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Toivakan kunta
Ympäristölautakunta
Iltaruskontie 2
41660 Toivakka

ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin mukaiseen hakemukseen ammattimaiseen jätteenkäsittelyyn (jätepuu)
kiinteistöllä 850-402-82-0. Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta 2 §:n 1 momentin kohdan 12f mukaan luvan
käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Hakija hakee ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa ympäristölupapäätöksen mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta.

LUVAN HAKIJA
Setsuuri Oy
Saviontie 1594
41400 Lievestuore
Y-tunnus 1972059-3,Toimialatunnus 38320
Yhteyshenkilö:
Arto Åkerman, puh. 040 582 7925
arto.akerman@pp.inet.fi

TOIMINTA JA SIJAINTI
Setsuuri Oy hakee ympäristölupaa haketus- ja kierrätysterminaalille Toivakan kunnan Ruuhimäessä Moottoriradantien
varressa. Lievestuoreen keskustaan on matkaa noin 5 km. Bioterminaali perustetaan entiselle kalliolouhinta-alueelle. Alueella on tarkoitus hakettaa, murskata ja varastoida erilaisia biopolttoainejakeita, kuten energiapuu, hakkuutähde, jne.
enintään 50 000 tonnia, kantoja 15 000 tonnia ja rakennusjätepuuta 5 000 tonnia. Lisäksi alueella varastoidaan tukkeja ja
ainespuuta enintään 10 000 tonnia vuodessa.
Puun haketus ja murskaus tehdään mobiilimurskaimilla. ja materiaaleja liikutellaan pyöräkoneilla ja kaivinkoneilla. Kannoista seulotaan pois maa- ja kiviainesta.
Kohde sijaitsee kiinteistöllä RN:o 850-402-82-0. Entisestä kallionlouhinta-alueesta lohkotaan noin viiden hehtaarin tontti
Setsuuri Oy:lle.
Kiinteistö sijaitsee Laukaan kunnan rajalla metsätalouskäytössä olevalla alueella Kuopio-Jyväskylä maantiestä (9-tie) noin
2 km etelään Ruuhimäenntietä ja 400 m Moottriradantietä. Tarkempi sijainti on esitetty sivulla 3 olevissa kuvissa.

ASIAN VIREILLETULO
Ympäristölupahakemus liitteineen on saapunut Toivakan kunnan kirjaamoon sähköpostitse 7.4.2020. Hakijaa pyydettiin
sähköpostitse täydentämään hakemusta 25.4.2020.
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TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET
Alueen kallion louhintaan on Toivakan kunnan ympäristölautakunnan 20.11.2008 myöntämä maa-aineksen ottolupa Jyvässeudun Sora Oy:lle. Hakemuksen jättövaiheessa on esitetty esikauppasopimus määräalan ostosta kiinteistöltä 850402-82-0.
Alueen aiempi maa-ainesten ottolupa on päättynyt ja lopputarkastus pidetty 27.5.2020.

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Kiinteistön alueella ei ole yleiskaavaa eikä asemakaavaa.
Keski-Suomen maakuntakaavassa (lainvoimainen 28.1.2020) alue on me-merkinnällä läheisen moottoriurheilualueen
vuoksi.
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LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ
Ympäristölupahakemuksen kohteena olevan kiinteistön Rno
850-402-82-0 määräalan M603 on Setsuuri Oy ostanut
24.6.2020 kiinteistön omistajalta Risto Montoselta. Määräalan,
pinta-alaltaan noin 3 ha, lohkomista ei ole vielä lupapäätöstä
valmisteltaessa suoritettu.

Maa- ja kallioperä
Alueen maaperä on kalliota.
Pohja- ja pintavedet
Alue ei ole tärkeällä pohjavesialueella. Lähin luokitellun pohjavesialueen (Huikko 0985003, 2E-luokka) raja on noin 7 kilometrin etäisyydellä etelään.
Alueelta lähtevät hulevedet virtaavat ojia myöten pohjoisen suuntaan ja edelleen Mäntyojaa ja lopuksi Kulvertinojaa noin
neljän kilometrin matkan Lievestuoreen-järveen.
Ympäristön laatu
Kohde on entinen kalliolouhos, jota ympäröi metsä. Noin 200 m etäisyydellä pohjoiseen on mikroautorata ja 500 m koilliseen motocrossrata Laukaan kunnan puolella.
Selvitys toiminnan sijaintipaikan naapureista
Lähin asuintalo on noin 200 m etäisyydellä länteen ja seuraavaksi lähimmät ovat noin 500 m etäisyydellä lounaaseen.

TUOTANTO, PROSESSIT JA LAITTEISTOT
Alueen rakentaminen
Louhosalueen kenttäalueella on tehty maisemointia maa-aineksilla, jotka poistetaan kallioon saakka. Maa-ainekset kuljetetaan pois alueelta.
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Vastaanotto ja varastointi
Kaikki vastaanotettavat kuormat punnitaan laitokselle asennettavalla autovaa’alla ja rekisteröidään tietokantaan sekä
tarkistetaan purkupaikalla. Laitokselle tulevien jätteiden vuosittaiset enimmäismäärät ja suurin kertavarastointimäärä on
esitetty seuraavassa taulukossa.
Materiaali

Jätetunnus

Energiapuu ym. puhdas
puu
Tukkien ja ainespuun varastointi
Kannot
Jätepuu

Määrä
t/a

Max. varasto
(t)

50 000

20 000 puu
30 000 hake
10 000

10 000
17 02 01, 20 01 38
03 01 05, 15 01 03,
17 02 01, 19 12 07

15 000
5 000

5 000
1 000 puu
2 000 hake

Yhteensä

Puun varastointi ja murskaus/haketus
Laitokselle otetaan vastaan energiapuuta, risuja, kantoja, teollisuudesta tulevaa puuainesta ja rakennusjätepuuta, jotka
mobiilimurskaimella. Kantojen esikäsittelyssä käytetään kaivinkoneeseen asennettua pilkontalaitteistoa ja tarvittaessa
seulaa, jolla kannoista poistetaan maa- ka kiviaines.
Puun haketusta/murskausta tehdään pääasiassa lämmityskaudella muutaman kerran vuodessa 1-2 viikon jaksoissa mobiilimurskaimella maanantaista perjantaihin klo 7.00 - 22.00 ja lauantaina klo 7.00 - 18.00.
Varastointimäärät vaihtelevat vuodenajan mukaisesti, varastot ovat huhtikuussa pienimmillään ja suurimmillaan marraskuussa.
Hake toimitetaan sopimusasiakkaille polttoaineeksi täysperävaunuautoilla. Haketta kuljetetaan laitokselta lämmityskautena ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä voimalaitosten tarpeiden mukaan. Hakkeen kuormaukset suoritetaan
pyöräkuormaajalla. Kuljetustapahtumien aikataulu riippuu voimalaitosten tarpeesta.
Kyllästetty puu
Kyllästettyä puuta ei oteta vastaan. Jätepuukuormien mukana mahdollisesti tuleva kyllästetty puu lajitellaan erilleen ja
varastoidaan lavalla. Kyllästetty puu toimitetaan laitokseen, jolla on ympäristölupa ottaa vastaan kestopuuta.

KEMIKAALIT, POLTTOAINEET JA NIIDEN VARASTOINTI, KULUTUS JA VEDEN
KÄYTTÖ
Laitoksella ei säilytetä poltto- ja voiteluaineita. Polttoaineet tuodaan alueelle erikseen, kun murskaustoiminta on käynnissä. Koneiden polttoöljy varastoidaan 2-3 m3:n säiliöissä, joissa on valuma-allas tai säiliössä on kaksoisvaippa.
Murskaimen polttoaineen kulutus on 30-50 l/h kevyttä polttoöljyä. Muiden työkoneiden polttoaineenkulutus on 50-60
l/h.
Tuotannossa ei käytetä vettä.

ENERGIAN KÄYTTÖ JA ARVIO KÄYTÖN TEHOKKUUDESTA
Murskaimet ja työkoneet ovat yleisesti murskaus/haketustyössä käytettäviä uudehkoja koneita.
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VEDEN HANKINTA JA VIEMÄRÖINTI
Tuotannossa ei käytetä vettä. Kiinteistön sosiaalitiloihin tuodaan vesi erikseen.

TOIMINTAAN LIITTYVÄT YMPÄRISTÖRISKIT, TOIMEN ONNETTOMUUKSIEN
ESTÄMISEKSEI SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA
Toiminnan ympäristöriskit liittyvät lähinnä tulipaloon sekä koneiden ja laitteiden öljy- ja polttoainevahinkoihin.
Biopolttoaineiden varastoinnissa tulipaloriski huomioidaan polttoainekasojen sijoittelussa siten, että kasojen väliin jää
riittävästi tilaa liikkumiseen ja sammutustöihin. Palo voidaan näin myös rajoittaa helpommin.
Laitoksella ja koneissa on riittävästi alkusammutusvälineitä.
Palava/kytevä hakekasa levitetään kentälle.
Kiinteistölle tulee kameravalvonta ja alueelle johtava tie varustetaan portilla.

LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT
Kiinteistölle liikennöidään pääasiassa valtatie 9:ltä Ruuhijärventien ja Moottoriradantien kautta. Mikkelin suunnasta alueelle tullaan Moottoriradantietä. Kiinteistölle liikennöi laitokselle noin 10-15 kuorma-autoa vuorokaudessa.

SELVITYS YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄSTÄ
Yrityksellä ei ole sertifioitua ympäristöhallistajärjestelmää. Ympäristönäkökohdat otetaan huomioon investoinneissa ja
päivittäisessä toiminnassa.

PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ
Päästölähteet sekä päästöjen määrä ja laatu vesistöön
Piha-alueen yleisellä siisteydestä huolehtimisella vähennetään kiinteän aineksen huuhtoutumista hulevesien mukana.
Alueen hulevedet johdetaan laskeutusaltaan kautta ojaan. Laskeutusallas huolletaan tarvittaessa, poistamalla pohjalle
kerääntynyt kiintoaines.
Päästölähteet sekä päästöjen määrä ja laatu ilmaan
Puunmurskauksesta syntyy pölyä, joka rajoittuu pääosin laitosalueelle. Päästöt eivät heikennä alueen ilman laatua.
Melupäästöt ja tärinä
Toiminnan pääasiallisia melulähteitä ovat puunmurskaus, työkoneet ja liikenne.
Lähin asuintalo on noin 200 m etäisyydellä murskausalueesta. Kun otetaan huomioon, että murskaus tapahtuu noin 5 m
korkean kallioseinämän suojassa ja välissä on metsää, laitostoiminnan aiheuttama keskiäänitaso tulee asuintalon piha-
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alueella olemaan selvästi alle päiväajan ohjearvon 55 dB(A) perustuen muihin vastaavista puunmurskauksesta tehtyihin
melumittauksiin.
Murskauksessa tärinä ei ole ongelma.

SYNTYVÄT JÄTTEET JA NIIDEN TOIMITUSPAIKAT
Laitoksella syntyy jätettä lähinnä vain jätepuukuormien seassa mahdollisesti tulevista jätteistä. Kyllästettyä puuta arvioidaan lajiteltavan pois enintään 2 tonnia vuodessa. Kyllästetty puu lajitellaan vaihtolavalle ja kuorma toimitetaan vastaanottajalle, jolla on lupa ko. jätteen vastaanottoon. Sekalaista jätettä arvioidaan tulevan noin 1 tonni vuodessa. Jäte kerätään jäteastioihin tai vaihtolavalle, joka tyhjennetään jätteenkäsittelyasemalle.

BAT (paras käyttökelpoinen tekniikka)
Puun murskaus/haketus tapahtuu yleisesti murskaamiseen käytettävillä koneilla. Kuljetuksissa käytetään tilavuudeltaan
mahdollisimman suuria kuljetusvälineitä.
Laitos ei ole jätteenkäsittelyn BAT-vertailuasiakirjojen mukainen direktiivilaitos, joten laitokseen ei sovelleta BAT-päätelmien mukaisia teknisiä vaatimuksia.

VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen
Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan haitallista vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen tai ihmisten terveyteen.
Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön
Alueella ja lähistöllä ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja, eikä hankkeella ole erityistä vaikutusta ympäristöön.

TARKKAILU JA RAPORTOINTI
Toiminnan tarkkailu
Laitoksella pidetään kirjaa laitoksen toiminnasta. Kirjanpidosta käy ilmi
- tulevat ja lähtevät materiaalit
- toimitusajankohta ja toimittaja
- puujätteen syntypaikka
- määrä
- laatu
Kirjanpitoa pidetään lisäksi poikkeuksellisista tilanteista, kuten tulipalot.
Yhteenveto kirjanpidosta toimitetaan Toivakan kunnan ympäristönsuojelu-viranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun
mennessä.
Vaikutusten tarkkailu
Laitoksen päästöt ilmaan ja veteen ovat vähäiset. Laitokselle ei esitetä säännöllistä vaikutustarkkailua. Kun toiminta käynnistyy, lähimmän asuintalon alueella tehdään ympäristömelumittaus puunmurskauksen aikana.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA VAKUUS
Hakija hakee ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa ympäristölupapäätöksen mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Toivakan kunta
Iltaruskontie 2
41660 Toivakka

puh. (014) 267 4000

kirjaamo@toivakka.fi
etunimi.sukunimi@toivakka.fi

www.toivakka.fi

7 (37)
Ympäristölautakunta
28.10.2020 § 61

Perustelut
Toiminta on pääosin olemassa olevaa toimintaa. Päätöksen täytäntöönpanosta ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia
ympäristölle eikä lähistöllä ole häiriintyviä kohteita. Täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.
Vakuudet
Hakija esittää lupaviranomaisen eduksi ympäristönsuojelulain 61 §:n mukaista vakuutta 10 000 eurolle asianmukaisen
jätteenkäsittelyn varmistamiseksi. Vakuussumma perustuu suurimpaan mahdolliseen jätepuuvaraston murskauskustannukseen
Hakija hakee ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa ympäristö-lupapäätöksen mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta, jonka vakuudeksi esitetään myös 10 000 euron vakuutta.
Perustelut toiminnan aloittamiselle
Alueella ei tehdä mitään muutoksia, mikä tekisi muutoksenhaun hyödyttömäksi. Alue on vanha kallionlouhinta-alue. Mahdollisesta toiminnan keskeyttämisestä aiheutuu kustannuksia vain jätepuun murskauksesta. Muutoin alueelle varastoidulla energiapuulla on positiivinen arvo. Toiminta ei aiheuta vähäistä suurempia ympäristöhaittoja.

