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ASIA 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupa kiven ja kierräty-

sasfaltin murskaukseen Vt 4 -hankkeen työmaalla. Samalla haetaan lupaa toiminnan 

aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa 

(199 §).  

 

HAKIJA 

Destia Oy 

Kirrinpolku 5 

40270 Palokka 

y-tunnus: 2163026-3 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Lupaa haetaan valtatie 4:n (Vt 4) Kirri-Tikkakoski -moottoritiehankkeen kahden kal-

lioleikkauksen louhinnassa syntyvän kiven murskaukseen sekä nykyisestä tielinjasta 

purettavan asfaltin murskaukseen. Murskausta tehdään arviolta noin 100 päivää vuo-

dessa ja lupaa haetaan 31.12.2022 saakka. Kivimursketta tuotetaan noin 300 000 ton-

nia vuodessa ja asfalttimursketta noin 27 000 tonnia vuodessa. Murskaukset tehdään 

tiesuunnitelman mukaisesti uudelle tielinjalle tulevissa Lintukankaan ja Sakarinmäen 

kallioleikkauksissa. Leikkauksen alueet, joilla murskausta tehdään, sijoittuvat kiinteis-

töille 179-401-2-1, 179-401-2-386 (Lintumäen kallioalue), 179-401-2-398 (Uusi-

Sivula), 179-403-7-5 (Jyrkkämäki) ja 179-404-14-6 (Mesimarja). Tiealue on hal-

tuunotettu Vt 4 -hankkeen mukaiseen rakentamiseen.   

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Kalliokiven murskaus on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:ssä viita-

tun liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7e perusteella ja ammattimainen jätteen käsittely 

(kierrätysasfaltti) kohdan 13f perusteella. 

 

Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n kohdan 6a perus-

teella vähintään 50 päivää tietyllä alueella toimivaa siirrettävää murskaamoa koskevan 

lupa-asian käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Saman pykälän kohdan 

12b perusteella asfalttijätteen käsittelymäärän ollessa enintään 50 000 tonnia vuodes-

sa, käsittelee lupa-asian kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 
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Luvan valvojana toimii Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelu, joka on nimennyt 

toiminnalle vastuuvalvojan. Vastuuvalvojan yhteystiedot ilmoitetaan luvan haltijalle. 

 

HAKEMUKSEN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 10.5.2019. Hakemusta on täydennetty 

14.5.2019. 

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Hanke perustuu Vt 4 Kirri-Tikkakoski -tiesuunnitelmaan, jonka Keski-Suomen elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on hyväksynyt 13.5.2015 ja joka 

on saanut lainvoiman 30.8.2017. Tiesuunnitelmaa on muutettu vuonna 2017 siten, että 

aiemmin suunniteltu Lintukankaan tunneli on muutettu avoleikkaukseksi. Tiesuunni-

telma korvaa rakennus- ja maa-aineslupaviranomaisen luvat. 

 

Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä on tehty ympäristövaikutusten arviointimenet-

tely (YVA) 5.9.2003 (KSU-2002-R-33/53). Tiesuunnitelman muutoksen yhteydessä 

Keski-Suomen ELY-keskus on päättänyt 4.9.2017, ettei muutos edellytä uutta YVA-

menettelyä.  

 

Murskausta edeltävää kallionlouhintaa koskien on tehty ilmoitus melua ja tärinää ai-

heuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoituksesta on tehty päätös 13.5.2019 (nro 

2019-19). Päätöksellä tiealueen louhintatöitä voidaan tehdä vuoden 2020 loppuun 

saakka.    

 

Lintukankaan louhinta- ja murskausalueella on voimassa Jyväskylän kaupungin yleis-

kaava ja alue kuuluu oikeusvaikutteisen Länsi-Palokan osayleiskaavan pohjoisosaan. 

Murskaus tapahtuu moottoritiealueella, jota ympäröivällä alueella ovat Länsi-Palokan 

osayleiskaavassa kaava-merkinnät V ”Virkistysalue” (eteläisempi murskauspaikka) ja 

M ”Maa‐ ja metsätalousvaltainen alue” (pohjoisempi murskauspaikka). 

 

MURSKAAMON SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Murskausta tullaan tekemään kahden kallioleikkauksen alueella, jotka sijoittuvat noin 

8-9 kilometrin etäisyydelle Jyväskylän keskustasta ja noin kahden kilometrin etäisyy-

dellä Kirristä pohjoiseen. Tiealue on ollut kaavoissa varattuna moottoritiehankkeelle 

useita vuosia. Murskausten aloituspaikkojen koordinaatit (ETRS-TM35FIN) ovat 

murskauspaikan 1 osalta 6909710.379 N / 432774.649 E ja murskauspaikan 2 osalta 

6910631.302 N / 432558.486 E. Murskauspaikat kuitenkin etenevät kallioleikkauksis-

sa rintauksen edetessä. 

 

Murskausaluetta lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 400 metrin etäisyydellä. 

Lähimmät teollisuusrakennukset sijaitsevat 250 metrin etäisyydellä eteläisemmästä 

murskausalueesta lounaaseen Palokan Kirrissä Puuppolantien varrella. 

   

Kumpikaan murskausalue ei sijoitu valtion ympäristöhallinnon luokittelemalle pohja-

vesialueelle eikä pohjavesialueita, Natura 2000 tai muita suojelualueita sijaitse alle 

kahden kilometrin etäisyydellä murskausalueista. 
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HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

Toimintaan sisältyy rakennettavan moottoritielinjan kiviaineksien sekä kierrätettävien 

asfalttipäällysteiden murskaus rakentamista varten. Laitos on ns. siirrettävä 3-vaihe 

Track –tyyppinen murskauslaitos, joka koostuu esi-, väli- ja jälkimurskaimesta sekä 

seulastosta. Eri vaiheet on yhdistetty toisiinsa hihnakuljettimilla. Murskaustoimintaa 

tapahtuu vuosina 2019-2022 kahdessa eri kohdassa. Toiminnan arvioitu aloittamisaika 

on heinäkuussa 2019. Vuosittainen toiminta-aika on arviolta 100 vuorokautta, joka 

ajoittuu noin 6 kuukaudelle vuodessa. Kivimursketuotanto on keskimäärin 0,3 milj. 

t/a. Kokonaistuotantomäärä toiminta-aikana on 1,2 milj. tonnia. Asfalttimursketta tuo-

tetaan koko aikana noin 80 000 tonnia. 

