintyä raaka-aineen saatavuudesta riippuen ja loma-aikoina. Puujä-

tettä murskataan 1-5 päivää/kk.   

 

Rakennus- ja purkujätteen käsittely 

 

Alueelle tuotavan betonin määrä punnitaan autovaa'alla. Betonikuormat tarkistetaan ja 

puhtautta arvioidaan silmämääräisesti vastaanoton yhteydessä. Alueella ei vastaanoteta 

pilaantuneita betonieriä, vaan ne ohjataan laitokseen, jolla on ympäristölupa kyseisen 

pilaantuneen aineksen käsittelyyn.   

 

Punnituksen jälkeen jätteet ohjataan asfalttipintaiselle jätteiden purku- ja lastauspaikal-

le. Betoni- ja tiilijäte murskataan siirrettävällä murskauslaitoksella ja jätteen seasta 

poistetaan raudoitusraudat, muu metalli ja muu rakennusjäte, kuten muovit ja puu. 

Myös puujäte murskataan omalla alueellaan. Eri purkukohteiden jäte-erät varastoidaan 

erikseen. 

 

Murskauslaitos koostuu yleensä murskaimesta, raudan magneettierottimesta ja seulas-

tosta. Alueella on käytössä yksi betonijätteen murskaukseen tarkoitettu murskauslai-

tos. Murskattava materiaali siirretään murskaimeen kaivinkoneella. Suuremmat beto-

nilohkareet esikäsitellään ennen murskausta leukamurskaimella ja pulveroimalla. 

Murskeesta erotellaan teräkset magneetin avulla ja valmis betoni- ja tiilimurske siirre-

tään alueelle välivarastoon pyöräkuormaajalla. Erotettu rauta sekä muut jätejakeet kul-

jetetaan välivarastoon, josta ne toimitetaan edelleen hyötykäyttöön. Betonimurske siir-

retään varastokasoihin tai lastataan kuljetusautoihin pyöräkuormaajilla. 

  

Betonista tuotetaan mursketta, jonka kappalekoko on enintään 90 mm. Tällöin muun 

muassa haitallisten aineiden pitoisuuksien ja liukoisuuksien täyttäessä vaatimukset, 

mursketta on mahdollista käyttää valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyn-

tämisestä maarakentamisessa (843/2017) mukaisesti maarakentamisessa. 

 



Betonimursketta hyödynnetään alkuvaiheessa laitosalueen tie- ja kenttärakenteissa. 

Alueelle tullaan lounaiskulmasta ja se on alustavasti suunniteltu ajoneuvoilla kierret-

täväksi vastapäivään. Alueelle tultaessa on ensin vaaka. Punnituksen jälkeen on perä-

vaunun tyhjäysalue sekä eri jätejakeiden varastointi- ja käsittelyalueita. Jätteiden käsit-

tely ja vastaanotto tapahtuu rakennettavalla kentällä, josta osa on asfaltilla pinnoitet-

tua. Laitokselle toimitettava kierrätyskelpoinen materiaali lajitellaan ja toimitetaan 

hyötykäyttöön. Kierrätykseen kelpaamaton purkujäte toimitetaan esimerkiksi Musta-

korkean jätteenkäsittelyalueelle tai muuhun laitokseen, jolla on ympäristölupa tai muu 

lupa ottaa vastaan kyseistä jätettä. 

 

Toiminta suunnitellaan siten, että materiaalit eivät pääse sekoittumaan keskenään. Jät-

teeksi luokiteltavien materiaalien varastointiaika ei ylitä kolmea vuotta. Betonimurske 

kuljetetaan lopullisiin käyttökohteisiin kuorma- tai kasettiautoilla. 

 

Laitosalueen kenttärakenteet 

 

Laitosalueelta kuoritaan pintamaat, alue tasataan ja tarvittaessa louhitaan kalliota 

suunnitelman mukaiseen korkotasoon. Rakennekerrokset on esitetty tehtäväksi siten, 

että perusmaan päälle tulee suodatinkangas (N2) ja 100-300 mm:n suodatinkerros tuh-

kasta, leijupetihiekasta tai routimattomasta sorasta. Sen päälle tulee 1000-2500 mm:n 

jakava kerros enintään 90 mm:n palakokoon murskatusta betonista. Betonimurskeen 

päälle tulee 150 mm:n kantava kerros asfalttirouheesta (0/90 mm) tai kalliomurskeesta 

(0/32 mm). Kantavan kerroksen päälle tulee 50 mm:n tasauskerros kalliomurskeesta 

(0/16 mm) ja päällimmäiseksi 50 mm:n pintakerros kalliomurskeesta (0/16 mm) tai as-

faltista (AB-120). 

 

Kenttä rakennetaan siten, että alueen pohjoispäässä kentän pinta tehdään tasoon 

+153,00 m (N2000) ja se laskee tasaisesti eteläpään tasoon +150,00 m. Alue on reu-

noiltaan hieman korkeammalla johtaen kentän pintavedet keskelle ja lopulta eteläpään 

alimman kohdan sadevesikaivoon. 

