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ASIA 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 47 a §:n ja maa-aineslain (555/1981) 4 a §:n mu-

kainen yhteislupa kalliokiviaineksen ottoon sekä kiviaineksen louhintaan ja murskauk-

seen. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:ssä tarkoitetun ratkaisun aloittaa 

toiminta muutoksenhausta huolimatta. 

 

HAKIJA  

Jyväskylän kaupunki Altek Aluetekniikka-liikelaitos 

PL 233 

40101 Jyväskylä 

Yhteyshenkilö: Timo Immonen 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Toiminta sijoittuu Korkiala 179-402-15-7 kiinteistölle Jyväskylän kaupungin Keljon 

kylään Mustankorkean jätteenkäsittelyalueelle. Kiinteistön omistaa Jyväskylän kau-

punki.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Kallion louhinta ja murskaus on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 

§:ssä viitatun liitteen 1 taulukon 2 kohtien 7 c ja e perusteella. Kalliokiven irrottami-

nen on maa-ainesluvanvaraista maa-aineslain 4 § 1 momentin perusteella.  

 

Maa-aineslain (555/1981) 7 §:n perusteella maa-ainesten ottamista koskevan lupa-

asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja ympäristönsuojeluasetuksen 

(713/2014) 2 §:n kohtien 6 a ja b perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

käsittelee kivenlouhintaa ja siirrettävää murskaamoa koskevan lupa-asian.  

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus on tullut vireille 1.6.2017 ja sitä on täydennetty 

7.6.2017. 

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 2.12.2004 myöntämä ja 

7.10.2008 muutettu ympäristölupa louhintaan ja murskaukseen on päättynyt 

31.12.2014. 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 2.12.2004 myöntämä maa-

aineslupa on päättynyt 31.12.2004 ja lautakunnan 12.6.2009 myöntämä 3-vuotinen lu-
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pa ottamisalueen laajentamiseksi on päättynyt kesällä 2012. Tällä hetkellä alueella ei 

ole voimassa olevia maa-aines- tai ympäristölupia.  

 

Alueella ei ole asemakaavaa. Toiminta-alue sijoittuu Jyväskylän yleiskaavan erityis-

alueelle (jätteenkäsittelyalue, Mustankorkea). Keski-Suomen maakuntakaavaan alue 

on merkitty EJ-alueeksi. Merkinnällä osoitetaan alue maakunnallista jätteiden vastaan-

ottoa, käsittelyä, hyötykäyttötoimintoja sekä maa-ainesten ottamista, murskausta ja lä-

jitystä sekä niihin tarvittavia rakennelmia ja laitoksia varten.  

 

HANKEALUEEN SIJAINTI JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Sijainti 

Toiminta sijaitsee Korkialan tilalla Soidenmäessä Mustankorkean jätteenkäsittelyalu-

een länsipuolella noin 300 metriä Soidenlammelta itään.  

 

Lähimmät vakituiset asuinrakennukset sijoittuvat ottamisalueen lounaispuolelle noin 

kilometrin etäisyydelle. Mäyrämäen asuinalue on ottamisalueesta noin 1,2 kilometriä 

pohjoiseen, Keltinmäen asuinalue noin 1,2 km koilliseen ja Myllyjärven asuinalue on 

noin 1,3 kilometriä itään. Lähimmät loma-asunnot sijaitsevat yli kilometrin etäisyydel-

lä Kolmisoppisen rannalla.   

 

Luonnonolot ja maisema 

Ottamisalue sijoittuu vanhalle kiviainesten ottoalueelle ja sen laajennusalueelle. Alu-

eella on ottotoiminnan päätyttyä varastoitu murskeita. Ottoalueen ympäristö on metsä-

talouskäytössä eikä sillä esiinny erityisiä luontoarvoja. Ympäröivän alueen metsät ovat 

mustikkatyypin kangasta ja mäkien laella käenkaalityypin kangasmetsää. Alueella ei 

ole tiedossa uhanalaisten, harvinaisten tai erityistä suojelua vaativien eliölajien esiin-

tymiä tai vastaavia luontotyyppejä.  

 

Alueen metsät ovat taimikkoa, nuorta metsää tai tuoretta kangasmetsää. Ottoalueen 

välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelun mu-

kaan luonnonsuojelullisesti merkittäviä alueita. Ottoalueella tai toiminnan vaikutus-

alueella ei ole Natura-, luonnonsuojelu- tai muita luonnon- tai maisemansuojelullisesti 

arvokkaita erityiskohteita eikä alue kuulu luonnon- tai maisemansuojelullisesti arvok-

kaita erityiskohteita eikä alue kuulu luonnon- tai maisemansuojelun kannalta merkit-

täviin kallioalueisiin 

 

Ottoalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse tunnettuja kiinteitä muinais-

jäännöksiä.  

 

Pohja- ja pintavedet 

Hakemuksessa esitetty suunnitelma-alue ei sijoitu pohjavesialueelle. Ottoalueella tai 

sen läheisyydessä ei ole tiedossa olevia yksityisiä kaivoja. Alueen pohjavedenpinnan 

korkeus ei ole tiedossa. Lähin pohjavesialue on Keljonkangas (0917901) tärkeä pohja-

vesialue noin 3 km:n etäisyydellä.  

 

Lähin pintavesi (Soidenlampi) sijaitsee noin 300 metriä ottamisalueelta länteen. Järven 

pinta on noin tasolla N2000 + 203,0 m. Ottoalueen vedet ohjataan pintavesiojien kaut-

ta Soidenlampeen ja siitä edelleen Köhniönjärveen.  
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HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA 

 

Kyseessä on vanha ottamisalue, jota on tarkoitus syventää ja laajentaa. Nykyinen 

maanpinta on tasolla N2000 +214 m ja laajennusalueella korkein kohta on tasolla 

N2000 +228 m. Edellisen luvan mukaiselta alueelta puusto ja pintamaat on poistettu. 

Laajennusalueelta puusto ja pintamaat (pääosin moreenia) poistetaan ottamisen ete-

nemisen myötä.  

 

Ottamissuunnitelma käsittää kokonaismäärältään 350 000 m
3
:n kallionottoalueen, jon-

ka pinta-ala on 4,3 ha. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Ottamistoiminta etenee etelän 

suuntaan. Hakemuksen mukaan alin ottotaso on N2000 + 205,55 m alueen lounaisreu-

nassa, mutta pääosin alin ottotaso on alueella N2000 + 208,2 m. Kallion louhintaa ei 

tehdä pohjavesipinnan alapuolella. Alimman ottotason ja pohjavesipinnan väliin jäte-

tään vähintään 2 metrin suojakerros.  

 

Alueet merkitään maastoon. Kohtiin, joissa on kallioleikkausten takia putoamisvaara, 

rakennetaan tarvittaessa suoja-aidat. Alueelle sijoitetaan tarpeellinen määrä jyrkäntees-

tä varoittavia tauluja. Asiaton liikennöinti ottoalueelle on estetty lukittavalla puomilla.  

Alueella ei pestä tai huolleta työkoneita.  

 

Sade- ja sulamisvedet johdetaan alueen itäreunasta lähtevään ojaan ja tarvittaessa ve-

det pumpataan ottoalueen lounaisreunasta lähtevään laskuojaan, josta vedet kulkeutu-

vat Soidenlampeen.  

 

Ympäristöluvanvarainen toiminta käsittää kalliokiven louhinnan ja murskauksen siir-

rettävällä murskauslaitoksella. Kiviaineksen ottotoimintaan kuuluvia vaiheita ovat kal-

lion louhinta poraamalla ja räjäyttämällä, tarvittaessa ylisuurten kivien rikotus ja 

murskaus tuotteiksi sekä kiviaineksen lastaus ja kuljetus varastoalueille.   

 

Toiminta-ajat:  

 
Toiminto päivittäinen  

toiminta-aika 

Viikoittainen 

toiminta-aika 

 

Murskaus 7-21 ma-pe  

Poraus 7-21 ma-pe  

Rikotus 7-21 ma-pe  

Räjäytys 7-21 ma-pe  

Kuljetus ja 

kuormaus 

6-21 ma-pe  

 

Louhintaa ja murskausta suoritetaan talviaikana (loka-maaliskuu) sekä kesäaikana (ke-

sä-elokuu) tarpeen mukaan 1-2 kertaa vuodessa yhteensä noin 2 - 4 kk vuodessa.   Lii-

kennöinti tapahtuu Tikkala-Keljo paikallistieltä Mustankorkean kaatopaikka-alueelle 

kulkevalle päällystetylle tielle ja edelleen kaatopaikka-alueen sisäisiä sorapintaisia tei-

tä pitkin louhokselle.   

