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 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI   PÄÄTÖS 
     Ympäristönsuojelulain  
     28 §:n mukaisessa lupa-asiassa.
     Päätös on annettu julkipanon 
     jälkeen. 
 
     Julkipanopvm  11.05.2007 
     Kokouspvm     08.05.2007 
 
 
 
ASIA 

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka 
koskee käytetyn kovametallin pulverimetallurgiaan perustuvaa uudelleen käsittelyä 
kovametallipulveriksi Jyväskylän kaupungin Seppälänkankaalla sijaitsevassa Tikomet 
Oy:n teollisuuslaitoksessa osoitteessa Iskutie 9-11, 40320 Jyväskylä, kiinteistö 179-
19-123-6.  

 
HAKIJA 
  Tikka Group Oy / Tikomet Oy  

Iskutie 9-11  
40320 Jyväskylä  
 

 Yhteyshenkilö: Eero Sirvio 
Iskutie 9-11, 40320 Jyväskylä  

 puh. 0500 410 451 
 fax   014 3759 220 

e-mail eero.sirvio@tikkagroup.fi 
 
 Toimiala: pulverimetallurgia 
  
LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

Tikka Group Oy konsernin omistuksessa kokonaisuudessaan olevan Tikomet Oy:n 
ympäristölupahakemus koskee teollisuudessa käytettyjen kovametallityökalujen re-
generointia tyhjöuuneissa kovametallipulveriksi. Kovametallipulveri välitetään uu-
siokäyttöön pääasiassa kovametallityökalujen tai kulutuskovametallin valmistukseen. 
Arvioituna ajankohtana Tikomet Oy:n toiminnan aloittamiselle on kesäkuu 2007.  
 
Laitos sijaitsee Jyväskylän Seppälankankaan alueella, tontilla 179-19-123-6, osoit-
teessa Iskutie 9-11, 40320 Jyväskylä. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti on 
teollisuus-, liike- ja varastorakennusten korttelialuetta (TL-2). 
 
Alue on vedenhankinnan kannalta tärkeää I-luokkaan kuuluvaa Seppälänkankaan poh-
javesialuetta (nro 0917951).  

 
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

Ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaan toimintaan, joka aiheuttaa ympäristön pilaan-
tumisen vaaraa on oltava ympäristölupa. Tikomet Oy on ympäristölupavelvollinen 
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ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 
1§:n 3 momentin tarkoittaman jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämisen tai 
käsittelyn perusteella. 
 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
Ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 momentin kohdan 13 perusteella kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomainen, Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta,  
käsittelee jätteen ammattimaista tai laitosmaista hyödyntämistä ja käsittelyä koskevan 
lupa-asian. 
 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 Ympäristölupahakemus on saapunut Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölau-

takunnalle 22.2 2007. Lupahakemusta on täydennetty 7.3.2007 ja 13.4.2007. 
 
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
 Laitos sijaitsee teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialueeksi vahvistetulla 

asemakaava-alueella (TL-2). Kiinteistö Oy Tikomet rakentaa tontille Iskutie 9 uuden 
teollisen hallin, jonne Tikka Group Oy konserniin kuuluva Tikomet Oy siirtyy vuok-
ralaiseksi. Uuden teollisuushallin kerrosala  3346 m².  

 
LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

Teollisuushalli sijaitsee Seppälänkankaan teollisuusalueeksi kaavoitetulla alueella . 
Tontti 179-19-123-6 rajautuu rakennettuun pienteollisuusalueeseen Kiilatien, Iskutien 
ja Sepelitien välisellä alueella. Alueelle ei sallita muita kuin ainoastaan kiinteistöjen 
hoidon kannalta välttämättömiä asuinrakennuksia. 
 
Keski-Suomen ympäristökeskus mainitsee lupahakemuksesta antamassaan lausunnos-
sa (27.3.2007 Dnro KSU-2007-Y-93/121) laitoksen sijaintipaikasta mm. seuraavaa: 
”Alue sijaitsee I-luokkaan kuuluvalla Seppälänkankaan pohjavesialueella (0917591). 
Palokan vedenottamo sijaitsee paikalta noin 500 m luoteeseen. Vedenottamo otetaan 
uudelleen käyttöön vuoden 2007 aikana” 
 
Pohjavesien suojeluvaatimus koskee  alueelle rakennettavan teollisuuslaitoksen ohella  
myös sen lähiympäristössä olevaa Seppälänkankaan I -luokan pohjavesialueelle sijoit-
tuvaa muuta teollisuutta.  
 