 

Laitteet   

 

Toiminta-alueella käytetään kiinteää murskauslaitosta, joka on alueella pysyvästi. Lai-

te koostuu esimurskaimesta, jälkimurskaimista, kuljettimista ja seulayksiköstä. Käytet-

tävien murskainten määrä määräytyy kulloinkin tuotettavan materiaalin ja lajitteen 

mukaan. Murskauslaitos toimii aggregaatilla. 

  

Louheen, betonijätteen ja murskeiden siirtelyssä ja lastaamisessa käytetään pyörä-

kuormaajia. Betonia tuodaan ja murskeita kuljetetaan kuorma- tai kasettiautoilla. Pyö-

räkuormaajissa ja kuljetusautoissa on normaalit polttomoottorit.  

 

Tukitoiminta-alue  

 

Työkoneiden tankkaukset ja mahdolliset huoltotoimenpiteet tehdään ainoastaan tuki-

toimintojen alueella, joka on asfaltoitu. Alueella ei ole kiinteää polttoainesäiliötä eikä 

vaarallisten jätteiden tai kemikaalien varastointia. 

 

Tukitoiminta-alueelle varataan turvetta tai muuta öljynimeytysainetta, jotta mahdolli-

sen öljyvahingon sattuessa voidaan ryhtyä välittömästi asianmukaisiin torjuntatoimiin. 



Energiantuotanto tapahtuu aggregaatilla, jossa käytetään kevyttä polttoöljyä. Käyttö-

vesi hankitaan tuomalla alueelle tarvittaessa vesisäiliö. Alueelle sisääntulon läheisyy-

teen on suunnitelmakuvissa tulossa myös henkilökunnan työmaakoppi ja ulkokäymälä. 

 

Hulevedet ja niiden hallinta 

 

Alueelle on laadittu vesien johtamissuunnitelma ja hulevesisuunnitelma. Suunnitel-

massa alueen pintavedet ohjataan usean sadevesikaivon kautta hulevesijärjestelmään ja 

edelleen hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta maastoon alueen kaakkoiskulmasta. 

Ennen vesien laskua maastoon on vielä näytteenotto/sulkukaivo. Hulevesien laatua 

seurataan tarkkailusuunnitelman mukaisesti. 

 

Betoni- ja tiilimurskeen laadunvarmistus 

 

Hyötykäyttöön toimitettavan betonijätteen haitattomuus varmistetaan eräiden jätteiden 

hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisella 

laadunvarmistusjärjestelmällä. 

 

Betoni- ja tiilimurskeen ympäristökelpoisuus tutkitaan purkukohdekohtaisesti. Jo pur-

kuvaiheessa rakenteista tunnistetaan ja erotellaan hyödynnettäväksi kelpaamattomat, 

esimerkiksi haitallisia aineita sisältävät betoni- ja tiilirakenteet. 

 

Betoni- ja tiilijätteen haitta-aineiden liukoisuudet, kokonaispitoisuudet, materiaalija-

kauma ja epäpuhtauksien määrät tutkitaan valmiista betoni- tai tiilimurskeesta. Betoni- 

ja tiilimurskeesta otetaan vähintään yksi kokoomanäyte, kustakin purkukohteesta erik-

seen, ennen sen luovuttamista jätteen hyödyntäjälle. Kukin purkuerä varastoidaan 

omissa kasoissaan. 

 

Betoni- tai tiilimurske saa sisältää enintään yhden painoprosentin siihen kuulumatonta 

vedessä kellumatonta ainesta, kuten puuta, kumia tai metallia. Lisäksi betoni- tai tiili-

murskeessa saa olla enintään 10 cm3/kg vettä kevyempiä materiaaleja, kuten muovia ja 

eristemateriaaleja. Betonijäte saa sisältää lisäksi enintään 30 painoprosenttia tiili- ja 

kaakelijätettä. 

 

Näytteestä määritetään: 

- haitta-aineiden liukoisuudet ja kokonaispitoisuudet 

- materiaalijakauma ja epäpuhtaudet   

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Vaikutukset luonnonoloihin ja yleiseen viihtyisyyteen 

Jätteenkäsittelyalueen vaikutusalueella ei ole todettu olevan merkittäviä luontokohtei-

ta tai suojeltavaa eläimistöä. Toiminnalla ei ole vaikutuksia luontoarvoihin eikä ra-

kennettuun ympäristöön. Lähimmät suojelualueet sijaitsevat 4-4,5 kilometrin etäisyy-

dellä laitosalueesta. 

 

Jätteenkäsittelyalue on työmaa-aluetta, jonne ulkopuolisten pääsy on kielletty. Toi-

minnalla ei ole vaikutuksia ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen. Asutus sijaitsee riit-

tävän etäällä laitosalueesta ja alueen ympäristö on metsäinen.  

 



Päästöt ilmaan 

Työkoneissa käytetään matalarikkipitoisia polttoaineita. 

