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 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI   PÄÄTÖS 
     Ympäristönsuojelulain  
     28 §:n mukaisessa lupa-asiassa.
     Päätös on annettu julkipanon 
     jälkeen. 
 
     Julkipanopvm  09.10.2008 
     Kokouspvm    07.10.2008 
     Diaarinro    970/607 
 
ASIA 

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka 
koskee Jyväs-Pinta Oy:n teollisuusjauhemaalaamon toimintaa Jyväskylän kaupungin 
Seppälänkankaalla sijaitsevassa teollisuuslaitoksessa osoitteessa Yritystie 7, 40320 
Jyväskylä, kiinteistö 179-19-69-3 . Kyseessä on olemassa oleva toiminta. 
 

HAKIJA 
Jyväs-Pinta Oy 
Yritystie 7 
40320 Jyväskylä 
 
Yhteyshenkilö: Ari Hoffrèn  
 puh.  040 3540 577  
 fax.   014-3372 560  
 
y-tunnus: 1951214-5 

 
LAITOS JA SEN SIJAINTI 

 
Jyväs-Pinta Oy 
Yritystie 7 
40320 Jyväskylä 
 
Toimiala: teollisuusmaalaamo 
 
Laitos sijaitsee Jyväskylän Seppälänkankaan teollisuusalueella, tontilla 179-19-69-3, 
osoitteessa Yritystie 7, 40320  Jyväskylä.     
 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
 

Ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaan toimintaan, joka aiheuttaa ympäristön pilaan-
tumisen vaaraa on oltava ympäristölupa. Jyväs-Pinta Oy on ympäristölupavelvollinen 
ympäristönsuojelulain 28 §:n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 mo-
mentin 2h) kohdan perusteella (pintakäsittelylaitos). 
 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
Ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 momentin kohdan 2 perusteella kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomainen käsittelee pintakäsittelylaitosta, jonka prosessikylpyjen tila-
vuus on alle 30 m3, koskevan lupa-asian. 
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ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on saapunut Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölau-
takunnalle 28.4.2008. Lupahakemusta on täydennetty 3.6., 17.6., 19.6.2008. 
 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
 

Toimintaan ei ole aiempaa ympäristölupaa. 
 
Laitos sijaitsee Seppälänkankaan teollisuusalueella asemakaavan mukaisella teolli-
suus- ja varastorakennusten korttelialueella (T).  
 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 
 
Tontin 179-19-69-3 lähialue on teollisuusaluetta. Tontti rajautuu Yritystiehen, teolli-
suuskiinteistöön, junarata-alueeseen ja lähivirkistysalueeseen. Lähin asuinkiinteistö 
sijaitsee n. 35 metrin etäisyydellä junaradan takana.   
 
Toiminta sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle (I-lk) Seppälänkankaan pohja-
vesialueelle (nro 0917951).  
 

LAITOKSEN TOIMINTA 
 
Yleiskuvaus toiminnasta 

Jyväs-Pinta Oy tekee jauhemaalausta alihankintana asiakkailleen ja yhteistyökump-
paneilleen. Kyseessä on jauhemaalaamo, jossa maalataan metalliosia alihankintana, 
omaa kappaletuotantoa ei ole. Tuotantomääriä tuotteittain ei voi tarkkaan määritellä. 
Käytetty maalijauheen määrä on n. 80 000 kg/vuosi, joka vastaa n. 400 000 m2 maalat-
tavaa pintaa, terästä, alumiinia ja jalompia metalleja. Maalaamisen lisäksi Jyväs-Pinta 
Oy tekee pesuja ja pintakäsittelyjä painevaletuille alumiinikappaleille (koko keskimää-
rin ~0,3*0,25*0,15 m3), kappaleita vuositasolla on n. 20 000 kpl. Työntekijöitä yrityk-
sessä on 15. 
 

Tuotantoprosessi  
Jyväs-Pinta Oy:n tuotantolaitteisto koostuu kolmesta maalauslinjasta sekä SurTec pin-
takäsittelylinjasta.  
 
