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JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA  PÄÄTÖS 
Ympäristölautakunta 
Puistokatu 35   Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008   
40200 Jyväskylä 
Puh. (014) 3365211   Dnro: KARA 59/2007  
 
 
 
ASIA  PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA 
 
HAKIJA  Purkutyöt Lehti Oy 
  Nuutinpolku 180  
  40270 Palokka 
 
KIINTEISTÖ JA KIINTEISTÖN HALTIJA 

Palokan kylän Lehtelän tilan, rek.nro 61:3, eteläpuolinen noin 4 hehtaa-
rin määräala.  
 
Lehtelän tilan omistaa Reijo Lehti Ky ja siitä erotetun määräalan haltija 
on hakija.   

 
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN 
  Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momen-

tin kohta 4) (jätteen laitos- tai ammattimainen käsittely tai hyödyntämi-
nen).  

   
  Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojeluasetuksen 

7 §:n 1 momentin 13 kohdan perusteella toimivaltainen lupaviranomai-
nen. 

 
HAKEMUKSEN VIREILLETULO 

Alustavat tiedot ympäristölupaa varten on toimitettu ympäristönsuojelu-
palveluille 23.1.2007. Ympäristölupahakemus on toimitettu 17.12.2007. 
Hakemusta on täydennetty 24.1.2008, 7.7.2008 ja 15.7.2008. 
 
Hakija on 4.7.2008 pyytänyt lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muu-
toksenhausta huolimatta. Hakija esittää ottavansa lainhuudon yhteydessä  
sopivan suuruisen kiinnitysvakuuden Purkutyöt Lehti Oy:n kiinteistöön 
(kauppa vahvistettu 10.6.2008), joka on vaadittuna vakuutena, mikäli 
vakuus on tarpeen. 

 
AIEMMAT LUVAT Jyväskylän maalaiskunnan ympäristölautakunta on myöntänyt Reijo 

Lehti Ky:lle 2.10.1997 ympäristölupamenettelylain 2 §:n mukaisen ym-
päristöluvan rakennusten purkamisessa syntyvän jätteen lajitteluun, kul-
jettamiseen, varastointiin, hyödyntämiseen ja käsittelyyn sekä 16.6.1999 
muutoksen ympäristölupaan rakennusten purkamisessa syntyvän tiili- ja 
betonijätteen pulverointiin rouheeksi sekä läjittämiseen ja varastointiin 
alueelle myöhempää käyttöä varten. 
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 Reijo Lehti Ky:n ilmoitus Keski-Suomen jätetiedostoon on hyväksytty 
2.2.2004. Ilmoituksen mukaan yritys kuljettaa sekalaista yhdyskuntajä-
tettä 35 t/a, sekalaista rakennus- ja purkujätettä 270 t/a, ongelmajätettä 
(kyllästetty puu) 6 t/a, asbestia 12 t/a, metallia 150 t/a ja energiajätettä 
(puu) 150 t/a. Yrityksellä on käytössä kuorma-auto ja vaihtolava. 

 
Reijo Lehti Ky:n ympäristöluvan mukainen toiminta siirtyy Purkutyöt 
Lehti Oy:lle sen jälkeen, kun Purkutyöt Lehti Oy:n ympäristölupa on tul-
lut voimaan. 

 
LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

Purkutyöt Lehti Oy:n toiminta-alue rajoittuu pohjoispuolelta Reijo Lehti 
Ky:n alueeseen ja eteläpuolelta Purku & Piikkaus Oy:n rakenteilla ole-
vaan jätteen käsittely- ja hyödyntämisalueeseen. Kiinteistön länsipuolella 
sijaitsee Jyväskylän maalaiskunnan entinen Palokan kaatopaikka ja lou-
naispuolella on Lemminkäinen Oy:n asfalttiasema ja kalliomurskaamo. 
Kiinteistön itäpuolella on metsäaluetta.   

 
  Alueella ei ole asema- eikä yleiskaavaa. Kaavoitusohjelman 2008-2013 

mukaan osayleiskaavan laatiminen alueelle aloitetaan aikaisintaan v. 
2009. 
 
Lähimpien tilojen talouskeskukset sijaitsevat noin 400 ja 600 metrin 
etäisyydellä toiminta-alueesta ja Palokan Terttumäen uusi asemakaavan 
omakotialue on lähimmillään noin 700 metriä toiminta-alueesta itään. 
 
Jätteen käsittely- ja hyödyntämistoiminta sijoittuu kiinteistön 
pohjoisosassa olevan noin 12 600 m 2 suuruisen rakennusjätetäyttöalueen 
päälle. Muilta osin alueella on kauttaaltaan ohuehko 1-1,5 metrin 
maakerros kallioperän päällä. Lähialueella ei ole luonnonsuojelualueita. 
Toiminta ei sijaitse pohjavesialueelle. 

  
TOIMINTA HAKEMUKSEN JA TÄYDENNYSTEN MUKAAN 
 
Yleiskuvaus toiminnasta Laitosalueella lajitellaan ja käsitellään rakennusten ja rakennelmien pur-

kamisesta syntyviä jätteitä (puu, tiili/betoni, metalli) sekä toimitetaan jät-
teitä edelleen käsittelyyn ja kierrätykseen. Betonilohkareiden murs-
kauksen yhteydessä erotellaan teräkset ja murskeen laatua tarkkaillaan 
ottamalla tarvittavat näytteet. Lajittelutyötä tehdään sekä käsityönä että 
konetyönä.  

 
Jätteiden käsittelyssä käytetään Reijo Lehti Ky:n omistamaa kalustoa: 
kaivinkoneet murskaus- ja lajitteluvarustein (lajittelukoura, murtovasara, 
pulveroija), pyöräkuormaajat, vaihtolavat ja kuljetuskalusto sekä Purku 
ja Piikkaus Oy:n betoninmurskain. Toiminta tapahtuu klo 7.00-16.00 vä-
lisenä aikana ja betonia murskataan kesäaikana, alle kuukauden ajan. 
 
Lajittelualue ja kentän pintavesien johtaminen toteutetaan Ramboll    
Finland Oy:n 16.11.2006 tekemän suunnitelman mukaisesti. Kentän ra-
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kentamiseen käytetään kiinteistöllä olevia tutkittuja betoni- ja tiilimurs-
keita.  

 
Laitosalueen kenttärakenteet 

Laitosalue sijoittuu 12 600 m 2 suuruisen rakennusjätetäytön päälle, jon-
ka keskimääräinen paksuus on 2,6 metriä. Alueella on tehty täyttöjä 80-
luvun loppupuolelta aina 2000-luvun alkupuolelle saakka. Alueella on 
varastoituna 740 m 3, 760 m 3 ja 440 m 3 suuruiset betoni- ja tiilimurske-
kasat, joista Ramboll Suomi Oy on tehnyt hyötykäyttötutkimukset. 
 
Tarkastuksella 31.5.2006 todetun ympäristöluvanvastaisen (ympäristö-
lupa 9.10.1997 ja ympäristöluvan muutos 23.6.1999) menettelyn seura-
uksena ympäristölautakunta teki asiasta päätöksen 6.6.2006 § 59, jossa 
Reijo Lehti Ky velvoitettiin tekemään selvitys jätetäytöstä. Ramboll 
Suomi Oy 16.11.2006 rakennusjätteen varastoalueen määrän ja haitalli-
suuden selvityksessä todetaan alueelta otetuissa näytteissä kohonneita 
lyijy, sulfaatti ja PAH- yhdistepitoisuuksia. Talousvesikaivosta ja pohja-
vesiputkesta ei löytynyt kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Selvityksen 
mukaan täyttöalueella havaituista pitoisuuksista ei todennäköisesti ai-
heudu merkittävää haittaa terveydelle tai alueen ympäristölle. Näytteiden 
haitta-ainepitoisuuksia on verrattu ns. PIMA-asetukseen. Ohjearvojen 
pistemäisiä ylityksiä oli PAH- ja lyijypitoisuuksissa. 
 