 

Melu ja pöly 

Toiminnasta syntyy vähäisiä melu- ja pölypäästöjä. Pölyä syntyy jossain määrin beto-

nin murskauksesta, varastoinnista, kuormauksesta ja työmaaliikenteestä. Rakennus- ja 

betonijätteen käsittelytoiminnan melusta ei ole katsottu tarpeelliseksi laatia erillistä 

melumallinnusta tai selvitystä. Meluselvitys laaditaan tarvittaessa, mikäli haittoja il-

menee. Betonimurskauksesta aiheutuva melu on kivenmurskaukseen verrattuna selväs-

ti vähäisempää. Siten ei ole odotettavissa, että melutasot missään olosuhteissa ylittäi-

sivät asumiseen käytettävillä alueilla ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason 

 (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB. Lähimmät asuinalueet sijaitsevat vähintään 

450 metrin etäisyydellä. Päiväajan ohjearvo saattaa ajoittain ylittyä lähimmän naapurin 

pihassa. Melu ei ole jatkuvaa.  

 

Mikäli pölyämistä esimerkiksi kuivalla säällä ilmenee, haittoja vähennetään kastele-

malla. Yöajalla ei ole toimintaa. Melun häiritsevyyttä vähentää sekin, että 

 murskausta ei yleensä suoriteta klo 16.30 jälkeen ja murskausta tapahtuu kolmena 

päivänä arkisin työviikon aikana.  

 

Tarvittaessa toiminnassa syntyvää melun leviämistä estetään ja haittoja vähennetään 

laitoksen, varastokasojen ja pintamaavallien sijoittelulla sekä työkoneiden säännölli-

sellä huollolla. Meluhaittoja voidaan myös vähentää toiminta-aikojen rajoittamisella. 

 

Jätteenkäsittelyalue suljetaan ulkopuolisilta aitaamalla. Toiminnan pöly- ja meluvaiku-

tukset ovat vähäiset. Ilmaan joutuvat ilmapäästöt, eli hiukkaset ja pöly, vaikuttavat 

eniten toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä. Mahdolliset melu- ja pölyvaikutuk-

set ovat toiminnanaikaisia ja niitä voidaan laiteteknisten ratkaisujen ohella rajoittaa 

tarvittaessa lyhentämällä toiminta-aikoja ja varastokasojen sijoittelulla.  

 

Betonin käsittelytoiminnasta melua aiheutuu murskauksesta, seulonnasta, varastoinnis-

ta ja kuljetuksista.  

  

Melulähteinä olevien työkoneiden ja -laitteiden tyypilliset äänitehotasot ovat (LWA) 

ovat seuraavat:  

  

- betonin murskauslaitos 116 dB(A)  

- pyöräkuormaaja 105…110 dB(A)  

  

Toiminnan aiheuttama melu voi olla ominaisuuksiltaan vaihtelevaa. Betonin murskaus 

ei yleensä ole iskumaista, mutta betonin käsittely työkoneilla saattaa ajoittain aiheuttaa 

iskumaista melua.  

 

Meluhaittoja ja pölyämistä minimoidaan käyttämällä parasta käyttökelpoista tekniik-

kaa ja huoltamalla koneet ja laitteet säännöllisesti. Varastokasojen ja toimintojen si-

joittelulla voidaan vaikuttaa melutilanteeseen. Pölytilannetta seurataan ja pölynsidon-

taan käytetään tarvittaessa vettä. Häiriintyvät kohteet ovat lähinnä asuinkiinteistöjä lä-

himmillään noin 100 metrin päässä jätteenkäsittelyalueen reunasta.  

 



Kuljetuksia lähinnä kuorma-autoilla tapahtuu noin viisi kertaa päivässä ja sen melu- ja 

pölyvaikutukset ovat vähäiset. Mikäli haittoja ilmenee, voidaan toiminnan melusta 

tarvittaessa tehdä meluselvitys kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ohjeiden 

mukaisesti.  

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

Toiminnalla on vain vähäisiä vaikutuksia alueen pintavesiin. Toiminta-alueelta suo-

tautuu valuma/-hulevesien mukana jossain määrin kiintoainetta. Hulevesipäästöjä 

tarkkaillaan tarkkailusuunnitelman mukaisesti.   

 

Öljytuotteiden käsittely ja varastointi tapahtuu asfaltoidulla alueella siten, että riskit 

maaperän ja pintaveden pilaantumiseksi ehkäistään kaikessa toiminnassa.   

 

Jätteet ja niiden varastointi 

Alueella ei varastoida vaarallisia jätteitä kyllästettyä puuta lukuun ottamatta. Kylläs-

tetty kestopuu erotellaan puhtaasta puujätteestä ja toimitetaan vaarallisten aineiden ke-

räykseen. Toiminnasta syntyy jätteenkäsittelytoiminnan jätteitä ja niitä varastoidaan 

suunnitelmallisesti asemapiirroksen mukaisesti nimetyillä paikoilla alueen reunoilla ja 

jätekonteissa. 

