
JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA  PÄÄTÖS 
Ympäristölautakunta   ympäristönsuojelulain 
Puistokatu 35   28 §:n mukaisesta lupahakemuksesta 
40200 JYVÄSKYLÄ 
 
 
LOUHINTA JA RAKENNE OY LEHDON YMPÄRISTÖLUPA 

 
 

HAKIJA:  Louhinta ja Rakenne Oy Lehto 
Matinmäentie 4 
40270 Palokka  

  
 
Kiinteistö ja kiinteistön haltija 

Palokan kylä, Hautaniityn tila, rek.nro 46:2 
Kiinteistön omistaa hakija. 

 
Luvan hakemisen peruste 

Jätteen laitos- tai ammattimaiseen käsittelyyn tai hyödyntämiseen on 
oltava ympäristölupa (YSL 28 §). Kunnan ympäristönsuojeluviran-
omainen ratkaisee ympäristölupa-asian, kun jätettä käsitellään tai 
hyödynnetään alle 5 000 t/v (YSA 7 § 13). 

 
Laitoksen sijoituspaikka ja sen ympäristö 

Toiminta sijoittuu Palokkaan Touruvuoren pohjoispuoliselle Välilän-
tien päässä olevalle alueelle n. 0,5 km Hiekkapohjantieltä etelään.  
 
Lähin asuinrakennus on n. 130 metrin päässä alueen pohjoispuolella. 
Alueen itäpuolella n. 200 m:n etäisyydellä on Alampi ja n. 300 m:ä 
länteen sijaitsee Pillilampi, joista molemmista vesi virtaa lopulta Al-
vajärveen. Alue ei kuulu luokiteltuihin pohjavesialueisiin. Alueen 
eteläpuolella n. 350 m:n etäisyydellä on seutukaavan Touruvuoren 
luonnosuojelualuevaraus. Toiminta-alue on vanhaa peltoa. 

  
 Toiminta sijoittuu Keski-Suomen ympäristökeskuksen vuonna 1996 
vahvistaman Karhuvuoren osayleiskaavan MU-alueelle (maa-ja met-
sätalousvaltainen alue, jolla ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristö-
arvoja). Osa läntisestä alueesta sijoittuu Palokan osayleiskaavan AP-
alueelle.  
 

Hakemuksen vireilletuloaika 
Hakemus on tullut vireille 1.11.2004. Hannes Lehto on täydentänyt 
lupahakemusta suullisesti 1.2.2005. Asiakirjoihin on tässä yhteydessä 
liitetty maa-aineslupahakemusasiakirjat.   

 
Toiminta hakemuksen ja täydennysten mukaan 

Toiminta-alue käsittää kaksi erillistä osa-aluetta (läntinen ja itäinen 
alue). Alueilla kaivetaan multaa, jota seulotaan ja varastoidaan viher-
rakentamiseen kasvualustaksi. Kaivannot täytetään puhtailla leikka-
us- ja ylijäämämailla, kantoja yms. aineksia ei alueelle tuoda. Täyt-
täminen suoritetaan järjestelmällisesti, tosin työn aikatauluun vaikut-
tavat yrityksen kulloistenkin työmaiden aikataulut.  
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Täytön avulla pyritään maa-ainesten ottoalue palauttamaan likipitäen 
nykyiseen tasoonsa ja muotoonsa, varmistaen kuivatuksen järjesty-
minen. Täyttöjä tehdään maa-aineslupahakemuksen suunnitelma-, 
leikkaus- ja mittalinjapiirrosten mukaiseen tasoon siten, että läntisellä 
lohkolla täyttöjen taso on enimmillään noin N60+106 ja itäisellä alu-
eella noin N60+104.50 
 
Multaa otetaan hakemuksen mukaan 3800 m3/v. Hakijan suullisen 
täydennyksen mukaan täyttöjen kokonaismäärä tulee olemaan lähes 
sama kuin alueelta poistettavan maa-aineksen määrä eli n. 40 000 m3.  

  
Alueelle kuljetaan Hiekkapohjan- ja Väliläntien kautta. Sisäistä lii-
kennettä varten rakennetaan huoltotie läntisen ja itäisen palstan vä-
liin. 
 