HAKEMUKSEN LIITTEET
-

Liite 1. Kartta suunnitelma

-

Liite 2. Maa-aineksen ottolupa 2008

-

Liite 3. Maa-aineksen ottamissuunnitelma 2008

-

Liite 4. Naapurit (viranomaiskäyttöön) ja naapurit karttarajaus

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksen vireilletulosta on julkaistu julkinen kuulutus 25.6.2020 Toivakan kunnan yleisessä tietoverkossa, missä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä ajalla 25.6. – 3.8.2020. Asianosaisia on tiedotettu kirjeitse 25.6.2020 päivätyllä kirjeellä. Tieto julkisesta kuulutuksesta on julkaistu Paikallisuutiset-lehdessä 25.6.2020.
Pyydetyt lausunnot
Hakemuksesta pyydettiin lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta ja Jyväskylän kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta sekä Laukaan kunnalta.
Jätetyt lausunnot
Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto 30.7.2020
Luvanvaraisuus
Toiminnanharjoittaja viittaa ympäristölupahakemuksen kohdassa ympäristölupavelvollisuudesta (1.2) vanhaan ympäristösuojelulakiin (YSL 86/2000, 28§, 2 momentti, kohta 4.). Myös hakemuksessa esitetty luvanvaraisuus ympäristönsuojeluasetuksen 1 § 2 momentin kohdan 13 f (YSA 2000/169, 1§, 2 momentti, kohta 13f) perusteella on vanhasta ympäristösuojeluasetuksesta. Toiminnanharjoittajan tulisi esittää luvanvaraisuuden ja toimivaltaisen viranomaisen arvio ajantasaisen
lainsäädännön mukaan.
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Vakuuden arvo
Toiminnanharjoittaja hakee ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa ympäristölupapäätöksen mukainen
toiminta muutoksenhausta huolimatta, jonka vakuudeksi esitetään myös 10 000 euron vakuutta. Lisäksi hakija on esittänyt lupaviranomaisen eduksi ympäristönsuojelulain 61 §:n mukaista vakuutta 10 000 eurolle asianmukaisen jätteenkäsittelyn varmistamiseksi. Vakuussumma perustuu suurimpaan mahdolliseen jätepuuvaraston murskauskustannukseen.
Toiminnanharjoittajan tulisi Keski-Suomen ELY-keskuksen näkemyksen mukaan esittää vakuus 199§ lisäksi myös asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi
ympäristösuojelulain 59 § (YSL 524/2014, 59 §) ei 61 § mukaisesti.
Toiminnanharjoittajan tulisi esittää laskelmat ja tarkemmat perustelut mihin kantojen ja puujätteen murskauskustannuksien vakuuden laskeminen perustuu. Lisäksi olisi hyvä arvioida uudelleen onko esimerkiksi kannoiksi merkityt jätteet todella hakemuksessa esitettyjä erilaisessa rakentamisessa syntyneitä kantoja (lupahakemukseen liitetyt jätekoodit 17 02
01 ja 20 01 38) vai onko kannot osittain kuitenkin hakkuun yhteydessä tarkoituksella energiaksi nostettua puuta (ei jätettä).
Lisäksi olisi hyvä pohtia onko vakuuden kannalta murskauskustannus oikea tapa arvioida kustannuksia. Vakuuden realisoinnin tullessa kyseeseen on vakuuden kohteeksi osoitetulla taholla harvoin välineistöä murskaukseen, jolloin käsittelykulut (laitteiston vuokraus/vienti jäteasemalle) nousisivat huomattavasti.
Varastointialueen koko ja onnettomuustilanteet
Varastointialueen koko on (liitteeseen 1. merkitty vanha kallionlouhinta-alue) karttatarkastelun perusteella hieman yli 2.5
ha. Hakemuksessa on esitettynä erilliset alueet jätepuu/hake, energiapuu/hake/ainespuuvarastolle sekä kannoille (Liite
1.). Alueille oli kuvan perusteella varattu noin 0.5–1.0 hehtaaria per alue (ei tarkkoja suunnitelmia). Arvio energiapuun
tiheydestä 1000 kg/m3 (reilu yliarvio painosta) tarkoittaisi yhteensä 50 000 m3, joka tarkoittaisi 0.5 hehtaarin alueelle
(esim. 50 m x 100 m x 10 m) läjitettynä n. 10 metriä korkeaa energiapuutäyttöä. Samalla tarkastelulla koko alueelle levitetty 68 000 t -> 68 000m3 tarkoittaisi koko alueelle 2.72 m korkuista täyttöä erilaisia puumateriaaleja. Näiden lukujen
perusteella Keski-Suomen ELY-keskus arvioi, että lupahakemuksessa esitetyt maksimi varastointikapasiteettimäärät ovat
kyseiselle toimialueelle ylimitoitetut ja näitä arvioita tulisi tarkastella uudelleen toiminta-alueen kokoon (esim. liitteessä
1.) ja paloturvallisuuteen suhteuttaen. Myöskään öljy- ja polttoainevahinkojen ehkäisyyn ja toimintaan onnettomuustilanteissa ei ole lupahakemuksessa otettu lainkaan kantaa.
Jätesiirtoasiakirjat
Rakennusjätteeksi luokiteltavan puujätteen siirrosta on laadittava siirtoasiakirja, joka on pidettävä mukana jätteen siirron
aikana ja se on annettava siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Vastaanottajan (tässä siis Setsuurin) on vahvistettava
jätteen vastaanottoasiakirjaan tehdyllä allekirjoituksellaan tai muin luotettavin järjestelyin.
Melu
Alueella tapahtuvassa käsittelytoiminnasta aiheutuu todennäköisesti jonkun verran melua. Toiminnanharjoittaja on esittänyt, että lähimmän asuinrakennuksen alueella tehdään ympäristömelumittaus puunmurskaustoiminnan aikana. Melumittaus tulisi suorittaa ulkopuolisen tahon (konsultti) toimesta. Hakemuksessa ei ole esitetty myöskään mitään toimia
mahdollisen melurajojen ylitysten varalta. Mahdollisen häiritsevän melun osalta tulisi ympäristölupaan kirjata määräys,
kuinka valtioneuvoston päätöksen § 2 ja 3 melutason ohjearvot (993/1992) täyttyvät.
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Toiminnanharjoittajan mukaan hake toimitetaan sopimusasiakkaille polttoaineeksi täysperävaunuautoilla. Haketta kuljetetaan laitokselta lämmityskautena ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä voimalaitosten tarpeiden mukaan. Toiminnanharjoittajan arvioima liikennemäärä kiinteistölle on n. 10–15 kuorma-autoa vuorokaudessa.
Keski-Suomen ELY-keskuksen näkemyksen mukaan liikenteen määrää tulisi arvioida tarkemmin (esim. kuinka painottuu
kesä vs. talvi) ja liikennemäärien laskentaperiaatteet (esim. arviot tarvittavista rekkakuormituksista suhteessa haketettavan puun vuotuisiin maksimimääriin) olisivat hyvä näkyä hakemuksessa.
Pöly
Toiminnanharjoittajan mukaan puunmurskauksen mukana syntyy pölyä, joka rajoittuu pääosin laitosalueelle. Toiminnanharjoittaja ei ole kuitenkaan esittänyt minkäänlaisia toimenpiteitä mahdollisten pölyhaittojen torjumiseen (mahdolliset
harjaukset/kastelu/etc.). Mahdollisien pölyhaittojen torjumisesta olisi hyvä määrätä myös ympäristöluvassa.
Päästöt vesistöön
Toiminnanharjoittajan mukaan tuotantoalueen hulevedet johdetaan laskeutusaltaan kautta ojaan. Laskeutusallas huolletaan tarvittaessa, poistamalla pohjalle kerääntynyt kiintoaines. Alueelta lähtevät hulevedet virtaavat ojia myöten pohjoisen suuntaan ja edelleen Mäntyojaa ja lopuksi Kulvertinojaa noin neljän kilometrin matkan Lievestuoreen-järveen.
Toiminnanharjoittaja ei ole esittänyt minkäänlaista mitoitustalaskeutusaltaalle. Tuotantoalue on merkitty kallioksi, joka ei
läpäise vettä. Näin ollen laskeutusaltaaseen päätyy suurin osa tuotantoalueen vesistä, ja koska alueelle ei juurikaan
imeydy vesiä on valumat laskeutusaltaaseen voimakkaalla sateella myös ääreviä. Mitoituksella tulisi varmistaa altaan riittävä koko myös suurempien virtaamien aikana (laskeutusaltaan lietteen huuhtoutumisen estäminen). Lisäksi laskeutusaltaan tyhjennysvälistä tulisi määrätä ympäristöluvassa.
Laskeutusaltaan vedenlaatu olisi hyvä selvittää ainakin yksittäisellä näytteenotolla. Valvontaviranomainen voi tuloksien
perusteella arvioida onko jatkotoimenpiteille tarvetta. Hulevesinäytteestä olisi hyvä ottaa ainakin seuraavat kerta-analyysit: pH, sähkönjohtavuus, kiintoaine, kemiallinen hapenkulutus, arseeni, kromi, kupari, nikkeli, sinkki, lyijy ja kokonaishiilivedyt (C10-C40).
ELY:n täydennys 4.9.2020 edellä olevaan lausunton:
Toivakan kunta pyytää Keski-Suomen ELY-keskuksen kannanottoa Setsuuri Oy:n ympäristölupahakemuksen ratkaisevaan
ympäristölupaviranomaiseen.
Keski-Suomen ELY-keskus katsoo, että Setsuurin Oy:n toiminta on lähtökohtaisesti ympäristönluvanvaraista ainakin ympäristönsuojelulain (YSL 2014/527) liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f mukaisesti. ELY-keskus katsoo kuitenkin, että toiminnanharjoittajalta tulisi vielä pyytää selvitys mikä osuus hakemuksessa ilmoitetuista kannoista on jätettä (17 02 01, 20 01
38) ja mikä osuus energiakantoja. Hakemuksen käsittelyssä tulee ottaa huomioon, että mikäli käsiteltävän jätteen kokonaismäärä on 20 000 t/a tai enemmän, toimivaltainen viranomainen on LSSAVI. Mikäli käsiteltävän jätteen määrä on alle
20 000 t/a, ympäristöluvan ratkaisee lähtökohtaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen (YSA 2014/713) 2 §:n 2 momentin kohdan 12 f perusteella.
YSL 34 §:n mukaan valtion ympäristölupaviranomainen ratkaisee ympäristölupahakemuksen jos:
1) toiminnalla saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia tai asian ratkaiseminen valtion ympäristölupaviranomaisessa
muuten on perusteltua toiminnan laatu tai luonne huomioon ottaen;
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2) muun kuin 1 kohdassa tarkoitetun toiminnan ympäristövaikutukset saattavat kohdistua huomattavassa määrin sijaintikuntaa laajemmalle alueelle;
Setsuuri Oy:n toiminta-alue sijaitsee Laukaan kunnan rajalla. Jos lupaviranomainen ei pysty hakemusasiakirjojen perusteella ratkaisemaan onko toiminnalla mahdollisia ympäristövaikutuksia, jotka kohdistuvat huomattavissa määrin sijaintikuntaa laajemmalle alueelle, tulisi toiminnanharjoittajalta pyytää mahdollista lisäselvitys (tässä tapauksessa esim. melumallinnusta) asiasta. Keski-Suomen ELY-keskuksen näkemyksen mukaan YSL 41 §:n mukaista teknistä ja toiminnallista yhteyttä Setsuurin bioterminaalilla ja Laukaan puolella sijaitsevilla moottoriradoilla ei ole.

Keski-Suomen ELY-keskuksen L-vastuualueen lausunto 8.9.2020:
Nykyinen Moottoriradantien liittymän kohdalla yhdystiellä 16670 on nopeusrajoitus 80 km/h(yleisrajoitus) ja liikennemäärä on 153 ajon/vrk (KVL 2016), joista rakasta liikennettä 6 ajon/vrk. Mutkainen soratie, jonka leveys on 5,8 metriä.
Hakemuksessa esitetyn arvion mukaan bioterminaalilla käy 10-15 kuorma-autoa vuorokaudessa. Suurin osa ajoista tapahtuu valtatien 9 suunnasta, yhdystietä 16670 ja Moottoriradantietä pitkin. Tällöin kapean ja mutkaisen yhdystien 16670
raskaan liikenteen määrä yli kaksin kertaistuu nykyisestä.
Jos bioterminaalitoiminta käynnistyy kiinteistöllä Metsäharju 850-402-82-0, niin hyvissä ajoin ennen sitä, tulee Toivakan
kunnan ottaa yhteyttä Keski-Suomen ELY-keskukseen ja sopia nopeusrajoituksen alentamisesta nykyisestä 80 km/h (yleisrajoitus) tasoon 60 km/h. Nopeusrajoituksen laajuus määritellään asian käsittelyn yhteydessä tarkemmin.
Moottoriradantien liittymien liittymisnäkemät tulee tarkistaa sekä yhdystiellä 16670 että valtatiellä 13 ja tarvittaessa
tehdä puuston raivaus. Hakija selvittää asian yhteistyössä Toivakan ja Laukaan kuntien sekä Moottoriradantien tiekunnan
kanssa.
Moottoriradantien liittymien nykyisten liittymälupien mukaiset käyttötarkoitukset tulee hakijan selvittää yhteistyössä Toivakan ja Laukaan kuntien sekä Moottoriradantien tiekunnan kanssa. Tarvittaessa tulee hakea ELYkeskukselta liittymän/liittymien käyttötarkoituksen muutosta. Mahdollisten liittymälupien käsittelyn yhteydessä selvitetään tarvitaanko
liittymiin muita toimenpiteitä. Ohjeita liittymälupien hakemiseen löytyy alla olevasta linkistä.
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/liittymat
Keski-Suomen ELY-keskuksella ei ole tässä vaiheessa muuta huomautettavaa naapurina eikä maanteiden liikenteelliseltä
kannalta Setsuuri Oy:n hakemuksesta.

