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 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI   PÄÄTÖS 
     Ympäristönsuojelulain  
     28 §:n mukaisessa lupa-asiassa.
     Päätös on annettu julkipanon 
     jälkeen. 
 
     Julkipanopvm 18.11.2002 
     Kokouspvm 14.11.2002 
ASIA 
 

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka 
koskee linja-autoyrityksen varikkotoimintaa, osoitteessa Sorastajantie 5, tontti 19-77-
5. Em. toiminnan luvanvaraisuudesta on säädetty ympäristönsuojeluasetuksen 
(169/2000) 1§:n kohdassa 12c. 

 
LUVAN HAKIJA 
  
 Jyväskylän Liikenne Oy, Sorastajantie 5, 40340 Jyväskylä  
 Yhteyshenkilö Jaakko Raunio, Sorastajantie 5, 40340 Jyväskylä  
 puh. 014-281 011 
 
ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 
 Ympäristölupahakemus on saapunut ympäristölautakunnalle 30.8.2002.  
 
YMPÄRISTÖ JA YMPÄRISTÖN KUORMITUS 
  
Häiriintyvät kohteet 
  

Varikko sijaitsee teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella. Lähimmän asun-
non etäisyys kohteesta on 200 m. 
 

ILMOITETTU TOIMINTA 
 
Linja-autoyrityksen varikkotoiminta 
 

Lupaa haetaan linja-autojen varikkotoiminalle. Tontin koko on 4.5 ha ja siinä on linja-
autojen säilytyshalli ja korjaamo/toimistorakennus. Ajopiha on asfaltoitu ja viemäröi-
ty. 
 
Linja-autojen polttoneste on maanpäällisessä 50 m3 kaksivaippaterässäiliössä, joka on 
sijoitettuna rakennuksen ulkopuolelle. Tankkaus tapahtuu korjaamorakennuksen koil-
lispäässä sisätiloissa. Tankkauspaikka on varustettu KTM:n päätöksen 415/98 mukai-
sesti.  

  
Pohjaveden ja maaperän suojelu  
 
 Varikko sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella. Tankkauspaikka on varustettu KTM:n 

päätöksen 415/98 mukaisin rakentein. Alue on asfaltoitu ja viemäröity niin, ettei sieltä 
tule päästöjä maaperään. 
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Jätehuolto  
  
 Kiinteistöllä syntyvät jätteet ja niiden käsittely: 
 

Kuivajäte    561 m3 Mustankorkea oy 
Paperi      15 m3 L & T 
Pahvi      31 m3   L & T 
Metalli                     18000 kg Kuusakoski 
Romurenkaat                       3500 kg Suomen Rengaskierrätys Oy 
Jäteöljy                       6500 kg Ekokem Oy 
Romuakut                            2400 kg Ekokem Oy 
Loisteputket       88 kg Ekokem Oy 
Öljynsuodattimet                   470 kg        Ekokem Oy 
Hiekanerotuskaivon liete   43000 kg Mustankorkea Oy 
Maali- ja liuotinjäte    143 kg Ekokem Oy 
 ATK jäte         Koivisto Auto-yhtymä 

 
Meluntorjunta 
  

Varikon toiminnasta ei alueen melutaso nouse. Toiminnasta aiheutuu melua linja-
autojen lähtiessä varikolta ja tullessa varikolle. Maksimiäänitaso tontin ulkopuolella 
jää yöaikana (klo 22- 07) alle 45 dBA ja päiväsaikaan (klo 07 -  22) alle 55 dBA.  

 
Päästöt ilmaan 
  

Varikon toiminnasta ei synny varsinaisia ilmapäästöjä. Pakokaasuhaitta on minimoitu 
säilyttämällä autoja yön yli lämpimässä autojen säilytyshallissa, josta pakokaasut ime-
tään poistopuhaltimella normaalien ilmansuodattimien läpi ulkoilmaan. Lisäksi auto-
jen paineilmajärjestelmä täytetään ennen linja-autojen käynnistämistä sisätiloissa. Au-
tojen säilytyshallin ilmanvaihdon määrää ohjaa sisätilojen hiilimonoksidipitoisuus. 
 