 

Tuotanto ja käytettävät raaka-aineet  
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Louhintatyö koostuu porauksesta, panostuksesta ja räjäytyksistä, joita varten laaditaan 

aina erilliset suunnitelmat.  

 

Porauksessa kallioon porataan reikiä räjähdysaineelle, räjäyttämällä tehtävää kiven ir-

rotusta varten. Tarvittava reikien määrä, koko, kallistus ja reikäväli vaihtelevat irrotet-

tavan kivimäärän, kallion laadun, rintauksen korkeuden, räjähdysaineen, halutun loh-

karekoon ja sallittujen tärinöiden mukaan.  

 

Räjäytykset tehdään erikseen laadittavien räjäytyssuunnitelmien mukaisesti ja räjäy-

tyksistä pidetään työmaapäiväkirjaa. Suunnitelmissa päätetään mm. porausreikien si-

joittelu ja kaltevuudet sekä suunnitellaan panostus. Räjähdeainetta panostetaan tarvit-

tava määrä porareikiin. Räjähdysaineen valintaan ja määrään vaikuttavat mm. kallion 

laatu ja panostustekniikka. Työssä noudatetaan yleisiä räjäytystöistä annettuja lupa- ja 

varomääräyksiä.  

 

Ylisuuret kivet rikotaan kaivinkoneeseen kiinnitettävällä hydraulisella iskuvasaralla. 

Rikotus tapahtuu kalliorintauksen juurella. Kiviaines murskataan siirrettävässä syötti-

mistä, esi- ja jälkimurskaimista, seuloista ja kuljettimista koostuvassa murskaamossa. 

Kiviaineksen syöttö tapahtuu kaivinkoneella ja pyöräkuormaajalla. Murska sijoitetaan 

ottoalueen pohjalle mahdollisimman lähelle rintausta ja sitä siirretään oton etenemisen 

mukaan.  

 

Murskauslaitoksen tarvitsema sähkö saadaan joko alueen 780 kVA muuntamosta tai 

sähkö tuotetaan kevytpolttoöljykäyttöisellä aggregaatilla.  

 

Kalliomursketta valmistetaan vuodessa enintään 120 000 t. Ulkopuolelta voidaan tuo-

da puhdasta louhetta murskattavaksi noin 5000 tonnia toiminta-aikana.  

 

Polttoaineet  

Työkoneet käyttävät kevyttä polttoöljyä. Polttoöljyn vuotuinen kulutus riippuu mm. 

toteutettavista tuotantomääristä ja käytettävistä laitteista.  

 

Polttoaineet varastoidaan erillään muusta toiminnasta suoja-altaalla varustetuissa 3000 

-5000 litran säiliössä tai vaihtoehtoisesti polttoaine varastoidaan säiliöauton perävau-

nussa.   

Liikenne 

Liikennemäärät vaihtelevat toimitettavien kiviainesmäärien mukaan. Työpaikka- ja 

huoltoliikenteen määrät ovat pieniä, vain joitain ajoneuvoja vuorokaudessa. 

 

Maisemointi ja jälkihoito 

Puut ja hakkuutähteet toimitetaan mahdollisuuksien mukaan hyödynnettäväksi. Otto-

alueelle varastoidut pintamaat käytetään alueen maisemointiin. Ennen toiminnan lo-

pettamista tehdään ympäristöviranomaiselle asiasta ilmoitus ja esitetään selvitys ym-

päristön tilasta ja toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. Toimintaan liittyvät ko-

neet, laitteet ja ylimääräinen tavara poistetaan alueelta. Alue siistitään ja jätteet toimi-

tetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Alueelle on myöhemmin suunniteltu perustettavak-

si puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottopaikka.  
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Kaivannaisjätehuoltosuunnitelma 

Ottotoiminnan yhteydessä syntyvät pintamaat (7000 m
3
) läjitetään ottamisalueelle ja 

käytetään myöhemmin pääosin alueen maisemointiin. Kantoja ja hakkuutähdettä muo-

dostuu noin 1000 m
3
 ja ne käytetään maisemointiin tai toimitetaan muualle hyödynnet-

täväksi.  

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  
 

Vaikutukset luonnonoloihin ja maisemaan 

 

Ottoalueella tai sen vaikutusalueella ei ole suojelukohteita, suojelualueita eikä suojel-

tuja luontotyyppejä tai erityisesti suojeltavien eliölajien esiintymiä. Vaikutuksia luon-

toon voidaan ehkäistä minimoimalla toiminnan ympäristöpäästöjä (mm. pöly ja melu) 

ja säilyttämällä ottoalueen reunoilla vielä olemassa olevaa kasvillisuutta suojavyöhyk-

keenä. Suunniteltu kiviaineksen otto ei merkittävästi muuta alueen lähimaisemaa ny-

kytilanteeseen verrattuna. Kaukomaisemamaan kohdistuvat vaikutukset eivät ole mer-

kittäviä ja niitä vähentävät ottoalueen ympäristön maastonmuodot ja metsäalueet. Alu-

eelle on myöhemmin tarkoitus perustaa ylijäämämaiden vastaanottopaikka.  

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

 

Pintamaiden poiston seurauksena vettä pidättävät ja sitä suodattavat maakerrokset vä-

henevät, jolloin valunta alueelta voi kasvaa. Sade- ja sulamisvedet johdetaan itäpuoli-

seen ojaan ja osa vesistä imeytyy ottoalueen pohjan kautta maaperään. Tarvittaessa ve-

det pumpataan itäpuoliseen ojaan.  

 

Valumavedet sisältävät tyypillisesti kohonneita pitoisuuksia kiintoainesta ja valumave-

sissä voi olla räjähdysainejääminä typpiyhdisteitä. Valumavesiin voi joutua pieniä 

määriä voiteluaineita tai öljyjä työkoneista. Valumavedet eivät sisällä merkittäviä mää-

riä fosforia tai happea kuluttavia aineksia.  

 

Pumppuun imeytyvän veden kiintoainesmäärää vähennetään oleellisesti pumpun ym-

pärillä olevalla muovisella putkella, jossa on pieniä reikiä. Lisäksi em. rakenteen ym-

pärillä on salaojasepelistä tehty suotautumiskerros. Tämä rakenne estää tehokkaasti 

kiinteiden epäpuhtauksien pääsyn alueen laskuojaan. Räjähdysainejäämien typpikuor-

mitusta estetään kuljettamalla kiviainekset pois alueelta. Räjähdysainejäämien synty-

mistä voidaan estää myös huolellisella porauksella ja panostuksella. 

 

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan merkittävää kiintoaine- tai muuta kuormitusta ve-

sistöihin eikä valumavesistä aiheudu merkittäviä vaikutuksia vesistöjen vedenlaatuun.  

 

Pintamaiden poiston ja louhinnan seurauksena hulevesien imeytyminen maahan ja 

pohjaveden muodostuminen ja pohjaveden virtaus ottoalueen ulkopuolelle voivat 

muuttua. Pohjaveden ainepitoisuudet ja pinnankorkeuden vaihtelut voivat myös pai-

kallisesti lisääntyä. Ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä toiminnalla 

arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia pohjaveteen. Ottoalueella ei louhita kalliota 

pohjavesipinnan alapuolelta ja pohjaveden pinnan päälle jätetään vähintään 2 metrin 

suojakerros. Vaikutusalueella ei ole käytössä talousvesikaivoja.  
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Sosiaalijätevesiä varten on siirrettävä käymälä, josta jätevedet toimitetaan asianmukai-

seen käsittelyyn.  

Polttoaineet varastoidaan suoja-altaallisessa säiliössä tai säiliöauton perävaunussa.   

Alueella säilytetään öljynimeytykseen soveltuvaa ainetta mahdollisia vuototilanteita 

varten.   

