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ASIA 

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemukses-

ta, joka koskee kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta. Kyseessä on uusi toiminta.  

 

HAKIJA 

Pekka Aaltonen 

Pääskyläntie 138 

42100 JÄMSÄ  

 

Yhteyshenkilö: Pekka Aaltonen   

p. 0400 344 944 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Louhinta ja murskaustoiminta sijaitsee Jyväskylän kaupungissa, Jyväskylän kylässä 

kiinteistöillä Halsvuori 179-401-16-88. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.  

 

Kiinteistön omistaa hakija.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

Ympäristönsuojelulain 28 §:n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 § 1 mo-

mentin 7 c) ja e) kohdan mukaan toiminta on ympäristöluvanvaraista.  

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 momentin 7 a) ja b) kohdan perusteella kunnan 

ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee louhintaa ja murskausta koskevan lupa-

asian.  

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on saapunut Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölau-

takunnalle 2.12.2010 ja sitä on täydennetty 13.1.2011.  

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Alueella ei ole asema- eikä yleiskaavaa eikä alueeseen kohdistu maakuntakaavan mer-

kintöjä. Hakijalla on samanaikaisesti vireillä maa-aineslupa kalliokiven ottamiseen.  
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LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Toiminta-alue sijaitsee Jyväskylän kaupungin pohjoispuolella Leppävesi-Tikkakoski -

tien (tienro 638) eteläpuolella, lähimmillään n. 100 metrin etäisyydellä tiestä. Halsvuo-

ri-tila ulottuu 638-tien pohjoispuolelle aina Iso-Kuukkasen rantaan saakka. Louhinta ja 

murskaus sijoittuvat Lainekalliolle rajatulle 5,05 hehtaarin alueelle, joka on jaettu 

maa-ainesten ottamissuunnitelmassa kolmeen vaiheeseen. Nyt kyseessä oleva toiminta 

sijoittuu ensimmäisen vaiheen alueelle (1,85 hehtaaria).   

 

Lähin asuinrakennus sijaitsee ottamisalueesta luoteeseen noin 400 metrin etäisyydellä. 

Muut asuinrakennukset sijaitsevat yli 500 metrin etäisyydellä. Lähimmät loma-asunnot 

sijaitsevat Hiidenjärven pohjois- ja etelärannalla lähimmillään noin 900 metrin etäi-

syydellä.  

 

Alue on metsätalousmaata ja haja-asutusaluetta. Lähialueella ei ole luonnonsuojelu-

alueita tai muita vastaavia suojelualueita. Lähimmät vesistöt ovat Hiidenjärvi, Iso-

Kuukkanen, Mustalampi ja Paskolampi. Lähimpänä sijaitsevaan Hiidenjärveen on 

matkaa noin 600 metriä. Toiminta ei sijoitu ympäristöhallinnon luokittelemalle pohja-

vesialueelle. Lähin luokiteltu pohjavesialue, Lintumäki (0941051, I-luokka) sijaitsee 

noin 1,1 kilometriä toiminta-alueesta kaakkoon.  

 

Louhinta-alueen pohjoispuolella on Halsvuoren kallioalue, jonka alaosassa on esihis-

toriallisia kalliomaalauksia ja joka on luokiteltu arvokkaaksi kallioalueeksi.  

 

LAITOKSEN TOIMINTA 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

 

Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi. Laitos toimii 2 – 3 kuukautta vuodessa pääasi-

assa keväisin ja 30 – 50 työpäivää vuodessa kysynnän mukaan. Toiminta käsittää kal-

lion irrotuksen, rikotuksen ja murskauksen. Toiminta tapahtuu arkisin maanantaista 

perjantaihin. Murskaamista tehdään klo 7 – 22, poraamista klo 7 – 21 ja rikotusta ja rä-

jäytyksiä klo 8 – 18 välisenä aikana. Kuormaaminen ja kuljetukset tehdään arkisin klo 

6 – 22 välisenä aikana. Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä toimintaa ei ole.  

 

Poraus suoritetaan hydraulisella vaunuporalla (Tamrock 700) ja rikotus iskuvasaralla 

(Rammer S-84 tai vastaava). Esimurskaus tehdään leukamurskaimella (Lokomo 125 

tai vastaava) ja väli- ja jälkimurskaus karamurskaimella (Lokomo 4214, Lokomo 1814 

tai vastaavat). Seulat ovat Lokomon 2- tai 3-tasoseuloja. Tuotteiden kuljetus tapahtuu 

pääasiassa kesäaikaan.  

 

Räjäytyksiä tehdään 1 – 2 kertaa viikossa. Kiviaineksen kuljetus murskaamoon ja tuot-

teiden varastointi suoritetaan pyöräkuormaajalla tai kuorma-autolla. Muuten käytetään 

pääasiassa tela-alustaista laitteistoa. Poraus suoritetaan hydraulisella vaunuporakoneel-

la ja se varustetaan pölyn talteenottojärjestelmällä. Porauspöly poistetaan imurilla ja 

käytetään valmiisiin tuotteisiin. 
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Murskauslaitos on siirrettävä asema, joka toteutetaan Tielaitoksen Asfaltti- ja murs-

kausaseman ympäristönsuojeluohjeen mukaisesti. Asema on ohjeen mukaisessa luoki-

tuksessa B-luokan asema.  

 

Murskauslaitoksen tarvitsema sähkö tuotetaan aggregaatilla. Polttoöljyä varastoidaan 

alueella enimmillään 5 tonnia kerrallaan. Kuorma-autot tankataan huoltoasemilla.  

 

Kallioalueen ensimmäisen vaiheen kokonaisottomäärä on noin 400 000 tonnia. Kallio-

louhetta ja mursketta tuotetaan arviolta 1 500 tonnia ja enimmillään 2 500 tonnia vuo-

rokaudessa. Vuosittaisen tuotannon arvioidaan olevan keskimäärin 35 000 tonnia ja 

enimmillään 50 000 tonnia.  

 

Kallion louhinta aloitetaan tasosta +180.0…+188.0 ja lopullinen taso on +158.0… 

159.0. Louhintasuunta aluksi on lounaaseen, kääntyen myöhemmin itään ja etelään. 

Yleisen tien ja ottoalueen väliin jätetään noin 100 metrin levyinen metsäinen vyöhyke, 

jonka puusto säilytetään näkö-, pöly- ja melusuojana. Valmiiden tuotteiden varastoka-

sat sijoitetaan siten, että ne osaltaan vähentävät meluhaittaa. Murskausasema sijoite-

taan Lainekallion rinteen alaosaan louhinnan aloituskohtaan. Aseman itäpuolelle sijoi-

tetaan varastoalue murskekasoille. Varastokasat ovat noin 5 metriä korkeita ja niiden 

pohjapinta-ala on 5 000 – 10 000 m
2
. Murskauslaitoksen sijainti ottamisen eri vaiheis-

sa ja murskevarastojen sekä meluvallin sijoittelu on esitetty hakemuksen liitteenä ole-

vassa asemapiirroksessa.  

 

Liikenne   

Alueelle kuljetaan asfaltoidulta Leppävesi-Tikkakoski –tieltä oman tieliittymän kautta. 

Liittymätie on murskepintainen ja sitä kastellaan tarvittaessa. Murskausjaksojen aikana 

liikennettä aiheuttavat kaluston siirrot ja laitoksen huoltokuljetukset, keskimäärin yksi 

ajoneuvokäynti murskauspäivää kohden. Normaali liikennemäärä murskaustoiminnan 

aikana on 8 henkilöajoneuvon käyntiä ja 10 – 20 raskaan ajoneuvon käyntiä päivässä. 

Maksimiliikennemäärä toiminnan aikana on 20 henkilöajoneuvon käyntiä ja 50 – 60 

ajoneuvoyhdistelmän käyntiä päivässä. Louhinta- ja murskausjaksojen ulkopuolella 

liikenne on noin 10 raskaan liikenteen ajoneuvoyhdistelmää päivässä. Esitetyt maksi-

miliikennemäärät toteutuvat 1 – 5 päivänä vuodessa.   

