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JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA  PÄÄTÖS 
Ympäristölautakunta   ympäristönsuojelulain  
Puistokatu 35   28 §:n mukaisesta lupahakemuksesta 
40200 JYVÄSKYLÄ    
    Päätöksen antopäivä 29.4.2008 
 
 
 
ASIA  T.J. KOIVUKOSKI OY:N YMPÄRISTÖLUPA 
 
 
HAKIJA  T.J. Koivukoski Oy 

Elementtitie 13 
41160 Tikkakoski 

 
KIINTEISTÖ JA KIINTEISTÖN HALTIJA 

Tikkamannilan kylän Jaakkola rek.nro 1:817 ja Uusi-Jaakkola 1:835 
Tikkakosken rakennuskaavan kortteli 95 tontti 4.  
Kiinteistön haltija on hakija. 

 
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN 
 

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentti 4 
kohta (jätteen laitos- tai ammattimainen hyödyntäminen ja käsittely)  
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojeluasetuksen 7 
§:n 1 momentin kohdan 13 perusteella toimivaltainen lupaviranomainen. 
 

HAKEMUKSEN VIREILLETULO 
Hakemus on toimitettu ympäristönsuojelutoimistoon 10.1.2007. Hakemusta 
on täydennetty 2.1.2008.   
 

AIEMMAT LUVAT  
Jyväskylän maalaiskunnan ympäristölautakunta on myöntänyt T.J. 
Koivukoski Oy:lle 11.6.1998 ympäristölupamenettelylain 2 §:n mukaisen 
luvan.  
 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 
Laitos sijaitsee Tikkakosken asemakaavan teollisuus-, liike- ja 
varastorakennusten korttelialueella (kortteli 95, tontti 4). 
Teollisuuskiinteistöjen lisäksi alueella on muutamia omakotitaloja n. 100 
m:n etäisyydellä. Pohjoisessa kiinteistö rajoittuu Huukonsuohon. Laitos on 
Liinalammen tärkeällä pohjavesialueella, pohjaveden varsinaisella 
muodostumisalueella. Teollisuuslaitos on Itä-Suomen vesioikeuden 
päätöksessään 12.2.1970 (18/70) määräämällä Tikkakosken 
pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä.  
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Tuotantorakennuksen lisäksi kiinteistöillä on kaksi erillistä 
varastohallia/katosta. Hakija itse asuu Jaakkola-kiinteistöllä.  

TOIMINTA HAKEMUKSEN JA TÄYDENNYSTEN MUKAAN 
 
Yleiskuvaus toiminnasta 

Tuotantolaitoksessa valmistetaan sidelistaa keittiöteollisuuden tarpeisiin 
sekä valmistetaan taivelaatikoita huonekaluteollisuudelle.  
 
Sidelista valmistetaan paksuviiluisesta havuvanerista, jonka päälle liimataan 
pp/pvc-kalvo. Kalvo liimataan vesiohenteisella pvc-liimalla listaan.  
 
Pinnoitusvaiheessa kalvo kulkee 60 asteisen tunnelin läpi, missä kosteus 
haihdutetaan pois. Tämän vaiheen jälkeen kalvo ja lista kulkee rullaston 
läpi, jotka telaavat kalvon listaan kiinni.  
 
Tuotannossa syntyvä levyjen sahausjäte poltetaan kiinteistön omassa 300 
kW:n lämmityskattilassa yhdessä vanerisoirojen ja tasauspätkien kanssa. 
Vanerisoirot ja tasauspätkät haketetaan hallin sisällä olevassa hakettimessa 
ennen polttoa. Lisäksi polttoon menevät pp-kalvojätteet ja osa pvc-kalvoista. 

  Lämmityskattilan normaali käyntiaika on 20 min tunnissa. Poltto tapahtuu 
kaasuttamalla. Savukaasuimuri käynnistyy, kun hallin lämpötila laskee 
tietylle tasolle. Kun kattila on saavuttanut 300 asteen lämpötilan, alkaa 
puhallin puhaltaa lämmintä ilmaa halliin. Kun hallin termostaatti saavuttaa 
säädetyn lämpötilan, pysähtyy kattila odotustilaan.  