   

Toiminta-aika on maanantaista perjantaihin klo 7-22. Kohteissa louhitaan avoleik-

kaukseksi alun perin tietunneliksi suunnitellut tieosuudet. Toiminta etenee etelä-

pohjoissuunnassa rakennettavaa tielinjausta noudatellen. Murskauslaitos sijoitetaan 

kyseisille louhituille kallioleikkausalueille. Murskauslaitoksen sijoituspaikkaa siirre-

tään tielinjalla eteenpäin rakentamisen edetessä. Toiminta ei sisällä erillistä tukitoimin-

tojen aluetta. 

  

Murskauksen tuotteet 1,2 milj. tonnia kuljetetaan vuosina 2019-2022 Vt 4 Kirri-

Tikkakoski tiesuunnitelman mukaisiin tierakentamisen kohteisiin, joko välittömästi tai 

väliaikaisen varastoinnin jälkeen. Välivarastointi tapahtuu murskauslaitoksen välittö-

mässä läheisyydessä. Lintukankaalla tiealueen länsipuolelle on varattu väliaikaista va-

rastointialuetta kiviainekselle (louhe ja murske). Purettua tai murskattua asfalttia ei 

kuljeteta työmaa-alueen ulkopuolelle. Asfalttimurske varastoidaan tielinjalla ja se käy-

tetään uuden moottoritielinjan päällystämiseen.   

 

Track-kokoonpano koostuu yhdestä syöttävästä kaivinkoneesta, esimurskaimesta, vä-

limurskaimesta (Metso LT 300 GB, vuosimalli 2004), seulalla varustetusta kartiojäl-

kimurskasta (Metso LT 300 GBP, vuosimalli 2001) ja varastointia hoitavasta pyörä-

kuormaajasta. 

  

Murskauslaitoksen kokoonpanon laitteiden käyttövoima on polttomoottori (diesel) tai 

sähkö. Kokoonpanolla pystytään valmistamaan kaikki yleisimmät murskelajitteet tie-

rakenteisiin ja kunnossapitoon. Tarvittava sähkö tehdään aggregaateilla.  

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Vaikutukset luonnonoloihin ja yleiseen viihtyisyyteen 

Murskauspaikka sijaitsee tulevan moottoritielinjauksen kohdalla työmaa-alueella, jon-

ne ulkopuolisten pääsy on kielletty. Moottoritiehankkeen vaikutuksia luontoon, alueen 

viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen on arvioitu vuonna 2003 laaditussa ympäristövai-

kutusten arvioinnissa. Myös Länsi-Palokan yleiskaavan laatimisen yhteydessä alueelle 

on tehty kattava luontoselvitys (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 5.11.2012, 17807). 

Murskauspaikalla tai sen läheisyydessä alle kahden kilometrin etäisyydellä ei ole suo-

jeltuja Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvia alueita tai muita suojelualueita, joihin murs-

kaustoiminnalla olisi vaikutuksia.  
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Päästöt ilmaan 

Murskaustoiminnassa arvioidaan syntyvän hiukkasia koneista ja murskaimista noin 0,2 

tonnia vuodessa ja pölyä noin 20-25 tonnia vuodessa. Typen oksideja (NOx) on koneis-

ta ja murskaimista laskettu syntyvän yhteensä noin 3,8 tonnia vuodessa. Määrät on las-

kettu suunnitelulla keskimääräisellä sadalla työpäivällä. Rikkidioksidin (SO2) ja hiili-

dioksidin (CO2) päästötietoja ei ole ollut saatavilla. Ilmapäästöistä merkittävin on 

hiukkaset eli murskauslaitoksen tuottama pöly. Pölynsidonta suoritetaan Dynaset -

painevesilaitteistolla. Lisäksi murskauslaitoksen kuljettimet ovat koteloitu, mikä eh-

käisee osaltaan pölyn leviämistä. Rakennettava moottoritielinja on rakennusvaiheessa 

murskepintainen, ja sille tehdään pölynsidontaa tarvittaessa.  
 

Murskauspaikka sijaitsee tulevan moottoritielinjauksen kohdalla työmaa-alueella, jon-

ne ulkopuolisten pääsy on kielletty. Ilmaan joutuvat päästöt (mm. hiukkaset, pöly) vai-

kuttavat eniten murskauspaikan välittömässä läheisyydessä, jossa seurataan mm. pöly-

tilannetta ja käytetään pölynsidontaan vettä tarvittaessa. Muita ilmaan joutuvia päästö-

jä minimoidaan käyttämällä parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja huoltamalla koneet ja 

laitteet säännöllisesti. 

 

Melu ja tärinä 

Melua syntyy murskauslaitoksesta ja kuormauksesta. Murskauksessa merkittävimmät 

melunlähteet ovat esimurskain ja seulat, sekä työkoneet ja liikenne. Murskauskohdat 

sijaitsevat rakennustyömaa-alueella. Melu ei ole jatkuvaa, koska murskauspäiviä on 

vuodessa noin 100 vrk. Melun kokemiseen vaikuttaa mm. etäisyys, melun lähteen ja 

kohteen välinen korkeusero, säätila, maanpinnan laatu, kasvillisuus ja se onko välissä 

melun leviämistä estäviä maastomuotoja tai rakenteita. Pöly- ja meluhaitan syntymi-

seen vaikuttavat murskauslaitoksen sijainti suhteessa asutukseen tai vesistöihin sekä 

maaston muodot ja suojaavan puuston määrä. Murskauslaitos sijoitetaan työn edetessä 

optimaalisesti siten, että melu- ja pölypäästöjen leviämistä ehkäistään sijoittamalla lai-

tos varastokasojen ja kallioseinämien väliin. 