 

Raaka-aineet, polttoaineet ja kemikaalit 

Kalliomurskeita tuotetaan päivittäin keskimäärin 1500 tonnia ja enimmillään 2500 

tonnia. Vuosittain mursketta tuotetaan arviolta enimmillään 50 000 tonnia.  

 

Raaka-aineina käytetään räjähdysaineita ja polttoaineita. Räjähdysaineina käytetään 

dynamiittia, aniittia ja ammoniittia. Niiden kulutus on n. 220 g/mursketonni ja keski-

määrin 330 kg/vrk ja enintään 11 tn/v. Räjäytyksiä tehdään 1 – 2 kertaa viikossa.  

 

Polttoöljy varastoidaan kaksoisvaipallisissa tai valuma-altaallisissa säiliöissä. Kertava-

rastointi on noin 5 tonnia. Kevyttä polttoöljyä käytetään keskimäärin 30 tonnia ja enin-

tään 50 tonnia vuodessa.  

 

Prosessivetenä käytetään pintavettä noin 5 – 10 m
3
 vuorokaudessa.  
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YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Päästöt ilmaan 

 

Poravaunu varustetaan pölyn talteenottojärjestelmällä. Porauspöly poistetaan imurilla 

ja se sekoitetaan murskattuihin tuotteisiin. Murskauksessa pölyä syntyy kivien rikkou-

tuessa murskaimessa, tuotteen pudotessa kuljetushihnalta seuraavaan käsittelyvaihee-

seen ja seulottaessa. Pöly sidotaan vesikastelulla ja koteloimalla pressuilla tuulelle alt-

tiit kohteet. Ottoalueen sisällä olevat tiet ovat murskepintaisia ja myös niitä tarvittaessa 

kastellaan.  

 

Melu ja tärinä 

Toiminnan meluvaikututuksista on teetetty melumallinnus. Mallinnus on tehty otto-

toiminnan ensimmäisen vaiheen alku- ja lopputilanteessa siten, että poraus tapahtuu 

louhintarintauksen päällä ja ylisuurten lohkareiden rikotus rintauksen alahelmassa. 

Louheen murskaus tapahtuu ensimmäisen vaiheen alkutilanteessa ottoalueen itäpuolel-

la ja lopputilanteessa louhinta-alueen pohjalla. Murskauslaitoksen äänitehotasona mit-

tauksissa käytettiin 120,7 dB, joka vastaa mallinnuksen laatijan mittaamaa viimeisintä 

todellista äänitehotasoa vastaavassa toiminnassa. Iskuvasaran äänitehotasona käytettiin 

121 dB ja porauksen 120 dB. Iskuvasaran ja porauksen lähtöarvot vastaavat useista 

louhintakohteista mitattuja suurimpia äänitehotasoja keskimääräisille vastaaville ko-

neille. Murskaimen äänilähteen korkeudeksi asetettiin 2,5 metriä, poravaunujen 2 met-

riä ja iskuvasaran 0,5 metriä maan pinnasta. Vuorokautiseksi toiminta-ajaksi valittiin 

klo 7 – 22 välinen aika. Kaikkien melua aiheuttavien toimintojen toiminta-asteena 

käytettiin 100 % päivittäisestä työajasta, joka ei käytännössä toteudu porauksen eikä 

varsinkaan rikotuksen osalta. Räjäytyksiä ei ole huomioitu mallinnuksessa niiden vä-

häisestä määrästä johtuen. Selvityksessä on jätetty laskenta-alueella olevien metsäalu-

eiden, rakennusten ja toiminnan seurauksena syntyvien tuotekasojen melua vaimenta-

va vaikutus huomioimatta. Liikenteen vaikutus meluun on päivitetty mallinnukseen 

11.1.2011. Vaikutusta on tarkasteltu maksimiliikennemäärillä. Mallinnuksessa on sen 

sijaan huomioitu louhintarintaukset ja pintamaista rakennettavat 5 metriä korkeat me-

luvallit.  

 

Toiminnan alkuvaiheessa keskiäänitasot lähimmillä asuinkiinteistöillä ovat mallinnuk-

sen perusteella välillä 38 – 50 dB ja lähimmällä lomakiinteistöllä 27 dB. Toiminnan 

loppuvaiheessa keskiäänitasot lähimmillä asuinkiinteistöillä ovat välillä 45 – 48 dB ja 

lähimmillä lomakiinteistöillä 42 dB. Liikenteen aiheuttamalla melulla liikenteen mak-

simitilanteessa ei ole vaikutusta lähimpien melulle altistuvien kohteiden päiväajan 

keskiäänitasoihin. Tulosten perusteella voidaan myös olettaa, että yöaikaisten (klo 6 – 

7) kuljetusten aiheuttamat melutasot lähimmissä altistuvissa kohteissa jäävät erittäin 

alhaisiksi, koska yöaikana muuta toimintaa ei alueella ole. Mallinnuksen tulosten voi-

daan edellä mainituin perustein katsoa edustavan pahinta mahdollista tilannetta ja toi-

minnasta aiheutuvat todelliset keskiäänitasot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa tule-

vat suurella todennäköisyydellä olemaan valtaosan ajasta selvästi malleissa esitettyjä 

alhaisempia.  

 

Ennen toiminnan aloittamista alueelle rakennetaan asemapiirroksen mukainen melu-

valli, joka on 5 metriä korkea ja 50 metriä pitkä. Murskevarastot sijoitetaan siten, että 

ne muodostavat melu- ja pölyesteen asutuksen ja yleisen tien ja työmaan väliin. Lou-
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hittavan kallion räjäytyksiä suoritetaan 1 – 2 kertaa viikossa 1 – 2 sekuntia kerrallaan. 

Porauksen lähtömelutaso eri suuntiin on 85 – 100 dB(A). Melun leviämisestä tehdyssä 

selvityksessä todettiin porausmelun vaimenevan 55 dB:in keskimäärin 350 metrin 

päässä ja maaston ja kasvillisuuden vaimentaessa melua 250 metrin päässä sekä pi-

simmillään 500 metrin päässä. 

 

Porauksen vaatima työaika on noin puolet murskauksen työajasta. Tästä ajasta osa on 

poranterien vaihtoa, koneen siirtoa ja muuta toimintaa, jolloin melua ei synny.  

 

Rikkokivien määrä vaihtelee 10 – 20 % kentän tilavuudesta ja päivittäinen rikkokivien 

määrä on 50 – 100 kpl. Rikotusta tehdään louherintauksen ja louhekasan suojassa. 

Murskaamon työajasta noin 80 % on murskausta, loppu on seisokkeja.  

 

Toiminnan käynnistyttyä suoritetaan melumittauksia ja varmistetaan, ettei melu ylitä 

säädettyä 55 dB(A):n tasoa kiinteistöjen Rauhala (RN:o 16:68) ja Karhula (RN:o 

5:249) asuinrakennusten pihoilla.  

 

Toiminnan aiheuttamasta tärinästä ja sen vaikutuksista kalliomaalauksiin on Kallio-

tekniikka Oy laatinut vuonna 2002 selvityksen, jossa todetaan, että kyseisen louhinta-

alueen ottokorkeus on noin 20 metriä, mikä on tyypillinen kiviainesalueilla. Louhinta 

toteutetaan louhimalla alue kahdessa noin 10 metrin kerroksessa. Louhittavien kentti-

en koot ovat kerrallaan suuruusluokkaa 4 000 m
3
ktr. Optimaalisen kiven irtoamisen ja 

lohkarekoon saamiseksi käytetään kentässä räjähdysainetta 2 500 – 2 600 kg. Käytäntö 

on osoittanut, että tämän kokoinen kenttä (600 – 650 kg räjähdysainetta/m
3
ktr) takaa 

kiviaineslouhinnoissa vähäisimmän tärinän ja lisäksi vähentää rikkoräjäytyksiä lohka-

rekoon ollessa optimaalinen murskaustoimintaa ajatellen.  