 

Liikenne 

Liikenne tapahtuu Saarenmaantieltä Pykälistönkujan kautta (kuorma-autoja). Liiken-

teen määrä vaihtelee ja se on keskimäärin viisi kuorma-autoa päivässä.  

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) SEKÄ PARHAAT KÄYTÄNNÖT 

(BEP) 

 

Päästöjä vähennetään soveltamalla parasta käyttökelpoista tekniikkaa hakemuksen ky-

seenomaisissa kohdissa tarkemmin esitetyllä tavalla. 

 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Käyttötarkkailu 

Laitoksen toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti. Alueelle vastaanotetuista ja lopullisiin 

käyttökohteisiin kuljetetuista betonieristä pidetään kirjaa. Toiminnasta pidetään käyt-

töpäiväkirjaa, johon kirjataan tuotantomäärät, -ajat, jätelajit, tiedot tuoduista jätemää-

ristä (betoni/tiili ja muu rakennuspurkujäte), polttoaineet, kemikaalit ja niiden määrät 

sekä tiedot lähtevistä hyöty- ja jätejakeista ja niiden määristä. Vaikka betonijäte murs-

kataan uudelleen käytettäväksi, sen jätestatus säilyy. 

 

Päästötarkkailu 

Betonijätteen sisältämien haitta-aineiden pitoisuudet ovat yleensä niin alhaisia, ettei 

niiden ole arvioitu aiheuttavan merkittäviä pitoisuuksia hulevesiin. Betonin pH-arvo 

on luonnonkiviainesta korkeampi. Betonin ja tiilijätteen käsittelystä voi aiheutua lä-

hinnä kiintoainekuormitusta. Työkoneista voi joutua öljyhiilivetyjä hulevesiin.  

 

Huleveden purkukohdista esitetään otettavaksi vesinäyte kaksi kertaa vuodessa (touko- 

ja marraskuussa).  

 

Vesinäytteistä analysoidaan seuraavat parametrit: 



• lämpötila, haju, ulkonäkö 

• pH 

• sähkönjohtavuus 

• kiintoaine 

• öljyhiilivedyt (C10–C21, C21–C40). 

 

Näytteet ottaa sertifioitu näytteenottaja. Vesinäytteet toimitetaan tutkittavaksi akkredi-

toituun laboratorioon. Mikäli näytteissä ilmenee poikkeavaa, ilmoitetaan siitä välittö-

mästi Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muutoin tulokset ra-

portoidaan käyttö-, päästö- ja tarkkailuraportissa, joka toimitetaan vuosittain Jyväsky-

län kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle helmikuun loppuun mennessä.  

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Toiminnan ympäristöriskit ovat vähäiset. Työssä käytetään tekniikaltaan normaalia 

raskasta kalustoa. Ympäristön pilaantumisen riski on vähäinen, mutta lähinnä sellainen 

voisi olla öljyvahinko. 

 

Todennäköisimmät ympäristöriskit liittyvät poltto- ja voiteluaineiden käsittelyyn ja va-

rastointiin, josta voi aiheutua vuotoja maaperään. Alueelle rakennetaan asianmukainen 

tukitoimintojen alue, joka on asfaltoitu. Alueella työskenneltäessä kiinnitetään erityistä 

huomiota laitteiden ja koneiden kuntoon sekä öljyjen ja polttoaineiden huolelliseen kä-

sittelyyn. Työkoneiden kuntoa seurataan jatkuvasti, jotta mahdolliset öljyvuodot tai 

vastaavat havaitaan välittömästi.  

 

Toiminta-alueelle varataan riittävä määrä turvetta tai muuta öljynimeytysainetta, jotta 

torjuntatoimiin voidaan ryhtyä välittömästi. Alueella on kalustoa, jolla mahdollinen pi-

laantunut maa-aines voidaan nopeasti kerätä talteen ja varastoida läpäisemättömälle 

alustalle ennen sen toimittamista käsittelyyn. Vahingosta ilmoitetaan välittömästi kau-

pungin pelastus- ja ympäristöviranomaiselle.  

 

Ympäristöriskejä vähennetään tunnistamalla riskialueet ja ohjeistamalla niiden seuran-

ta ja varautumalla häiriö- ja onnettomuustilanteisiin. 

 

PERUSTELU TOIMINNAN ALOITTAMISEKSI MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA 

 

Lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee 

muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, 

että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen. 

 

Lupaprosessin aikana käydyssä palaverissa kävi ilmi, että hakijalla on kiire toiminnan 

aloittamiseksi, koska alueelle suunnitellut lajittelu- ja käsittelytoiminnat teetetään tällä 

hetkellä ulkopuolisilla, mikä lisää yrityksen kustannuksia huomattavasti. Hakemukses-

sa todetaan, että rakennusjätteen vastaanottotoiminta ja käsittely ei muuta pysyvästi 

ympäristöä, vaan toiminta voidaan tarvittaessa siirtää toiseen paikkaan. Aloituslupa 

voidaan hakijan näkemyksen mukaan myöntää, koska ympäristöluvan täytäntöönpano 

ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Hakija sitoutuu asettamaan ympäristönsuojelu-

lain 199 §:n mukaisen aloitusluvan vakuuden 10 000 euroa.  

