
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI  PÄÄTÖS 

RAKENNUS- JA  

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA  Annettu julkipanon jälkeen 

Antopäivä: 18.9.2012 

    Lupanro: 2012-2 

    Dnro:1183/2012  

   

 

ASIA 

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee 

Oy Panda Ab:n ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.  

 

HAKIJA  

Oy Panda Ab 

PL 3 

40801 Vaajakoski  

 

yhteyshenkilö Matti Ylönen puh. 020 785 4358 

 

y-tunnus 1459878-7 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Makeistehdas sijaitsee osoitteessa Asematie 2, Vaajakoski, kiinteistöllä Panda rek.nro 

179-71-132-9. Kiinteistö on muodostettu kiinteistöstä 179-406-2-485. Hakija omistaa 

kiinteistön.         

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

Ympäristönsuojelulain 28 § 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 § 1 momen-

tin kohdan 10 j) mukaan toiminta on ympäristöluvanvaraista.  

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 mo-

mentin 10 g) kohdan perusteella toimivaltainen lupaviranomainen.  

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on saapunut Jyväskylän kaupungin ympäristötoimeen 

15.2.2012. Lupahakemusta on täydennetty 8.3.2012. 

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Jyväskylän maalaiskunnan ympäristölautakunta on 10.8.2004 myöntänyt ympäristölu-

van makeistehtaalle.  

 

Tehdas sijaitsee asemakaavan mukaisella teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten kort-

telialueella (TT-2). 
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LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Laitosalue rajautuu Leppävedentiehen, liike- ja teollisuusrakennusten korttelialueisiin 

sekä puistoalueeseen. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 100 m etäisyydellä 

makeistehtaasta, tehtaalta länteen ja luoteeseen, Leppävedentien toisella puolella.   

 

Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella. Etäisyys lähimpään vesistöön (Vaajakoski) on 

n. 250 m. 

 

LAITOKSEN TOIMINTA HAKEMUKSEN MUKAAN 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

  

Tehdasta on laajennettu ja tuotanto on siirretty yhteen kiinteistöön, jossa pinta-alaa on 

noin 20 000 m
2
, vanha kiinteistö Asematie 1 on myyty. Tuotanto on pääosin yhdessä 

kerroksessa, lukuun ottamatta 2010 laajennusta, joka on kaksikerroksinen tuotantotila.  

 

Makeisten valmistus on tyypillisesti kaksivaiheinen: aluksi prosessinomainen, toiseksi 

kappalekäsittelyä siirryttäessä pakkaustoimintoihin. Tuotteiden valmistus alkaa raaka-

aineiden annostelulla varastosäiliöistä vaakojen kautta sekoituskoneisiin. Pakkaami-

nen tapahtuu joko välittömästi valmistuslinjan jälkeen tai välivarastoinnin jälkeen. 

Viimeksi mainittua tapaa sovelletaan useamman maun pakkausten kohdalla.  

 

Tehtaalla työskentelee n. 300 henkilöä, lisäksi on palvelutoimittajia kuten siivous. 

Tuotantovolyymi on n. 11 milj. kg vuodessa, suurin sesonki on joulutuotteiden valmis-

tus. Tuotantoa tehdään kahdessa ja kolmessa vuorossa.  

 

Tehtaalla ei ole omaa lämpöenergiantuotantoa, lämpö tulee höyrynä ulkopuoliselta 

toimittajalta. Tehdas on kytketty vesi- ja viemäriverkkoon, tehtaalla ei ole omaa jäte-

veden puhdistusta. Puhtaat jäähdytysvedet johdetaan hulevesiviemäriin, jolloin ne ei-

vät kuormita jätevesipumppaamoja. Veden kulutus vuonna 2011 oli 47 110 m
3
. 

 

Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen 

 

Hakemuksen mukaan ympäristökuormitus ja ympäristövaikutukset eivät ole muuttu-

neet ympäristöluvassa esitetystä.   