 

Tärinävaikutus säädellään suunnittelemalla porareikien nallitus siten, että kerralla rä-

jähtävä (momentaaninen) räjähdysainemäärä on riittävän alhainen. Lainekallion lou-

hinnoissa suositellaan kenttien panostuksen jakoa viidelle eri nallinumerolle, jolloin 

momentaaninen räjähdysainemäärä on suuruusluokkaa 500 – 520 kg. Tällöin tärinä le-

viää ympäristöön seuraavasti: 

 

Etäisyys (m)  Tärinä (mm/s)  Kalliovakio 

200  18   K=100 

300  7   K=70 

400  3   K=50 

 

Kallion tärinäjohtavuuden K-arvot on arvioitu Suomen kallioperän normaaleja arvoja 

hieman suuremmiksi niin sanotusti varmalle puolelle.  

 

Louhos sijaitsee lähimmilläänkin yli 200 metrin etäisyydellä kalliomaalauksista. Tämä 

tarkoittaa, että edellä esitetyn mukaisesti tärinät ovat enimmillään vain suuruusluokkaa 

18 mm/s. Suomalainen kallioperä kestää murtumatta tärinää, mikä on useita satoja 

millimetrejä sekunnissa. Kallioperän pysyvyyteen vaikuttaa toki mahdollinen kallio-

massiivin rikkonaisuus, lustat ja halkeamat. Koska kyseessä ovat ainutlaatuiset maala-

ukset, Kalliotekniikka Oy on suositellut selvityksessään, että varmuuden vuoksi ei yli-

tettäisi tärinää 50 mm/s. Tällöin ollaan reilusti varmalla puolella kalliomaalauksien 

pysyvyyden kannalta. Tärinätulos tulee tarkistaa mittauksin, mutta käytännössä louhin-
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tatyö ei voi aiheuttaa sellaista tärinää, että sillä olisi mitään vaikutusta kalliomaalauk-

sien pysyvyyteen tai kuntoon.   

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

Pintavedet ohjataan louhoksen ja varastoalueen pohjan muotoilulla ja ojituksella alu-

een itäpuolelle rakennettavaan selkeytysaltaaseen ja siitä edelleen alueen metsäojaan, 

joka johtaa pintavedet etelään. Pintavesien laatu selvitetään näytteillä ennen toiminnan 

aloittamista ja luontoon ohjautuvien vesin laatua tarkkaillaan ottamistoiminnan aikana.  

 

Polttonestesäiliöt ovat kaksikuorirakenteisia tai ne sijoitetaan tilavuutta vastaavaan ka-

tettuun suoja-altaaseen. Työkoneet ja autot paikoitetaan työajan ulkopuolella louhok-

sen pohjalle. Alueella ei suoriteta koneiden tai autojen pesua ja huoltoa.  

 

Räjähdysaineita hankitaan työmaalle kutakin räjäytystyötä varten. Säilytys tapahtuu 

Teknillisen tarkastuskeskuksen hyväksymällä tavalla.  

 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen 

Talousjätteitä muodostuu alueella noin 1000 kg vuodessa. Ne kerätään 200 litran jä-

tesäiliöön ja jätehuoltoliike toimittaa ne kaatopaikalle. Metalliromua kertyy noin 2 

tonnia vuodessa. Romu kerätään jätelavalle ja toimitetaan romuliikkeeseen. Pölynerot-

timiin kertyvä aines käytetään murskauslajikkeisiin.  

 

Käytetty voiteluöljy, jota muodostuu noin 500 kg vuodessa, varastoidaan tynnyreissä 

200 – 300 litraa kerrallaan ja toimitetaan paikalliselle Ekokem Oy:n edustajalle. Öljy-

jen määrät kirjataan koneaseman käyttöpäiväkirjaan.  

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA SEKÄ TOIMINNAN JA SEN 

VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Laitoksen käyttäjä tarkkailee toimintaa koko ajan. Minkä tahansa häiriön sattuessa 

toiminta pysäytetään ja häiriö korjataan ennen toiminnan jatkamista. Pölyä tarkkail-

laan silmämääräisesti. Melua torjutaan ensisijaisesti sijoittamalla laitos meluvallin ja 

kallioseinämän ympäröimään tilaan. Mittauksia suoritetaan toiminnan alussa ja jatkos-

sa erityisen syyn niin vaatiessa. Räjäytystöiden mittauksia suoritetaan toiminnan alus-

sa, jonka jälkeen mittausten tarve tarkistetaan. Rakennusten katselmus suoritetaan en-

nen louhinnan aloittamista. Mittaukset ja katselmukset suorittaa alalle erikoistunut 

konsulttitoimisto.  

  

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Työmaalle varataan öljynimeytysmateriaalia ja hälytysnumerot ovat ilmoitustaululla 

nähtävinä.  

 

KAIVANNAISJÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 

 

Hakemukseen on liitetty kaivannaisjätehuoltosuunnitelma, jonka mukaan alueen kuo-

rimisesta syntyvät pintamaat käytetään jälkihoidon yhteydessä maisemointiin. Kannot 

ja oksat hyödynnetään alueen hakkuun yhteydessä. Kaivannaisjätteen määräksi louhin-

nan ensimmäisessä vaiheessa on arvioitu pintamaiden osalta 4 000 k-m
3
, kivituhkan 
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osalta 2 000 k-m
3
 ja vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden lietteiden osalta 100 k-m

3
. Si-

vukiveä syntyy 3000 k-m
3
 ja se rikotetaan ja käytetään jalosteisiin.  

 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 21.1 -

21.2.2011. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti 

nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. 

Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu sanomalehti Keskisuomalaisessa 21.1.2011. 

Asianosaiset on kuultu 18.1.2011 lähetetyllä virkakirjeellä.   

 

Lausunnot  

Hakija on pyytänyt Keski-Suomen ELY-keskukselta ennakkolausunnon hakemukses-

ta. Lausunnossaan ELY-keskus on katsonut, että toimittaessa hakemuksessa ja liiteai-

neistoissa esitettyjen tietojen mukaisesti, ei aiheuteta sellaisia vaikutuksia, jotka estäi-

sivät luvan saamisen. Kaavallisia esteitä ei ole eikä alue sijaitse luokitellulla pohja-

vesialueella eikä läheisyydessä ole luonnonsuojelualueita tai sellaisia luonnonarvoja 

jotka olisivat esteenä toiminnalle. Lausunnossa todetaan, että kivenlouhintaa ja murs-

kausta koskien voimaan on tullut uusi asetus, jonka vaatimuksia toiminnassa on nou-

datettava. ELY-keskus huomauttaa, että hakemusluonnoksessa ei ole esitetty pinta-

vesien tarkkailua. Tarkkailu tulisi lisätä hakemukseen, vaikka edellä mainitussa ase-

tuksessa sitä ei edellytettäisikään. ELY-keskus katsoo, että selkeytysaltaan kautta 

maastoon johdettavan pintaveden laatua tulisi tarkkailla. Vesinäytteet tulisi ottaa en-

simmäisen kerran ennen toiminnan aloittamista ja sen jälkeen toimintakausien aikana 

laitoksen ollessa normaalitoiminnassa. Näytteistä tulisi määrittää sameus, väri, pH, 

happi, orgaaninen kokonaishiili (TOC), sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, 

nitraatti, kloridi, kokonaiskovuus, alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt sekä mineraaliöl-

jyt.   

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Ympäristölupahakemuksesta on määräajassa jätetty 5 muistutusta. 

