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ASIA    Päätös Rakennuspalvelu Aalinniemi Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaiseen 

hakemuseen, joka koskee purkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa, betoni- ja tiilijät-

teen sekä puutavaran ja kantojen murskausta ja varastointia.  

 

LUVAN HAKIJA   
 

Rakennuspalvelu Aalinniemi Oy  Yhteyshenkilö: Erkki Aalinniemi 

Harkkotie 2   p. 0400 549 107 

40250 Jyväskylä   

Toimialatunnus: 90020 Muu jätehuolto (TOL 2002) 

Liike- ja yhteisötunnus: 0958342-5 

 

LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI   
 

Rakennuspalvelu Aalinniemi Oy:n purkujätteen käsittelylaitos tulee sijaitsemaan Jyväs-

kylän kaupungissa Palokan kylässä määräalalla Mattila -nimisellä kiinteistöllä (nro 62:5) 

Määräala on vuokrattu Jyväskylän kaupungilta. Lupaa haetaan myös jätemateriaalin (be-

toni ja tiili) hyödyntämiseen laitosalueen kenttärakenteissa. 

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA  

 

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 § 2 momentin kohta 4 sekä 

ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 3 momentti.  Lupaviranomaisena toimii ympäristön-

suojeluasetuksen 6 §:n 1 momentin kohdan 12 d perusteella alueellinen ympäristökes-

kus, koska käsiteltävän jätteen määrä on yli 5 000 tonnia vuodessa. 

 

ASIAN VIREILLETULO 

 

Lupahakemus toimitettiin Jyväskylän maalaiskunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 

8.12.2008. Jyväskylän maalaiskunnan kaavoitus- ja rakennuslautakunta siirsi lupa-asian  

hallintolain (434/2003) 21 §:n mukaisesti Keski-Suomen ympäristökeskukselle, koska 

ympäristökeskus on asian suhteen toimivaltainen viranomainen.   

 

Ympäristölupa tuli vireille ympäristökeskuksessa 10.12.2008. 

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET  

 

Kyseessä on sijaintipaikalla uusi toiminta eikä aiempaa ympäristölupaa ole.  

 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 
 

Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia 
 

Purkujätteen käsittelylaitoksen alue sijoittuu Palokan vanhan lakkautetun kaatopaikan 

läheisyyteen noin 1 km Haukkamäen ja Kirrin asemakaava-alueista länteen. Alue sijoit-

tuu Palokan osayleiskaavan ulkopuolelle. Alueen lähistöllä on kaksi vastaavaa toimin-

taa harjoittavaa toiminnanharjoittajaa (Reijo Lehti Ky sekä Purku & Piikkaus Oy) sekä 
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Lemminkäinen Oyj:n asfalttiasema ja louhinta- ja murskausasema. Lähimpään vakitui-

sesti asuttavaan kiinteistöön on hakemuksen mukaan noin 700 m.  

 

Alue on metsämaata, jolla kasvaa mäntyvaltainen puutaimisto. Maaperä on pääosin silt-

timoreenia. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähistöllä ei ole luonnonsuo-

jelualueita tai muita alueita, joilla on merkittäviä luontoarvoja. 

 

Laitoksen toiminnasta ei toiminnanharjoittajan näkemyksen mukaan aiheudu melua, pö-

lyämistä tai päästöjä alueen ulkopuolelle. Toimintaan liittyy kuljetukseen käytettävän 

noin 25 (20 alueelle saapuvan ja 5 alueelta lähtevän) kuorma-auton käyntiä viikoittain. Lii-

kennöinti tapahtuu uuden tielinjauksen kautta Palokan suljetun kaatopaikan luokse ja 

edelleen Ruokkeentielle. 

 

LAITOKSEN TOIMINTA 

 

 Yleiskuvaus toiminnasta 

 

Laitoksella käsitellään rakennuspurkujätettä 14 000 tonnia vuodessa. Betoni- ja tiilijäte 

murskataan, myydään sellaisenaan tai hyödynnetään toiminnan alkuvaiheessa laitosalu-

een kenttärakenteissa. Puutavarajäte lajitellaan, osa haketetaan, osa varastoidaan ja 

myydään sellaisenaan. Kannot haketetaan ja hake myydään. Kierrätykseen kelpaamaton 

purkujäte toimitetaan kaatopaikalle. 

 

Laitokselle tuodut betonilohkareet tai tiilet murskataan leukamurskaimella raekokoon 

0/100. Murskeesta erotetaan magneetin avulla teräkset. Murskattava materiaali siirre-

tään murskaimeen kaivinkoneella ja valmis betoni- ja tiilimurske siirretään alueella vä-

livarastoon pyörökuormaajalla.  

 

Työkoneiden polttoaineita varastoidaan alueella 1 000 litraa säiliössä, jossa on oma va-

luma-allas. Öljyn vuotuista kulutusta ei ole hakemuksessa arvioitu. Paikalla on öljyn 

imeytykseen turvetta. Pölyn esto hoidetaan tankkiautolla tuotavalla vedellä. 

 

Laitos toimii arkisin maanantaista perjantaihin normaalin työajan puitteissa klo 7.00 -

16.00. Murskausta tehdään tarvittaessa, arviolta 3-4 kertaa vuodessa 3-4 päivänä kerral-

laan.  

 

Laitosalueen kenttärakenteet 

 

Laitosalue sijaitsee rinnetontilla, jolla on noin 8 m korkeuserot. Rinne täyte-

tään/tasoitetaan pääosin alueen omilla maamassoilla, loppuosa täytetään noin 400 mm 

betoni-, tiili ja kalliomurskakerroksella (5 040 m
3
rtr) tasoon +149.00 - +151.00. Kenttä-

alueen kallistukset tehdään kohti alueen etelänurkkaa. Pintakerrokseksi tulee noin 0,2 m 

kerros kivi- ja kalliomursketta. Kenttäalue ympärysojitetaan. Laitosalueen rakentami-

nen aloitetaan hakemuksen mukaan heti, kun myönnettävä ympäristölupa on lainvoi-

mainen. Hakemusasiakirjoihin on liitetty kenttärakenteisiin liittyvä Insinööritoimisto 

Geo-Control Oy:n maarakennusurakkaan liittyvä suunnitelma (päivätty 10.2.2009). 

 

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus  

 

Hakemuksen mukaan lajittelussa, murskauksessa sekä teräksen lajittelussa käytetään 

tämän päivän tekniikkaa. Hyötykäyttöön käytettävä betoni- ja tiilimurske vähentää kaa-

topaikalle vietävän jätteen määrää sekä säästää soravaroja. Teräksen hyötykäytöllä 

säästetään monia mineraaleja. 
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YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 
 

Päästöt maaperään tai pohjaveteen  

 

Toiminnanharjoittajan mukaan päästöjä maaperään tai pohjaveteen ei ole. Sadevedet 

valuvat kaivettaviin ympärysojiin, josta ne johdetaan alueen eteläosassa rumpuputken 

kautta näytteenoton mahdollistavaan sadevesikaivoon ja edelleen rumpuputken kautta 

alueen ojaverkostoon. Alueen ympäristön vesien pääsy ympärysojiin estetään. 

 

Päästöt ilmaan, melu ja tärinä 
 

Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu haitallisia/merkittäviä pölypäästöjä il-

maan. Pölyämistä torjutaan tarvittaessa kastelemalla paikalle tuotavalla vedellä murs-

kattavaa materiaalia. Työkoneista aiheutuu sallittujen normien mukaisia päästöjä. Ha-

kemuksen mukaan toiminnasta ei myöskään aiheudu haitallista melua tai tärinää lähis-

tön asuinympäristöön. Hakemuksen mukaan leukamurskaimella tapahtuvan murskauk-

sen/työn aiheuttama melutaso on laitosalueella 85 dB(A) ja lähimmässä asutuksessa alle 

55 dB(A). 

 

Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 
 

Hyödynnettävät/käytettävät raaka-aineiden määrät ovat vuosittain seuraavan taulukon mukaisesti 

Jätelaji   Jätelaji Määrä  (t/a) Käyttötapa 

Betoni ja teräsbetoni 9 000 Murskaus, varastointi, käyttö alueen 

kenttärakenteisiin tai myynti ulko-

puolisille 
Tiilijäte 3 000 

Kyllästetty puutavara 10 Varastointi, toimitus luvanvaraiselle 

vastaanottajalle 

Kyllästämätön puutavara: maalattua, 

maalaamatonta ja betonista lautaa ja 

lankkua, kaappeja, hyllyjä ym. puuta-

varaa ja lastulevyä 

80 Lajittelu, mahdollinen haketus, va-

rastointi, myynti hyötykäyttöön tai 

polttoaineeksi 

Teräs 10 Varastointi, myynti/toimitus hyöty-

käyttöön 

Kannot 1 000 haketus, varastointi, myynti polttoai-

neeksi 

Toiminnassa syntyvä kierrätykseen tai alueelle loppusijoitukseen kelpaamaton rakennus-

purkujäte, kuten villat, gyproc-levyt kerätään alueella olevalle siirtolavalle ja toimitetaan 

kaatopaikalle. Kaatopaikkajätteen määrää ei hakemuksessa ole arvioitu. Öljyjätteitä ei 

alueella hakemuksen mukaan toiminnassa synny. 

Mahdolliset saniteettijätevedet (sosiaalitilojen vedet) kerätään pullokaivoihin ja toimite-

taan loka-autolla luvanvaraiselle vastaanottajalle. 

