
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS
RAKENNUS- JA 
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen

Antopäivä: 21.6.2016
Lupanro: 2015-2
Dnro: D/401/11.01.00.01/2016

ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka 
koskee Talastyö Oy:n olemassa olevan ympäristöluvan muutosta. Päätös sisältää ym-
päristönsuojelulain 199 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamiseksi muutok-
senhausta huolimatta.

HAKIJA  
Talastyö Oy
Talaslahdentie 121
42600 Multia

Yhteyshenkilö Harri Linna, harri.linna@talastyo.fi

y-tunnus 1718211-1

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Hakemuksen mukaan laitoksella hyödynnetään betonijätettä maksimissaan 25 000 
t/vuosi, tiilijätettä 3000 t/vuosi ja rautajätettä 100 t/vuosi. Toimintaan kuuluu jätteen 
esikäsittelyä, betoni- ja tiilijätteen murskausta ja jätteen välivarastointia. Murske hyö-
dynnetään alkuvaiheessa laitosalueen kenttärakenteissa. 

Talastyö Oy:n laitosalue sijaitsee Palokassa, Jyväskylän kaupungin omistaman Mattila-
nimisen tilan (179-404-62-3) 1,5 hehtaarin suuruisella vuokra-alueella (179-404-62-3-
1), osoitteessa Koppalankaari 179. 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

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

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

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

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN

Hakemus toiminnan olennaiseen muuttamiseen on tullut vireille 23.3.2016. Hakemusta
on täydennetty 19.4.2016.



TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT 

Keski-Suomen ympäristökeskuksen 30.10.2009 myöntämä ympäristölupa Rakennus-
palvelu Aalinniemi Oy:lle, joka koskee purkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa, beto-
ni- ja tiilijätteen sekä puutavaran ja kantojen murskausta ja varastointia. Ympäristölu-
pa siirtyi 4.7.2013 Talastyö Oy:lle.

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n kohdan 12 f perusteella Keski-Suomen 
ELY-keskus siirsi 26.11.2014 kirjeellään Talastyö Oy:n toiminnan valvonnan kunnan 
toimivaltaan kuuluvana asiana Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisel-
le. 

Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonnan 26.2.2016 tekemä toimenpidelupapäätös 
(2015-1247).

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelun 31.3.2016 meluilmoituksesta tekemä pää-
tös (2016-7).

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Jätteenkäsittelylaitos sijoittuu Kirrin asemakaava-alueesta länteen ja jää Palokan osa-
yleiskaavan ulkopuolelle. Alue rajoittuu eteläpuolelta Maanrakennus T.Mäkelä Oy:n 
jätteenkäsittelyalueeseen ja laitoksen lähistöllä on lisäksi kaksi muuta vastaavaa toi-
mintaa harjoittavaa yritystä Reijo Lehti Oy ja Purku & Piikkaus Oy sekä Lemminkäi-
nen Oyj:n asfalttiasema ja louhinta- ja murskausasema. 

Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 230 metrin etäisyydellä laitoksesta ja 450 metrin 
säteellä sijaitsee useita asuinkiinteistöjä. Terttumäen asuntoalue sijaitsee lähimmillään 
noin 600 metrin päässä laitoksesta itään. 

LAITOKSEN TOIMINTA HAKEMUKSEN MUKAAN

Yleiskuvaus toiminnan muutoksista
Voimassa olevasta ympäristöluvasta poiketen (Geo-Control Oy:n 10.2.2009 kenttära-
kennesuunnitelma) laitosalueen pohjaa on täytetty murskatulla betoni- ja tiilijätteellä 
vuoden 2012 aikana edellisen toiminnanharjoittaja Rakennuspalvelu Aalinniemi Oy:n 
toimesta ja sitä on jatkettu Talastyö Oy:n toimesta vuosina 2013 ja 2014. Hakemuksel-
la haetaan lupaa pohjan täyttämiseen (6 000 m3 rtr) betoni- ja tiilimurskalla. Arviolta 
pinta-alaltaan neljäsosa suunnitellusta täytöstä on tehty. 