 

Muistutuksessa A vastustetaan hanketta. Muistutuksessa on muun muassa viitattu maa-

aineslain 3 §:n rajoituksiin maa-ainesten ottamiselle. Toiminnasta katsotaan myös ai-

heutuvan ympäristönsuojelulain 3 §:n määritelmän mukaista haittaa. Muistuttajan 

asunto on noin 400 metrin etäisyydellä ensimmäisen vaiheen alueesta ja vielä lähem-

pänä kolmannen vaiheen aluetta. Louhos sijoittuisi asuinkiinteistöä korkeammalle, 

mikä tulee huomioida melu-, pöly- ja tärinähaittoja arvioitaessa. Melumallinnuksen 

mukaan melutasot pihapiirissä ovat lähellä raja-arvoja ja maantien liikenne huomioi-

den ne ylittyvät varmasti. Muistuttajan talousvesikaivo on talon ja louhosalueen välis-

sä. Toiminnasta aiheutuu myös haittaa luonnolle ja sen toiminnoille. Lainekallio on 

osa Halsvuorelta avautuvaa maisemaa. Halsvuoren kallioseinämällä on useita vuosia 

pesinyt korppipari. Lainekalliolta virtaa puroja kirkasvetiseen Hiidenjärveen. Lainekal-

liolla on suopainaumia, joissa on antoisat marjamaat. Jääkauden muovaamat ”laineet” 

muodostavat kauniin kalliopinnan. Halsvuoren pystykalliossa on esihistoriallisia kal-

liomaalauksia ja vuori on suosittu retki- ja kalliokiipeilykohde. Muistuttaja pelkää 

kiinteistönsä arvon romahtavan avolouhoksen myötä. Luvan hakija Jämsässä asuvana 

ei ole hankkeesta aiheutuvien haittojen vaikutuspiirissä. Lähialueilla on useassa koh-
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teessa luvitettuna useiden kymmenien vuosien tarpeeseen kiviaines- ja mursketuotan-

toa. Lainekallio olisi uusi kohde.  

 

Muistutuksessa B (15 allekirjoittajaa) vaaditaan, että lupaa louhinnalle ja murskauksel-

le ei myönnetä. Perusteluina esitetään, että alueella on 8 taloutta, joille toiminnasta ai-

heutuisi ikäviä ja pahoja haittoja pitkäksi aikaa ja varsinkin parhaaseen vuodenaikaan. 

Lainekallio on erikoinen jäännös jääkauden ajoilta niin kivilaadullisesti kuin muodol-

taankin. Se on myös luonnon monimuotoisuudeltaan merkittävää aluetta, luonnonsuo-

jelukohteeksi arvokas. Louhos sijaitsisi korkealla, jolloin alapuolella oleva asutus ja 

puhdasvetinen Hiidenjärvi eivät säästyisi kivi- ja louhospölyltä. Koko alue on herkkää 

pohjavesialuetta. Räjäytykset ja jatkuva tärinä vaikuttavat kaivojen ja lähellä olevien 

vesistöjen sekä rakennusten tilaan huonontavasti. Alueella on myös monimuotoinen 

peto- ja riistaeläinkanta: ilveksiä, kettuja, susia, hirviä, kanahaukkoja, pöllöjä ja kana-

lintuja. Jopa liito-oravakin on havaittu alueen läheisyydessä. Pesinnät tuskin enää on-

nistuisivat. Marjamaatkin menisivät (myös puutarhan), pölyn takia. Liikenne on jo li-

sääntynyt ja lisääntyy entisestään 638-tiellä, vaikka kevyempi liikenne ja lenkkeilijät 

ovat nykyiselläänkin vaarassa. Retkeilijöiden ja turisten kauniit näköalat Halsvuorelta 

kauas siintävien metsien ja järvien maisemakuviin voisi unohtaa. Paperilla esitettynä 

louhoshanke näyttää kauniilta ja siistiltä, mutta todellisuudessa se on kaikkea muuta. 

Muistuttajat eivät halua lisää murskaamoja alueelle jo olemassa olevien lisäksi. Muis-

tutuksessa esitetään myös kysymys Jyväskylän kaupungille: Tätäkö suunnittelutar-

vealuesuunnitelmat pitävät sisällään kylän asukkaille ja luonnon monimuotoisuudelle; 

murskaamoja ja kivilouhosta? Muistutuksen liitteenä on lehtileike lähialueelle Lau-

kaan kunnan puolelle myönnetyistä louhinnan ja murskauksen ympäristöluvista.  

 

Muistutuksessa C viitataan Museoviraston aiemmasta lupahakemuksesta antamaan 

lausuntoon vuodelta 2005, sen jälkeen nyt kyseessä olevan uuden hankkeen johdosta 

käydyn neuvottelun muistioon vuodelta 2009 sekä lausuntoon vuodelta 2010. Muistut-

tajan mukaan Museovirasto on vuonna 2005 vastustanut maa-ainesten ottamista Lai-

nekalliolta. Muistuttaja mainitsee olleensa puhelinyhteydessä Museoviraston kanssa 

17.2.2011 (Schulz) ja Museoviraston todenneen, että lausunto uuteen lupahakemuk-

seen on annettu, mutta mitään puoltavaa lausuntoa maa-aineksen ottamiseen ei ole an-

nettu. Muistuttaja viittaa myös vuoden 2009 neuvottelumuistioon, jossa Museoviraston 

edustajat toteavat, että maastokäynnillä elokuussa 2009 esitettyyn verrattuna ottamis-

alue vaikuttaa suuremmalta ja sen pohjoisreuna on lähempänä kalliomaalauksia. Muis-

tuttaja pitää käsittämättömänä, että Museovirasto muuttaisi näkemystään Pekka Aalto-

sen lupahakemukseen samasta alueesta kuin Lemminkäisellä oli Lainekalliolle vuonna 

2004. Muistutuksen liitteenä on Museoviraston lausuntoja vuosilta 2010 ja 2005, neu-

vottelumuistio vuodelta 2009 sekä lisäksi runsaasti valokuvia.  

 

Muistutuksessa D vastustetaan ympäristöluvan myöntämistä muun muassa seuraavista 

syistä: Suunniteltu saostusallas sijaitsee metsälain tärkeän elinympäristön (puron) ylä-

puolella sekä vedenjakajalla, josta osa saostusaltaan vesistä on vaarassa joutua toista 

puroa myöten puhdasvetiseen Hiidenjärveen. Myöskään myöhemmin tehdyssä luon-

toselvityksessä metsälain mukaista kohdetta ei ole huomioitu. Lupahakemuksen koh-

dassa 5 ei ole annettu hankkeen edellyttämää selvitystä sen vaikutuksista ympäristöön 

ja luonnonolosuhteisiin. Puroa ei myöskään ole huomioitu alueella aiemmin tehdyssä 

luontoselvityksessä. Lisäksi Lainekallion alueelta on vuonna 2002 kaadettu harven-

nushakkuun yhteydessä suuri petäjä, joka oli säästynyt vuoden 1957 myrskytuholta.  
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Lainekallion eteläpuolella ja sen vaikutusalueella on Mustalampi, jonka länsirannalla 

on lähde, jonka tuotto on runsas. Jos aiottu hanke toteutuu, kuinka käy Mustalammen 

ja lähteen. Suunnitelman mukaan ottosyvyys on 32 metriä, mikä tulisi olemaan huo-

mattavasti Mustanlammen pinnan alapuolella. Halsvuoren eteläjyrkänteen alaosassa 

olevien esihistoriallisten kalliomaalausten museolliset ja säilytettävät arvot tarkoitta-

nevat pidempiä kuin 10 vuoden ajanjaksoja. Tämän vuoksi Museoviraston myö-

täsukainen suhtautuminen hankkeeseen nyt ihmetyttää, kun kanta 10 vuotta sitten oli 

kielteinen. Paikallisilla kyläaktiiveilla on halu toimeenpanna luontopolku Lainekallion 

alueelle. Halsvuoren jyrkänteen päältä avautuva näköala Tikkakoski-Leppävesi -tien 

eteläpuolelle muodostuisi luontoarvoja sekä olemassa olevia suojelukohteita ajatellen 

arvottomaksi, jos louhoshanke toteutuisi. Muistutuksen liitteenä on kuvia muutamista 

alueen luontokohteista.  

 

Tuulen alapuolella oleva vakituinen asutus joutuu kohtuuttoman haitan kohteeksi, jos 

hanke toteutuu. Lähin talous saa käyttövetensä lähteestä; kuinka suunnitelma on otta-

nut huomioon hienon kivipölyn joutumisen kaivoveteen tuulten alapuolisen sijainnin 

huomioiden. Toiminnan melu, pöly ja asfalttiaseman hajuhaitta muodostavat kohtuut-

toman haitan myös muille lähinaapureille. Kyläkuntien asukkaat ovat vastustaneet 

hanketta vuonna 1999. Mikä seikka noista ajoista on muuttunut hanketta ajatellen 

myönteisemmäksi? Vakituista asutusta on nyt monin verroin lähempänä ja enemmän. 