 Mikäli alueella säilytetään koneita tai poltto-ja voiteluaineita, raken-
netaan niille viranomaisten vaatimat suojaukset. 
 
Alueen ympärille kaivetaan/perataan niskaojat, jolloin toiminta-
alueelle ei pääse ulkopuolisia valumavesiä, vaan ne johdetaan suo-
raan pois.  

 
Ympäristön kuormitus hakemuksen mukaan 

 
Liikennemääriä tai toiminta-aikoja hakija ei pysyty tarkoin arvioi-
maan. Toiminnassa käytetään työkoneina pääasiassa yhtä kaivin-
konetta. Varastoalueelle sijoitetaan seulalaitos (kaivinkone tai erilli-
nen vaunu). Toiminnassa ei synny jätteitä, eikä toiminta aiheuta nor-
maaliliikennettä suurempia melupäästöjä tai tärinää.  

   
Toiminnan vaikutukset ympäristöön  

Toiminta ei aiheuta ympäristöhaittoja. 
 
HAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 
Tiedottaminen Kuulutus Jyväskylän maalaiskunnan ilmoitustaululla, kirjastoissa ja 

kirjastoautossa 5.11. – 7.12.2004 sekä erityistiedoksianto rajanaapu-
reille ja Väliläntien varrella asuville . 

 
Muistutukset ja mielipiteet 

Vesa Välilä ja Ritva Rantala ym. viittaavat 4.12.2004 päivätyssä 
muistutuksessaan aiemmin Louhinta- ja Rakenne Oy Lehdon maa-
aineslupahakemuksesta antamaansa muistutukseen, joka on liitetty 
asiakirjoihin. Muistuttajat ovat tässä yhteydessä huomauttaneet mm., 
että toiminnalla on vaikutusta valumavesiin, alueella on luonnonarvo-
ja ja merkitystä virkistysalueena, hankkeen vaikutukset pinta-ja poh-
javesiin tulee selvittää, sillä lähellä on kaivoja. Vaikutukset Pillilam-
peen on selvitettävä. Muistuttajat vastustavat ympäristöluvan myön-
tämistä. Lisäksi muistutetaan, että Jyväskylän maalaiskunnan val-
tuusto on hyväksynyt 8.11.2004 maapoliittisen ohjelman, jonka to-
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teutusohjelmaosassa ko.alue on merkitty kunnan maahankinta-
alueeksi. Nyt haettavana olevat luvat, kunnan maapoliittinen – ja 
kaavoitusohjelma saattavat olla ristiriidassa keskenään.  

 
 
Lausunnot Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta 

on lausunnossaan 23.11.2004 todennut mm., että hakemukseen tulisi 
liittää arvio alueelle siirrettävien maiden määrästä. Alueesta ei saa 
muodostua kaatopaikkaa ja maa-ainesten tulee olla puhtaita. Ulko-
puolisten mahdollinen jätteenajo alueelle tulee estää puomeilla ym. 
Polttoainevarastot tulee suojata. Väliläntietä tulee tarvittaessa kastel-
la pölyämisen estämiseksi. Lisäksi todetaan, että toiminnassa tulee 
huolehtia tarvittavin suojaustoimenpitein siitä, ettei maantäyttö ai-
heuta humusta, lietteitä ym. epäpuhtauksia sisältävien vesin pilaavaa 
vaikutusta lähivesistöihin.  

 
Hakijan vastine Hakijalle on varattu tilaisuus vastineen antoon. Hakija ei ole antanut 

vastinetta määräaikaan mennessä.  
 
Neuvottelut ja tarkastukset 

Alue on tarkastettu 26.11.2004.  
  
Muut luvat Hakija on jättänyt 6.8.2004 maa-aineslupahakemuksen mullan ottoon 

Hautaniityn tilalle. Hakemus käsitellään ympäristölautakunnassa 
15.2.2005. 