Voimassa olevan ympäristöluvan mukaiseen laitoksen kapasiteettiin 14 000 
tonnia/vuodessa käsiteltäviin ja hyödynnettäviin rakennuspurkujätteisiin haetaan muu-
tosta. Käsiteltävistä jätelajeista jäävät pois kyllästetty ja kyllästämätön puutavara ja 
kannot. Laitoksella tullaan hyödyntämään betonijätettä maksimissaan 25 000 t/vuosi, 
tiilijätettä 3000 t/vuosi ja rautajätettä 100 t/vuosi. Toimintaan kuuluu jätteen esikäsit-
telyä, betoni- ja tiilijätteen murskausta ja jätteen välivarastointia. Murske hyödynne-
tään alkuvaiheessa laitosalueen kenttärakenteissa. Laitokselle toimitettava kierrätys-
kelpoinen materiaali otetaan talteen ja toimitetaan Multialla olevaan toimipisteeseen. 
Kierrätykseen kelpaamaton purkujäte toimitetaan kaatopaikalle. Laitokselle tuodut be-
tonilohkareet tai tiilet murskataan leukamurskaimella. Murskeesta erotellaan teräkset 
magneetin avulla. Murskattava materiaali siirretään murskaimeen kaivinkoneella ja 
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valmis betoni- ja tiilimurske siirretään alueella välivarastoon pyöräkuormaajalla. Lai-
tos toimii arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00- 16.00. Murskausta tehdään tar-
vittaessa, arviolta 5 - 8 kertaa vuodessa, 3-5 päivänä kerrallaan.

Laitosalueen kenttärakenteet
Geo-Control Oy on tehnyt 10.2.2016 laitosalueen kenttärakenteesta suunnitelman. Lai-
tosalueelta kuoritaan pintamaat ja laitosalueen koillispuolelta louhitaan kalliota suun-
nitelman mukaiseen korkotasoon. Louhe murskataan rakennekerrosten vaatimaan rae-
kokoon. Rakennekerrokset tehdään Geo-Control Oy:n pohjatutkimukseen perustuvan 
suunnitelman mukaisesti. Hulevedet johdetaan Maanrakennus T.Mäkelä Oy:n sadeve-
siviemäriin.

Maarakennuksen määriä:
- kaivu/louhinta 17 000 m3ktr
- täyttö 6 000 m3rtr
- yhd. kantava jakava 3 290 m3rtr
- profilointi 1 730 m3rtr
- asfaltti jätteen lajittelu- ja murskausalue+betoni- ja tiilimurskeen 

varastoalueet+kaluston säilytysalue+kulkuväylä (6300 m2)

Varastokentän pinta-ala on 1,32 ha (luiskien pinta-ala vähennetty)

Päällystetyn piha-alueen rakennekerrokset:
-Häiriintymättömän ja kuivaussuuntaan tasatun leikkauspohjan/pengertäytön päälle ra-
kennetaan routimattomat rakennekerrokset rakennetyypin mukaisesti kerroksittain tii-
vistäen.
-Kantavuusvaatimus KaM 0/31 päältä moduuliarvo E2 > 135 MN/m2

Perusmaan/penkereen alue Louhittava alue
-Kulutuskerros AB 16/120 50 mm -Kulutuskerros AB 16/120 50 mm
-ABT 16, esim. LEMDENSE50 mm -ABT 16, esim. LEMDENSE50 mm
-Profilointikerros KaM 0/31 100 mm -Profilointikerros KaM 0/31 200 m
-Yhdistetty kantava-jakava- 400 mm -Louhittu kallio
 kerros KaM 0/63
-Perusmaa tai alustäyttö
 Alustyön materiaali esim. betonimurske

Liikenne
Hakemuksen mukaan laitos toimii arkisin maanantaista perjantaihin normaalin työajan puit-
teissa klo 7.00-16.00. Murskausta tehdään tarvittaessa, arviolta 5-8 kertaa vuodessa, 3-5 päi-
vänä kerrallaan. Murskauksen aikana laitosalueella on käytössä lisäksi kaivinkone ja pyörö-
kuormain. Kuljetukseen on käytössä kaksi kuorma-autoa. 