 

 



 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu ja se on ollut sähköisenä nähtävillä Jyväskylän kaupungin 

verkkosivuilla 6.4.-13.5.2020. Asianosaisille on lähetetty 7.4.2020 erityistiedoksianto 

hakemuksesta.   

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Hakemusta koskien jätettiin yksi muistutus. 

 

Muistutuksessa todetaan, että yksittäisten kaupunkilaisten kannanotoilla ei näytä ole-

van mitään merkitystä, kun kaupunki hakee omalle kiinteistölleen vuokralaistensa 

avulla ympäristölupia pienissä paloissa. Kaupunki käytännössä hakee ja myöntää luvat 

itselleen. Kun alueelle keskitetään ympäristöä haittaavaa toimintaa siten että toiminta 

luvitetaan pienissä paloissa, niin jokaisen yksittäisen luparosessin haittojen kuitataan 

olevan vähäisiä. Tällaista toimintaa voisi odottaa yksittäisiltä ympäristöstään piittaa-

mattomilta toimijoilta, muttei kaupungilta. Paitsi itse murskaustoiminta niin myös ole-

vien omakotialueiden läpi ajettava merkittävä raskaan kaluston ralli tulisi lupaviran-

omaisen laskea eri toimijoiden osalta yhteen, jolloin koko ongelman laajuus selviäisi. 

Mielestämme yksittäisten lupien myöntäminen olisi pitänyt pysäyttää jo aiemmin, niin 

kuin jo vuosia sitten esitimme, ja tehdä koko alueelle jo kasatuista ja kasattavista toi-

mijoista maankäyttö- ja rakennuslain mukainen YVA-selvitys, jossa kokonaisuus sel-

vitetään. Viimeistään nyt yksittäisten lupien myöntäminen pitää keskeyttää. 

 

Lausunnot  

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

lausunto Jyväskylän kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta (ympäristöterveysja-

osto). 

 

Ympäristöterveyspäällikkö toteaa ympäristöterveysjaoston valtuuttamana lausunnos-

saan seuraavaa: 

 

• Meluntorjunnassa tulee kiinnittää toiminta-aikojen lisäksi huomiota erityisesti 

murskauslaitoksen sijoituspaikan järjestämiseen. Meluhaittoja tulee ehkäistä 

järjestämällä murskauslaitos mahdollisimman alhaiselle tasolle ympäröivään 

maastoon nähden siten, että muodostuisi luonnollinen melueste asuinrakennus-

ten suuntaan. Lisäksi melun vähentämisessä tulee hyödyntää ympäristölupaha-

kemuksessa mainitut keinot varastokasojen ja toimintojen sijoittamiseksi me-

lun leviämisen ehkäisemiseksi.  

• Toiminta tulee toteuttaa siten, että sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 

(545/2015) mukaisia melun toimenpiderajoja asunnoissa tai muissa oleskeluti-

loissa ei ylitetä (asuinhuoneet päiväajan klo 7–22 keskiäänitaso LAeq 35 dB). 

• Toiminnasta ei saa aiheutua talousvesikaivojen veden laadun heikkenemistä. 

Teollisuushallin yhteydessä olevien asuntojen mahdollisen talousvesikaivon 

veden laadun tutkiminen tulee varmistaa ja tutkia esimerkiksi kerran vuodessa.  

 

Tarkastukset 

Koska alueella ei ole ollut aikaisempaa toimintaa, ei tarkastuskäyntiä ole katsottu tar-

peelliseksi.  



 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

Hakija toteaa 22.5.2020 muistutukseen antamassaan vastineessa seuraavaa: 

 

Ympäristöterveydenhuollon lausuntoon viitaten hakija toteaa sitoutuneensa toiminnas-

saan noudattamaan melutason ohjearvoista annettua valtioneuvoston päätöksen 

1992/993 § 2, eli ''A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 

dB ja yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB asuinalueilla. Uusilla alueilla on melutason yöoh-

jearvo 45 dB''. Samoin toiminnanharjoittaja sitoutuu noudattamaan sosiaali- ja ter-

veysministeriön asetusta 505/2015.  

 

Toiminnassa meluntorjunta tehdään parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja käytäntöjen 

periaatteita noudattaen.  Näitä ovat esimerkiksi murskauslaitteen sijoittaminen melun 

leviämisen ehkäisemiseksi mahdollisimman edullisesti sekä huolehtimalla laitteen 

huolloista säännöllisesti. Sijoittamisessa käytetään hyväksi maastonmuotoja eli murs-

kauslaite sijoitetaan paikkaan, jossa se on mahdollisimman alhaalla.  Varastokasat si-

joitetaan meluesteeksi häiriintyvien kohteiden suuntaan jne. Betonijätteen murskaus-

laitteesta aiheutuvan melun leviämismalli poikkeaa kivenmurskaamojen vastaavasta. 