Hakemuksen mukainen toiminta ei täytä perustuslain edellytystä ihmisten oikeuden-

mukaisesta ja tasa-arvoisesta kohtelusta, koska lähiasuminen kävisi mahdottomaksi. 

Ennen lupa-asian käsittelyä lautakunnan tulisi tutustua sulan maan aikaan Lainekallion 

lähellä oleviin luontokohteisiin johdetusti ja paikallisen oppaan toimesta. Vasta sen 

jälkeen on mahdollista arvioida hankkeen vaikutuksia kokonaisuutena. Vähemmän 

haittaa aiheuttavia ottoalueita löytyy, jos niiden etsimiseen vain on todellista halua ja 

tarvetta. Ympäristölupaa ei tule myöntää, koska ei ole kysymys yhdyskuntarakentami-

sesta, infrastruktuuriin liittyvästä paikallisesta hankkeesta, hakijan välttämättömästä 

elinkeinotoiminnasta eikä hakija ei itse asu tämän hankkeen kohtuuttomien haittavai-

kutusten alueella. 

 

Muistutus E sisältää muistutuksen sekä maa-aines- että ympäristölupahakemukseen. 

Muistutuksen luontoa, eläimiä ja lintuja koskeva osa on huomioitu maa-

aineslupapäätöksessä. Muistuttajat ottavat talousvetensä pihassa olevasta porakaivosta. 

Räjäytykset voivat aiheuttaa kallioperään hiushalkeamia, joita pitkin valumavedet pää-

set pilaamaan muistuttajien kaivovesiä. Alueella ei ole kunnallista vesihuoltoa. Hanke 

ei saa aiheuttaa minkäänlaista veden laadun heikentymistä eikä vedensaannin häiriin-

tymistä. Mikäli näin tapahtuu, on hakijan hoidettava kiinteistön vedensaanti kuntoon. 

Hakijan ilmoittamia rakennusten katselmuksia ja melumittauksia ennen louhinnan 

aloittamista konsulttitoimiston toimesta ei ilman kiinteistön omistajien lupaa sallita 

tehtäväksi. Muistuttajilla on ennestään kokemusta läheisestä Riukumäen louhinta- ja 

murskausalueesta ja sen tuottamasta häiriöstä. Alueen meluseinämästä huolimatta me-

lu piha-alueella on ollut todella häiritsevä ja kuulunut sisälle. Myös muilta alueen lou-

himoilta äänet kuuluvat järven yli. Räjäytykset ovat tärisyttäneet rakennuksia ja he-

lisyttäneet ikkunoita. Melu kaikuu moninkertaisena Halsvuoren seinämästä pihapiiriin, 

mitä ei ole huomioitu melumallinnuksessa. Lisääntyvä rekkaliikenne pahentaa melu-

haittaa entisestään. Muistuttajat toteavat, että ovat rakentaneet poikkeus- ja rakennus-

luvalla omakotitalon eli alueelle rakentamista on suosittu. Viranomaisten ja päättäjien 
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on nyt kannettava vastuu ja evättävä ympäristö- ja maa-aineslupa. Hanke ei ole ympä-

ristönsuojelulain mukainen ihmisten terveyden ja luonnonympäristön näkökulmasta. 

Selvitys hankkeen ympäristövaikutuksista puuttuu. Louhinta romahduttaisi kiinteistön 

arvon ja tekisi myynnin mahdottomaksi. Mikäli lupa myönnetään, vaativat muistuttajat 

etukäteen suoritettavan kertakorvauksen haitasta ja kiinteistön arvon laskusta tulevan 

10 vuoden ajalta sekä mahdolliselta jatkoajalta vastaavat korvaukset.   

 

Tarkastukset 

Alueeseen on tutustuttu päätöstä valmistelleiden viranhaltijoiden toimesta, mutta kos-

ka alueella ei ole vielä toimintoja, ei varsinaista tarkastuskäyntiä ole katsottu tarpeelli-

seksi. 

 

Hakijan kuuleminen 

Hakija toteaa 25.3.2011 saapuneessa vastineessaan seuraavaa: 

 

Muistutuksen A laatijoiden asuinrakennus sijaitsee noin 450 metrin etäisyydellä lou-

hinnan aloittamiskohdasta ja etäisyys kasvaa louhinnan edetessä. Lisäksi louhoksen 

luiska muodostaa suojaa asuinrakennuksen suuntaan, alueelle rakennetaan suunniltel-

man mukainen meluvalli ja läjitetyt pintamaat ja varastokasat vähentävät osaltaan me-

lun leviämistä. Ottaminen muodostaa myöhemmässä vaiheessa noin kuuden metrin 

korkuisen luiskan tilan suuntaan. Myös Halsvuoren runsas puusto vähentää toiminnan 

aiheuttamaa häiriötä. Melumallinnuksessa puuston suojaavaa vaikutusta ei ole huomi-

oitu, joten häiriö jää todellisuudessa mallinnusta pienemmäksi. Murskauslaitos sijoit-

tuu ottamisalueen pohjalle ja mahdollisimman lähelle rintausta, jolloin melu- ja pöly-

haitat ovat mahdollisimman pienet. Pölyä sidotaan vesikastelulla ja koteloinnein ja sen 

leviäminen rajoittuu laitosalueelle. Myös murskepintaisten työmaateiden pölyämistä 

ehkäistään kastelemalla. Poravaunu varustetaan pölyn talteenottojärjestelmällä. Tä-

rinää mitataan aina räjäytysten aikana ja huolehditaan, että arvot ovat alle yleisesti käy-

tettyjen normien. Eniten tärinää rajoittavat pitkälle automatisoidut koneet ja laitteet. 

Hakemuksen mukaan toimittaessa laitoksen toiminnasta ei voi katsoa aiheutuvan laissa 

tarkoitettua terveyshaittaa, muuta merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. 

 

Muistutuksen B laatijoiden asuinrakennukset sijaitsevat noin 800 – 1000 metrin etäi-

syydellä Lainekallion alueesta runsaspuustoisen metsän takana, joten ottamistoiminnan 

vaikutukset muistuttajien kiinteistöihin ja heidän elinoloihinsa ovat vähäiset. 

 

Halsvuoren Lainekallion alueen ympäristölupahakemus perustuu uuteen aluerajauk-

seen ja suunnitelmaan. Muistutuksessa C esiin nostetuilla tilan alueella vireillä olleen 

aiemman lupahakemuksen lausunnoilla ja kannanotoilla ei ole merkitystä uuden hank-

keen käsittelyssä. 

 

Muistutuksessa D esitettyihin huoliin lähimpien kiinteistöjen osalta on vastattu muis-

tutukseen A esitetyssä vastauksessa. Muilta osin muistutuksessa esitettyihin asioihin ei 

ole tarvetta vastata. 

 

Muistutuksen E laatijoiden asuinrakennus sijaitsee noin 580 metrin etäisyydellä lou-

hinnan aloittamiskohdasta Tikka-Mannila–Leppävesi –yhdystien pohjoispuolella otta-

misalueen sijaitessa tien eteläpuolella. Asuinrakennuksen etäisyys vilkasliikenteiseen 

maantiehen on noin 50 metriä. Ottamisalueen länsikulmasta muistuttajien maantieliit-
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tymä on noin 350 metrin etäisyydellä. Ottamistoiminta muodostaa muistuttajien tilan 

suuntaan toiminnan haittoja vähentävän kallioluiskan. Välissä on myös runsas puusto. 

Ennen ottamistoiminnan aloittamista suoritetaan katselmus ympäröivien kiinteistöjen 

olosuhteista ja porakaivosta yhdessä omistajien kanssa. Melumallinnus huomioi maas-

tonmuodot, mutta ei puuston melua vaimentavaa vaikutusta. Puusto Halsvuoren ja 

Lainekallion välisellä alueella tullaan säilyttämään. Muistuttajat ovat olleet tietoisia 

ennen rakentamiseen ryhtymistään, että Lainekallion alueelle saatetaan hakea maa-

ainesten ottamislupaa. 