Paras käyttökelpoinen tekniikka
Hakemuksen mukaan murskauksessa käytetään viimeisintä tekniikkaa (murskain Po-
werCrusher PC 1055 J, hankintapäivä 19.8.2013). Hyötykäyttöön käytettävä betoni- ja 
tiilimurske vähentää kaatopaikalle vietävän jätteen määrää sekä säästää soravaroja. Te-
räksen hyötykäytöllä säästetään mineraaleja.
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YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 

Pohjaveden ja maaperän suojelu 
Toiminnanharjoittajan mukaan laitoksen toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään 
tai pohjaveteen. Asfaltoidun alueen pintavedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimen 
sekä sulkukaivon kautta naapuritontin avo-ojaan ja siitä edelleen viemäriin.

Päästöt ilmaan, melu ja tärinä
Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu tärinää ja toiminnasta aiheutuva melu on 
mallinnettu. Palokan alueen useiden yritysten yhteismelusta on Promethor Oy tehnyt 
17.9.2013 ympäristömeluselvityksen. Selvityksen yhteenvedossa todetaan, että lasken-
tatulosten perusteella merkittävintä melua aiheutuu kiviaineksen ottotoiminnasta ja 
pienempien toimijoiden betoninkäsittelystä aiheutuva meluhaitta on selvästi vähäisem-
pää, eikä siitä aiheudu ohjearvon ylitystä yhdelläkään asuinrakennuksella. Toiminnan-
harjoittajan mukaan kuorma-autoliikenne on suurin toimintaan liittyvä melun aiheutta-
ja.

Toiminnanharjoittajan mukaan pölyäminen torjutaan murskaimen pölynpoistojärjestel-
mällä, joka perustuu pölynsidontaan vedellä sekä tarvittaessa koteloinnilla.

Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen

Jätelaji Määrä (t/a) Käyttötapa

Teräsbetoni 
ja betoni

max. 25 000 Murskaus, varastointi varastointikentän suunnitelma-
karttaan merkityssä paikassa, myydään ja hyödynne-
tään alkuvaiheessa laitosalueen kenttärakenteissa

Tiili 3 000 Murskaus, varastointi varastointikentän suunnitelma-
karttaan merkityssä paikassa, myydään ja hyödynne-
tään alkuvaiheessa laitosalueen kenttärakenteissa

Rauta 100 Varastointi varastointikentän suunnitelmakarttaan 
merkityssä paikassa vaihtolavalla, myydään / toimite-
taan hyötykäyttöön

Hakemuksen mukaan laitokselle tuotavalle jätteelle on tarkka kontrolli; vaarallisia jät-
teitä, asbestia eikä muita vastaavia jätteitä tuoda laitosalueelle. Laitokselle tuotu kier-
rätyskelpoinen materiaali otetaan talteen ja toimitetaan Multialla olevaan toimipistee-
seen. Laitosalueelle tuodun kuorman mukana tullut jätepuu varastoidaan varastointi-
kentän suunnitelmakarttaan merkityssä paikassa vaihtolavalla ja myydään / toimitetaan
hyötykäyttöön. Kierrätykseen kelpaamaton purkujäte toimitetaan kaatopaikalle.
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TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Käyttötarkkailu
Talastyö Oy:llä on nimetty hyödyntämistoiminnasta, alueen hoidosta ja toiminnan 
tarkkailusta vastaava henkilö. Ympäristöluvan mukaisesta pintavesien ja murskeen 
laadunvalvonnasta vastaa Ramboll Oy. 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

Toiminnanharjoittajan näkemyksen mukaan poikkeukselliset tilanteet ovat epätoden-
näköisiä. Ainoastaan hydrauliikan öljyvuoto voi olla mahdollinen ja sitä varten laitos-
alueella on imeytysainetta.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 21.4.-
20.5.2016. Lupahakemus ja siihen liittyvät suunnitelmat ovat olleet kuulutusajan ylei-
sesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä.
Hakemuksen vireilläolosta ei ole tiedotettu lehdessä, koska asian merkitys on vähäi-
nen. Asianosaiset on kuultu 19.4.2016 päivätyllä virkakirjeellä.  