Betonimurskaamojen melu on vähäisempää kuin kivenmurskaamojen aiheuttama melu 

ja betoninmurskauksen melun on arvioitu maastomuodoista riippuen leviävän enintään 

100-300 metrin etäisyydelle. Tässä kohden on huomioitava, että Kasbitek Oy:n toi-

minta-aika sijoittuu päiväajalle, eikä murskaustoiminta ole päivittäistä (noin 3 työpäi-

vää viikossa).  Mikäli meluhaittoja ilmenee, toiminnanharjoittaja tekee meluselvityk-

sen ja tarvittavat meluntorjuntatoimet viranomaisen ohjeiden mukaisesti. Betonin 

murskaukseen käytettävä laite on esim. Metso LT96 leukamurskain, jonka mitattu me-

lutaso on ollut 85 dB:n alue oli vain 3-5 metriä laitteen ympärillä.  

 

Pölyhaittoja ehkäistään lupahakemuksessa esitetyn mukaisesti tarvittaessa kastelemal-

la. Ennalta arvioiden toiminnan pölyhaitat ovat vähäiset. Toiminnanharjoittaja tekee 

tarvittavat muutokset toiminnassa mikäli haittoja tästä huolimatta syntyisi.   

 

Mahdollisten vaikutusalueella olevien talousvesikaivojen vedenlaatu tutkitaan lausun-

nossa esitetysti tai ympäristöluvan määräysten mukaisesti. Toiminnanharjoittajan tie-

dossa ei ole toiminnan vaikutusalueella talousvesikaivoja. 

 

Hakemuksesta jätettyyn muistutukseen hakija viittaa meluhaittojen osalta ympäristö-

terveysviranomaiselle annettuun lausuntoon.  

 

Ympäristöluvan hakija pitää muistuttajien huolta alueen ympäristöhaitoista ymmärret-

tävänä, mutta toteaa, että muistutuksen jättäjät asuvat linnuntietä vähintään 400-450 

metrin etäisyydellä tontilta, jonne ympäristölupaa haettu. Toimintaan liittyvät kulje-

tukset tapahtuvat Pykälistöntien kautta, eikä Huuhanmäentien kautta tai suunnalla ta-

pahdu suunnitellun toiminnan kuljetuksia lainkaan. Siten liikenteestä eikä muustakaan 

Kasbitek Oy:n toiminnasta aiheudu melu- tai muita ympäristö- ja/tai viihtyvyyshaittoja 

muistuttajien alueelle jo etäisyydenkin vuoksi. Ympäristönsuojelulain perusteella ei 

toiminnasta aiheudu sellaista viihtyvyys/tai muuta haittaa tai ympäristön pilaantumis-

ta, jonka perusteella ympäristölupa voitaisiin evätä. Mahdolliset haitat voidaan mini-

moida tai estää asettamalla riittävät lupamääräykset.   

 



Mitä tulee muistuttajien huoleen alueen toimintojen ympäristövaikutuksista ja haitoista 

kokonaisuutena, niihin ympäristönsuojelulain (527/2014) suomin keinoin voi kaupun-

ki vaikuttaa ympäristölupien valvonnalla sekä kaavoituksella.  Kasbitek Oy:n toiminta 

ei kuulu lain ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) soveltamisalaan.  

 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTON RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto myöntää Kasbitek Oy:lle ympä-

ristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan rakennusjätteen välivarastointi- ja 

käsittelyalueelle Jyväskylän kaupungissa sijaitsevalle vuokratulle alueelle kiinteistöstä 

179-404-62-3 (Mattila). Samalla myönnetään toiminnanharjoittajalle lupa aloittaa 

toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta (ks. kohta Luvan voimassaolo). 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 purkubetonia ja -tiiltä (17 01 01, 17 01 02 ja 17 01 07, mukana 

rautaa) alle 50 000 tonnia vuodessa sekä puujätettä (17 02 01), kyllästettyä puuta 

(17 02 04) ja pieniä määriä muita rakennusjätteen mukana tulevia jätejakeita ko-

konaisuudessaan alle 20 000 tonnia vuodessa. Pohjarakenteissa voidaan käyttää 

myös rakennepiirustuksen mukaisesti tuhkaa (10 01 01 tai 10 01 03) tai leijupe-

tihiekkaa (10 01 24) (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. Purkujäte on lajiteltava mahdollisimman 

huolellisesti hyödynnettävät jätejakeet erilleen. Myös hyödyntämiskelvottomat 

jätekappaleet on siivottava erilleen ja toimitettava asianmukaiseen jätehuoltoon. 