 

Poikkeuksellisten tilanteiden aikana syntyvät päästöt ja jätteet 
 

Toiminnanharjoittajan mukaan onnettomuustapauksessa öljypäästöt maaperään ovat 

mahdollisia toiminnan aikana. 

 

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 
 

Purkujätteen käsittelylaitoksen toiminnalla ei toiminnanharjoittajan mukaan ole vaiku-

tuksia luontoon tai rakennettuun ympäristöön.  
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LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 
 

Hakemuksen mukaan tarvittavat toiminnan vaatimat käyttö-, päästö-, vaikutus- tai pin-

tavesitarkkailut ja raportoinnit toteutetaan ympäristölupamääräyksen mukaisesti. 

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 
 

Toiminnanharjoittajan mukaan poikkeukselliset tilanteet ovat epätodennäköisiä. Mah-

dollinen ympäristöriski on hakemuksen mukaan koneiden/hydrauliikan rikkoutuminen. 

Alueella on vahinkotilanteiden varalta imeytysturvetta. Mahdolliset pilaantuneet maat 

toimitetaan asianmukaisiin toimipisteisiin. Alueella ei pestä koneita. 

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 

Lupahakemuksen täydennykset 
 

Ympäristölupahakemusta on täydennetty lisäselvityksillä 11.2.2009 ja 15.9.2009. 

 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 
 

Keski-Suomen ympäristökeskus on kuuluttanut lupahakemuksesta ilmoitustaulullaan 

17.2.–25.3.2009 ja Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 19.2.–23.3.2009 

sekä ilmoittanut kuulutuksesta Keskisuomalainen –nimisessä sanomalehdessä 

19.2.2009. Ympäristölupahakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 

kuulutusajan Keski-Suomen ympäristökeskuksessa sekä Jyväskylän kaupungin palve-

lupiste Hannikaisessa (Rakentajatalo) osoitteessa Hannikaisenkatu 17. 

 

Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto ympäristönsuojelulain 37 ja 38 §:n mukai-

sesti asianomaisille 17.2.2009 päivätyllä kirjeellä. 

 

Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset  

 

Rakennuspalvelu Aalinniemi Oy:n purkujätteen suunnitellulle käsittelyalueelle tehtiin 

lupakäsittelyyn liittyvä tarkastuskäynti 15.9.2009. Tarkastuspöytäkirja on liitetty hake-

musasiakirjoihin. 

 

Lausunnot, mielipiteet ja muistutukset 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta esittää lausunnossaan 

(kokous 14.4.2009 asianro 44, Dnro 75/08), että Rakennuspalvelu Aalinniemi Oy:n jät-

teen hyödyntämistä ja käsittelyä koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tulisi sisäl-

tää ainakin seuraavaa: 

- Toiminnanharjoittajan tulee varmentaa, ettei toiminta aiheuta pohjaveden laadun heik-

kenemistä 

- Laitosalueen kenttärakenteista ja päällystämisestä sekä vesien johtamisesta tulee esittää 

suunnitelma sekä nestetiiviin alueen että muun laitosalueen osalta 

- Toiminnassa huolehditaan, ettei laitosalueelle tuoda asiaankuulumattomia jätteitä eikä 

pilaantuneita maita 

- Tiili- ja betonijätteen laatu tulee varmentaa ja kenttärakenteissa käytettävälle betoni-

murskalle tulee määrittää enimmäismäärä 

- Jätteiden tuonti laitosalueelle ja toiminta muutoinkin tulee järjestää hallitusti ja jätteille 

tulee antaa varastointiajat 

- Roskaantumista tulee ennaltaehkäistä mahdollisimman hyvin ja hyödyntämiskelvoton 

jäte tulee lajittelun jälkeen koota keräysvälineeseen 
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- Toiminta tulee järjestää siten, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriötä ympäris-

tön asukkaille. Mikäli melusta tai pölystä ilmenee lähiasutukselle haittaa, tulee lupamää-

räyksissä luvanhakija velvoittaa ryhtymään toimenpiteisiin haitan poistamiseksi 

- Polttonesteiden tankkaus-/täyttöpaikka on sijoitettava tiiviiksi, kemikaaleja läpäisemät-

tömäksi pinnoitetulle paikalle 

- Lajittelu- ja murskausalueen sekä polttonesteiden tankkaus-/täyttöpaikan pintavedet on 

johdettava hiekan- ja öljynerottimen kautta maastoon ja pintavesien johtamisjärjestelmä 

on varustettava sulkuventtiilillä 

- Toiminnanharjoittajan on järjestettävä pintavesien laaduntarkkailu ja jätteistä on pidettä-

vä kirjaa.  

 

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaosto esittää lau-

suntonaan (kokous 13.5.2009, asianro 53, Dnro 601/09) seuraavaa: 

- lupaehdoilla tulee varmistaa, ettei alueelle tuoda sinne sopimattomia purkuaineksia 

tai terveyshaittaa aiheuttavaa jätettä 

- haketus- ja murskaustoiminnassa syntyvä melu ei saa ylittää lähimmässä häiriinty-

vässä kohteessa ekvivalenttimelutasoa Laeq (klo 7 - 22) 55 dBA (VNp 993/1992) 

- käsittelyalueen ja sinne johtavan tien hoito on järjestettävä siten (esim. kastelu), ettei 

pöly pääse leviämään haitallisesti ympäristöön 

- haitallisten aineiden (mm. öljytuotteet, polttoaineet) käsittely ja varastointi tulee jär-

jestää siten, että vuodot maaperään estetään 

- lähialueen talousvesikaivojen osalta tulee vedenlaadun tutkimuksin varmistua kerran 

vuodessa eri kohteista siitä, että veden laatu ei toiminnan edetessä heikkene. 
 

Reijo Lehti Ky vastustaa muistutuksessaan (saapunut ympäristökeskukseen 

13.3.2009) haettua ympäristölupaa. Toiminnalle suunniteltu Jyväskylän kaupungilta 

vuokrattava määräala sijaitsee noin 50 m päässä Reijo Lehti Ky:n omistaman Lehtelä-

nimisen kiinteistön porakaivosta. Haettu toiminta vaarantaa porakaivoa ja sen veden 

laatua. Lehtelän kiinteistöllä sijaitsee kaksi asuinkäytössä olevaa taloa noin 100 m 

päässä toiminta-alueesta. Toiminta-alueelle suunniteltu tie tulisi kulkemaan Nuutin-

polku -nimiseltä tieltä Lehtelän kiinteistön läpi osin Lehtelän kiinteistön yksityistietä 

pitkin. Suunnitellun tielinjauksen alta jouduttaisiin kaatamaan Lehtelän tilalla hyvin 

kasvavaa metsää, joka ei vielä ole hakkuukelpoista ja joka halutaan säilyttää maisemal-

lisista syistä. Tie ja sillä tapahtuva liikennöinti vaarantaisi Lehtelän tilan juoma-

vesikaivoa, olisi vaarakasi tilan pihassa leikkiville lapsille sekä haittaisi Reijo Lehti 

Ky:n omaa toimintaa. Rakennuspalvelu Aalinniemi Oy:llä ei tule olemaan pääsyä Leh-

telän tilan kautta kulkevalle yksityistielle lukittavan portin takia. Muistutuksessa esite-

tään Rakennuspalvelu Aalinniemi Oy:n suunnitellulle toiminnalle kolme lähistöllä ole-

vaa vaihtoehtoista sijoituspaikkaa. Paikat sijaitsevat Jyväskylän kaupungin omistamilla 

kiinteistöillä. 

 

Muistutuksessa A (6 allekirjoittajaa, saapunut ympäristökeskukseen 16.3.2009) vas-

tustetaan suunniteltua toimintaa, koska se aiheuttaa kohtuutonta haittaa ympäristölle ja 

ympäröivälle asutukselle. Suunnitellun laajuista toimintaa ei saisi sijoittaa lähelle asu-

tusta. Luvan vastustamisen perusteluina todetaan. 

1. Toiminnan etäisyys asutuksesta. Suunnitellusta murskauslaitoksesta on lähimpään 

asutukseen, Huuhanmäentie 25 matkaa noin 250 m. Alle 450 m säteelle mahtuu 

runsaasti asutusta. 600-1 000 m säteellä on kymmeniä asuinrakennuksia, mukaan 

lukien vasta rakennettu Terttumäen omakotialue. Myös Kaavoitusohjelmassa oleva 

Lintukankaan pohjoispuolelle suunniteltu uusi omakotialue on murskauslaitoksen 

aiheuttaman melun piirissä noin 600 m etäisyydellä.  

2. Melu-, pöly- yms. haitat. Purkujätteen murskaus aiheuttaa erittäin kovaa ja häiritse-

vää melua sekä pölyä. Toimintaan liittyvän raskaan liikenteen merkittävä lisäänty-



 6/20 

 

minen aiheuttaa huomattavaa haittaa vielä varsinaisen murskaustoiminnan ulkopuo-

lellakin. 

3. Toiminta-ajat. Mielestämme lupaa laitokselle ei tule myöntää. Olemme käytännössä 

todenneet, että jo alueella toimivassa vastaavassa laitoksessa lupaehtojen sallimia 

aikoja (klo 7.00–16.00) rikotaan toistuvasti. Viranomaisvalvontaa tulisi tehdä sel-

västi nykyistä tiukemmin 

4. Haittavaikutukset kiinteistöihin. Suunniteltu purkulaitos sijoittuu Mäenpää – nimi-

sen kiinteistön  (20:1) päätilan ja sen erillispalstan yhdistävän kulkuyhteyden päälle.  