 

LAITOKSEN TOIMINTA 
 
Yleiskuvaus toiminnasta 
                    Ympäristölupaa haetaan metalliteollisuudessa käytettyjen kovametallityökalujen rege- 
                     nerointiin kovametallipulveriksi, joka soveltuu uudelleen käytettäväksi kovametalli- 

työkalujen valmistuksessa. Tehtaan vuosituotanto tulee olemaan noin 500 tonnia ko-
vametallipulveria. 
 
Kovametallipulverituotannon ohella Tikomet Oy valmistaa Zn-uuneja kovametalliteh- 
taille, jotka käsittelevät niillä oman käytetyn kovametallin uudelleen kovametallipul-
ve-riksi. 
 
Kierrätettävä kovametalli ostetaan pääosin Saksasta ja Englannista, osa kovametallista 
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hankitaan Suomesta. Kovametallijäte ostetaan eroteltuna ja pestynä, joten se ei sisällä 
terästä eikä työstö-öljyjä. Käytetty kovametalli varastoidaan sisätiloissa.   
Käytetyn kovametallin kertavarastointimäärä on noin 60 tonnia. Puhdasta sinkkiä on 
varastossa maksimissaan 30 tonnia. 
 
Kovametallijäte saadaan uudelleen pulveriksi Zn-uunien tyhjöprosessilla, jossa ei sin- 
kin lisäksi käytetä muita kemikaaleja. Kovametalli kuumenee sulassa sinkissä, joka  
haurastuttaa kovametallin noin 1000 °C:n lämpötilassa. Sinkki höyrystyy kammion 
pinnoille, josta se kerätään talteen. Sinkkihöyryjen pääsy ulkoilmaan on estetty suo-

dat- 
timilla. Koska raskasmetallien höyrystymislämpötilat ovat huomattavasti korkeampia 
jäävät raskasmetallit uunissa oleviin upokkaisiin, eivätkä pääse leviämään upokkaiden 
ulkopuolella olevaan tilaan. 
 
Jos pulveri halutaan jauhaa ja granuloida Zn-prosessin jälkeen, käytetään jauhatukses- 
sa teollista etanolia, joka tislataan jauhatuksen jälkeen uudelleen nestemäiseksi etano- 
liksi. Jauhatusprosessissa käytetyllä parafiinilla kovametallipulverista muodostetaan 
hauraita palloja, jotka käytetään uusien työkalujen valmistusaineena. 
 
Prosessi toimii sähköllä käyttäen kolmivaiheisia grafiittivastuksia. Uuneja jäähdyte- 
tään suljetulla kiertojäähdytyksellä, josta talteenotettu lämpö käytetään toimitilojen 
lämmitykseen. Puhaltimen ja uunin välissä on typpi/vesi-lämmönvaihdin, joka mah- 
dollistaa panoksen lämpötilan asteittaisen alentamisen typpijäähdytyksen aikana. 

 
Kovametallipulveria valmistaja Tikomet Oy on kokonaisuudessaan Tikka Group Oy:n 
omistuksessa. 
Tikka Group Oy:llä on ympäristölupa Drno Kara 131/2005 sekä ISO 9001:2000 ja 
ISO 14001:2004 mukaiset laatu- ja ympäristösertifikaatit, jotka koskevat myös Tiko-
met Oy:tä.  
 
Tehdas työllistää noin 41 henkilöä. 
 

Kemikaalien käyttö 
Sinkkiprosessissa kuluu sinkkiä 22 500 kg vuodessa kertavarastointimäärän ollessa   
4000 kg. Regeneroidun pulverin granuloimisessa käytetään teollista etanolia ja parafi-
nia. Teollista etanolia käytetään vuodessa 4 500 kg kertavarastointimäärän ollessa  
800 kg. Teollinen etanoli säilytetään erillisessä lukitussa tilassa. Parafiinia käytetään 
3 000 kg kertavarastointimäärän ollessa 500 kg. 
Jäähdytyskierrossa käytetään nestemäistä typpeä 24 000 kg vuodessa kertavarastoin-
timäärän ollessa 5 000 kg. Prosessissa käytettävä vety varastoidaan ulkona olevassa 
lukitussa kontissa vuosittaisen käyttömäärän ollessa 1 320 Nm³ ja 
kertavarastointimäärän 120 Nm³. Tyhjöpumpuissa käytettävän öljyn vuotuinen 
kulutus on arviolta 250 litraa.  
 