Yrityksen kaikki jätteen käsittely- ja hyödyntämistoiminta tullaan keskit-
tämään rakennettavalle laitosalueelle. 

 
  Murskaus- ja lajittelualueen rakentaminen 

Alueelle rakennetaan Ramboll Suomi Oy:n suunnitelmaa mukainen, 
mutta vähän suurempi (n. 2600 m2) kenttä, jonne mahtuu lajittelun li-
säksi esikäsittely- ja murskaustoiminnot ja vesien johtaminen toteutetaan 
kuivatussuunnitelman mukaisesti. Kentän rakenteissa käytetään Ramboll 
Suomi Oy:n hyötykäyttötutkimuksissa olleita tiili- ja betonimurskeita 
(tutkimukset 13.6 ja 18.6.2008). 
 
Ennen rakennekerrosten tekemistä jätetäytön pinta muotoillaan tasauk-
sen mukaiseksi ja tiivistetään valssijyrällä. Tarvittaessa ennen tiivistystä 
pintaan ajetaan ohut kerros betonimurskaa. Pengertäytöt tehdään beto-
nimurskeesta. Maisemointi tehdään kentän valmistumisen yhteydessä. 

 
Ramboll Finland Oy:n suunnitelmaan mukaiset rakennekerrokset: 
- asfalttimurske 150 kg/m2 (tai asfalttipäällyste) 60 mm 
- betonimurske 0/100   >800 mm 
- kuitukangas N2 
- pinnasta tiivistetty jätetäyttö 
 
Koska asfaltointi ei kestä murskaamista, tehdään asfaltin päälle betoni-
murskeesta noin 20 cm paksuinen suojakerros ns. kulutuskerros, joka 
kestää kaivinkoneen käytön ja jonka päällä voi liikkua telakoneella. 
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Ramboll Finland Oy:n tekemän kuivatussuunnitelman mukaan pinnoite-
tulta kentältä sadevedet johdetaan kallistuksin sadevesikaivoihin, josta 
vedet johdetaan virtauksen säätökaivoon ja edelleen hiekanerottimeen ja 
öljynerottimeen kautta maastoon. Pintavesien johtamisjärjestelmä on va-
rustettu myös näytteenotto-/sulkuventtiilikaivolla. 

 
  Murskaus- ja lajittelualueen ulkopuoliset rakennekerrokset 

Rakentamiseen käytetään em. Ramboll Suomi Oy:n tutkimia tiili- ja be-
tonimurskeita. Betonimurske peitetään vähintään 10 cm paksuisella 
luonnonkiviaineksella. 
     

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 
Toiminnanharjoittajan mukaan toiminta ei aiheuta ympäristöhaittoja. 
Toiminnassa noudatetaan työsuojelumääräyksiä. 

  
Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen  

Toiminnassa käsiteltävät jätejakeet ja niiden määrät ovat seuraavat: 
- Betoni- ja tiilityyppiset jätteet, 4000 tn/vuosi; murskaus ja murskeiden 
varastointi laitosalueella. Käytetään laitosalueen kenttärakenteisiin ja 
muihin maarakennuskohteisiin.  
- Puujäte 200 tn/vuosi; lajittelu lavalle. Kierrätykseen. Kierrätykseen 
kelpaamaton puujäte, esim. kyllästetty puujäte viedään Mustankorkean 
jätteenkäsittelykeskukseen, n. 7 tn/vuosi. 
- Metallijäte 150 tn/vuosi; lajittelu lavalle. Kierrätykseen (Stena metalli). 
- Sekajäte 150 tn/vuosi; lajittelu lavalle. Hyötyjätteet kierrätykseen. 
Kierrätykseen kelpaamaton jäte toimitetaan Mustankorkean jätteenkäsit-
telykeskukseen, n. 38 tn/vuosi. 
- Puhdas maa-aines, 70 tn/ vuosi; varastointi laitosalueella. Käytetään 
tontilla tasauksiin ja maisemointiin. Loput maa-aineksista (noin 11 
tn/vuosi) toimitetaan Mustankorkealle.  
 
Kaikki lajitteluun tulevat purkujätteet varastoidaan lajittelualueelle ka-
soihin kunnes ne saadaan käsiteltyä eteenpäin toimitettaviksi. Varastoin-
tiaika on noin vuosi.  
 
Työhön perehdyttämisen yhteydessä työntekijöille kerrotaan, miten ra-
kennuksia puretaan ja rakennusjätteitä käsitellään niin, että mahdolli-
simman vähän tulisi haittavaikutuksia. Työn tekemisen eri vaiheisiin liit-
tyy opastus, johon kuuluu myös purkumateriaalin käsittelyyn ja lajitte-
luun liittyvät ohjeet.  

 
Toiminnassa muodostuvat öljyjätteet varastoidaan Reijo Lehti Ky:n kiin-
teistöllä, hallissa olevassa säiliössä, jonka Lassila & Tikanoja Oyj tyh-
jentää tarvittaessa.  

 
Jätevedet  Toiminnasta ei aiheudu päästöjä vesistöön tai viemäriin. Alueelle raken-

nettavan kentän vesien johtaminen toteutetaan Ramboll Finland Oy:n 
kuivatussuunnitelman mukaisesti. 
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Päästöt ilmaan  Ilmapäästöt aiheutuvat autojen ja koneiden pakokaasuista. Pölyhaittoja 
ei synny sillä mahdolliset haitat ehkäistään kastelemalla. 

 
Melu ja tärinä  Murskauksen melutaso alhaisempi kuin normaalissa murskauksessa, 

koska betoni on pehmeämpää kuin kivi. Melun leviäminen on alle 100 
metriä.  

 
Koneiden tuottamat melupäästöt ovat vähäisiä. Toiminnassa noudatetaan 
työsuojelumääräyksiä. Liikennettä alueelle on seuraavasti: henkilöauto-
liikennettä n. 10 kertaa päivässä, pakettiautoliikennettä noin 10 kertaa 
päivässä ja raskaita ajoneuvoja kulkee alueelle noin 6 kertaa päivässä.  

 
Päästöt ja päästöjen estäminen maaperään ja pohjaveteen 

Lajittelupaikalle ei tuoda pilaantuneita maa- tai rakennusjätteitä. Jätteet 
lajitellaan mahdollisimman tarkkaan syntypaikassaan ja pilaantuneet jät-
teet kuljetetaan suoraan kaatopaikalle. Toiminnasta ei liukene maaperään 
ja pohjaveteen haitallisia määriä päästöjä. Mahdollisia päästöjä maape-
rään ja edelleen vesiin valvotaan tarkkailukaivosta.  
 
Haitallisia vaikutuksia pyritään ennaltaehkäisemään rakentamalla mah-
dollisimman hyvät olosuhteet rakennusjätteiden käsittelylle, niin että 
haitallisia vaikutuksia ei synny ilmaan, maastoon eikä vesiin. Suunnitte-
lussa on käytetty ulkopuolista asiantuntijaa (Ramboll Suomi Oy). 

 
Kiinteistöllä ei varastoida koneissa käytettäviä polttoaineita, voiteluai-
neita eikä syntyviä öljyjätteitä vaan varastointi tapahtuu Reijo Lehti 
Ky:n kiinteistöllä (2 kpl noin 1000 litran kaksoisvaipallista öljysäiliötä). 
Koneiden käyttämä polttoöljyn ja voiteluaineen määrä on noin 25 m3 
vuodessa. Käsityökoneet käyttävät sähköenergiaa.  

 
PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) JA YMPÄRISTÖN KANNALTA 
PARAS KÄYTÄNTÖ (BEP) 

Tiili-/betoniaineksen käsittelyn (murskaus) avulla voidaan vähentää kaa-
topaikalle vietävän jätteen määrää. Erotettu metalli voidaan ottaa hyöty-
käyttöön ja betonimursketta voidaan hyötykäyttää maanrakennusprojek-
teissa ja tiilet ovat sellaisenaan hyödynnettävää materiaalia. Kierrätyksen 
ja hyötykäytön varmistamiseksi betoni- ja tiilimateriaalia seurataan tar-
kastuksin.  