 

Lisäksi hakija on vastineessaan ottanut kantaa kahteen maa-ainesluvan yhteydessä esi-

tettyyn samansisältöiseen muistutukseen. Hakija toteaa muistuttajien kiinteistöjen si-

jaitsevan noin 1100 – 1200 metrin etäisyydellä louhinnan aloittamiskohdasta Halsvuo-

ren järveen työntyvän jyrkänteen takana. Lainekallion ja tonttien välinen alue on puus-

toista metsämaata. Maa-ainesottamishankkeiden osalta on selkeästi määritelty, milloin 

hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Lainekallion alu-

eella ei suoriteta tarvekiven louhintaa, joten sivukiveä ei toiminnassa synny. Ottamis-

alueen pintavedet johdetaan ottamissuunnitelman mukaisesti Hiidenjärveltä poispäin 

saostusaltaaseen. Toiminta tapahtuu ympäristöministeriön kivenlouhimojen, muun ki-

venlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojalusta annettua asetusta sekä laa-

dittua suunnitelmaa noudattaen. Hakijan näkemyksen mukaan suunniteltu ottamistoi-

minta ei aiheuta muistuttajien kiinteistöille korvattavaa haittaa tai vahinkoa.       

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää luvan Pekka Aalto-

selle Jyväskylän kaupungin Jyväskylän kylän 179-401-16-88 tilalla tapahtuvaan kal-

liokiviaineksen louhintaan ja murskaamiseen. Toimintaa tulee harjoittaa lupahake-

muksen ja tämän päätöksen lupamääräysten mukaisesti.  

 

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin  

 

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunnossaan esittämä alueella muodostuvien pinta-

vesien tarkkailu toteutetaan lupamääräyksen 16 mukaisesti. Kivenlouhimoja, muuta 

kivenlouhintaa ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelua koskeva valtioneuvoston 

asetus 800/2010 on huomioitu päätöksessä.  

 

Muistutuksissa esitettyjen meluhaittojen rajoittamiseksi on annettu lupamääräykset 2 – 

5. Lupamääräyksellä 6 velvoitetaan toiminnasta aiheutuvan tärinän seuraamiseen. 

Toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä on rajoitettava lupamääräysten 8 – 10 mukaisesti 

siten, etteivät lupamääräyksessä 7 edellytetyt hiukkasten enimmäisarvot ylity. Pinta-

vesien vaikutuksia tulee tarkkailla lupamääräyksen 16 mukaisesti ja alueen vedet tulee 

johtaa lupamääräyksen 15 mukaisesti hallitusti maastoon. Lähimpien talousvesikaivo-

jen tila tulee kartoittaa ja veden laatua seurata lupamääräyksen 17 mukaisesti. Musta-

lammen lähteeseen toiminnalla ei oleteta olevan vaikutusta, koska kyseessä on kallio-

alue, jolla vedet eivät imeydy välittömästi maastoon eivätkä vedet virtaa Mustalammen 

suuntaan.  

 

Maa-ainesten ottotoiminnan vaikutukset maisemaan sekä alueen ja sitä ympäröivään 

luontoon on arvioitu maa-ainesluvassa. Toiminnalle ei ole kaavallisia tai luonnonsuo-
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jelullisia esteitä. Ympäristölupa toiminnalle tulee myöntää, mikäli kaikki ympäristön-

suojelulain mukaiset luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Lupahakemuksen mu-

kainen toiminta poikkeaa toisen toiminnanharjoittajan alueelle aiemmin hakemasta 

ympäristöluvasta. Ympäristöluvassa ei voida antaa etukäteismääräystä viihtyvyyshai-

tan tai kiinteistöjen arvon alenemisen korvaamisesta.  

 

Toiminta-aika 

1. Kalliokiven louhintaa suoritetaan aluetta koskevan maa-ainesluvan mukaisesti. Ki-

viaineksen louhintaa ja murskausta saa tehdä 15.8. – 15.6. välisenä aikana enintään 

50 vuorokauden ajan arkisin (ma-pe) klo 7.00 – 22.00. Poraaminen tulee tehdä ar-

kisin klo 7.00 – 21.00, rikotus ja räjäytykset 8.00 – 18.00 välisenä aikana. Kuor-

maamista ja kuljetuksia voidaan tehdä ympäri vuoden arkisin klo 6.00 – 22.00 vä-

lisenä aikana. (VNA 800/2010 8 §)  

 

Melu ja tärinä 

2. Kalliolouhinnasta ja murskauksesta liikenne mukaan lukien aiheutuva melu ei saa 

ylittää asuntojen piha-alueilla päivällä klo 7 - 22 melun keskiäänitasoa 55 dB(A) 

eikä yöllä keskiäänitasoa 50 dB(A). Loma-asutukseen kuuluvilla alueilla melutaso 

ei saa ylittää klo 7 - 22 keskiäänitasoa 45 dB(A) eikä yöllä keskiäänitasoa 40 

dB(A). (YSL 43 §, NaapL 17 § ja VNA 800/2010 7 §) 

 

3. Murskauslaitoksen itäpuolelle on rakennettava ennen murskaustoiminnan aloitta-

mista melumallinnuksessa esitetty vähintään 5 metriä korkea ja 50 metriä pitkä 

meluvalli. Melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan tulee estää aseman 

rakenteilla (esim. koteloinnit, syöttösuppilon kumitus). Myös kiviseinämillä, 

murskekasojen ja pintamaakasojen sijoittelulla sekä louhinnan etenemissuunnan 

valinnoilla on pyrittävä minimoimaan melun leviämistä häiriintyvien kohteiden 

suuntaan. (YSL 43 §, NaapL 17 §, VNA 800/2010) 

 

4. Toiminnanharjoittajan on mitattava toiminnan ja toiminta-alueen liikenteen aiheut-

tama yhteismelutaso ensimmäisen toimintakauden aikana kolmen lähimmän asuin-

kiinteistön pihalta. Ensimmäinen mittaus on tehtävä ensimmäisenä toimintavuote-

na. Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on suoritettava ym-

päristöministeriön ohjeen ”Ympäristömelun mittaaminen 1/1995” mukaisesti lou-

himon ja murskauslaitoksen ollessa normaalissa toiminnassa.  

 

Mittausraporttiin on merkittävä, mitkä työvaiheet olivat käynnissä mittausajanjak-

solla. Lisäksi raporttiin on liitettävä kartta, josta käyvät ilmi mittauspiste, poraus-

vaunun, murskauslaitoksen, iskuvasaran ja meluesteiden sijainnit sekä selvitys siitä 

mitä muuta kalustoa oli samaan aikaan toiminnassa. Mittaustulokset ja -raportti on 

toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden 

kuluessa mittausten suorittamisesta. (YSL 43 §, VNp 993/1992) 

  

5. Mikäli melutasojen ohjearvot ylittyvät, on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä välit-

tömiin toimenpiteisiin toiminnasta aiheutuvan melutason alentamiseksi esimerkiksi 

laitosalueen rakenteellisia suojauksia lisäämällä ja esitettävä raportissa toimenpi-

teet, joilla melutasojen ohjearvot alitetaan lähimmissä altistuvissa kohteissa. Teh-

dyn mittauksen perusteella voidaan myös antaa lisämääräyksiä muista melun vä-

hentämistoimista ja uusintamittauksista. Uusintamittauksia voidaan edellyttää 
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myös myöhemmin, mikäli toiminnasta valitetaan ja on perusteltu syy epäillä melu-

tason ohjearvon ylittymistä. (YSL 43 §, YSL 55 §, NaapL 17 §) 

 

6. Toiminnan aiheuttamaa tärinää on mitattava jokaisen räjäytysjakson aikana Hals-

vuoren kalliomaalauksilta ulkopuolisen mittaajan toimesta, kun panostus on alueel-

la aiemmin käytettyä suurempi. Tärinä ei saa ylittää 50 mm/s. Tehdyn mittauksen 

perusteella voidaan lisämääräyksiä antaa tärinän vähentämistoimista. Toiminnan-

harjoittaja voidaan määrätä mittaamaan tärinää myös lähimmiltä asuinkiinteistöiltä, 

mikäli valvontaviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi (YSL 43 §, VNp 800/2010 