Tarkastukset ja neuvottelut
Lupahakemuksen johdosta jätteenkäsittelyalueelle tehtiin tarkastus 24.5.2016. Muistio 
on liitetty lupa-asiakirjoihin. Ympäristölupahakemukseen liittyviä neuvotteluja on pi-
detty 12.5.2015, 29.10.2015 ja 14.1.2016.

Lausunnot 
Ympäristölupahakemuksesta on pyydetty lausunto Jyväskylän kaupungin ympäristö-
terveysjaostolta 20.4.2016 päivätyllä lausuntopyynnöllä. 

Ympäristöterveysjaosto totesi kokouksessaan 25.5.2016 (§ 59) lausuntonaan, että pää-
tösehdotus hyväksytään lisäyksellä. Päätösehdotus on, että ympäristöterveysjaostolla 
ei ole huomautettavaa Talastyö Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Lisäyksenä ympä-
ristöterveysjaosto toteaa, että se pitää tärkeänä, että melun ja pölyn leviämistä ympä-
ristöön tulisi tarkastella uudestaan lisääntyneen toiminnan myötä.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta 15.5.2016 jätetyssä muistutuksessa (4 allekirjoittajaa) todetaan seuraa-
vaa:
0. Yleistä 

Alueelle suunniteltu rakennusmateriaalin purku- ja erityisesti murskaustoiminta ai-
heuttaa kohtuutonta haittaa ympäristölle ja ympäröivälle asutukselle. Erityisen 
huolissaan muistuttajat ovat suunnitellun laitoksen kapasiteetin lisäysesityksestä; 
kokonaismäärä lähes 30 000 tonnia vuodessa. Määrä nähtävästi lähestulkoon tup-
laantuu, eikä näin suurta jätteenkäsittely- ja murskaustoimintaa tule sallia näin lä-
helle jo toteutunutta asutusta.

1. Toiminnan etäisyys asutuksesta 
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Suunnitellusta murskauslaitoksesta on lähimpään asutukseen, paritalo Huuhan-
mäentie 25, matkaa n.230 m. Alle 450 m säteelle mahtuu runsaasti asutusta. 600 
-1000 m säteellä on kymmeniä asuinrakennuksia mukaan lukien vasta rakennettu 
Terttumäen omakotialue. Myös Lintukankaantien pohjoispuolelle suunnitelmissa 
esiintynyt uusi omakotialue on murskaustoiminnan aiheuttaman melun piirissä, n. 
600 m etäisyydellä. Suunnitellun toiminnan vaikutusalueella on runsaasti asutusta.

2. Melu-, pöly yms. haitat 
Purkujätteen murskaus aiheuttaa kovaa ja häiritsevää melua sekä pölyä. Toimin-
taan liittyvän raskaan liikenteen merkittävä lisääntyminen aiheuttaa huomattavaa 
haittaa vielä varsinaisen murskaustoiminnan ulkopuolellakin. Liikenne lienee sekä 
materiaalin tuontia että poiskuljetusta.

3. Toiminta-ajat 
Hakijan toimesta esitetyssä ympäristöluvassa 30.10.2009  (sivu 2, Laitoksen toi-
minta) toiminta-ajaksi on määritelty työaika klo 07:00-16:00 ja murskausta on esi-
tetty tehtäväksi 3-4 kertaa vuodessa  3-4 päivänä kerrallaan. Siis yhteensä maksi-
missaan 16 päivänä. Haettavien lupien ehdoissa alueen toiminta-ajat tulee selkeästi
rajoittaa klo 07:00- 16:00 väliseksi ajaksi eikä murskauspäiviä tule lisätä. Lähi-
alueella toimivista vastaavista laitoksista kovan melun on todettu kuuluvan sel-
keästi myöhemmin ja myös viikonloppuina. Viranomaisvalvontaa tulisi tehdä sel-
västi nykyistä tiukemmin.