Laukaan kunnan lausunto 31.7.2020:
Hakemuksen mukaan alueella murskattavista kannoista seulotaan pois maa-ja kiviainesta. Hakemusta tulee täydentää
tiedoilla kannoista seulottavan maa- ja kiviaineksen käsittelystä ja sijoittamisesta.
Hakemuksesta puuttuvat kokonaan kiinteistönomistajan tiedot, nämä tulee siihen täydentää.
Hakemuksessa mainitun ja liitteenä olevan maa-ainesluvan voimassaolo on ilmeisesti jo päättynyt, hakemuksessa ei mainita, onko maisemointi suoritettu loppuun ja maa-ainesluvassa edellytetyt toimenpiteet hyväksytysti suoritettu, nämä
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tiedot tulee lisätä hakemukseen. Lupaviranomaisen tulee myös huomioida, että luvan myöntäminen suunnitellulle toiminnalle voi haitata tai estää alueelle aiemmin myönnettyjen lupien velvoitteiden hoitamista
Maa-ainesten ottoalueella on louhittu ja murskattu kiviainesta, joka on ympäristöluvan varaista toimintaa, hakemuksessa
ei ole tietoa onko toiminnalla ollut ympäristölupa. Hakemuksessa tulee selvittää mahdollisen ympäristöluvan tilanne nyt,
kun samalle alueelle haetaan uutta ympäristölupaa.
Maa-ainesluvan myöntämisen aikaan lähin naapuri on ko. lupapäätöksen mukaan sijainnut 600 m päässä maa-ainesten
ottoalueesta, ilmeisesti hakemuksen lähialueelle on tullut tämän jälkeen uudisasutusta, koska vireillä olevan hakemuksen
mukaan lähin asutus sijaitsee n. 200 m etäisyydellä.
Alueen rakentamisesta (9.1) kertovassa kappaleessa mainitaan, että maisemointiin käytetyt maa-ainekset poistetaan kallioon saakka ja kuljetetaan pois alueelta, hakemukseen tulee täydentää arvio poistettavien maa-ainesten määrästä sekä
niiden sijoituspaikka. Hakemuksessa ei kerrota, mihin korkotasoon asti kenttäalueelta maa-aineksia aiotaan poistaa. Alueella on maa-aines-lupaan liittyvissä tarkastuksissa havaittu lammikoitumista. Maa-ainesten poiston mahdolliset ympäristövaikutukset ja lammikoitumisen estäminen tulee hakemuksessa kuvata. Hakemuksesta ei käy ilmi, poistetaanko maaainesta myös luiskista. Mikäli näin tehdään, tulee jyrkkien kallioleikkausten reunoille asentaa kulunestävät aidat. Näiltä
osin hakemusta tulee täydentää.
Hakemus ei sisällä tietoa suunnitellun kentän korkotasosta eikä pohjaveden pinnankorkeudesta alueella. Nämä tiedot
tulee täydentää hakemukseen. Maa-ainesten otosta johtuen alueella on havaittu lammikoitumista ja alueella on ollut suuria vesialueita. Keski-Suomen ELY-keskuksen mukaan kyseessä on pohjavesi. Koska alueella on havaittu (pohjaveden) lammikoitumista, pohja-veden tarkkailua ei ole toteutettu, suunnitellun kentän korkotasoa eikä alueen nykyisiä pinnantasoja
ei ole hakemuksessa esitetty, tulee Keski-Suomen ELY-keskukselta pyytää lausunto hakemuksesta hankkeen toteuttamiseksi niin, ettei pohjaveden tai maaperän pilaantumisriskiä aiheuteta.
Laukaan ympäristönsuojelun käsityksen mukaan toiminta-alue tulee pohjavesien ja maaperän suojaamiseksi ennen toiminnan aloittamista pinnoittaa ja esittää suunnitelma kentän rakenteista ja hulevesien johtamisesta pinnoitetulta alueelta.
Hakemuksessa kerrotaan, että toiminta-alueelle asennetaan autovaaka ja kuormat punnitaan ja rekisteröidään tietokantaan. Hakemuksessa ei ole mainintaa, onko kiinteistöllä sähköliittymä tai tuotetaanko sähkö generaattorilla. Tiedot sähkönsaannista tulee täydentää hakemukseen. Autovaaka tulee olla asennettuna ja käyttövalmiina ennen toiminnan aloittamista.
Hakemuksessa mainitaan, että kiinteistön sosiaalitiloihin vesi tuodaan erikseen. Asemapiirrokseen ei ole merkitty sosiaalitiloja, hakemusta tulee tältä osin täydentää. Myös sosiaalitilojen jätevesijärjestelmä tulee esittää.
Vastaanotettavan ja käsiteltävän jätepuun osalta hakemukseen tulee liittää jätelain 120 §:n mukainen jätteen käsittelyn
seuranta- ja tarkkailusuunnitelma, jossa on esitettävä jäteasetuksen 25 §:ssä edellytetyt tiedot.
Laitokselle vastaanotettu energiantuotantoon menevä jätepuu tulee lajitella ennen murskausta VTT:n ohjeistuksen VTTM-01931-14 (2014) mukaisesti eri laatuluokkiin niin, että se täyttää kyseisten laatuluokkien laatuvaatimukset. Eri laatuluokkiin kuuluvat jätepuuerät tulee pitää erillään.
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Jätepuuhakkeen tuotannosta tulee laatia laadunhallintajärjestelmä, joka tulee hyväksyttää valvontaviranomaisella. Laadunhallintajärjestelmässä tulee kuvata jätepuun lajittelu ja käsittely laitoksella ja sitä on tarvittaessa muutettava toiminnan tai laitteistojen tai vastaanotettavien materiaalien muuttuessa.
Jätepuumurske tulee toimittaa hyödynnettäväksi laitokseen, jolla on lupa polttaa kyseiseen laatuluokkaan kuuluvaa mursketta. Luokkaan C kuuluvan murskeen polttoon sovelletaan jätteenpolttoasetusta. Jätepuumurskeen kuljettajan tulee olla
rekisteröitynyt jätehuoltorekisteriin.
Koska alueella varastoidaan suuret määrät (hakemuksen mukaan max 68 000 t) erilaisia puumateriaaleja eri muodoissa,
tulee asemapiirrosta tarkentaa niin, että siinä on esitetty eri puumateriaalien ja tuotekasojen varastointi. Pelastuslaitokselta tulee pyytää lausunto alueen paloturvallisesta toteutuksesta.
Toiminnan meluvaikutuksia häiriintyvissä kohteissa arvioidessa (mm. melumittaukset) tulee ottaa huomioon myös Laukaan kunnan puolella lähellä toiminta-aluetta sijaitsevien moottoriratojen melupäästöt ja näiden kaikkien toimintojen
yhteismelu. Melulle tulee luvassa asettaa raja-arvot, ja mikäli nämä ylittyvät lähimmillä häiriintyvillä kiinteistöiltä mittausten perusteella, tulee meluntorjuntaa toiminta-alueella parantaa. Myös pölyntorjunnasta tulee antaa lupamääräys. Laukaan kunnan puolella lähimmät häiriintyvät asumiskäytössä olevat kiinteistöt sijaitsevat yli kilometrin etäisyydellä toiminta-alueesta
Alueen hulevedet kulkeutuvat Laukaan kunnan puolelle. Lupaviranomaisen tulee harkita, onko tarpeen antaa määräys
hulevesien laadun tarkkailusta. Ainakin poikkeus- ja onnettomuustilanteissa, joissa hulevesiin saattaa liueta ympäristön
pilaantumista aiheuttavia yhdisteitä (tulipalo mm.) toiminnanharjoittaja tulee velvoittaa analyysein seuraamaan hulevesien tilaa. Mahdollisten hulevesianalyysien tulokset tulee toimittaa myös Laukaan ympäristönsuojelu-viranomaiselle tiedoksi.
Toiminnasta syntyvät jätteet, niiden määrät ja toimituspaikka tulee hakemukseen eritellä tarkemmin. Kyllästetyn puun
lisäksi purkupuujätteen mukana tulee mm. metallia, muovia ja styroksia.
Toiminnan tarkkailua ja kirjanpitoa koskevaan kohtaan tulee lisätä laitokselta lähtevien materiaalien toimituspaikka ja
laaduntarkkailutulokset, melumittausten tulokset ja muut mahdolliset analyysit (mm. mahdollisten vesinäytteiden tulokset).
Hakemus sisältää YSL 199 §:n mukaisen hakemuksen aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Perusteena esitetään mm, että toiminta on pääosin olemassa olevaa toimintaa, eikä lähellä ole häiriintyviä kohteista. Kyseessä
ei ole kiinteistöllä olemassa oleva toiminta ja lähin häiriintyvä kohde on lähellä n. 200 m:n päässä. Toiminnalle ei tule
myöntää YSL 199 §:n aloittamislupaa. Päätöksessä tulee lisäksi edellyttää, että alueen rakenteet, vaaka ja JL 120 § mukainen jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma ja laadunhallintajärjestelmä ovat valmiina ennen toiminnan aloittamista.
Hakija esittää jätteenkäsittelytoiminnalta vaadittavaksi vakuudeksi 10 000 euroa, vakuuden perusteeksi mainittu YSL:n
pykälä 61 on virheellinen, oikea pykälä on 59 §.

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaoston lausunto 19.8.2020:
Ympäristöterveysjaosto antaa Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavan lausunnon:
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Toiminnassa tulee huomioida hallintakeinot pölyn leviämisen ehkäisemiseen (esim. sääolosuhteet, kastelu ja suolaus, ei
suolausta pohjavesialueella).
Melua aiheuttava toiminta tulee mahdollisuuksien mukaan ajoittaa sellaisiin ajankohtiin, jolloin siitä arvioidaan aiheutuvan mahdollisimman vähän haittaa lähimmälle asutukselle.
Toiminta tulee toteuttaa siten, että sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (545/2015) mukaisia melun toimenpiderajoja
asunnoissa tai muissa oleskelutiloissa ei ylitetä (asuinhuoneet päiväajan klo 7–22 keskiäänitaso LAeq 35 dB).