 
Tuotanto ja käytettävät raaka-aineet  

 
Vuosittain vanerilevyä käytetään n. 1000- 1200 m3, lastulevyä 450-600 m3, 
kalvoa 50-70 tonnia ja liimaa 25-35 tonnia.  
 
Vuosituotanto on 88- 100 tjm sidelistaa. Vuotuinen maksimituotanto on 130 
tjm. Laatikkoaihioita tuotetaan v. 2008 arvioilta 30 tjm. 
 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 
 
  Päästöt ilmaan 
   
  Lämmityskattilan savukaasut puhdistetaan syklonilla. Savukaasut menevät 

syklonin läpi, jossa tuhkat erottuvat tuhkalaatikkoon. Kattila huolletaan 
kerran kuukaudessa nuohouksen yhteydessä. Piipun korkeus on 10 metriä.  

   Ilmanpäästöt on arvioitu hyvin pieniksi. 
 
  Päästöt sekä päästöjen estäminen maaperään ja pohjaveteen 
  Trukit säilytetään sisätiloissa ja pyöräkone pihalla. Kuljetuskalustoa on 16 

yhdistelmärekkaa, joista ehkä 2 on viikonloppuisin kiinteistöllä ja muutoin 
kalusto on ajossa tai säilytettään muualla.  
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  Jätevedet ja päästöt viemäriin 
  Jätevesiliittymä kunnan viemäriin. Tuotantohallissa ei ole lattiakaivoja.  
  Tuotannosta ei synny päästöjä viemäriin. 
   
  Melu ja tärinä (liikenne) 
  Melu pysyy hallin sisällä. Haketus tapahtuu myös hallissa. Raskasta 

kalustoa käy kiinteistöllä keskimäärin 1 jakoauto/vrk.  
 
  Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen 
  Tuotannossa syntyvistä jätteistä puru, vanerisoirot, tasauspätkät, pp-

kalvojätteet, ja osa pvc-kalvojätteestä poltetaan kiinteistön 
lämmityskattilassa. Pakkaustarvikkeet ja vanteet toimitetaan uusiokäyttöön. 
Purilaat otetaan omaan käyttöön takkapuiksi ja lavojen tekoon. 
Pakkauspahvit haketetaan.  

 
  Poltettavaa purua muodostuu vuosittain n. 300 m3. Puru sisältää 

polypropeenijätettä n. 0,05 % ja pvc-jätettä 0,03 %. Puru varastoidaan 120 
m3:n siilossa.   
 
Poltosta syntyy tuhkaa n. 3 m3 lämmityskauden aikana. Tuhka varastoidaan 
hallitilassa kuution kontissa. Tuhka toimitetaan kaatopaikalle.   
 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 
Tiedottaminen Kuulutus Jyväskylän maalaiskunnan ilmoitustaululla ja kirjastoissa 17.1.- 

15.2.2008 sekä erityistiedoksianto naapureille (6 kpl) 16.1.2008  
 
Tarkastukset ja neuvottelut 

Tarkastus 2.4.2008. Tarkastuksella todettiin mm. seuraavaa: 
Toiminnasta ei synny pelkkää pvc- jätettä, ongelmajätteitä tai liimajätettä.  
Pvc-pinnoitetut hukkapalat kerätään erilleen ja toimitetaan kaatopaikalle. 
Sidelistan kiinnityksessä käytettävä liima varastoidaan hallin sisällä 1000 l:n 
konteissa ja tyhjät kontit toimitetaan turvetuotantosuolle merkeiksi. 
Tuotannossa ei käytetä vesiliukoisen liiman lisäksi muita kemikaaleja, eikä 
toiminnasta aiheudu VOC-päästöjä. Työkoneita ovat kaasu- ja sähkötrukki, 
jotka säilytetään sisätiloissa. Kiinteistöillä ei suoriteta autojen huoltoja. 
Kiinteistöllä on välivarastoituna turvetta 300 m3 ja myös jatkossa on 
tarkoitus harjoittaa turpeen välivarastointia.   

Muistutukset ja mielipiteet 
  Hakemuksesta on tehty kaksi muistutusta.  
  Matti ja Timo Halosella ei ole hakemuksesta huomautettavaa.  
   
