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ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka 
koskee Maanrakennus T. Mäkelä Oy:n olemassa olevan ympäristöluvan muutosta. 
Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:ssä tarkoitetun toiminnan aloittamiseksi 
muutoksenhausta huolimatta.

HAKIJA  
Maanrakennus T. Mäkelä Oy 
Vasarakatu 27
40320 Jyväskylä

Yhteyshenkilö Teijo Mäkelä, teijo.makela@tmakela.fi

y-tunnus 1461268-1

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Hakemuksen mukaan laitoksella käsitellään betonijätettä maksimissaan 20 000 t/vuo-
si, tiilijätettä 5 000 t/vuosi, puujätettä 1 500 t/vuosi, energiajätettä 400 t/vuosi ja asfalt-
tijätettä 100 t/vuosi. Toimintaan kuuluu jätteen käsittelyä, betoni- ja tiilijätteen murs-
kausta, jätteen välivarastointia ja siirtokuormausta. Murske hyödynnetään alkuvaihees-
sa laitosalueen kenttärakenteissa. 

Maanrakennus T. Mäkelä Oy laitosalue sijaitsee Palokassa, Jyväskylän kaupungin 
omistaman Mattila-nimisen tilan (179-404-62-3) noin 2 hehtaarin suuruisella vuokra-
alueella (179-404-62-3-2), osoitteessa Koppalankaari 177. 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaan toiminta on ympäristöluvanvaraista. Ympäris-
tönsuojelulain 29 §:n 1 momentin mukaan luvan saaneen toiminnan olennaiseen muut-
tamiseen on oltava lupa.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

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

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN

Hakemus toiminnan olennaiseen muuttamiseen on tullut vireille 6.6.2017. Hakemusta 
on täydennetty 28.6.2017.



TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 29.9.2009 myöntämä ympä-
ristölupa Joutsan Kuljetus Oy:lle, joka koskee betoni- ja tiili-, asfaltti-, puu-, ja ener-
giajätteen esikäsittelyä, varastointia ja murskausta sekä siirtokuormausta. Ympäristö-
lupa siirtyi Maanrakennus T. Mäkelä Oy:lle 29.1.2014.

Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonnan 12.1.2017 tekemä toimenpidelupapäätös 
(2016-1272).

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Jätteenkäsittelylaitos sijoittuu Kirrin asemakaavan laajennus/Terttumäki alueesta län-
teen ja jää Länsi-Palokan osayleiskaavaluonnoksen rajauksen sisälle. Hakemuksen mu-
kaan alueen luontoarvot ovat vähäiset, sillä alue on avohakattua metsäpohjaa ja kallio-
ta. Alue rajoittuu pohjoispuolelta Talastyö Oy:n jätteenkäsittelyalueeseen ja laitoksen 
lähistöllä on lisäksi vastaavaa toimintaa harjoittava yritys Reijo Lehti Oy ja Purku & 
Piikkaus Oy:n jätteen käsittelyalue sekä Lemminkäinen Oyj:n louhinta- ja murskaus-
asema. 

Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 330 metrin etäisyydellä laitoksesta ja 450 metrin 
säteellä sijaitsee useita asuinkiinteistöjä. Terttumäen asutus sijaitsee yli 450 metrin 
päässä laitoksesta itään. 

LAITOKSEN TOIMINTA HAKEMUKSEN MUKAAN

Yleiskuvaus toiminnan muutoksista
Hakemus koskee olemassa olevan ympäristöluvan muutosta. Lupaa haetaan laitos-
alueen muutokselle ja jätteen käsittelytoiminnassa tapahtuviin muutoksiin. Metener 
Oy/Juha Luostarinen on tehnyt uudet suunnitelmat laitosalueesta. Suunniteltu maanra-
kentamisessa käytettävä betonimurskan määrä on noin 17 000 m3. Laitosaluetta on täy-
tetty noin 2265 m3:n verran. 

Voimassa olevan ympäristöluvan mukaiseen laitoksen kapasiteettiin käsitellä ja hyö-
dyntää rakennuspurkujätteitä haetaan muutosta 4 500 tonnista 27 000 tonniin vuodes-
sa. Laitoksella tullaan hyödyntämään betonijätettä maksimissaan 20 000 t/vuosi (ny-
kyisen luvan mukaan 2 500 t/v), tiilijätettä 5 000 t/vuosi (nykyisen luvan mukaan 1 
000 t/v), puujätettä 1 500 t/vuosi (nykyisen luvan mukaan 500 t/v), energiajätettä 400 
t/vuosi ja asfalttijätettä 100 t/vuosi. Toimintaan kuuluu jätteen käsittelyä, betoni- ja tii-
lijätteen murskausta, jätteen välivarastointia ja siirtokuormausta. 