4. Haittavaikutukset oleviin kiinteistöihin 
Lupa-alueeseen rajoittuvan Mäenpää 20:1- tilan pintavesien maastonmukaisia va-
lumareittejä sijoittuu lupa-alueelle 2 eri paikkaan. Veden luontaiset reitit ovat kul-
keneet lupa-alueen kautta alueen kaakkoispuolella olevaan syvään notkelmaan ja 
siitä eteenpäin. Näille poistoreiteille on osoitettava suunnitelmissa selkeä ratkaisu, 
ettei vesi jää seisomaan Mäenpään alueelle. Muistutuksen liitteessä on esitetty ole-
massa olevan valumareittien likimääräinen sijainti.

Hakijan kuuleminen ja vastine
25.5.2016 päivätyllä kirjeellä on hakijalle varattu tilaisuus antaa vastineensa hakemuk-
sesta esitettyyn lausuntoon ja muistutukseen.

Talastyö Oy antoi 1.6.2016 vastineensa, jossa todetaan muistutukseen mm. seuraavaa:
1. Yleistä
Purkujätteen määrän ennustaminen on vaikeaa, johtuen Jyväskylän alueen ja yleisestä 
kehityksestä. Yrityksen paras arvio tällä hetkellä eri materiaalien määrästä on seuraa-
va: 
Teräsbetoni ja betoni 15 000 t/vuosi
Tiilijäte 3000 t/vuosi ja 
Rautajäte 100 t/vuosi.
Mikäli suhdanteet paranevat ja uudisrakentaminen lisääntyy merkittävästi, voi maksi-
mi määrä olla teräsbetonin ja betonin osalta 25 000 t/vuosi, jota pidämme ehdottoma-
na maksimina. Siis ei ole lähes 30 000 tonnia vuodessa. Mikäli tiili- ja betonijätteen 
mukana tulee muuta kierrätykseen kelpaamatonta jätettä, sitä varten ovat alueella 
kuormalavat, joilla jätteet toimitetaan kaatopaikalle. Muu hyötykelpoinen purettu ma-
teriaali viedään suoraan yrityksen Multian varastolle. 
2. Toiminnan etäisyys asutuksesta 
Alueella on kolme vastaavaa toimintaa harjoittavaa yritystä. Lähimpänä sijaitsevaan 
Terttumäen asuntoalueeseen on matkaa n. 700 m ja Lintukankaan suunnalla on yksit-
täisiä asuintaloja tätäkin lähempänä. Lähin paritalo on Virtasten omistuksessa, matkaa 
250 m.
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3. Melu-, pöly yms. haitat 
Purkujätteen murskaus nykyaikaisella viimeisimmällä tekniikalla ei aiheuta kovaa ja 
häiritsevää melua eikä pölyä. Melu on mallinnettu ja kuorma-autoliikenne on suurin 
toimintaan liittyvän melua aiheuttaja. Alueella ei tulla säilyttämään polttoaineita, vaan 
polttoainetäydennyksen murskain imaisee pakettiautolla alueelle toimitetusta säiliöstä.
Kun tarpeellinen määrä on imetty, poistuu säiliö alueelta samalla tuodulla pakettiau-
tolla. Pölyäminen torjutaan murskaimen pölynpoistojärjestelmällä, joka perustuu pö-
lynsidontaan korkeapainevedellä sekä tarvittaessa murskaimen koteloinnilla.
4. Toiminta-ajat 
Laitos toimii arkisin maanantaista perjantaihin normaalin työajan puitteissa klo 7.00- 
16.00. Murskausta tehdään tarvittaessa, arviolta 5 - 8 kertaa vuodessa 3-5 päivänä ker-
rallaan. 
5. Haittavaikutukset oleviin kiinteistöihin 
Asfalttivalleilla johdetaan sade- ym. valumavedet erotuskaivojen ja avo-ojan kautta 
naapuritontille. Siitä erillinen sopimus toimenpideluvan liitteenä. Kaikki alueen valu-
mavedet johdetaan hallitusti erotuskaivoihin. Koko alueen ympärille rakennetaan piiri-
oja, jonka pohjan taso on ympäröivän maanpinnan alapuolella. Alueen ulkopuolelta 
tuleva valumavesi ohjautuu piiriojaa pitkin em. avo-ojaan, joten vesi ei jää seisomaan 
alueen reunoille.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Talastyö Oy:lle ym-
päristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen luvan jätteenkäsittelylaitoksen toimin-
nan muutokselle  Palokassa.  Toiminta sijoittuu  Mattila-nimisen  tilan (179-404-62-3)
1,5 hehtaarin suuruisella vuokra-alueelle (179-404-62-3-1). Toimintaa tulee harjoittaa
lupahakemuksen ja tämän päätöksen lupamääräysten mukaisesti. Muilta osin on nou-
datettava Keski-Suomen ympäristökeskuksen 30.10.2009 myöntämää ympäristölupaa
KSU-2008-Y-347/111 lukuun ottamatta lupamääräyksiä 3, 5, 7, 11, 15, 16 ja 19, jotka
raukeavat. Rauenneiden lupamääräysten tilalle tulee uudet lupamääräykset 3, 5, 7, 11,
15 ja 16, lukuun ottamatta lupamääräystä 19, joka tarpeettomana poistuu. Ympäristön-
suojeluasetuksen (713/2014) muutoksen vuoksi ympäristöluvan toimivaltainen viran-
omainen on Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta (YSA 2 §:n koh-
dan 12 b). 