 
LAITOKSEN TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

Toiminnan päivittäinen tarkkailu perustuu näköhavaintoihin. Määräai-
kaistarkkailut tehdään annettujen ohjeiden mukaisesti.  

 
Eri kohteista syntyvät ainekset sijoitetaan omiin kasoihin ja niistä ote-
taan tarvittavat näytteet ohjeiden mukaisesti. 

  
Toiminta-alueen viimeisimmät tarkastukset on tehty uuden lajittelualu-
een rakentamissuunnitelman yhteydessä. Vuosina 2007 ja 2008 otetut 
näytteet ovat olleet normaaliarvoja alempia. 
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Omaehtoinen tarkkailu pohjautuu suurelta osin päivittäiseen aistihavain-
nointiin. Tarkkailua suoritetaan myös siihen tarkoitukseen laaditun lo-
makkeen avulla kerran kuukaudessa. Tarkkailun kohteita ovat: 
- lajitellun jätteen määrä ja laatu 
- lajittelemattoman jätteen määrä ja laatu 
- jätteen kiertonopeus 
- henkilökunnan määrä 
- kaluston määrä ja kunto 

 
POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 
  Imeytysturvetta on käytettävissä öljyvahinkojen varalle. 
 
HAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 
Tiedottaminen  Kuulutus Jyväskylän maalaiskunnan ilmoitustaululla 11.2. - 11.3.2008 

sekä erityistiedoksianto rajanaapureille 7.2.2008. 
 
Tarkastukset ja neuvottelut 
  Kiinteistöllä on tehty tarkastus 29.8.2007 ja laitosalueella 11.7.2008. 

Laitosalueella tehdyllä tarkastuksella käytiin läpi toiminnan käsittelypro-
sessien ja varastointipaikkojen sijoittumisia alueelle sekä keskusteltiin 
kentän pinnoittamisesta. 

 
Neuvottelu on pidetty 20.5.2008, jossa todettiin, että ympäristöluvanva-
rainen toiminta ja muu olemassa oleva toiminta eriytetään. Ympäristölu-
vanvarainen toiminta eli jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoimintaa sijoi-
tetaan kokonaisuudessaan nykyiselle erilliselle purkujätteen käsittely- ja 
lajittelualueelle (Purkutyöt Lehti Oy). 
 
Hakija on esittänyt 12.8.2008 betonimurskauksen työajaksi klo 7.00 – 
16.00 ja muun toiminnan, kuten kuormauksen ja kuljetuksen työajaksi 
klo 7.00 – 22.00. 
 

Muistutukset ja mielipiteet 
Risto Virtanen, Merja Huovelin ja Pekka Virtanen sekä Hellä ja Veikko 
Virtanen ovat allekirjoittaneet 8.3.2008 päivätyn muistutuksen, jossa he 
esittävät seuraavaa: 
- Ympäristöluvassa on virheellisiä arvioita ja faktatietoja. 
- Alueella suoritettava rakennusmateriaalin purku- ja erityisesti 

murskaustoiminta aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ympäröivälle 
asutukselle. Haitan määrän ja laajuuden arvioimiseksi merkittäviä 
seikkoja ovat mm.:  

* Toiminnan etäisyys asutuksesta 
Lähimpään asutukseen (Huuhanmäentie 25) on matkaa hieman yli 
300 metriä. Noin 700 metrin säteelle mahtuu runsaasti asutusta ja 1,5 
kilometrin säteellä on kymmeniä asuinrakennuksia mukaan lukien 
Terttumäen omakotialue. Myös kaavoitusohjelmassa oleva Lintu-
kankaantien pohjoispuolelle suunniteltu uusi omakotialue on murs-
kaustoiminnan aiheuttaman melun piirissä. 
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* Melun voimakkuus ja laatu 
Erityisesti betonin ja muun kovan materiaalin murskaaminen hyd-
raulisella, vasaratyyppisellä hakkaavalla suurilla koneilla, avoimella 
kentällä ulkotiloissa, aiheuttaa kovaa ja häiritsevää melua. Melu on 
tyypiltään TA-TA-TA-TA, ärsyttävää kovaa hakkaamisääntä. Myös 
muu toiminta, koneet ja laitteet, aiheuttavat meluhaittaa, mutta vä-
hemmän. Mikäli esitettyä toimintaa jatketaan alueella, tulee melua 
oleellisesti vähentää erityisesti betonin murskauksen osalta. 

* Toiminta-ajat 
Alueella on nykyisin harjoitettu murskaustoimintaa aamuyöstä puo-
lille öin asti arkisin ja viikonloppuisin, varsinkin kesäaikaan. Melu 
on erityisen häiritsevää juuri normaalin työajan ulkopuolella ja vii-
konloppuisin. Toimintaa ei ole syytä sallia 7.00-16.00 ulkopuolella.  

 
Lausunnot  Keski-Suomen ympäristökeskus on lausunnossaan 7.4.2008 todennut 

mm. seuraavaa: 
- Alue, jolle uutta ympäristölupaa haetaan, ei ole ympäristönsuojelu-

lain ja jätelain vaatimusten edellyttämässä kunnossa. Tämän vuoksi 
ympäristöluvan myöntäminen hakemuksessa esitetylle toiminnalle 
kokonaisuudessaan ei ole ympäristökeskuksen mukaan mahdollista. 

- Uuden ympäristöluvan myöntäminen jätteenkäsittelylle saattaisi olla 
mahdollista alueen nykyisistä toiminnoista selvästi eriytetylle omalle 
alueelle (mahdollisesti alue, jolle on teetetty Ramboll Oy:n toimesta 
suunnitelma). Tuleva uusi toiminta ja jo olemassa oleva toiminta py-
syvät selkeästi toisistaan erillään. Näin ollen uutta ja vanhaa toimin-
taa voidaan valvoa selkeästi erillään toisistaan. 

- Lupaharkinnan yhteydessä lupaviranomaisen tulee selvittää, onko 
toiminnan harjoittajalla riittävä asiantuntemus toiminnan laatuun ja 
laajuuteen nähden. 

- Toiminnalta tulee vaatia ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaista va-
kuutta. 

- Lupaviranomaisen tulee selvittää yhtiömuodonmuutoksen ja mahdol-
lisen omistajavaihdoksen vaikutukset vireillä olevan hankkeen ja jo 
olemassa olevan toiminnan ympäristöoikeudellisiin vastuukysymyk-
siin. 

- Lupahakemuksesta tulee käydä selvästi ilmi, minne käsitellyt jäteja-
keet toimitetaan. Lisäksi tarvitaan selvitys siitä, onko alueelle tuotava 
sekajäte (150 tn/v) yhdyskuntajätteen tyyppistä sekajätettä vai raken-
nustoiminnassa syntyvää sekajätettä sekä mitä osaa sekajätteestä voi-
daan hyötykäyttää. 

- Betoni- ja tiilijätteen läjittämistä alueelle ei tule sallia. Laatuvarmen-
nettua betonimurskaa voidaan kuitenkin käyttää hakemusasiakirjois-
sa esitetyn suunnitelman mukaisesti lajittelu- ja varastointialueen 
kenttärakenteessa. Myönnettävässä luvassa tulee määrittää enim-
mäismäärä kenttärakenteessa käytettävälle betonimurskalle. 

- Alueelle tuotavien maa-ainesten (70 tn/a) tulee olla puhtaita. Valtio-
neuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007) annettujen kynnysarvojen alittava maa-
aines voidaan katsoa puhtaaksi maaksi. Tarvittaessa maiden puhtaus 
on varmistettava.  
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- Rajatulla toiminta-alueelle tulee järjestää jätteiden asianmukainen la-
jittelu ja jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Eri 
jätejakeet on pidettävä erillään toisistaan. Kaikki hyödyntämiskelpoi-
set jätteet, kuten teräs- ja puujäte tulee toimittaa hyödynnettäväksi. 
Jätteiden jatkokäsittelypaikalla tulee olla ympäristönsuojelulain tai 
sitä vastaavan luvan mukainen lupa vastaanottaa sinne toimitettavaa 
jätettä. 