Jätetyt muistutukset ja mielipiteet
Mielipide 1 Marita ja Pekka Kuikka:
Haluan tuoda ilmi mielipiteemme kyseisessä asiassa. Onko kyseisen alueen pohjavesi tutkittu? Ennen täyttöä oli vesi kirkas, hajuton ja mauton - tuskin sadevettä. Tästä pitäisi Elykeskuksen tehdä tutkimus.
Lisäksi runsas rekkaliikenne aiheuttaa vaaratilanteita kapealla museotiellä niin koululiikenteessä kuin työliikenteessä sekä
pyöräily ja lenkkeily ja lasten liikkuminen.
Lisäksi haketus, lastaus, meteli, pakokaasupäästöt ja kaikki muut haitat mitä asiaan liittyy.
HUOM! Lähin asuintalo jossa 5 pientä lasta on n.150 m päässä.
Pienellä alueella nyt 4 bioterminaalia —>miten tulevat muutokset voivat haitata lähimetsien kasvua ja hyvinvointia?
-Yrittäjän mahdolliset tappiot mm. Hiljaisuuden retriitti -asiakkaille ja joogaryhmille? Asiakkaat tulevat eripuolilta Suomea
tehden Toivakkaa tutuksi matkailukohteeksi. Nyt jo carting aiheuttaa meluhaittaa.
Kymmeniä vuosia Laukaan puolelta valunut Lipeälampi on pilannut järviämme ja nytkö otamme myös nämä jätteet niskaamme?
Eikö Toivakasta löydy teollisuustonttia kyseiseen tarkoitukseen ja onko ihmiset ja heidän hyvinvointinsa uhrattava jätteiden edestä.
Vaadimme lisäaikaa asian käsittelyyn ja lisäselvityksiin.
Mielipide 2 Mika Minkkinen:
Vaadin kyseisen lupahakemuksen hylkäämistä seuraavin perustein.
Lapseni kulkevat pyöräillen kouluun päivittäin Ruuhimäen tietä joka on todella kapea ja vaarallinen jo nyt. Jos liikenne
lisääntyy niin vaadin lapsieni hakua taksilla päivittäin kouluun.
Ääni haittaa on jo nyt kovasti tänne maaseudun rauhasn tuosta karting radasta, siitäkin voisi tulla mittamaan meluhaitan
jo ylittää varmasti sallitun.
Millaiset haju haitat ja paloturvallisuus tataan alueelle?
Olen erittäin pettynyt Toivakan kuntaan kun ei edes ilmoittanut meille että tämmöinen laitos olisi mahdollisesti rakenteilla. Saimme tiedon naapureilta. Tulen muuttamaan perheeni kanssa pois Toivakasta jos kyseinen laitos rakennetaan.
Siinä lähtee useampi oppilas kankaisten koulusta jne.
Mielipide 3 Sari Rito, Valkoinen Sulka Oy:
Olen saanut tietooni, että Wäärälän tilan lähellä on mahdollisesti tulevaisuudessa tulossa bioterminaali ja haluan ilmaista
huoleni asian suhteen. Olen yrittäjä ja yksi yrityksistäni, Valkoinen Sulka Oy, on tehnyt jo vuosia ja tekee edelleen Wäärälän kanssa tiivistä yhteistyötä. Järjestämme jooga-, hiljaisuus ja luontoretriittejä sekä erilaisia tapahtumia kuten kursseja
ja työhyvinvointipäiviä yrityksille Wäärälässä kuukausittain.
Tutkittuani asiaa ymmärsin, että kyseinen laitos on merkittävä meluhaitta, joka saattaa vaikuttaa haluuni järjestää tapahtumia enää jatkossa kyseisessä paikassa. Tänä kesänä loppuunmyydyillä retriiteillä ulkona tehtävät harjoitteet olivat jo
ajoittain vaikeita, kun lähellä olevan karting radan melu kantautui vettä pitkin yllättävän voimakkaana tilalle. Ajatus siitä,
että melua tulee vielä huomattavasti lisää ja kovempana estäisi meditaatioiden sekä muiden hiljaisten harjoitusten, kuten
luontoyhteys harjoitusten ohjaamisen kokonaan. Liikumme myös ryhmien kanssa luontoharjoituksissa ruuhimäen tien
varrella paljon, enkä usko tien olevan enää turvallinen ryhmien liikuttamiseen, kun raskaan liikenteen määrä huimasti
kasvaa, puhumattakaan siitä mitä ajoneuvot sekä niiden melu tekee alueen idyllille.
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Ensi kesälle on jo myyty kaksi kurssia täyteen ja lukuisille muillekin paikkoja, mutta niiden kaikkien osalta on harkittava
asia uudelleen, jos todella on mahdollista, että tällainen suunnitelma voisi mennä läpi.
Keskustelin myös toisten kyseisessä paikassa ohjaavien kollegoideni kanssa ja mielipiteemme oli yhtenevä, ettei Wäärälä
kurssikeskuksena enää ole entisensä, jos sen rauha ja hiljaisuus häviävät. Rauha, jota ihmiset, ympäri suomea, tulevat etsimään vuodesta toiseen.
Toivon syvästi, ettei tällaista annettaisi paikallisille yrittäjille tapahtua, sillä terminaalin taloudelliset vaikutukset ovat
meille kaikille mittavat.
Mielipide 4 Kankaisten kyläkoulu:
Kankaisten kyläkoulu haluaa tällä muistutuksella ilmaista huolen koulumme oppilaiden koulumatkan turvallisuudesta Ruuhimäentien alueella. Oppilaamme eskareista kuudesluokkalaisiin kulkevat pysäkeille ja nousevat aamubussiin eri kohdista
Ruuhimäentietä. Iltapäivällä he palaavat samoille pysäkeille koulutaksin kyydissä ja jatkavat kävellen koteihinsa. Lisäksi
aamulla ja iltapäivällä tiellä liikkuu luonnollisesti myös yläkoulun oppilaita.
Ympäristölupahakemukseen liittyvän raskaan liikenteen reitit pitäisikin suunnitella niin, että koululaisille ei aiheudu vaaraa ja koulubussi ja taksi voivat liikkua turvallisesti.
Mielipide 5 Kankaisten kyläkoulun vanhempainyhdistys:
Kankaisten kyläkoulun vanhempainyhdistys on huolestunut vireillä olevan ympäristölupahakemuksen mukaisesta toiminnasta ja sen sijoittumisesta Ruuhimäen kylälle. Ruuhimäen kylällä on runsaasti lapsia, jotka käyvät Kankaisten kyläkoulua.
Koululaisten linja-auto liikennöi Ruuhimäentietä ja lasten kulkeminen linja-autopysäkeille tapahtuu Ruuhimäentietä pitkin. Vanhempainyhdistys on huolissaan lasten koulumatkasta kapealla ja mutkaisella tiellä, mikäli sinne ohjautuu hakemuksen mukaista raskasta liikennettä. Lupaviranomaisen tulee varmistaa ettei liikennettä ohjaudu Ruuhimäentietä pitkin.
Lisäksi olemme huolissamme Ruuhimäen lapsiperheiden asumisviihtyvyydestä, huomioiden toiminnasta aiheutuva meluhaitta. Toiminta-alueen reunoilla on muutaman metrin korkuinen soraseinämä, ko maastonmuoto ei oletettavasti ehkäise
haitallisen melun leviämistä ympäristöön. Toiminnasta tulee ehdottomasti laatia asiantuntijatahon toimesta melumallinnus. Meluselvityksessä tulee huomioida ympäristön kokonaismelutilanne. Toiminnasta aiheutuvan melutason mallinnusta
koskeva selvitys tulee laatia lupaharkintaa varten ennen lupaharkinnan käsittelyä ja hakemuksen mukaisen toiminnan
aloittamista.
Edellä mainituin perusteluin vanhempainyhdistys toivoo lupaviranomaisen tekevän kielteisen päätöksen hakemuksesta.
Mikäli toimintaa alueella sallitaan, tulee toiminta-aikoja olennaisesti rajoittaa ja määritellä lupaehdot niin, ettei turvallisuusriskejä ja meluhaittaa alueelle aiheudu.
Mielipide 6 Ruuhimäki seura ry:
Ruuhimäki-seura ry (0303862-9) pyytää huomioimaan seuraavat asiat lupahakemuksen käsittelyssä:
● Raskaan liikenteen lisääntyminen kapealla, päällystämättömällä ja usein kelirikkoisella tiellä (Ruuhimäentie) on huomattava turvallisuusriski. Tiellä on paljon etenkin henkilöauto liikennettä ja arkipäivisin useita koulukuljetuksia Toivakkaan,
Kankaisille ja Lievestuoreelle
● Toiminnasta aiheutuvat melu alentaa lähialueen viihtyisyyttä merkittävästi. Lähialueella on paljon vakituista ja vapaaajan asumista. Luonnonrauha on ollut heille yksi tärkeimmistä asuinpaikan valintaan vaikuttaneista tekijöistä
● Toiminnasta syntyvä pöly sekä koneiden päästöt voivat aiheuttaa haittaa etenkin lähimmille talouksille
● Toiminta-alueen lähiluonto tulisi tutkia esim. mahdollisten uhanalaisten lajien tai pohjavesiesiintymän varalta
● Haketuotannon tulipaloriski huolettaa lähiasukkaita sekä metsänomistajia
● Olisi myös syytä kiinnittää huomiota haketoiminnan mahdollisiin negatiivisiin vaikutuksiin koskien alueella toimivien
paikallisten yrittäjien toimitaa
● Ruuhimäkeen on viime vuosien aikana muuttanut useampia nuoria aikuisia sekä lapsiperheitä, mikä koetaan kylälle positiivisena kehityssuuntana maaseudun muuttoliikkeen huomioiden. Tämän johdosta Ruuhimäki-seura toivookin kylän
pysyvän viihtyisänä, vireänä ja aktiivisena sekä kiinnostavan asuinalueena myös jatkossa
● Siinä tapauksessa, että ympäristölupa myönnetään, tulisi lupaehdot asetella niin, ettei toiminnasta aiheudu lähiympäristöön edellä mainittuja haittoja turvallisuus ja viihtyvyys huomioiden
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Mielipide 7 lähialueen asukkaan sekä mökkiläiset, useita allekirjoittaneita:
Vaadimme ympäristölupahakemuksen hylkäämistä koskien seuraavia asioita:
- Toiminnasta koituu kohtuuttoman suuri rnetelikuorma lähialueen asukkaille sekä yrittäjälle. ltse toiminta haketuksineen
sekä täysperävaunurekkaliikenne kantavat lähijärvien vuoksi pitkälle, puhumattakaan heti vieressä olevista taloista
(huom! lähin talo n. 150 m päässä!) Aivan kohtuutonta on rakentaa moista toimintaa noin lähelle asuinrakennusta.
Maaseudulle asumaan hakeutuessa, kukaan ei ole toivonut tällaista laitosta naapuriinsa. Lisäksi n. 2 km päässä, rauhaan
ja hiljaisuuteen pohjautuvan yrityksen, Wäärälä Oy:n toiminnalle hakemuksen toteutuminen olisi toiminnallisesti ja rahallisesti mittavan suuri tappio.
- Turvallisuus. Ruuhimäentie on täynnä sekä Lievestuoreen että Kankaisten kouluun kulkevia pieniä oppilaita. He käyttävät
tietä kävellen, pyöräillen sekä mopoillen ympäri vuoden. Raskas rekkaliikenne kapealla museotiellä olisi kohtuuttoman
suuri riski pieniä tienkäyttäjiä ajatellen. Lisäksi isojen rekkojen vastaantulo olisi jo ihan autoilijoillekin sekä aikuisille pyöräilijöille sekä lenkkeilijöille mahdoton haaste kyseisellä tiellä.
- Hajuhaitat ovat yksi osa tuollaista toimintaa. Olemme huolissamme, kuinka ne vaikuttaisi lähialueen taloihin sekä yritykseen.
- Pölyhaitat vastaavista Iaitoksista kuormittavat varsinkin iäkkäitä sekä hengitystiehaasteista kärsiviä.
- Suhteellisen pienellä alueella on jo nyt 3 vastaavaa laitosta, onko näiden yhteisvaikutusta luonnon hyvinvoinnille tutkittu
kattavasti?
- Metsäpalovaara on tämän yrittäjän historiassa päästy toteamaan jo useampaan kertaan. Se on näissä toiminnoissa jatkua riski, hake kun kuumenee kasoien sisällä. Kuinka taataan lähialueiden talojen sekä metsien turvallisuus tässä asiassa?
Kuka vastaa kun tuli leviää viereiseen taloon {150m päässä)? Talossa asustaa kahden aikuisen lisäksi 5 lasta.
- Kunnasta sanotaan, että kaikille yrittäjille on tarjottava yhtäläinen mahdollisuus hakemuksiin ja toimintaan. Kuinka perustellaan mahdollisen laitoksen toteutuminen sitten Wäärälä Oy:n osalta? Se kun kärsisi mittavat tappiot ja toiminta
päättyisi ehkä kokonaan. Onko se yhdenvertaista kohtelua?
- Alueella oli mittava ja laajalle ulottuva, äärimmäisen puhdas vesiesiintymä v. 2018. Vaadimme lisätutkimuksia mahdollisen pohjavesiasian suhteen
Mielipide 8 Seppo Sirenius:
Vaatimukset
Sirenius vaatii, 1) ensisijaisesti, että hakemusta ei tutkita enempää ja toissijaisesti 2) hakemus hylätään eikä ympäristölupaa myönnetä. 3) mikäli lupa myönnetään, niin päätöksessä on määrättävä, että toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin päätös on lainvoimainen.
Perustelut
Lupaviranomainen
Ympäristölupaa ei tulisi ottaa käsittelyyn eikä myöntää haetulle toiminnalle, koska se on saatettu vireille väärässä viranomaisessa. Ympäristönsuojelulain 34 §:n mukaan valtion ympäristöviranomainen ratkaisee ympäristölupahakemuksen
muun ohella, jos toiminnalla saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia tai asian ratkaiseminen valtion ympäristölupa
viran omaisessa on muuten perusteltua toiminnan laatu tai luonne huomioon ottaen tai toiminnan ympäristövaikutukset
saattavat kohdistua huomattavassa määrin sijaintikuntaa laajemmalle alueelle. Lisäksi samalla toiminta-alueella sijaitsevalla usealla luvanvaraisella toiminnalla on sellainen tekninen ja toiminnallinen yhteys, että niiden ympäristövaikutuksia
tai jätehuoltoa on tarpeen tarkastella yhdessä, toimintoihin on haettava lupaa samanaikaisesti eri lupahakemuksilla tai
yhteisesti yhdellä hakemuksella. Jos samalla toiminta-alueella sijaitsevien toimintojen lupa-asian ratkaisu kuuluu osaksi
valtion ympäristölupaviranomaisen ja osaksi kunnan ympäristölupa viranomaisen toimivaltaan, lupa-asian ratkaisee valtion ympäristölupaviran omainen.
Alueen välittämässä läheisyydessä sijaitsee Laukaan kunnan alueella moottorirata, jonka toiminta on luvanvaraista. Kyseisen toiminnan luonne tuottaa immissioina melua kuten myös haettu toiminta. Näitä ja muita ympäristövaikutuksia on
tarkasteltava yhdessä. Toivakan ympäristölautakunta ei voi ratkaista hakemusta.
Koska asiassa on ilmennyt, että toiminnasta voi aiheutua vesistön pilaantumista, on asia siirrettävä joka tapauksessa valtion ympäristölupaviranomaisen ratkaistavaksi. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa siirtää
päätösvaltaansa kuuluvan lupa-asian valtion ympäristölupaviranomaisen ratkaistavaksi, jos asia vaatii sellaista asiantuntemusta, jota kunnassa ei voida saada tai jos asian käsittely valtion ympäristölupaviranomaisessa on tarkoituksenmukaista
toiminnan sijaintiin tai luonteeseen liittyvästä erityisestä syystä. Nämä syyt näyttävät tässä asiassa toteutuvan.
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Hakemus ja siinä esitetty selvitys
Ympäristönsuojelulain mukaiset luvan myöntämisen edellytykset eivät täyty. Lupahakemuksen mukaisesta toiminnasta
aiheutuu yksi tai yhdessä muiden lähistöllä olevien toimintojen kanssa merkittävää ympäristön yleisen viihtyisyyden vähenemistä; ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä; vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen
käytölle sekä muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Lisäksi toiminnasta aiheutuu eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.
Aurinkokangas kiinteistö 850-402-82-0 sijaitsee noin 150 metrin päässä toiminta-alueelta tälle kiinteistölle lupahakemuksen kohteena olevien toimintojen haitalliset ympäristövaikutukset ovat merkittäviä. Yksinomaan toiminnan laatu ja laajuus sekä kuljetusten määrä osoittavat kohtuutonta rasitusta ympäristölle ja asumiselle.
Hakemukseen tulisi soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain tarkoittamaa arviointimenettelyä.
Ympäristölupa voidaan myöntää vain, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen
asetusten vaatimukset.
Luvan myöntäminen edellyttää muun ohella, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka
huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17
§:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta tai merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.
Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteistö ei saa käyttää siten, että naapurille tai lähistöllä asuvalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, kuten pölystä tai melusta tai muista
vastaavista vaikutuksista. Saman pykälän 2 momentin mukaan arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat.
Luvan hakijan velvollisuutena on esittää tarvittava selvitys, jonka perusteella voidaan arvioida, ovatko lain säädetyt luvan
myöntämisen edellytykset olemassa.
Hakija ei ole hakemuksessaan antanut lupaharkinnan kannalta tarpeellisia tietoja. Säännökset edellyttävät varsin yksityiskohtaisia tietoja ja selvityksiä mm. ympäristövaikutuksista ja mm. ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä ja tarkkailu- ja
valvontakeinoista.
Alueella on otettu luvanvaraisesti maa-aineksia ja tuon toiminnan maisemointi on käsityksemme mukaan kesken. Mitään
lupaa ko alueelle ei voida myöntää ennen kuin aikaisemman luvan velvoitteet on täytetty kokonaan.
Alue nykyisellään on alavaa ja täyttyy jo pelkästä pintavedestä varsin helposti. Suorastaan alue tulvii ja siinä on vettä 50100 cm. Murskauksessa käytetään todennäköisesti kemikaaleja ja lisäksi työkoneet ja ajoneuvot edellyttävät polttoaineiden käsittelyä ja varastointia, samalla kun toiminnasta aiheutuu ongelmajätteenä käsiteltävää jäteöljyä. Miltään osin polttoaineen tai jäteöljyn osalta ei ole selvitetty niiden varastointia ja käsittelyä eikä näin olen lain edellyttämällä tavalla esitetty selvitystä siitä, ettei edellä mainituista aiheudu pilaantumisen vaaraa. Kaikesta huolimatta hakemuksessa ei ole riittävää selvitystä maaperän ja pohjaveden suojelemista koskevista toimista eikä pilaantumisriskin perusteella tehtävää arviota maaperän ja pohjaveden tarkkailutarpeesta ja mahdollisen määräajoin toteutettavan tarkkailun aikavälistä. Hakemuksen mukaan aluetta ei asfaltoitaisi mikä sellaisenaan on jo merkittävä riski huomioon ottaen alueen luonnonolot.
Hakemuksessa ei ole yksilöityä tietoa melutasosta. Melumallinnusta ei ole tehty lainkaan eikä hakemuksesta voida tehdä
päätelmiä lähialueen melutasosta ja melun jakautumisesta. Melutaso yhdessä läheisen moottoriratojen kanssa on merkittävä eikä ole uskottavaa, että se jää alla hakemuksessa esitetyn tason. Mikäli murskaus tehdään lähellä kalliota on sen
vaikutus Sireniukseen kiinteistölle heijastevaikutuksen perusteella mitä ilmeisimmin todellinen rasite, jota ei tarvitse sietää.
Hakemus ei sisällä riittävää tietoa toiminnan laitteistoista ja rakenteista. Niin ikään hakemuksessa ei ole riittävää selvitystä varastokasojen sijainnista ja varastointiajasta eikä varastokasojen pölyämisen ehkäisemisestä sekä kasojen vaikutuksesta melun ja pölyn leviämiseen alueen ulkopuolelle. Hakemuksesta puuttuu niin ikään tiedot toiminnan vaatimasta
poltto- ja voiteluaineiden varastointimääristä ja –tavasta, samoin kuin jäteöljyn ja kaivannaisjätteen säilyttämisestä.
Kaiken kaikkiaan hakemuksesta puuttuva näin laajan toiminnan tavanomaisesti edellyttämät
- alueen pintavesien johtamissuunnitelma
- maisemointisuunnitelma
- meluntorjuntasuunnitelma
- melunmittausohjeet- ja mittauspisteet
- pölyntorjuntasuunnitelma
- pölyntarkkailusuunnitelma
- jätteidenhuoltosuunnitelma
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- työmaan turvallisuussuunnitelma
- luontoselvitys
- ehdotus tarkkailu ja valvontasuunnitelmiksi
Hakemuksesta puuttuvat jäteöljyä koskevien tietojen lisäksi niin ikään näin laajan toiminnan tavanomaisesti edellyttämät
tiedot muista syntyvistä jätteistä, niiden määristä ja käsittelystä. Myös tiedot toiminnan edellyttämästä veden hankinnasta ja käytöstä puuttuvat.
Murskaus, varastointi ja kuljetus, aiheuttavat kohtuutonta vahinkoa ja haittaa alueen asukkaiden omaisuudelle ja sen käytölle. Yksityisen edun loukkaaminen on ilmeinen ja toiminta kokonaisuudessaan tulee aiheuttamaan merkittävää haittaa
ihmisten terveydelle (melu, pöly, tärinä, pakokaasu) ja alentaa ympäristön yleistä viihtyisyyttä, sen lisäksi, että toiminta
tulee aiheuttamaan merkittäviä kielteisiä vaikutuksia luontoon.
Mielipide 9 Marleena Pumperi ja Jaakkko Haukkala:
Kiinteistölle RN:O 850-402-82-0 suunnitteilla oleva Åkermanin Bioterminaali on sijoitettava toiseen paikkaan. Alue on liian
lähellä asutusta (150 m) ja kalliopohjavesi tulee todennäköisesti lähimpään kiinteistöön tuon alueen alta. Lisäksi meluhaitta tulee olemaan lähimpään kiinteistöön merkittävä. Myös lähialueelle meluhaitta tulee olemaan huomattava. Pirttijärventiellä on monta kiinteistöä, mihin melu kantautuu. Ruuhimäki on rauhallista maaseutua eikä teollisuusaluetta!
Wäärälä Pirttijärventiellä järjestää hiljaisuuden retriittejä, sekä muita tapahtumia missä luonnonrauha ja maaseudun idyllisyys ovat ensisijaisen tärkeitä. Wäärälä tuo ympäri suomen ihmisiä tapahtumiinsa, missä Toivakka saa samalla hyvää
mainosta juuri luonnonläheisyydellä ja maaseutumaisuudellaan.
Logistisesti paikka on myös huono. Ruuhimäen ennestään kapea tie joutuu kovalle kuormalle ja rasitukselle ja se on myös
vaarallinen muille tielläliikkujille kuten koulukyytiläisille, lenkkeilijöille ja autoilijoille. Nyt kun tukkirekan kohtaa Ruuhimäentiellä, on auto melkein pysäytettävä ja vietävä aivan tien pientareelle. Talvella tie on entistä kapeampi ja talvella haketta eniten kuskataan lämpölaitoksille.
Paikkoja on muitakin mihin Bioterminaalin voi perustaa. Kauemmaksi maaseudun rauhasta ja valtateiden varsille. Eikö
Viisarimäen teollisuusalue ole juurikin tarkoitettu teollisuudelle?
Kalliopohjavedestä tulee alueelta tehdä lisäselvityksiä. Alueelle nousi v. 2018 vettä kyseiselle alueelle todella paljon suureksi lammeksi. Vesi oli täysin kirkasta. Kesä oli tuolloin kuuma ja vähäsateinen. Vesi ei voinut olla peräisin kesäsateista.
Nyt kyseinen alue on ollut maisemoitu.
Vaadimme lisäaikaa asioiden perusteelliselle tutkimiselle, että Toivakan kuntalaiset eli Ruuhimäen kylän asukkaat, eivät
joudu ikäviin tilanteisiin juomaveden tai liikkumisen suhteen tulevaisuudessa.
Mielipide 10 Leeni Minkkinen, Wäärälä Oy:
Haluan oman yritystoiminnan vuoksi jättää vastineeni/valituksen koskien yo. ympäristölupahakemusta.
Sillä laitoksella tulisi olemaan peruuttamattomia ongelmia Wäärälän yritystoimintaan ja vilpittömästi uskon, että joutuisi
oman yritykseni lopettamaan sen myötä. Wäärälän toiminta pohjautuu luonnon rauhaan ja puhtauteen.
Rekkaliikenne (hakemuksessa mainittu 10-15 rekkaa vuorokaudessa, liikenne ympäri vuorokauden) aiheuttaisi jo itsessään haasteita hiljaisuuden jooga- ja meditaatioviikonlopuille. Jooga ja hiljaisuuden toiminta tapahtuu paljon luonnossa ja
järvi kannattaa kaikki äänet sen toiselta rannalta Wäärälän rannalle. Jos suunnitteilla oleva laitos tulisi rekkaliikenteen
lisäksi äänet muodostuisivat kantojen jyrsijöistä, joiden tiedän kokemuksesta kuuluvan ja kauas.
Tämä toiminta olisi mahdollista joka päivä klo 06-22 välillä. Meteli olisi minun toimintaani ajatellen sietämätöntä ja tiedän
jo nyt, että tämän toteutuessa ensi vuoden lähes täysi kesä peruuntuisi kokonaan.
Tämän lisäksi tiedän, että hajuhaitat ovat myös osa todellisuutta tällaisen laitoksen kanssa.
Lisäksi mietityttää omien asiakkaideni turvallisuus tänne saapuessa.
Tuollainen iso rekka kun tulee vastaan kapealla museotiellä niin kuinka tämä hoidetaan? Kuka korvaa sattuvat aineellisettai henkilövahingot?
Kuinka tämä rauhan ja arjesta pysähtymisen mielikuva kärsii rekkaliikenteen alkaessa? Aivan peruuttamatonta yritykselleni.
Voitteko myös taata, että alueella johon laitosta haetaan ja jossa on ollut mm. 2018 todella laaja, erittäin kirkasvetinen
esiintymä (kunnes se kiireesti maa-aineksilla peitettiin), ei aiheuta tuhoja meidän kaikkien vesien laatuun? Liitteenä kuva
tästä.
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Miksi tuollainen laitos on tehtävä asutuksen ja olemassaolevien yrityksien lähelle, varsinkin kun liiketoiminta tulee pahimmassa tapauksessa loppumaan kokonaan. Hiljaisuus ja puhtaus ovat yritykseni kantavia toiminta-ajatuksia.
Nyt jo kurssien pitäjät ovat kokeneet ajoittain haasteeksi moottoriradan äänet, joten tiedän, että tämän lisäyksen tullessa
he valitsevat toisen paikan.
Toivon myös, että otatte päätöksissänne huomioon, että kaiken lisäksi yrittäjä, joka hakemuksen on tehnyt, on Laukaan
kunnan kanssa rikkonut rajusti sopimuksia vastaavissa asioissa, joten luottamus hakemuksen oikeellisuuteen on nollassa.
Uskon asiaa selviteltyäni, että todellisuus esim. rekkojen määrissä tulee olemana kausittain hyvin toisenlainen.
Vaadin jatkoaikaa kunnes mm. pohjavesiasia on varmasti selvitetty ja esitän muutoin, että toiminnalle etsitään jostain
syrjäisempi paikka, jossa muut yritykset eivät toiminnasta kärsi ja jonka välittömässä läheisyydessä ei ole asuinrakennuksia.
Vastinepyyntö hakemukseen
Hakijaa on pyydetty 26.8.2020 antamaan vastineensa annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin.