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

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin
Lausunnossa ja muistutuksessa esitetyt melu- ja pölypäästöjä koskevat seikat on otettu
huomioon voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksissä 2 ja 12. Lupamääräykset
pätevät  myös laitoksen kapasiteetin  ja murskauspäivien  lisääntyessä.  Laitoksen toi-
minta-ajat pysyvät samana. Alueen ulkopuolelta tulevien valumavesien johtaminen on
huomioitu laitosalueen suunnitelmassa. Valumavedet ohjataan hallitusti alueen ympä-
rille  rakennettavaa ympärysojaa pitkin laitosalueen eteläpuolella  sijaitsevaan purku-
uomaan. 

Purkujätteiden asianmukaisen vastaanoton, varastoinnin ja laitosalueen kenttärakentei-
den rakentamisen varmistamiseksi on annettu uudet lupamääräykset 3, 5, 7, 11, 15 ja
16. 
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Muistutuksessa esitetty liikennöinti ei kuulu ympäristöluvassa huomioitaviin seikkoi-
hin.

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

3. Laitokselle saa vastaanottaa hakemuksessa esitetyn mukaisesti purkujätettä enintään 
25 000 tonnia vuodessa. Teräsbetoni-, betoni- ja tiilijätettä saa olla enintään 25 000 tonnia 
vuodessa, josta tiilijätettä voi olla enintään 3 000 tonnia vuodessa. Betoni- ja tiilijäte tulee 
olla erikseen purkupaikalla lajiteltua ja epäpuhtauksista puhdistettua ja se tulee murskata 
laitosalueen murskauspaikalla. Murske tulee alkuvaiheessa sijoittaa kokonaisuudessaan 
alueelle hakemuksen liitteenä olevan kenttärakennesuunnitelman mukaisesti sen varmista-
miseksi, että toiminta-alueen kenttärakenteet saadaan valmiiksi mahdollisimman nopeasti. 
Kenttärakenteiden valmistuttua mursketta voidaan varastoida suunnitelmakarttaan merki-
tyssä paikassa. ( YSL 52 ja 58 §)

5. Jätettä saa varastoida toiminta-alueella enintään kolme vuotta ennen sen hyödyntämistä 
tai esikäsittelyä ja alle vuoden ennen sen loppukäsittelyä. Betoni- ja tiilijätteet saa murskata
lupahakemuksen mukaisesti 5-8 kertaa vuodessa, 3-5 päivänä kerrallaan. Toiminta tulee 
järjestää siten, että suuria määriä käsittelemättömiä jätteitä ei kerry alueelle. Erityyppiset 
jätejakeet on varastoitava suunnitelmakarttaan merkityllä tavalla. Hyödyntämiskelvottomat 
jätteet on toimitettava kaatopaikalle vähintään kolmen kuukauden välein. (YSL 52 ja 58 §; 
JL 13 §; VnA 331/2013 3 §)