- Lisäksi tulee edellyttää, että purkukohteesta, josta jätteet toimitetaan 
alueelle, on tehty asianmukainen purkuilmoitus. 

- Lajittelu- ja varastointialue on pidettävä siistinä ja roskaantuminen 
on estettävä. Betonin ja tiilen murskaus tulee järjestää siten, ettei me-
lusta ja pölystä aiheudu terveys- ja viihtyvyyshaittaa ympäristössä. 
Pölyhaittoja on tarvittaessa torjuttava kastelemalla. 

- Lajittelu- ja varastointialue on päällystettävä asfaltilla tai muulla vas-
taavalla tarkoitukseen sopivalla pinnoitteella ennen toiminnan aloit-
tamista. Pinnoitteen on oltava murskausalueen osalta tiivis. Pinnoite-
tun alueen pintavedet tulee johtaa hiekan- ja öljynerottimien ja sul-
kuventtiilikaivon (mahdollisia onnettomuustilanteita varten) kautta 
maastoon. 

- Pinnoitetun alueen pintavesien laatua on tarkkailtava ja pintavesien 
veden laatu tulee selvittää ennen uuden toiminnan aloittamista. Toi-
minnan alettua vesien laatua tulee tutkia aluksi ainakin kerran vuo-
dessa (mm. öljyt, raskasmetallit).   

- Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa alueelle tuoduista jäteja-
keista ja niiden määristä, käsittelystä sekä jatkokäsittelystä. Kirjanpi-
toa on pidettävä sekä hyötykäyttöön että kaatopaikalle toimitettavista 
materiaaleista. Hyötykäyttöön toimitettavan betonimurskan laadun-
varmentamisesta on määrättävä ympäristöluvassa. Kirjanpidosta on 
raportoitava vuosittain Jyväskylän maalaiskunnan ympäristönsuoje-
luviranomaiselle.  

- Ympäristöluvassa tulee olla määritettynä enimmäismäärät välivaras-
toitaville betoni-, tiili-, teräs- ja puujätteille sekä toiminnan koko-
naiskapasiteetti.  

- Alueelle ei saa tuoda ongelmajätteitä (asbestijäte, saumausaineet 
jne.). 

- Lupahakemusta tulee täydentää erillisellä suunnitelmalla koskien 
toiminnan käyttötarkkailua, vaikutusten tarkkailua ja laaduntarkkai-
lua.  

 
  Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta on 

lausunnossaan 27.2.2008 § 21 todennut, että ympäristölupahakemukseen 
ei ole huomautettavaa esitetyssä toimintalaajuudessa ja aiemmassa ym-
päristöluvassa esitetyillä ehdoilla. 

 
Johtava rakennustarkastaja on lausunnossaan 29.2.2008 todennut, että 
korjaamo- ja varastohallin rakennusluvat ovat rauenneet. Vesi- ja 
viemärilaitteiden sekä ilmanvaihtolaitteiden loppukatselmukset ovat 
pitämättä, eivätkä piirustukset ole ajan tasalla. Lämpökeskuksen osalta 
on laiminlyöty kaikki katselmukset ja lupa on rauennut eli käytännössä 
lämpökeskus on luvatta otettu käyttöön. Kiinteistöllä on lisäksi kaksi 
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suurta luvatonta katosrakennelmaa, joista ainakin toisen rakenne on 
kyseenalainen. Katoksille on haettava rakennusluvat. 
 

  Kaavoitus- ja ympäristöpalvelut on lausunnossaan 18.2.2008 todennut, 
että tila ei sijaitse kaavoitetulla teollisuusalueella eli alueella ei ole 
asemakaavaa eikä minkään asteista osayleiskaavaa. Tila sijaitsee 
alueella, jonne hyväksytyn kaavoitusohjelman 2008-2013 mukaan 
osayleiskaavan laatiminen aloitetaan aikaisintaan v. 2009. 

   
Lähimmän asutuksen osalta todetaan, että maatilojen Mäenpää rek.nro 
20:1 ja Pykälistö rek.nro 31:2 talouskeskukset ovat n. 400 ja 600 metrin 
etäisyydellä Purkutyöt Lehti Oy:n hallista ja Palokan Terttumäen uusi 
asemakaavan omakotialue on lähimmillään noin 800 metriä hallista 
itään. 

 
Hakijan kuuleminen ja vastine 

Hakija on ilmoittanut 30.4.2008 vastineessaan mm. seuraavaa: 
- Ympäristöluvassa ilmoitettu tieto lähimmän asutuksen etäisyydestä 

on väärä. Kaavoitusteknikon antamat tiedot ovat oikeita.  
- Näkemys teollisuusalueesta perustuu 1980-luvun loppupuolella ol-

leeseen arviointiin, että kaatopaikan lähialueelle tulisi teollisuustoi-
mintaa. Näin on tapahtunutkin. Lemminkäinen Oyj (Palokan kallio-
louhos) ja Purku ja Piikkaus Oy ovat aloittaneet toimintansa alueella.  

- Betonia murskataan hydraulisella betonimurskaimella. Betoni on 
pehmeää ja sitä murskattaessa kuuluva ääni ei juuri ylitä normaalia 
kaivinkoneen ääntä. Ääni on 200 m:n päässä n. 100 dB (murskaimen 
valmistajan ilmoittama arvio). Vasarakoneella tehdään työtä korkein-
taan muutama tunti vuodessa. Kilkattava ääni kuuluu Lemminkäinen 
Oyj:n Palokan kalliolouhokselta.  

- Työaika on arkisin (ma-pe) 7-16. Lauantaisin ja sunnuntaisin ei työs-
kennellä. 

 
Keski-Suomen ympäristökeskuksen lausuntoon todetaan mm. seuraavaa: 
- Reijo Lehti Ky:n ja Purkutyöt Lehti Oy:n toiminnan eriyttämisen 

selkeyttäminen tapahtuu siten, että Reijo Lehti Ky:n alue ja Purku-
työt Lehti Oy:n alue muodostavat omat omistuksellisestikin erilliset 
alueet. Reijo Lehti Ky on päättänyt myydä Purkutyöt Lehti Oy:lle 
noin 4 ha määräalan omistamastaan Lehtelän tilasta.   

- Asiantuntemuksen toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden todetaan 
olevan enemmänkin kuin riittävä ja viitataan toiminnanharjoittajan ja 
työtä johtavien henkilöiden purkutöiden alan pitkään kokemukseen 
hyvään ammattitaitoon, samoin kuin työntekijöiden monipuoliseen 
ammattitaitoon. Lisäksi on timanttitöiden sekä viheralue- ja maise-
mointitöiden ammattitaitoa. Purkutyöt Lehti Oy:llä on käytettävissä 
monipuolinen kalusto.  

- Vakaavaraisuus on hyvä. 
- Yhdyskuntajätteen tyyppistä jätettä ei tuoda alueelle. Hyötykäyttöön 

kelpaavan jätteen osalta on vaikea nimetä tarkasti tiettyjä kohteita, 
koska tilaajat ja tilaajien määrät eivät pysy samana. 
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- Lajittelu- ja varastointialueen kenttärakenteeseen käytettävän beto-
nimurskan määrä ilmenee Ramboll Suomi Oy:n tekemästä suunni-
telmasta. 

- Luvanhakijan intresseissä ei ole tuoda alueelle pilaantunutta maata. 
- Hyödyntämiskelpoiset jätteet toimitetaan kohteisiin, joille on myön-

netty jätteenhyödyntämislupa. 
- Murskausalueen pinnoitus tehdään tiiviiksi siihen sopivalla pinnoit-

teella. 
- Ongelmajätteiden tuomiselle ei ole tarvetta. 
- Päivittäinen toiminnan käyttötarkkailu tehdään omien työntekijöiden 

toimesta ja perustuu aistihavaintoihin. Vaikutusten ja laadun tarkkai-
lua suorittaa siihen erikoistunut taho (Ramboll Suomi Oy tai vastaava 
yritys). 