 

Jätteiden määrä ja käsittely 

 

Toiminnassa syntyneet jätemäärät vuosina 2010-2011 

 

Jätejae määrä kg 2010 määrä kg 2011 sijoitus 

Biojäte 105 000 148 040 bio hyöty 

Biojäte II lk 49 400 182 400 bio hyöty 

Energiajäte 97 300 120 600 kierrätys 

Keräyspaperi 3000 2800 kierrätys 

Tietosuojapaperi 500 5000 kierrätys 

Pahvi 199 400 170 800 kierrätys 
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Teollisuusjäte   kaatopaikka 

Erityisjäte   kaatopaikka 

Kuivajäte  12 600  kaatopaikka 

Sekajäte  1500 kaatopaikka 

Ongelmajäte  7733 L&T 

    

yhteensä 454 600 651 473  

 

Jätemäärät 2011 ovat huomattavasti suuremmat kuin 2010. Suuremmat jätemäärät joh-

tuvat tehdaslaajennuksen rakentamisesta, käyntiin ajosta ja vanhan tehtaan alasajos-

ta/tyhjennyksestä. Pakkausmateriaalit (muovi, kartonki) hyödynnetään energiajätteenä. 

Teollisuus- ja erityisjätettä ei synny säännöllisesti, vain remonttien tms. yhteydessä. 

Jatkossa jätemäärät ovat vuoden 2010 tasoa. 

 

Energian käyttö ja sen tehokkuus 

 

Vuonna 2011 höyryä on käytetty 9502 MWh ja sähköä 8470 MWh. Uudet tilat on hy-

vin eristettyjä ja tehokkailla LTO-laitteilla varustettu, jolloin energian kulutus piene-

nee verrattuna entiseen tehdasrakennukseen lakritsi- ja raetuotantojen osalta. 

 

Uusien tilojen myötä lämpöenergian kulutuksen on budjetoitu laskevan n. 10 %. 

 

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltaminen 

  

Jätteiden käsittely on keskitetty yhteen paikkaan ja jakeilla on omat jätepuristimet, jät-

teet ajetaan tiiviiksi puristettuina jatkokäsittelyyn. Kierrätykseen menee lähes kaikki 

jätteet. Päästöjä ympäristöön ei ole, tehdas on kytketty yleiseen viemäriverkostoon.  

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja in-

ternet-sivuilla 21.3.- 19.4.2012. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet 

kuulutusajan yleisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisen-

katu 17, Jyväskylä. Asianosaiset on kuultu 16.3.2012 päivätyllä virkakirjeellä. Kuulu-

tuksen julkaisemisesta ei ole ilmoitettu sanomalehdessä. Hakemuksen mukaan toimin-

nassa tai sen ympäristövaikutuksissa ei ole tapahtunut muutoksia, joten asian merkitys 

voidaan katsoa vähäiseksi.  

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Ympäristölupahakemuksesta ei ole määräajassa jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. 

 

Lausunnot  

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:ltä sekä Jy-

väskylän Energia Oy:ltä. 

 

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy toteaa lausunnossaan 3.5.2012 mm., että aiemmas-

sa ympäristöluvassa ei ole määritelty viemäriin laskettavia vesimääriä eikä niiden mu-

kana mahdollisesti kulkeutuvia ainepitoisuuksia. Hakemuksessa todetaan, että valmis-
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tusprosessista aiheutuvat jätevesipäästöt syntyvät pääasiassa pesuista. Prosessijäteve-

det sisältävät tällöin jäämiä makeisten valmistukseen käytetyistä raaka-aineista.  

 

Luvanhakijan tulee selvittää viemäriin johdettavan jäteveden määrä ja laatu. Asumajä-

tevedestä poikkeavalla jätevedellä saattaa olla vaikutusta viemäriverkoston kuntoon ja 

toimintaan, jäteveden puhdistusprosessin toimintaan Nenäinniemen puhdistamolla, 

puhdistamolla syntyvän lietteen laatuun sekä työntekijöiden työturvallisuuteen. 