7. Laitosalueella käytettävän kuljetus- ja siirtokaluston puhtaudesta on huolehdittava, jotta 
ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden mukana ei leviä jätettä ympäristöön. Asiaton pääsy ja 
jätteen luvaton toimittaminen kiinteistölle on estettävä. Alueen sisääntulotiellä olevan por-
tin molemmin puolin tulee hakemuksessa esitetyn mukaisesti rakentaa parin metrin levyi-
nen aita. Portti on pidettävä lukittuna silloin, kun kiinteistöllä ei ole toimintaa. (YSL 52 ja 
58 §; JL 13 §) 

11. Vaarallisia jätteitä ei saa alueella vastaanottaa tai varastoida. (YSL 52 ja 58 §;  JL 13 §)

15. Laitosalue tulee rakentaa Geo-Control Oy:n 10.2.2016 kenttärakennesuunnitelman 
mukaisesti. Alueen ulkopuolen valumavedet on ohjattava laitosalueen ympärille rakennet-
tavia ympärysojia pitkin laitosalueen eteläpuolella sijaitsevaan purku-uomaan. (YSL 16, 17
ja 52 §; JL 13 §)

16. Alueen kenttärakenteissa käytettävä betoni- ja tiilijäte ei saa sisältää haitta-
aineita kuten asbestia tai bitumia. Kenttärakenteisiin sijoitettavasta betonijätteestä on pois-
tettava myös bitumisivelty betoni. Kentän rakennekerroksissa käytettävän betoni- ja tiili-
murskeen ympäristökelpoisuuden osalta noudatetaan soveltuvin osin Valtioneuvoston ase-
tusta eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (VNa 591/2006) vaatimuksia.

Päällystettyjen alueiden asfaltin tyhjätila tulee olla enintään 5 prosenttia tai muulla raken-
teella tulee saavuttaa vastaava suojaustaso. Kentän pintavedet tulee johtaa Geo-Control 
Oy:n suunnitelman mukaisesti hiekan- ja öljynerottimen sekä sulkukaivon kautta.  Valmiin 
kentän kuntoa, kuten halkeilua ja painumista on tarkkailtava säännöllisesti ja suunnitelmal-
lisesti. Havaitut viat on korjattava viipymättä. Päällystämättömät alueet on peitettävä vä-
hintään 10 cm paksuisella kerroksella luonnon kiviainesta. (YSL 16, 17, 52 ja 58 §) 
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RATKAISUN PERUSTELUT

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

Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toi-
minnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimin-
tojen kanssa:
- terveyshaittaa;
- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa;
- maaperän tai pohjaveden pilaantumista;
- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-
alueella;

- eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuu-
tonta rasitusta.

Lupamääräysten perustelut 

Lupamääräykset 3 ja 5
Alueella käsiteltävien, hyödynnettävien ja alueella varastoitavien sekä alueen raken-
teissa hyödynnettävien jätteiden määrää ja laatua voidaan ympäristöluvassa rajoittaa. 
Asetetut määrälliset ja laadulliset rajoitukset takaavat riittävän kapasiteetin, mutta toi-
miminen niiden puitteissa myös ennaltaehkäisee häiriötilanteita. Jätteiden varastointia 
koskevat määräajat on annettu valtioneuvoston kaatopaikka-asetuksen mukaisina. 
Asetuksen mukaan kaatopaikkana ei pidetä aluetta, jossa annetut varastointiajat alittu-
vat. Toiminta on hoidettava siten, että alueelta siirretään murskattuja ja lajiteltuja jät-
teitä pois mahdollisimman nopeasti ja rajoitetaan käsittelemättömien jätteiden varasto-
jen määrää, sillä varastokasoista aiheutuu helposti epäsiisteyttä ja ahtaus vaikeuttaa 
alueen puhtaanapitoa. Jätejakeiden varastointiratkaisuilla pidetään jätejakeet erillään 
toisistaan ja edistetään jätteiden hyötykäyttöä. Tuotavan jätemateriaalin laatua valvoo 
laitoksen henkilökunta. Toiminnan alkuvaiheessa murske sijoitetaan kokonaisuudes-
saan alueen täyttöön, jotta toiminta-alueen kenttärakenteet valmistuvat mahdollisim-
man pian. Lupa, kenttärakenteiden valmistumisen jälkeen, varastoida mursketta varas-
tokasoissa ja toimittaa sitä ulkopuolisille toiminnanharjoittajille, on annettu ympäris-
tönsuojelullisista ja valvonnallisista syistä. Murskeen tulee täyttää lupamääräysten 16 
ja 17 laatuvaatimukset.