 
Valmistelijan omat  
tiedot Kaavoitus- ja rakennuslautakunta on antanut 22.9.2004 lausunnon 

Hautaniityn tilaa koskevasta maa-aineslupahakemuksesta. Tässä yh-
teydessä lautakunta on todennut mm. seuraavaa:  

 
Ottamisalue sijoittuu Karhuvuoren osayleiskaavan MU-alueelle, jon-
ka yleiskaavamääräys on : ” Maa- ja metsätalousvaltainen alue, ul-
koilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja. Käyttö- ja suunnitte-
lusuosituksissa mainitaan, että alueella ei tulisi sallia maa-ainesten 
ottoa eikä täyttöä muuta kuin tavanomaista kotitarvekäyttöä varten. 
Alueen metsätalouskäytössä on pyrittävä pitkään kiertoaikaan. Met-
sän uudistaminen on tehtävä ilman avohakkuuta ja ilman met-
sänaurausta. Ojituksilla ei saa katkaista osoitettuja ulkoilureittejä. 
Suunnitelmanselostuksessa virheellisesti todetaan, että alueen käyttöä 
ei  esim. kaavoituksella ole rajoitettu. Asia ei ole näin, koska lupa-
kohteen alue sijoittuu Karhuvuoren osayleiskaavan MU-alueelle. 
Karhuvuoren osayleiskaavamääräyksessä on kuitenkin suositus, että 
alueella ei tulisi sallia maa-ainesten ottoa. Tilan alueella on osayleis-
kaavassa myös ulkoilulain (606/73) mukaisia kävely- ja hiihtoulkoi-
lureittejä. Ottoalue sivuaa myös Palokan osayleiskaavan AP-aluetta, 
jonka asemakaavoitus tullee sisältymään lähivuosien kaavoitusoh-
jelmaan.  

 
Lupaehdoissa tuleekin mahdollisuuksien mukaan pyrkiä siihen, että 
ottaminen ja maisemointi tapahtuu vaiheittain alueen länsilaidasta 
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käsin. Karhuvuoren osayleiskaavassa esitettyyn maankäyttöön liitty-
en todetaan, että näillä näkymin ei ole tarvetta uusien ulkoilureittien 
rakentamiseen kyseisen tilan alueelle. Touruvuoren ulkoilureitistö ja 
siihen liittyvä reittiyhteys Heikkilästä on rakennettu ko. tilan etelä-
puolelle.  

 
Maa-ainesten ottoa koskeva kaavamääräys on luonteeltaan suositus 
ja tarkoittanee lähinnä, että uusia soran- tai kiviaineksen ottoalueita 
alueelle ei perusteta. Mullan otto vanhoilta pelloilta ja korvaaminen 
muulla maa-aineksella on toiminnan luonne huomioon ottaen vähäi-
sempää. Voitaneen katsoa, että osayleiskaavassa esitetyt maankäytön 
tavoitteet eivät vaarannu, vaikka anottu maa-aineslupa myönnetään.  

 
Ottamisalueen lännenpuoleinen palsta rajoittuu Palokan osayleiskaa-
van mukaiseen AP-alueeseen, jonka asemakaavoittaminen tulee sisäl-
tymään lähivuosien kaavoitusohjelmaan. Tämän vuoksi lautakunta 
esittää, että lännenpuoleiselle ottamisalueelle lupa myönnetään enin-
tään viideksi vuodeksi. 

 
 
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 
 

Ympäristölautakunta myöntää Louhinta ja Rakenne Oy Lehdolle       
ympäristönsuojelulain 41 §:n mukaan ympäristöluvan. Toiminta on 
järjestettävä hakijan ilmoittamalla tavalla sekä toiminnassa on nouda-
tettava jäljempänä olevia lupamääräyksiä.  
 

Vastaus lausuntoihin ja yksilöityihin vaatimuksiin 
 

Muistutuksessa ja lausunnossa esitettyjä seikkoja ja vaatimuksia on 
otettu huomioon lupamääräyksissä näkyvällä tavalla.  
 
Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöterveyslatuakun-
nan vaatimus maa-ainesten puhtaudesta, pölyämisen estämisestä ja 
vesiensuojelun toteutumisesta sekä vaatimus estää alueen käyttö kaa-
topaikkana tai luvattomaan tarkoitukseen on otettu huomioon lupa-
määräyksissä 3-9. 
 