 

Murskauslaitoksen melupäästöstä on laadittu meluselvitys. Laitevalmistajan ilmoitta-

ma kunkin murskauslaitoksen osion melutaso on 85 dB/10 m, 60 dB/50 m. Murskaus-

laitoksen sijoittamisessa ja toiminta-ajoissa huomioidaan meluselvityksen tulokset. 

Murskauslaitoksen aiheuttama melutasot eivät selvityksen mukaan ylitä VNp 

993/1992 ohjearvoja asumiseen eikä loma-asumisen alueilla. Päiväaikaisen (07-22) 

melutason ohjearvo LAeq on 55 dB.  

  

Melulaskennan tulosten perusteella murskauslaitoksen ollessa toiminnassa murskaus-

paikalla 1 melutason päiväajan ohjearvo 55 dB ei ylity lähimmillä asuinkiinteistöillä. 

Melu leviää eniten pohjoisen suuntaan. Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat murs-

kauspaikan itä- ja länsipuolella yli 500 metrin etäisyydellä murskauspaikasta. Louhittu 

kallioseinä sekä muut maastonmuodot estävät melun leviämistä lähimmille asuinkiin-

teistöille. 

  

Murskauksen ollessa käynnissä murskauspaikalla 2 melu leviää pääasiassa etelän ja 

luoteen suuntiin. Melutason päiväajan ohjearvo 55 dB ei mallinnuksen mukaan ylity 

lähimmillä asuinkiinteistöillä. 
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Murskauspaikkojen ympäristössä sijaitsee asuinkiinteistöjen lisäksi yksittäisiä loma-

kiinteistöjä, joiden etäisyys murskauspaikoille on yli 600 metriä. Päiväajan keskiääni-

taso lähimmillä lomakiinteistöillä on noin 25…45 dB, joten loma-asumiseen käytettä-

vien alueiden päiväajan ohjearvo 45 dB ei ylity. 
 

Päästöt maaperään ja vesiin 

Murskaustoiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle eikä sellaisen läheisyyteen. 

Murskaustoiminta ei vaikuta alueen pintavesiin, koska toiminta ei vaadi vedenkäyttöä. 

Toimintaan ei liity vesiseulontaa. Hankkeella ei ole muusta tiesuunnitelman toteutta-

misesta poikkeavia vesistövaikutuksia. Öljytuotteiden käsittely ja varastointi järjeste-

tään siten, että riskit maaperän ja pohjaveden pilaantumiseksi ehkäistään kaikessa toi-

minnassa. 

 

Toiminnassa ei synny hulevesiä. Sade- ja sulamisvedet imeytyvät maaperään eikä 

merkittävää pintavaluntaa synny. Murskausprosessissa ei synny jätevesiä. Toiminnassa 

ei synny päästöjä maaperään. Mahdollisiin polttoaineiden valumiin varaudutaan öljyn-

torjuntakalustolla. Pilaantunut maaperä toimitetaan luvan saaneeseen paikkaan. 

 

Vt 4 -tien suunnittelualueella Kirrissä on sijainnut Kirrin pohjavesialue, jonka Keski-

Suomen ELY-keskus on 12.12.2016 poistanut pohjavesialueluokituksesta. 

   

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen 

Urakoitsijat toimittavat jäteöljyn, muut vaaralliset jätteet ja sekajätteen erityisille jät-

teiden keruupaikoille lukittuihin varastokontteihin, joista paikallinen jäteyrittäjä toi-

mittaa ne jätteenkäsittelyyn. Murskaustoiminnassa arvioidaan syntyvän jäteöljyä noin 

600 kg vuodessa ja kiinteää öljyistä jätettä noin 120 kg vuodessa. Jäteöljyn ja vaaral-

listen jätteiden keruun ja toimituksen asianmukaiseen laitokseen Fortum Waste Solu-

tions Oy:lle hoitaa siihen hyväksytty yrittäjä. Metallijätettä arvioidaan syntyvän noin 

20 000 kg vuodessa ja se myydään romuraudan välittäjälle kierrätykseen. Kaatopaik-

kajätettä syntyy noin 600 kg vuodessa ja energiajätettä noin 300 kg vuodessa. Mo-

lemmat jätelajit toimitetaan Mustankorkea Oy:n kautta hyödynnettäväksi.  

 

Energiatehokkuus 

Murskauslaitoksen kokoonpanon laitteiden käyttövoima on diesel/sähkö. Lokotrack-

murskaimen käyttöenergia tuotetaan laitteessa kiinteästi olevalla dieselmoottorilla, 

mutta energiaa voidaan tuottaa myös erillisellä aggregaatilla. Kokoonpanon tehoa pys-

tytään merkittävästi nostamaan sijoittamalla esi- ja jälkimurskan väliin ns. välimurs-

kainyksikkö, joka on varustettu kartiomurskaimella. 

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) SEKÄ PARHAAT KÄYTÄNNÖT 

(BEP) 

 

Murskaustoiminnassa käytetään matalarikkipitoista kevyttä polttoöljyä. Tuotannossa 

syntyviä hiukkaspäästöjä lähinnä, pölyä, vähennetään paineisella kastelulla sekä käyt-

tämällä koteloituja kuljettimia ja pudotuskohtien suojauksia. Melun leviämistä ja oh-

jearvojen ylittymistä estetään ja haittoja vähennetään laitoksen, varastokasojen ja pin-

tamaavallien sijoittelulla sekä laitteiden säännöllisellä huollolla. Meluhaittoja voidaan 

tarvittaessa vähentää toiminta-aikojen rajoittamisella. 
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Destia Oy:n kalliorakentamisen liiketoimintayksiköllä on voimassa oleva DNV GL 

Business Assurance Finland Oy Ab:n myöntämä johtamisjärjestelmäsertifikaatti, joka 

täyttää myös ympäristösertifikaatin ISO 14001:2015 vaatimukset.   