Hakemuksen mukaan laitokselle tuodaan betoni- ja tiilijätteet pääsääntöisesti talous-
alueen purkutyömailta. Osa tiilistä varastoidaan tiilijätteen varastoalueella uusiokäyt-
töä varten ja osa tiilistä läjitetään betonijätteen kanssa ns. laitetoimintaan varatulle 
alueelle, jossa ne murskataan pari kertaa vuodessa ulkopuolisen urakoitsijan toimesta 
liikuteltavalla mobiilimurskaimella muutamien päivien pituisina jaksoina. Suurimpia 
betonikappaleita voidaan murskata jo ennen varastointia, kaivinkoneeseen liitettävällä 
murskaimella. Murske hyödynnetään alkuvaiheessa alueen maarakentamisessa ja toi-
mitetaan jatkossa käytettäväksi hyväksytyissä käyttökohteissa. 
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Energiajäte on rakennustyömailta kerättävää muovi-, puu ja pakkausjätettä, jota murs-
kataan tarvittaessa ja varastoidaan lyhytaikaisesti ennen toimittamista voimalaitokseen
tai energiajätteen kuljettajille. Toiminnanharjoittajalla on tarkoitus rakentaa sekalais-
ten energiajätekuormien lajittelua varten energiajätteen varastoalueelle pressuhalli, 
jossa lajittelu sekä muovijätelavojen ja jätepahvien välivarastointi voidaan tehdä aluet-
ta roskaamatta.

Toiminnanharjoittajan mukaan asfalttijätettä tuodaan laitosalueelle ainoastaan silloin, 
kun jätettä voida toimittaa suoraan asfalttiasemalle. Välivarastoinnin jälkeen jäte toi-
mitetaan asfalttiasemalle.

Laitosalueella tullaan käyttämään ja säilyttämään hakijan kaivinkoneita, pyöräkuor-
maajia ja dumppereita kulloisenkin työtarpeen mukaan. Laitoksen päivittäisiin toimin-
ta-aikoihin ei hakemuksessa ole esitetty muutoksia. Voimassa olevan ympäristöluvan 
mukaista polttoaineen varastointia ja tankkausta ei alueella tulla harjoittamaan. 

Laitosalueen kenttärakenteet
Metener Oy/Juha Luostarisen 1.7.2016 tekemän laitosaluetta koskevan suunnitelman 
mukaiselta alueelta kuoritaan loputkin pintamaat. Pintamaat, joita tulee olemaan yh-
teensä noin 2000 m3, sijoitetaan alueen koillisosaan käytettäväksi myöhempiin maise-
mointitarpeisiin. Pintamaiden kuorimisen jälkeen laitosalueen pohjoisnurkalla olevan 
louhittavan kallion määrä tarkentuu. Kalliota louhitaan suunnitelman mukaiseen kor-
kotasoon eli korkeintaan 10 000-15 000 tonnia. Kenttärakennesuunnitelman mukaan 
laitosalueen maanrakentamiseen käytetään betonimursketta 17 000 m3, noin 2263 m3 
mursketta on sijoitettu alueelle. Alueelle on laadittu vesien johtamissuunnitelma ja ve-
sien johtamisesta on tehty sopimus Talastyö Oy:n kanssa.

Vuokra-alueen pinta-ala on noin 2 hehtaaria, josta vajaa puolet rakennetaan laitos-
alueeksi. 

Päällystetyn piha-alueen rakennekerrokset
-Häiriintymättömän ja tasatun pohjan päälle rakennetaan routimattomat rakenneker-
rokset tiivistäen kerroksittain
Perusmaan: Kallioalueen (kallio pinnassa tai suorite-

taan louhintaa):
-Kulutuskerros AB 16/120  50 mm -Kulutuskerros AB 16/120  50 mm
-Tiivis kerros ABT 16  50 mm -Tiivis kerros ABT 16  50 mm
(vedenläpäisevyys max 1x10 -8 m/s) (vedenläpäisevyys max 1x10 -8 m/s)
-Profilointi KaM 0/31             100 mm -Profilointi KaM 0/31             100 mm    
-Kantava / jakava kerros  400 mm -Kallio
KaM 0/63
-Perusmaa/täyttö (esim. betonimurske)