  Pertti Ivanoff suhtautuu kielteisesti sahausjätteen polttamiseen tontilla. 
  Jätteiden polttaminen lisää päästöjä pohjavesialueella. Ennen luvan  
  myöntämistä tulee selvittää seuraavat asiat:  

- Palolämpötila ja siitä syntyvät kaasut ja päästöt 
- Puhdistetaanko palokaasuja  
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- Poltosta aiheutuvan savun vaikutus lentoliikenteeseen, 
alueella asuvien asumisviihtyvyyteen, ja muuhun teollisen 
toimintaan 

- Mitkä ovat polton vaikutukset pohjaveteen 
- Mihin palamisjäte varastoidaan, kun alue on 

pohjavesialueella 
  
Lausunnot   Hakemuksesta on pyydetty lausunto Palokan terveydenhuollon 

kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnalta ja Keski-Suomen 
ympäristökeskukselta. 

   
  Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta on 

lausunnossaan vaatinut mm., että polttoprosessin on oltava hallittua, 
lämpötilan riittävän korkea eikä pvc- muovijätettä tulisi lainkaan polttaa. 
Pohjavesien suojelemiseksi on esitetty mm. työkoneiden säilyttämistä ja 
huoltamista tiiviillä alustalla ja imeytysmateriaalin varaamista kiinteistölle. 
Koneet on pidettävä hyvässä kunnossa öljy- yms. vuotojen maaperään 
valumisen estämiseksi. Ongelmajätteiden, purun ja tuhkan varastointiin sekä 
piha-alueen pölyämisen vähentämiseen on myös pyydetty kiinnittämään 
huomiota.  

 
  Keski-Suomen ympäristökeskus on lausunnossaan 8.2.2008 todennut mm., 

että ympäristölupa voidaan myöntää edellyttäen mm., että jätehuolto 
(lajittelu, varastointi, jatkotoimitus) on järjestetty asianmukaisesti maaperän 
ja pohjaveden suojelu huomioiden. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
ongelmajätteiden varastointiin, käsittelyyn ja merkintään sekä ylipäänsä 
pohjaveden suojaustoimiin. Puujätteen polton osalta edellytetään poltettavan 
puujätteen tutkimista polttokelpoisuuden määrittämiseksi ja polttokattilan 
asianmukaisuuden ja sen käytön sekä huollon varmistamista. Mahdolliset 
VOC-päästöt on selvitettävä.   
 

Hakijan kuuleminen ja vastine 
  Lupaviranomainen on 12.3.2008 varannut luvanhakijalle tilaisuuden antaa 
  vastine annetuista lausunnoista ja muistutuksista.  
 
Hakijan vastine Hakija on 1.4.2008 toimittamassaan vastineessa todennut annetuista 
  muistutuksista ja lausunnoista mm. seuraavaa:  
  Polttaminen tapahtuu hallitusti lämpöenergialaitteistossa. Piippua on v. 2003 
  edellisen luvan myöntämisen jälkeen pidennetty ja lämpöeristetty. 
  Lähiasutus on pysynyt ennallaan edellisen luvan myöntämisen jälkeen. 
  Polttotoiminta ei ole laajentunut. Kiinteistöllä on öljyvahinkojen varalta 
  varattuna jyrsinturvetta. Piha-alueen pöly on pyritty sitomaan, koska itse 
  hakijakin asuu samalla tontilla 
  
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

Ympäristölautakunta myöntää T.J Koivukoski Oy:lle Jyväskylän 
maalaiskunnan Tikkamannilan kylän Jaakkola rek.nro 1:817 ja Lisäjaakkola 
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rek.nro 1:835 tilalla tapahtuvalle sidelistatuotannossa syntyvän puujätteen 
poltolle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan. Toimintaa 
tulee harjoittaa ympäristölupahakemuksen ja tämän päätöksen 
lupamääräysten mukaisesti. 
 

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin 
 
Vastaus ympäristöterveyslautakunnan ja ympäristökeskuksen lausuntoon:  
Lausunnoissa esitetyt asiat on huomioitu päätöksessä, jossa on annettu 
lupamääräykset polttoprosessin asianmukaisuuden varmistamisesta ja 
polttoon kelpaavan jakeen polttokelpoisuuden selvittämisestä. PVC- 
pinnoitetut hukkapalat on määrätty toimitettavaksi kaatopaikalle. Lisäksi on 
annettu määräyksiä purun- ja tuhkan varastoinnista. Pohjavesien 
pilaantumisen estämiseksi on annettu määräyksiä mm. jätteistä, jätehuollosta 
ja ajokaluston säilytyspaikan tiivistämisestä. Ongelmajätteistä ei ole annettu 
erityisiä määräyksiä, koska tällä hetkellä toiminnassa ei muodostu 
ongelmajätteitä, eikä niitä varastoida kiinteistöllä.  
 