 

Muistutuksessa B (70 allekirjoittajaa, saapunut ympäristökeskukseen 4.8.2009) esite-

tään ja vaaditaan seuraavaa: 

- Rakennuspalvelu Aalinniemi Oy on hakenut ympäristölupaa Nuutinpolun päässä si-

jaitsevalla alueella harjoitettavaan betoni- ja tiiliaineksien sekä puutavaran ja kanto-

jen murskaukseen ja varastointiin sekä betoni- ja tiilijätteen hyödyntämiseen alueen 

kenttärakenteissa. 

- Hakijan mukaan toiminnasta ei aiheudu haitallista melua tai tärinää asunympäris-

töön. Toiminnan kuvauksen mukaisesti rakennusjätettä käsitellään 14 000 tonnia 

vuodessa ja betoni- ja tiilijäte murskataan leukamurskaimella. On siis oletettavaa, 

että murskauksesta aiheutuu haitallista melua ympäristöön. Terttumäen asukkaat 

vaativat Ympäristökeskusta ottamaan tämän seikan huomioon lupahakemuksen kä-

sittelyssä. 

- Kyseisellä alueella on tällä hetkellä jo kaksi vastaavaa toimintaa harjoittavaa yritys-

tä (Reijo Lehti Ky ja Purku & Piikkaus Oy) sekä Lemminkäinen Oy:n asfalttiasema 

ja kalliomurskaamo. Näiden yritysten toiminnasta on havaittu aiheutuvan haitallista 

melua Terttumäen asuma-alueelle. Yritysten ympäristölupaehdoissa on annettu me-

lurajat, joita melun keskiäänitaso ei saa ylittää vaikutusalueilla. Mikäli uudelle toi-

mijalle (Rakennuspalvelu Aalinniemi Oy) myönnetään ympäristölupa edellä kuvat-

tuun toimintaan, tulee se todennäköisesti nostamaan melutasoa Terttumäen asuma-

alueella entisestään. Terttumäen asukkaat vaativat, että Ympäristökeskus velvoittaa 

nykyisiä toimijoita järjestämään luvissa tarkoitetut yhteismelumittaukset. Melumit-

tausten ajankohdasta ja toteutustavasta on etukäteen ilmoitettava Terttumäen asuk-

kaita edustaville henkilöille ja heille on varattava mahdollisuus seurata melumitta-

uksen suorittamista sen luotettavuuden takaamiseksi. 

- Hakemuksesta ei täysin selviä mitä reittiä yrityksen kuorma-autoliikenteen on tar-

koitus alueelle kulkea. Tällä hetkellä osa alueen muista toimijoista (esimerkiksi 

Purku & Piikkaus Oy) liikennöi alueelle Nuutinpolkua pitkin. Selvittelyn tuloksena 

on käynyt ilmi, että Jyväskylän kaupunki on suunnitellut muuttavansa em. Nuutin-

polun alkupään (joka liittyy Saarijärventiehen Terttumäen ja Eerolan asuma-

alueiden välissä) kevyenliikenteenväyläksi. Tiedon vahvisti Jari Lohi Jyväskylän 

kaupungilta. Tämä tarkoittaa sitä, että kuorma-autoliikenne murskaus- ja jätteenkä-

sittelyalueelta tulee suuntautumaan Saarijärventielle Terttumäen läpi, eli Nuutinpo-

lulta Terttumäki II:n halki kulkevaa Koppalankaarta pitkin edelleen Tertunkaarelle, 

josta Saarijärventielle. Mikäli Rakennuspalvelu Aalinniemi Oy:n kuorma-

autoliikenteen on tarkoitus kulkea em. reittiä, tulisi se aiheuttamaan kohtuutonta 

haittaa Terttumäen asukkaille ensinnäkin siksi, että paljon lapsia liikkuu asuma-

alueella, toiseksi melun muodostumisen vuoksi ja kolmanneksi siksi, että nykyisen 

Tertunkaaren ja tulevan Koppalankaaren risteys on nykyiselläänkin autoliikenteen 

kannalta hankala ja Tertunkaaren pää jyrkkä ja talvisin liukas. Terttumäen asukkaat 

ehdottomasti vastustavat toimintaan liittyvän kuorma-autoliikenteen sallimista em. 

reittiä pitkin. 

- Rakennuspalvelu Aalinniemi Oy on ilmoittanut aloittavansa toiminnan kenttäraken-

teiden perustamisella. Perustamisvaiheessa kallioperää saatetaan joutua louhimaan. 

Terttumäen asukkaat pyytävät Ympäristökeskusta ottamaan huomioon, että osa 
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Terttumäen taloista on perustettu kallion päälle, jolloin olosuhteisiin nähden liian 

suurten panosten käyttö saattaa aiheuttaa vaurioita em. omakotitaloille. 

- Tällä hetkellä näyttäisi siltä, vastaavanlaisen melua aiheuttavan toiminnan annettaan 

lisääntyä alueella entisestään, sillä saatujen tietojen mukaan myös muitakin uusia 

toimijoita aikoo hakea lupaa toiminnalleen. Toimijoiden määrän lisääntyminen nos-

taa kokonaismelua vaikutusalueilla ja tulee olennaisesti haittaamaan Terttumäen 

asuma-alueen viihtyisyyttä ja sen myötä myös kiinteistöjen arvoa. Terttumäen 

asukkaat toivovat, että Ympäristökeskus käynnistäisi neuvottelut Jyväskylän kau-

pungin kanssa alueen käytöstä. Jyväskylän kaupungin ja Ympäristökeskuksen tulisi 

vakavasti ottaa huomioon tässä muistutuksessa mainitut seikat ja lopettaa uusien 

yritysten sijoittaminen alueelle.  

 

Lupahakemuksen johdosta ei ole esitetty muita lausuntoja, muistutuksia tai mielipiteitä. 

 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

 

Lupaviranomainen on kirjeillään 22.5.2009 varannut toiminnanharjoittajalle tilaisuuden 

tutustua Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan ja Jyväskylän kau-

pungin perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaoston lausuntoihin sekä Reijo Lehti 

Ky:n muistutukseen ja muistutukseen A ja antanut mahdollisuuden vastineen jättämi-

seen. Toiminnanharjoittaja antoi 10.6.2009 vastineensa, jossa todettiin seuraavaa: 

 

Reijo Lehti Ky:n muistutus: 

- Jyväskylän kaupungilta saamani tiedon mukaan nykyiseen yleiskaavaan merkitty 

läntisen kehätien paikka olisi siirtymässä lupahakemuksen kohteessa olevan alueen 

(tila: Mattila 62:3) välittömään läheisyyteen, sen eteläpuolelle. Suunnitelmassa on, 

että uuden kehätielinjauksen länsi- ja pohjoispuolelle tulisi sijoittumaan tämän 

tyyppistä yritystoimintaa, mitä yhtiömme edustaa. Yhtiölle vuokrattava alue on 

kaupungin esittämä paikka. 

- Alueella on jo ennestään melua tuottavaa toimintaa (Lemminkäinen Oy, Purku ja 

Piikkaus Oy, asuminen) 

- Mikäli Reijo Lehti Ky:n kanssa ei päästä tienkäytöstä neuvottelutulokseen, olemme 

valmiit rakentamaan oman tieyhteyden kaupungilta vuokrattavalle alueelle. 

- Toiminnastamme ei pääse mitään pohjavettä pilaavia aineita maaperään (Lehden 

kaivo) 

- Kaupunki on varannut vanhan kaatopaikka-alueen maankaatopaikaksi ja muutoin-

kaan ei vanhan kaatopaikan päälle haluta muuta toimintaa (sijainti) 

 

Muistutus A (6 allekirjoittajaa, saapunut 16.3.2009): 

- Kun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoakin tarkastelee, tulee 

mahdollinen tuleva toiminta varmaan riittävästi kontrolloiduksi ympäristö huomi-

oonottaen (melu, pöly, toiminta-ajat, ym.) 

- Tämän tyyppisten, jätemateriaalia uusiokäyttöön kierrättävien laitosten on oltava 

kohtuullisten matkojen päässä sieltä missä sisään tulevakin tavarakin syntyy (asu-

tuskeskukset), eli on huomioitava myös valmistuksen taloudellisuus. 

- Mäenpää (20:1) –tilan tieoikeutta erillispalstalle ei ole maarekisterissä merkitty ra-

sitteeksi kaupungin omistaman tilan Mattila (62:3) alueelle. 

 

Lupaviranomainen on kirjeillään 4.8.2009 varannut toiminnanharjoittajalle tilaisuuden 

tutustua muistutukseen B ja antanut mahdollisuuden vastineen jättämiseen. Toiminnan-

harjoittaja antoi 13.8.2009 vastineensa, jossa todettiin seuraavaa: 

- Melu: Yhtiömme on osaltaan valmis siihen, että alueella toimivat yritykset järjestä-

vät yhteiset, luotettavat melumittaukset. 
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- Liikenne: Jyväskylän kaupungilta saamani tiedon mukaan (Lennart Kautto, tontti-

osasto), kaupunki on neuvotellut ja saanut maanomistajilta luvan, jolla voidaan teh-

dä uusi tieyhteys Palokan vanhan kaatopaikan kautta Saarenmaantielle. Yhtiöni lii-

kenne tulisi kulkemaan tämän uuden tieyhteyden kautta. 

- Kenttärakenteiden perustaminen: Mikäli kenttärakenteita perustettaessa joudutaan 

kalliota/kiveä ampumaan, tehdään se sääntöjen ja määräysten mukaan (ei ylisuuria 

panostuksia). Alueella tapahtuu jo nyt kallion louhintaa räjäyttämällä (Lemminkäi-

nen Infra Oyj). 