Maalauslinja1:   
Linjalla on ketjuvetoinen 200 m pitkä rata, johon tuotteet ripustetaan. Ensimmäinen 
vaihe on rautafosfatointipesu, joka tapahtuu pesurissa. Pesuri käyttää kaukolämpövet-
tä, lämpötila on n. 50 – 60 astetta. Rautafosfatointi pesuaine on tuotemerkiltä Gardo-
bond A 4932. Fosfatointiaineena on käytetty myös Duridine 7760, joka kuitenkin on 
jäämässä pois käytöstä. Pesurin pesualtaan tilavuus on 4 m3, materiaali ruostumaton 
teräs.  Pesuvedet puhdistetaan pesurin omalla puhdistimella, puhdistettu pesuvesi kier-
rätetään osittain takaisin järjestelmään, osa pesuvedestä johdetaan viemäriin. Kiinteä 
aine poistetaan puhdistimesta määräajoin ja toimitetaan ongelmajätteeksi kerran vuo-
dessa Ekokem Oy:lle. Pesun jälkeen on kuivuri, jossa kappaleet kuivataan 80 – 100 as-
teen lämpötilassa. 
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Kuivatut kappaleet jauhemaalataan jauhemaalauskaapissa käsipistooleilla, maalauk-
sessa voidaan käyttää yhtä tai kahta maalaria. Ohi menevä jauhe imetään sykloniin ja 
jauhe kerätään pahvikonttiin ns. romumaaliksi. Seuraavaksi tuotteet lämmitetään uu-
nissa jauheen sulatusta varten, lämpötila on n. 180 astetta. Viimeinen vaihe on jäähdy-
tys ja pakkaaminen. Pakkaamisessa käytetään pahveja, kiristyskalvoja jne.  
 
Maalauslinja 2:   
Linjan pituus on 150 m. Rautafosfatointipesu ja kuivaus kuten linjalla 1. Pesurin pesu-
altaan tilavuus on 4 m3, materiaali ruostumaton teräs. Jauhemaalaus kaapissa käsipis-
tooleilla, maalauksessa voidaan käyttää yhtä maalaria tai ajaa automaattiajolla (tra-
verssi). Maalauksessa ohi menevä jauhe imetään sykloniin, jauhe kerätään pahvikont-
tiin ns. romumaaliksi. Tuotteiden lämmitys, jäähdytys ja pakkaaminen kuten linjalla 1. 
 
Maalauslinja 3: 
Linjalla on ketjuvetoinen n. 120 m pitkä rata, johon tuotteet ripustetaan. Linjalla ei ole 
pesuria. Maalattavat kappaleet ovat sellaisia, ettei niitä tarvitse pestä tai tarvittaessa 
pesu tehdään linjan 1 pesurissa. Jauhemaalauskaappi käsipistooleilla tai automaat-
tiajolla. Maalauksessa ohi menevä jauhe imetään sykloniin, jauhe kerätään pahvikont-
tiin ns. romumaaliksi. Tuotteiden lämmitys, jäähdytys ja pakkaaminen kuten linjalla 1. 
 
SurTec pintakäsittely: 
Käsittelyä käytetään painevalettujen alumiiniosien pintakäsittelyyn hyvän kor-
roosioneston saavuttamiseksi. Prosessi on kuusivaiheinen, Jyväs-Pinnassa on käytössä 
2 eri pesupaikkaa. Tuotteet nostetaan pesuhäkissä altaaseen ketjunostimella.  
vaihe 1: SurTec 151 alkaalinen rasvanpoisto, pitoisuus 3 %, käsittelyaika 4 – 7 min  
vaihe 2: kylmävesihuuhtelu, käsittelyaika 1 – 6 min/vaihe  
vaihe 3: SurTec 495 alumiinin peittausaine, käsittelyaika 1 – 6 min/vaihe 
vaihe 4: kylmävesihuuhtelu, käsittelyaika 1 – 6 min/vaihe  
vaihe 5: SurTec 650 alumiinin passivointiaine, pitoisuus 15- 20 %, käsittelyaika 1 – 6 
min/vaihe 
vaihe 6: kuumavesihuuhtelu, käsittelyaika 1 – 6 min/vaihe 
 
SurTec- ja huuhtelualtaiden tilavuus on 0,7 m3, materiaali on ruostumaton teräs. Suo-
jarakenteena ovat valuma-altaat, materiaali ruostumaton teräs. Huuhtelualtaisiin joh-
detaan koko ajan vettä ja astian ylivuotokaukalon kautta poistuu saman verran vettä 
viemäriin. Käytetyn huuhteluveden määräksi on arvioitu työvuoron (7 h) aikana 3240 
l. Altaissa ei ole automaattista pinnantarkkailua eikä hälyttimiä. 
 
Sur Tec käsittelyssä syntyvä sakka toimitetaan Lassila&Tikanojan kautta Ekokem 
Oy:lle. Tavoitteena on jatkossa puhdistaa kylpyjä suodattamalla pussisuodattimen 
kautta kiintoainesta pois.  
 
Kokoonpano: 
Tuotteiden kokoonpanoa varten on 4 työpistettä. Käytössä on käsityökaluja, pikalii-
maa. Paineilma tuotetaan ruuvikompressorilla. Tuotteiden nostot ja siirrot suoritetaan 
pumppukärreillä ja haarukkatrukeilla 2 kpl.  
 