Täydennys ympäristölupahakemukseen ja vastine lausuntoihin ja muistutuksiin
Setsuuri Oy täydentää bioterminaalin ympäristölupahakemusta ja vastaa ympäristölupahakemuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin seuraavasti:
Täydennys ympäristölupahakemukseen
Kiinteistön omistus
Ympäristölupahakemuksen kohteena olevan kiinteistön Rno 850-402-82-0 määräalan on Setsuuri Oy ostanut kiinteistön
omistajalta Risto Montoselta. Määräalan lohkomista ei ole vielä suoritettu.
Kannot
Kaikki kannot eivät ole jätettä, kuten hakkuun yhteydessä energiaksi nostettu puu. Vain erilaisessa rakentamisessa syntyneet kannot ovat jätettä (jätekoodit 17 02 01 ja 20 01 38) voidaan luokitella jätteeksi. Vastaanotettavista kannoista arviolta 2/3 on hakkuiden ja vastaavien metsänparannustöiden yhteydessä nostettavia kantoja ja loput 1/3 rakennustyömailta tulevia kantoja. Jätepuuksi luokiteltavia kantoja arvioidaan tulevan enintään 5 000 t/a, loppuosa luokitellaan puhtaaksi energiapuuksi.
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Vastaanotettavat materiaalimäärät ja varastomäärät
Laitokselle tulevien materiaalien vuosittaiset enimmäismäärät ja suurimmat eri materiaalien kertavarastointimäärä on
esitetty seuraavassa taulukossa. Muutokset on esitetty punaisella.
Materiaali

Jätetunnus

Määrä

Max. varasto

t/a

(t)

Energiapuu, kannot hakuista, ym. puhdas puu

50 000

20 000 puu
20 000 hake

Tukkien ja ainespuun varastointi

10 000

10 000

Kannot rakennustyömailta

17 02 01, 20 01 38

5 000

1 000

Jätepuu

03 01 05, 15 01 03,
17 02 01, 19 12 07

3 000

500 puu
2 000 hake

Yhteensä

68 000

Energiapuuhakkeen varastointimäärää on pienennetty 30 000 t > 20 000 t ja hakkuista tulevat kannot
sisältyvät vuosittain energiapuun määrään. Energiapuun ja siitä valmistetun hakkeen suurin kertavarastomäärä ei ole koskaan yhtä aikaa alueella.
Normaalitilanteessa kertavarastojen määrän arvioidaan olevan korkeintaan noin puolet suurimmasta yhteenlasketusta kertavarastomäärästä eli noin 30 000 tonnia. Vastaanotettavien ja varastoitavien materiaalien laji ja määrä riippuu markkinatilanteesta.
Puu-ja hakevarastot pyritään pitämään mahdollisimman pieninä. Setsuuri Oy:n etu on saada puun kierto
nopeaksi ja myydä hake/murske voimalaitoksille mahdollisimman nopeasti.