 
Johtavan rakennustarkastajan lausuntoon ei ole vastinetta annettu, koska 
rakennuslupa-asiat voidaan käsitellä ympäristölupahakemuksesta erilli-
senä. 
 

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 
Ympäristölautakunta myöntää Purkutyöt Lehti Oy:lle Palokan kylän 
Lehtelän tilan, rek.nro 61:3, eteläpuolisella noin 4 hehtaarin määräalalla 
tapahtuvalle purkujätteiden hyödyntämiselle ja käsittelylle ympäristön-
suojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan. Toimintaa tulee harjoittaa 
ympäristölupahakemuksen mukaisesti ja seuraavia määräyksiä noudatta-
en:  

 
Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin  

Hakija on vastineessaan antanut selvityksen muistutuksessa esitettyihin 
asioihin, kuten toiminnan etäisyyteen asutuksesta, melun voimakkuuteen 
ja laatuun sekä toiminta-aikoihin. Lisäksi hakija on perustellut asiantun-
temustaan toiminnan harjoittamiseen.  
 
Ympäristökeskuksen lausunnossa esittämä tulevan uuden toiminnan ja jo 
olemassa olevan toiminnan eriyttäminen on hakijan lähtökohtana ja 
huomioitu lupamääräyksellä 3. Käsittelyalueen rakenteista on annettu 
lupamääräys 2, jätteiden hyödyntämisen- ja käsittelyn asianmukaisuuden 
varmistamisesta on annettu lupamääräykset 3-10 ja jätehuollosta on an-
nettu lupamääräys 12. Toimintaan liittyvät pöly ja melu on huomioitu 
lupamääräyksillä 13 ja 14, betoni- ja tiilimurskeen laadunvarmistus ja 
pintavesien tarkkailu on huomioitu lupamääräyksillä 15-17. Kirjanpidos-
ta ja raportoinnista on annettu lupamääräykset 18 ja 19 ja vakuudesta lu-
pamääräys 21.  
                                                                                              
Yleiset lupamääräykset  

 
1. Laitosalue ja oheistoiminnot tulee järjestää sekä alueelle tuotavat 

jätteet varastoida, hyödyntää ja käsitellä siten, ettei toiminnasta 
aiheutuva melu, päästöt ilmaan, maahan, vesiin tai muu syy aiheuta 
joko välittömästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle tai muita vahingollisia ympäristövaikutuksia, 
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ympäristön roskaantumista tai yleisen viihtyisyyden vähentymistä 
toiminnan vaikutuspiirissä oleville. (YSL 5, 7 ja 43 §:t; YSA 19 §; 
JäteL 6 ja 19 §:t ja JäteA 8 §)  
  
Työmailla rakennuksen tai sen osan purkamisesta on tehtävä kunnan 
jätehuoltomääräysten 5 §:n mukainen ilmoitus kunnan 
rakennusvalvontaviranomaiselle. 
 

  Laitosalueen kenttärakenteiden rakentaminen ja toiminnan järjestäminen 
 

2. Laitosalueen rakentamiseen tulee käyttää vain tasauksen ja 
vaadittavien rakennekerrosten kannalta tarpeellinen määrä 
laatuvarmennettua betoni- ja tiilimurskaa, jonka paksuus saa olla 
enintään ympäristölupahakemuksessa esitetyn suunnitelman 
mukainen. Laitosalueelle tulee tehdä asianmukaiset kallistukset siten, 
että kentän alueella muodostuvat vedet voidaan hallitusti johtaa 
maastoon. Ennen toiminnan aloittamista on laitosalue päällystettävä 
asfaltilla tai muulla vastaavalla tarkoitukseen sopivalla pinnoitteella 
tai rakennettava muulla vastaavalla rakenteella, jolla saavutetaan 
riittävä suojaustaso. Lajittelu- ja murskausalue on rakennettava 
nestetiiviiksi ja pintavedet on johdettava hiekan- ja öljynerottimen 
sekä sulkuventtiilikaivon kautta maastoon.  

 
Suunnitelma laitosalueen kenttärakenteista ja luiskien 
maisemoinnista sekä lajittelu- ja murskausalueen ulkopuolisen 
laitosalueen vesien johtamisjärjestelyistä tulee toimittaa 
ympäristönsuojelupalveluille hyväksyttäväksi ennen laitosalueen 
rakentamista.  

 
Valmiin kentän kuntoa, kuten halkeilua ja painumista, on 
tarkkailtava säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. Havaitut viat on 
korjattava viipymättä. (YSL 7, 8 ja 43 §:t) 

 
  Jätteiden käsittely- ja hyödyntäminen 
 

3. Kaikki jätteen käsittely- ja hyödyntämistoiminta on sijoitettava 
laitosalueelle. Laitosalue on järjestettävä siten, ettei jätteitä lajittelun 
tai muun esikäsittelyn ja varastoinnin aikana leviä ympäristöön tai 
sekoitu muihin jätejakeisiin. (YSL 5, 7 ja 43 §:t; JäteL 6 § ja JäteA      
8 §) 

 
4. Kenttärakenteiden valmistuttua laitosalueelle saa toimittaa ja 

varastoida purkujätettä enintään 5 000 tonnia vuodessa, josta betoni- 
ja tiilijätettä on korkeintaan 4 000 tonnia ja puhtaita maa-aineksia 
korkeintaan 70 tonnia vuodessa.  

 
Betoni- ja tiilijäte tulee olla erikseen purkupaikalla lajiteltua ja 
epäpuhtauksista puhdistettua ja murskattava betoni- ja tiilijäte on 
sijoitettava erillisellä murskausalueelle. Varastoitavan murskeen 
tulee täyttää lupamääräysten 15 ja 17 vaatimukset.  
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Laatuvarmennettua mursketta voidaan käyttää maarakentamisessa 
hyväksytyn suunnitelman mukaisiin kohteisiin muualla kuin 
pohjavesialueilla. Maa-ainesten puhtaus on tarvittaessa 
varmistettava. (YSL 43 ja 45 §:t) 

 
5. Laitosalueelle toimitettavat jätteet eivät saa sisältää ongelmajätteitä 

(esim. asbestia, bitumia, PCB:tä tai lyijypitoisia saumausmassoja). 
Jos jätteiden määrät tai laadut oleellisesti poikkeavat hakemuksessa 
esitetystä, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. (YSL 43 ja 45 
§:t ja JäteL 6 §) 
 

6. Lajittelua vaativat jätteet on sijoitettava erilliselle lajittelualueelle ja 
koottava välittömästi lajittelun jälkeen jätelajeittain keräyslavoille 
(puu- ja metallijäte) ja hyödyntämiskelvoton jäte omalle lavalleen. 
(YSL 43 ja 45 §:t; JäteL 6, 19 §:t ja JäteA 8 §) 

 
7. Käsiteltyä puuta, lastulevyä tai muuta sellaista jätepuuta, joka ei 

pienpoltossa pala haitattomasti, ei saa luovuttaa yksityisille 
polttopuuksi. (YSL 43 ja 45 §:t) 

 
8. Laatuvarmennettua mursketta ja puhtaita maa-aineksia saa varastoida 

laitosalueella enintään kolme vuotta ja muita hyödyntämiskelpoisia 
jätteitä enintään vuoden. Hyödyntämiskelvottomia jätteitä ei 
laitosalueella saa varastoida yli kolme kuukautta. (YSL 43 ja 45 §:t, 
JäteA 8 § ja VNp 861/1997) 

 
9. Toiminnanharjoittajan on esitettävä hyödyntämistoiminnasta, alueen 

hoidosta ja toiminnan tarkkailusta vastaavan hoitajan nimi ja 
yhteystiedot kirjallisesti ympäristönsuojelupalveluille ennen 
toiminnan aloittamista. Mikäli vastaavan hoitajan nimi ja/tai 
yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymättä em. 
viranomaisten tietoon. Vastaava hoitaja on tehtäviensä mukaisesti 
vastuussa myös toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien haittojen 
ennaltaehkäisystä ja torjunnasta sekä asianmukaisista toimenpiteistä 
poikkeustilanteissa. (YSL 43 ja 45 §:t ja JäteA 10 §) 