Varastointi / Kemikaalit  
Toiminnassa käytettävät kemikaalit  
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  enimmäismäärä keskimääräinen
  varastossa  käyttö/vuosi 
Gardobond A 4932  0,4 t 1,2 t  
SurTec 650, passivoimisaine  0,1 t  1,2 t 
SurTec 495, peittausaine   30 kg  180 kg 
SurTec 151, rasvanpoistoaine  15 kg  90 kg 
Tempera 4 polttoaine  200 l  1 t  
Sigma-Fluid jäähdytysneste  30 l  60 l  
Diesel polttoaine   1500 l  
 
Infralit C, G, CZN800 polyesterijauhe 
Infralit B, F, epoksipolyesterijauhe 
Infralit A, AP, E, AZN, AF, AR, epoksijauhe yhteensä 5 t 80 t  
 
Rautafosfatointipesuaineet ja SurTec varastoidaan lämminvarastoon. Käytettävien 
kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet on liitetty ympäristölupahakemukseen. 
 

Ympäristöpolitiikka 
Jyväs-Pinta Oy:llä on sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2004.  
 

 
YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 
Jätevedet sekä päästöt viemäriin  

Laitos on liitetty kunnalliseen vesijohto- ja viemäriverkostoon. Veden kulutus vuonna 
2006 on ollut 2641 m3. Rautafosfatoivien pesureiden järjestelmä on hakemuksen mu-
kaan suljettu rakenne. Tarkastuksella todettiin, että pesuvedet johdetaan osittain vie-
märiin. Viemäriin johdettavien vesien määrästä ja laadusta ei ole tietoa. Sur Tec käsit-
telystä viemäriin johdettavien huuhteluvesien määräksi arvioidaan työvuoron (7 h) ai-
kana 3240 l. Sosiaalitilojen pesu- ja WC- jätevedet johdetaan jätevesiverkostoon.  
 
Piha-alueen sadevedet johdetaan kaupungin sadevesijärjestelmään. Toiminnanharjoit-
tajalla ei ole tietoa mahdollisista hiekan- tai öljynerotuskaivoista.  
 

Jätehuolto  
Rautafosfatointipesureissa muodostuva sakka poistetaan puhdistimesta määräajoin ja 
toimitetaan ongelmajätteeksi kerran vuodessa Ekokem Oy:lle. Sakan määrä on muu-
tama kymmenen kiloa vuodessa. Pulverimaalijäte ”romumaali” toimitetaan jätteeksi 
Mustankorkealle rekkakuormittain muutaman kerran vuodessa. Maalauksessa syntyy 
myös pahvijätettä, joka puristetaan pahvinpaalaimella ja toimitetaan kierrätykseen. 
Syntyvä muovijäte kerätään ja kierrätetään. Metallijäte kerätään vaihtolavalle ja me-
nee kierrätykseen. Kuiva-, bio-, pahvi-, muovi-, ja metallijäteastiat tyhjennetään ker-
ran kuukaudessa.  
 
Syntyvien jätteiden määrä:  
Pulverimaalijäte   24,86 t 
Sekajäte  54,67 t 
Biojäte 1,45 t 
Ongelmajäte   1 t 
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Melupäästöt ja tärinä 
Toiminnasta ei juurikaan aiheudu melua. Yritys sijaitsee teollisuusalueella ja ei aiheu-
ta vaikutuksia asumisalueiden viihtyisyyteen tai ihmisten terveyteen. 
 

Päästöt ilmaan 
Pesulinjan kuivureista vapautuu ilmaan vesihöyryä. Jokaisella maalauslinjalla on oma 
poistoilmaputkisto uunin edustalla, jolla johdetaan lämpöä ulos tuotantotilasta. Jokai-
sella linjalla on oma ilman suodatus jauhemaalauskaapeissa, joissa pussisuodattimet. 
Suodattimien vaihto tehdään huolto-ohjelman mukaisesti. Hallissa on tulo- ja pois-
toilmakoneisto.  
 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA HÄIRIÖPÄÄSTÖT 
Tulipalojen varalle on jauhesammuttimet ja paloposti.  Laitoksella on olemassa pelas-
tussuunnitelma.  
  

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 
Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 8.8. – 
8.9.2008. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti 
nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. Ha-
kemuksen vireillä olosta on tiedotettu Keskisuomalaisessa 8.8.2008. Asianosaiset on 
kuultu 6.8.2008 päivätyllä virkakirjeellä.   
 

Muistutukset ja mielipiteet 
Ympäristölupahakemuksesta ei ole määräajassa jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. 
 

Lausunnot  
Ympäristölupahakemuksesta on pyydetty lausunnot Keski-Suomen ympäristökeskuk-
selta sekä Jyväskylän Energia Oy:n vesiliiketoiminnoilta 6.8.2008 päivätyillä lausun-
topyynnöillä.  
 