Toiminnanharjoittaja on hakenut maa-aineslain mukaista maa-
aineslupaa Hautalan rek.nro 46:2 tilalle. Osa muistuttajien esittämistä 
seikoista huomioidaan maa-ainesluvassa, jossa määrätään mm. alueen 
niskaojituksesta ja laskeutusaltaiden rakentamisesta ottoalueen haital-
listen vesistövaikutusten estämiseksi. Lisäksi tässä yhteydessä on 
huomioitu mm. ottotoimintaan, alueen turvallisuuteen, aikatauluun, 
varastointiin ja maisemointiin liittyviä seikkoja. 
 
Täyttömaiden puhtautta koskevalla ympäristölupamääräyksellä on li-
säksi varmistettu, ettei alueelle tuotavista ylijäämämaista aiheudu 
mm. pinta- tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Ympäristölautakun-
ta katsoo, että hakemuksessa olevat tiedot ovat riittäviä luvan myön-
tämisen edellytysten ratkaisemiseksi, eikä erillinen Pillilampeen koh-
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distuvien vesistövaikutusten arviointi ole tarpeen.  
 
Kaavoitus-ja rakennuslautakunnan maa-aineslupahakemuksesta an-
tamaan lausuntoon viitaten, maa-ainesten ottaminen ja alueen täyttö 
ja alueen kaavoitus taikka virkistyskäyttö eivät ole keskenään ristirii-
dassa, kuten muistuttajat ovat epäilleet. Toimintaa ei sijoiteta kaavan 
vastaisesti.   
 
Muistuttajien alueen luonnonarvoista esittämiin seikkoihin voidaan 
todeta, että alue on vanhaa peltoa, eikä sieltä ole tiedossa tai tarkas-
tuksen yhteydessä havaittu luonnonsuojelulain mukaisia arvokohteita 
tai muita luonnonsuojelun kannalta merkittäviä kohteita. 

 
Lupamääräykset 

1. Toiminta-aika on arkisin (ma-pe) klo 8.00 – 18.00. 
2. Alue täytetään maa-aineslupahakemuksen suunnitelma- ja leik-

kauspiirrustusten mukaisesti.  
3. Täyttömaita voidaan tuoda alueilta, joilla ei ole syytä epäillä ole-

van pilaantuneita maita, kuten luonnontilaisilta alueilta ja asunto-
alueilta. Alueelle voidaan tuoda puhtaaksi todettuja maita myös 
teollisuustonteilta, huoltoasemilta, tiealueilta tai muilta mahdolli-
sesti likaantuneilta alueilta ympäristönsuojelutoimiston tapaus-
kohtaisesti hyväksymällä tavalla. 

4. Täyttömaiden seassa voi olla kivien lisäksi vähäisiä määriä puuta, 
mutta ei muita jätteitä, kuten asfalttia, betonia, tiiliä tai muita ra-
kennuksen purkujätteitä. 

5. Ulkopuolisten pääsy moottoriajoneuvolla alueelle tulee estää 
esim. lukittavalla puomilla. 

6. Toiminnasta aiheutuva melu (Laeq) ei saa ylittää asuinalueilla 
päivällä (klo 7-22) tasoa 55 dBA.  

7.  Jos alueelle tuodaan sinne kuulumattomia jätteitä, ne on heti kul-
jetettava jätteiden vastaanottoon luvan saaneeseen paikkaan. 

8. Jos on syytä epäillä, että alueelle on tuotu pilaantuneita maita, 
hakijan on toimitettava tutkittavaksi kokoomanäytteet likaisiksi 
epäillyistä maista ympäristönsuojelutoimiston kanssa sovittavalla 
tavalla. 

9. Hakija kastelee tarvittaessa Väliläntietä pölyämisen estämiseksi. 
10. Hakija ilmoittaa kunnan ympäristönsuojelutoimistoon täyttömai-

den tuonnista vastaavan ja sitä valvovan henkilön yhteystiedot. 
11. Hakija pitää kirjaa alueelle tuotavista maa-aineksista. Kirjanpi-

dosta tulee käydä ilmi kaikki työkohteet, joista maita tuodaan, 
tuontipäivät sekä tuotujen maiden määrät työkohteittain. Kirjan-
pito on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. 