13 §, YSL 55 §)  

 

Päästöt ilmaan 

7. Toiminnasta aiheutuva pöly ei saa ylittää ilman laatua koskevan valtioneuvoston 

päätöksen (480/96) mukaisia ohjearvoja. Ilmanlaadun mittaukset tulee valvontavi-

ranomaisen määräyksestä suorittaa, mikäli toiminnasta aiheutuvasta pölyäminen 

koetaan ympäristössä haitalliseksi ja on perusteltu syy epäillä ohjearvojen ylitty-

mistä. (YSL 43 §, VNp 480/96) 

 

8. Louhinnasta syntyvää pölyä tulee torjua käyttämällä pölynsidontalaitteistolla varus-

tettuja poravaunuja. Pölyämistä tulee vähentää laitteiston koteloinnilla tai kastele-

malla kiviainesta. Myös varastokasojen ja murskauslaitoksen sijoittelulla on pyrit-

tävä vähentämään pölyn leviämistä lähimpiin altistuviin kohteisiin. (YSL 43 §, 

VNp 800/2010 4 §) 

 

9. Puusto ottoalueen ja kalliomaalausten välillä tulee säilyttää tilan Halsvuori alueella 

koko ottamistoiminnan ajan. (YSL 43 §)  

 

10. Liikennöintialueita tulee hoitaa niin, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäi-

seksi. Tarvittaessa liikennealueita tulee kastella. (YSL 43 §)   

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

11. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai polttoainesäiliöt on sijoi-

tettava tiiviisiin suoja-altaisiin, joiden tilavuus on 1,3 kertaa suurempi kuin poltto-

ainesäiliön tilavuus. Suoja-altaat varustetaan katoksilla tai sadeveden poisto- ja 

erotuslaitteella. Altaisiin kertynyt vesi poistetaan säännöllisesti. Säiliöiden tulee ol-

la lukittavia ja ne tulee varustaa lapon sekä ylitäytön estolla. (YSL 43 §) 

 

12. Öljyvahinkojen varalta alueelle varataan imeytysainetta. Mahdollisesta öljyonnet-

tomuudesta on ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja luvan valvojalle. 

Öljyllä likaantunut maa ja imeytysaine sekä muut öljyiset jätteet toimitetaan on-

gelmajätteiden vastaanottoluvan saaneeseen paikkaan. (YSL 7, 8, 43, 45 §, JL 6 §)  

 

13. Alueilla, jolla käsitellään poltto- tai voiteluaineita tai huolletaan ja tankataan työ-

koneita tai laitteita, tulee maaperä suojata riittävän laajalla tiiviillä reunoiltaan ko-

rotetulla kalvolla, jonka päällä on rikkoutumisen estävä maakerros. Maaperän suo-

jaukseen vaadittava tiivis kalvo voi olla esimerkiksi 2 mm paksu HDPE-muovi tai 

vastaava. Kalvon päälle tulevan maakerroksen tulee olla 20 – 30 cm paksu. Tällai-

nen suojaus tulee rakentaa erikseen jokaista toimintakautta varten ja purkaa aina 
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toimintakauden päätyttyä. Vaihtoehtoisesti alue voidaan myös esimerkiksi asfaltoi-

da tiiviiksi. (YSL 7, 8, 43 §) 

 

14. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia, öljyä vuotavia työkoneita tai kalustoa. Alu-

eella ei saa pestä kalustoa. (YSL 7, 8, 43 §) 

 

15. Alueen valumavedet on ohjattava alueelta hallitusti siten, etteivät ne aiheuta pinta-

vesien pilaantumista tai vettymishaittaa toiselle kuuluvalla alueella. Hakemuksen 

mukainen selkeytysallas tulee olla rakennettuna ennen toiminnan aloittamista. 

(YSL 43 §, JA 8 §)  

 

16.  Valumavesistä tulee ennen ottamistoiminnan aloittamista ottaa tarkkailunäyte, jos-

ta määritetään pH, kokonaistyppi, CODMn, sähkönjohtokyky ja sameus. Kolmen 

ensimmäisen toimintavuoden aikana näytteenotto tulee tehdä kerran vuodessa toi-

mintajakson aikana. Näytteestä tulee määrittää ph, kokonaistyppi, CODMn, sähkön-

johtokyky, sameus ja öljyhiilivedyt (aistinvaraisesti). Tarkkailumääräyksiä voidaan 

muuttaa luvan voimassaoloaikana. (YSL 46 §, VNA 800/2010 13 §) 

 

17. Lähimmistä talousvesikaivoista (tiloilla 16:68 ja 5:249) tulee tehdä kaivokortti, 

joihin merkitään kaivojen rakenne, veden korkeus, silmämääräinen arvio kaivon 

kunnosta, sekä kirjataan taloudet, joihin talousvesi kaivosta johdetaan. Lisäksi kai-

vokorttiin kirjataan veden laadun tutkimustulokset. Kaivojen vedestä tulee tutkia 

kolmen vuoden välein kloridi, rauta, sulfaatti, mangaani, nitraatti, nitriitti ja am-

monium. Ensimmäinen vesinäyte tulee ottaa ennen toiminnan aloittamista ja tulok-

set toimittaa valvontaviranomaiselle. (YSL 43 §)  

 

Jätteet ja vaaralliset jätteet 

18. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet (ongelmajätteet) on varastoitava tiiviillä 

alustalla katetussa ja lukitussa tai valvotussa tilassa. Jätteiden laadut tulee ilmetä 

niiden varastointipakkauksesta. Erilaatuisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa kes-

kenään. Vaarallisten jätteiden määristä ja niiden eteenpäin toimittamisesta on pi-

dettävä kirjaa. (YSL 43, 45 §, JL 6, 19 §) 

 

19. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on lajiteltava erikseen sekä toimitettava ne hyödyn-

nettäväksi asianmukaisiin käsittelypaikkoihin. Myös käymälä- ja saniteettijätteet 

on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. (YSL 43, 45 §, JL 6, 17 §) 

 

Muut toimet, joilla ehkäistään ja vähennetään pilaantumista 

20. Raaka-aineet, tuotteet, polttoaineet ja mahdolliset jätteet on varastoitava ja käsitel-

tävä kiinteistöllä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, 

terveyshaittaa, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan 

haittaa ympäristölle tai naapureille. (YSL 43, 45 §, JL 6, 19 §) 

 

Kirjanpito ja raportointi 

21. Luvan saajan 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.  
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Kirjanpidon tulee sisältää  

- toiminta-ajat  

- louhitun ja murskatun aineksen määrät 

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

käytettyjen polttoaineiden kulutustiedot 

- tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista ti-

lanteista ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet 

- tiedot toiminnasta aiheutuneista valituksista ja niiden seurauksena tehdyistä toi-

menpiteistä 

- muut lupamääräyksissä edellytetyt mittaustulokset  

 

Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kol-

men vuoden ajan. (YSL 5, 46 §, JL 51§) 

 

22. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista 

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

mästi ympäristötoimeen ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumi-

seksi tai tapahtuman toistumisen ehkäisemiseksi. (YSL 43, 62, 76, YSA 30 §) 

 

23. Murskaustoiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle kirjalli-

sesti aloitustarkastuksen tekemistä varten. Toiminnan olennaisesta muuttumisesta, 

toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava 

viipymättä Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, 8 §, 

YSA 30 §)  

 

24. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan 

tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. 

(YSL 4, 5 §, YSA 37 §) 

 

25. Luvansaajan on nimettävä murskauslaitoksen ympäristönsuojelusta vastaava hoita-

ja, jolla on tehtävään riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystie-

dot on ilmoitettava kirjallisesti Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaiselle. (YSL 43 §) 

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 

Yleisperustelut 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa 

harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, 

toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetus-

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

detty.  

 

Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toi-

minnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimin-

tojen kanssa: 

- terveyshaittaa; 

- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 

- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 
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- 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. 