 
10. Laitosalueella käytettävän kuljetus ja siirtokaluston puhtaudesta on 

huolehdittava, jotta ajoneuvojen, koneiden tai laitteiden mukana ei 
leviä jätettä ympäristöön. (YSL 43 ja 45 §:t ja JäteA 8 §) 

 
11. Lupahakemuksen mukaisia betoni- ja tiilijätteitä saa murskata 

maanantaista perjantaihin klo 7.00-16.00 välisenä aikana. Muuta 
toimintaa, kuten kuormausta ja kuljetusta, saa alueella suorittaa 
maanantaista perjantaihin klo 7.00-22.00. Toimintaa ei saa harjoittaa 
arkipyhinä. (YSL 43 §; YSA 19 § ja NaapL 17 §) 
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  Jätehuolto  
   

12. Kaikessa toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy 
mahdollisimman vähän. Hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee toimittaa 
hyödynnettäväksi. Hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet toimitetaan 
kaatopaikalle, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisten 
jätteiden vastaanotto. Sellaisten jätejakeiden, joiden koostumus 
poikkeaa tavanomaisesta yhdyskuntajätteestä tai sellaiseksi 
rinnastettavasta jätteestä, kaatopaikkakelpoisuus tulee selvittää 
valtioneuvoston päätöksen (861/1997) kaatopaikoista mukaisesti. 
(YSL 43 §, JäteL 4, 6, 9, 15 ja 17 §:t ja VNp 861/1997) 

 
Ilmansuojelu 

 
13. Tiili- ja betonijätteen on oltava riittävän kosteaa pölyämisen 

ehkäisemiseksi. Murskauksen pölyhaittoja on ehkäistävä esimerkiksi 
kastelulla. Murskekasat sekä alue, jolla työkoneet liikkuvat, on 
hoidettava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. 
Kasojen, alueen ja teiden pölyntorjunnassa on ensisijaisesti 
käytettävä vettä. Toiminnasta aiheutuvat ilman epäpuhtaudet eivät 
saa ylittää ilman laatua koskevan valtioneuvoston päätöksen (480/96) 
mukaisia ohjearvoja. Enimmäispitoisuudet hiukkasten osalta ovat 
120 µg/m3 vuorokaudessa ja 50 µg/m3

 vuosikeskiarvona. Ilman 
laadun mittaukset tulee tarvittaessa suorittaa, mikäli toiminnan 
aiheuttamista pölyhaitoista aiheutuu haittaa. (YSL 5 ja 43 §, JäteL 6 §, 
JäteA 8 § ja VNa 480/96) 

 
  Meluntorjunta 

 
14. Tiili- ja betonijätteen murskaustoiminnan melutaso lähimpien 

häiriintyvien asuinkohteiden piha-alueella ei saa ylittää melun A-
painotettua ekvivalenttitasoa päivällä klo 7-16 LAeq  55 dB. Hakijan 
on tarvittaessa selvitettävä toiminnan aiheuttama melupäästö ja 
melun leviäminen ympäristöön. Mikäli melutasot ylittyvät, tulee 
toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan 
vähentämiseksi. (YSL 5 ja 43 §:t; YSA 19 §; VNp 993/1992; NaapL 
17 §) 

 
Murskeen laadunvarmistus ja pintavesien tarkkailu 
 
15. Murskeesta on otettava näyte jokaista alkavaa 2 500 tonnia kohti. 

Näytteenottotapahtumassa on otettava yhteensä kolme ns. erillistä 
rinnakkaisnäytettä. Rinnakkaisnäytteitten koko on oltava vähintään 
30 kg. Rinnakkaisnäytteistä valitaan satunnaisesti yksi murskeen 
laadunvalvontatutkimuksia varten ja muut rinnakkaisnäytteet 
säilytetään mahdollisia jatkotutkimuksia varten. Tutkittavasta 
näytteestä on määritettävä kadmiumin(Cd), kromin (Cr), kuparin 
(Cu), lyijyn (Pb) ja sulfaatin (SO42-) liukoisuudet sekä PAH- ja PCB- 
kokonaispitoisuudet.  
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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 
SO42-1000 mg/kg. Kokonaispitoisuudet eivät saa ylittää seuraavia 
raja-arvoja: PAH 20 mg/kg sekä PCB 0,05 mg/kg. Tulokset 
hyödynnettävän materiaalin liukoisuuksista ja kokonaispitoisuuksista 
on toimitettava ympäristönsuojelupalveluille välittömästi niiden 
valmistuttua. (YSL 7, 8, 43 ja 46 §, JäteL 6 §, JäteA 8 §) 

 
16. Laitosalueen pintavesien laatua on tarkkailtava uuden toiminnan 

alettua kerran vuodessa, huhti - toukokuussa ja kerran ennen 
toiminnan alkamista. Näytteistä määritetään kadmium (Cd), kromi 
(Cr), kupari (Cu), lyijy (Pb) ja sulfaatti (SO42-) sekä pH, 
sähkönjohtavuus, kokonaishiilivetypitoisuus sekä CODMn. 
Tarkkailutulokset on toimitettava ympäristönsuojelupalveluille 
välittömästi niiden valmistuttua, jonka jälkeen ympäristölautakunta 
päättää minkä laajuisena tarkkailua jatketaan. (YSL 5 , 43 , 46 ja 55 
§:t) 

 
 

17. Mittaukset, näytteenotto ja analysointi on suoritettava betoni- ja 
tiilimurskeen osalta asetuksessa 591/2006 mainittujen standardien 
mukaisesti. Liukoisuustestit on pyrittävä tekemään ensisijaisesti 
läpivirtaustestinä ja ellei tämä ole teknisesti mahdollista, 
kaksivaiheisena ravistelutestinä. Pintaveden tarkkailun osalta 
mittaukset, näytteenotto ja analysointi on suoritettava CEN, ISO, 
SFS-standardien tai muiden vastaavan tasoisten kansainvälisten tai 
kansallisten yleisesti käytössä olevien standardien mukaisesti. 
Pintavesi tarkkailut sekä betonimurskeen laaduntarkkailut, 
näytteenotot ja analysoinnit tulee suorittaa ulkopuolisen asiantuntijan 
toimesta. Ympäristönsuojelupalvelut voi saatujen tulosten perusteella 
muuttaa kyseisiä tarkkailuja.(YSL 43, 46, 55 ja 108 §:t) 

 
Kirjanpito ja raportointi

 
18. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitosalueelle tuotujen 

rakennusjätteiden määristä sekä liukoisuus- ja pitoisuustestien 
tuloksista. Kirjanpidossa on esitettävä alueelle tuotavien jäte-erien 
alkuperä, laji, määrä, laatu, vastaanottopäivä ja alueella varastoidut 
jätteet sekä muualle käsiteltäväksi tai hyödynnettäväksi toimitetut 
jätteet. Kirjanpito esitetään ympäristölautakunnalle määräyksen 19 
mukaisesti. Kirjanpidon perusteena olevat asiakirjat, kuten laitoksen 
käyttöä ja valvontaa koskevat tallenteet, häiriökirjanpito, 
huoltotodistukset, tutkimus, mittaus- ja tarkkailutulokset, 
jätekirjanpito ja jätteidensiirtoasiakirjat tulee säilyttää vähintään 
neljän vuoden ajan ja ne tulee voida pyydettäessä esittää 
valvontaviranomaiselle. (YSL 5, 42 ja 83 §:t, JäteL 51 ja 52 §:t) 