 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Murskauslaitosten toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan mm. päivit-

täinen tuotantoaika, tuotantomäärä, tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset ja poik-

keavat tilanteet. Syntyvää melua ja pölyä arvioidaan tuotannon aikana jatkuvasti ais-

tinvaraisesti. Päästöt pidetään hakemuksen mukaisena tarkkailemalla ja huoltamalla 

laitteita päivittäin. Käyttöpäiväkirjat ovat pyydettäessä valvontaviranomaisen nähtävis-

sä. Merkittävät poikkeamatilanteet alueella ilmoitetaan valvontaviranomaiselle välit-

tömästi.  

 

Ympäristöluvan mukainen raportti toimitetaan vuosittain Jyväskylän kaupungin val-

vontaviranomaiselle lupamääräysten mukaisesti. 

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Toiminta ei sisällä merkittäviä ympäristöriskejä. Murskauskalusto on tekniikaltaan 

rinnastettavissa normaaliin maarakennuskalustoon. Ympäristön pilaantumista voi ai-

heuttaa öljyvahinko, jota ehkäistään toimintatavoilla ja rakenteellisilla suojauksilla. 

Kaikessa polttonesteiden käsittelyyn liittyvässä toiminnassa tiedostetaan siihen liitty-

vät riskit ja toimitaan sen edellyttämällä huolellisuudella. Polttoaineet varastoidaan la-

ponestolla varustetussa lukitussa kaksoisvaippasäiliössä. Murskauslaitos ja työkoneet 

tankataan pääasiassa suoraan säiliöautosta, joka käy alueella vain tankkauksen ajan. 

 

Polttonestettä kuljettavat säiliöautot ovat ADR-/VAK-hyväksyttyjä. Tankkaus on 

poikkeuksetta valvottu tapahtuma. Murskauslaitoksen hydrauliikkaöljyt, voiteluaineet 

sekä jäteöljyt varastoidaan laitoksen mukana kulkevassa lukittavassa varastokontissa. 

Varastokontin pohja on tiivis sekä reunoiltaan korotettu, mikä estää mahdollisten vuo-

tojen pääsyn maaperään. Suojausten kunto varmistetaan normaalien työmaatarkastus-

ten yhteydessä. Vuodon sattuessa ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin, joilla vuoto 

torjutaan sekä maaperä puhdistetaan.  

 

Kaikista ympäristövahingoista ilmoitetaan välittömästi Jyväskylän kaupungin ympäris-

töviranomaiselle, Keski-Suomen pelastuslaitokselle sekä Keski-Suomen ELY-

keskukselle ja ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi. Työ-

maalle laaditaan pelastussuunnitelma, jossa on toimintaohjeet mahdollisen tulipalon 

tai muiden hätätilanteiden hoitamisesta. Työmaa-alueella on tarvittava sammutuskalus-

to ja ensiapuvälineistö sekä toiminta- ja ensiapuohjeet onnettomuustilanteiden varalle. 

Työmaan henkilöstölle järjestetään pelastautumisharjoituksia vuosittain. Hätätilanteis-

sa noudatetaan hakijan laatu- ja ympäristöjärjestelmän työohjeita ja ympäristöohjeita. 

Toiminnalla on kattava toiminnan vastuuvakuutus. 

 

 

 

 

 



 7 

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA 

 

Lupahakemuksessa haetaan toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta lupa-

päätöstä noudattaen. Hakija esittää aloittamisluvan perusteluiksi ja vakuudeksi seuraa-

vaa: 

  

Murskauslaitos ei muuta pysyvästi ympäristöä, vaan toiminta voidaan tarvittaessa siir-

tää toiseen paikkaan. Aloituslupa voidaan myöntää, koska ympäristöluvan täytäntöön-

pano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Hakija sitoutuu asettamaan ympäristön-

suojelulain 199 §:n mukaisen aloitusluvan vakuuden 5000 euroa. 

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 15.5.-

13.6.2019. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti 

nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Kivääritehtaankatu 6, Jyväskylä. 

Asianosaisille on lähetetty 15.5.2019 erityistiedoksianto hakemuksesta.   

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Hakemusta koskien jätettiin kuulemisaikana kolme muistutusta. 

 

Muistutus A: Muistuttajan mukaan valtio on pakkolunastanut kallioleikkauksen alu-

een, jonka kiviaineksesta saadaan huomattava taloudellinen hyöty tien pohjarakenta-

misessa. Saatu hyöty tulisi korvata asianmukaisesti aiemmalle omistajalle, jolta aines 

on lunastettu. 

 

Murskauksesta ja tienrakennuksesta aiheutuvat pöly-, melu- ja muut haitat tulee korva-

ta mahdollisen haitan edellyttämällä tasolla. 

 

Kyseisen tilan jäljelle jäävästä osuudessa on osayleiskaavan mukaan virkistyskäyttöön 

osoitettua vihervyöhykettä sekä tonttialuetta. Muistuttaja edellyttää niiden säilymistä 

vahingoittumattomina. 

 

Muistutus B: Muistuttaja toivoo, että murskaamista ei suoriteta heinäkuussa. Muistut-

taja perustelee toivetta sillä, että murskauksesta syntyvä meluhaitta olisi pienempi, kun 

olisi tauko toiminnasta. 

 

Muistutus C: Murskausalueen lähellä sijaitsevan yrityksen edustaja haluaa, että 

murskatessa käytettäisiin vettä pölyn sitomiseksi. Lisäksi toivotaan myös mahdolli-

simman vähän tärinä- ja meluhaittaa. 

 

Lausunnot  

Toimintaa koskien on pyydetty ympäristönsuojelulain 42 §:n kohdan 2 perusteella lau-

sunto Jyväskylän kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta (ympäristöterveysjaosto). 

 

Ympäristöterveysjaosto toteaa 19.6.2019 (§ 25) pidetyssä kokouksessa antamassaan 

lausunnossa seuraavaa: 

 



 8 

- 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). 