 

Jätevesien määrän ja laadun selvittämisessä tulee huomioida valmistusprosessin toi-

minnan ja pesujen mahdollinen syklisyys. Otettavien näytteiden tulee olla laadullisesti 

edustavia, joten ne tulee ottaa virtaamapainotteisina kokoomanäytteinä. Näytteiden 

oton suunnittelussa ja toteutuksessa tulee käyttää ulkopuolista teollisuusjätevesiselvi-

tyksiin perehtynyttä konsulttia sekä akkreditoitua laboratoriota. Kun luvanhaltijan 

viemäriin johtamien jätevesien määrästä ja laadusta on muodostunut luotettava koko-

naisnäkemys, tulee siihen pohjautuen laatia tarvittava jätevesien tarkkailuohjelma. 

Tarkkailuohjelman mukaisesti tutkittujen jätevesinäytteiden analyysitulokset tulee lä-

hettää tiedoksi myös Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:lle. 

 

Jätevesien tarkkailuvelvoitteen edellyttämän tarkkailuohjelman tulee olla osa ympäris-

tölupaa. Tarkkailuohjelmassa tulee määritellä näytteenottopaikka, jäteveden virtaa-

mamittauksen toteutus, näytteenottotapa (virtaamapainotteinen kokoomanäyte) sekä 

vuosittain otettavien näytteiden ajankohta ja määrä. Lisäksi luvanhakijan tulee huoleh-

tia, että virtaamamittaus kalibroidaan säännöllisesti ja näytteenotto tehdään asianmu-

kaisesti. 

 

Jätevedestä tulee selvittää pH, alkaliteetti, kiintoainepitoisuus, sulfidit, CODcr, 

BOD7ATU, kokonaistyppi, ammoniumtyppi, nitraattityppi, kokonaisfosfori ja rasvapi-

toisuus sekä mahdolliset muut prosessitarkkailu perusteella huomionarvoisiksi katsotut 

jäteveden laatuparametrit. 

 

Jyväskylän Energia Oy toteaa lausunnossaan 19.4.2012, että aikaisemmassa ympäristö-

luvassa ei ole määritelty viemäriin mahdollisesti kulkeutuvia ainepitoisuuksia tai ve-

simääriä.  

 

Vesimäärät ja jäteveden koostumus tulee tutkia, jotta tiedetään onko kyseessä asumajä-

tevesistä poikkeavaa jätevettä laadultaan tai määrältään. Asumajätevedestä poikkeaval-

la vedellä saattaa olla vaikutuksia viemäriverkon kuntoon, jäteveden puhdistusproses-

siin, lietteen laatuun tai työntekijöiden työturvallisuuteen. Asian toteamiseksi JE esit-

tää jäte- ja huleveden tarkkailuohjelmaa niiden laadun ja määrän selvittämiseksi. 

Tarkkailuohjelmasta saatujen tulosten perusteella harkitaan jätevesisopimuksen tarkis-

tamista ja hulevesien laadun kontrolloimiseksi tarvittavia järjestelmiä. 

 

Jäteveden tarkkailuvelvoite tulisi olla osana ympäristölupaa. Jätevesitarkkailussa mää-

ritetään näytteenottopaikka, aluksi kertanäyte, missä määritellään jäteveden ominai-

suuksia kuvaavia parametreja. Tutkittavia parametreja aistinvaraisten havaintojen li-

säksi mm. pH, CODcr, BHK7, rasvat, kloori, sulfidit, N-kok, P-kok, kiintoaine, lämpö-

tila. Näytteen tulee ottaa ja tutkia ulkopuolisen tahon hyväksymä laboratorio. 

 

Hakijan vastine 
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Hakija viittaa vastineessaan 21.6.2012 Jyväskylän Energia Oy:n ja Jyväskylän Seudun 

Puhdistamo Oy:n kanssa 31.5.2012 pidettyyn neuvotteluun jätevesien käsittelystä. 