Laitoksen vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi luokitellaan vähäi-
seksi. Kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia valvoo alueellinen pe-
lastusviranomainen. 
 

Pohjaveden ja maaperän suojelu 
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Laitos sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä Seppälänkankaan I -luokan pohja-
vesialueella (0917951). Laitos on liitetty kunnalliseen vesijohto- ja viemäriverkostoon. 
Laitoksen tuotantoprosessi on kuiva eikä muodosta jätevesiä.  Koneenosien pesupai-
kan jätevedet johdetaan pullokaivoihin. Piha- ja liikennealueet tullaan asfaltoimaan. 
Sadevedet johdetaan piha- ja pysäköintialueelta öljynerottimien kautta maahan 
imeytettäväksi. Alueella ei ole kunnallista sadevesiviemäriverkostoa. 
 

Jätehuolto  
 Arvio vuosittain syntyvien jätteiden määristä: 
   
 Eristevilla  1 250 kg/a            kaatopaikalle    
 Tyhjö-öljy        250 l/a            Lassila &Tikanoja Oy:lle 

Sinkkituhka                     20 000 kg/a            Kuusakoski Oy:lle      
 Metallit                     10 000 kg/a            Kuusakoski Oy:lle 
 Puujäte                     5-6 siirtolavallista/a   tyhjennykset Lassila & Tikanoja Oy 
                     Yhteiskuntajäte                 keräysastia            huolitsija  Lassila & Tikanoja Oy  
                      Pullokaivot                                                        tyhjennys Lassila & Tikanoja Oy  
 
 Uunit vuorataan kaksi tai kolme kertaa vuodessa. Kertavuoraukseen kuluu villaa noin 
 100 kg, joten käyttö kokonaisuudessaan on n. 1250 kg /vuosi. 
 Metalleille, kuten kovametallien kuljetuksissa käytettäville tynnyreille on siirtolava 

erillisessä katoksessa. Tätä metalliromua muodostuu noin 10 000 kg/a.   
 Henkilöstön tehtävänä on toimittaa tuotettu jäte niille osoitettuihin paikkoihin, sekä 

kuljetuksen tilaaminen jäteastian täytyttyä. 
 

Meluntorjunta 
 Tehtaan toiminta ei aiheuta tärinää. Suljetun jäähdytyskierron flektit aiheuttavat me- 

lua, josta ei todennäköisesti ole vaikutuksia tehtaan ulkopuolelle. 
 
Päästöt ilmaan 
  Ei vaikutuksia . Zn-prosessiuunien tyhjökammiossa on typpiatmosfääri tai tyhjö, joka 
 on tuhannesosa ilmakehän paineesta.  
 
Käyttötarkkailu 
 Toiminta tullaan kerran vuodessa raportoimaan ympäristöviranomaiselle sisältäen 

käytetyn kovametallin ja sinkkiprosessissa käytettyjen kemikaalien vuosittaiset määrät 
sekä laitoksessa tuotannosta ja toiminnoista muodostuvien jätteiden määrät ja toimi- 
tuspaikat/toimijat. 

 
Hakemuksen liiteasiakirjat 

-     ympäristölupahakemus  
- ympäristölupahakemuksen liitteet 8 kpl 
- asemapiirustus  
- Zn-prosessikuvaus 
- ympäristökatselmusraportti 2006 
- LVIA-työseloste 
- pihan viemäröinti 
- tehtaan layout 
- Zn-prosessissa käytettävien materiaalien vuosittaiset määrät ja arvio syntyvien  
      jätteiden määristä 
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ASIAN KÄSITTELY 
 
Hakemuksesta tiedottaminen 
 Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 

6.3.2007 - 5.4.2007. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutus-
ajan yleisesti nähtävillä Jyväskylän kaupungin yhdyskuntatoimen ympäristöosastossa 
osoitteessa Eeronkatu 10, Jyväskylä. Lisäksi asiasta on ilmoitettu kirjallisesti viereis-
ten kiinteistöjen omistajille/ rajanaapureille, (4) 6.3.2007. 