Lupamääräys 7.
Jätteiden käsittelypaikka on hoidettava siten, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa ter-
veydelle tai ympäristölle. Ilkivalta ja asiaton pääsy laitoksen alueelle on estettävä riit-
tävästi valvonnalla ja rakenteellisin keinoin. 
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Lupamääräys 11.
Mikäli alueelle tulee muiden jätteiden joukossa vaarallisia jätteitä, on jäte viipymättä 
toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa tällaisen jätteen vastaanotto on hyväk-
sytty. 

Lupamääräykset 15 ja 16
Valumavesien ohjaamisella laitosalueen ympärysojia pitkin laitosalueen eteläpuolen 
purku-uomaan, ehkäistään vesien aiheuttamat haitat laitosalueelle ja ympäristöön.

Kentän rakennekerroksissa käytettävän betoni- ja tiilimurskeen ympäristökelpoisuuden
osalta noudatetaan soveltuvin osin Valtioneuvoston asetusta eräiden jätteiden hyödyn-
tämisestä maarakentamisessa (VNa 591/2006) vaatimuksia. Murskattava betoni- ja tii-
lijäte on murskattava hakemuksen mukaisesti raekokoon 0/100. Määräys murskeen 
raekoosta on annettu valvonnallisista syistä. Murskeesta on poistettava havaitut haital-
liset epäpuhtaudet, eikä murske saa sisältää mainittavassa määrin muita rakennusjättei-
tä. Kentän päällystämisellä. Kenttärakenteiden päällystämisellä vähennetään veden 
suotautumista rakennekerroksiin ja ehkäistään haitallisia ympäristövaikutuksia sekä 
vähennetään vahinkoriskiä. Jätettä sisältävän rakenteen peittämisellä estetään jätteen 
leviämistä. 

Kentän pintavesien johtamisella erotinkaivon ja sulkuventtiilikaivon kautta ehkäistään
haitallisten aineiden pääsy ympäristöön.

LUVAN VOIMASSAOLO

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

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

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 21.6.2016. Päätös on lainvoimainen 
30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta kyseistä päivää lukuun ottamatta, jos siitä ei 
valiteta. Päätös tulee noudatettavaksi sen saatua lainvoiman. 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-8, 14, 16-17, 27, 29, 34, 39, 42-44, 48-49, 52, 58,
62, 70, 83-85, 87, 172, 190, 191 ja 205 §:t
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-4, 6, 8, 11-15 ja 20 §:t
Jätelaki (646/2011) JL 8, 12, 13, 15, 17, 28, 29, 118, 119 ja 120, 121 ja 122 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17§
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 3 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 
(591/2006)
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Rakennus- ja ympäristölautakunnan 16.12.2015 hyväksymä Jyväskylän kaupungin ym-
päristönsuojeluviranomaisen maksutaksa

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

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

Tämän päätöksen lupamaksu on 2 161 euroa. 

Maksu perustuu rakennus- ja ympäristölautakunnan 16.12.2015 vahvistamaan ympä-
ristönsuojeluviranomaisen taksaan. Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan 
lupamaksu on 2 998 euroa. Toiminnan olennaista muuttamista koskevan lupahake-
muksen käsittelymaksu voidaan määrätä enintään 50 % pienemmäksi. Tämän päätök-
sen lupamaksu on 40 % pienempi, johtuen luvan käsittelyn aiheuttamasta työmäärästä. 
Oikeus aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan asian käsittelystä pää-
asian yhteydessä peritään 363 euron lisämaksu. 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

Ote päätöksestä 
Talastyö Oy

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

Ilmoitus päätöksestä 
Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta 

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

MUUTOKSENHAKU

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

LIITTEET
Valitusosoitus
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