Päällystämättömän piha-alueen rakennekerrokset
-Häiriintymättömän ja tasatun pohjan päälle rakennetaan routimattomat rakenneker-
rokset tiivistäen kerroksittain
Perusmaan: Kallioalueen (kallio pinnassa tai suorite-

taan louhintaa):
-Pinta/kantava kerros KaM 0/63 400 mm -Pinta/kantava kerros KaM 0/63 400 mm
-Perusmaa / täyttö (esim. betonimurske) -Kallio 
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Liikenne
Liikenteen määrä vaihtelee kausittain. Liikennöinti pyritään järjestämään arkisin kello 
7-18 väliselle ajalle. Enimmillään raskaita ajoneuvoja liikennöi päivittäin kymmeniä 
kertoja, mutta ajoittain liikennöinti on hyvin vähäistä. Kaikki liikennöinti tapahtuu 
pääsääntöisesti Pykälistönkujan kautta

Paras käyttökelpoinen tekniikka ja ympäristön kannalta paras käytäntö
Hakemuksen mukaan toiminnassa käytetään energiatehokasta kalustoa. Toiminnassa 
pyritään hyödyntämään myös palveluntarjoajia, jotka käyttävät uudenaikaista, parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa. Pölyämistä torjutaan veden käytöllä. Toiminnot pyritään 
ajoittamaan arkisin kello 7-18 väliselle ajalle. 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 

Pohjaveden ja maaperän suojelu 
Toiminnanharjoittajan mukaan laitoksen normaalitoiminnassa vaikutuksia maaperään 
tai pohjaveteen ei ole. Laitosalueen pintavedet kerätään kaadoilla ohjaten asemapiir-
roksen mukaisesti sadevesikaivoihin ja ohjataan suunnitelman mukaisesti alueen rajal-
la olemassa olevaan rajaojaan hiekan- ja öljynerotuksen kautta. Alueen kallion muodot
ovat sellaiset, että muut vedet alueen reunamilta ohjautuvat samaan avo-ojaan joko 
suoraan tai kaivetun avo-ojan kautta. 

Päästöt ilmaan ja melu
Toiminnanharjoittajan mukaan murskauksessa syntyvät pölypäästöt ilmaan huomioi-
daan riittävällä kosteudella murskauksen yhteydessä lainvoimaisen ympäristöluvan lu-
pamääräyksen 13 mukaisesti. 

Hakemuksen mukaan alueella tapahtuva toiminta lisää liikennöintiä alueella erityisesti
raskaalla kalustolla. Samoja tieyhteyksiä hyödyntävät myös useat vastaavat toimijat ja 
alueella sijaitsee myös kaupungin maakaatopaikka. Häiriön välttämiseksi raskas lii-
kenne samoin kuin henkilöautoliikenne pyritään ohjaamaan pääsääntöisesti Pykälis-
tönkujan kautta.

Palokan alueen useiden yritysten yhteismelusta on Promethor Oy tehnyt 17.9.2013 
ympäristömeluselvityksen. Selvityksen yhteenvedossa todetaan, että laskentatulosten 
perusteella merkittävintä melua aiheutuu kiviaineksen ottotoiminnasta ja pienempien 
toimijoiden betoninkäsittelystä aiheutuva meluhaitta on selvästi vähäisempää, eikä sii-
tä aiheudu ohjearvon ylitystä yhdelläkään asuinrakennuksella.

Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen
Laitosalueelle purkutyömailta tuotavat jätekuormat lajitellaan laitostoimintaan varatul-
la alueella kasoihin. Betoni- ja tiilijätekasat ja tarvittaessa energiajätteet murskataan 
hyötykäyttöä varten. Betoni- ja tiilimurske hyödynnetään alkuvaiheessa laitosalueen 
kenttärakenteissa ja jatkossa toimitetaan käytettäväksi hyväksytyissä kohteissa. Ener-
giajäte varastoidaan lyhytaikaisesti ennen toimittamista voimalaitokseen tai energiajät-
teen kuljettajille. 

Laitoksen työntekijät perehdytetään alueella kulloinkin tehtäviin toimiin sekä ympäris-
töluvan lupamääräyksiin. Alueen toiminnoista ja käsiteltävistä jätteistä pidetään kirjaa 
säilytettävien siirtoasiakirjojen avulla. 
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TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Toiminnanharjoittaja on laatinut jätteen seuranta- ja tarkkailusta suunnitelman. 