- Yritysten sijoittaminen alueelle: Uudistan jo edellisessä vastineessani (8.6.2009) 

mainitut asiat sijoituspaikasta: "Jyväskylän kaupungilta saamani tiedon mukaan  

nykyiseen yleiskaavaan merkitty läntisen kehätien paikka olisi siirtymässä lupaha-

kemuksen kohteessa olevan alueen (tila: Mattila 62:3) välittömään läheisyyteen, sen 

eteläpuolelle. Suunnitelmassa on, että uuden kehätielinjauksen länsi- ja pohjoispuo-

lella tulisi sijoittumaan tämän tyyppistä yritystoimintaa, mitä yhtiömme edustaa. 

Yhtiölle vuokrattava alue on kaupungin esittämä paikka." 

 

VIRANOMAISEN RATKAISU 
 

Ratkaisu  

 

Keski-Suomen ympäristökeskus myöntää ympäristönsuojelulain 28 § mukaisen ympä-

ristöluvan Rakennuspalvelu Aalinniemi Oy:n purkujätteen käsittelylaitoksen toiminnal-

le Jyväskylän kaupungin Palokan kylällä. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksen mu-

kaisesti. Lisäksi on noudatettava tämän ympäristölupapäätöksen lupamääräyksiä. 

 

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin 

 

Toimintaan liittyvät melu ja pöly on huomioitu lupamääräyksillä 2 ja 12, purkujätteiden 

vastaanotto, varastointi sekä käsittelyalueen rakenteet lupamääräyksillä 3-5, 10, 15 ja 

16.  Vastaanotettavan jätteen laatu on huomioitu lupamääräyksillä 3 ja 4 sekä betoni- ja 

tiilimurskeen laatu lupamääräyksillä 16, 17 ja 18. Toiminta-aika on huomioitu lupamää-

räyksellä 2, polttoaineiden, öljyjen sekä ongelmajätteiden varastointi lupamääräyksillä 

8-11. Toimintaa koskeva raportointi on huomioitu lupamääräyksillä 21 ja 22. Toiminta-

tapoihin liittyvät työohjeet sekä betoni- ja tiilimurskaa koskevat laadunvarmennussuun-

nitelmat ja –ohjeet on huomioitu lupamääräyksellä 6. Muistutuksessa A mainittua Mä-

enpää – nimisen kiinteistön (20:1) päätilan ja sen erillispalstan yhdistävälle kulkuyh-

teydelle aiheutuvaa haittaa ei voida lupapäätöksessä huomioida, koska kulkuyhteyt-

tä/metsässä olevaa ajouraa ei ole merkitty rasitteeksi toiminta-alueella olevalle Mattila 

–nimiselle kiinteistölle (nro 62:5). 

 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 
  

Yleinen ympäristönsuojelu 

 

1.  Laitoksen ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei toimin-

nasta aiheutuva melu, päästöt ilmaan, maahan, vesiin tai muu syy aiheuta joko välittö-

mästi tai välillisesti vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai muuta ympäristön 

vahingollista muuttumista, ympäristön roskaantumista tai yleistä viihtyvyyden alene-

mista. Mikäli ympäristönsuojelun tavoitteita ei saavuteta tai toiminnasta syntyy ennalta 

arvaamattomia ympäristövaikutuksia, toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä erityisiin 

toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi.  (YSL 5, 7, 42 ja 43 

§:t, YSA 19 §,  JäteL 6 ja 19 §:t)  

 

2. Lupahakemuksen mukaista toimintaa, mukaan lukien liikennöinti, saa harjoittaa arki-

sin maanantaista perjantaihin hakemuksessa ilmoitettuna aikana. Toimintaa ei saa har-
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joittaa arkipyhinä eikä niiden aattoina. Murskaimen rakenteilla (esim. koteloinneilla) ja 

sijoittelulla on pyrittävä siihen, ettei voimakkain ääni lähde melulle altistuvien kohteiden 

suuntaan.  

 

Toiminnanharjoittajan tulee ottaa huomioon kaikissa toiminnoissa, ettei aiheutuva melu 

ylittää melulle altistuvissa kohteissa päivällä klo 07.00–22.00 melun keskiäänitasoa 55 

dBLaeq eikä yöllä keskiäänitasoa 50 dBLaeq.  Toiminnanharjoittajan tulee järjestää melu-

mittaukset melulle altistuvissa kohteissa yhdessä lähialueella olevien muiden toiminnan-

harjoittajien kanssa viimeistään vuoden 2011 loppuun mennessä. Melunmittaussuunni-

telma tulee toimittaa Keski-Suomen ympäristökeskukselle hyväksyttäväksi ennen mitta-

uksia. Mikäli melutasot ylittyvät, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin me-

luhaitan vähentämiseksi. (YSL 5, 42 ja 43 §:t, VNp 993/1992, NaapL 17 §, JäteA 7 ja 8 §) 

 

3. Laitokselle saa vastaanottaa hakemuksessa esitetyn mukaisesti purkujätettä enintään 

14 000 tonnia vuodessa. Määrästä saa olla betonia, teräsbetonia ja tiilijätettä 12 000 

tonnia vuodessa. Betoni- ja tiilijäte tulee olla erikseen purkupaikalla lajiteltua ja epä-

puhtauksista puhdistettua ja se tulee murskata laitosalueella. Murske tulee alkuvaihees-

sa sijoittaa kokonaisuudessaan alueelle kenttärakennesuunnitelman mukaisesti (40 cm) 

sen varmistamiseksi, että toiminta-alueen kenttärakenteet saadaan valmiiksi mahdolli-

simman nopeasti. Kenttärakenteiden valmistuttua mursketta voidaan varastoida alueelle 

ja toimittaa muualle hyötykäytettäväksi. Murskeen tulee täyttää lupamääräysten 16 ja 

17 laatuvaatimukset. 

 

Laitoksella voidaan vastaanottaa kyllästettyä puutavaraa 10 tonnia vuodessa, kyllästä-

mätöntä puutavaraa 80 tonnia vuodessa, terästä 10 tonnia vuodessa sekä kantoja 1 000 

tonnia vuodessa. Jätemateriaaleja saa tuoda ja varastoida vain sellaisille alueille, joiden 

rakennekerrokset ovat täysin valmiita.  

 

Mikäli jätejakeiden varastointipaikat poikkeavat hakemusasiakirjoissa esitetyistä varas-

tointipaikoista, on tästä annettava tieto Keski-Suomen ympäristökeskukselle ennen va-

rastointia uudessa paikassa. (YSL 43 ja 45 §) 

 

4.  Vastaanotettavissa jätteissä ei saa olla PCB- tai lyijypitoisia saumanauhoja tai eris-

teitä. Betoni- ja tiilijätettä ei saa tuoda työmailta, joilla mitä ilmeisimmin syntyy asbes-

tijätettä eikä työmailta, joilla ei ole tehty asianmukaista asbestikartoitusta. Mikäli alu-

eelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole sallittu, on jäte viipymättä toimitettava 

laitokseen, jonka ympäristöluvassa tällaisen jätteen vastaanotto on hyväksytty tai jäte 

on palautettava sen haltijalle. (YSL 43 ja 45 §, JäteL 3, 6, 9 ja 15 §) 

 

5. Jätettä saa varastoida toiminta-alueella enintään kolme vuotta ennen sen hyödyntä-

mistä tai esikäsittelyä ja enintään vuoden ennen sen käsittelyä. Betoni- ja tiilijätteet ja 

puutavara on kuitenkin murskattava/haketettava lupahakemuksen mukaisesti 3-4 kertaa 

vuodessa. Toiminta tulee järjestää siten, että suuria määriä käsittelemättömiä jätteitä ei 

kerry alueelle. Erityyppiset jätejakeet on varastoitava erillään niin, ettei niiden sekoit-

tuminen toisiinsa ole mahdollista. Hyödyntämiskelvottomat jätteet on toimitettava kaa-

topaikalle vähintään kolmen kuukauden välein. (YSL 43 ja 45 §, JäteA 8 §) 

 

6. Toiminnanharjoittajan on esitettävä hyödyntämistoiminnasta, alueen hoidosta ja toi-

minnan tarkkailusta vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot kirjallisesti Keski-Suomen 

ympäristökeskukselle ja Jyväskylän kaupungin ympäristöviranomaiselle ennen toimin-

nan aloittamista. Mikäli vastaavan hoitajan nimi ja/tai yhteystiedot muuttuvat, on muu-

tos saatettava viipymättä em. viranomaisten tietoon. Vastaava hoitaja on tehtäviensä 

mukaisesti vastuussa myös toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien haittojen ennaltaeh-

käisystä ja torjunnasta sekä asianmukaisista toimenpiteistä poikkeustilanteissa. Lisäksi 
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toiminnanharjoittajan on laadittava toimintaohjeet purettavien kohteiden rakenteiden 

puhtauden tarkastamiseen ja jätteen vastaanottamiseen laitoksella ja esitettävä ne tie-

doksi Keski-Suomen ympäristökeskukselle ennen toiminnan aloittamista. (YSL 43 ja 45 

§ ja JäteA 10 §)  

 

7. Laitosalueella käytettävän kuljetus- ja siirtokaluston puhtaudesta on huolehdittava, 

jotta ajoneuvojen, koneiden tai laitteiden mukana ei leviä jätettä ympäristöön. Asiaton 

pääsy ja jätteen luvaton toimittaminen kiinteistölle on estettävä. Alue on aidattava ja 

alueen sisääntulotielle on hankittava portti, joka on pidettävä lukittuna silloin, kun kiin-

teistöllä ei ole toimintaa.  (YSL 43 ja 45 §, JäteL 6 ja 9 § ja JäteA 8 §) 

 

Polttoaineet ja öljyt, niiden varastointi sekä maaperän suojelu 

 

8. Polttoaineet on varastoitava ja käsiteltävä alueella niin, ettei niistä aiheudu pilaantu-

misvaaraa maaperälle tai pinta- tai pohjavesille eikä muuta haittaa ympäristölle. Poltto-

ainesäiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia tai varustettuja katetulla säiliön tilavuutta 

vastaavalla suoja-altaalla. Öljysäiliöissä on oltava ylitäytön estolaitteet. Polttoaineen ja-

kelulaitteen niin sanottu täyttöpistooli on oltava lukittuna, kun alueella ei työskennellä. 