12. Hakija toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuo-
siyhteenvedon toiminnasta seuraavan vuoden helmikuun loppuun 
mennessä. 

13. Hakija ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle välit-
tömästi sellaisista poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista, 
joilla voi olla vaikutusta ympäristöön tai luvan noudattamiseen. 

 
14. Toiminnan lopettamisesta taikka toiminnan harjoittajan vaihtumi-
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sesta ilmoitetaan viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle. 

15. Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla 
jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta 
poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, 
on asetusta luvan estämättä noudatettava. 

 
 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

  
 
Lupaharkinnan perusteet 

Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain ja niiden nojalla an-
nettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnon-
suojelulaissa ja sen nojalla säädetään. 
 
Toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka 
huomioiden ei aiheudu, terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, 
erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan 
tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantu-
mista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista an-
netun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta lä-
histöllä asuville.   
 

Lupaehtojen perusteet  
Toiminta-alueen läheisyydessä on asutusta, jolle toiminnasta aiheutu-
vasta melusta ja pölystä voi aiheutua eräistä naapuruussuhteista anne-
tun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Lu-
paehdot 1, 5,6 ja 9 on annettu, jotta toiminnasta ei aiheutuisi naapu-
reille kohtuutonta rasitusta. Toiminnasta aiheutuvaa melua on rajoi-
tettu valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisesti. 
 
Päätöksessä on annettu ehdot (3,4,7,8) alueelle tuotavien jätemaiden 
laadusta ja laadun seurannasta maaperän ja pintavesien pilaantumisen 
sekä alueen roskaantumisen estämiseksi. 
 
Kirjanpito- ja raportointivelvollisuus on määrätty toiminnan valvon-
taa varten (lupaehdot 10-14). 

 
LUVAN VOIMASSAOLOAIKA 

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan päästöjä tai niiden 
vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttami-
seen on haettava ympäristölupa. 
 
Hakijan on tehtävä ympäristölupahakemus lupamääräysten tarkis-
tamiseksi, mikäli toiminta muuttuu olennaisesti, tai viimeistään 
31.12.2015 mennessä. Luvan myöntänyt viranomainen voi muuttaa 
lupaa ympäristönsuojelulain 58 §:n perusteella. 
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YMPÄRISTÖLUPAMAKSU 

Tämän päätöksen ympäristölupamaksu on 958,67 €. Maksu perustuu 
Jyväskylän maalaiskunnan kunnanvaltuuston 11.12.2000 § 180 hy-
väksymään ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan. Maksutaulukon 
mukaan jäte- ja vesihuoltoa koskevien ympäristölupahakemusten kä-
sittelystä peritään 1 295,04 € (ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 
momentin 13. kohdan mukaiset laitokset). Maksusta vähennetään 
336,37 €, koska hakemuksesta ei ole kuulutettu sanomalehdessä (5.8) 
 

 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

Ympäristönsuojelulaki 5, 6, 7, 8, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 
45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 77, 79, 96, 97, 100, 105 § 
Ympäristönsuojeluasetus 1, 7, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 30 § 
Jätelaki (10727/93) 4, 6, 9, 15, 51, 52 § 
Valtioneuvoston päätös 993/1992 
Jyväskylän maalaiskunnan kunnanvaltuuston 23.8.2004 hyväksymät 
jätehuoltomääräykset 
Jyväskylän maalaiskunnan kunnanvaltuuston päätös 11.12.2000 § 
180 kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan hyväksymisestä 

 
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätöksen antopäivä on 22.2.2005. 
 

Päätöksestä kuulutetaan Jyväskylän maalaiskunnan ilmoitustaululla. 
 
Päätös lähetetään tiedoksi Keski-Suomen ympäristökeskukselle, Pa-
lokan terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnalle 
sekä muistutuksen tekijälle. 

 
MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. 

Valitusaika päättyy 24.3.2005. Valitusosoitus on liitteenä. 
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