Muilta osin toiminnan tarkkailu suoritetaan voimassa olevan ympäristöluvan lupaehto-
jen mukaisesti.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

Ympäristöriskit liittyvät koneiden käyttöön liittyviin polttoaine-, hydrauliöljy- tai voi-
teluöljyvuotoihin. Näiden varalta alueella pidetään saatavilla riittävä määrä imeytystur-
vetta.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 31.7.-
29.8.2017 sekä kaupungin internet-sivuilla 31.7.-29.8.2017. Lupahakemus ja siihen 
liittyvät suunnitelmat ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä palvelupiste Hanni-
kaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. Hakemuksen vireilläolosta ei ole 
tiedotettu lehdessä, koska asian merkitys on vähäinen. Asianosaiset on kuultu 26.7-
.2017 lähetetyllä erityistiedoksiannolla hakemuksesta.  

Tarkastukset ja neuvottelut
Lupahakemuksen johdosta jätteenkäsittelyalueelle tehtiin tarkastus 3.7.2017. Muistio 
on liitetty lupa-asiakirjoihin. Ympäristölupahakemukseen liittyviä neuvotteluja on pi-
detty 16.2.2016 ja 14.3.2017.

Lausunnot 
Ympäristölupahakemuksesta on pyydetty lausunto Jyväskylän kaupungin ympäristö-
terveysjaostolta.

Ympäristöterveysjaosto totesi 30.8.2017 lausuntonaan seuraavaa:
- Laitoksen toiminta tulee toteuttaa siten, että valtioneuvoston päätöksen (993/1992)   
mukaisia melutason ohjearvoja ei ylitetä.
-Toiminta tulee toteuttaa siten, että sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 
(545/2015) mukaisia melun toimenpiderajoja asunnoissa tai muissa oleskelutiloissa ei 
ylitetä (asuinhuoneet päiväajan klo 7–22 keskiäänitaso LAeq  35 dB).
-Melun torjuntatoimenpiteiden riittävyys tulee varmistaa melutasojen mittauksin lä-
himmiltä kiinteistöiltä toiminnan alkuvaiheessa sekä tarvittaessa myös jatkossakin. 
Mittauspiste tulee valita siten, että tulokset kuvaavat asukkaisiin kohdistuvaa tyypillis-
tä melualtistusta ja antavat riittävän luotettavan ja edustavan kuvan melun alueellisesta
ja ajallisesta vaihtelusta sekä melun syistä.
-Palokan alueen yhteismeluselvitys olisi hyvä päivittää, koska toiminta  
alueella on muuttunut 17.9.2013 (Promethor Oy) laaditun yhteismeluselvityksen jäl-
keen. 
-Toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa. Laitokselle johtavien teiden ja muun toimin-
taympäristön pölyntorjunnasta on huolehdittava tarvittaessa kastelemalla. Alueella on 
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oltava riittävästi varastoituna vettä pölynsidontaan. Laitokselle johtavan tien kastelu- 
ja suolaamisajankohdat on kirjattava. Työmaaliikenteestä johtuvaa tärinää, melua ja 
pölyä voidaan pienentää mm. tekemällä kulkuväylät tasaisiksi sekä pienentämällä ajo-
neuvojen nopeuksia.
 - Lähialueen talousvesikaivojen osalta tulee varmistua, että veden laatu ei toiminnan 
edetessä heikkene. Tarvittaessa lähialueen talousvesikaivojen veden laatu tulee tutkia 
esim. vähintään kerran vuodessa.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta 28.8.2017 jätetyssä muistutuksessa (4 allekirjoittajaa) todetaan seuraa-
vaa:
-Alueelle nyt voimassa olevan ympäristöluvan puitteissa tapahtuva rakennusmateriaa-
lin purku- ja erityisesti murskaustoiminta aiheuttaa huomattavaa haittaa ympäristölle 
ja ympäröivälle asutukselle. Suunnitellun laitoksen kapasiteetin lisääminen 4 500 ton-
nista 27 000 tonniin vuodessa (erityisesti betonijätteen määrän lisääntyminen kahdek-
sankertaiseksi, tiilijätteen viisinkertaiseksi ja puujätteen kolminkertaiseksi) tekee hai-
tasta kohtuuttoman suuren. Mielestämme näin suurta jätteenkäsittely- ja murskaustoi-
mintaa ei tule sallia näin lähelle jo toteutunutta asutusta.
-Suunnitellusta murskauslaitoksesta on lähimpään asutukseen, paritalo Huuhanmäen-
tie 25, matkaa n. 230 m. Alle 450 m säteelle mahtuu runsaasti asutusta. 600 -1000 m 
säteellä on kymmeniä asuinrakennuksia mukaan lukien vasta rakennettu Terttumäen 
omakotialue. Myös kaavoitusohjelmassa oleva Lintukankaantien pohjoispuolelle 
suunniteltu uusi omakotialue on murskaustoiminnan aiheuttaman melun piirissä, n. 
600 m etäisyydellä. Suunnitellun toiminnan vaikutusalueella on runsaasti asutusta.
-Purkujätteen murskaus aiheuttaa erittäin kovaa ja häiritsevää melua sekä pölyä. Toi-
mintaan liittyvän raskaan liikenteen merkittävä lisääntyminen aiheuttaa huomattavaa 
haittaa vielä varsinaisen murskaustoiminnan ulkopuolellakin. Toiminta-aikoja ei tulisi 
väljentää nykyisistä jo haitalliseksi koetusta. Viranomaisvalvontaa tulisi tehdä selvästi 
nykyistä tiukemmin. 