Ajoneuvojen ja työkoneiden mahdolliset huolto- ja tankkauspaikat on sijoitettava alu-

eille, jotka on päällystetty tiiviiksi ja varustettu reunakorokkein tai muuten vastaavasti. 

Pintavalumavedet näiltä alueilta on johdettava öljynerotuskaivon kautta maastoon. Alu-

eella ei saa pestä työkoneita. (YSL 7, 8 ja 43 §, YSA 19 §, JäteL 6 ja 19 §, JäteA 8 §)  

  

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 

 

9. Määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä aiheuttavista häiriöti-

lanteista ja muista vahingoista ja onnettomuuksista, joissa polttoaineita pääsee vuota-

maan maaperään, pinta- tai pohjavesiin, on viipymättä ilmoitettava Keski-Suomen ym-

päristökeskukselle ja Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Merkit-

tävistä polttoaine- tai kemikaalivuodoista on välittömästi ilmoitettava pelastuslaitoksel-

le. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on alueella oltava riittävä määrä imey-

tysmateriaalia aina saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut ai-

neet on kerättävä välittömästi talteen. Lisäksi toiminnanharjoittajan tulee ylläpitää ja 

kehittää torjuntavalmiuttaan ja kouluttaa henkilökuntaa. (YSL 4, 5, 7, 8, 43 §:t, YSA 19 §) 

 

Syntyvät jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 

 

10. Kaikessa toiminnassa on laitoksella pyrittävä siihen, että jätettä syntyy mahdolli-

simman vähän. Hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee toimittaa hyödynnettäväksi. Hyöty-

käyttöön kelpaamattomat jätteet tulee toimittaa kaatopaikalle tai muuhun paikkaan, 

jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisten jätteiden vastaanotto. Sellaisten jäteja-

keiden, joiden koostumus poikkeaa tavanomaisesta yhdyskuntajätteestä tai siihen rin-

nastettavasta jätteestä, kaatopaikkakelpoisuus tulee selvittää valtioneuvoston päätöksen 

(861/1997) kaatopaikoista mukaisesti. Mahdolliset saniteettijätevedet on kerättävä um-

pisäiliöön ja toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn.   
 (YSL 43 §, JäteL 4, 6, 15 ja 17 §:t, VNp 861/1997) 

 

11. Toiminnassa rakennusjätteiden mukana tullut kyllästetty puu on toimitettava siirto-

asiakirjoilla varustettuna vähintään kerran vuodessa laitokseen, jolla on lupa näiden kä-

sittelyyn. Muita ongelmajätteitä ei saa alueella vastaanottaa tai varastoida. (YSL 43 ja 45 

§, JäteL 6 §, JäteA 3, 5 ja 6 §, VNp 659/1996) 
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Päästöt ilmaan  

 

12. Murskattavan ja käsiteltävän materiaalin on oltava riittävän kosteaa pölyämisen eh-

käisemiseksi. Murskauksen pölyhaittoja on ehkäistävä koteloinnilla ja olosuhteiden sal-

liessa kastelulla. Murskaimen pölynpoistojärjestelmä on pidettävä hyvässä kunnossa. 

Pölynpoistojärjestelmän rikkoutuessa tai jonkin muun päästöjä olennaisesti lisäävän 

häiriön sattuessa on päästöjä aiheuttava toiminta keskeytettävä, kunnes järjestelmä on 

korjattu tai häiriö poistettu. Murskekasat sekä alue, jolla työkoneet liikkuvat, on hoidet-

tava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Kasojen, alueen ja teiden 

pölyntorjunnassa on ensisijaisesti käytettävä vettä.  Toiminnasta aiheutuvat ilman epä-

puhtaudet eivät saa ylittää ilman laatua koskevan valtioneuvoston päätöksen (480/96) 

mukaisia ohjearvoja. Enimmäispitoisuudet hiukkasten osalta ovat 120 μg/m
3
 vuorokau-

dessa ja 50 μg/m
3
 vuosikeskiarvona laitoksen normaalitoiminnan aikana. Ilman laadun 

mittaukset tulee valvontaviranomaisen määräyksestä suorittaa, mikäli toiminnan aiheut-

tamista pölyhaitoista aiheutuu haittaa. (YSL 43 ja 46 §, JäteL 6 §, JäteA 8 §, VNa 480/96) 

 

Paras käyttökelpoinen tekniikka ja energiatehokkuus 

 

13. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa parhaan käytettävissä 

olevan tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. 

Prosesseissa ja laitehankinnoissa parasta käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä 

siten, että laitoksen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. (YSL 4, 5, 43 

§:t, YSA 37 §, JäteL 6 §) 

 

Murskeen sijoitus ja laadunvarmistus, puuhakkeen laadunvarmistus, päästöt ve-

siin ja maaperään tarkkailu 

 

14. Alueelle sijoitettavan betoni- ja tiilimurskeen tulee soveltua teknisiltä ominaisuuk-

siltaan rakennekerroksiin. Ympäristöominaisuuksien tulee täyttää lupamääräyksen 17 

vaatimukset. Kaatopaikalle sijoitettavan betoni- ja tiilimurskeen osalta tulee noudattaa 

vastaanottavan kaatopaikan antamia ohjeita ja lupamääräyksiä. (YSL 43, 45 ja 55 §, JäteL 

6 ja 9 §, JäteA 8 §)     

 

15. Toiminta-alue tulee rakentaa ja alueen kallistukset tulee rakentaa lupahakemuksen 

mukaisesti. Alue on täytettävä/tasoitettava pääosin alueen omilla maamassoilla, loppu-

osa voidaan täyttää enintään 400 mm betoni- ja tiilimurskakerroksella tasoon +149.00 - 

+151.00. Kenttäalueen kallistukset on tehtävä kohti alueen etelänurkkaa. Vedet on oh-

jattava kaivettaviin ympärysojiin, josta ne on johdettava alueen eteläosassa rumpuput-

ken kautta näytteenoton mahdollistavaan sadevesikaivoon ja edelleen rumpuputken 

kautta alueen ojaverkostoon/maastoon.   (YSL 7, 8 ja 43 §, JäteL 8 §, JäteA 6 §)  

 

16. Alueen kenttärakenteissa käytettävässä betoni- ja tiilijätteessä ei saa olla muuta ra-

kennusjätettä yli 1 paino- % eikä se saa sisältää havaittavissa määrin kevyitä materiaa-

leja kuten mineraalivillaa. Kenttärakenteisiin sijoitettava murskattu materiaali ei saa si-

sältää haitta-aineita kuten asbestia tai bitumia. Kenttärakenteisiin sijoitettavasta betoni-

jätteestä on poistettava myös bitumisivelty betoni. Kentän rakennekerroksissa käytettä-

vän betoni- ja tiilimurskeen ympäristökelpoisuuden osalta noudatetaan soveltuvin osin 

Valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (VNa 

591/2006) vaatimuksia. 

 

Betoni- ja tiilimursketta sisältävän alueen kenttärakenteet on päällystettävä sadeveden 

suotautumisen vähentämiseksi asfaltilla, jonka tyhjätila on enintään 5 prosenttia tai 

muulla rakenteella, jolla saavutetaan vastaava suojaustaso. Sama tiiveysvaatimus kos-

kee myös betoni- ja tiilijätteen murskausaluetta ja kyllästetyn puun varastointialuetta. 

Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa tiedot Keski-Suomen ympäristökeskukselle toteu-
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tettavasta kenttärakenteesta ennen rakenteiden toteuttamista. Valmiin kentän kuntoa, 

kuten halkeilua ja painumista, on tarkkailtava säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. Ha-

vaitut viat on korjattava viipymättä. (YSL 7, 8, 43 ja 45 §, JäteL 6 §, JäteA 8 §)  

 

17. Murskeesta on otettava näyte jokaista alkavaa 2 500 tonnia kohti. Alle 2 500 tonnin 

purkukohteissa muodostuvat massat voidaan yhdistää näytteenottoa varten yhtä näytettä 

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 sulfaa-

tin (SO4) 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  3 000 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 

Keski-Suomen ympäristökeskukseen ennen murskeen sijoittamista rakenteeseen. 
 (YSL 7, 8, 43 ja 46 §, JäteL 6 §, JäteA 8 §)  

 

18. Vesien tarkkailu suoritetaan laitosalueen eteläkulmassa sijaitsevasta sadevesikaivos-

ta. Näytteet on otettava kahdesti vuodessa, huhti-toukokuussa ja syys-lokakuussa, en-

simmäisen kerran kenttärakenteiden täytön alettua. Näytteistä määritetään kadmium 