Setsuuri Oy:n vastine lausuntoihin ja muistutuksiin
Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto
Luvanvaraisuus
Ammattimainen jätteenkäsittely (jätepuu) on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 1 momentin sekä ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f mukaan.
Vakuuden arvo
Jätepuun murskauskustannus on 10 €/t (sis alv), kun murskaus teetetään ulkopuolisella urakoitsijalla. Kun jätepuu on
murskattu, se on hyvää polttoainetta, jonka arvo kattaa reilusti kuljetuskustannukset polttolaitokseen, jolla lupa polttaa
ko mursketta. Jätepuumurskeen max. määrä on 2 000 tonnia. Puuhakkeen positiivisen arvon vuoksi se ei tarvitse vakuutta.
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Täydennyksessä esitetyn materiaalien vastaanottotaulukon mukaisesti jätepuuta varastoidaan enintään 1 000 tonnia,
joten vakuus asianmukaisen jätehuollon osalta on 1 500 t x 10 €/t = 15 000 euroa.
Bioterminaalin seurannan ja tarkkailun vuosikustannus on enintään 1 000 euroa (sis alv). Seurantaa esitetään tehtäväksi
vuosi toiminnan lopettamisen jälkeen. Alueella ei varastoida muuta jätettä kuin
Jätevakuuden kokonaishinnaksi esitetään on 16 000 euroa.
Varastointialueen koko
Päivitetyt varastoitavat materiaalimäärät on esitetty edellä täydennyksenä.
Normaalitilanteessa kertavarastojen määrän arvioidaan olevan korkeintaan noin puolet suurimmasta yhteenlasketusta
kertavarastomäärästä. Hakkeita voidaan varastoida kymmeniä metriä korkeissa kasoissa, joten puuvarastot mahtuvat
hyvin alueelle.
Onnettomuustilanteet
Bioterminaalin alue riittää hyvin puumateriaalin varastointiin. Biopolttoaineiden varastoinnissa tulipaloriski huomioidaan
puun ja murskekasojen sijoittelussa siten, että kasojen väliin jää riittävästi tilaa liikkumiseen ja sammutustöihin. Palo voidaan näin myös rajoittaa helpommin.
Palava/kytevä hakekasa levitetään kentälle.
Alue sijaitsee kalliolouhoksessa, jossa mahdollisessa tulipalotilanteessa palo on helposti hallittavissa ja sammutusvedet
voidaan allastaa louhokseen sulkemalla hulevesiviemäröinti.
Öljy- ja polttoainevahinkotilanteessa neste imeytetään turpeeseen tai hakkeeseen ja toimitetaan vaarallisten jätteiden
vastaanottopaikkaan.
Jätesiirtoasiakirjat
Puujätteiden siirroista laaditaan siirtoasiakirjat.
Melu
Melumittauksenlähimmän asuinrakennuksen alueella tekee ulkopuolinen konsultti.
Liikenne painottuu talvikuukausille, varsinkin hakkeen kuljetuksen osalta. Hakkeen kuljetusrekan kuorman paino on noin
35 t. Jos haketta tehdään lähes hakemuksen mukainen maksimi määrä 60 000 t ja haketta kuljetettaisiin 300 vrk/a, niin
liikennemäärä olisi 6 autoa/vrk. Vastaavasti, jos puuta tuotaisiin 60 000 t/a bioterminaaliin keskimäärin 15 tonnin kuormissa 300 vrk/a, liikennemäärä olisi noin 13 ajoneuvokäyntiä vuorokaudessa. Käytännössä kuljetettavat ja käsiteltävät
materiaalimäärät ovat huomattavasti pienempiä, joten 10-15 rekka- ja kuorma-auton liikennemäärä on realistinen keskimääräinen arvio. Liikennemäärät ovat kuitenkin ajoittain suurempia talvella kuin kesällä.
Pöly
Pölyä hallitaan kuljettimien pudotuskorkeuden säätämisellä ja liikennöintialueet puhdistetaan säännöllisesti, jotta liikenteen aiheuttama pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi.
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Murskaus tapahtuu vanhassa kalliolouhoksessa, joka on maanpinnan alapuolella. Tuulet eivät vaikuta niin suuresti pölyn
leviämiseen kuin maan pinnan tasolla. Lähimmän asuintalon välissä on tiheä metsä, joka estää pölyn leviämistä tehokkaasti.
Päästöt vesistöön
Puunhaketusalueelta ei voi tulla merkittäviä haita-aineita, joten katsomme, että säännölliselle hulevesien näytteenotolle
ei ole tarvetta. Toiminnan aloitusvaiheessa voidaan ottaa tasausaltaan jälkeen lähtevästä vedestä yksittäinen näyte, josta
analysoidaan: pH, sähkönjohtavuus, kiintoaine, kemiallinen hapenkulutus, arseeni, kromi, kupari, nikkeli, sinkki, lyijy ja
kokonaishiilivedyt (C10-C40).
Laukaan kunnan lausunto
Kiinteistön aiemmalle toiminnalle, maa-ainesten ottoon ja murskaukseen on ollut maa-ainestenottolupa. Toivakan kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt Jyvässeudun Sora Oy:lle luvan 20.11.2008 (liite 1).
Maisemointityöt on tehty ottaen huomioon osin alueelle suunniteltu bioterminaali. Maisemointiin käytetyt maa-aineksen
mm. luiskista joudutaan kuljettamaan pois alueelta. Kallioleikkausten reunoille asennetaan aidat niiltä osin mistä maaainekset poistetaan luiskista. Maa-ainekset käytetään meluvallien rakentamiseen muissa kohteissa.
Alueen pinnoittamisella ei ole merkitystä hulevesien johtumiselle maaperään, koska alueen maaperä on kalliota. Alueelle
ei otetaan vastaan vain puumateriaalia. Kyllästettyä puuta ei oteta vastaan. Alueella ei käsitellä sellaisia materiaaleja,
josta olisi haittaa alueen pohjavedelle, eikä alue ole luokitellulla pohjavesialueella.
Kiinteistölle asennetaan sähköliittymä.
Autovaaka asennetaan, kun alueelle ruvetaan vastaanottamaan jätemateriaaleja, vaihtoehtoisesti jätepuukuormat punnitaan Setsuuri Oy:n Savion asemalla, kunnes autovaaka on saatu asennettua bioterminaaliin. Energiapuun tarkat punnitukset tapahtuvat lähtökohtaisesti hakkeena vastaanottavan voimalaitoksen vaa’alla.
Sosiaalitilojen jätevedet johdetaan umpikaivoon.
Jätelain 120 § mukainen jätteiden käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma toimitetaan valvontaviranomaiselle ennen
toiminnan aloittamista.
Jätepuuhakkeen tuotannosta laaditaan laadunhallintajärjestelmä ennen toiminnan aloittamista. Laatuluokkaan C kuuluva
jätepuumurske toimitetaan vastaanottajalle, jolla on lupa ottaa vastaan ko mursketta.
Laitoksen meluvaikutukset voidaan mitata, kun toiminta aloitetaan. Toiminta ei saa ylittää meluraja-arvoja, jotka on asetettu asuinkiinteistölle. Laukaan kunnan puolella oleville moottoriradoille on määrätty rakennettavaksi meluvallit, joita ei
ole vielä rakennettu. Moottoriratojen ja bioterminaalin melu yhteisvaikutukset olisi sopivaa mitata, kun meluvallit on rakennettu.
Purkupuujätteen mukana tuleva sekalainen jäte erotellaan ja kerätään vaihtolavalle, jolla jäte toimitetaan ko jätteen vastaanottoluvan omaavaan vastaanottopisteeseen. Lajiteltu metalli toimitetaan Setsuuri Oy:n Savion toimipisteeseen.
Hakemuksessa on ollut virheellinen tieto, että toiminta olisi olemassa olevaa toimintaa. Alueella on kuitenkin ollut kivenlouhintaa ja murskausta, mikä aiheuttaa lähtökohtaisesti suuremman melurasituksen kuin puun murskaus/haketus.
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Keski-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueen lausunto
ELY-keskuksen lausunnossa esitettyjä liikennemäärien kasvusta johtuvia toimenpiteiden tarpeellisuutta voi ELY-keskuksen
liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue arvioida sen jälkeen, jos bioterminaalin liikennemäärä kasvaa lupahakemuksen kapasiteettimääriin. Toiminnan alkuvaiheessa materiaalimäärät arvioidaan olevan huomattavasti kapasiteettimääriä pienemmät, joten liikennemäärät ovat alkuvaiheessa myös maltillisia.
Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaoston lausunto
Ei kommentoitavaa.
Seppo Sireniuksen muistutus (mielipide 8)
Suunnitellun bioterminaalin läheisyydessä ei ole sellaisia luvanvaraisia toimintoja, kuten moottoriradat, joilla olisi teknillinen ja toiminnallinen yhteys bioterminaalin toimintoihin. Toiminta ei vaadi valtion ympäristölupaviranomaisen ratkaisua.
Bioterminaalin lupahakemuksesta on Keski-Suomen ELY-keskus antanut lausunnot.
Suunnitellusta bioterminaalista ei aiheudu yksin eikä yhdessä merkittävää ympäristön yleisen viihtyvyyden vähenemistä,
ympäristön yleisen virkistyskäytön soveltuvuuden vähenemistä, vahinkoa tai haittaa omaisuudelle. Toiminnasta ei aiheudu naapureille kohtuutonta rasitusta.
Toiminnasta ei aiheudu sellaista merkittäviä ympäristövaikutuksia, että siihen tarvitaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain YVA-menettelyä. ELY-keskus on antanut lausunnon hankkeesta, eikä ole vaatinut erillistä YVAmenettelyn harkintaa.
Ympäristölupahakemuksessa ja täydennyksissä on annettu riittävä selvitys toiminnan ympäristövaikutuksista.
Kalliolouhokseen ei kerry vettä, kun alueelle rakennetaan asianmukaiset hulevesien johtamisjärjestelmät ja tasausallas.
Murskauksessa ei käytetä minkäänlaisia kemikaaleja.
Alueelle ei tuoda sellaista materiaalia, joka voisi aiheuttaa maaperän pilaantumista. Polttoainesäiliöt tuodaan alueella
vain silloin, kun haketus on käynnissä. Säiliöt ovat kaksivaippaisia lukittavia säiliöitä.
Melumallinnus on arvio melusta. Melunmittaukseen erikoistuneen konsultin mittaus lähimmän asuintalon alueella antaa
todellisen kuvan äänenpainetasosta, kun laitos on toiminnassa.
Marita ja Pekka Kuikan muistutus (mielipide 1)
Muistutuksessa on valokuva lammikosta, joka on otettu silloin, kun kalliolouhokselta lähtevä oja oli tukittu.
Mika Minkkisen muistutus (mielipide 2)
Liikenne alueelle pohjoisen suunnasta tulee Kuopiontieltä 2 km Ruuhimäentietä. Etelän suunnasta tulevat rekat ja
kuorma-autot ajavat alueelle Mikkelintien kautta. Toivakan suunnasta tulevat autot ajavat alueelle reittiä Huikontie-Uusitie-Mikkelintie-Moottoriradantie, ei Ruuhimäentien kautta. Suunnitellun bioterminaalin eteläpuolella ei Ruuhimäentiellä
tule juuri olemaan liikennettä bioterminaalille. Setsuuri Oy käyttää ja edellyttää myös kaikilta autoilijoilta, että etelän
suuntaan lähtevä tai etelästä tuleva liikenne tulee Mikkelintien kautta.
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Leeni Minkkisen (Wäärälä Oy) ja Sari Ridon muistutus (mielipide 3 ja 10)
Wäärälän tila sijaitsee 1,3 km etäisyydellä suunnitellusta bioterminaalihankkeesta. Bioterminaalin toiminnasta ei voi tulla
sellaisia ympäristövaikutuksia, jotka haittaisivat muistuttajan liiketoimintaa. Liikennemäärä ei kasva Wäärälän tilan alueella eikä tilan alueen kohdalla, eikä Ruuhimäentiellä.
Kankaisten kyläkoulun muistutus (mielipide 4)
Kuorma-autoliikenne ei tule lisääntymään Ruuhimäentiellä Toivakan kunnan alueella. Viittaamme mielipiteen 2.vastineeseen.
Kankaisten kyläkoulun vanhempainyhdistys ry:n muistutus (mielipide 5)
Viittaamme mielipiteen 2. vastineeseen liikennereiteistä. Ruuhimäen alueelle ei tule olemaan sellaista meluhaittaa, joka
vaikuttaisi asumisviihtyvyyteen.
Ruuhimäki-seura ry:n muistutus (mielipide 6)
Viittaamme edellisten muistutusten vastineisiin.
Lähialueen asukkaiden ja mökkiläisten muistutus (mielipide 7)
Toiminta ei aiheuta hajuhaittoja. Pohjavesitutkimukset ovat tarpeettomia, koska alueelle ei tuoda materiaaleja, jotka voisivat pilata pohjavettä, lisäksi maaperä on kalliota.
Viittaamme ELY-keskukselle annettuun ja edellisten muistutusten vastineisiin.
Marleena Pumperin ja Jaakko Haukkalan muistutus (mielipide 9)
Viittaamme ELY-keskukselle annettuun ja edellisten muistutusten vastineisiin.

Pyydetyt lisälausunnot
Hakemuksesta pyydettiin vielä lausunto Keski-Suomen pelastuslaitokselta.
Keski-Suomen pelastuslaitoksen lausunto 7.10.2020:
Nyt käsiteltävässä lupahakemuksessa ei pelastusviranomaisen näkökulmasta ole otettu riittävällä tasolla kantaa toiminnanharjoittajan omatoimisen varautumisen järjestelyihin. Ympäristönsuojelulain 527/2014 15§:n mukaan luvanvaraisen ja
ilmoituksen varaisen toiminnan harjoittajan on ennakolta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niistä aiheutuvien haitallisten seurausten rajoittamiseksi. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty myös pelastuslain 379/2011 3. luvussa. Pelastuslain 14§:n mukaan kiinteistön omistajan ja haltijan
sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan ehkäistävä tulipalojen syttyminen ja muiden vaaratilanteiden syntyminen, varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteessa, varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät sekä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi. Lupahakemusta tulee täydentää lisäselvityksellä toimenpiteistä, joilla ehkäistään tulipalojen ja muiden onnettomuustilanteiden syntyminen, sekä toimenpiteistä mahdollisten onnettomuustilanteiden varalle ja niistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.
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Pelastusviranomainen huomauttaa, että alueelle tulee olla pelastusajoneuvoille soveltuvat kulkuyhteydet. Pelastuslain
379/2011 11§:n mukaan kiinteistön omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet ja muut kulkuyhteydet pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä. Pelastustoiminnan helpottamiseksi alueelle kehotetaan järjestämään pelastusajoneuvoille soveltuva kulkuyhteys kahdesta eri suunnasta. Alueen sisäiset kulkuväylät tulee olla myös riittävät ja palon leviämisen ehkäisemiseksi energiapuukasojen keskinäiset etäisyydet tulee olla riittävät. Etäisyydet tulee olla määritelty ympäristöluvassa ja määrittelyssä tulee ottaa huomioon tulipalon aiheuttama lämpösäteilyn aiheuttama lämpökuormitus.
Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTOon on kirjattu useita bio-energian käsittelystä ja varastoinnista
johtuneita tulipaloja. Keski-Suomen pelastuslaitoksen alueella tällaisia tulipaloja on tapahtunut joka vuosi, kun tarkastellaan vuosina 2016-2019 kirjattuja onnettomuuksia. Tällaiset tulipalot ovat haasteellisia sammuttaa ja vaativat usein suuria
sammutusvesimääriä. Sammutusvesien mukana alueelta voi kulkeutua terveydelle tai ympäristölle vaarallisia kemikaaleja,
jotka voivat aiheuttaa ympäristöhaittoja pinta- ja pohjavesissä sekä maaperässä. Toiminnanharjoittajan näin ollen tulisi
käsitellä lupahakemuksessa myös sammutusvesien hallintaan ja mahdolliseen talteenottoon liittyvät järjestelyt. Hakemuksessa ei mainita laskeutusaltaan mitoitusperusteita eikä maininta hulevesiviemäröinnin sulkemisesta pelastusviranomaisen näkökulmasta ole riittävä selvitys.
Lupahakemuksessa mainitaan, että alueella ei varastoida poltto- ja voiteluaineita. Hakemuksessa kuitenkin mainitaan,
että murskaustoiminnan aikana alueella on tarkoitus varastoida tarvittavia poltto- ja voiteluaineita tilapäisesti. Mikäli alueella tilapäisesti tai pysyväisluontoisesti käsitellään ja varastoidaan polttoaineita tai muita kemikaaleja, tulee niiden varastoinnissa ja käsittelyssä huomioida mitä kemikaaliturvallisuuslaissa 390/2005 ja valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten
kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015 on säädetty.
Pelastusviranomainen suosittelee toiminnan luonne huomioiden kohteeseen laadittavan pelastuslain 379/2011 15§:n
mukainen pelastussuunnitelma. Pelastusviranomaisen näkemyksen mukaan lupaviranomainen voi ympäristöluvassa edellyttää pelastussuunnitelman laatimista osana toiminnanharjoittajan omatoimista varautumista.

Setsuuri Oy:n vastine Keski-Suomen pelastuslaitoksen lausuntoon:
Toimenpiteet tulipalojen ehkäisemiseksi ja mahdollisten onnettomuustilanteiden varalle ja niistä aiheutuvien haittojen
vähentämiseksi ovat seuraavat:
Alueelle tulee olemaan hyvät yhteydet pelastusajoneuvoille, koska alueelle ajetaan pääsääntöisesti raskaille ajoneuvoilla.
Pelastustoimen helpottamiseksi alueelle tehdään toinen lähestymistie alueen itäreunalle. Hälytysajoneuvojen kulkuyhteydet pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä.
Puuaineksen ja murskeiden varastoinnissa tulipaloriski huomioidaan polttoainekasojen sijoittelussa ja riittävissä aumojen
väleissä, niin että pyöräkoneille ja ajoneuvoille on aina riittävästi tilaa sammutustöihin.
Hulevesien laskeutusallas mitoitetaan siten, että sen tilavuus on vähintään 1 m3 kentän 100 m2 kohden. Altaan koko tulee olemaan noin 250 m3. Tulipalotilanteessa hulevesien johtaminen maastoon estetään viemärinsulkuventtiilillä. Tällöin
palovedet alkavat kerääntyä tasausaltaan lisäksi kenttäalueelle, koska eteläpuolella kentän pinta nousee. Kentän allastetun alueen koko on noin 1,5 ha, joten palovesille on riittävästi allastettua tilaa.
Alueella on käytettävissä pyöräkone, jota voidaan hyödyntää sammutustoimissa, mm levittämään palavaa hakekasaa.
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Mahdollisen tulipalon jälkeen otetaan altaasta näytteet. Analyysitulosten ja viranomaisten ohjeiden mukaisesti palovesi
lasketaan avo-ojaan tai kerätään imuautoilla ja toimitetaan käsiteltäväksi laitokseen, jolla on lupa ko. veden käsittelyyn.
Laitokselle laaditaan pelastussuunnitelma.
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU
Ympäristölautakunta päättää myöntää Setsuuri Oy:lle ympäristöluvan hakemuksen mukaiseen toimintaan. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksen mukaisesti ja tämän päätöksen lupamääräyksiä noudattaen.
Hakijalle myönnetään YSL 199 §:n mukainen lupa aloittaa toiminta lupapäätöksen mukaisena mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta edellyttäen, että hakija on asettanut ennen aloittamista valvontaviranomaisen hyväksi 10 000 €:n vakuuden.
Päätöksen tultua lainvoimaiseksi ja ennen toiminnan käynnistymistä, Toivakan kunta ottaa yhteyttä Keski-Suomen ELYkeskukseen ja sopii nopeusrajoituksen alentamisesta nykyisestä 80 km/h (yleisrajoitus) tasoon 60 km/h, yhdystiellä
16670.
Annetuissa lausunnoissa/mielipiteissä/muistutuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon lupamääräyksissä 1 – 35.