Hakijan kuuleminen ja vastine
31.8.2017 päivätyllä kirjeellä on hakijalle varattu tilaisuus antaa vastineensa.

Maanrakennus T. Mäkelä Oy antoi 4.9.2017 vastineensa, jossa todetaan muistutukseen
seuraavaa:
-Toiminnan suunnittelussa on huomioitu toiminnan sijainti suhteessa olemassa olevaan
asutukseen. 
-Muistutuksessa esitetään, että "Purkujätteen murskaus aiheuttaa erittäin kovaa ja häi-
ritsevää melua sekä pölyä".  Suunniteltu toiminta toteutettuna ympäristöluvan mää-
räysten mukaisesti ei täydessäkään mittakaavassa tule ylittämään VNA 993/1992 mu-
kaisia melutason ohjearvoja, STM 545/2015 mukaisia toimenpiderajoja tai tuota pöly-
haittoja.
-Suurin meluvaikutus syntyy betonin käsittelystä alueella. Tähän voidaan kuitenkin 
vaikuttaa merkittävästi mm. käsittelemällä betoni jo purkupaikalla, jolloin käsittely-
alueella toteutetaan vain betonin vastaanotto. Huomautamme myös, että mobiilimurs-
kausta käytetään ainoastaan niissä tapauksissa, joissa käsiteltävää betonia on kerralla 
riittävän paljon. Murskausjaksot ovat lyhyitä ja ajoittaisia. Lisäksi ne voidaan ajoittaa 
esimerkiksi talvikaudelle, jolloin pölyhaitoilta vältytään kokonaan. Mikäli murskausta 
on tarpeen suorittaa kesällä, voidaan pölynhallinta suorittaa kastelemalla.
Pienemmät betonierät käsitellään kaivinkoneen lisälaitteella tehtävänä pulverointina, 
jonka meluvaikutus on samalla tasolla kaivinkoneella tehtävän kaivamisen kanssa.
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-Puun hakettamisen meluvaikutukset ovat vielä betonin murskaustakin pienemmät ja 
myös puun murskaus tapahtuu ajoittain tehtävissä lyhytkestoisissa jaksoissa.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Jyväskylän  kaupungin  rakennus-  ja  ympäristölautakunta  myöntää  Maanrakennus  T.
Mäkelä Oy:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen luvan jätteenkäsitte-
lylaitoksen toiminnan muutokselle Palokassa. Toiminta sijoittuu Mattila-nimisen tilan
(179-404-62-3)  noin  2 hehtaarin  suuruisella  vuokra-alueelle  (179-404-62-3-2).  Toi-
mintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen ja tämän päätöksen lupamääräysten mukaises-
ti. Muilta osin on noudatettava Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakun-
nan  29.9.2009  myöntämää  ympäristölupaa  Joutsan  Kuljetus  Oy:lle  Dnro:KARP
46/2009 lukuun ottamatta lupamääräyksiä 2, 3, 5, 7, 14, 15, 16, 23 ja 26  jotka raukea-
vat. Rauenneiden lupamääräysten tilalle tulee uudet lupamääräykset 2, 5, 7, 16 ja 23
lukuun ottamatta lupamääräyksiä 3, 14, 15 ja 26, jotka tarpeettomina poistuvat. 

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää luvan aloittaa toiminta ennen luvan lain-
voimaisuutta.

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin
Lausunnossa ja muistutuksessa esitetyt asuinkiinteistöille aiheutuvat melu- ja pöly-
päästöjä koskevat seikat on otettu huomioon voimassa olevan ympäristöluvan lupa-
määräyksissä 12 ja 13. Ympäristöön, lähinnä maaperään/pohjaveteen, kohdistuvien 
päästöjen vähentämiseksi on annettu kenttärakenteita koskeva lupamääräys 2 ja laitos-
alueen pintavesien tarkkailua koskeva lupamääräys 17 sekä useita jätteitä koskevia lu-
pamääräyksiä. Lupamääräykset pätevät myös kapasiteetin ja murskauspäivien lisään-
tyessä. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (545/2015) mukaiset asuntoja koske-
vat melun toimenpiderajat eivät kuulu ympäristöluvassa sovellettaviin seikkoihin. Lu-
pamääräykseen on sovellettu Valtioneuvoston päätöstä melutason ohjearvoista 
(993/1992). 