 
Muistutukset ja mielipiteet 
 Ympäristölupahakemuksesta ei ole määräaikaan mennessä esitetty muistutuksia tai 

mielipiteitä. 
 
Lausunnot  
 Ympäristölupahakemuksesta on pyydetty  lausunto Keski-Suomen ympäristökeskuk-

selta 8.3.2007. 
  
 Keski-Suomen ympäristökeskus on 27.3.2007 päivätyssä lausunnossaan Dnro KSU-

2007-Y-93/121 todennut, että ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toimin-
nasta asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheu-
du yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa YSL 7-9 §:ssä esitettyä seurausta, 
joka tämän tapauksen kannalta on ehdottomin 8 §:ssä mainittu pohjaveden pilaamis-
kielto. 
Alue sijaitsee I-luokkaan kuuluvalle Seppälänkankaan pohjavesialueella (nro 
0917951). Palokan vedenottamo sijaitsee paikalta noin 500 metriä luoteeseen. Ve-
denottamo otetaan uudelleen käyttöön vuoden 2007 aikana. Toiminnassa käytettävien 
kemikaalien varastoinnissa tai käytössä tulisi noudattaa erityistä varovaisuutta siitä 
huolimatta, että ne eivät oleellisesti vaaranna tai aiheuta riskiä pohjavesialueelle tai 
sen veden laadulle. Raaka-aineet, kemikaalit ja jätteet on kuljetettava, varastoitava ja 
käsiteltävä siten, että niiden pääsy maaperään, pohjaveteen, vesistöön tai viemäriverk-
koon estyy normaalitoiminnoissa ja myös mahdollisissa vahinkotilanteissa.  
Ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan toiminnanharjoittajan tulisi raportoida 
kaikkien jätejakeiden määrät ja toimituspaikat. Ongelmajätteiden pääsy maaperään tai 
viemäriin tulee estää tiivispohjaisella alustalla ja/tai suoja-altailla. Ympäristöluvassa 
tulisi määrätä pullokaivojen kautta johdettavien vesien tarkkailusta, mikäli vesien vas-
taanottaja sitä edellyttää. Luvassa tulisi määrätä ulkoilmaan johdettavan poistoilman 
tarkkailusta vähintään kertaluonteisesti määritettävinä parametreinä kokonaishiukkas-
pitoisuus sekä metallipitoisuudet. 
Ympäristökeskus katsoo lausunnossaan, että toiminnanharjoittaja tulisi määrätä selvit-
tämään tarvittaessa toiminnan aiheuttamat lähtömelutasot sekä ryhtymään tarvittaviin 
toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. 
Toiminnanharjoittajalla tulee olla ajan tasalla pidettävä riskien torjuntasuunnitelman 
sisältävä riskikartoitus. Ympäristökeskus katsoo, että poikkeuksellisista päästöjä aihe-
uttavista häiriötilanteista sekä vahingoista ja onnettomuuksista tulee viipymättä il-
moittaa Jyväskylän kaupungin ympäristö- ja/tai pelastusviranomaisille ja toiminnan-
harjoittajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin haitan minimoimiseksi ja tilan-
teen uusiutumisen ehkäisemiseksi. 
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Tarkastukset ja neuvottelut 
 Lupahakemuksen johdosta on suoritettu Tikka Group Oy:n hallinnassa olevan Tiko-

met Oy:n Tikkakoskella toimivan laitoksen tuotantoprosessin (os. Kirkkokatu 11 Tik-
kakoski) sekä Jyväskylän Seppälänkankaalla rakenteilla olevan uuden teollisuushallin 
ja kiinteistön (os. Iskutie 9-11, 40320 Jyväskylä) tarkastus 19.3.2007. Tarkastuksen 
suorittivat ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen ja tarkastaja Seija Hakanen Jyväskylän 
kaupungin yhdyskuntatoimen ympäristöosastolta. Tikomet Oy:n edustajana tarkastuk-
sessa oli läsnä DI Eero Sirvio. Hakijan kanssa on lisäksi neuvoteltu puhelimitse. 

 
Hakijan kuuleminen 
 Hakijaa on kuultu tarkastuksella 19.3.2007.  