Keski-Suomen ympäristökeskus toteaa lausunnossaan 19.8.2008 mm., että toiminnas-
sa käytettävät tai varastoitavat kemikaalit (valmisteet) eivät ole käyttöturvallisuustie-
dotteiden mukaan ympäristölle vaarallisia. Kemikaalien vaaraominaisuudet liittyvät 
lähinnä niiden työturvallisuuteen, syövyttävyyteen, ärsyttävyyteen tai silmiin kohdis-
tuviin vaurioihin. Kemikaalit ovat veden mukana helposti kulkeutuvia ja ne saattavat 
maaperään joutuessaan siten kulkeutua myös pohjaveteen ennen niiden biologista ha-
joamista. Fosfatoinnissa käytettävästä fosforihaposta ei ole maa- tai pohjavedelle vaa-
raa, kun huomioidaan käytettävän/varastoitavan hapon vähäisyys ja laimeus (fosfori-
happopitoisuus <5 %, fosfaatteja >30 %, anionisia tensidejä <5 %, enimmäismäärä 
prosessissa 0,4 t, keskimääräinen käyttö vuodessa 1,2 t). Tästä huolimatta kemikaalien 
varastoinnissa tai käytössä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.  Palokan vedenot-
tamo sijaitsee paikalta noin 1 400 m länteen. Vedenottamo otetaan uudelleen käyttöön 
lähivuosina.  
  
Raaka-aineet, kemikaalit ja jätteet on kuljetettava, varastoitava ja käsiteltävä siten, et-
tä niiden pääsy maaperään, pohjaveteen, vesistöön tai viemäriverkkoon estyy normaa-
litoiminnassa ja myös mahdollisissa vahinkotilanteissa.  
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Fosfatointipesu- ja -huuhtelualtaat sekä alumiinikappaleiden pintakäsittelyaltaat ja lat-
tiakaivojen viemäröinti tulisi järjestää siten, etteivät fosfatointikylvyt/pin-
takäsittelyaineet pääse käsittelemättöminä viemäriin. Käytettävät altaat sekä varastoi-
tavat kemikaalit tulee sijoittaa varoaltaisiin, joiden tilavuudet vastaavat vähintään ko. 
käyttö- tai varastointitilavuuksia. Lattiakaivot tulee varustaa sulkuventtiileillä, jotta 
kemikaalien pääsy mahdollisessa häiriötilanteessa voidaan estää. Laitokselle on lisäk-
si varattava imeytysainetta mahdollisten vahinkotilanteiden varalle. Laitoksen toimin-
ta tulisi joka tapauksessa järjestää siten, että viemäriin johdettavia jätevesiä syntyisi 
mahdollisimman vähän.  
 
Mikäli Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen arvioi viemäriin joh-
dettavan jätevesimäärän merkittäväksi, tulisi johdettavan jäteveden laadun/määrän 
selvittämiseksi järjestää vähintään puolen vuoden pituinen tehotarkkailu, joka voisi si-
sältää esimerkiksi 3-4 eri kuukausille ajoittuvaa yhden työpäivän mittaista näytteenot-
toa. Näytteenotot tulisi tarkkailussa ottaa virtaamapainotteisesti edustaen koko työpäi-
vän aikaisia jätevesiä.  
 
Tehotarkkailukautena jätevedestä tulisi tarkkailla muun muassa seuraavia parametre-
ja: kadmium, kupari kromi, lyijy, nikkeli sinkki, rauta, PO4-P, kokonais-P, mineraa-
liöljypohjaisten hiilivetyjen kokonaispitoisuus (IR SFS 3010), pH –arvo, jäteveden 
lämpötila ja jätevesimäärä. Tarkkailun perusteella Jyväskylän ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen tulee harkita, onko tarkkailua syytä jatkaa ja jos on, minkä laajuisena.  
 
Mikäli tarkkailun tulosten perusteella on syytä asettaa jäteveden pitoisuuksille raja-
arvoja, ne voivat olla esimerkiksi seuraavia yleisesti käytettyjä raja-arvoja: 

 
Parametri Pitoi-

suus/ominaisuus 
Kadmium  0.01 mg/l 
Kokonaiskromi, Cr   0.5 mg/l 
6-arvoinen kromi, Cr6+   0.1 mg/l 
Kupari 0.5 mg/l 
Lyijy 0.5 mg/l 
Nikkeli 0.5 mg/l 
Sinkki 2.0 mg/l 
Alumiini -- 
  
Mineraaliöljypohjaisten hiilivetyjen 
kokonaispitoisuus (IR SFS 3010) 

200 mg/l 

pH -arvo  5.5-11.0 
Jäteveden lämpötila   40ºC 
Jätevesimäärä  

 
 

Ennen tarkkailun aloittamista tulisi ympäristölupahakemuksen johdosta kuulla myös 
vesi- ja viemärilaitosta/Jyväskylän seudun puhdistamo Oy:tä ja mahdollisesti tarken-
taa Jyväs-Pinta Oy:n viemäröintisopimusta. Sekä tehotarkkailun että myöhemmän 
tarkkailun aikana olisi mitattava johdettavan jäteveden määrä ja tämän perusteella on 
ilmoitettava johdettavan jäteveden aiheuttama kuormitus tarkkailtavien parametrien 
suhteen. 
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Toiminnanharjoittaja ei ole esittänyt toiminnalle käyttö- tai päästötarkkailua. 
 
Ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan mikäli tehotarkkailutulokset antavat aihetta 
käyttö- ja päästötarkkailussa tulisi raportoida ympäristöviranomaisille vuosittain mah-
dollisen viemäriveden tarkkailun lisäksi käytettyjen raaka-aineiden ja kemikaalien se-
kä käyttöveden määrät sekä energian kulutus. Lisäksi tulisi raportoida kaikkien jäteja-
keiden, niin tavanomaisten jätteiden kuin ongelmajätteiden määrät ja toimituspaikat 
sekä jäteveden määrää ja sen laatua koskevat tutkimustiedot. Ongelmajätteet tulee ke-
rätä kukin omiin merkittyihin keräilyastioihin ongelmajätteille varattuun erilliseen lu-
kittavaan tilaan, jossa ongelmajätteiden pääsy maaperään tai viemäriin on estetty tii-
vispohjaisella alustalla ja/tai suoja-altailla. Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelu-
viranomaisen tulee harkita tuleeko kaatopaikalle toimitettavista jätteistä olla kaato-
paikkakelpoisuusselvityksiä, esimerkiksi maalijätteenosalta uutta selvitystä. 
 
Lisäksi luvassa tulisi määrätä ulkoilmaan johdettavan poistoilman hiukkaspäästöjen 
tarkkailusta pulverimaalauslinjojen kohdepoistoista vähintään kertaluontoisena selvi-
tyksenä. Lisäksi luvassa tulisi antaa määräys, että toiminnanharjoittajaa voidaan edel-
lyttää selvittämään tarvittaessa toiminnan aiheuttamat lähtömelutasot sekä ryhtymään 
tarvittaviin toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi.  
 
Toiminnanharjoittajalla on oltava mahdollisten vahinkotapausten ja niiden aiheutta-
mien ympäristövaikutusten ja viemärilaitokselle kohdistuvan vaikutusten varalta riski-
kartoitus, joka sisältää riskientorjuntasuunnitelman. Onnettomuustilanteissa suunni-
telman tulisi turvata ympäristön asutuksen terveydelliset olosuhteet. Riskianalyysi on 
pidettävä ajan tasalla ja se on esitettävä tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomaisille.  
 
Poikkeuksellisista päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista sekä vahingoista ja onnetto-
muuksista, joissa ympäristön kannalta haitallisia aineita pääsee ympäristöön, on vii-
pymättä ilmoitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönviranomaisille. Merkittävistä 
päästöistä tulee ilmoittaa välittömästi pelastusviranomaisille. Toiminnanharjoittajan 
on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin haitan minimoitavaksi ja poikkeuksellisen 
tilanteen uusiutumisen ehkäisemiseksi. 
 
Jyväskylän Energia Oy toteaa lausunnossaan 8.9.2008 mm., että mikäli huuhtelualtai-
den täyttö suoritetaan vesijohtoverkostosta, on täyttöjohto rakennettava Suomen ra-
kennusmääräyskokoelman osan D1 kohdan 2.3.2.1 mukaisesti ilmaväliä käyttäen.  
  

Tarkastukset ja neuvottelut 
Lupahakemuksen johdosta on 7.7.2008 tarkastettu Jyväs-Pinta Oy:n toiminta ja toimi-
tilat. Tarkastusmuistio on liitetty lupa-asiakirjoihin.    
 

Hakijan kuuleminen 
Hakijalle on varattu tilaisuus antaa vastineensa hakemuksesta esitettyihin lausuntoihin, 
muistutuksiin ja mielipiteisiin. Vastineessaan 15.9.2008 toiminnanharjoittaja toteaa 
mm., että Jyväs-Pinta Oy:ssä säilytettävät ja tuotannossa käytettävät kemikaalimäärät 
ovat pieniä ja tilataan vain tarpeeseen niiden nopean toimitusajan ansiosta, esim. Gar-
dobond ja Duridine pesuaineet n. 200 – 400 litraa kerrallaan Jyväs-Pinnan tiloissa. Sur 
Tec aineita käytetään nykytuotannossa vähemmän verrattuna kevään tuotantoon, joh-
tuen tuotteiden siirtymisestä toiselle pintakäsittelijälle. Käsittelyjä tehdään arviolta 1 
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päivänä kuukauden aikana. Käytännössä varastoimme Sur Tec 650 nestemäisenä n. 25 
– 50 l, Sur Tec 495 ja 195 n. 10 kg molempia jauheina.  
 