- Melun torjuntatoimenpiteiden riittävyys tulee varmistaa melutasojen mittauksin lä-

himmiltä kiinteistöiltä. Mittauspiste tulee valita siten, että tulokset kuvaavat asukkai-

siin kohdistuvaa tyypillistä melualtistusta ja antavat riittävän luotettavan ja edustavan 

kuvan melun alueellisesta ja ajallisesta vaihtelusta sekä melun syistä. 

- Mikäli lähialueella on talousvesikaivoja, niin niiden osalta tulee varmistua, että veden 

laatu ei toiminnan edetessä heikkene. Tarvittaessa lähialueen talousvesikaivojen veden 

laatu tulee tutkia esim. vähintään kerran vuodessa. 

 

Tarkastukset 

Murskauspaikoilla ei ole voitu tehdä tarkastuksia, koska tiepohjan rakentaminen on 

vasta aloitettu ja murskauspaikat muodostuvat louhinnan ja maansiirtotöiden yhteydes-

sä. 

 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

Hakija toteaa 18.6.2019 antamassaan vastineessa, että muistutuksessa A esiin nostettu 

haltuunotettava alue ja haltuunotto on käsitelty virallisessa tiesuunnitteluprosessissa. 

Lopulliset korvaukset ja mahdolliset haittakorvaukset käsitellään hankkeen valmistut-

tua maanmittaustoimituksessa. Toimituksen koordinoi Keski-Suomen ELY-keskus. 

 

Muistutuksiin B ja C hakija toteaa, että vuonna 2019 murskaustöitä ei tehdä heinä-

kuussa. Vuosina 2020-2022 murskaustöitä tehdään myös heinäkuussa. Melu- ja pöly-

haitat minimoidaan työsuunnittelulla ja murskauslaitoksen sijoittelulla siten, että melu- 

ja pölypäästöjen leviämistä ehkäistään sijoittamalla laitos varastokasojen ja kalliosei-

nämien väliin.   

 

Ympäristöterveysjaoston lausuntoon hakija toteaa, että se toimii annetun lausunnon ja 

hakemuksessa kuvatun toimintatavan mukaisesti. Hakija käy ennen töiden aloitusta 

mittaamassa melun lähtötason lähimmissä kiinteistöissä, sillä nykyisen nelostien vai-

kutuksesta melutaso voinee olla jo yli 35 dB. Hakija seuraa toiminnan aikana meluta-

soja kiinteistöissä, ja jos rajoja korkeampaa melua ilmenee, hakija tekee tarvittavat 

toimenpiteet melun vähentämiseksi. Murskauspaikan välittömässä läheisyydessä ei ole 

talousvesikaivoja. Hakija toteaa käyneensä ottamassa lähtötilannenäytteet ja jos mah-

dollista, niin kaivoveden pinnan korkeudet on mitattu koko hankkeen rakentamisalu-

een läheisyydessä olevista 47 kaivosta. Jos veden laadussa ilmenee muutoksia, hakija 

ottaa uudet näytteet ja vertaa niitä lähtötilaan. Näytteenoton, testauksen ja vertailun 

suorittaa sertifioitu näytteenottaja ja laboratorio. 

 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTON RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto myöntää Destia Oy:lle ympäris-

tönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kalliolouheen murskaukseen Jyväsky-

län kaupungissa sijaitseville kiinteistöille 179-401-2-1, 179-401-2-386 (Lintumäen 

kallioalue), 179-401-2-398 (Uusi-Sivula), 179-403-7-5 (Jyrkkämäki) ja 179-404-14-6 

(Mesimarja). Samalla myönnetään toiminnanharjoittajalle lupa aloittaa toiminta ennen 
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päätöksen lainvoimaisuutta (ks. kohta Luvan voimassaolo). Toimintaa tulee harjoittaa 

lupahakemuksen ja tämän päätöksen lupamääräysten mukaisesti.  

 

Toiminta-aika ja tuotanto 

1. Kiven ja asfaltin murskausta voidaan tehdä hakemuksen mukaisesti arkisin (ma-

pe) klo 7.00-22.00. Heinäkuussa murskausta voi kuitenkin tehdä arkisin vain klo 

7.00-20.00. Arkipyhinä murskausta ei sallita. (YSL 52 §) 

 

2. Murskausjakson aloittamisesta ja lopettamisesta sekä murskauspaikan vaihtumi-

sesta toiseen kallioleikkaukseen on ilmoitettava luvan valvojalle. (YSL 170, 172 §)    

 

Melu 

3. Murskausmelun syntymistä ja leviämistä altistuvien kohteiden suuntaan on pyrittä-

vä minimoimaan murskaamon teknisillä ratkaisuilla, kiviseinämillä sekä louhe- ja 

murskekasojen sijoittelulla. Murskaamo ja mahdollinen rikotin on sijoitettava lä-

helle rintausta. (YSL 52 §, NaapL 17 §) 

 

4. Murskaustoiminnasta aiheutuva melu liikenne mukaan lukien ei saa ylittää asunto-

jen piha-alueilla päivällä klo 7-22 melun keskiäänitasoa 55 dB(A). Loma-

asutukseen kuuluvilla alueilla melutaso ei saa ylittää klo 7-22 keskiäänitasoa 45 

dB(A). (YSL 52 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992) 

 

5. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa mitattava murskaustoiminnan aiheuttama 

melutaso. Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on suoritet-

tava ympäristöministeriön ohjeen ”Ympäristömelun mittaaminen 1/1995” mukai-

sesti louhimon ja murskauslaitoksen ollessa normaalissa toiminnassa. Mittaustu-

lokset ja -raportti on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaiselle kuukauden kuluessa mittausten suorittamisesta. Mikäli melutasojen oh-

jearvot ylittyvät, on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin 

toiminnasta aiheutuvan melutason alentamiseksi esimerkiksi ottoalueen rakenteel-

lisia suojauksia lisäämällä ja esitettävä raportissa toimenpiteet, joilla melutasojen 

ohjearvot alitetaan lähimmissä altistuvissa kohteissa. (YSL 6, 52, 54 §, NaapL 17 

§) 

 