Vastaus Pertti Ivanoffin muistutukseen: 
 
Hakija on velvoitettu selvittämään polttoprosessin asianmukaisuus (mm. 
lämpötila) ja poltettavan jakeen polttokelpoisuus haitallisten aineiden il-
maan pääsemisen ja viihtyvyyshaittojen ehkäisemiseksi. Savukaasut puhdis-
tetaan syklonilla, mikä on katsottu riittäväksi puhdistusmenetelmäksi ko. 
kokoluokan kattilalle ja annettuja määräyksiä noudattamalla ei poltosta ai-
heudu myöskään pohjaveden pilaantumista. Toiminnan sijainti pohjavesi-
alueella ja pohjaveden suojaaminen on huomioitu myös ajokaluston säily-
tyspaikan tiivistämistä koskevassa lupaehdossa. Tuhka on määrätty varastoi-
tavaksi kontissa siten, ettei tuhka aiheuta pohjaveden pilaantumisen vaaraa 
tai pölyhaittaa.   

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 
 
Jätehuolto 
1. Kaikessa toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy 

mahdollisimman vähän. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä 
erilleen ja ne on toimitettava niille tarkoitettuihin keräyspaikkoihin ja 
asianmukaiseen käsittelyyn hyödynnettäväksi. Vain hyötykäyttöön 
kelpaamattomat jätteet toimitetaan kaatopaikalle, mikäli ne eivät sisällä 
ongelmajätettä. Jätteet toimitetaan säännöllisin väliajoin laitokselle, jolla 
on voimassa oleva ympäristölupa tai sitä vastaava lupa ko. jätteen 
vastaanottamiseen ja käsittelyyn. (YSL 43 ja 45:t, JL 4, 6 ja 7:t) 

2. Kiinteistöllä syntyvä PVC-muovia sisältävä jäte (varsinainen PVC- jäte 
ja PVC-muovilla pinnoitetut listan hukkapalat), purua lukuun ottamatta 
on toimitettava kaatopaikalle. (YSL 43 ja 45 §:t, JL 6 §) 

3. Kiinteistö tulee liittää välittömästi järjestettyyn jätehuoltoon tai 
toiminnanharjoittajan on ilmoittauduttava Keski-Suomen 
ympäristökeskuksen jätetiedostoon.  
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Kullekin kiinteistöllä mahdollisesti muodostuvalle jätejakeelle (esim. 
kuivajäte, paperi ja pahvi) on oltava oma keräysastia ja ne on 
varustettava asianmukaisella merkinnällä. Jätteet tulee käsitellä ja 
varastoida siten, ettei toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista 
maaperän, pinta- tai pohjaveden pilaantumisen tai muuta ympäristön 
pilaantumisen vaaraa. Jätehuollon järjestämisessä on muutoinkin 
noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä. ( YSL 43 ja 45 §:t, JL 6 § 
JäteA 12 §) 

4. Puru on varastoitava siilossa tai katoksessa ja tuhka kontissa hallitilassa 
niin, ettei varastoinnista aiheudu pölyämistä kiinteistön ulkopuolelle, 
pilaantumisvaaraa pinta- tai pohjavesille, epäsiisteyttä tai roskaantumista 
eikä muutakaan haittaa ympäristölle tai terveydelle. (YSL 8 §, 43 ja 45 
§:t, JL 6 ja 19 §, JäteA 8§) 

5. Tuhka on toimitettava säännöllisesti kaatopaikalle tai hyötykäyttöön. 
Kaatopaikka- tai hyötykäyttökelpoisuus on tarvittaessa selvitettävä. 
(YSL 43 ja 45 §:t, JL 6 ja 51 §:t, JäteA 8 §)  