 
19. Toiminnasta tulee raportoida Jyväskylän maalaiskunnan 

ympäristölautakunnalle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. 
Raportissa on esitettävä edellä esitetyt raportointia varten tarvittavat 
tiedot sekä tiedot suoritetuista huoltotoimenpiteistä ja 
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ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista ja 
onnettomuuksista (syy, kestoaika, arvio päästöistä ilmaan, maaperään 
tai vesiin ja näiden arvioitu suuruus) sekä tiedot toteutuneista ja 
suunnitteilla olevista muutoksista toiminnassa. (YSL 5, 43, 46 §:t, 
YSA 19 §) 

 
Häiriö ja poikkeukselliset tilanteet

 
20. Määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä 

aiheuttavista häiriötilanteista ja muista vahingoista tai 
onnettomuuksista, joista voi aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle 
tai terveydelle tulee ilmoittaa välittömästi 
ympäristönsuojelupalveluille ja ryhdyttävä heti asianmukaisiin 
toimiin vahinkojen torjumiseksi. Merkittävistä polttoaine- tai 
kemikaalivuodoista on välittömästi ilmoitettava pelastuslaitokselle. 
Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on alueella oltava riittävä 
määräimeytysmateriaalia aina saatavilla. Lisäksi 
toiminnanharjoittajan tulee ylläpitää ja kehittää torjuntavalmiuttaan, 
kouluttaa henkilökuntaa. (YSL 4, 5, 7, 8 ja 43 §:t, YSA 19 §) 

 
  Vakuus
 

21. Hakijan on asetettava ympäristöpalveluille ennen tämän luvan 
mukaisen toiminnan aloittamista 10 000 euron pankkivakuuden, 
pankkitalletuksen tai muun vastaavan vakuuden. (YSL 42 ja 45 §:t) 

 
RATKAISUN PERUSTELUT 

Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja nouda-
tetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jä-
telain sekä niiden perusteella annettujen valtioneuvoston päätösten ja 
asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja 
sen nojalla on säädetty. Luvan hakijalla on käytettävissään tai mahdolli-
suus hankkia sellainen asiantuntemus, jota jätteiden asianmukainen kä-
sittely ja hyödyntäminen edellyttää. 
 
Toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa tai muuta merkittävää ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, eri-
tyistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai 
yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista 
toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 
tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta, kun toimintaa harjoitetaan tässä pää-
töksessä esitetyllä tavalla ja lupamääräysten mukaisesti. Määräyksiä an-
nettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen to-
dennäköisyys ja onnettomuusriski. 
 
YSL:n 42 §:n 2 momentin nojalla jätteen hyödyntämis- tai käsittelytoi-
minnan harjoittajan on asetettava toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa 
varten annettavat määräykset huomioon ottaen riittävä vakuus tai esitet-
tävä vastaava muu järjestely asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi. 
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Lupamääräysten yksilöidyt perustelut 
 

Laitoksen ympäristönsuojelun tasoa on ylläpidettävä ja päästöjä ja ym-
päristövaikutuksia jatkuvasti seurattava ja ympäristönsuojelutoimia kehi-
tettävä siten, ettei haitallisia ympäristövaikutuksia synny. Mikäli ympä-
ristönsuojelun tavoitteita ei saavuteta tai toiminnasta syntyy ennalta ar-
vaamattomia ympäristövaikutuksia, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä 
toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi. 
(Lupamääräys 1) 
 
Alueen kentän rakennekerroksissa ja maisemoinnissa käytettään laatu-
varmennettua mursketta vain tasauksen ja vaadittavien rakennekerrosten 
kannalta tarpeellinen määrä; lisätäyttöjen tekeminen on kiellettyä. Alu-
een päällystämisellä estetään veden pääsy rakennekerroksiin.  
 
Lajittelu- ja murskausalueen suojaustoimenpiteillä voidaan vähentää va-
hinkoriskiä. Sulkumahdollisuudella varustetulla näytteenottokaivolla 
voidaan vahinkotapauksissa haitallisten aineiden pääsy ympäristöön es-
tää. (Lupamääräys 2) 
 
Ympäristönsuojelulain 45 §:n perusteella jätteen laitos- tai ammattimais-
ta hyödyntämistä tai käsittelyä koskevassa ympäristöluvassa voidaan 
alueella hyödynnettävien, käsiteltävien ja varastoitavien jätteiden määrää 
ja laatua rajoittaa. Asetetut määrälliset rajoitukset ja varastointia koske-
vat määräajat takaavat riittävän käsittelykapasiteetin, mutta toimiminen 
niiden puitteissa myös ennaltaehkäisee häiriötilanteita. Jätteiden varas-
tointiajoissa on sovellettu valtioneuvoston kaatopaikkapäätöstä. Kaato-
paikkapäätöksen mukaan kaatopaikkana ei pidetä aluetta, jossa annetut 
varastointiajat alittuvat.  
 
Ympäristönsuojelullisista ja valvonnallisista syistä jätemateriaaleja saa 
tuoda ja varastoida vain valmiiksi rakennetulla alueella. Toiminta on 
hoidettava siten, että alueelta siirretään murskattuja ja lajiteltuja jätteitä 
pois mahdollisimman nopeasti ja rajoitetaan jätteiden varastojen yhteis-
määrää, sillä varastoitavista jätteistä aiheutuu helposti epäsiisteyttä ja ah-
taus vaikeuttaa alueen puhtaanapitoa. Erilaisten jätejakeiden sekoittumi-
nen toisiinsa estetään sijoittamalla eri toiminnot riittävän erilleen toisis-
taan sekä jätejakeiden huolellisella kokoamisella keräyslavoille. Tuota-
van jätemateriaalin laatua valvoo laitoksen henkilökunta.  
 
Puhtaina maina pidetään Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaan-
tuneisuudesta ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) annettujen 
kynnysarvojen alittavia maa-aineksia. Sellaisille alueille, joiden raken-
nekerrokset ovat täysin valmiita, on lupa tuoda jätemateriaaleja ja varas-
toida niitä. (Lupamääräykset 3-10) 
 
Lupamääräys 7 on tarpeen, jotta jätepuun polttamisesta ei aiheutuisi hai-
tallisia savukaasuja. 
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Hakija on esittänyt lupaehdon 11 mukaista toiminta-aikaa. Kyseisestä 
toiminta-ajasta ei aiheudu alueen ympäristö huomioiden haittaa naapu-
reille.  
 
Jätelain 6 §:n mukaan jätehuolto on järjestettävä siten, ettei jätteistä tai 
jätehuollosta aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäte 
on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu 
kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jä-
tehuoltoon. Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä 
aine ja toissijaisesti sen sisältämä energia. Kaatopaikalle saa toimitta 
vain jätettä, jonka kaatopaikkakelpoisuus tunnetaan. Menettelyt ja perus-
teet jätteen hyväksymisestä kaatopaikalle tulevat valtioneuvoston pää-
töksestä kaatopaikoista sekä valtioneuvoston asetuksesta em. päätöksen 
muuttamisesta. Jätteen hyväksymisen osoittamisessa voidaan käyttää 
olemassa olevia tietoja, mikäli ne on hankittu edellytettyjä menetelmiä 
käyttäen. Jätteen kaatopaikkakelpoisuuden selvittämisestä vastaa jätteen-
tuottaja/haltija. (Lupamääräys 12) 

 
Määräys alueen teiden, murskattavan materiaalin ja murskekasojen kas-
telemisesta on annettu terveys- ja ympäristöhaitan ehkäisemiseksi. Pö-
lyntorjuntaan tulee kiinnittää erityistä huomiota asukkaiden viihtyvyyden 
turvaamiseksi. (Lupamääräys 13) 
 
Lähimmille asuinkiinteistöille aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen es-
tämiseksi sekä ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on tarpeen 
rajoittaa toiminnoista aiheutuvaa melua ajallisesti. Lupamääräykseen on 
sovellettu Valtioneuvoston päätöstä melutasonohjearvoista (993/1992).  
Toiminnasta ei aiheudu merkittäviä melupäästöjä, mutta prosesseja uu-
sittaessa ja tehtäessä laitehankintoja on huomioitava niiden melutaso. 
Lupamääräyksellä toteutetaan näin melua koskevan parhaan käyttökel-
poisen tekniikan vaatimus. Toiminnan harjoittajan tulee tehdä tarvittaes-
sa melulle altistuvissa kohteissa melumittauksia. (Lupamääräys 14) 

 
Murskeen laaduntarkkailuun on annettu raja-arvoja eräiden murskeen si-
sältämien aineiden liukoisuuksien ja kokonaispitoisuuksien suhteen. 
Määritykset tulee tehdä vähintään yhdestä rinnakkaisnäytteestä jokaista 
näytteenottokertaa kohden. Muut rinnakkaisnäytteet on säilytettävä mah-
dollisia jatkotutkimuksia varten. Tarkkailumääräykset on annettu Valtio-
neuvoston asetusta 591/2006 soveltaen ja SFS 5884 –standardia (Betoni-
murskeen maanrakennuskäytön laadunhallintajärjestelmä) apuna käyttäen. 
Määräys käyttää liukoisuustesteissä ensisijaisesti läpivirtaustestiä on an-
nettu sen vuoksi, että se simuloi ravistelutestiä paremmin luonnossa ta-
pahtuvaa veden virtausta ja luonnollista aineiden liukenemista veteen.  
 