Neuvottelussa on sovittu viemäriveden laadun alustava tutkiminen sekä keskusteltu 

viemäriputkien omistuksesta. Jätevesinäytteiden tulosten perusteella sovitaan mahdol-

lisesta seurannasta. 

 

Tarkastukset ja neuvottelut 

Toiminta on tarkastettu 24.2.1012. Tarkastuspöytäkirja on liitetty lupa-asiakirjoihin. 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta tarkistaa Oy Panda Ab:n 

osoitteessa Asematie 2 sijaitsevaa makeistehdasta koskevan ympäristönsuojelulain 

(86/2000) 28 §:n mukaisen ympäristöluvan lupamääräykset.  

 

Lupamääräyksiä on muutettu seuraavasti: 

 

- lisätty määräys jätevesien laadun selvittämisestä ja tarkkailusta 

- muutettu jätehuoltoa, kirjanpitoa, poikkeuksellisia tilanteita sekä toiminnan muu-

toksia koskevat määräykset vastaamaan uusimman lainsäädännön vaatimuksia 

 

Päätös myönnetään edellyttäen, että hakemuksessa esitetyt toimenpiteet toteutetaan ja 

ylläpidetään. Lisäksi tulee noudattaa tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä.  

 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 

1. Laitoksen toiminta tulee järjestää siten, että jätevesiä syntyy mahdollisimman 

vähän. Laitoksen sisätiloissa syntyvät jätevedet on johdettava jätevesiviemäriin. 

Rasvaiset jätevedet on johdettava asianmukaisesti mitoitetun, hälyttimellä va-

rustetun rasvanerottimen kautta ennen jätevesiviemäriin johtamista. Viemäriin 

ei saa johtaa jätevesiä siten, että siitä aiheutuu vaurioita viemäriverkolle, haittaa 

puhdistamon toiminnalle, puhdistamolietteen käsittelylle tai hyötykäytölle. 

(YSL 4, 5, 43, 47 §:t, YSA 19 §) 

  

2. Toiminnassa syntyvien jätevesien määrä ja laatu on selvitettävä ottamalla vuo-

rokauden ajalta kokoomanäyte neljä kertaa enintään 12 kk ajanjaksolla. Näyt-

teet on otettava tasaisin väliajoin normaalitoimintaa vastaavassa tilanteessa. 

Näytteistä on määritettävä pH, alkaliteetti, CODcr, BOD7ATU, rasvapitoisuus, 

(kokonais)kloori, sulfidit, kokonaistyppi, ammoniumtyppi, nitraattityppi, koko-

naisfosfori, kiintoainepitoisuus sekä lämpötila. Tarkkailuvuorokauden virtaama 

tulee mitata.  

 

Saatujen tulosten perusteella toiminnanharjoittajan on laadittava jätevesien 

tarkkailusuunnitelma ympäristötoimen hyväksyttäväksi. Jätevesien tarkkailu tu-

lee suorittaa hyväksytyn suunnitelman mukaisesti, kuitenkin vähintään kerran 

vuodessa.  
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Näytteen otto ja analysointi on suoritettava puolueettoman tutkimuslaitoksen 

toimesta. Tarkkailutulosten perusteella valvontaviranomainen voi antaa lisä-

määräyksiä.   

 

Jätevesitarkkailun tulokset on toimitettava tiedoksi Jyväskylän kaupungin ym-

päristönsuojeluviranomaiselle sekä Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:lle.  