Yleiset määräykset
1. Ympäristölupa koskee ympäristölupahakemuksen täydennyksessä esitettyjä vastaanotettavia materiaaleja, vuosittaiset
enimmäismäärät ja suurimmat eri materiaalien kertavarastointimäärät on esitetty seuraavassa taulukossa:
Materiaali

Jätetunnus

Määrä

Max. varasto

t/a

(t)

Energiapuu, kannot hakkuista, ym. puhdas puu

50 000

20 000 puu
20 000 hake

Tukkien ja ainespuun varastointi

10 000

10 000

Kannot rakennustyömailta

17 02 01, 20 01 38

5 000

1 000

Jätepuu

03 01 05, 15 01 03,
17 02 01, 19 12 07

3 000

500 puu
2 000 hake

Yhteensä

68 000

Muun kuin edellä mainitun jätteen vastaanotto alueelle on kielletty. Jätteen laadun toteamiseksi kuormat on tarkastettava silmämääräisesti ennen niiden kippaamista kentälle. Jos alueelle tuodussa kuormassa havaitaan olevan muuta jätettä
kuin mitä alueelle on sallittua tuoda, kuorma on palautettava lähettäjälle tai ohjattava sellaiseen vastaanottopaikkaan,
jolla on lupa vastaanottaa kuorman sisältämää jätettä.
Mahdolliset jätekuormien mukana alueelle tulevat vähäiset määrät vaarallista jätettä tai muuta jätettä, jota alueelle ei ole
lupa ottaa vastaan, tulee erotella rakennuspurkujätteestä, varastoida jätteen laadun edellyttämällä tavalla ja toimittaa
jätteen laadun mukaisiin vastaanottopaikkoihin. Tämän vuoksi jokainen kuorma tulee tarkastaa heti, kun se on kipattu
kentälle. Nestemäiset vaaralliset jätteet tulee säilyttää ennen niiden pois kuljettamista lukitussa tilassa siten, että ne eivät
vuototilanteessa pääse ympäristöön.
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2. Vastaanotettavien puujätteiden määrän on oltava alle 8 000 tonnia vuodessa. Kerrallaan varastoitava määrä saa olla
enintään 3 500 tonnia. Edellä mainitun kerrallaan varastoitavan jätemäärän täyttyessä alueelle ei saa vastaanottaa uutta
jätettä ennen kuin varastointimäärä saadaan jätteen edelleen toimitusten myötä pysymään luvallisella tasolla.
3. Laitokselle tulee asentaa autovaaka ennen toiminnan aloittamista ja kaikki vastaanotettavat kuormat tulee punnita ja
rekisteröidä tietokantaan.
4. Melua aiheuttavaa jätteenkäsittelytoimintaa saa harjoittaa bioterminaalissa ma - pe klo 7-22 ja la 7-18. Viikonloppuisin
ja virallisina pyhäpäivinä ja niiden aattoina ei haketeta eikä murskata.
Jätteiden vastaanottoajat ja vastaavan hoitajan yhteystiedot on ilmoitettava alueen sisäänkäynnin yhteydessä olevassa
taulussa ja asemalla on vastaanottoaikoina oltava valvoja, joka tarkastaa kuormat ja osoittaa tarvittaessa jätteelle sijoituspaikat.
5. Laitoksen hoidosta, käytöstä ja toiminnan tarkkailusta vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on toimitettava Toivakan
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Myös henkilön vaihtuminen tai henkilön yhteystietojen muutokset on ilmoitettava viipymättä.
6. Toiminta-alue on pääosin kalliomaaperää. Mikäli toiminta-alueen aiemman toiminnan jäljiltä ympäristössä on jyrkkiä
kallioleikkauksia, tulee asentaa kulunestävät aidat (materiaali puu tai metalli).
7. Alueelle pääsy toiminta-aikojen ulkopuolella tulee estää.
8. Mikäli kiinteistölle rakennetaan sosiaalitilat, tulee rakennukselle hakea rakennuslupa rakennusvalvonnan kautta ja esittää tarvittavat suunnitelmat, esim. pääpiirustukset, asemapiirros, jätevesien käsittelysuunnitelma.

Jätehuolto
9. Rakennusjätteeksi luokiteltavan puujätteen siirrosta on laadittava siirtoasiakirja, joka on pidettävä mukana jätteen siirron aikana ja se on annettava siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Vastaanottajan (toiminnanharjoittaja) on vahvistettava jätteen vastaanottoasiakirjaan tehdyllä allekirjoituksellaan tai muin luotettavin järjestelyin.
10. Toiminnasta syntyvät jätteet on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. Toiminnassa mahdollisesti syntyvät vaaralliset
jätteet on varastoitava suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa katettuina tai muuten vesitiiviisti. Vaarallisten
jätteiden pääsy maaperään on estettävä. Vaaralliset jätteet on toimitettava laitokseen, jolla on hyväksytty kyseisen jätteen vastaanotto.
11. Jätteistä ei saa aiheutua roskaantumista, pölyämistä, hajuhaittaa tai pilaantumisvaaraa maaperälle tai pohja- tai pintavesille eikä muuta ympäristöhaittaa.

BAT ja häiriötilanteet
12. Luvanhaltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisen tekniikan käyttöönottoon, mikäli se on taloudellisesti kohtuullista.
13. Palon leviämisen ehkäisemiseksi energiapuukasojen keskinäiset etäisyydet tulee olla riittävät, kuitenkin vähintään
kymmenen (10) metriä. Muun materiaalin keskinäinen vähimmäisetäisyys oltava vähintään kuusi (6) metriä.
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14. Biopolttoaineiden varastoinnissa tulipaloriski tulee huomioida hakemuksessa ja sen täydennyksessä esitetyn kaltaisesti. Puun ja murskekasojen sijoittelussa huomioitava, että kasojen väliin jää riittävästi tilaa liikkumiseen ja sammutustöihin. Hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet ja muut kulkuyhteydet on pidettävä ajokelpoisina ja esteettöminä.
15. Vahinko- tai onnettomuustilanteiden varalta toiminnanharjoittajalla on oltava alueella asianmukainen alkusammutuskalusto sekä riittävästi imeytysaineita ja kalustoa vuotojen keräämiseksi. Mahdollisuus sammutusveden ottamiseen hulevesialtaasta on varmistettava. Häiriötilanteista tai onnettomuuksista, kuten öljy- tai polttoainevahingoista, joissa syntyy
päästöjä maaperään tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa sekä muista poikkeavista tilanteista on ilmoitettava viipymättä Keski-Suomen ympäristökeskukselle ja pelastuslaitokselle. Ympäristölautakunta voi ilmoituksen johdosta antaa
määräyksiä, jotka ovat tarpeen ympäristön pilaantumisen estämiseksi tai maaperän puhdistamiseksi.
16. Ennen toiminnan aloittamista on laadittava ja hyväksytettävä pelastuslain 15 §:n mukainen pelastussuunnitelma pelastuslain 14 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä. Suunnitelmaa tulee ylläpitää ja päivittää muutoksien yhteydessä.

Hulevesien johtaminen ja laadun tarkkailu
17. Hulevesisuunnitelma tulee toimittaa viranomaiselle hyväksyttäväksi ennen toiminnan aloittamista. Hulevesisuunnitelmassa tulee esittää toimet, ettei pohjaveden tai maaperän pilaantumisriskiä aiheuteta. Hulevesisuunnitelmassa tulee ottaa huomioon mahdolliset toimet tulipalotilanteessa. Lisäksi hulevesisuunnitelmassa tulee olla laskeutusaltaan mitoitus,
jotta varmistetaan altaan riittävä koko myös suurempien virtaamien aikana (laskeutusaltaan lietteen huuhtoutumisen
estäminen). Laskeutusallas tulee tyhjentää tarvittaessa, mutta vähintään kerran vuodessa. Hulevesinäyte, josta seuraavat
kerta-analyysit: pH, sähkönjohtavuus, kiintoaine, kemiallinen hapenkulutus, arseeni, kromi, kupari, nikkeli, sinkki, lyijy ja
kokonaishiilivedyt (C10-C40), tulee ottaa toiminnan käynnistyttyä ja vakiinnuttua, toukokuussa 2022. Mahdollisten poikkeus- ja onnettomuustilanteiden yhteydessä edellä mainitut kerta-analyysit tulee myös ottaa ja toimittaa tulokset viranomaiselle. Näytteidenotto ja analysointi tulee teetättää ulkopuolisella taholla.
Hulevesinäyte tulee ottaa muulloin valvontaviranomaisen määräyksestä, mikäli on perusteltu syy epäillä pilaantumista.
18. Suunnitelmassa tulee huomioida, että hulevesialtaan lähtevien vesien viemäröinnissä on oltava sulkuventtiilikaivo ja
sen jälkeen öljynerotuskaivo. Poikkeustilanteissa altaasta lähtevän veden virtaus on oltava katkaistavissa.

Melu
19. Mahdollisen häiritsevän melun osalta tulee huomioida, ettei Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista
(993/1992) §:t 2 ja 3 mukaiset ohjearvot ylity.
2 § Ohjearvot ulkona: Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa
(klo 22-7) 50 dB. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei kuitenkaan sovelleta yöohjearvoja.
Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja
luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40
dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa 1 momentissa mainittuja
ohjearvoja. Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun
tai luonnon havainnointiin yöllä.
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3 § Ohjearvot sisällä: Asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa on ohjeena, että ulkoa kantautuvasta melusta
aiheutuva melutaso sisällä alittaa melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvon (klo 7-22)
35 dB ja yöohjearvon (klo 22-7) 30 dB.
Opetus- ja kokoontumistiloissa sovelletaan ainoastaan melutason päiväohjearvoa 35 dB sekä liike- ja toimistohuoneissa päiväohjearvoa 45 dB.
Lisäksi tulee huomioida mahdolliset yhteismeluvaikutukset toiminta-aluetta lähellä sijaitsevien moottoriratojen ajoittaisista melupäästöistä.
20. Puun haketus- ja murskaustoiminnan aiheuttama melutaso on mittautettava heti toiminnan käynnistyttyä. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa vuosia 2021 ja 2022 koskeva melun mittaus- ja tarkkailusuunnitelma Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi viimeistään 31.5.2021. Mittaustulosten perusteella ympäristönsuojeluviranomainen päättää melutarkkailun laajuudesta ja uuden tarkkailusuunnitelman tarpeellisuudesta kahden ensimmäisen
toimintavuoden jälkeen.
Mittaukset tulee tehdä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Mittaustulokset on toimitettava viikon ja mittausraportti kuukauden sisällä mittausten suorittamisesta tiedoksi Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
21. Melumittaus tulee suorittaa ulkopuolisen tahon toimesta.
22. Mikäli mittauksissa todetaan, että sallittu melutason raja-arvo ylittyy, tulee luvanhaltijan ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin haitan poistamiseksi ja raportoida tehdyistä toimenpiteistä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mittaukset tulee uusia viikon sisällä tehtyjen toimenpiteiden jälkeen.

Maaperän, ilmakehän ja pohjaveden suojelu
23. Toiminta-alueelle murskaustoiminnan aikana tuotavat polttoaineet on oltava lukittavassa kaksivaippaisessa polttoainesäiliössä, mikä on varustettu ylitäytön estolla ja säiliön tilavuutta vastaavalla katetulla suoja-altaalla. Polttoöljysäiliön
läheisyydessä on oltava imeytysainetta. Mikäli alueella tilapäisesti tai pysyväisluontoisesti käsitellään ja varastoidaan polttoaineita tai muita kemikaaleja, tulee niiden varastoinnissa ja käsittelyssä huomioida, mitä kemikaaliturvallisuuslaissa
390/2005 ja valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015 on säädetty.
24. Mahdollisia syntyviä pölyhaittoja tulee torjua ja estää käytettävissä olevin menetelmin, kuten hakemuksen täydennyksessä esitetään kuljettimien pudotuskorkeuden säätämisellä ja liikennöintialueiden säännöllisellä puhdistamisella.
Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta hajuhaittaa, pölyä tai muuta ilmasta käsin ympäristöön leviävää haittaa lähialueelle. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa huolehdittava pölynsidonnasta. Puujätteen murskauksen yhteydessä pölyämistä on tarvittaessa torjuttava esim. kastelulla, suolauksella, sääolosuhteet huomioiden.
Asumiseen, loma-asutukseen tai oleskeluun käytettävillä alueilla eivät toiminnasta aiheutuvat hiukkaspäästöt saa ylittää
hengitettävien hiukkasten (PM) osalta valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta 79/2017 annettua raja-arvoa 50 μg/m3
(24 tunnin keskiarvo). Ilmanlaadun mittaukset tulee valvontaviranomaisen määräyksestä suorittaa, mikäli toiminnasta
aiheutuvasta pölyhaitasta valitetaan ja on perusteltu syy epäillä ohjearvojen ylittymistä.
25. Puuaineksen haketus- ja murskaustoiminnasta aiheutuvaa pölyä on tarkkailtava. Puun haketus ja murskaustoiminnan
aiheuttama hengitettävien hiukkasten pitoisuus on mittautettava heti toiminnan käynnistyttyä. Ilmanlaadun lähtöarvo
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saadaan, kun mittaus suoritetaan myös ennen toiminnan käynnistymistä. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa vuosia
2021 ja 2022 koskeva hengitettävien hiukkasten (PM10) mittaus- ja tarkkailusuunnitelma Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi viimeistään 31.5.2021.
Mittaustulosten perusteella ympäristönsuojeluviranomainen päättää hengitettävien hiukkasten tarkkailun laajuudesta ja
uuden tarkkailusuunnitelman tarpeellisuudesta kahden ensimmäisen toimintavuoden jälkeen.
Mittaukset on tehtävä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Mittaustulokset on toimitettava viikon ja mittausraportti on
viimeistään kuukauden kuluttua mittausten suorittamisesta Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
26. Ilmanlaadun mittaus tulee suorittaa ulkopuolisen tahon toimesta.
27. Mikäli mittauksissa todetaan, että sallittu ilmanlaadun raja-arvo ylittyy, tulee luvanhaltijan ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin haitan poistamiseksi ja raportoida tehdyistä toimenpiteistä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mittaukset tulee
uusia viikon sisällä tehtyjen toimenpiteiden jälkeen.