Keski-Suomen ympäristökeskuksen lupa-asiasta antamasta lausunnosta on hakijaa 
kuultu 30.4.2007 (hallintolaki). Antamallaan kirjallisella vastineella Tikomet Oy il-
moittaa hyväksyvänsä Keski-Suomen ympäristökeskuksen lausunnossaan esittämät  
pullokaivoveden, ilmapäästöjen sekä lähtömelutasojen tarkkailuvelvoitteet ehdotetulla 
tavalla toteutettuna. Antamassaan lausunnossa laitos ilmoittaa, että tehtaan tuotannos-
sa ei ole käytössä ympäristökeskuksen lausunnossa mainittua isopropanolia (tuote-
päällikkö Eero Sirvio /Tikomet Oy 30.4.2007). 

 
 
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 
  Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Tikka Group Oy 

konserniin kuuluvalle Tikomet Oy:lle ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukai-
sen ympäristöluvan, joka koskee käytetyn kovametallin uudelleen käsittelyä kovame-
tallipulveriksi (jätteen laitos- tai ammattimainen käsittely tai hyödyntäminen) Tikomet 
Oy:ssä osoitteessa Iskutie 9-11, 40320 Jyväskylä 

 
 Lupa myönnetään edellyttäen, että hakemuksessa esitetyt toimenpiteet toteutetaan ja 

ylläpidetään. Lisäksi annetaan seuraavat lupamääräykset: 
                    

  1 Öljynerottimet tulee varustaa hälytyslaittein ja niitä tulee tarkkailla säännöllisesti  
ylivuotojen ehkäisemiseksi. Öljyn- ja hiekanerottimien tarkkailusta, tyhjennyksistä ja 
kunnostuksista tulee pitää kirjaa. 
        

2 Laitosalueella varastoitavia ja käytettäviä kemikaaleja sekä jätteitä on kuljetettava, 
kä- 
siteltävä ja varastoitava huolellisesti ja siten, että päästöt maaperään ja pohjaveteen tai 
viemäriverkkoon estyvät. Toiminta tulee varastoinnin osalta järjestää rakenteellisin ja 
käyttöteknisin toimenpitein sellaiseksi, ettei toiminnasta aiheudu pohjaveden pilaan- 
tumisvaaraa. (TUKES –ohje, K3-2006, kemikaalilain mukaiset varastotilat). 

 
3 Pullokaivoihin johdettavien vesien pitoisuustason määrittämiseksi tulee pullokaivoi-

hin johdettavista koneenosien pesuvesistä määrittää mineraaliöljypohjaisten hiilivety-
jen kokonaispitoisuus (IR SFS 3010), kiintoaineiden määrä sekä prosessissa olevien 
metallien pitoisuudet. Näytteet tulee ottaa toiminnan alettua sekä puolen vuoden ku-
luttua ensimmäisestä näytteenotosta.  Vesinäytteiden tutkimustulokset tulee toimittaa 
Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Saatujen tulosten perusteella 
ympäristönsuojeluviranomainen varaa mahdollisuuden tarkkailuohjelman muuttami-
sesta tai lopettamisesta.  
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4 Ulkoilmaan johdettavan poistoilman päästötarkkailu tulee suorittaa toiminnan alettua 
kertaluonteisesti normaalituotannon (tuotantopäivän) aikana. Poistoilmasta tulee mää-
rittää kokonaishiukkaspitoisuus sekä metallipitoisuudet. Tutkimustulokset tulee toi-
mittaa Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka saatujen mittaus-
tulosten perusteella varaa mahdollisuuden päästötarkkailun jatkamisesta.  

 
5            Laitoksella muodostuvat jätteet on lajiteltava asianmukaisesti ja ne tulee toimittaa                            

asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Kaikki hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee toimittaa 
hyödynnettäväksi. 
 

6             Jätteiden lajittelu ja varastointi tulee hoitaa siten, ettei siitä aiheudu pilaantumis- 
vaaraa maaperälle, pinta- tai pohjavesille, epäsiisteyttä tai roskaantumista eikä muuta-
kaan haittaa ympäristölle tai terveydelle. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ongelma-
jätteiden varastointiin, käsittelyyn ja merkintään, jotta vaaratilanteilta vältyttäisiin. 
Ongelmajätteet on säilytettävä tiiviillä, reunoin varustetulla alustalla sisällä tai kate-
tussa tilassa ulkona. Ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin. 
 