(Cd), kromi (Cr), kupari (Cu), lyijy (Pb) ja sulfaatti (SO4) sekä pH, sähkönjohtavuus, ko-

konaishiilivetypitoisuus sekä CODMn. Tarkkailutulokset on toimitettava Keski-Suomen 

ympäristökeskukseen välittömästi niiden valmistuttua. (YSL 5, 8, 43, 46 , 55, 77 §)  

 

19. Puujätteestä valmistettavan puuhakkeen laatua on seurattava sen käyttötarkoituksen 

mukaan säännöllisesti esimerkiksi materiaalista tehtävin analyysein. Suunnitelma puu-

hakkeen laadun seuraamiseksi tulee toimittaa Keski-Suomen ympäristökeskukseen 

30.12.2009 mennessä. (YSL 43, 46 §) 

 

20 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, kaksi-

vaiheisena ravistelutestinä. Puuhakkeen ja veden tarkkailun osalta mittaukset, näyt-

teenotto ja analysointi on suoritettava CEN-, ISO-, SFS-standardien tai muiden vastaa-

van tasoisten kansainvälisten tai kansallisten yleisesti käytössä olevien standardien mu-

kaisesti. Pintavesitarkkailut sekä betoni- ja tiilimurskeen laaduntarkkailut, näytteenotot 

ja analysoinnit tulee suorittaa ulkopuolisen toiminnanharjoittajan toimesta. Tämän ul-

kopuolisen toiminnanharjoittajan tulee olla riippumaton, kokemusta ja näyttöä omaava 

henkilö/laitos. Keski-Suomen ympäristökeskus voi saatujen tulosten perusteella muut-

taa kyseisiä tarkkailuja.  (YSL 43, 46, 55 ja 108 §) 

 

Kirjanpito- ja raportointimääräykset  

 

21. Alueelle tuotujen rakennusjätteiden ja betoni- ja tiilijätteen määristä, sijoituskoh-

teesta sekä liukoisuus- ja pitoisuustestien tuloksista on pidettävä kirjaa. Kirjanpidossa 

on esitettävä alueelle käsiteltäväksi tulevien jäte-erien alkuperä, laji, määrä, laatu, vas-

taanottopäivä ja kuljettaja, alueella varastoidut jätteet sekä muualle käsiteltäväksi tai 

hyödynnettäväksi toimitetut jätteet sekä alueella hyödynnetyn betoni- ja tiilimurskeen 

määrät. Muualle toimitetuista tai tuotteistetuista jätteistä on esitettävä toimituspäivä, -

paikka ja käsittelytapa. Kirjanpito esitetään valvontaviranomaiselle määräyksen 22 mu-

kaisesti.  
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Lisäksi tulee pitää kirjaa alueella käytettävistä polttoaineista. Kirjanpidon perusteena 

olevat asiakirjat, kuten laitoksen käyttöä ja valvontaa koskevat tallenteet, jätekirjanpito 

ja jätteiden siirtoasiakirjat tulee säilyttää vähintään kolmen vuoden ajan ja ne tulee esit-

tää valvontaviranomaiselle. (YSL 5, 42 ja 83 §, JäteL 51 ja 52 §)  

 

22. Edellistä kalenterivuotta koskeva vuosiraportti toimitetaan Keski-Suomen ympäris-

tökeskukselle sekä Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluvirastolle vuosittain helmi-

kuun loppuun mennessä. Raportissa on ilmettävä lupamääräyksissä 17, 18 ja 21 toimin-

nan tarkkailua koskevat tiedot sekä tiedot suoritetuista huoltotoimenpiteistä ja ympäris-

tönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista ja onnettomuuksista (syy, kestoaika, 

arvio päästöistä ilmaan, maaperään tai vesiin ja näiden arvioitu suuruus). Lisäksi on esi-

tettävä tiedot tiedossa jo toteutuneista ja suunnitteilla olevista muutoksista toiminnassa. 
(YSL 5, 43, 46 §:t, YSA 19 §) 

 

Toiminnan muuttamiseen tai lopettamiseen liittyvät määräykset  

 

23. Toiminnan kannalta olennaisista muutoksista on tehtävä ilmoitus lupapäätöksen 

valvojalle hyvissä ajoin (vähintään 3 kuukautta aiemmin) ennen toimenpiteisiin ryhty-

mistä. Ilmoitus on tehtävä myös käyttöajan oleellisesta muutoksesta, toiminnan pysy-

västä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä, lopettamisesta taikka toiminnanharjoittajan 

vaihtumisesta. (YSL 43, 81 ja 90 §:t, YSA 19 ja 30 §:t)  

 

Vakuus  

 

24. Luvan hakijan on asetettava Keski-Suomen ympäristökeskukselle 10 000 euron va-

kuus tai esitettävä muu vastaava järjestely purkujätteen käsittelytoiminnan asianmukai-

sen jätehuollon järjestämiseksi välittömästi luvan tultua lainvoimaiseksi ennen ensim-

mäisen rakennuspurkujäte-erän toimittamista toiminta-alueelle. Ympäristökeskus voi 

tarvittaessa tarkistaa vakuuden määrää. (YSL 42 §)   
 

RATKAISUN JA LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 

 

 Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset 

 

Keski-Suomen ympäristökeskus on lupaharkinnassaan katsonut, että harjoitettaessa 

toimintaa tässä päätöksessä esitetyllä tavalla Rakennuspalvelu Aalinniemi Oy:n toimin-

ta täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaati-

mukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulain ja sen nojalla on säädetty. Luvan 

hakijalla on käytettävissään tai mahdollisuus hankkia sellainen asiantuntemus, jota jät-

teiden asianmukainen käsittely edellyttää. Lupaharkinnassa on huomioitu mitä on sää-

detty yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi. Lupamääräyksiä annettaessa on otettu 

huomioon toiminnan vaikutusalueen ominaisuudet, toiminnan luonne ja sen vaikutukset 

ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseen tarkoitettujen toimien mer-

kitys ympäristöön kokonaisuutena sekä toiminnanharjoittajan mahdollisuudet ehkäistä 

haittojen syntyminen. Toiminta-alue ei sijaitse kaavoitetulla alueella tai pohjavesialu-

eella. Lähin asuinkiinteistö sijaitsee 250 m päässä; etäisyys on ympäristökeskuksen 

mukaan riittävä ottaen huomioon toiminnan luonne ja siitä syntyvä meluvaikutus. Alu-

een läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelukohteita tai alueita, joilla olisi merkittäviä 

luonnonsuojeluarvoja. 

Toiminnasta ei asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijaintipaikka huomioon ottaen 

Keski-Suomen ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan aiheudu yksinään tai yhdessä 

muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista, 

erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kan-

nalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella ei-

kä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toi-
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minnasta aiheutuva liikenne on vähäistä ja se tapahtuu suljetun Palokan kaatopaikan 

kautta. Rakennusjätteen murskausta ja puun haketusta suoritetaan vain muutamana päi-

vänä vuodessa. Murskauksesta ja haketuksesta aiheutuva melu ja pölyäminen on huo-

mioitu lupamääräyksissä.  Määräyksiä annettaessa on huomioitu toiminnan aiheuttama 

pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski. 
 

YSL:n 42 §:n 2 momentin nojalla jätteen hyödyntämis- tai käsittelytoiminnan harjoitta-

jan on asetettava toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset 

huomioon ottaen riittävä vakuus tai esitettävä vastaava muu järjestely asianmukaisen jä-

tehuollon järjestämiseksi. 

 

Yksittäisten lupamääräysten perustelut  
 

Lupamääräys 1 

 

Laitoksen ja sen liitännäistoimintojen ympäristönsuojelun tason ylläpitäminen, tie-

tämyksen lisääntyminen, parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan ja mahdolli-

simman hyvien haittojen torjuntakeinojen soveltaminen edellyttävät päästöjen ja ympä-

ristövaikutusten jatkuvaa seurantaa ja ympäristönsuojelutoimien kehittämistä.  

 

Lupamääräys 2 
 

Asuinkiinteistöille aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen estämiseksi sekä ympäristö- ja 

terveyshaittojen ehkäisemiseksi on tarpeen rajoittaa toiminnoista aiheutuvaa melua ajal-

lisesti. Lupamääräykseen on sovellettu Valtioneuvoston päätöstä melutason ohjearvoista 

(993/1992). Laitoksen toimintaa ja laitehankintoja suunniteltaessa on huomioitava mah-

dolliset meluvaikutukset. Toiminnasta ei aiheudu merkittäviä melupäästöjä, mutta pro-

sesseja uusittaessa ja tehtäessä laitehankintoja on huomioitava niiden melutaso. Lupa-

määräyksellä toteutetaan näin melua koskevan parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaati-

mus.   

 

Lupamääräykset 3-5 

 

Ympäristönsuojelulain 45 §:n mukaan jätteen laitos- tai ammattimaista hyödyntämistä 

tai käsittelyä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen hyödyntämiseen tai kä-

sittelyyn. Alueella käsiteltävien, hyödynnettävien ja alueella varastoitavien sekä alueen 

rakenteissa hyödynnettävien jätteiden määrää ja laatua voidaan ympäristöluvassa rajoit-

taa. Asetetut määrälliset rajoitukset takaavat riittävän käsittelykapasiteetin, mutta toi-

miminen niiden puitteissa myös ennaltaehkäisee häiriötilanteita.  Jätteiden varastointia 

koskevat määräajat on annettu valtioneuvoston kaatopaikkapäätöksen mukaisina. Kaa-

topaikkapäätöksen mukaan kaatopaikkana ei pidetä aluetta, jossa annetut varastointiajat 

alittuvat. Toiminta on hoidettava siten, että alueelta siirretään murskattuja ja lajiteltuja 

jätteitä pois mahdollisimman nopeasti ja rajoitetaan käsittelemättömien jätteiden varas-

tojen yhteismäärää, sillä varastokasoista aiheutuu helposti epäsiisteyttä ja ahtaus vaike-

uttaa alueen puhtaanapitoa. Erilaisten jätejakeiden sekoittuminen toisiinsa haittaa jättei-

den hyötykäyttöä. Tuotavan jätemateriaalin laatua valvoo laitoksen henkilökunta. Jos 

laitosalueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvassa, on 

luvan saaja jätelain 15 §:n perusteella velvollinen, jos kuormaa ei jätelain 9 §:n mukaan 

palauteta takaisin, toimittamaan jätteen asianmukaiseen käsittelypaikkaan.  