Jätevedet 
 

Toiminnassa muodostuu sosiaalijätevettä n. 30 m3/d, joka johdetaan yleiseen viemä-
riin. Korjaamorakennuksessa on tankkaus- ja pesulinjoilla sekä alustanpesupaikalla 
isot hiekanerotuskaivot kuten myös kussakin autojen säilytystilassa. Korjaamoraken-
nuksessa on ajo-ovien sisäpuolella pienemmät hiekanerotuskaivot. Kaikista hiekanero-
tuskaivoista johdetaan vedet öljynerottimien kautta yleiseen viemäriverkostoon. 
Linja-autojen harjapesussa käytettävä vesi puhdistetaan ja kierrätetään. Pesuvettä ku-
luu 4600 m3/a. Autoshampoona käytetään mäntyöljypohjaista biologisesti hajoavaa 
kotimaista Pinelinea. 
 

Hakemuksen liiteasiakirjat 
 

-     ympäristölupahakemus  
- ympäristölupahakemuksen liitteet 6 kpl 
- ote kaupparekisteristä 
- asemapiirustus 1:500, pääpiirustus 
- asemapiirustus 1:500, LVI 
- SFS-EN ISO 9002 ja SFS-EN ISO 14001 sertifikaatit 
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ASIAN KÄSITTELY 
 
Hakemuksesta tiedottaminen 
 
 Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 

23.9.2002-24.10.2002 välisen ajan. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat 
olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Jyväskylän kaupungin ympäristövirastossa, 
osoite Eeronkatu 10, Jyväskylä. Lisäksi asiasta on ilmoitettu kirjallisesti viereisten 
kiinteistöjen omistajille. 

 
Lausunnot  
 
 Lupahakemuksen johdosta ei ole pyydetty lausuntoja. 
 
Tarkastukset 
 
 Lupahakemuksen johdosta suoritettiin tarkastus 5.11.2002. Tarkastuspöytäkirja on 

hakemuksen liitteenä. 
 
Muistutukset ja mielipiteet 
 
 Ympäristölupahakemuksesta ei ole määräaikaan mennessä esitetty muistutuksia tai 

mielipiteitä. 
 
Hakijan kuuleminen 
 
 Hakijan kuulemista ei ole pidetty tarpeellisena, koska hakemuksesta ei ole määräai-

kaan mennessä esitetty vaatimuksia, eikä asiassa ole sellaisia selvityksiä, jotka voivat 
vaikuttaa asian ratkaisuun. 

 
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 
 
  Ympäristölautakunta myöntää Jyväskylän Liikenne Oy:lle ympäristönsuojelulain 

(86/2000) 28 §:n mukaisen ympäristöluvan osoitteeseen Sorastajantie 5, tontti 19-77-
5.  

 
 Lupa myönnetään edellyttäen, että hakemuksessa ja lisäselvityksessä esitetyt toimen-

piteet toteutetaan ja ylläpidetään. Lisäksi annetaan seuraavat lupamääräykset: 
 

1. Toimitettaessa jätettä pois on huolehdittava siitä, että jäte luovutetaan sellaiselle 
vastaanottajalle, jolla on jätelupa tai jolle jäte jätelain mukaan voidaan muutoin luo-
vuttaa. Luovutettaessa ongelmajätteitä niiden siirrosta on laadittava siirtoasiakirjat sen 
mukaan kuin valtioneuvoston päätöksessä 659/96 määrätään. 
 
2.   Hakijan on pidettävä kirjaa toiminnassa syntyvien jätteiden sekä ongelmajätteiden 
määrästä, lajista ja laadusta. Toimitettaessa jätettä muualle, kirjanpidon tulee sisältää 
tiedot jätteen toimituspaikasta ja päivämäärästä sekä kuljetus- hyödyntämis- ja käsitte-
lytavasta. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpidosta tulee toimittaa ympäristölautakun-
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nalle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Kirjanpidosta tulee käydä ilmi 
myös vuoden lopussa varastoitavina olevien jätteiden määrä ja laji. 
 
3.  Mahdollisista vahinko- ja onnettomuustilanteista, joista voi aiheutua vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle on ilmoitettava heti ympäristölautakunnalle tai sen 
määräämälle viranhaltijalle. 
 
4. Hakijan on määrättävä laitoksen asianmukaisesta hoidosta ja käytöstä ja niihin liit-
tyvästä toiminnan tarkkailusta vastuussa oleva laitoksen vastaava hoitaja, jonka nimi 
ja yhteystiedot on ilmoitettava ympäristölautakunnalle. 