 

Melu ja tärinä 

 

Alueella syntyy melua porauksesta, räjäytyksistä, murskauksesta, rikotuksesta, ki-

viainesten siirrosta ja kuljetuksista. Eri melulähteiden melupäästöt eroavat voimak-

kuudeltaan ja ominaisuuksiltaan. Myös melulähteiden toiminta-ajoissa on eroja. Osa 

melulähteistä on käynnissä päivittäin osa harvemmin. Esimerkiksi rikotus ei ole jatku-

vaa.  

 

Porausmelu on luonteeltaan tasaista ja porausmelu on avolouhoksessa noin 75 dB 50 

metrin etäisyydellä porauskohteesta.  

 

Räjäytyksestä syntyvä melu on voimakasta ja lyhytkestoista. Rikotuksesta syntyvä me-

lu on luonteeltaan hakkaavaa, lähietäisyydellä impulssimaista melua.  

 

Murskauslaitoksen tärkeimmät melulähteet ovat esimurskain ja seulat. Murskauksen 

melu on pääosin tasaista, mutta sisältää lähietäisyydellä impulssimaisuutta. Impulssi-

maisuus vähenee etäisyyden myötä. Liikkuva murskauslaitos tuottaa yleensä kiinteään 

laitokseen verrattuna vähemmän melua. Kiviaineksen murskauksessa aiheutuva melu 

on 70 dB(A) ja louhinnan melu 75 dB (A) 50 metrin etäisyydellä murskasta tasaisessa 

ja avoimessa maastossa. Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan merkittävää meluhaittaa 

ottoalueen ympäristöön. Lähimmät häiriintyvät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin kilo-

metrin etäisyydellä ja melutasojen arvioidaan jäävän ko. kohteissa alle melutason oh-

jearvojen. Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat noin kilometrin etäisyydellä. Toi-

minnasta aiheutuvien korkeimpien yli 55 dB:n melutasojen arvioidaan rajoittuvan pää-

osin toiminta-alueelle ja sen välittömään läheisyyteen, joten lähimmissä häiriintyvissä 

kohteissa noin kilometrin etäisyydellä melutasojen arvioidaan jäävän alle melutason 

ohjearvojen. Hakijan käsityksen mukaan vuosina 1994-2004 on alueelta kantautuvaa 

melua mitattu lähimmillä asuinalueilla, eikä niissä havaittu raja-arvojen ylityksiä. Mit-

tausraportteja ei kuitenkaan ole saatavilla.   

 

Hakija esittää ehkäisevänsä meluhaittoja käytettävän kaluston valinnoilla ja kunnossa-

pidolla, sijoittamalla murska lähelle ottorintausta, ja sijoittamalla varastokasoja murs-

kan ja häiriintyvien kohteiden väliin meluesteeksi, suunnittelemalla räjäytykset niin, 

että tarve ylisuurten rikotukseen on mahdollisimman vähäinen. Myös melua tuottavaa 

toimintaa voidaan ajallisesti rajoittaa ja meluavimpia toimintoja voidaan tehdä vähiten 

häiriötä aiheuttavana vuorokaudenaikana. Myös toiminta-aluetta ympäröivät metsäalu-

eet vähentävät melun leviämistä ympäristöön.     

 

Tärinä 

Merkittävin tärinä aiheutuu räjäytyksistä. Tärinän voimakkuuteen ja leviämiseen vai-

kuttavat mm. käytetty räjähdysainemäärä, momentaaninen räjähdysainemäärä, räjäy-

tystapa, kallioperän laatu ja etäisyys louhintakohteesta. Voimakkain tärinä kestää 

yleensä alle sekunnin ja maa- ja kallioperässä etenevä tärinä vaimenee etäisyyden kas-
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vaessa. Tärinä on suurempaa räjäytettävän kentän takana kuin sen edessä tai sivuilla. 

Räjäytyksistä aiheutuu myös ilmanpaineaaltoja, joiden leviämiseen ympäristöön vai-

kuttavat mm. maasto-olot, säätila ja esteet.  

 

Kiviainestuotannosta aiheutuvaa tärinää ei voida kokonaan poistaa. Räjäytykset suun-

nitellaan niin, ettei ympäristön asuin- ja lomakiinteistöille aiheudu kohtuutonta haittaa 

tai rakenteille vahinkoa. Louhintasuunnitelmassa määritetään panostusmäärät, räjäy-

tysten ajankohdat ja tärinän raja-arvot vaikutusalueella. Tärinävaikutusten lieventämi-

seksi voidaan räjäytyksiä rajoittaa ajallisesti. Myös purkautumissuunnan valinnalla 

pystytään vaikuttamaan tärinän suuruuteen häiriintyvässä kohteessa.  

Päästöt ilmaan 

Toiminnan merkittävin ilmanpäästö on kiviainesperäinen mineraalipöly. Merkittävin 

pölylähde on murskaus. Pölyämistä tapahtuu myös porausten, räjäytysten, rikotuksen, 

kiviaineksen kuormauksen sekä materiaalin liikuttelun ja liikennöinnin yhteydessä. Pö-

lypäästöjen leviämiseen ympäristöön vaikuttaa mm. päästön suuruus, hiukkaskokoja-

kauma, sääolot ja ympäristön pinnanmuodot. Toiminnassa muodostuva maa-ainespöly 

on suhteellisen suurikokoista ja kulkeutuu ilmassa vain lyhyitä matkoja. Pienhiukkaset 

kulkeutuvat pidemmälle, mutta niiden osuus kivipölystä on pieni.  

 

Toimintaan käytettävistä koneista ja kalustosta syntyy pakokaasupäästöjä, jotka sisäl-

tävät mm. typen oksideja, hiilidioksidia ja hiukkasia. Päästöihin vaikuttavat mm. ka-

luston määrä, ikä, kunto ja käyttömäärät.  

 

Pölypäästöihin voidaan vaikuttaa toimintatavoilla, toimintojen sijoittelulla ja pölyntor-

junnalla. Pölyämistä voidaan vähentää porauslaitteiston pölynkeräyslaitteistolla, räjäy-

tyskentän, kiviaineksen ja kuljetusreittien kastelulla, kuljettimien koteloinneilla ja ki-

viaineksen putoamiskorkeuden säätelyllä. Pölyn leviämistä ympäristöön voidaan estää 

myös murskan ja varastokasojen sijoittelulla. Liikennereittejä suolataan tarvittaessa.  

 Pakokaasupäästöjä voidaan vähentää välttämällä joutokäyntiä ja turhaa liikennöintiä 

sekä käyttämällä nykyaikaista asianmukaisesti huollettuja laitteita.  

 

Hakija arvioi toiminnan vaikutukset ottoalueen ympäristön ilmanlaatuun vähäisiksi ja 

päästöjen arvioidaan rajoittuvan pääosin ottoalueelle. Pölyn vaikutukset rajoittuvat 

tyypillisesti ottoalueen läheisyyteen, eikä yli 400-500 metrin etäisyydellä pölystä 

yleensä aiheudu merkittäviä haittoja. Ottoaluetta lähinnä olevat asuinkiinteistöt sijoit-

tuvat noin kilometrin metrin etäisyydelle. Toiminnan ilmanpäästöjen ei arvioida aihe-

uttavan ilman laadun ohje- ja raja-arvojen ylityksiä tai terveysvaikutuksia lähimmillä 

asuinkiinteistöillä 
 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen  

Toiminnassa ei varsinaisesti synny jätettä lukuun ottamatta pieniä määriä sekajätettä 

(noin 1 tonni/a) ja vaarallisia jätteitä kuten kiinteitä öljyisiä jätteitä ja paristoja. Alueel-

la ei tehdä huoltoja tai öljynvaihtoja, joista syntyisi jäteöljyä. Jätteet kerätään, lajitel-

laan ja varastoidaan asianmukaisesti ja toimitetaan hyötykäyttöön tai käsiteltäväksi hy-

väksyttyihin jätteenvastaanottopaikkoihin.    

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA SEKÄ TOIMINNAN JA SEN 

VAIKUTUSTEN TARKKAILU 
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Paras käyttökelpoinen tekniikka 

Louhintatyöt ja kiviainesten käsittely toteutetaan yleisesti käytetyillä menetelmillä, 

käyttäen nykyaikaista tekniikkaa ja osaamista.  