 
Ilmansuojelu 
6. Lämmityskattilassa saa polttaa vain sellaista puhdasta puujätettä, jonka 

polttamiseen ei sovelleta jätteen polttamisesta annettua valtioneuvoston 
asetusta (362/2003). Poltettavan jakeen polttokelpoisuus on selvitettävä 
28.2.2009 mennessä ulkopuolista asiantuntijaa käyttäen. Tulokset on 
toimitettava välittömästi ympäristölautakunnalle, joka voi niiden 
perusteella antaa polttoa koskevia lisämääräyksiä. (YSL 5 ja 43 §:t, JL 
51 §) 

7. Puujätteen poltossa syntyvien savukaasujen hiukkaspitoisuus, 
hiilimonoksidipitoisuus sekä tulipesän polttolämpötila on mitattava 
kertaluonteisesti 28.2.2009 mennessä ulkopuolista asiantuntijaa käyttäen. 
Tulokset on toimitettava välittömästi ympäristölautakunnalle, joka voi 
niiden perusteella antaa polttoa koskevia lisämääräyksiä. (YSL 5 ja 43 
§:t) 

8. Kattilalaitosta on käytettävä siten, että poltto-olosuhteet takaavat 
mahdollisimman hyvän palamisen. (YSL 43§) 

9. Kattilan toimintaa (mm. polttoaineen syöttöä) on tarkkailtava ja 
kattilalaitos huollettava (kattila, polttimo, erotinlaitteet, savuhormit jne.) 
säännöllisesti. (YSL 43 ja 46 §:t) 

10. Kiinteistöllä voidaan välivarastoida turvetta enintään 300 m3kerrallaan. 
Turpeen varastointi tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu pölyyntymistä 
tai viihtyvyyshaittaa naapurikiinteistöille. Tarvittaessa on ryhdyttävä 
pölyntorjuntatoimiin. 

 
Pohjaveden suojaaminen  
11. Ajokalusto ja mahdolliset muut työkoneet on säilytettävä ja huollettava 

tiiviillä alustalla. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa 
ympäristölautakunnalle 28.2.2009 mennessä selvitys siitä, miten ja missä 
aikataulussa tiiveysvaatimus toteutetaan. (YSL 8 ja 43 §:t) 
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12. Öljyvahinkojen varalta alueelle varataan imeytysturvetta tai muuta 
öljyjen imeytykseen tarkoitettua ainetta. Mahdollisesta 
öljyonnettomuudesta on ilmoitettava palo- ja pelastuslaitokselle, Keski-
Suomen ympäristökeskukseen ja ympäristönsuojelupalveluihin. (YSL 8 
ja 43§:t) 

 
Kirjanpito ja raportointi 
13. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta, kattilan 

käyttötarkkailusta ja huollosta, jätteiden määrästä, laadusta, alkuperästä 
ja edelleen toimittamisesta sekä kuljetus-, hyödyntämis- ja 
käsittelytavasta. (YSL 43, JL 51 ja 52 §:t) 

14. Toiminnasta tulee raportoida Jyväskylän maalaiskunnan 
ympäristölautakunnalle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. 
Raportissa on esitettävä ainakin seuraavat tiedot: 

  Vuotuinen tuotantomäärä 
  Pääraaka-aineiden kulutus 
  Yhteenveto toiminnassa syntyneistä jätteistä (laatu, määrä, 
  alkuperä, hyödyntäminen ja toimituspaikka) 
  Yhteenveto kattilan toiminnasta (käyttöaika, tarkkailu, 
  huollot ja nuohous, käytettyjen polttoaineiden laatu- ja 
  kulutustiedot, tuhkan määrä, varastointi ja eteenpäin   
  toimittaminen)  
  Tiedot vuoden aikana tapahtuneista onnettomuus- ja   
  häiriötilanteista (ajankohta, kesto ja syy, päästöt ja muut 
  seuraamukset, korjaustoimenpiteet ja mahdolliset valitukset)  
Tietojen perusteena olevat asiakirjat ja laitoksen käyttöä koskevat tallenteet 
(mm. huoltotodistukset, käyttötarkkailupäiväkirja, analyysitulokset ja jne.) 
tulee säilyttää vähintään kolme (3) vuotta ja ne on pyydettäessä esitettävä 
viranomaiselle.(YSL 43§, JäteL 51 ja 52 §:t))  
 