Muistutuksessa ja lausunnossa esille tulleita laitoksen kapasiteetin lisäyksestä aiheutu-
via lisääntyneitä ympäristövaikutuksia seurataan voimassa olevassa ympäristöluvassa 
olevilla lupamääräyksillä tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista (lupamääräykset 
16-22). Lupamääräyksillä kontrolloidaan ympäristöluvan noudattamista. Mikäli esiin-
tyy tarvetta alueen toiminnoista aiheutuvien päästöjen ympäristövaikutuksien selvittä-
miseen, voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksen 19 perusteella valvontavi-
ranomainen voi tarvittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajan osallistumaan alueen 
muiden toimijoiden kanssa ympäristövaikutuksia koskeviin ympäristöselvityksiin. 
Toiminta kuuluu suunnitelmallisen valvonnan piiriin ja valvontaohjelman mukaisesti 
laitoksen ympäristöluvanmukaisuutta valvotaan vuosittain tehtävillä tarkastuksilla.

Laitoksen päivittäiset toiminta-ajat pysyvät samana. Muistutuksessa esitetty liiken-
nöinti ei kuulu ympäristöluvassa ratkaistaviin seikkoihin.

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
 

2. Laitosalue tulee rakentaa Metener Oy/Juha Luostarisen 1.7.2016 laitosaluetta koske-
van suunnitelman mukaisesti. Laitosalueen rakentamiseen tulee käyttää vain vaaditta-
vien rakennekerrosten kannalta tarpeellinen määrä laatuvarmennettua betoni- ja tiili-
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murskaa. Päällystetyn alueen asfaltin tyhjätila tulee olla enintään 5 prosenttia tai muulla
rakenteella tulee saavuttaa vastaava suojaustaso. Kentän pintavedet tulee johtaa suunni-
telman mukaisesti hiekan- ja öljynerottimen sekä sulkukaivon kautta. Valmiin kentän 
kuntoa, kuten halkeilua ja painumista on tarkkailtava säännöllisesti ja suunnitelmalli-
sesti. Havaitut viat on korjattava viipymättä. (YSL 16, 17 ja 52 §:t) 

5. Kenttärakenteiden valmistuttua laitosalueelle saa toimittaa ja varastoida hakemuk-
sessa esitetyn mukaisesti purkujätettä enintään 27 000 tonnia vuodessa. Betonijätettä 
saa olla enintään 20 000 tonnia vuodessa, tiilijätettä enintään 5 000 tonnia vuodessa, 
puujätettä 1 500 tonnia vuodessa energiajätettä 400 tonnia vuodessa ja asfalttijätettä 
100 tonnia vuodessa. Laitosalueelle tuotavien jätteiden tulee olla purkupaikalla lajitel-
tua ja epäpuhtauksista puhdistettua. Varastoitavan betoni- ja tiilijätteen tulee täyttää lu-
pamääräysten 6 ja 16 vaatimukset. Energiahyötykäyttöön toimitettavan jätteen on täy-
tettävä jätettä vastaanottavan ympäristöluvan saaneen laitoksen vastaanottovaatimukset.
(YSL 52 ja 58 §:t; JL 13 ja 29 §:t) 

7. Jätettä saa varastoida laitosalueella enintään kolme vuotta ennen sen hyödyntämistä 
tai esikäsittelyä ja alle vuoden ennen sen loppukäsittelyä. Betoni- ja tiilijätteet saa 
murskata lupahakemuksen mukaisesti ja energiajätteet tarvittaessa varastointia ja pois-
kuljetusta varten. Hyödyntämiskelvottomia jätteitä ei laitosalueella saa varastoida yli 
kolme kuukautta. (YSL 52 ja 58 §:t; JL 13 §; VnA 331/2013 3 §)

16. Tiili- ja betonimurskeesta on otettava näyte jokaista alkavaa 2 500 tonnia kohti. 
Alle 2 500 tonnin purkukohteissa muodostuvat massat voidaan yhdistää näytteenottoa 
varten. Näytteenottotapahtumassa on otettava yhteensä kolme ns. erillistä rinnakkais-
näytettä. Rinnakkaisnäytteitten koko on oltava vähintään 30 kg. Rinnakkaisnäytteistä 
valitaan satunnaisesti yksi näyte murskeen laadunvalvontatutkimuksia varten ja muut 
rinnakkaisnäytteet säilytetään mahdollisia jatkotutkimuksia varten. Tutkittavasta näyt-
teestä on määritettävä kadmiumin (Cd), kromin (Cr), kuparin (Cu), lyijyn (Pb) ja sul-
faatin (SO4

2-) liukoisuudet sekä PAH- ja PCB-kokonaispitoisuudet.  
 