Toiminta-alueen murskeella täyttöä koskeva aikarajoitus on annettu toiminnanharjoitta-

jan antaman arvion mukaisena. Toiminnan alkuvaiheessa voidaan murske sijoittaa ko-

konaisuudessaan alueen täyttöön, jotta toiminta-alueen kenttärakenteet valmistuvat 

mahdollisimman pian. Toiminta-alueiden kenttärakenteiden tulisi olla valmiina kuiten-

kin v. 2011 loppuun mennessä. Kenttärakenteiden valmistumisen jälkeen mursketta 



 15/20 

 

voidaan sijoittaa alueelle varastokasoihin ja toimittaa ulkopuolisille toiminnanharjoitta-

jille. Murskeen tulee täyttää lupamääräysten 16 ja 17 laatuvaatimukset.  

 

Lupa tuoda muita jätemateriaaleja ja varastoida niitä vain sellaisille alueille, joiden ra-

kennekerrokset ovat täysin valmiita, on annettu ympäristönsuojelullisista ja valvonnalli-

sista syistä. Tiedot varastointipaikoista on toimitettava ympäristökeskukselle välittö-

mästi varastoinnin alettua tai varastointipaikkojen muuttuessa, kun uusia kenttäalueita 

otetaan käyttöön toiminta-alueella. Määräykset on annettu valvonnallisista syistä. 

 

Lupamääräys 6 

 

Jäteasetuksen 10 §:n mukaan jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikan asianmukaista 

hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on 

hyödyntämis- ja käsittelypaikan pitäjän määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva vas-

taava hoitaja. Vastaavan hoitajan riittävästä asiantuntemuksesta on huolehdittava. Mää-

räys koskien toimintaohjetta on annettu, jotta voidaan varmistua siitä, että purettavien 

kohteiden jätemateriaalien puhtaus voidaan todeta ja että alueelle otetaan vastaan vai lu-

vanmukaisia jätejakeita. Purettavien kohteiden puhtaus on todennettava kirjaamalla tar-

kastukset esimerkiksi tätä tarkoitusta varten laaditulle lomakkeelle. 

 

Lupamääräys 7 

 

Jätteiden käsittelypaikka on jäteasetuksen 8 §:n mukaan hoidettava siten, ettei siitä ai-

heudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ilkivalta ja asiaton pääsy laitoksen 

alueelle on estettävä valvonnalla ja rakenteellisin keinoin. 

 

Lupamääräys 8 

 

Polttoöljyn rikkipitoisuutta koskeva määräys on annettu valtioneuvoston päätöksen 

766/2000 mukaisena. Määräys polttoainesäiliöistä ja –täyttöpistooleista on annettu ym-

päristön suojelemiseksi. Polttoaineiden ja öljyjen varastointia, käsittelyä, purkua ja lasta-

uspaikkoja koskevilla määräyksillä turvataan niiden asianmukainen käsittely sekä este-

tään poikkeustilanteissa tapahtuvat vuodot maaperään ja pohjaveteen.  

 

Lupamääräys 9 

 

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toi-

mista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Häiriö- ja poikkeustilanteisiin va-

rautumisvaade, ilmoitus- ja toiminta- sekä tiedotusvelvoite on annettu välittömän ympä-

ristövahingon torjunnan onnistumisen varmistamiseksi ja valvonnan toteutumiseksi. 

Terveys- ja ympäristövaikutuksien estämiseksi onnettomuustilanteisiin varautuminen 

etukäteen on tarpeen.   

 

Lupamääräykset 10 ja 11 

 

Jätelain 6 §:n mukaan jätehuolto on järjestettävä siten, ettei jätteistä tai jätehuollosta ai-

heudu 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 jätehuoltoon. Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jät-

teen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä energia. Kaatopaikalle saa toimittaa 

vain jätettä, jonka kaatopaikkakelpoisuus tunnetaan. Menettelyt ja perusteet jätteen hy-

väksymisestä kaatopaikalle tulevat suoraan valtioneuvoston päätöksestä kaatopaikoista 

sekä valtioneuvoston asetuksesta em. päätöksen muuttamisesta. Jätteen hyväksymisen 

osoittamisessa voidaan käyttää olemassa olevia tietoja, mikäli ne on hankittu edellytet-



 16/20 

 

tyjä menetelmiä käyttäen. Jätteen kaatopaikkakelpoisuuden selvittämisestä vastaa jät-

teen tuottaja/haltija. 

 

Ongelmajätteet tulee toimittaa vähintään kerran vuodessa laitokseen, jolla on lupa käsi-

tellä ongelmajätettä. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin 

jätteisiin tai aineisiin paitsi, jos se on jätteiden hyödyntämisen tai käsittelyn kannalta 

välttämätöntä ja se voidaan tehdä aiheuttamatta terveydelle tai ympäristölle vaaraa tai 

haittaa. Jäteasetuksen 6 §:n mukaan ongelmajätteen pakkaukseen on merkittävä jätteen ja 

jätteen haltijan nimi sekä turvallisuuden ja jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kan-

nalta tarpeelliset tiedot ja varoitukset. Valtioneuvoston päätöksessä ongelmajätteistä an-

nettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 

659/1996) on annettu ongelmajätteiden siirtoa varten laadittavaa siirtoasiakirjaa koskevat 

määräykset. Siirtoasiakirjamenettelyn avulla voidaan seurata ongelmajätteen kulkua tuot-

tajalta asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan ja helpottaa valvontaa. Alu-

eella ei saa säilyttää kyllästettyä puuta lukuun ottamatta muita ongelmajätteitä. 

 

Lupamääräys 12 

 

Määräys alueen teiden, murskattavan materiaalin ja murskekasojen kastelemisesta on 

annettu terveys- ja ympäristöhaitan ehkäisemiseksi. Määräyksellä pölynpoistojärjestel-

män kunnossapidosta ja tarkkailusta sekä toimintojen keskeyttämisestä mahdollisen häi-

riön sattuessa vähennetään ilmaan syntyviä päästöjä ja ehkäistään ympäristöhaittoja.  Pö-

lyntorjuntaan tulee kiinnittää erityistä huomiota asukkaiden viihtyvyyden turvaamiseksi.  

 

Lupamääräys 13 

 

Luvanhaltijalla on yleinen velvollisuus seurata toimintansa eri osa-alueiden haitallisten 

vaikutusten vähentämismahdollisuuksia ja sitä kautta parhaan käyttökelpoisen tekniikan 

kehittymistä.  

 

Lupamääräykset 14 - 20 

 

Ympäristölupahakemuksen mukaan toiminnassa syntyvä betoni- ja tiilimurske sijoitetaan 

toiminta-alueen kenttärakenteisiin toiminnan alkuvaiheessa tai myydään ulkopuolisille. 

Alueen kentän rakennekerroksissa käytettävän murskeen ympäristökelpoisuuden osalta 

noudatetaan soveltuvin osin Valtioneuvoston asetuksen "eräiden jätteiden hyödyntämi-

nen maanrakentamisessa" (VNa 591/2006) vaatimuksia. Murskattava betoni- ja tiilijäte 

on murskattava hakemuksen mukaisesti raekokoon 0/100. Määräys murskeen raekoosta 

on annettu valvonnallisista syistä. Murskeesta on poistettava havaitut haitalliset epäpuh-

taudet, eikä murske saa sisältää mainittavissa määrin muita rakennusjätteitä.  

 

Rakennekerroksissa käytettävän betoni- ja tiilijätteen laatu on selvitettävä, jotta voidaan 

varmistua, ettei hyötykäyttö aiheuta haittaa ympäristölle. Kentän huolellisella tiivistä-

misellä tai alueen päällystämisellä estetään veden pääsy rakennekerroksiin. Murskeen 

laaduntarkkailuun on annettu raja-arvoja eräiden murskeen sisältämien aineiden liukoi-

suuksien ja kokonaispitoisuuksien suhteen. Määritykset tulee tehdä vähintään yhdestä 

rinnakkaisnäytteestä jokaista näytteenottokertaa kohden. Muut rinnakkaisnäytteet on 

säilytettävä mahdollisia jatkotutkimuksia varten.  

 

Pienten alle 2 500 tonnin purkukohteiden massat voidaan yhdistää, mikäli ne on purku-

kohteissa tehtyjen kartoitusten (kohteiden aiempi käyttöhistoria ja visuaalinen tarkastelu) 

tai kohteissa tehtyjen kenttätestien avulla arvioitu puhtaiksi. Kartoituksia ja arviointeja 

varten on laadittava toimintaohje. Puhtaaksi varmistetun raaka-aineen yhdistäminen on 
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mahdollista, kun ympäristökelpoisuustutkimuksia varten näytteenotto tehdään 2 500 ton-

nin massaerästä oikein ja edustavasti.  