Mikäli alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole sallittu tai betoni- ja tii-

lijäte ei täytä ympäristökelpoisuusvaatimuksia, on jäte viipymättä toimitettava 

asianmukaiselle käsittelijälle tai palautettava sen haltijalle. (YSL 52, 58 §, JL 8, 

12, 13 §, VNA 179/2012 15, 16 §) 

 

4. Toiminta-alueen kenttärakenteen pinta tulee toteuttaa hakemuksessa esitettyyn 

tasoon +150,00…+153,0 m (N2000). Kenttärakenteessa käytettävä betoni- ja tii-

lijäte tulee murskata rakenteisiin soveltuvaan palakokoon. Betoni- ja tiilijätteen 

käsittelyalueen sekä laadunvarmistusta odottavien varastokasojen, purkualueen 

ja tukitoiminta-alueen osalta kenttä on päällystettävä asfaltilla tai muulla vastaa-

valla tarkoitukseen sopivalla pinnoitteella, jolla saavutetaan riittävä suojaustaso. 

Myös aggrekaatin polttoainesäiliöineen tulee sijoittua asfaltoidulle alueelle. Pääl-



lystetyllä alueella muodostuvat pintavedet on johdettava hiekan- ja öljynerotti-

men sekä sulkuventtiilikaivon kautta maastoon. Päällystetyn kentän kuntoa ja 

tiiviyttä on jatkuvasti seurattava ja korjattava tarvittaessa. Myös kestopuujätteen 

varastointi tulee sijoittua päällystetylle alustalle tai sen säilytykseen tulee olla 

metallinen vaihtolava tai vastaava. (YSL 52 §, VNA 713/2014 16 §) 

 

5. Toiminta-alueella saa harjoittaa toimintaa arkisin (ma-pe) kello 7.00-18.00. Jät-

teiden murskausta tai vastaavaa voimakasta melua aiheuttavaa toimintaa saa kui-

tenkin tehdä ajalla 1.6.-31.8. vain arkisin klo 7.00-16.00. Toimintaa ei saa har-

joittaa 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. Alueen ulkokäymälää tulee hoitaa siten, ettei siitä aiheudu hajuhaittaa eikä muu-

ta haittaa ympäristölle tai terveydelle. Käymäläjäte tulee hoitaa asianmukaisesti 

ja jätesäiliö tulee tyhjentää riittävän usein. (YSL 7, 16, 17 §, JL 13 §)  

 

10. 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 

 

11. 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-

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  

 

12. 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 §) 

 

13. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava alueen vaikutuksia pintavesiin öljyn- ja 

hiekanerotuskaivon alapuolelta ennen veden laskua maastoon 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 §) 

 

14. 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 

 

15. 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 

 

16. 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 

toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. Alueesta ei saa aiheutua haittaa tai 

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



 

 

 

Vakuus 

 

17. 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. Asutus sijaitsee yhtä kiin-

teistöä lukuun ottamatta laitoksesta verrattain etäällä eikä laitoksen lähiympäristössä 

ole erityisiä virkistys- tai luontoarvoja. 

 

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.  

 

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 jätemateriaalien laatu ja määrät on rajattu hakemuksen mu-

kaisiksi. (lupamääräys 2)  

 

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

jätettä. Noudattamalla rakennus- ja purkujätteen lajittelutoiminnassa mahdollisimman 

hyvin jätelain mukaista etusijajärjestystä toteutetaan jätteiden hyötykäytön edistämistä 

parhaan käytännön mukaisesti. (lupamääräys 3) 

 

Kenttärakenne voidaan tehdä hakemuksessa esitettyyn tasoon. Koska alueelle tuotavan 

betoni- ja tiilijätteen liukoisuusarvot tutkitaan vasta alueella, on sen käsittely ja varas-

tointi tehtävä nestetiiviillä päällystetyllä alustalla, jotta mahdollisten liukoisten haitta-

aineiden pääsy maaperään estetään ja hulevedet ovat hallittavissa. Myös lupamääräyk-

sessä luetellut muut alueet on päällystettävä maaperän ja pohjaveden suojaamiseksi. 

Päällysteen riittäväksi suojaustasoksi katsotaan asfaltti, jonka tyhjätila on enintään 5 

prosenttia, tai muu sellainen materiaali, jonka läpi enintään 5 prosenttia sadevedestä 

imeytyy rakenteeseen. Asfaltin tiiviys edellyttää sen paikkaamista esimerkiksi maan 

painumisen aiheuttaman rikkoutumisen seurauksena. Sulkumahdollisuudella varuste-

tulla 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) 

 

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)  

 

Käymäläjätteen käsittelyssä tulee huomioida kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 

vaatimukset. Kuivakäymälän alustan tai umpisäiliön tulee olla tiivis. Käymäläjätteet 

tulee kompostoida asianmukaisesti ja riittävän kauan ennen jatkokäyttöä tai toimittaa 

hyväksyttyyn jatkokäsittelypaikkaan viimeistään säiliön täyttyessä. (lupamääräys 9)  

 

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 10) 

 