Toiminnan tarkkailu
28. Alueen kalliopinnan kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti ja mahdolliset halkeamat tulee täyttää/pinnoittaa.
29. Jätelain 120 § mukainen jätteiden käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma tulee toimittaa valvontaviranomaiselle
hyväksyttäväksi ennen toiminnan aloittamista.
30. Jätepuuhakkeen tuotannosta tulee laatia laadunhallintajärjestelmä ennen toiminnan aloittamista ja toimittaa se hyväksyttäväksi valvontaviranomaiselle.
31. Laitoksen kirjanpidosta/päiväkirjasta tulee käydä ilmi
-

laitokselle tulevien materiaalien määrä ja laatu sekä laitokselta lähtevien ja käsiteltyjen materiaalien toimituspaikka; toimitusajankohta ja toimittaja; puujätteen syntypaikka

-

murskauspäivät, murskeen määrä ja toimituspaikka

-

laaduntarkkailutulokset, huomioiden työmaan turvallisuussuunnitelma

-

ilmanlaadun mittausten tulokset

-

melumittausten tulokset

-

muut mahdolliset analyysit (mm. mahdollisten vesinäytteiden tulokset).

-

tiedot öljynerotuskaivon tarkistuksista ja tyhjennyksistä

Toiminnan raportointi
32. Puuaineksen haketuksesta ja murskauksesta ja niihin liittyvistä toiminnoista on pidettävä kirjaa. Toiminnanharjoittajan
on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä
vuotta koskeva yhteenveto kirjanpidosta, josta käyvät ilmi ainakin seuraavat seikat:
-

vastaanotetun energiapuun määrät sekä puujätteiden määrät ja jäteluokat

-

murskatun energiapuun määrät sekä puujätteiden määrät ja jäteluokat

-

alueella vuoden lopussa varastossa olevan käsittelemättömän ja haketetun energiapuun määrät sekä puujätteiden määrät ja jäteluokat
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-

toiminnassa muodostuneet jätteet; laatu, määrä ja toimituspaikat

-

hulevesialtaan tyhjennysajankohdat ja lietteen toimituspaikat

-

tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista ja onnettomuuksista sekä niiden johdosta tehdyt toimenpiteet

-

tiedot vuoden aikana toteutetuista tai suunnitteilla olevista muutoksista toiminnassa

Vakuus
33. Luvan saajan on asetettava YSL 59 §:n mukainen jätteen käsittelytoiminnalta vaadittava vakuus toimivaltaisen valvontaviranomaisen eduksi ennen toiminnan aloittamista. Vakuuden suuruus on 16 000 €.

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen
34. Toiminnan olennaisista muutoksista, toiminnanharjoittajan vaihtumisesta sekä toiminnan keskeyttämisestä on ilmoitettava Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
35. Toiminnan loputtua on alue saatettava sellaiseen kuntoon, ettei siitä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu vaaraa tai
haittaa terveydelle tai ympäristölle. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan
lopettamista, esitettävä Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamisesta. Toiminnan loppuessa on kiinteistön maaperän mahdollinen pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioitava ja mikäli maaperä todetaan pilaantuneeksi ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin.

RATKAISUN PERUSTELU
Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan hakemuksissa esitetyllä tavalla
ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain, naapuruussuhdelain sekä niiden
nojalla annettujen säädösten vaatimukset.
Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toimittaessa annetun päätöksen mukaisesti, toiminnasta ei
aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille.

YSL 199 §:n mukainen lupa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta
Lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta on myönnetty esitettyä 10 000 euron vakuutta vastaan. Luvan myöntäminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Lausuntojen ja muistutusten/mielipiteiden huomioiminen
Lausunnot ja muistutukset/mielipiteet on otettu huomioon pyytämällä hakijalta niiden johdosta täydennystä hakemukseen, hakija on täydentänyt/muuttanut hakemusta lausunnoissa ja muistutuksissa/mielipiteissä esitettyjen vaatimusten
huomioimiseksi. Lausunnot ja muistutukset/mielipiteet on joiltain osin myös huomioitu lupamääräyksissä.
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Lupamääräysten perustelut
Lupamääräykset 1. - 3.: Päätöksessä hyväksyttyjen vastaanotettavien sekä käsiteltävien materiaalien laatu, määrät ja kertavarastointi on hyväksytty hakemuksen mukaisesti. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä vastaanotettujen puuainesten ja puujätteen alkuperästä, määristä ja laadusta, joista on pidettävä kirjaa. Laitokselle tulevat puujätekuormat on tarkastettava ja hakemuksen mukaisesti kaikki vastaanotettavat kuormat punnitaan laitokselle asennettavalla autovaa’alla.
Kuormien tarkastamisella varmistetaan, että laitokselle tuodaan vain niitä puujätejakeita, jotka on tässä päätöksessä hyväksytty. Kemikaaleilla käsiteltyä puuainesta ei saa vastaanottaa.
Varastointia koskevilla määräyksillä ehkäistään toiminnasta aiheutuvia päästöjä ympäristöön. Määräyksillä myös varmistetaan, että alueella on riittävästi tilaa vastaanotettaville materiaaleille, niiden käsittelylle ja varastoinnille.
Lupamääräykset 4. – 5.: Puuaineksen murskaus- ja haketustoiminnan luonteesta johtuen ja asutukselle aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on toiminta-aikoja rajattu. Hake toimitetaan sopimusasiakkaille ja lämmityskautena hakkeen kuormausta ja kuljetusta voidaan suorittaa aina tarpeen vaatiessa myös muina aikoina.
Toiminta-aikoja rajoittamalla varmistetaan, että toimintojen aiheuttamat melutasot eivät ylitä valtioneuvoston päätöksessä annettuja melutason ohjearvoja eivätkä valtioneuvoston asetuksessa annettuja ilmanlaadun raja-arvoja.
Lupamääräykset 6. – 7.: Estämällä ulkopuolisten asiaton kulku alueelle, voidaan ehkäistä onnettomuuksien syntyä.
Lupamääräys 8.: Sosiaalitilojen jätevesien katsotaan olevan vastaavia kuin asuinrakennusten jätevedet ja niitä koskevat
samat lait ja asetukset. Ympäristönsuojelulaki edellyttää, että myös viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevan asutuksen
jätevedet käsitellään niin, ettei niistä koidu ympäristön pilaantumisen vaaraa.
Lupamääräykset 9. – 11.: Jätelain mukaan jätteitä on käsiteltävä hallitusti. Jätehuolto on järjestettävä siten, ettei jätteistä
tai jätehuollosta aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteiden asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi on jätteiden luovuttaminen jätelain mukaan sallittu ainoastaan hyväksytyille vastaanottajille.
Vastaanotettavaksi soveltumattomien jätteiden poistamisella varmistetaan, että toiminnasta ei aiheudu ympäristö- eikä
terveyshaittaa.
Lupamääräys 12.: Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haittojen haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja siinä mielessä seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan
kehittymistä toimialallaan. Jos päästöjä voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia, voidaan lupapäätöstä muuttaa.
Lupamääräykset 13. – 14.: Leveillä palokäytävillä ehkäistään mahdollisten tulipalojen leviäminen ja turvataan hälytysajoneuvojen liikkuminen alueella. Määräyksen tulkinnassa on otettava huomioon pelastusviranomaisen antamat ohjeet.
Lupamääräykset 15. – 16.: Kemikaalit ja polttoaineet voivat ympäristöön päästessään aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi tulee mahdollisten kemikaalien tai polttoaineiden käsittelyssä noudattaa näiden määräysten lisäksi kyseisten aineiden käyttöturvallisuustiedotteissa annettuja määräyksiä.
Vahinkojen ja onnettomuuksien varalta tulee laitoksella olla välittömästi saatavilla materiaalia ja välineitä torjuntatoimiin.
Vahinkojen laajuutta voidaan pienentää huomattavasti, kun saatavilla on imeytysmateriaalia sekä alkusammutuskalustoa.
Pelastussuunnitelma tulee hyväksyttää pelastusviranomaisella.
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Lupamääräykset 17. – 18.: Hulevedet on kerättävä hallitusti ja johdettava tiiviiseen hulevesialtaaseen. Rankkasateiden
yhteydessä muodostuvien hulevesien hallitsemiseksi tasausallas on mitoitettava riittävän suureksi. Ympäristönsuojeluviranomainen hyväksyy hulevesien johtamista ja käsittelyä koskevan suunnitelman omalta osaltaan ympäristöhaittojen torjumiseksi.
Määräys öljynerotuskaivon asennuksesta ja tarkkailusta on annettu maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi.
Hulevesialtaasta otettavilla vesinäytteillä voidaan seurata toiminnan vaikutuksia vesistöön ja analyysitulosten perusteella
mahdollisesti ryhtyä tarvittaviin toimiin.
Lupamääräykset 19. – 22.: Melutasosta annetussa määräyksessä on sovellettu Valtioneuvoston päätöstä melutason ohjearvoista (993/1992).
Määräys puun haketus- ja murskaustoiminnan melumittauksista on annettu valvonnallisista syistä, jotta voidaan varmistua toteutettujen meluntorjuntatoimien riittävyydestä. Suunnitelma mittauksista on tarpeen, jotta valvontaviranomainen
voi tarkastaa mittausten riittävyyden ja asianmukaisen toteutuksen.
Lupamääräys 23.: Polttoainesäiliötä koskevalla määräyksellä varmistetaan, että polttoaineiden käsittely ja varastointi
hoidetaan siten, ettei siitä aiheudu maaperän, pinta- tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Pilaantumisen aiheuttaja on
vastuussa aiheuttamastaan haitasta.
Lupamääräykset 24. – 27.: Hengitettävien hiukkasten raja-arvo on annettu ympäristöhaittojen torjumiseksi valtioneuvoston ilmanlaadusta annetun asetuksen 38/2011 mukaisena. Määräyksellä valtioneuvoston asetuksen 800/2010 edellyttämällä tavalla myös varmistetaan, ettei toiminta aiheuta sellaista ilmanlaadun heikkenemistä, joka vaarantaa ilmanlaadusta annetun asetuksen noudattamisen.
Pölyntorjuntaan laitoksella tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ilmanlaadun heikkenemisen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että puuaineksen haketuksesta ja murskaamisesta sekä työmaaliikenteestä tai varastokasoista aiheutuvat pölypäästöt pidetään mahdollisimman pieninä. Pölystä ei saa aiheutua terveys- tai viihtyvyyshaittaa.
Lupamääräys 28.: Määräys kalliopinnan tarkkailusta on annettu maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi.
Lupamääräys 29.: Jätelain 120 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on seurattava ja tarkkailtava järjestämäänsä jätehuoltoa säännöllisesti ja suunnitelmallisesti sen varmistamiseksi, että toiminta täyttää jätelain sekä sen nojalla säädetyt
vaatimukset ja että valvontaviranomaiselle voidaan antaa toiminnan valvomiseksi tarpeelliset tiedot. Ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on esitettävä lupaviranomaiselle suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan
ja tarkkailun järjestämisestä.
Lupamääräykset 30. – 31: Jätelain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa jätteistä. Kirjanpitoon on
sisällytettävä jätelain 119 §:n mukaiset tiedot, jotka on tarkemmin kuvattu jäteasetuksen 22-23 §:ssä.
Ympäristövaikutusten seuraaminen ja lupamääräysten valvonta edellyttävät tarkkaa kirjanpitoa vastaanotetuista jätteistä,
niiden käsittelystä ja edelleen toimittamisesta sekä selvityksiä laitoksen päästöistä, poikkeuksellisista tilanteista ja toiminta-alueen kunnon tarkkailusta. Toiminnanharjoittajan on toimitettava valvontaviranomaiselle säännöllisesti myös
tarkkailun tulokset ja muut valvontaa varten tarvittavat tiedot
Lupamääräys 32.: Luvanmukaisen toiminnan raportointia koskevat määräykset on annettu, jotta valvontaviranomainen
saa riittävät tiedot laitoksen toiminnan valvontaa varten. Saamiensa tietojen avulla viranomainen voi seurata laitoksen
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toiminnan lain- ja luvanmukaisuutta sekä mahdollista luvan tarkistamisen tai uuden luvan hakemisen tarvetta. Myös lupamääräysten noudattamisen seuranta ja laitoksen ympäristövaikutusten arvioiminen edellyttävät kirjanpitoa ja raportointia.
Lupamääräys 33.: Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi.
Lupamääräykset 34. – 35.: Toiminnan olennainen muutos vaatii ympäristöluvan muutoksen ja siksi on tärkeää saada tieto
muutoksista viranomaisille. Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä
toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä. Jotta lopettamista koskevat toimet täyttävät ympäristönsuojelulain vaatimukset pilaantumisen ehkäisemiseksi, tulee toiminnan lopettamista koskeva suunnitelma esittää
ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi.

LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN
Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia tai luvasta poikkeavia säännöksiä päätöksen voimassaolosta tai tarkistamisesta, on YSL 70 §:n mukaisesti noudatettava asetusta.

LUVAN VOIMASSAOLO
Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä julkisella kuulutuksella Toivakan kunnan yleisessä tietoverkossa, noudattaen mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Paikallisuutiset-lehdessä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6 - 8, 14 - 17, 20, 27, 34, 42 - 44, 48, 49, 53, 59 - 62, 64 - 66, 70, 83, 85, 87, 94, 170, 190,
191, 199, 200, 205 ja 209 §:t, liite 1
Valtioneuvostoa asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 § kohta 12 f), 11 - 15 §:t
Jätelaki (646/2011) 8, 12, 13, 15 - 17, 29, 72, 73, 118 - 121 ja 141 §:t
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 4, 7 - 9, 12, 13, 17, 22 - 25 §:t, liite 4
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (79/2017)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17, 18 §:t
Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa (ympäristölautakunta 17.4.2019 § 23)
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Lupapäätöksestä peritään Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen voimassa olevan maksutaksan mukainen
maksu, joka on 2150 €.
Hakemuksesta ja päätöksestä sanomalehdessä julkaistavien kuulutusten kustannukset peritään asiakkaalta todellisten
kulujen mukaan maksutaksan kohdan 4 mukaisesti.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 7.12.2020.
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.
Valitusosoitus on liitteenä.

JAKELU
Päätös

Hakijalle

Jäljennös päätöksestä
Keski-Suomen ELY- keskus
Keski-Suomen pelastuslaitos
Laukaan kunta
Jyväskylän kaupunki ympäristöterveysjaosto
Tieto päätöksestä
Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta
Muistutuksen/mielipiteen jättäneet

LIITTEET
Valitusosoitus
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VALITUSOSOITUS
Ympäristölupapäätös 28.10.2020 § 61
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusaika päättyy 7.12.2020
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle
Postiosoite:

PL 204, 65101 Vaasa

Käyntiosoite:

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs.

Sähköpostiosoite:

vaasa.hao@oikeus.fi

Faksinumero:

029 56 42760

Puhelinnumero:

Kirjaamo 029 56 42780

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
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Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai
asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat
voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.toivakka.fi 28.10.2020.
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Toivakan kunnan kirjaamosta, kirjaamon aukioloaikoina maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
Posti- ja käyntiosoite:
Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka
Sähköpostiosoite:
kirjaamo@toivakka.fi
Puhelinnumero:
014 267 4000
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