Päästöt ilmaan 

6. Pölypäästöt tulee pitää kaikessa toiminnassa mahdollisimman pieninä. Luvan halti-

jan on huolehdittava alueella liikennöitävien teiden ja laitosalueen päällysteiden 

kunnosta sekä alueiden puhtaanapidosta. Pölyn leviämistä on vähennettävä murs-

kauslaitteiston rakenteellisin ja teknisin toimenpitein. Varastointipaikkoja ja murs-

keen käsittelyalueella liikennöitäviä teitä on kasteltava tarvittaessa. (YSL 52 §) 

 

7. Murskaamon pölynpoistojärjestelmät on pidettävä hyvässä kunnossa ja niiden kun-

to on tarkistettava toiminta-aikana päivittäin. Pölynpoistojärjestelmän rikkoutuessa 

tai jonkin muun päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa on laitoksen pääs-

töjä aiheuttava toiminta keskeytettävä, kunnes järjestelmä on korjattu tai häiriö 

poistettu. Samoin toiminta on keskeytettävä tilanteessa, joissa pölynpoistojärjes-

telmää ei voida käyttää normaalilla teholla esimerkiksi pakkasen vuoksi. (YSL 52 

§) 
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8. Alueilla, joilla on asuinrakennuksia tai oleskellaan, eivät toiminnasta kokonaisuu-

dessaan aiheutuvat hiukkaspäästöt saa ylittää hengitettävien hiukkasten (PM10) 

osalta raja-arvoa 50 μg/m3 (24 tunnin keskiarvo). (YSL 52 §, VNA 79/2017 4 §) 

 

Jätehuolto 

9. Alueen jätehuolto on järjestettävä siten, että jätteistä ei aiheudu epäsiisteyttä eikä 

haittaa ympäristölle. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitet-

tava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. Myös käymäläjätteet on käsitel-

tävä asianmukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan on syntyvän jätteen määrää ja hai-

tallisuutta vähennettävä. (YSL 52, 58 §, JL 8, 11, 13-14, 28, 35 §) 

 

10. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on varastoitava tiiviillä alustalla katetussa 

ja lukitussa tai valvotussa tilassa. Jätteiden laadut tulee ilmetä niiden varastointi-

pakkauksesta. Erilaatuisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään. Vaarallis-

ten jätteiden määristä ja niiden eteenpäin toimittamisesta on pidettävä kirjaa. (YSL 

52, 58 §, JL 12, 13, 15-17 §) 

 

Maaperän ja pohjaveden suojaaminen 

11. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-

altaallisia säiliöitä ja niiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säili-

öiden on oltava lukittavissa ja niiden tulee olla varustettu lapon sekä ylitäytön es-

tolla. Mikäli toiminnassa on pitkiä taukoja, tulee vaarallisten aineiden varastointia 

alueella välttää ja polttonestesäiliö tyhjentää. (YSL 52 §) 

 

12. Öljyvahinkojen varalta alueelle varataan imeytysainetta. Alueella ei saa käyttää 

huonokuntoisia, öljyä vuotavia työkoneita tai kalustoa. Koneiden alusta tulee suo-

jata tankkausten ja huollon aikana sekä pitää jatkuvasti imeytysainetta nopeasti 

saatavilla. Mahdollisesta öljyonnettomuudesta on ilmoitettava Keski-Suomen pe-

lastuslaitokselle ja luvan valvojalle. Öljyllä likaantunut maa ja imeytysaine sekä 

muut öljyiset jätteet toimitetaan vaarallisten jätteiden vastaanottoluvan saaneeseen 

paikkaan. (YSL 15, 16, 17, 52, 58 §) 

 

13. Työkoneiden pidempiaikaista säilytystä alueella toiminta-ajan ulkopuolella varti-

oimattomina on vältettävä. Mikäli työkoneita säilytetään ja huolletaan toiminta-

alueella, on ne pidettävä lukittuina ja mahdollisuuksien mukaan tiiviillä tai suoja-

tulla pohjalla. Toiminta on järjestettävä siten, että työkoneiden tai muiden laitteis-

tojen rikkoutuessa aineiden valuminen ja liukeneminen ympäristöön on estetty. 

(YSL 15-17 §, 20 §) 

 

Muut pilaantumista ehkäisevät toimenpiteet  

14. Raaka-aineet, tuotteet, voiteluaineet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä kiin-

teistöllä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, ter-

veyshaittaa, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan 

haittaa ympäristölle tai naapureille. (YSL 15, 52, 58 §, JL 13, 28 §) 

 

15. Luvanhaltijan on seurattava toimialansa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja 

sen kehittymistä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. (YSL 6, 7, 

52 §) 
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Tarkkailu ja raportointi 

16. Luvan haltijan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta merki-

tyksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpi-

dosta on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seu-

raavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.  

 

Kirjanpidon tulee sisältää  

- toimintajaksot 

- murskatun kiviaineksen ja kierrätysasfaltin määrät 

- vuoden aikana toiminnasta syntyvät jätteet, niiden määrä, laatu ja toimituspaikka   

- käytettyjen polttoaineiden kulutustiedot 

- tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista ti-

lanteista sekä niiden johdosta suoritetut toimenpiteet 

- tiedot toiminnasta tehdyistä selvityksistä sekä aiheutuneista valituksista ja niiden 

seurauksena tehdyistä toimenpiteistä 

 

Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kol-

men vuoden ajan. (YSL 6, 62 §, JL 12 §) 

 

17. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista 

voi aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle, tulee ilmoittaa välittö-

mästi kaupungin ympäristönsuojelulle sekä tarvittaessa pelastuslaitokselle ja ryhtyä 

heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumiseksi tai tapahtuman toistumisen 

ehkäisemiseksi. (YSL 14, 52, 123, 134 §) 

 

18. Toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista tulee tehdä hyvissä ajoin 

ilmoitus luvan valvojalle ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. (YSL 29, 170 §) 

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 

Yleisperustelut 

 

Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset 

ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden 

toimintojen kanssa: 

- terveyshaittaa; 

- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 

- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 

- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-

alueella; 

- eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuu-

tonta rasitusta. 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto katsoo, että kun toimintaa harjoi-

tetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toimin-

ta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten 

vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädet-

ty. 
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Kyseessä on tiehanke, jonka osana murskaustoimintaa tehdään. Sekä kiven että asfal-

tin murskaus tukee uuden tien rakennustoimintaa ja koska alueelta saatava raaka-aine 

hyödynnetään samalla alueella uudessa rakenteessa, on se myös kiertotaloudellisesti 

järkevää ja pienentää huomattavasti esimerkiksi kuljetuksista aiheutuvia ympäristö-

haittoja. Toiminnasta, lupamääräykset ja suojaetäisyydet asutukseen huomioiden, ei 

oletettavasti aiheudu kohtuutonta rasitusta naapureille. Toiminta ei sijoitu kaavan tai 

muiden sijoitusmääräysten vastaisesti. 