       7 Laitoksen on pidettävä kirjaa, jonka tulee sisältää: 
- laitoksen tuotantomäärät ja käyntiajat vuodessa 
- raaka-aineiden ja polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot vuoden aikana 
- laitteiden huoltotoimenpiteet 
- pohjavedensuojelun kannalta merkitykselliset häiriötilanteet, niiden vaikutukset 

ympäristöön ja suoritetut toimenpiteet 
- laitoksella vuoden aikana toiminnasta syntyvät jätteet, niiden  määrä, laatu, toimi-

tuspaikka ja ajankohta sekä toimittaja 
- varastoitavien jätteiden määrä ja laatu 
- ongelmajätteiden määrä, laatu toimituspaikka ja -ajankohta sekä toimittaja 
- vesinäytteiden tutkimustodistukset 
 
Jyväskylän  kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tulee esittää yhteenveto kun-
kin vuoden kirjanpidosta ja poikkeuksellisista tilanteista seuraavan vuoden helmikuun 
loppuun mennessä. 
Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat kuten käyttöpäiväkirjat, huoltoto-
distukset, jätehuoltokirjanpito ja vesinäytteiden tutkimustodistukset on säilytettävä 
vähintään kolmen vuoden ajan. 

        
8 Laitoksen toiminnasta sekä alueella tapahtuvasta ajoneuvoliikenteestä mahdollisesti 

lähiasutukseen kohdistuva melu ei saa ylittää päivällä (7.00-22.00) 55 dB(A):n ja yöl-
lä (22.00-7.00) 50 dB(A):n keskiäänitasoa lähimmissä häiriintyvissä    koh-
teissa. 
Toiminnanharjoittajan tulee toiminnan alettua selvittää toiminnan aiheuttamat lähtö-
melutasot normaalituotannon aikana. Mittauspöytäkirja tulee toimittaa tiedoksi Jyväs-
kylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka päättää tarvittavista toimenpi-
teistä mahdollisen meluhaitan vähentämiseksi. 

 
       9            Poikkeuksellisissa tilanteissa ja vahinko- tai onnettomuustapauksissa toiminnanhar- 

  joittajan tulee ilmoittaa välittömästi Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluvi- 
  ranomaselle ja Keski-Suomen pelastuslaitokselle, jos onnettomuudesta, tuotantohäiri-   
  östä tai muusta rinnastettavasta syystä ympäristöön on joutunut ongelmajätettä tai ai- 
  heutuu päästöjä siten, että niistä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaan- 
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  tumisen vaaraa.  
    

    10             Mahdollisiin vahinko- ja onnettomuustilanteisiin on varauduttava huolehtimalla hen- 
  kilökunnan valmiuskoulutuksesta ja riittävän informaation antamisesta materiaalien   
  toimittajille, kuljettajille sekä eri sidosryhmille. Lisäksi onnettomuustilanteiden syntyä 
  on pyrittävä ehkäisemään käyttämällä mahdollisuuksien mukaan parasta käyttökel-
pois- 
  ta tekniikkaa. 
 

11             Laitoksella tulee olla riittävästi alkusammutuskalustoa sekä muita torjuntavälineitä 
  mahdollisia häiriötilanteita varten. 
 

 12 Luvansaajan on nimettävä laitoksen ympäristönsuojelusta vastaava hoitaja, jolla on 
tehtävään riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitet-
tava kirjallisesti Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
 

13 Tikka Group Oy:ön kuuluvan Tikomet Oy:n on asetettava 3000 euron suuruinen va-
kuus ( ympäristövahinkovakuus) asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuus 
on asetettava viimeistään tämän päätöksen saatua lainvoiman. Vakuuden arvoa voi-
daan tarkistaa tarvittaessa. 
 

    14     Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopetta- 
                     mista, esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, maape- 

    ränsuojelua ja jätehuoltoa koskevista laitoksen lopettamiseen liittyvistä toimista. 
 

15 Luvan saajan on esitettävä uusi lupahakemus lupamääräysten tarkistamiseksi  viimeis-
tään 31.12.2017 ellei laitoksen toiminnassa tapahdu olennaisia muutoksia. Lupahake-
mukseen on liitettävä selvitys mahdollisuuksista vähentää sinkkituhkan ja metallijät-
teen syntyä ja lisätä niiden uusiokäyttöä mahdollisuuksien mukaan.  