(YSL 5, 43, 46§)  

  

3. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää asuinkiinteistöjen piha-alueilla päi-

väaikaan (klo 7-22) melun A-painotettua ekvivalenttitasoa Laeq 55 dB eikä 

yöllä (klo 22-7) A-painotettua ekvivalenttitasoa Laeq 50 dB. (YSL 43 §, YSA 

19 §, Vnp 993/1992, NaapL 17 §) 

  

4. Kemikaalit ja jätteet on varastoitava laitosalueella niin, että niistä ei aiheudu 

epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa, pilaantumisvaaraa maa-

perälle tai pinta- tai pohjavesille eikä muutakaan haittaa ympäristölle. (YSL 7, 

8, 43, 45 §:t, JL 6, 19 §:t)  

 

5. Laitoksella tulee järjestelmällisesti pyrkiä vähentämään jätteiden muodostumis-

ta. Kaikki teknisesti ja taloudellisesti hyödynnettävissä olevat jätteet on lajitel-

tava ja toimitettava hyötykäyttöön. Jätteiden kuljettamisessa tulee aina käyttää 

asianmukaista kuljettajaa. (YSL 4, 5, 43, 45 §:t, YSA 19 §, JäteL 4, 6, 9,6 12 

§:t) 

 

6. Vaaralliset jätteet (ongelmajätteet) on varastoitava tiiviillä, reunoin tai suoja-

altaalla varustetulla alustalla lukitussa tilassa. Vaarallista jätettä ei saa laimen-

taa eikä sekoittaa laadultaan erilaiseen jätteeseen tai muuhun aineeseen. Kuta-

kin keräyspisteeseen toimitettavaa vaarallisen jätteen lajia varten on oltava eril-

linen, selvästi merkitty keräysväline.   

 

Laitoksella syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi tai kä-

siteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto ja 

käsittely on hyväksytty. Vaarallisten jätteiden määristä on pidettävä kirjaa. Jät-

teen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisen jätteen luovuttamisesta. 

(YSL 7, 8, 43, 45,46 §:t, JäteL 4, 6, 15, 51 ja 52§:t) 

 

7. Rasvanerotuskaivot on tarkastettava ja tyhjennettävä vähintään kerran vuodes-

sa. Hälyttimien toiminta on tarkistettava vähintään 6 kk välein. Tarkkailusta ja 

tyhjennyksistä tulee pitää kirjaa. Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja 

rasvanerotuskaivojen lietteen luovuttamisesta. (YSL 43 §) 

 

8. Laitoksella tehtävien rakennus- ja saneeraustöiden yhteydessä on esitettävä sel-

vitys maaperän mahdollisesta pilaantumisesta kiinteistön itäosassa olleen enti-

sen kauppapuutarhan alueelta. (YSL 7, 8, 75 §:t)  

 

9. Laitoksen toiminta tulee järjestää siten, että häiriö- ja muut poikkeukselliset ti-

lanteet pyritään suunnitelmallisesti etukäteen estämään. (YSL 43 §, YSA 19 §) 
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10. Luvan saajan on pidettävä kirjaa toiminnastaan. Yhteenveto kunkin vuoden kir-

janpidosta on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomai-

selle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. 

  

Kirjanpidon tulee sisältää  

- tuotantomäärä 

- jätevesitarkkailun tulokset sekä jätevesikuormitus 

- energian käyttötiedot ja energiansäästötoimet sekä energiatehokkuuden 

kehitys 

- syntyneiden jätteiden laatu, määrä ja toimituspaikka sekä tiedot jätteen 

kuljetuksesta ja käsittelystä 

- tiedot onnettomuus- ja häiriötilanteista 

- vuoden aikana toteutetut muutokset laitoksessa ja toiminnassa 

 

  Yhteenvedon perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen 

vuoden ajan. (YSL 46 § ja JL 51, 52 §, JA 22 §) 

 

11. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa parhaan käytet-

tävissä olevan tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden 

käyttöönottoon. Prosesseissa ja laitehankinnoissa parasta käyttökelpoista tek-

niikkaa on hyödynnettävä siten, että laitoksen ympäristövaikutukset ovat mah-

dollisimman vähäiset. Lisäksi energian käytön tehokkuutta tulee seurata. (YSL 

4, 5, 43 §:t, YSA 37 § ) 

 