  

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympä-

ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-

räyksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, meluntorjuntaan, jätehuoltoon sekä maaperään 

ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuoje-

lulain 52 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon muun muassa 

toiminnan luonne, ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tek-

niikkaan. Toimittaessa hakemuksessa esitetyn tekniikan ja käytäntöjen sekä päätöksen 

lupamääräysten mukaisesti murskaustoiminnan voidaan arvioida olevan parhaan käyt-

tökelpoisen tekniikan ja käytännön mukaista. 

 

Koska kyseessä on aikataulutettu hanke, on lupa myönnetty määräaikaisena hakemuk-

sessa esitetyn mukaisesti. Toimintaa koskien ei ole tarvetta vakuudelle. 
 

Yksityiskohtaiset perustelut 

 

Hakija on melumallinnuksella osoittanut, että meluvaikutus lähimpiin asuinrakennuk-

siin pysyisi valtioneuvoston päätöksen melutasojen ohjearvoista alapuolella. Murs-

kaukset tehdään myös suojaavissa kallioleikkauksissa. Päivittäinen toiminta-aika on 

hakijan esityksen mukainen muuten kuin heinäkuussa, jolloin toiminta-aikaa on rajoi-

tettu illasta. Liikenteen taustamelunkin hiljentyessä pyritään asutukselle takaamaan 

rauhallisia kesäiltoja. (määräys 1) 

 

Ilmoitus murskausjaksojen aloittamisesta ja lopettamisesta sekä murskauspaikan vaih-

tumisesta tulee ilmoittaa valvojalle, jotta toiminnan vaihe on tiedossa esimerkiksi naa-

puruston yhteydenottojen tullessa ympäristönsuojeluun. Samoin on ilmoitettava mah-

dolliset muutokset toiminnassa, jotta voidaan arvioida, tarvitseeko esimerkiksi lupaa 

muuttaa. Ilmoitus voidaan tehdä sähköpostitse suoraan valvojalle. (määräykset 2 ja 18)  

 

Meluhaittaa ympäristöön tulee rajoittaa myös murskauslaitoksen tekniikalla (esim. ko-

teloinnit ja syöttösuppilon kumitus) ja sijoittamisella, koska etäisyyttä lähimpään asu-

tukseen on paikoin alle 500 metriä. (määräys 3) 

 

Murskaustoimintaa koskevat keskiäänitasorajat on annettu valtioneuvoston päätöksen 

melutason ohjearvoista mukaisina lähimpien melulle altistuvien asuinrakennusten suo-

jaamiseksi. Yöaikaista murskaustoimintaa ei hakemuksessa ole esitetty. (määräys 4) 

 

Murskaustoiminnasta ei oletettavasti aiheudu suhteellisen etäällä asutuksesta olevan 

sijaintinsa vuoksi merkittävää meluhaittaa. Meluhaitta tulee kuitenkin pyrkiä pitämään 

mahdollisimman vähäisenä esimerkiksi lupamääräyksessä mainituilla yksinkertaisilla 

toimilla. Määräys mahdollisista melumittauksista on annettu valvonnallisista syistä ja 
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meluntorjunnan riittävyyden varmistamiseksi. Luvan valvoja määrittelee melumittauk-

sen tarpeellisuuden esimerkiksi valitusten perusteella. (määräys 5) 

 

Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että 

murskauksesta, työmaaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pölypäästöt 

pidetään mahdollisimman vähäisinä. Murskauslaitteistossa pölyämistä voidaan torjua 

esimerkiksi laitteiston koteloinnilla, kastelulla ja aineksen alhaisella putoamiskorkeu-

della. (määräys 6) 

 

Ilmanlaadun heikkenemisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä ympäristön ylei-

sen viihtyisyyden turvaamiseksi on huolehdittava siitä, että murskauksesta, työ-

maaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pölypäästöt pidetään mahdolli-

simman pieninä. Liiallinen pöly saattaa aiheuttaa naapureille kohtuutonta rasitusta, ter-

veyshaittaa sekä ympäristön pilaantumisesta. Pölylle on asetettu raja-arvo ilman laatua 

koskevan valtioneuvoston päätöksen (79/2017) mukaisesti. Pölyä ja sen leviämistä 

voidaan vähentää merkittävästi erilaisin pölyntorjuntatoimin, joista on annettu luvassa 

tarpeelliset määräykset. Sääolosuhteet (mm. tuulisuus) on huomioitava toiminnassa. 