 

Kyseessä on uusi kalliokivenottamisalue. Toiminnasta, lupamääräykset ja suojaetäi-

syydet asutukseen huomioiden, ei aiheudu lautakunnan käsityksen mukaan kohtuuton-

ta rasitusta naapureille. Toimintaa ei ole sijoitettu kaavan tai muiden sijoitusmääräys-

ten vastaisesti.  

 

Lupamääräyksissä annetut ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tehtävät sekä lupahake-

muksessa mainitut suojatoimet huomioiden, voidaan laitoksen sijoittamista alueelle 

pitää hyväksyttävänä. 

 

Toimittaessa hakemuksessa esitetyn tekniikan ja käytäntöjen sekä päätöksen lupamää-

räysten mukaisesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan käyttökelpoi-

sen tekniikan ja käytännön mukaista. 

 

Yksityiskohtaiset perustelut 

 

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

ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-

räyksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, melun torjuntaan, jätehuoltoon sekä maaperään 

ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuoje-

lulain 43 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon muun muassa 

toiminnan luonne, ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tek-

niikkaan. 

 

Ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa, ym-

päristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 

§:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta pysyväistä rasitusta esimerkiksi melun tai 

pölyn muodossa.  

 

Toiminnasta aiheutuvaa melua on tarpeen rajoittaa, jotta toiminnasta ei aiheutuisi koh-

tuutonta rasitusta tai terveyshaittaa lähimmissä altistuvissa kohteissa. Melun ja sen le-

viämisen rajoittamiseksi toiminnalle on asetettu aikarajoituksia. Erityisen häiritsevää 

ja osin impulssimaista melua aiheuttavien työvaiheiden poraamisen, rikotuksen ja rä-

jäytysten toiminta-aikoja on rajoitettu erikseen. Kesäaikaista toimintaa on rajoitettu, 

koska Halsvuoren alueella liikkuu kesäisin paljon luontoharrastajia, melu häiritsisi lo-

mailevia lähialueen kesäasukkaita ja ihmiset oleskelevat muutenkin asuinrakennusten 

pihoilla. Lisäksi on annettu määräyksiä toiminnan ja varastokasojen sijoittamisesta se-

kä laitoksen rakenteeseen liittyvistä meluntorjuntatoimenpiteistä. (lupamääräykset 1 ja 

3) 

 

Melutasoa koskevat määräykset on annettu lähellä olevien altistuvien asuinrakennus-

ten suojaamiseksi. Määrätyt melun enimmäistasot ovat samat kuin valtioneuvoston 

päätöksessä melutason ohjearvoista (933/92). (lupamääräys 2) 
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Määräys melumittauksista on annettu valvonnallisista syistä ja meluntorjunnan riittä-

vyyden varmistamiseksi on toiminnanharjoittajaa velvoitettu teettämään mittauksia 

louhinnan eri vaiheissa. Mittauksen uusimista voidaan erikseen myöhemmin vaatia, 

jos se luvan ehtojen valvomisen ja meluntorjunnan riittävyyden varmistamisen kannal-

ta on tarpeen. (lupamääräykset 4 ja 5) 

 

Määräys tärinämittauksista perustuu toiminnan tärinävaikutuksista tehtyyn selvityk-

seen, jossa todetaan, että mikäli tärinäarvo ei ylitä 50 mm/s, ei toiminnasta aiheudu 

vaaraa kalliomaalauksille. (lupamääräys 6) 

 

Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että 

louhinnasta, murskauksesta, työmaaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat 

pölypäästöt pidetään mahdollisimman pieninä. Liiallinen pöly saattaa aiheuttaa naapu-

rille kohtuutonta rasitusta, terveyshaittaa sekä ympäristön pilaantumisesta. Pölylle on 

asetettu raja-arvo ilman laatua koskevan valtioneuvoston päätöksen (480/96) mukai-

sesti. Pölyä ja sen leviämistä voidaan vähentää erilaisin pölyntorjuntatoimin, joista on 

annettu luvassa tarpeelliset määräykset. Mittausvelvoite on annettu valvonnallisista 

syistä sekä pölyntorjuntatoimien tehostamistarpeen arvioimiseksi. (lupamääräykset 7 – 

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 pesusta ja huollosta, valumavesien 

johtamisesta, jätehuollosta ja onnettomuuksiin varautumisesta. (lupamääräykset 11 – 

15, 18, 20) 

 

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. (lupamääräykset 16 ja 21) 

 

Määräys talousvesikaivojen kartoittamisesta ja kaivoveden laadun tarkkailemisesta on 

annettu toiminnan vaikutusten tarkkailemiseksi alueen lähimpien kaivojen veden an-

toisuuden ja laadun turvaamiseksi. (lupamääräys 17) 

 

Vaaralliset jätteet on merkittävä jäteasetuksen 6 §:n mukaisesti. Siirtoasiakirjoja edel-

lytetään valtioneuvoston päätöksen 659/1996 perusteella turvallisen vaarallisten jättei-

den edelleen toimittamiseksi. Öljyjätteiden käsittelyn tulee tapahtua valtioneuvoston 

päätöksen 101/1997 mukaisesti. (lupamääräys 18) 

 

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. (lupamääräys 19) 

 

Määräyksellä varmistetaan tiedonkulku viranomaisille tilanteissa, joissa ympäristölle 

on aiheutunut tai saattaa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa. Ilmoitus tällaisissa 

tilanteissa on tehtävä välittömästi. (lupamääräys 22) 
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Aloitustarkastus on osa toiminnan valvontaa. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden 

ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristöluvan haltijan on ilmoitettava valvontavi-

ranomaiselle toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan 

kannalta olennaisista muutoksista sekä esitettävä suunnitelma todettujen ympäristö-

haittojen poistamiseksi. (lupamääräys 23)    

 

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

minnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnan 

ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen. Toimin-

nanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä voi-

daan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. (lupamääräys 24)    

  

Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan laitoksen asianmukainen hoito ja kunnos-

sapito. Vastuuhenkilön on tunnettava laitoksen toiminnot, laitosta koskeva ympäristö-

lainsäädäntö ja määräykset. Vastuuhenkilön on oltava selvillä toiminnan ympäristö-

vaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta. (lupamääräys 

25)    

 

LUVAN VOIMASSAOLO 

 

Päätös on voimassa kymmenen (10) vuotta lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. 

Luvan rajatun voimassaolon vuoksi lupamääräysten tarkistaminen sen voimassaoloai-

kana ei ole tarpeen. Toiminnan päästöjä ja niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun 

olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristölupa (YSL 28 §).  

 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 

määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa-

olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §, YSA 

19 §) 

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000) 7, 8, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 96, 97, 105 § 

Ympäristönsuojeluasetus (YSA 169/2000) 1, 7, 16, 17, 18, 19, 23, 30, 37 

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

Jäteasetus (JA 1390/1993) 22 § 

Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17 § 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) 

Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista (VNp 480/1996) 2 § 

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-

jen ympäristönsuojelusta (VNA 800/2010) 

Valtioneuvoston päätös (VNp 659/1996) ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä 

ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä 

Valtioneuvoston päätös (VNp 101/1997) öljyjätehuollosta 

Kaupunkirakennelautakunnan 16.12.2008 § 17 hyväksymät Jyväskylän kaupungin 

yleiset jätehuoltomääräykset  

Rakennus- ja ympäristölautakunnan 23.11.2010 § 153 hyväksymä Jyväskylän kaupun-

gin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa 
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain 105 §:n mukaisesti kyseisen lain mukaisen luvan käsittelystä 

viranomaisessa voidaan periä maksu. Tämän päätöksen ympäristölupamaksu on 2 358 

euroa. Maksu perustuu rakennus- ja ympäristölautakunnan 23.11.2010 § 14 vahvista-

maan Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan. 
  

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

Pekka Aaltonen, Pääskyläntie 138, 42100 Jämsä 

 

Jäljennös päätöksestä  

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

Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki 

Keski-Suomen museo, PL 634, 40101 Jyväskylä 

 

Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta. 

 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

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

osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle ja valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Jyväs-

kylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Valitusaika päättyy 16.6.2011. 

Valitusosoitus on liitteenä.  

 

LIITTEET 

Valitusosoitus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