 

Murskattu materiaali tulee varastoida alueella siten, että analysoitua näytettä vastaava 

massaerä voidaan jäljittää näytteenoton jälkeen ja erotella muusta murskatusta tavarasta, 

mikäli tutkimustulokset niin edellyttävät. Murskattua materiaalia ei saa toimittaa laitok-

selta hyödynnettäväksi eikä sijoittaa alueen kenttärakenteeseen ennen kuin laboratorio-

analyysit ovat valmistuneet ja on varmistuttu, että ne käyvät laadullisesti kenttärakentei-

siin. 

 

Tarkkailumääräykset on annettu Valtioneuvoston asetusta 591/2006 soveltaen ja SFS 

5884 –standardia (Betonimurskeen maanrakennuskäytön laadunhallintajärjestelmä) apuna 

käyttäen. Vaatimus ilmoittaa toteutettavasta kenttärakenteesta on annettu valvonnalli-

sista syistä. 

 

Määräys käyttää liukoisuustesteissä ensisijaisesti läpivirtaustestiä on annettu sen vuok-

si, että se simuloi ravistelutestiä paremmin luonnossa tapahtuvaa veden virtausta ja 

luonnollista aineiden liukenemista veteen. 

 

Betoni- ja tiilimurskeen sijoittaminen muualle kuin toiminta-alueelle tai kaatopaikalle ei 

ole mahdollista ilman tälle sijoittamiselle annettavaa erillistä ympäristölupaa. Betoni- ja 

tiilimursketta voidaan käyttää myös Valtioneuvoston asetuksen 591/2006 "eräiden jättei-

den hyödyntäminen maanrakentamisessa" tarkoittamiin maarakennuskohteisiin. Tällöin 

on noudatettava murskeen osalta kyseisen asetuksen säädöksiä nyt myönnettävän ympä-

ristöluvan sitä estämättä. Kaatopaikalle sijoitettavan betoni- ja tiilimurskeen on täytettä-

vä kaatopaikan vastaanottovaatimukset. 

 
Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä puujätteestä valmistamiensa tuotteiden laadusta ja 

muun muassa kierrätyspolttoaineen raskasmetallipitoisuuksia on seurattava. Kierrätyspoltto-

aine on luokiteltava esimerkiksi VTT:n tutkimusraportin Käytöstä poistetun puun luokittelu 

ja hyvien käytäntöjen kuvaus (nro VTT-R-04989-08, 1.9.2008) mukaisesti. 
 

Lupamääräykset 21 ja 22 

 

Määräykset vastaanotettujen, hyödynnettävien, hyödyntämättömien sekä muualle toimi-

tettujen jätteiden määrästä, alueelle sijoitettavan murskatun betoni- ja tiilijätteen määräs-

tä, tuotteistettujen jätteiden määrästä sekä muusta jäte- yms. kirjanpidosta on annettu 

valvonnallisista syistä. Lisäksi lupamääräysten noudattamisen seuranta ja laitoksen ym-

päristövaikutusten arvioiminen edellyttää kirjanpitoa ja raportointia. Raportointimääräys 

veden tarkkailusta on annettu valvonnallisista syistä. Tarkkailuista saatujen tietojen pe-

rusteella voidaan laitoksen toimintaa tarkastella suhteessa annettuihin lupamääräyksiin ja 

arvioida toiminnassa mahdollisesti tapahtuvien muutosten merkitsevyyttä suhteessa uu-

den lupakäsittelyn tarpeellisuuteen. Raportoimalla poikkeuksellisista tilanteista voi vi-

ranomainen vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi antaa tarvittaessa asiaa koskevia ohjei-

ta tai määräyksiä.  

 

Lupamääräys 23 

 

Toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista tai toiminnan lopettamisesta tulee riit-

tävän ajoissa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä ilmoittaa ympäristökeskukseen. Ilmoituk-

sen perusteella viranomainen voi tarkastella muutoksen vaikutusta ympäristöön, laitok-

sen lupamääräyksiä tai arvioida ympäristöluvan muutoksen tarvetta. 
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Lupamääräys 24 

 

Ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaan luvan myöntäminen jätteiden hyödyntämis- ja kä-

sittelytoiminnalle vaatii vakuuden asettamista tai muuta vastaavaa järjestelyä asiallisen 

jätehuollon järjestämiseksi huomioiden toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten an-

nettavat määräykset. Vakuuden suuruutta määrättäessä on otettu huomion toiminnan laa-

juus, luonne ja tässä lupapäätöksessä annetut määräykset, ja mitä laitokselle mahdollises-

ti jäävien jätteiden käsittelyn kustannukset olisivat. Toiminnalle asetettavan vakuuden 

vastaa kyseiselle toiminnalle Suomessa annettujen vakuuksien määrää. Vakuuden suu-

ruutta voidaan tarpeen mukaan muuttaa. 

 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSEET   

  

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, 97ja 105 §:t 

Ympäristönsuojeluasetus (169/2000)  1, 6, 8-10, 16-19, 23, 30, 36 ja 37 §:t 

Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 51 ja 52 §:t 

Jäteasetus (1390/1993)  5, 6, 10 ja 22 §:t 

Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (861/1997)  2 § 

Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta 

(1129/2001) 

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa 

(591/2006) 

Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden 

pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996)  

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) 

Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta 

(480/1996) 

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 

Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista 

(1387/2006) 

 

 

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN  

 

Päätöksen voimassaolo  

 

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu olennainen muutos, 

on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Tämä päätös on voimassa siihen saakka, 

kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman.  
 

Lupamääräysten tarkistaminen  

 

Toiminnanharjoittajan tulee jättää 31.12.2018 mennessä lupamääräysten tarkistamista 

koskeva hakemus Keski-Suomen ympäristökeskukselle. (YSL 55 §)  

 

Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta 

 

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 56§) 
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PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Lupapäätöstä tulee noudattaa sen saadessa lainvoiman. Toimintaa ei saa aloittaa ennen 

luvan lainvoimaisuutta. 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 4 380 €.   

 

Maksun suuruus perustuu maksuperustelakiin (150/1992) sekä alueellisen ympäristö-

keskuksen maksullisista suoritteista annettuun ympäristöministeriön asetukseen 

(1387/2006) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon. Asetuksen mukaan jätteiden 

hyödyntämis- ja käsittelylaitoksen, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään 

5 000 tonnia vuodessa, ympäristölupa maksaa 4 380 €.  

 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 

Keski-Suomen ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla ym-

päristönsuojelulain 54 §:n mukaisesti Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 

sekä Keskisuomalainen -nimisessä lehdessä. 

 

MUUTOKSENHAKU 
 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 96 §:n mukaan valittamal-

la Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samas-

sa järjestyksessä kuin pääasiasta.  

 

Valitusaika päättyy 30.11.2009. 

 

Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella luvan hakija ja ne, joiden oikeutta tai 

etua asia saattaa koskea, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympä-

ristön-, terveyden- tai luonnonsuojelu tai asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja 

jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, laitoksen 

sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, 

alueellinen ympäristökeskus sekä laitoksen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan 

ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.  

   

Valitusosoitus on päätöksen liitteenä 

 

 

 

 

Ympäristölupapäällikön sijaisena 

ympäristöinsinööri  Esa Kuitunen 

 

 

 

Ylitarkastaja    Petri Poikonen 
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JAKELU   
 

 Päätös  Rakennuspalvelu Aalinniemi Oy 

Harkkotie 2 

40250 JYVÄSKYLÄ                             

 

Jäljennös päätöksestä 

 

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

 Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaosto 

Jyväskylän kaupunginhallitus 

Länsi-Suomen lääninhallitus 

Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) 

Muistutuksen hakemuksesta antaneet (yhteyshenkilöt) 

 

Ilmoitus päätöksestä 

 

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta. 

 

LIITTEET               Valitusosoitus  



 

 

       LIITE 1 

VALITUSOSOITUS 
 

Valitusviranomainen 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. 

 

Valitusaika 

 

Valituskirjelmä on toimitettava Keski-Suomen ympäristökeskukseen kolmenkymmenen 

(30) päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen an-

tamispäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäi-

vä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, valituskirjelmän saa toimittaa 

ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

 

Valituskirjelmän sisältö 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava: 

- valittajan nimi ja kotikunta, 

- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle  

  voidaan  toimittaa, 

- päätös, johon haetaan muutosta, 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen  

  vaaditaan tehtäväksi, 

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos vali-

tuksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi 

ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskir-

jelmä. 

 

Valituskirjelmän liitteet 

 

Valituskirjelmään on liitettävä: 

- Keski-Suomen ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä, 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

  aikaisemmin toimitettu viranomaiselle, 

- asiamiehen valtakirja. 

 

Valituskirjelmän toimittaminen perille 

 

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Valituskirjel-

män voi myös omalla vastuulla lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valituskirjelmä on 

toimitettava perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen Keski-Suomen ympä-

ristökeskuksen aukioloajan päättymistä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, et-

tä se ehtii perille edellä mainitussa ajassa. 

 

Keski-Suomen ympäristökeskuksen postiosoite on PL 110, 40101 JYVÄSKYLÄ ja käyn-

tiosoite Ailakinkatu 17, Jyväskylä sekä puhelinvaihde 020 610 110 ja telefax (014) 614 273. 

Sähköpostiosoite: kirjaamo.ksu@ymparisto.fi 

 

Oikeudenkäyntimaksu 

 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 

annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä hallinto-

oikeudessa 89 euron oikeudenkäyntimaksu. Maksua on tarkistettu Valtioneuvoston asetuk-

sella  924/2008. Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa 

Keski-Suomen ympäristökeskuksen päätöstä muutoksenhakijan eduksi. 

 