 

Käyttötarkkailu 

Käyttötarkkailu on normaalia kohteessa tehtävää toiminnan valvontaa. Tarkkailussa 

kirjataan mm. toiminta-ajat, otetun kivi- ja maa-aineksen määrät, jätteiden määrät ja 

toimituspaikat, räjähdysaineiden ja polttoaineiden kulutus sekä mahdolliset häiriötilan-

teet.  

Päästötarkkailu  

Toiminnan ympäristövaikutuksia tarkkaillaan aistinvaraisesti. Mahdollisista toiminnan 

aikana ilmenevistä tarkkailutarpeista sovitaan tarvittaessa Jyväskylän kaupungin ym-

päristöviranomaisen kanssa.    

Raportointi 

Viranomaiselle esitetään vuosittain tiedot edellisvuoden toiminnasta mm. toiminta-

ajat, tuotantomäärät, jätemäärät, tarkkailutulokset, häiriö- ja poikkeustilanteet.  

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN  

Toiminnan merkittävimmät ympäristöriskit liittyvät mahdollisiin häiriö- ja onnetto-

muustilanteisiin, joita ovat polttoaine- tai öljyvuodot työkoneista, laitteista tai varasto-

alueilta, liikenneonnettomuudet, sortumat alueella ja louhintatyön riskit.  

 

Ympäristöriskejä vähennetään tunnistamalla riskikohteet, ohjeistamalla niiden seuran-

ta sekä varautumalla erilaisiin häiriö- ja onnettomuustilanteisiin.  

 

Riskejä voidaan pienentää asianmukaisella koneiden ja kaluston huollolla, ylläpidolla, 

tarkkailulla ja huolellisella poltto- ja voiteluaineiden käsittelyllä ja varastoinnilla. Ot-

toalue on kalliopintainen, jossa maaperän ja pohjaveden pilaantumisriski on vähäinen. 

Mahdolliset öljy- tai polttoainevuodot voidaan kerätä talteen imeytysaineella.   

 

Räjäytystyön riskejä vähentää louhintaurakoitsijan asiantuntemus. Räjäytyksissä nou-

datetaan räjäytystöitä koskevia ohjeita ja työturvallisuusmääräyksiä (mm. riittävät tur-

vaetäisyydet, räjäytyksistä varoittaminen merkkiäänellä). Asiattomien pääsy alueelle 

estetään. Rintaukset suojataan esim. maa-ainespenkereillä ja jyrkät luiskat rajataan ai-

doilla, varoitusnauhoilla ja varoitustauluilla.  

 

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA  

Lupaa toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta haetaan mm. siksi, että 

hanke varmistaa Jyväskylän alueen kunnallistekniikan rakennushankkeiden kiviaineis-

ten saantia. Valitusten johdosta kiviainesten otto voisi viivästyä merkittävästi. Toi-

minnasta aiheutuu suhteellisen vähäistä maiseman ja luonnon fyysisten olosuhteisen 

muuttumista. Hakijan käsityksen mukaan toiminnan ympäristövaikutukset ovat lieviä 

ja hyvin hallittavissa. Tämän tyyppisessä toiminnassa, jossa toiminta sijoittuu olemas-

sa olevalle ottoalueelle, jota hieman laajennetaan, ei ole nähtävissä sellaisia ympäris-

töuhkia taikka haittoja, jotka voisivat johtaa hankkeen kieltämiseen. Koska alueella on 

jo aiemmin harjoitettu vastaavanlaista toimintaa, ei toiminnan tai sen vaikutusten osal-

ta tilanne oleellisesti muutu.   

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
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Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Lupa-

hakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan. 12.6. – 11.7.2017 ylei-

sesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17, 40100 Jy-

väskylä. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu 12.6.2017 sanomalehti Keskisuoma-

laisessa. Asianosaiset (noin 500 m:n etäisyydeltä ottamisalueesta olevat kiinteistöt) on 

kuultu 9.6.2017 lähetetyllä virkakirjeellä.   

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Lupahakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.  

Lausunnot  

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto on lausunnossaan 27.6.2017 todennut, 

että laitoksen toiminta-aikojen tulee noudattaa asetuksen (800/2010) 8 §:ssä mainittuja 

aikarajoja. Kuitenkin murskaamista, poraamista, rikotusta tai räjäytyksiä ei saa tehdä 

viikonloppuisin eikä arkipyhinä eikä kesäaikana (1.6. - 31.8.). Kuormauksia tai kulje-

tuksia voi tehdä poikkeustapauksissa myös la klo 7-16. Lisäksi toiminta tulee toteuttaa 

siten, että valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisia melutason ohjearvoja, eikä   

sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (545/2015) mukaisia melun toimenpiderajoja 

asunnoissa tai muissa oleskelutiloissa ylitetä (asuinhuoneet päiväajan klo 7–22 keski-

äänitaso LAeq 35 dB). Melua aiheuttavat toiminnot tulee pyrkiä tekemään ajankohtana, 

jolloin tuulen suunta on häiriintyvistä kohteista poispäin ja melun torjuntatoimenpitei-

den riittävyys tulee varmistaa mittauksin lähimmiltä kiinteistöiltä toiminnan alkuvai-

heessa sekä tarvittaessa myös jatkossa. Mittauspiste tulee valita siten, että tulokset ku-

vaavat asukkaisiin kohdistuvaa tyypillistä melualtistusta ja antavat riittävän luotetta-

van ja edustavan kuvan melun alueellisesta ja ajallisesta vaihtelusta sekä melun syistä. 
 

Mustankorkea Oy on lausunnossaan 10.7.2017 todennut, että se toimii alueen välittä-

mässä läheisyydessä ja hankkeella on suoria vaikutuksia yhtiön toimintaan. Alueella ei 

tulisi tehdä mitään sellaisia toimenpiteitä, jotka vaarantavat alueen käytön jatkossa jät-

teenkäsittelytoimintoihin. Louhosalueen syventäminen paitsi hankaloittaa alueen jat-

kokäyttöä, myös aiheuttaa potentiaalisen vaaran alueen kaatopaikkarakenteiden rik-

koontumiselle tai pohjavesivirtauksien muutoksille ja sitä kautta valumavesien hallit-

semattomalle leviämiselle ympäristöön. Mustankorkea ei halua täysin kieltää luvan 

myöntämistä, mutta esittää, että alueen käytöstä käytäisiin vielä perusteelliset neuvot-

telut Jyväskylän kaupungin, Mustankorkea Oy:n ja Altek Aluetekniikka Liikelaitoksen 

kesken. Neuvottelujen myötä alueen käytölle voitaisiin löytää kaikkia osapuolia tyy-

dyttävä ja koko konsernin edun mukainen ratkaisu, jonka pohjalta voidaan laatia alu-

een toimijoiden yhteinen käyttösuunnitelma. Mustankorkea Oy:n mukaan louhintaa ja 

muuta toimintaa ei tulisi alueella suorittaa ainakaan esitetyssä laajuudessa eikä esitet-

tyyn syvyyteen saakka mm. siksi, että alueen tuleva käyttö jätteenkäsittelytoimintoihin 

vaarantuu ja ylijäämämaiden läjitys vaikeuttaa jätehuoltotoimintoja. Mustankorkean 

käsityksen mukaan pohjaveden pintaa ja virtaussuuntia ei ole myöskään selvitetty riit-

tävästi, jotta voitaisiin väittää, että ottosyvyydellä ei olisi vaikutusta pohjaveden ta-

soon tai sen virtaussuuntiin. Pohjaveden tasoa ja virtaussuuntaa tulisi tarkemmin sel-

vittää. Mikäli otto ulotetaan suunniteltuun syvyyteen, tulee etukäteen varmistua, että 

pohjaveden pinta jää vaadittavan 1-2 metriä ottosyvyyden alapuolelle. Muutoin on 

vaarana, että ottoalueelle muodostuu, mahdollisesti osittain likaantunut, pohja-

vesilammikko, joka estää alueen jatkokäytön käytännössä kokonaan.  
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Alueen läheisyydessä sijaitsee myös entinen loppusijoitusalue ja suotovesien tasausal-

las. Loppusijoitusalue ei ole tiivispohjainen vaan sen vedet johdetaan osittain em. ta-

sausaltaaseen. Tasausaltaan pohjan taso on noin +209,5, joka on noin 2-3 metriä lou-

hintatason yläpuolella. Myöskään tasausallas ei ole tiivispohjainen. Jos louhinta ulote-

taan altaan pohjan tason alapuolelle, on vaarana, että altaan pohjan läpi suotautuva ve-

si kulkeutuu louhosalueen pohjalle. Mustankorkea viittaa myös pohjavesitutkimuksiin, 

joita on tehty louhosalueella vuodesta 2007 lähtien. Pohjavedessä on havaittu kohon-

neita nitraattipitoisuuksia, mitkä johtunevat käytetyistä räjähdysaineista, sillä muita, 

normaalisti kaatopaikalta suotautuvissa vesissä olevia yhdisteitä ei ole havaittu. Lau-

sunnossa mainitaan Mustankorkean nykyisen loppusijoitusalueen sijoittuvan louhos-

alueen välittömään läheisyyteen ja jos räjäytyksiä ja louhintaa aiotaan toteuttaa, on ny-

kyisen loppusijoitusalueen pohjasuojarakenne huomioitava louhintoja suunniteltaessa. 