12. Poikkeuksellisista tilanteista ja vahinko- tai onnettomuustapauksista toimin-

nanharjoittajan tulee ilmoittaa välittömästi Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja 

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan 

on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin haitan minimoimiseksi ja poikkeuk-

sellisen tilanteen uusiutumisen ehkäisemiseksi. (YSL 4, 5, 43, 62 §, YSA 30 §) 

 

13. Mikäli toiminnassa, sen laajuudessa tai toimintatavoissa tapahtuu olennaisia 

muutoksia, on niistä hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista ilmoitettava Jy-

väskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Myös toiminnanharjoit-

tajan vaihtumisesta tai toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava. (YSL 43, 81§, 

YSA 30 §) 

 

RATKAISUN PERUSTELUT 

 

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset  

Kysymyksessä on toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistaminen. Luvan 

myöntämisen edellytykset on ratkaistu Jyväskylän maalaiskunnan ympäristölautakun-

nan 10.8.2004 myöntämässä päätöksessä.  

 

Lupamääräyksiä on muutettu, poistettu ja tarkistettu siten, että ne kokonaisuudessaan 

vastaavat toiminnan nykyistä tilannetta ja ottavat huomioon uusimman lainsäädännön 

vaatimukset.  

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa 

harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, 
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toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetus-

ten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on sää-

detty. 

 

Lupamääräysten perustelut  

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympä-

ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-

räyksiä, jotka liittyvät maaperään ja pinta- tai pohjavesiin mahdollisesti aiheutuvan 

kuormituksen ehkäisemiseen sekä jätehuoltoon. Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaan 

lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon mm. toiminnan luonne ja lupamää-

räysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan.  

 

Lupamääräyksellä varmistetaan viemäriin johdettavien jätevesien asianmukainen esi-

käsittely. Jätevesi ei saa aiheuttaa esimerkiksi putkiston tai muiden rakenteiden mer-

kittävää syöpymistä, kulumista tai tukkeutumista. (lupamääräys 1) 

 

Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Jätevesi-

en laadun selvittäminen on tarpeen, jotta viemäriverkkoon ei laskettaisi verkostolle tai 

jätevedenpuhdistamolle haittaa aiheuttavia aineita. (lupamääräys 2) 

 

Melutasolle asetetut raja-arvot ovat tarpeen terveyshaitan ehkäisemiseksi ja alueen 

yleisen viihtyvyyden turvaamiseksi. Kiinteistöä ei saa käyttää siten, että siitä aiheutuu 

kohtuutonta rasitusta lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Määräyksessä on sovellettu 

Valtioneuvoston päätöstä melutason ohjearvoista (993/92). (lupamääräys 3) 

 

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että hai-

talliset ympäristövaikutukset ehkäistään ennakolta menetellen toiminnan laadun edel-

lyttämällä huolellisuudella. Kemikaalien tai jätteiden joutuminen maaperään ja mah-

dollisesti edelleen pohja- tai pintaveteen saattaa aiheuttaa terveydellistä haittaa ja vaa-

raa sekä haittaa ympäristölle. (lupamääräys 4) 

 

Määräyksillä, jotka koskevat jätteiden käsittelyä, varastointia ja edelleen luovuttamista 

pyritään ehkäisemään ympäristö- ja terveyshaittojen syntyä sekä takaamaan oikea ja 

asianmukainen jätehuolto. Vaarallinen jäte voi ominaisuuksiensa takia aiheuttaa eri-

tyistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteen haltijan on oltava selvillä 

jätteen laadusta. (lupamääräykset 5 ja 6) 

 

Rasvanerotuskaivojen tarkkailuvelvoite on annettu jäteveden esikäsittelylaitteiston ja 

hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamiseksi. (lupamääräys 7)    

 