Lattiakaivojen varustamista sulkuventtiileillä mietimme. Imeytysainetta hankimme ti-
loihin. Poistoilman hiukkaspäästöihin ja meluun liittyviä toimenpiteitä emme näe tar-
peellisena. 
 
Mahdollista tehotarkkailua parametreissa mainituista aineosista voidaan tarvittaessa 
suunnitella. 
 
Mahdollisten vahinkotapausten varalta ja niiden aiheuttamien ympäristövaikutusten ja 
viemäröintilaitokselle kohdistuvan vaikutuksen varalta suunnittelemme riskientorjun-
tasuunnitelman jonka liitämme osaksi olemassa olevaa pelastussuunnitelmaa. Poikke-
uksellisista päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista sekä vahingoista ja onnettomuuksis-
ta, joissa ympäristön kannalta haitallisia aineita pääsee ympäristöön lisäämme ohjeis-
tuksen osaksi pelastussuunnitelmaamme.  
 
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 
 
Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Jyväs-Pinta Oy:lle 
ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisen ympäristöluvan, joka koskee jau-
hemaalaamo ja pintakäsittelytoimintaa osoitteessa Yritystie 7, 40320 Jyväskylä.  
 
Keski-Suomen ympäristökeskuksen lausunnossaan esittämät asiat on otettu huomioon 
lupamääräyksissä 1 - 3, 5, 7, 9, 12, 13 sekä hakijan vastineessaan esittämällä tavalla. 
Jyväskylän Energia Oy:n lausunnossaan esittämää vaatimusta ilmavälin rakentamises-
ta ei voida ympäristönsuojelulainsäädännön nojalla määrätä. 
 
Lupa myönnetään edellyttäen, että hakemuksessa ja vastineessa esitetyt toimenpiteet 
toteutetaan ja ylläpidetään. Lisäksi annetaan seuraavat lupamääräykset: 
 

1. Laitoksen toiminta on järjestettävä siten, että toiminnasta ei aiheudu maaperän, pinta- 
tai pohjavesien pilaantumisen vaaraa, epäsiisteyttä tai roskaantumista eikä muutakaan 
haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle. (YSL 7, 8, 42§, JäteL 4, 19§)   

 
2. Fosfatointi- ja huuhtelualtaat tulee sijoittaa nestetiiviisiin suoja-altaisiin, joiden tila-

vuus vastaa vähintään ko. altaiden varastointitilavuutta. Varastoitavat nestemäiset ke-
mikaalit tulee sijoittaa varoaltaisiin, joiden tilavuus vastaa vähintään ko. kemikaalin 
varastointitilavuutta. (YSL 43§) 

 
3. Tuotantotilojen lattiakaivot tulee varustaa sulkuventtiilein tai tiiviillä kannella, jotta 

kemikaalien pääsy viemäriin voidaan mahdollisessa häiriötilanteessa estää. (YSL 43§) 
 

4. Fosfatointiprosessin Sur Tec -kylvyt, syntyvä sakka sekä altaan pesukemikaalit on toi-
mitettava käsiteltäväksi laitokselle, jolla on voimassa oleva ympäristölupa ko. jätteen 
vastaanottamiseen ja käsittelyyn. (YSL 43, JäteL 6§) 

 
5. Laitoksen toiminnassa on pyrittävä siihen, että jätevesiä syntyy mahdollisimman vä-

hän. Jätevesistä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle, viemäriverkostolle tai 
jätevedenpuhdistamolle. Mikäli viemäriin on päässyt aineita, jotka saattavat aiheuttaa 
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haittaa tai vaaraa vesihuoltolaitoksen jätevedenpuhdistamon toiminnalle, on asiasta 
ilmoitettava välittömästi jätevedenpuhdistamon hoitajalle ja Jyväskylän kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 42, 43, 47§) 

 
6. Rautafosfatointipesuainetta Gardobond A 4392 ei saa päästää käsittelemättömänä vie-

märiin. (YSL 43, 47§)  
 

7. Viemäriin johdettavan jäteveden laadun selvittämiseksi on suoritettava jätevesien te-
hotarkkailu. Viemäriin johdettavasta jätevedestä tulee ottaa näytteet 4 kertaa eri kuu-
kausina.  Näytteen tulee edustaa koko työpäivän jätevesiä. Jätevedestä tulee analysoi-
da kadmium, kupari, kromi, lyijy, nikkeli, sinkki, rauta, PO4-P, kokonaisfosfori, mine-
raaliöljypohjaisten hiilivetyjen kokonaispitoisuus (IR SFS 3010), pH, jäteveden läm-
pötila ja jätevesimäärä. Näyte tulee ottaa prosessivesistä, joita ei saa laimentaa. Näyt-
teen otto ja analysointi on suoritettava puolueettoman tutkimuslaitoksen toimesta. 
Tarkkailu tulee toteuttaa 8 kk kuluessa siitä, kun tämä lupa on saanut lainvoiman.  