Räjäytysten aiheuttama tärinä ei saa vaurioittaa pohjasuojarakennetta. Muutoin on vaa-

rana, että pohjasuojarakenteen rikkoontumisen seurauksena kaatopaikkavesiä pääsee 

valumaan hallitsemattomasti louhosalueelle tai muualle ympäristöön.  

Tarkastukset ja neuvottelut 

Luvan valmistelija on tutustunut maastossa alueeseen 17.1.2017.  

 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

 

Hakijalta 24.11.2017 saadun tiedon mukaan hakija, kiinteistön omistaja ja Mustankor-

kea Oy ovat neuvotelleet lausuntojen saamisen jälkeen. Neuvottelujen tuloksena on 

päädytty muuttamaan hakemusta ja hakija on toimittanut ympäristönsuojeluun 

11.12.2017 muutetun ottamissuunnitelman sekä tietoja alueella tehdyistä maaperätut-

kimuksista, joilla on selvitetty Mustankorkea Oy:n suotovesialtaan vesien mahdollista 

kulkeutumista louhokseen. 

 

Ottamissuunnitelmaa on muutettu siten, että ottamisalue hieman laajenee ja ottomäärä 

hieman lisääntyy. Ottamistaso pysyy alkuperäisen suunnitelman mukaisena. Toiminta 

ei muilta osin muutu alkuperäisestä hakemuksesta.     

 

Hakijan ottamissuunnitelmaansa tekemän muutoksen jälkeen ottamistiedot ovat 

seuraavat:  

 

Ottamisalueen pinta-ala : 5,1 ha   

Alin ottamistaso : N2000 +205,55 m 

Haettu kokonaismäärä :  415 000 m
3
 

Vuotuinen otto :  45 000 m
3
 

 

Maaperää on tutkittu louhosalueella ja itäpuolisen suotovesialtaan ja louhoksen välissä 

olevan ojan alueella altaan puoleisesta luiskasta. Tutkimusten perusteella luiskan maa-

aines täyttää patomoreenin vaatimuksen vedenläpäisevyyden osalta ja maanäytteet 

täyttävät patomoreenille asetetut rakeisuusvaatimukset. Suotovesialtaan materiaali on 

hyvin vettä pidättävää ja kallio nousee voimakkaasti altaalta louhokselle päin, joten 

veden suotautuminen altaasta louhokseen on epätodennäköistä. Jos vettä suotautuu al-

taasta, se päätyy todennäköisesti välissä olevaan ojaan.  
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Ottamissuunnitelmaan tehdyn muutoksen takia hakemuksesta on kuulutettu uudelleen 

Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Lupahakemus ja siihen liittyvät sel-

vitykset ovat olleet kuulutusajan. 22.12.2017 – 22.1.2018 yleisesti nähtävillä palvelu-

piste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17, 40100 Jyväskylä. Hakemuksen 

muutoksesta on kuultu asianosaisia (noin 500 m:n etäisyydeltä ottamisalueesta olevat 

kiinteistöt) 20.12.2017 lähetetyllä virkakirjeellä. Muutetusta hakemuksesta on pyydetty 

Mustankorkea Oy:n lausunto.  

 

Hakemuksen muuttamisen jälkeen ei ole jätetty muistutuksia. Mustankorkea ei ole an-

tanut lausuntoa.  

 

Hakija on vastineenaan ilmoittanut sähköpostitse 23.1.2018, että kesäajan rajoittami-

nen ei aiheuta ylitsepääsemättömiä ongelmia toimintaan.   

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTON RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto myöntää Jyväskylän kaupunki Al-

tek Aluetekniikka-liikelaitokselle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölu-

van kivenlouhintaan ja –murskaamiseen sekä maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan kal-

liokiviaineksen ottamiseen  Keljon kylään Korkiala 179-402-15-7 tilalle.  

 

Lisäksi jaosto myöntää luvan aloittaa toiminta ennen kuin päätös on lainvoimainen.  

 

Kivenlouhinnassa ja murskaustoiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta 

kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 

(800/2010). Asetus säätää toimintojen vähimmäisvaatimukset silloin, kun toimintaan 

on oltava ympäristölupa. Edellä mainitun lisäksi on noudatettava hakemusta ja tämän 

päätöksen lupamääräyksiä. 

 

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin: 

 

Vastaus ympäristöterveysjaoston ja Mustankorkea Oy:n lausuntoon: 

 

Ympäristöterveysjaoston ja Mustankorkea Oy:n lausunto on huomioitu lupamääräyk-

sissä ja luvan yleisistä perusteluista ilmenevällä tavalla.  

 

Maa-ainesluvan lupamääräykset: 

1. Hakijan on pyydettävä ennen ottamistoiminnan aloittamista valvontaviran-

omaista suorittamaan aloitustarkastus, jossa tarkistetaan lupamääräysten 3 ja 4 

toteutuminen. (MAA 7§) 

 

2. Alin ottotaso on N2000 + 205,55 m lounaisreunassa, mistä taso nousee suunni-

telmakartan mukaisesti kohti pohjoista siten, että alin ottotaso suurimmalla 

osalla aluetta on N2000 + 208,2 m. Otettavan aineksen määrä on enintään 

415 000 m
3
. (MAA 11 §) 

 

3. Valvonnan helpottamiseksi on alueella oltava riittävästi alinta ottotasoa osoit-

tavia, selvästi näkyviä korkeusmerkkejä. Myös ottamis- ja louhinta-alueen rajat 
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on merkittävä selvästi maastoon ennen ottamistoiminnan aloittamista. (MAA 

7§) 

 

4. Ottamisalueen raja on työn aikana merkittävä selvästi havaittavalla varoittaval-

la merkinnällä, esimerkiksi lippusiimalla ja louhinta-alueen rajalle on asennet-

tava kulkemisen estävä ja kestävä aita tai vastaava kiinteä este sekä varoitus-

kyltit ilmoittamaan ottoalueesta ja louhinnasta. Aidat ja muut merkinnät on pi-

dettävä jatkuvasti kunnossa. (MAL 11§, MAA 7 §) 

 

5. Louhoksen pohja on muotoiltava siten, ettei louhosalueelle lammikoidu vesiä. 

Louhoksen mahdolliset kuivatusvedet tulee johtaa siten, ettei niistä aiheudu 

vettymishaittaa naapurikiinteistöille. (MAA 11 §) 

 

6. Pystysuorat seinät on suojattava metalliaidalla ottamisen päätyttyä. (MAL 11 §, 

MAA 8 §) 

 

7. Kun luvan voimassaoloaika on päättynyt tai luvassa myönnetty maa-

ainesmäärä on otettu, on luvanhaltijan pyydettävä valvontaviranomaista suorit-

tamaan alueella lopputarkastus, jossa tarkastetaan lupaan liittyvien toimenpi-

teiden toteutuminen. (MAA 7 §) 

 

Ympäristöluvan lupamääräykset:  

 

Toiminta-aika ja tuotanto 

 

1. Louhintaa ja murskausta saa tehdä enintään 4 kk vuosittain. Louhintaa ja murskausta ei saa 

tehdä 1.6 -15.8 välisenä aikana, viikonloppuisin (la-su) ja arkipyhinä. Rikotusta, porausta ja 

murskausta saa tehdä arkisin (ma-pe) klo 7-21 ja räjäytyksiä arkisin (ma-pe) klo 8-18. 