 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
 
Yleisperustelut 

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 ase-
tusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka on luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla 
määrätty. 
 
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. 
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Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että Tikomet Oy:n 
toiminta ko. paikalla täyttää luvan myöntämisen edellytykset, mikäli annettuja lupa-
määräyksiä noudatetaan. Toiminta ei myöskään ole alueen asemakaavan vastaista. 

 
Yksityiskohtaiset perustelut 

Toimintaa koskevat lupamääräykset 2, 4, 8 ja 13-15 on annettu turvaamaan alueen 
pohjavesiä ottamoineen sekä estämään maaperässä ja ympäristössä haitalliset seurauk-
set laitoksen sijaitessa I-luokkaan kuuluvalla Seppälänkankaan pohjavesialueella. 
 
Lupamääräykset 3 ja 5-6 ovat tarpeen asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi. 
 
Koska toiminta tapahtuu pohjavesialueella on erityistä huomiota kiinnitettävä poik-
keavien päästöjen ja vahinkojen estämiseen, lupamääräykset 9-12. 
 
Tarkkailua ja raportointia koskevat lupamääräykset 1 ja 7 ovat tarpeen, jotta voidaan 
varmistua laitoksen asianmukaisesta toiminnasta.  

 
 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
  
 Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 
 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 
 Jätelaki (1072/1993) 

Jäteasetus (1390/1993) 
 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 

 Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta 
(1129/2001) 
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden 
pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/1996) 
Turvatekniikan keskuksen ohje K3-2006  Pohjavesien suojelu kemikaaleja käsittele-
vässä laitoksessa (2.1.2006) 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992)  
Jyväskylän kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 

  
  
PÄÄTÖKSEEN LIITTYVÄ OHEISMATERIAALI 
 
 1. Selvitys rajanaapureista 
  
PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN 
  
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja siitä kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 §:n 

mukaisessa järjestyksessä  Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla sekä  tie-
dotetaan kirjeitse rajanaapureille. 

 
LUVAN VOIMASSAOLO  
 
 Päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli laitoksen toiminta oleellisesti muuttuu, on 

laitokselle haettava uusi ympäristölupa. 
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 MUUTOKSENHAKU 
 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus 

osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle ja valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Jyväs-
kylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle.  
 
Muutosta lupapäätökseen voi hakea hakija ja ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa 
koskea sekä rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, ter-
veyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jon-
ka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan 
sijaintikunta tai muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 
alueellinen ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiset sekä ne viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asi-
assa yleistä etua.   

 
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  
 
 Ympäristönsuojelulain 105 §:n ja vesilain 21 luvun 9 §:n mukaan näiden lakien mu-

kaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä viranomaisessa voidaan periä  
maksu. 

 
 Ympäristölautakunnan johtosäännön 4 §:n mukaan lautakunta käyttää ratkaisuvaltaa 

mm. toimialaansa kuuluvien maksujen ja taksojen määräämisessä. Lautakunta on hy-
väksynyt 13.12.2001 Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. 
Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian 
käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä vi-
ranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.  

 
 Ympäristölautakunnan vahvistaman ympäristönsuojelulain mukaisen taksan perusteel-

la lautakunta päättää määrätä Tikka Group Oy:lle Tikomet Oy:n, osoite Iskutie 9-11,  
40320 Jyväskylä, ympäristöluvan käsittelymaksuksi 1008 euroa (24 tuntia  a` 42 eu-
roa). 

  
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa 1-3 ja 10 §.  
 Päätöksen mukana seuraa erillinen valitusosoitus. 
PÄÄTÖS 
 Hakijalle 
 
JÄLJENNÖS PÄÄTÖKSESTÄ 
 
 Keski-Suomen ympäristökeskus 

Jyväskylän kaupungin yhdyskuntatoimi, rakennusvalvontaosasto 
 
ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ 
 
 Keski-Suomen Rakennuslinja Oy, Iskutie 10, 40320 Jyväskylä 
 Metsätyö Oy, Kiilatie 5/10, 40320 Jyväskylä 
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 Kiinteistö Oy Sepelitie 15, Kari Siekkinen, Sepelitie 15, 40320 Jyväskylä 
 Keski-suomen KN-Palvelu Oy, Kari Niininen, Iskutie 7, 40320 Jyväskylä 
       