Tehdasalueella on harjoitettu toimintaa, joka on saattanut aiheuttaa maaperän pilaan-

tumista. Tämän takia on toiminnanharjoittajalle annettu velvoite selvittää maaperän 

pilaantuminen tilanteessa, jossa mahdollisesti pilaantuneella alueella ryhdytään raken-

tamis- tai saneeraustöihin. (lupamääräys 8) 

 

Määräys on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista 

päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Mahdolliset häiriötilanteet tulee tun-

nistaa ja varautua niihin ennakolta haitallisten ympäristövaikutusten estämiseksi. (lu-

pamääräys 9) 
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Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedon-

kulun varmistamiseksi ja valvontaa varten. Tarkkailua ja raportointia koskevilla lupa-

määräyksillä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä laitoksen toiminnasta 

ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. (lupamääräys 10) 
 

Ympäristönsuojelulain 4 §:n mukaan ympäristön pilaamisen vaaraa aiheuttavassa toi-

minnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnan 

ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen. Toimin-

nanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä voi-

daan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. (lupamääräys 11)    

 

Haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisyyn liittyy varautuminen mahdollisiin 

häiriö- ja onnettomuustilanteisiin. Ilmoittamisvelvoite vahinko- ja onnettomuustilan-

teista on annettu valvonnan toteuttamiseksi, viranomaisten tiedonsaannin varmistami-

seksi ja siksi, että tilanteisiin voitaisiin nopeasti puuttua sekä annettavien viranomai-

sohjeiden vuoksi. (lupamääräys 12)  

 

Toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristö-

luvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan pysyvästä tai pitkäai-

kaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan kannalta olennaisista muutoksista sekä esi-

tettävä suunnitelma todettujen ympäristöhaittojen poistamiseksi. (lupamääräys 13)    

 

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN  

 

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisää-

vään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristölupa. 

(YSL 28 §) 

 

Toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi 31.12.2022 

mennessä. (YSL 55 §) 

 

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 §) 

 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

  

Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 18.9.2012. Päätös on lainvoimainen 

30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta kyseistä päivää lukuun ottamatta, jos siitä ei 

valiteta. Päätös tulee noudatettavaksi sen saatua lainvoiman.  

 

Tämä päätös korvaa lainvoimaiseksi tultuaan Jyväskylän maalaiskunnan ympäristölau-

takunnan 10.8.2004 antaman ympäristölupapäätöksen lupamääräykset.  

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 

52, 53, 54, 55, 56, 81, 100, 105 § 
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 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 16, 17, 18, 19, 23, 30, 37 § 

Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 9, 12, 15, 19, 51, 52 § 

Jäteasetus (1390/1993) 22 § 

Kaupunkirakennelautakunnan 3.5.2011 hyväksymä Jyväskylän kaupungin yleiset jäte-

huoltomääräykset  

Rakennus- ja ympäristölautakunnan 22.11.2011 hyväksymä Jyväskylän kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa 

 

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. Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai 

muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsit-

telystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.  

 

Tämän päätöksen ympäristölupamaksu on 1056 euroa. Ympäristönsuojeluviranomai-

sen taksan mukainen maksu makeistehtaan ympäristöluvan käsittelystä on 2112 euroa. 

Taksan mukaan lupamääräysten tarkastamista koskevan ympäristölupahakemuksen kä-

sittelymaksu voidaan määrätä enintään 50 % pienemmäksi. Maksu perustuu rakennus- 

ja ympäristölautakunnan 22.11.2011 vahvistamaan ympäristönsuojeluviranomaisen 

taksaan.  

 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN   
 

Ote päätöksestä  

Hakija 

 

Jäljennös päätöksestä  

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä 

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy, Raivionsuntti 10, 40520 Jyväskylä  

Jyväskylän Energia Oy, PL 4, 40104 Jyväskylä  

 

Ilmoitus päätöksestä  

 Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta   

   

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 96 

§). Valitus osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle ja valituskirjelmä liitteineen toimite-

taan Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Valitusosoitus on liit-

teenä.  

  

LIITTEET 

Valitusosoitus 