Kuormaamista ja kuljetuksia voidaan tehdä ympärivuotisesti arkisin ma-pe klo 6-21, pois-

lukien arkipyhät. (YSL 52 §, VNA 800/2010 8 §)  

 

Päästöt ilmaan 

 

2. Pölypäästöt tulee pitää kaikessa toiminnassa mahdollisimman pieninä. Luvan haltijan on 

huolehdittava alueella liikennöitävien teiden ja laitosalueen päällysteiden kunnosta sekä 

alueiden puhtaanapidosta. Pölyn leviämistä on vähennettävä rakenteellisin toimenpitein ku-

ten laitteiston koteloinnilla, kastelulla ja aineksen alhaisella putoamiskorkeudella ja pöly-

lähteiden sijoittamisella mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Po-

ravaunu tulee olla varustettu pölynkeräimellä. Varastointialuetta ja laitosalueen liikennöitä-

viä teitä on kasteltava tarvittaessa (YSL 52 §, VNA 800/2010 4 §) 

 

3. Poravaunujen ja murskaamon pölynpoistojärjestelmät on pidettävä hyvässä kunnossa ja 

niiden kunto on tarkistettava toiminta-aikana päivittäin. Pölynpoistojärjestelmän rikkoutu-

essa tai jonkin muun päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa on laitoksen päästöjä 

aiheuttava toiminta keskeytettävä, kunnes järjestelmä on korjattu tai häiriö poistettu. Sa-
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moin toiminta on keskeytettävä tilanteessa, joissa pölynpoistojärjestelmää ei voida käyttää 

normaalilla teholla esimerkiksi pakkasen vuoksi. (YSL 52 §, VNA 800/2010 4 §) 

 

4. Alueilla, joilla asutaan, on loma-asutusta tai oleskellaan, eivät toiminnasta kokonaisuudes-

saan aiheutuvat hiukkaspäästöt saa ylittää hengitettävien hiukkasten (PM10) osalta valtio-

neuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (79/2017) annettua raja-arvoa 50 µg/m
3
 (24 tunnin 

keskiarvo). (YSL 52 §, VNA 800/2010 5 §, VNA79/2017 4 §)  

 

Melu ja tärinä 

 

5. Toiminnasta liikenne mukaan lukien aiheutuva melu ei saa ylittää asuntojen piha-alueilla 

päivällä klo 7-22 melun keskiäänitasoa 55 dB eikä yöllä klo 22-7 keskiäänitasoa 50 dB. 

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

eikä yöllä klo 22-7 keskiäänitasoa 40 dB. (YSL 52 §, NaapL 17 § ja VNp 993/92, VNA 

800/2010 7 §). 

 

6. Melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan tulee estää aseman rakenteilla (esim. 

koteloinnit, syöttösuppilon kumitus). Myös kiviseinämillä, murskekasojen ja meluavien 

toimintojen sijoittelulla sekä louhinnan etenemissuunnan valinnoilla on pyrittävä mini-

moimaan melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan. Melulähteet on sijoitettava 

teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle tasolle ja kalliorintauksen 

suojaan. Murskauksessa on käytettävä siirrettävää murskauslaitosta ja porauksissa on käy-

tettävä vaimennettua poravaunua. (YSL 52 §, NaapL 17 §, VNA 800/2010)  

 

7. Räjäytystyöt on mitoitettava ja räjäytysaineet valittava siten, että räjäytyksistä ja niistä ai-

heutuvasta tärinästä ei aiheudu vahinkoa tai haittaa alueen ulkopuolisille kiinteistöille, 

asuin- tai muille rakennuksille, talousvesikäytössä oleville kaivoille tai kaatopaikan raken-

teille. (YSL 52 §)  

 

Jätteet ja vaaralliset jätteet 

 

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

ympäristölle. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnet-

täväksi asianmukaiseen käsittelyyn. (YSL 52, 58 §, JL 11, 28, 35 §) 

 

9. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on varastoitava tiiviillä alustalla katetussa ja luki-

tussa tai valvotussa tilassa siten, että vuototapauksissa jätteet saadaan kerättyä talteen. Jät-

teiden laadut tulee ilmetä niiden varastointipakkauksesta. Erilaatuisia vaarallisia jätteitä ei 

saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin. Vaarallisia jätteitä saa alueella varastoida ai-

noastaan toimintajaksojen aikana (YSL 52, 58 §, JL 13, 15,16,17 §) 

 

Päästöt maaperään ja vesiin 
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10. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai polttoainesäiliöt on sijoitettava tii-

viisiin suoja-altaisiin, joiden tilavuus on 1,3 kertaa suurempi kuin polttoainesäiliön tila-

vuus. Suoja-altaat varustetaan katoksilla tai sadeveden poisto- ja erotuslaitteella. Altaisiin 

kertynyt vesi poistetaan säännöllisesti. Säiliöiden tulee olla lukittavia ja ne tulee varustaa 

lapon estimellä sekä ylitäytön estimellä. (YSL 52 §). 

 

11. Tukitoiminta-alueiden maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden tai muiden 

ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen es-

tyy. Poltto- ja voiteluaineiden varastointi, jakelu ja käsittely tulee tapahtua nesteitä lä-

päisemättömällä ja reunoiltaan korotetulla alueella (esim. kemikaaleja läpäisemätön muo-

vikalvo, jonka päällä on 20 - 30 cm maa-aineksia). Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia, 

öljyä vuotavia työkoneita tai kalustoa. Alueella ei saa pestä kalustoa (YSL 16, 17, 52 §, 

VNa 800/2010 9 §) 

 

12. Öljyvahinkojen varalta alueella tulee olla imeytysainetta. Mahdollisesta öljyonnettomuu-

desta on ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja luvan valvojalle. Öljyllä likaan-

tunut maa ja imeytysaine sekä muut öljyiset jätteet toimitetaan vaarallisten jätteiden vas-

taanottoluvan saaneeseen paikkaan (YSL 16, 17, 52, 58 §).  

 

13. Alueen valumavedet on ohjattava alueelta hallitusti siten, etteivät ne aiheuta pintavesien pi-

laantumista tai vettymishaittaa toiselle kuuluvalla alueella tai vesistön kuivumista. Toimin-

nasta ei saa päästä vesistöön jätevesiä, jotka aiheuttavat vesistön pilaantumista tai roskaan-

tumista. (YSL 52 §) 

 

Muut toimet, joilla ehkäistään pilaantumista 

 

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

teistöllä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, terveyshaittaa, 

maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle tai 

naapureille. (YSL 52, 58 §, JL 13, 28 §)  

 

15. Luvanhaltijan on seurattava toimialansa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja sen ke-

hittymistä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. (YSL 6, 7, 52 §) 

 

Tarkkailu 

 

16. Ilmanlaadun mittaukset tulee valvontaviranomaisen määräyksestä suorittaa, mikäli toimin-

nasta aiheutuvasta pölyämisestä valitetaan ja on perusteltu syy epäillä ohjearvojen ylitty-

mistä. (YSL 52 §, VNA 38/2011, VNA 800/2010 5 ja 13 §:t)  

 

17. Alueen toiminnoista liikenne mukaan lukien aiheutuva melutaso lähiympäristössä on mitat-

tava kertaluonteisesti viimeistään kahden kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta. 