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava riittävän opastuksen ja informaation antami-

sesta alueen työntekijöille ja jätteiden kuljettajille. Työkoneet aiheuttavat riskin maa-

perälle ja vesistölle esimerkiksi rikkoutuessaan. Öljyvahingon sattuessa oikeanlainen 

ja nopea toiminta ehkäisee pilaantumisen leviämistä. (lupamääräys 11) 

 

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 12) 

 

Lupamääräyksen mukaisten säännöllisten pintavesinäytteiden avulla saadaan selville 

toiminnan vaikutukset pintavesiin. (lupamääräys 13) 

 

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 14) 

 

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 15) 

 

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 16)    



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 17) 

 

VASTAUS HAKEMUKSESTA ESITETTYYN LAUSUNTOON JA MUISTUTUKSEEN 

 

Ympäristöterveysjaoston lausuntoon viitaten todetaan, että toiminnan meluhaittaa ra-

joitetaan lupamääräyksillä 5 ja 6. Lisäksi lupamääräyksessä 6 velvoitetaan tarvittaessa 

melumittauksiin. Sisätiloihin ulottuvaan meluun ei ympäristöluvassa voida ottaa kan-

taa, koska siihen sovelletaan eri lainsäädäntöä. Lehtelän tilan porakaivossa vesi on 

niin syvällä, ettei kyseinen kuivien jätemateriaalien käsittely aiheuta kaivolle sellaista 

riskiä, että veden laadun seuranta olisi tarpeen. Vielä lähempänä on myös vastaavaa 

jätteenkäsittelytoimintaa.  

 

Muistutuksessa esitettyihin asioihin todetaan, että kaupunki maanomistajana vuokraa 

kyseisen kiinteistön yksityisen yrityksen toimintaa varten eikä ole itse mukana toi-

minnassa. Rakennus- ja ympäristöjaosto on itsenäinen päättävä toimielin, joka toimii 

ympäristönsuojeluviranomaisena eikä edusta kaupunkia maanomistajana. Yksi merkit-

tävimmistä eri toimijoiden aiheuttamista yhteisistä haitoista on melu, jonka vuoksi 

alueella on tehty toimijoiden yhteisiä melumittauksia kokonaismelun hahmottamisek-

si. Myös tämän päätöksen lupamääräyksessä 6 velvoitetaan toimijaa osallistumaan yh-

teismelumittaukseen, kun sellainen järjestetään. Yleisillä teillä tapahtuvaan liikentee-

seen lupapäätöksissä ei voida puuttua. Alueelle on suunniteltu tulevassa kaavassa teol-

lisuutta. Alueen ympäristöluvan varaiset toiminnot, kuten louhinnat, osittain tukevat 

teollista toimintaa edistämällä pohjarakentamista, eivätkä ainakaan vaikeuta kaavan 

toteuttamista. Toiminnot ovat tulleet Nuutin alueelle hajalleen yksitellen eri aikoihin. 

Ympäristövaikutusten arviointia ei ole katsottu yhdenkään toimijan kohdalla tarpeel-

liseksi eivätkä alueen viimeisimmät suhteellisen pienet toimijat ole nostaneet alueen 

ympäristön kokonaiskuormitusta niin merkittävästi, että alueelle olisi tarpeen tehdä 

ympäristövaikutusten arviointia.     

 

LUVAN VOIMASSAOLO 

 

Päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa 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 §) 

 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA (YSL 199 §) 

 

Ympäristönsuojelulain 198 §:n mukaan toimintaa ei saa aloittaa tai muuttaa ennen 

kuin siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen. Ympäristönsuojelulain 199 §:n 

mukaan lupaviranomainen voi kuitenkin luvan hakijan pyynnöstä perustellusta syystä 

ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, määrätä, että 

toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen.  

 



Rakennus- ja ympäristöjaoston näkemyksen mukaan toiminta voidaan aloittaa lupa-

päätöstä noudattaen ennen sen lainvoimaisuutta. Hakija on esittänyt riittävät peruste-

lut toiminnan aloittamiselle. Toiminta on vastaavaa kuin alueelle suunnitellussa kaa-

vassa. Toiminta on keskeytettävissä tai lopetettavissa ilman pysyviä ympäristövaiku-

tuksia. Toiminnalta vaaditaan ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen hakijan esit-

tämä 10 000 euron vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen ku-

moamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Vakuus on asetettava Jyväskylän 

kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen eduksi ennen toiminnan aloittamista ja va-

kuuden on oltava voimassa luvan lainvoimaiseksi tuloon saakka. 

 

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, 198-199, 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 § 

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. Lisäksi ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista 

oikeutta aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan asian ja vakuuden 

käsittelystä pääasian yhteydessä peritään kohdan 12 mukainen 396 euron lisämaksu. 

Käsittelymaksu on kaikkiaan 3 673 euroa. 
  

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

Kasbitek Oy, Heinämäentie 20, 40250 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 8.6.2020. 

 

 

 

 



MUUTOKSENHAKU 

 

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

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

päättyy 15.7.2020. Valitusosoitus on liitteenä.  

 

LIITTEET  

Valitusosoitus 