 
 Muilta osin toiminnan tulee olla hakemuksessa esitetyn mukaista. 
 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
 
Yleisperustelut 
 

Ympäristölautakunta katsoo, että toiminta on sopusoinnussa jätelain sekä sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten kanssa, kun toiminta järjestetään hakemuksessa 
esitetyllä ja lupamääräyksissä tarkennetulla tavalla. 
 
Käytettävissä olevien tietojen mukaan hakija on toiminnan laajuus, luonne ja toimin-
taa varten annetut määräykset huomioon ottaen, riittävän vakavarainen ja hakijalla on 
riittävä asiantuntemus. . 

 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 
 Kohta 1. Jätteen saa luovuttaa vain jätelain 8 luvussa tarkoitetussa hyväksymismenet-

telyssä hyväksytylle tai ilmoitetulle vastaanottajalle. Jos vastaanottajalta ei edellytetä 
tällaista hyväksyntää, saa jätteen luovuttaa myös sellaiselle vastaanottajalle, jolla on  
riittävät edellytykset huolehtia jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä. 

 
Valtionneuvoston päätöksen (659/96) mukaan ongelmajätettä luovutettaessa on jo-
kaista jätteen siirtoa varten laadittava siirtoasiakirja (kohta 1). Siirtoasiakirjalla var-
mistetaan mahdollisuus seurata eri vaiheissa ongelmajätteen kulkua tuottajalta asian-
mukaiseen hyödyntämis- ja käsittelypaikkaan ja samalla helpotetaan valvonnan toteu-
tumista. 
 
Kohta 2. Kirjanpitoa koskeva määräys on annettu luvan valvonnan helpottamiseksi ja 
myös siksi, että hakija itse voi mahdollisimman hyvin täyttää selvilläolovelvoitteensa. 
Jätemääriä ja –virtoja koskevilla tiedoilla on lisäksi merkitystä jätehuollon yleisessä 
kehittämisessä. 
 
Kohta 3. Ilmoittamisvelvoite vahinko- ja onnettomuustilanteista sekä muista poikke-
ustilanteista on annettu viranomaisten ja asukkaiden tiedonsaannin varmistamiseksi ja 
siksi, että tilanteeseen voidaan nopeasti ja tehokkaasti puuttua. 
 
Kohta 4. Vastuun selkiyttämiseksi toiminnanharjoittajalla tulee olla vastuuhenkilö.  

 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
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 Ympäristönsuojelulaki 2, 5, 7, 21, 28, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 52-55, 76, 96, 97 
 ja 105 § 
 Ympäristönsuojeluasetus 1, 2, 7, 8, 9-11, 16-19, 30 § 
 Jätelaki 2-4, 6-8, 15, 19, 51 ja 52 § 

Jäteasetus 3- 6 ja 8 § 
Jyväskylän kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset 
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden 
pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/97) 

 Laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 1 momentti 
  
PÄÄTÖKSEEN LIITTYVÄ OHEISMATERIAALI 
 
 1. Selvitys rajanaapureista 
 2. Tarkastuspöytäkirja 
  
LUVAN VOIMASSAOLO  
 
 Päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli laitoksen toiminta oleellisesti muuttuu, on 

laitokselle haettava uusi ympäristölupa. 
 
PÄÄTÖKSESTÄ KUULUTTAMINEN 
  
 Päätöksestä kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisessa järjestyksessä    

Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla. 
 
 MUUTOKSENHAKU 
 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus 

osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle ja valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Jyväs-
kylän kaupungin 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 
jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toimin-
nan sijaintikunta tai muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilme-
nevät; alueellinen ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset sekä ne viranomaiset, joiden tehtävänä on val-
voa asiassa 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. 



 6

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 Jyväskylän Liikenne Oy:n, osoite Sorastajantie 5,  ym-
päristöluvan käsittelymaksuksi  714 euroa (17 tuntia  a` 42 euroa). 

  
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa 1-3 ja 10 §.  
 Päätöksen mukana seuraa erillinen valitusosoitus. 

 
PÄÄTÖS 
 Hakijalle 
 
JÄLJENNÖS PÄÄTÖKSESTÄ 
 Keski-Suomen ympäristökeskus ja Jyväskylän rakennustarkastaja 
 
ILMOITUS PÄÄTÖKSESTÄ 
 Rajanaapurit  

 
   
 
       