Mittauspisteitä tulee sijoittaa ainakin Mäyrämäen ja Keltinmäen asuinalueen ottamisaluetta 
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lähinnä olevien asuinrakennusten piha-alueelle. Mittauksia on tehtävä myös muilla alueilla, 

mikäli melusta toistuvasti valitetaan ja on perusteltu syy epäillä melun ohjearvojen ylitty-

mistä.  (YSL 52 §)  

 

18. Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on suoritettava ympäristöminis-

teriön ohjeen 1/1995 ”Ympäristömelun mittaaminen” mukaisesti louhinnan ja murskauksen 

ollessa normaalissa toiminnassa. Mittausraporttiin on merkittävä, mitkä työvaiheet olivat 

käynnissä mittausajanjaksolla. Lisäksi raporttiin on liitettävä kartta, josta käy ilmi mittaus-

piste, melulähteiden ja meluesteiden sijainnit. Mittaustulokset ja – raportti on toimitettava 

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluttua mittausten 

suorittamisesta. Mikäli mittaustulokset osoittavat melutason raja-arvojen ylittyvän asumi-

seen tai loma-asumiseen käytettävillä alueilla, tulee hakijan liittää raporttiin suunnitelma, 

jossa esitetään konkreettiset meluntorjunnan toteuttamistoimenpiteet ja toteuttamisaikatau-

lu ohjearvojen alittamiseksi häiriintyvissä kohteissa. Uusintamittauksia voidaan edellyttää, 

mikäli toiminnasta valitetaan ja on perusteltu syy epäillä melutason raja-arvon ylittymistä 

(YSL 52 §, VNA 800/2010 13 §) 

 

Kirjanpito ja raportointi 

 

19. Jokaisen toimintajakson aloittamisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle kirjallisesti. 

Toiminnan olennaisesta muuttumisesta, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan 

vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaiselle. (YSL 52 §) 

 

20. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä 

tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpidosta on toimitettava Jy-

väskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavan vuoden helmikuun lop-

puun mennessä. Kirjanpidon tulee sisältää: 

- toiminta-ajat 

- louhitun ja murskatun kiviaineksen määrä  

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

- käytettyjen polttoaineiden kulutustiedot 

- tiedot tehdyistä melumittauksista 

- 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.  

Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuo-

den ajan. (YSL 6, 62 §, JL 12 §)  

 

21. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista voi ai-

heutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tulee ilmoittaa välittömästi ympäristö-
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toimeen ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumiseksi tai tapahtuman tois-

tumisen ehkäisemiseksi. (YSL 52 §) 

 

22. Luvansaajan on nimettävä laitoksen ympäristönsuojelusta vastaava hoitaja, jolla on tehtä-

vään riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kirjal-

lisesti Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 52 §) 

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT  

 

Maa-aines- ja ympäristölupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset  

 

Maa-aineslain 3 §:n 1 momentin mukaan maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä ai-

heutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai 

erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahin-

gollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön 

soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen. Lisäksi alu-

eella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava on katsottava, 

ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä tur-

mele kaupunki- tai maisemakuvaa.  

 

Maa-aineslain 3 §:n 4 momentin mukaan ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ot-

taminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisema-

kuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään 

säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaa-

raa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Maa-aineksia ei saa 

myöskään ottaa ilman erityistä syytä vesistön rantavyöhykkeellä. 

 

Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmu-

kainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 

3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa ratkaistaessa on otettava huomioon myös 

lupamääräysten vaikutus.  

 

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. 

 

Kyseessä on vanha kallionottamisalue, jota on tarkoitus laajentaa ja syventää. Toimin-

ta sijoittuu yleiskaavan erityisalueelle (jätteenkäsittelyalue). Alueella ei ole asemakaa-

vaa.  
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Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Kyseessä ole-

va alue ei kuulu maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti tai maakunnallisesti ar-

vokkaisiin kallio- tai maisema-alueisiin ja siltä on jo puusto sekä pintamaat pääosin 

poistettu. Alueelta ei avaudu erityisiä maisemanäkymiä eikä se erotu muusta ympäröi-

västä kalliomaastosta selkeästi korkeampana kohtana.  

 

Ottamissuunnitelmaan rajatulta ottamisalueelta ei ole tiedossa maa-aineslain mukaisia 

erikoisia luonnonesiintymiä, kuten muinaisrantoja, törmiä, tasanteita, harjukuoppia tai 

muita vastaavia. Alueelta ei ole tiedossa arvokkaita biologisia luonnonesiintymiä ku-

ten harvinaisia tai uhanalaisia harju- ja kalliokasvillisuusesiintymiä, kallionaluslehtoja, 

lähteikköjä, uhanalaisten tai harvinaisten kasvien ja eläinten elinpaikkoja tai luonnon-

suojelulain 29 §:n mukaisia luontotyyppejä, uhanalaisia tai suojeltavia lajeja tai niiden 

lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.  

 

Edellä mainitun perustella alueella ei ole sellaisia maa-aineslaissa tarkoitettuja biolo-

gisia, geologisia tai maisemallisia arvoja, jotka estäisivät yhteisluvan myöntämisen. 

Ympäristönsuojelulain 41 § 3 momentin mukaan ympäristölupa-asiaa ratkaistaessa on 

noudatettava mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. Koska alueella tai 

toiminnan vaikutuspiirissä ei ole luonnonsuojelulain tarkoittamia suojeltavia luonto-

tyyppejä tai lajeja ja niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, ei lupa ole myöskään ris-

tiriidassa luonnonsuojelulain säädösten kanssa.  

 

Toiminta-alueen rajalta on etäisyyttä lähimpiin häiriintyviin vakituisiin asuinrakennuk-

siin ja niiden oleskelualueisiin noin 1 kilometri, mikä täyttää toimintaan sovellettavas-

sa valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurs-

kaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) annetun 300 vähimmäissuojaetäisyyden. 

Näin ollen toimintaa ei ole sijoitettu ympäristönsuojelulain tai sen nojalla annettujen 

asetusten sijoitusmääräysten vastaisesti. Riittävät suojaetäisyydet varmistavat, ettei 

toiminnasta ennalta arvioiden aiheudu maa-aineslain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettua 

vaaraa tai kohtuullisin kustannuksen vältettävissä olevaa haittaa asutukselle tai ympä-

ristölle.   

 

Annetut lupamääräykset, saadut selvitykset ja suojaetäisyydet asutukseen ja vesistöön 

huomioiden toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, kohtuutonta rasitusta naapureille, 

yleisen viihtyvyyden merkittävää vähentymistä melun, pölyn tai tärinän muodossa tai 

muuta merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden 

pilaantumista taikka erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista. Määräyksiä annet-

taessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja on-

nettomuusriski.   

 

Toimittaessa hakemuksessa esitetyn tekniikan ja käytäntöjen sekä päätöksen lupamää-

räysten mukaisesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan käyttökelpoi-

sen tekniikan ja käytännön mukaista. Toiminnan jätehuolto täyttää ympäristönsuojelu-

lain ja jätteiden hyötykäytön vaatimukset.  

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto katsoo, että toiminta hakemukses-

sa esitetyllä paikalla täyttää maa-aines- ja ympäristöluvan myöntämisen edellytykset, 

kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja 

määräyksiä.  
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Maa-ainesluvan yksityiskohtaiset perustelut 

  

Ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on 

noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jos 

nämä seikat eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta (MaL 11 §). 

 

Lupamääräykset 1 ja 3 on annettu valvonnan helpottamiseksi. 

 

Lupamääräyksellä 2 on ottamistaso ja –määrä rajoitettu hakemuksen liitteenä olevan 

ottamissuunnitelman mukaiseksi.  
 

Kaivualueen ja ottotason merkitsemisellä maastoon helpotetaan valvontaa sekä var-

mistetaan, että toiminta on ottamissuunnitelman rajausten mukaista sekä turvallista.  

Varoitusmerkinnöillä sekä aitaamisella varmistetaan ulkopuolisten liikkujien turvalli-

suus alueella. (Lupamääräykset 4 ja 7) 

 

Lupamääräyksellä 5 varmistetaan kuivatusvesien hallittu johtaminen sekä vesien riit-

tävä esikäsittely ennen alueelta poisjohtamista.  

 

Lupamääräys 6 on annettu alueen maisemoinnin ja asiallisen jälkikäytön varmistami-

seksi.  

 

Lupaviranomainen katsoo, etteivät lupamääräykset ole luvansaajalle kohtuuttomia 

hankkeen laajuus ja siitä saatava hyöty huomioon otettuna.  

 

Ympäristöluvan yksityiskohtaisen perustelut 

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

ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-

räyksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, melun ja tärinän torjuntaan, jätehuoltoon sekä 

maaperään ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseksi. Ym-

päristönsuojelulain 52 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon 

mm. toiminnan luonne ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen 

tekniikkaan. 