Häiriötilanteet ja poikkeukselliset tilanteet 
15. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai 

onnettomuuksista, joista voi aiheutua varaa tai haittaa ympäristölle tai 
terveydelle ilmoitetaan välittömästi ympäristönsuojelupalveluihin ja 
ryhdytään heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumiseksi tai 
tapahtuman toistumisen estämiseksi. (YSL 62 ja 76§:t; YSA 30 §) 

16. Toiminnan olennaisesta muuttumisesta tai toiminnan lopettamisesta 
taikka toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43 ja 81 §:t) 

RATKAISUN PERUSTELUT 
 
Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset 

Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudate-
taan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain 
sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, 
jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.  
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Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudate-
taan annettuja määräyksiä, laitoksen toiminnasta ei ympäristölautakunnan 
käsityksen mukaan aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaan-
tumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä 
luonnonolosuhteiden huonontumista eikä eräistä naapuruussuhteista anne-
tussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on 
otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja on-
nettomuusriski.  
 
Vastaavanlaista toimintaa kuin tässä hakemuksessa on esitetty, on ko. kiin-
teistöllä harjoitettu vuodesta 1997 alkaen. Toiminnassa uutta on taivelaati-
koiden valmistuksen aloittaminen vuonna 2008, mutta muutoin toiminta on 
pysynyt ennallaan. Tuotannon määrä on sen sijaan kasvanut.    
 
Ympäristönsuojelulain 6 §:n perusteella toiminnan sijoituspaikan soveltu-
vuutta arvioitaessa on otettava huomioon mm. alueen ja sen ympäristön ny-
kyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus. 
Kiinteistö sijaitsee Tikkakosken asemakaavan teollisuustontilla, joten toi-
mintaa ei ole sijoitettu kaavan vastaisesti.  
 
Lupamääräysten yksilöidyt perustelut   
 
Jätehuoltoa koskevia määräyksiä on annettu, jotta jätteestä tai jätehuollosta 
ei aiheudu varaa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätelain periaattei-
den mukaisesti kaikessa toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätettä syn-
tyy mahdollisimman vähän ja lisäksi syntyvät jätteet on ensisijaisesti pyrit-
tävä hyödyntämään tai ne on toimitettava muuten asianmukaiseen käsitte-
lyyn. Jätteiden keräily ja varastointi toimipisteessä, sikäli kun jätettä syntyy, 
tulee olla asianmukaisesti järjestetty ja laitoksen on noudatettava kunnan jä-
telain 17 §:n mukaan annettuja yleisiä jätehuoltomääräyksiä (Lupamääräys 
1-5) 
 
Laitoksessa syntyvien PVC- pitoisten jätteiden (pvc-jäte, pinnoitetut hukka-
palat) polttamisessa voi syntyä haitallisia päästöjä ja siksi ne on määrätty 
toimitettavaksi kaatopaikalle. Sen sijaan vähäinen määrä pvc:tä sisältävää 
purua voidaan polttaa muun jätteen joukossa haitattomasti, mikäli poltto-
olosuhteet ovat optimaaliset (polttolämpötila 850 astetta, happiylimäärä 6-
10 % ja viipymä 2-3 sekuntia) ja jätteen polttokelpoisuus on tutkimuksin 
varmistettu. Mikäli tutkimukset osoittavat, että jäte sisältää halogenoituja 
orgaanisia yhdisteitä tai raskasmetalleja sovelletaan polttoon valtioneuvos-
ton asetusta (362/2003) jätteen polttamisesta tai vaihtoehtoisesti on luovut-
tava ko. haitta-aineita sisältävien jätteiden polttamisesta. (Lupamääräykset 2 
ja 6)  
 
Vaneri sisältää fenolihartsiliimaa. Vanerin epätäydellisessä palamisessa syn-
tyy haitallisia hajoamistuotteita, kuten häkää ja erilaisia hiilivetyjä. Riittävä 
lämpötila hyvän palamistuloksen saamiseksi on 850 astetta. Kattilan myyjän 
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antamien polttotekniikkaa ja palamistuloksia koskevien tietojen perusteella 
kattila soveltuu vanerijätteen polttamiseen. Koska kattilasta ei ole kuiten-
kaan käytettävissä Suomessa tehtyjä mittaustuloksia, eikä toiminnanharjoit-
taja ole edellisen luvan tutkimusvelvoitteesta huolimatta tehnyt mittauksia, 
palamislämpötilan ja –tuloksen selvittämiseksi on määrätty tehtäväksi kerta-
luonteinen mittaus. (Lupaehto 7) 
 