Murskeen liukoisuudet eivät saa ylittää seuraavia liukoisuusraja-arvoja: Cd 0,02 
mg/kg, Cr 0,5 mg/kg, Cu 2,0 mg/kg, Pb 0,5 mg/kg ja SO4

2- 3 000 mg/kg. Murskeet 
SO4

2- liukoisuudeltaan 1000 mg/kg- 3000 mg/kg on läjitettävä erilleen liukoisuudel-
taan alle 1000 mg/kg murskeista ja niiden erityisvaatimukset hyödyntämiselle maara-
kentamisessa on otettava huomioon. Kokonaispitoisuudet eivät saa ylittää seuraavia 
raja-arvoja: PAH 20 mg/kg sekä PCB 0,05 mg/kg. Tulokset hyödynnettävän materiaa-
lin liukoisuuksista ja kokonaispitoisuuksista on toimitettava Jyväskylän kaupungin 
ympäristönsuojeluun ennen murskeen sijoittamista laitosalueen rakenteeseen. (YSL 52
ja 62 §:t; JL 13 §)

23. Luvan hakijan on asetettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelulle yhteensä 
18 000 euron vakuus välittömästi luvan tultua lainvoimaiseksi. Vakuuden on oltava 
voimassa koko luvanmukaisen toiminnan ajan. Ympäristönsuojeluviranomainen voi 
tarvittaessa tarkistaa vakuuden määrää. (YSL 59 ja 60 §:t)

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset 
Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa 
harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, 
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toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetus-
ten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on sää-
detty.

Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toi-
minnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimin-
tojen kanssa:
- terveyshaittaa;
- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa;
- 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.

Lupamääräysten perustelut 

Lupamääräys 2
Kentän rakennekerroksissa käytettävän betoni- ja tiilimurskeen ympäristökelpoisuuden
osalta noudatetaan soveltuvin osin Valtioneuvoston asetusta eräiden jätteiden hyödyn-
tämisestä maarakentamisessa (VNa 591/2006) vaatimuksia. Kenttärakenteen päällystä-
misellä vähennetään veden suotautumista rakennekerroksiin ja ehkäistään haitallisia 
ympäristövaikutuksia sekä vähennetään vahinkoriskiä. 

Valumavesien ohjaamisella laitosalueen ympäriltä laitosalueen kaakkoispuolella ole-
vaan purku-uomaan sekä kentän pintavesien johtamisella hiekan- ja öljynerottimen ja 
sulkukaivon kautta purku-uomaan, ehkäistään vesien aiheuttamat haitat ja haitallisten 
aineiden pääsy ympäristöön. 

Laitosalueen rakentamiselle ja sade- ja salaojavesien johtamiselle on myönnetty toi-
menpidelupa 2016-1272, jonka lupamääräyksiä noudatetaan.

Lupamääräykset 5 ja 7
Alueella käsiteltävien, hyödynnettävien ja alueella varastoitavien sekä alueen raken-
teissa hyödynnettävien jätteiden määrää ja laatua sekä käsittelyä voidaan ympäristölu-
vassa rajoittaa. Asetetut rajoitukset takaavat riittävän kapasiteetin, mutta toimiminen 
niiden puitteissa myös ennaltaehkäisee häiriötilanteita. Jätteiden varastointia koskevat 
määräajat on annettu valtioneuvoston kaatopaikka-asetuksen mukaisina. Asetuksen 
mukaan kaatopaikkana ei pidetä aluetta, jossa annetut varastointiajat alittuvat. Toimin-
ta on hoidettava siten, että alueelta siirretään murskattuja ja lajiteltuja jätteitä pois 
mahdollisimman nopeasti ja rajoitetaan käsittelemättömien jätteiden varastojen mää-
rää, sillä varastokasoista aiheutuu helposti epäsiisteyttä ja ahtaus vaikeuttaa alueen 
puhtaanapitoa. Jätejakeiden varastointiratkaisuilla pidetään jätejakeet erillään toisis-
taan ja edistetään jätteiden hyötykäyttöä. Tuotavan jätemateriaalin laatua valvoo lai-
toksen henkilökunta. Toiminnan alkuvaiheessa murske sijoitetaan kokonaisuudessaan 
alueen täyttöön, jotta toiminta-alueen kenttärakenteet valmistuvat mahdollisimman 
pian. 