 
Jäteveden tehotarkkailun tutkimustulokset tulee toimittaa Jyväskylän kaupungin ym-
päristönsuojeluviranomaiselle, joka saatujen tulosten perusteella varaa mahdollisuu-
den päättää tarkkailun jatkamisesta ja sen laajuudesta. Viemäriin johdettavasta jäteve-
destä on kuitenkin analysoitava edellä esitetyt parametrit vähintään kerran vuodessa. 
(YSL 46, 47§) 

 
8. Maanpäällisen polttoainesäiliön on oltava 2-vaippainen tai säiliö on varustettava suo-

ja-altaalla, jonka tilavuus vastaa säiliön varastointitilavuutta. (YSL 43§)  
 

9. Toiminta tulee järjestää siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jätteet on toi-
mitettava käsiteltäväksi laitokselle, jolla on voimassa oleva ympäristölupa ko. jätteen 
vastaanottamiseen ja käsittelyyn. Erilliskerättävät hyödyntämiskelpoiset jätteet on ke-
rättävä erilleen ja toimitettava hyötykäyttöön.  

 
 Ongelmajätteet on varastoitava lukitussa katetussa tilassa, jossa on tiivis alusta. On-

gelmajätteet on säilytettävä asianmukaisesti merkityissä astioissa. Ongelmajätteitä ei 
saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin. Jätehuollon järjestämisessä on nouda-
tettava Jyväskylän kaupungin jätehuoltomääräyksiä. (YSL 43, 45§, JäteL 4, 6, 7, 12, 
15, 51§) 

 
10. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ulkoalueilla ylittää päivällä (klo 7.00 

- 22.00) 55 dB (LAeq) ja yöllä (klo 22.00 - 7.00) 50 dB (LAeq) lähimmissä häiriintyvissä 
kohteissa. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan tulee mittauttaa toiminnasta aiheutuva 
melutaso ja ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. (YSL 42, 
43§, NaapL 17§, VNp 993/1992) 

 
11. Ulkoilmaan johdettavan poistoilman laatua on tarkkailtava ja ryhdyttävä toimenpitei-

siin haitan poistamiseksi, mikäli toiminnan aiheuttamasta hajusta, pölystä tai muusta 
vastaavasta ilmanlaatuhaitasta tulee valituksia. (YSL 42, 43§, NaapL 17§)  

 
12. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa kunkin vuoden ympäristönsuojelun kan-

nalta merkityksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kir-
janpidosta on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 
seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.  
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Kirjanpidon tulee sisältää  
- raaka-aineiden ja kemikaalien laatu- ja kulutustiedot vuoden aikana 
- veden kulutus sekä viemäriin johdettavan jäteveden määrä 
- jätevesinäytteiden tutkimustodistukset 
- vuoden aikana toiminnasta syntyvät jätteet, niiden määrä, laatu ja toimituspaikka   
- öljynerotuskaivojen tarkkailu ja tyhjennykset  
- tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista tilan-
teista ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet 
Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen 
vuoden ajan. (YSL 5, 46§, JäteL 51§) 
 

13. Poikkeuksellisissa tilanteissa ja vahinko- tai onnettomuustapauksissa toiminnanhar-
joittajan tulee ilmoittaa välittömästi Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviran-
omaiselle ja Keski-Suomen pelastuslaitokselle. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä 
välittömiin toimenpiteisiin haitan minimoimiseksi ja poikkeuksellisen tilanteen uusiu-
tumisen ehkäisemiseksi. Laitoksella tulee olla varattuna imeytysainetta mahdollisten 
vahinkotilanteiden varalle. (YSL 4, 5, 43, 62§) 
 

14. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan tek-
niikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. (YSL 4, 
5§, YSA 37§) 

 
15. Luvansaajan on nimettävä laitoksen ympäristönsuojelusta vastaava hoitaja, jolla on 

tehtävään riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitet-
tava kirjallisesti Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43§) 

    
16. 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. (YSL 
43, 46§) 

 
17. Mikäli laitoksen toiminnassa, sen laajuudessa tai toimintatavoissa tapahtuu olennaisia 

muutoksia, on niistä hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista ilmoitettava Jyväskylän 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, 81§, YSA 30 §) 

 
18. Luvan saajan on esitettävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään 

31.12.2018, ellei laitoksen toiminnassa sitä ennen tapahdu olennaisia muutoksia. (YSL 
55 §) 

 
 
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 luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on 
säädetty. 
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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. 