(lupamääräykset 7 ja 8) 

 

Syntyvä jäte on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään, jos se on teknisesti mahdollista 

ja siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn 

jätehuoltoon. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava jätehuollon asianmukaisesta jär-

jestämisestä. (määräys 9) 

 

Vaaralliset jätteet on merkittävä jätelain 16 §:n mukaisesti. Siirtoasiakirjoja edellyte-

tään jätelain 121 §:n perusteella turvallisen vaarallisten jätteiden edelleen toimitta-

miseksi. (määräys 10) 

 

Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen sekä roskaantumisen ehkäisemisek-

si on annettu määräyksiä alueella varastoitavien raaka-aineiden, tuotteiden ja polttoai-

neiden varastoinnista ja käsittelystä, työkoneiden kunnosta ja huollosta sekä onnetto-

muuksiin varautumisesta. (määräykset 11-14) 

 

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

minnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnan 

ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen. Toimin-

nanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä voi-

daan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. (määräys 15) 

 

Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedon-

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

määräyksillä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä laitoksen toiminnasta 

ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. (määräys 16) 

 

Määräyksellä varmistetaan tiedonkulku viranomaisille tilanteissa, joissa ympäristölle 

on aiheutunut tai saattaa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa. (määräys 17) 
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VASTAUS HAKEMUKSESTA ESITETTYYN LAUSUNTOON JA MUISTUTUKSIIN 

 

Ympäristö- ja terveysjaoston lausuntoon viitaten todetaan, että sisätiloihin ulottuvaan 

meluun ei ympäristöluvassa voida ottaa kantaa, koska siihen sovelletaan eri lainsää-

däntöä. Melun mittaamista edellytetään lupamääräyksen 5 mukaisesti tarvittaessa. Me-

lumallinnuksen mukaan melutasojen ei pitäisi nousta yli raja-arvojen, mutta mallinnus 

ei välttämättä täysin vastaa käytännön tilannetta. Lähialueella ei ole tiedossa talousve-

sikaivoja. Murskaukset suoritetaan kallioalueella, jolloin talousvedelle aiheutuva riski 

jää vähäiseksi. Maaperän ja pohjaveden suojaamista toiminnassa edellytetään lupa-

määräysten 11-13 mukaisesti. 

 

Muistutuksen A osalta todetaan, että valtion toteuttamaa pakkolunastusta ja siihen liit-

tyviä korvausasioita ei voida käsitellä murskaamisluvan yhteydessä. Murskauksesta 

ympäristöön aiheutuvia haittoja torjutaan hakijan hakemuksessa esittämän ja lupamää-

räysten mukaisesti. Tällöin toiminnan ei myöskään pitäisi vaarantaa lähialueen 

osayleiskaavan mukaista käyttöä tulevaisuudessa. 

 

Muistutukseen B todetaan, että melumallinnuksen mukaan murskauksesta ei aiheudu 

merkittävää melutason nousua asutuksessa. Murskauksen tarve ajoittuu enimmäkseen 

louhinnan etenemisen mukaan eikä murskausta tapahdu jatkuvasti. Heinäkuiselle eh-

dottomalle murskauskiellolle ei ole riittävää perustetta melumallinnuksen osoittaessa 

melutasojen pysyvän kurissa. Lisäksi alueen liikenne aiheuttaa vilkkaimpiin aikoihin 

jatkuvan taustamelun, joka peittää murskauksesta aiheutuvaa tasaista melua. Ilta-

aikaista melua rajoitetaan kuitenkin hieman lupamääräyksen 1 mukaisesti. 

 

Muistutukseen C todetaan, että hakija on esittänyt veden käyttöä tarvittaessa pölyn si-

dontaan. Muilta osin lupamääräyksillä on pyritty estämään meluhaittaa ja siihen puu-

tutaan tarvittaessa. Tärinän voidaan olettaa jäävän vähäiseksi, koska lupa-asiassa käsi-

tellään vain murskausta, jonka tärinävaikutukset ovat louhintaan verrattuna lieviä.  

 

LUVAN VOIMASSAOLO 

 

Päätös on voimassa hakemuksen mukaisesti 31.12.2022 saakka. Mikäli toiminnassa 

tapahtuu olennainen muutos (YSL 29 §), on siihen haettava lupa.  

 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 

määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa-

olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §) 

 

Ympäristönsuojelulain 198 §:n mukaan toimintaa ei saa aloittaa tai muuttaa ennen 

kuin siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen. Ympäristönsuojelulain 199 §:n 

mukaan lupaviranomainen voi kuitenkin luvan hakijan pyynnöstä perustellusta syystä 

ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, määrätä, että 

toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen.  

 

Rakennus- ja ympäristöjaoston näkemyksen mukaan toiminta voidaan aloittaa lupa-

päätöstä noudattaen ennen sen lainvoimaisuutta. Hakija on esittänyt riittävät peruste-

lut toiminnan aloittamiselle. Toiminta tukee vahvasti tiesuunnitelman mukaista raken-

tamista ja murskauspaikka on tarvittaessa vaihdettavissa tai toiminta on keskeytettä-
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vissä. Toiminnalta vaaditaan ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen hakijan esittä-

mä 5000 euron vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoami-

sen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Vakuus on asetettava Jyväskylän kau-

pungin ympäristönsuojeluviranomaisen eduksi ennen toiminnan aloittamista ja vakuu-

den on oltava voimassa luvan lainvoimaiseksi tuloon saakka. 

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6, 14-17, 20, 27, 29, 34, 39-40, 42-44, 48-49, 

52, 54, 58, 62, 70, 83-85, 87, 89, 170, 172, 190-191, 198, 199, 205 §  

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014) 2-4, 12-15 

Jätelaki (JL 646/2011) 11-17, 28, 121  

Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17 § 

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNA 79/2017) 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaisesti ympäristöluvan käsittelystä viranomaisessa 

voidaan periä maksu. Maksu perustuu rakennus- ja ympäristöjaoston 4.12.2018 § 52 

vahvistamaan Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan liitteenä 

olevan maksutaulukon kohtaan 6b (2956 €). Maksua on alennettu taksan kohdan 5 

mukaisen yrityksen varmennetun ympäristöjärjestelmän vuoksi (-10 % = 296 €). Ym-

päristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa toiminta muutoksenhausta huo-

limatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pääasian yhteydessä peritään 388 eu-

ron lisämaksu. Näin ollen tämän päätöksen lupamaksu on yhteensä 3048 euroa. 
  

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

Destia Oy 

 

Jäljennös päätöksestä  

Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40101 Jyväskylä 

Ympäristöterveysjaosto, Eeronkatu 10, 40720 Jyväskylä 

 

Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta. 

 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus 

osoitetaan suoraan hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 1.8.2019. Valitusosoitus on 

liitteenä.  

 

LIITTEET  

Valitusosoitus 