Määräykset kattilan käyttötarkkailusta ja huollosta on annettu, koska sään-
nöllisen käyttötarkkailun ja huollon avulla voidaan palamisolosuhteita sää-
tää optimaaliseksi niin, että palamistulos on mahdollisimman hyvä. Samalla 
ehkäistään poltosta aiheutuvia haitallisia päästöjä ympäristöön sekä viihty-
vyys- ja terveyshaittoja naapureille. (Lupaehto 8 ja 9)  
 
Pölyämisestä aiheutuvan viihtyvyys- ja roskaantumishaitan ehkäisemiseksi 
on annettu purun, tuhkan ja turpeen varastointia koskevia määräyksiä. (Lu-
paehto 4, 5 ja 10)  
 
Lupaehdoilla 11 ja 12 suojellaan maaperää sekä pohja- ja pintavesiä. Poltto-
aineiden ja öljyjen joutuminen ympäristöön voi ympäristön pilaantumisen 
lisäksi aiheuttaa terveyshaittaa.  
 
Raportointia, kirjanpitoa ja ilmoitusvelvollisuutta koskevat määräykset on 
annettu viranomaisen tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämi-
seksi. Tietojen perusteella seurataan toiminnan lainmukaisuutta ja luvassa 
annettujen määräysten noudattamista. Ympäristönsuojelulain 5 §:n mukaan 
myös luvansaajan tulee olla selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön. 
(Lupaehto 13 ja 14) 
 
Häiriötilanteiden ilmoitus- ja toimintavelvoite on annettu ympäristön pilaan-
tumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haitto-
jen minimoimiseksi sekä valvonnan toteuttamiseksi. Jotta toiminnan muu-
toksia voidaan seurata ja valvoa sekä tarvittaessa arvioida muutoksen mer-
kittävyys uuden lupakäsittelyn kannalta, on toiminnan muutoksista määrätty 
ilmoittamaan lupaviranomaiselle (Lupaehdot 15 ja 16) 
 

LUVAN VOIMASSAOLOAIKA JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan päästöjä ja niiden 
vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on 
haettava ympäristölupa (YSL 28 §).  
 
T.J. Koivukoski Oy:n on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi, 
mikäli toiminta muuttuu olennaisesti (YSL 28 §) tai viimeistään 31.12.2018 
mennessä (YSL 55 §). Luvan myöntänyt viranomainen voi muuttaa lupaa 
ympäristönsuojelulain 58 §:n perusteella.  
 
Tämä päätös korvaa Jyväskylän maalaiskunnan ympäristölautakunnan 
11.6.1998 myöntämän ympäristöluvan. 
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Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo 
myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia 
säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan 
estämättä noudatettava. (YSL 56 §) 
 

 
YMPÄRISTÖLUPAMAKSU 

Tämän päätöksen ympäristölupamaksu on 1295,04 € (Ysa 7 §:n 1 mom.13 
kohta). Maksu perustuu Jyväskylän maalaiskunnan kunnanvaltuuston 
11.12.2000 § 180 hyväksymään ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.  
 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 
43, 45 46, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 81, 96, 97, 105 § 
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 13, 16, 17, 18, 19, 23 ja 30 § 
Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 19, 51 ja 52 § 
Jäteasetus (1390/1993) 8 §, 12 § 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 
Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta 362/2003 
Kunnanvaltuuston 23.1.2006 hyväksymät Jyväskylän maalaiskunnan 
jätehuoltomääräykset 
Jyväskylän maalaiskunnan kunnanvaltuuston 11.12.2000 päätös kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaisen taksan hyväksymisestä 

   
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätöksen antopäivä on 29.4.2008. 
 
Päätöksestä kuulutetaan Jyväskylän maalaiskunnan virallisella 
ilmoitustaululla.  
 
Päätös lähetetään tiedoksi Keski-Suomen ympäristökeskukselle ja Palokan 
terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnalle. 

 
MUUTOKSENHAKU 

Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta (YSL 96 §). 
Valitusaika päättyy 29.5.2008. Valitusosoitus on liitteenä. 