 

Kesäaikaista toiminta-aikaa on rajoitettu hakemuksessa esitetystä, koska hakija itse on 

ilmoittanut, että kesäaikaisen toiminnan rajoittaminen ei tuota toiminnalle ongelmia ja 

hyväksyy siten kesäajan rajoittamisen. (lupamääräys 1) 

 

Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä ympäristön yleisen viih-

tyisyyden turvaamiseksi on huolehdittava siitä, että louhinnasta, murskauksesta, työ-

maaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pöly- ja hajupäästöt pidetään 

mahdollisimman pieninä. Liiallinen pöly saattaa aiheuttaa naapurille kohtuutonta rasi-

tusta, terveyshaittaa sekä ympäristön pilaantumisesta. Pölylle on asetettu raja-arvo il-

man laatua koskevan valtioneuvoston päätöksen (79/2017) mukaisesti. Pölyä ja sen le-

viämistä voidaan vähentää merkittävästi erilaisin pölyntorjuntatoimin, joista on annet-

tu luvassa tarpeelliset määräykset. Sääolosuhteet (mm. tuulisuus) on huomioitava toi-

minnassa. (lupamääräykset 2-4) 
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Melutasoa koskevat määräykset on annettu lähellä olevien häiriintyvien kohteiden suo-

jaamiseksi. Määräys perustuu valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista 

(933/92), valtioneuvoston asetukseen 800/2010 sekä laadittuun meluselvitykseen. 

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

sin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa kohtuutonta rasitusta tai terveyshaittaa lä-

himmissä häiriintyvissä kohteissa. (lupamääräys 5) 

 

Melun ja sen leviämisen rajoittamiseksi on annettu määräyksiä toiminnan ja varasto-

kasojen sijoittamisesta sekä laitoksen rakenteeseen liittyvistä muista meluntorjunta-

toimenpiteistä ja meluesteiden sijoittumisesta. Murskausaseman ja varastokasojen si-

joittelulla on muissa vastaavissa tapauksissa todettu olevan huomattava vaikutus me-

lun leviämiseen. (lupamääräys 6)  

 

Koska kallioalueen lähellä on kaatopaikan rakenteita (suotovesiallas), joihin räjäytyk-

sillä voi olla vaikutusta, on katsottu tarpeelliseksi määrätä huomioimaan tärinälle 

mahdollisesti alttiit kohteet jo räjäytyksiä suunniteltaessa. (lupamääräys 7) 

 

Jätelain periaatteiden mukaan jätteistä ei saa aiheutua roskaantumista ja toiminnassa 

on huolehdittava siitä, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Syntyvät jätteet on 

pyrittävä ensisijaisesti hyödyntämään, jos se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollis-

ta. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava jätehuollon asianmukaisesta järjestämises-

tä. (lupamääräykset 8-9) 

 

Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen ehkäisemiseksi on annettu määrä-

yksiä alueella varastoitavista polttoaineista, niiden käsittelystä, työkoneiden pesusta ja 

huollosta, jätehuollosta, onnettomuuksiin varautumisesta ja vesien johtamisesta alueel-

ta. (lupamääräykset 10-14) 

 

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. (lupamääräys 15) 

 

Pölymittausvelvoite on annettu valvonnallisista syistä sekä pölyntorjuntatoimien tehos-

tamistarpeen arvioimiseksi. Pölymittauksilla voidaan varmistaa, ettei ilmanlaatua kos-

kevia ohje- tai raja-arvoja ylitetä (lupamääräys 16)  

 

Määräys melumittauksista on annettu valvonnallisista syistä melutasojen toteamiseksi 

häiriintyvissä kohteissa ja meluntorjunnan riittävyyden varmistamiseksi. Mittaustulos-

ten perusteella voidaan määrätä parantamaan meluntorjuntatoimia tai rajoittamaan päi-

vittäistä toiminta-aikaa. (lupamääräykset 17-18) 

 

Määräys 19 on annettu valvonnallisista syistä. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien 

ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristöluvan haltijan on ilmoitettava valvontavi-

ranomaiselle kunkin toimintajakson aloittamisesta sekä toiminnan pysyvästä tai pitkä-

aikaisesta keskeyttämisestä ja toiminnan kannalta olennaisista muutoksista.  
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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. Tarkkailusta saatujen tietojen 

perusteella voidaan tarkkailla laitoksen toimintaa suhteessa annettuihin lupamääräyk-

siin ja arvioida toiminnassa mahdollisesti tapahtuvien muutosten merkitsevyyttä suh-

teessa uuden lupakäsittelyn tarpeellisuuteen. (lupamääräys 20)  

 

Määräys ilmoittaa häiriötilanteista on annettu valvonnallisista syistä ja toiminnasta 

mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi. (lupamääräys 21) 

 

Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan laitosalueen asianmukainen hoito ja kun-

nossapito. Vastuuhenkilön on tunnettava laitoksen toiminnot, laitosta koskeva ympä-

ristölainsäädäntö ja määräykset. Vastuuhenkilön on oltava selvillä toiminnan ympäris-

tövaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta (lupamääräys 

22)  

 

LUVAN VOIMASSAOLO JA PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Tämä päätös on voimassa 10 vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulopäivästä lukien.  

Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan 

muuttamiseen on haettava ympäristölupa. (MAL 10 §, YSL 29 §) 

 

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 lupapäätös-

tä noudattaen ennen sen lainvoimaisuutta. Toiminta sijoittuu vanhalle ottamisalueelle, 

jossa vastaavaa toimintaa on ollut jo aiemmin. Toiminnalta vaaditaan ympäristönsuojelu-

lain 101 §:n mukainen 5000 euron vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapää-

töksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Vakuuden on oltava voi-

massa luvan lainvoimaistumiseen saakka.  

 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 20.2.2018. Päätös on lainvoimainen 

30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta kyseistä päivää lukuun ottamatta, jos siitä ei 

valiteta.  

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3, 4, 4a, 6, 10, 11, 12, 20 § 

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (VNA 926/2005) 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 § 
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Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 11, 12, 14-17, 27, 34, 39-40, 42-44, 48-49, 52, 58, 

62, 63, 70, 83-85, 89, 94, 113, 114, 190, 191, 198, 199 §  

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

Jätelaki (646/2011) 11-13, 15,16, 17, 28, 35, 121§ 

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNA 79/2017) 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) 

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-

jen ympäristönsuojelusta 800/2010 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan 29.11.2016 hyväksymä Jyväskylän kaupungin 

maa-ainestaksa 

 

VAKUUS 

Hakijan tulee toimittaa ennen ottamistoiminnan aloittamista 30 600 euron (6 000 € 

/ha) suuruinen maa-aineslain 12 §:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus lupamääräysten 

ja maisemointivelvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi. Vakuuden tulee olla 

voimassa siihen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toimen-

piteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty, kuitenkin vähintään 24 kuukautta 

ottamisluvan päättymisen jälkeen. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa luvan voimassa-

oloaikana. (MAL 12§)  

  

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisen yhteisluvan käsittelystä viranomai-

sessa voidaan periä maksu (MAL 23 §).  

 

Tämän yhteislupapäätöksen käsittelymaksu on 6971 euroa. Yhteislupamaksuun sisäl-

tyy ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa toiminta muutoksenhaus-

ta huolimatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pääasian yhteydessä perittävä 

363 euron lisämaksu. Maksu perustuu rakennus- ja ympäristölautakunnan 29.11.2016 

vahvistamaan maa-ainestaksaan.  

 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN   
 

Ote päätöksestä  

 Jyväskylän kaupunki Altek Aluetekniikka- liikelaitos 

PL 233 

40101 Jyväskylä 
 

Jäljennös päätöksestä  

Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40100 Jyväskylä 

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaosto 

Mustankorkea Oy, Esko Martikainen, Kivääritehtaankatu 6 C, 40100 Jyväskylä 

 

Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta  

 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla. 
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MUUTOKSENHAKU 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 

190 § ja MAL 20§). Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Vaasan hallinto-oikeuteen. 

Valitusaika päättyy 22.3.2018. Valitusosoitus on liitteenä.  

LIITTEET 

Valitusosoitus  

 

 

 

 

 