Lupa, kenttärakenteiden valmistumisen jälkeen tuoda, käsitellä ja varastoida hakemuk-
sen mukaisia purkujätteitä sekä toimittaa niitä ulkopuolisille toiminnanharjoittajille, 
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on annettu ympäristönsuojelullisista ja valvonnallisista syistä. Murskeen tulee täyttää 
lupamääräysten 6 ja 16 laatuvaatimukset. Energiajätteen tulee olla hyvin lajiteltua ja 
täyttää jätettä vastaanottavan ympäristöluvan saaneen laitoksen vastaanottovaatimuk-
set, eikä se saa sisältää esim. PVC-muovia, kyllästettyä puuta. 

Lupamääräys 16
Murskeen laaduntarkkailun määräyksissä noudatetaan soveltuvin osin Valtioneuvos-
ton asetusta eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (VNa 591/2006) 
vaatimuksia ja käytetään apuna SFS 5884 –standardia.  

Pienten alle 2 500 tonnin purkukohteiden massat voidaan yhdistää, mikäli ne on pur-
kukohteissa tehtyjen kartoitusten avulla todettu puhtaiksi. Murskatut materiaalit tulee 
varastoida laitosalueella siten, että analysoitua näytettä vastaava massaerä voidaan jäl-
jittää tarvittaessa näytteenoton jälkeen ja erotella muusta murskatusta tavarasta. Murs-
kattua materiaalia ei saa sijoittaa kenttärakenteeseen eikä toimittaa laitokselta hyödyn-
nettäväksi ennen kuin laboratorioanalyyseillä on varmistettu, että ne käyvät laadulli-
sesti kenttärakenteisiin. Vaatimus ilmoittaa analyysituloksista on annettu valvonnalli-
sista syistä.

Betoni- ja tiilimurskeen sijoittaminen muualle kuin laitosalueelle tai kaatopaikalle ei 
ole mahdollista ilman sijoittamiselle annettavaa ympäristölupaa. Betoni- ja tiilimurs-
ketta voidaan käyttää myös Valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämi-
sestä maarakentamisessa (VNa 591/2006) tarkoittamiin maarakennuskohteisiin. Täl-
löin on noudatettava murskeen osalta kyseisen asetuksen säädöksiä tämän ympäristö-
luvan sitä estämättä. Kaatopaikalle sijoitettavan betoni- ja tiilimurskeen on täytettävä 
kaatopaikan vastaanottovaatimukset. 

Lupamääräys 23
Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajalle on ase-
tettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopetta-
misessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden suuruutta 
määrättäessä on otettu huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annet-
tavat määräykset. Vakuuden suuruutta voidaan tarpeen mukaan muuttaa. 

LUVAN VOIMASSAOLO

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

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 
määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa-
olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §) 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 19.9.2017. Päätös on lainvoimainen 
30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta kyseistä päivää lukuun ottamatta, jos siitä ei 
valiteta. Päätös tulee noudatettavaksi sen saatua lainvoiman. 
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SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-8, 14, 16-17, 27, 29, 34, 39, 42-44, 48-49, 52, 58,
59, 60, 62, 70, 83-85, 87, 172, 190, 191 ja 205 §:t
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-4, 6, 8, 11-15 ja 20 §:t
Jätelaki (646/2011) JL 8, 12, 13, 15, 17, 28, 29, 118, 119 ja 120, 121 ja 122 §:t
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17§
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 3 §
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 
(591/2006)
Rakennus- ja ympäristölautakunnan 29.11.2016 hyväksymä Jyväskylän kaupungin ym-
päristönsuojeluviranomaisen maksutaksa

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

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

Tämän päätöksen lupamaksu on 2206,80 euroa. 

Maksu perustuu rakennus- ja ympäristölautakunnan 29.11.2016 vahvistamaan ympä-
ristönsuojeluviranomaisen taksaan. Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan 
lupamaksu on 3088 euroa. Toiminnan olennaista muuttamista koskevan lupahakemuk-
sen käsittelymaksu voidaan määrätä enintään 50 % pienemmäksi. Tämän päätöksen lu-
pamaksu on 40 % pienempi, johtuen luvan käsittelyn aiheuttamasta työmäärästä. Oi-
keus aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan asian käsittelystä pää-
asian yhteydessä peritään 354 euron lisämaksu. 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

Ote päätöksestä 
Maanrakennus T. Mäkelä Oy

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

Ilmoitus päätöksestä 
Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta 

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

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

LIITTEET
Valitusosoitus
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