 
Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että Jyväs-Pinta Oy:n 
toiminta hakemuksessa esitetyllä sijoituspaikalla täyttää luvan myöntämisen edelly-
tykset, mikäli annettuja lupamääräyksiä noudatetaan. 

 
Yksityiskohtaiset perustelut 

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että hai-
talliset ympäristövaikutukset ehkäistään ennakolta menetellen toiminnan laadun edel-
lyttämällä huolellisuudella. (lupamääräys 1) 
 
Lupamääräykset on annettu, jotta haitallisten aineiden pääsy maaperään ja pohja- ja 
pintavesiin sekä viemäriverkostoon estyy. Kemikaalien tai raaka-aineiden varastointi 
tai käyttö ei saa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa tai ympäristöhaittaa. Suo-
ja-altailla ja muilla rakenteilla on mahdollista estää kemikaalien pääsy maaperään ja 
viemäriverkostoon. (lupamääräykset 2 – 3, 8) 
 
Jätevesien sisältämien haitta-aineiden takia on tarpeen antaa määräykset jätevesien 
laadusta ja tarkkailusta, jotta viemäriverkkoon ei laskettaisi verkostolle tai jäteveden-
puhdistamolle haittaa aiheuttavia aineita. (lupamääräykset 5 - 7) 
 
Määräyksillä, jotka koskevat jätteiden varastointia ja edelleen luovuttamista pyritään 
ehkäisemään ympäristö- ja terveyshaittojen syntyä sekä takaamaan oikea ja asianmu-
kainen jätehuolto. Ongelmajäte voi ominaisuuksiensa takia aiheuttaa erityistä vaaraa 
tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteen haltijan on oltava selvillä jätteen laa-
dusta. (lupamääräykset 4, 9). 
 
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. (lupamääräykset 10 - 11) 
 
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 12) 
 
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-
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sohjeiden vuoksi. Määräys on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja 
poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. (lupamääräys 13). 
  
Ympäristönsuojelulain 4 §:n mukaan ympäristön pilaamisen vaaraa aiheuttavassa toi-
minnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toimin-
nan ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen. Toi-
minnanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä 
voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. (lupamääräys 14)    
  
Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan laitoksen asianmukainen hoito ja kunnos-
sapito. Vastuuhenkilön on tunnettava laitoksen toiminnot, laitosta koskeva ympäristö-
lainsäädäntö ja määräykset. Vastuuhenkilön on oltava selvillä toiminnan ympäristö-
vaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta. (lupamääräys 
15)    
  
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 16 -17)    
 
Ympäristönsuojelulain mukaan toistaiseksi voimassa olevassa luvassa tulee määrätä, 
mihin mennessä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä. Lupamääräysten 
tarkistamista koskevalla määräyksellä varmistetaan laitoksen toiminta voimassa olevi-
en ympäristölainsäädännön määräysten mukaan. (lupamääräys 18)    
 
 

LUVAN VOIMASSAOLO  
 

Päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli laitoksen toiminta oleellisesti laajenee tai 
muuttuu, on laitokselle haettava uusi ympäristölupa. Hakemus lupamääräysten tarkis-
tamiseksi on tehtävä 31.12.2018 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 10.10.2008. Päätös on lainvoimainen 
30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta kyseistä päivää lukuun ottamatta, jos siitä ei 
valiteta.  
 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
  

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 
 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 
 Jätelaki (1072/1993) 
Jäteasetus (1390/1993) 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 



 13

Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta 
(1129/2001) 
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden 
pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/1996) 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992)  
Jyväskylän kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset  
Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa 1-3 ja 10 §. 
 

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 viran-
omaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.  
 
Ympäristölautakunnan vahvistaman ympäristönsuojelulain mukaisen taksan perusteel-
la lautakunta päättää määrätä Jyväs-Pinta Oy:lle, osoite Yritystie 7, 40320 Jyväskylä, 
ympäristöluvan käsittelymaksuksi 1344 euroa (32 tuntia a` 42 euroa). Lisäksi peritään 
kuulemisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.  
  

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  
 
Ote päätöksestä  

Jyväs-Pinta Oy, Yritystie 7, 40320 Jyväskylä  
 

Jäljennös päätöksestä  
Keski-Suomen ympäristökeskus, PL 110, 40101 Jyväskylä 
 

Ilmoitus päätöksestä    
Hakamet Oy, Yritystie 5, 40320 Jyväskylä  
Jyväskylän kaupunki, tonttiosasto, PL 233, 40101 Jyväskylä  
Ratahallintokeskus, PL 185, 00101 Helsinki 
Kiinteistö Oy Oliver, Niemeläntie 9, 40900 Säynätsalo 
 
Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisessa järjestyk-
sessä 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 rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Valitusosoitus on liitteenä.  
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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.      
 
 

LIITTEET 
Valitusosoitus 