Laatuvarmennettua mursketta voidaan käyttää hyväksytyn suunnitelman 
mukaisiin kohteisiin. Käytettäessä betonimursketta Valtioneuvoston ase-
tuksen 591/2006 "eräiden jätteiden hyödyntäminen maanrakentamisessa" 
tarkoittamiin maarakennuskohteisiin, on murskeen osalta noudatettava 
kyseisen asetuksen säädöksiä. Kaatopaikalle sijoitettavan betonimurs-
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keen on täytettävä kaatopaikan vastaanottovaatimukset. (Lupamääräys 
15) 
 
Ympäristönsuojelulain 46 §:n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset 
määräykset toiminnan vaikutusten tarkkailusta. Pintaveden laadun tark-
kailu on tarpeen sen varmistamiseksi, etteivät ympäristöön mahdollisesti 
joutuneet öljyt ja muut haitalliset aineet pääse pilaamaan alueen maape-
rää, ojien vesiä tai pohjavettä. Säännöllisesti suoritettavat näytteenotot 
ovat tarpeen mahdollisen pilaantumisen havaitsemiseksi ajoissa. Ympä-
ristönsuojelupalvelut voi tarvittaessa tarkentaa määräyksiä pintavesien 
tarkkailusta jatkossa.  
 
Tarkkailujen laadun varmistamiseksi mittaukset, näytteenottoja analy-
sointi on suoritettava standardien (CEN, ISO, SFS tai vastaavan tasois-
tenkansallisten tai kansainvälisten yleisesti käytössä olevan standardin) 
mukaisesti. (Lupamääräys 16 ja 17) 
 
Kirjanpitoa ja raportointia koskevat määräykset on annettu viranomaisen 
tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnallisista syistä. Lisäksi lupamää-
räysten noudattamisen seuranta ja laitoksen ympäristövaikutustenarvi-
oiminen edellyttää kirjanpitoa ja raportointia. Raportointimääräys laitos-
alueen pintavesien tarkkailusta on annettu valvonnallisista syistä ja tark-
kailuista saatujen tietojen perusteella valvontaviranomainen voi tehdä 
tarkennuksia tarkkailusta jatkossa. Raportoimalla poikkeuksellisista ti-
lanteista voi viranomainen vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi antaa 
tarvittaessa asiaa koskevia ohjeita tai määräyksiä. (Lupamääräykset 18 ja 
19) 
 
Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset 
määräykset toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Häi-
riö- ja poikkeustilanteisiin varautumisvaade, ilmoitus- ja toiminta- sekä 
tiedotusvelvoite on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan on-
nistumisen varmistamiseksi ja valvonnan toteutumiseksi. Terveys- ja 
ympäristövaikutuksien estämiseksi onnettomuustilanteisiin varautumi-
nen etukäteen on tarpeen. (Lupamääräys 20) 

 
Ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaan luvan myöntäminen jätteiden 
hyödyntämis- ja käsittelytoiminnalle vaatii vakuuden asettamista tai 
muuta vastaavaa järjestelyä asiallisen jätehuollon järjestämiseksi huomi-
oiden toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräyk-
set. Vakuuden suuruutta määrättäessä on otettu huomion toiminnan laa-
juus, luonne ja toiminnan aiempi historia sekä tässä lupapäätöksessä an-
netut määräykset, ja mitä laitokselle mahdollisesti jäävien jätteiden kä-
sittelyn kustannukset olisivat. Toiminnalle asetettava vakuus vastaa ky-
seiselle toiminnalle Suomessa annettujen vakuuksien määrää. Vakuuden 
suuruutta voidaan tarpeen mukaan muuttaa. (Lupamääräys 21) 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 Hakija on 7.7.2008 pyytänyt, että toiminta voidaan aloittaa ennen 

päätöksen tuloa lainvoimaiseksi.  
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 Lupaviranomainen voi määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta 
huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa 
hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen 
lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. 
Määräys voidaan antaa vain perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei 
täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi (YSL 101 §).  

 
 Hakijan on asetettava vakuus ennen toiminnan aloittamista. Koska 

täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua päästöjen suhteen hyödyttömäksi, 
voidaan toiminta aloittaa ennen kuin ympäristölupapäätös on saanut 
lainvoiman. 

  
LUVAN VOIMASSAOLOAIKA 

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan päästöjä ja niiden 
vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen 
on haettava ympäristölupa (YSL 28 §).  

 
Purkutyöt Lehti Oy:n on tehtävä hakemus lupamääräysten 
tarkistamiseksi, mikäli toiminta muuttuu olennaisesti (YSL 28 §) tai 
viimeistään 31.12.2018 mennessä (YSL 55 §). Luvan myöntänyt 
viranomainen voi muuttaa lupaa ympäristönsuojelulain 58 §:n 
perusteella. 
 
Tämä päätös korvaa Jyväskylän maalaiskunnan ympäristölautakunnan 
2.10.1997 ja 16.6.1999 ympäristöluvan muutoksen. 
 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo 
myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta 
poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on 
asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §) 

 
YMPÄRISTÖLUPAMAKSU 

Tämän päätöksen ympäristölupamaksu on 958,67 €. Maksu perustuu Jy-
väskylän maalaiskunnan kunnanvaltuuston 11.12.2000 § 180  hyväksy-
mään ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan. Maksutaulukon mukaan 
jätehuoltoa koskevien ympäristölupahakemusten käsittelystä peritään 
1295,04 €  (ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 momentin kohdan 13 
mukaiset laitokset). Maksusta vähennetään 336,37 €, koska hakemusta ei 
ole kuulutettu sanomalehdessä (5.8). 
 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45,46, 
52, 53, 54, 55, 56, 62, 76, 83, 86, 90, 96, 97, 101, 105 ja 108 §:t 
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 16, 19, 23, 30 ja 37 §:t 
Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 51 ja 52 §:t 
Jäteasetus (1390/1993) 5, 8, 10 ja 22 §:t 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §  
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997) 2 § 
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanraken-
tamisessa (591/2006) 
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Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) 
 Kunnanvaltuuston 23.8.2004 hyväksymät Jyväskylän maalaiskunnan 

jätehuoltomääräykset 
Jyväskylän maalaiskunnan kunnanvaltuuston 11.12.2000 päätös kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan hyväksymisestä 

 
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 
  Päätöksen antopäivä 17.9.2008. 
 

Päätöksestä kuulutetaan Jyväskylän maalaiskunnan virallisella 
ilmoitustaululla.  

 
  Päätös lähetetään tiedoksi kaavoitus- ja rakennuslautakunnalle, Keski-

Suomen ympäristökeskukselle ja Palokan terveydenhuollon 
kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnalle. 

 
MUUTOKSENHAKU 

Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta (YSL 96 
§). Valitusaika päättyy 17.10.2008. Valitusosoitus on liitteenä. 
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