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ASIA 

 

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

ta, joka koskee kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta, asfalttiaseman toimintaa ja 

jäteasfaltin varastointia ja hyödyntämistä sekä puhtaiden pintamaiden varastointia. 

Päätös sisältää YSL:n 101 §.n mukaisen ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutok-

senhausta huolimatta.  

 

HAKIJA 

 

Destia Oy, Kiviainesyksikkö 

Arinakatu 6-8 

50170 Mikkeli 

Yhteyshenkilöt: Simo Tarkkanen (Lupa-asiat) p. 0400-335 554, 

    Antti Laapio (murskaus- ja päällystetoiminta) p. 040-7580224  

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Kalliokiven louhinta ja murskaus sekä asfalttiaseman toiminta sijoittuvat Jyväskylän 

kaupungin, Korpilahden kylän kiinteistöille Kaakonmäen kallioalue 179-430-67-0 ja 

Hakanen 179-430-8-108. Samalla kiinteistöllä välivarastoidaan myös jäteasfalttia, joka 

hyödynnetään asfaltin valmistuksessa. Kaakonmäen kallioalue-kiinteistön omistaa 

Destia Oy ja Hakanen-kiinteistön Leo ja Marjatta Kamunen. 

 

Toiminta sijaitsee Kaakonmäessä n. 2 km Korpilahden taajamasta pohjoiseen Maatia-

järven ja Tampere-Jyväskylä -junaradan välissä noin kilometrin etäisyydellä Maatia-

järvestä länteen.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

Ympäristönsuojelulain 28 §:n 1. momentin, 2. momentin 4- kohdan ja ympäristönsuo-

jeluasetuksen 1 § 1 momentin 7 c-, e-, ja f-kohtien mukaan toiminta on ympäristölu-

vanvaraista.  

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 momentin 7 a-, b-, ja c-kohtien sekä 13 c- kohdan 

perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee louhintaa, murskausta ja 

asfalttiaseman toimintaa sekä asfalttijätteen varastointia ja hyödyntämistä koskevan 

lupa-asian, kun asfalttijätettä käsitellään alle 10 000 tonnia vuodessa. 
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ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on saapunut Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölau-

takunnalle 28.2.2012 ja sitä on täydennetty 12.3.2012.  

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Alueella ei ole asema-, eikä yleiskaavaa. Maakuntakaavassa ei ole aluetta koskevia 

merkintöjä, mutta alueen itäpuolella olevat alueet on merkitty maakuntakaavassa maa-

kunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Kiviaineksen ottamiseen on Korpilahden 

ympäristölautakunnan myöntämä maa-aineslupa, joka on voimassa 6.3.2016 saakka.  

 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Louhinta- ja murskaus, asfalttiasematoiminta ja asfalttijätteen varastointi sekä hyödyn-

täminen ja pintamaiden varastointi tapahtuvat noin kilometri Maatia-järven länsipuo-

lella Kaakonmäen kallioalue RN:o 67:0 ja Hakanen RN:o 8:108 tiloilla. Louhinta- ja 

murskaustoimintaa alueella on ollut jo useiden vuosikymmenten ajan. Myös asfalt-

tiasema on toiminut alueella ennen 2000-lukua.   

 

Lähimmät vakituiset asuinrakennukset sijaitsevat etelässä noin 430 metrin ja lounaas-

sa/idässä noin 540 metrin etäisyydellä louhinta-alueen rajasta. Esitetyltä murskauspai-

kalta katsottuna kaikkiin vakituisiin asuinrakennuksiin on matkaa yli 500 metriä. Lä-

himmät loma-asunnot sijaitsevat noin kilometrin etäisyydellä Maatia-järven rannalla. 

Liikennöinti alueelle tapahtuu seututieltä 607 Korpilahti-Petäjävesi erkanevan junara-

dan vieressä kulkevan metsäautotien kautta. Tieyhteyden varressa ei ole asutusta. Alu-

een pohjoispuolella lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä on rautatie. 

 

Alue on käytössä oleva maa-ainesten ottoalue. Alueelta on puusto pääpiirteissään pois-

tettu pohjoisosassa kasvavaa sekametsää lukuun ottamatta. Alueen itäpuolella kasvaa 

sekametsää, eteläpuolella nuorta lehtimetsää ja länsipuolella kuusimetsää. Louhos si-

jaitsee laajan Kaakonmäen kallioesiintymän luoteisosassa. Alueen korkeimmat kohdat 

ovat koillisosassa tason N60 +137.0 yläpuolella ja matalin kohta pohjoisosassa tason 

N60 +111.0 alapuolella. Maanpinnan tasot laskevat länteen päin. Louhosalueelle tule-

vat hulevedet purkaantuvat alueen länsiosan laskuojien kautta suoalueelle ja sieltä las-

kuojan kautta etelään.  

 

Lähin vesistö (Kaakonlampi) sijaitsee noin 600 metriä ottamisalueelta kaakkoon. 

Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle. Lähin pohjavesialue (Kulperinkangas, II-luokan 

pv-alue) sijaitsee noin 1,8 km ottoalueen länsipuolella. Alueen läheisyydessä ei ole 

luonnonsuojelullisesti merkittäviä kohteita. Lähin suojelualue on noin 2,8 km:ä alueen 

koillispuolella.  

 

LAITOKSEN TOIMINTA 

  

Yleiskuvaus toiminnasta 

Kyseessä on toiminnassa oleva kalliokiviaineksen ottoalue. Toiminta-alueen pinta-ala 

on noin 9,6 ha, josta louhittavan alueen pinta-ala on noin 1,6 ha. Kalliota louhitaan 

maa-aineslupahakemuksen mukaan 10 vuoden aikana 60 000 m
3
. 
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Kallioaluetta käytetään murskeiden ja päällystemassojen valmistuspaikkana ja puhtaan 

maa- ja kiviaineksen välivarastointipaikkana toistaiseksi. Louhintaa ja murskausta teh-

dään 1-3 vuoden välein kerrallaan 0,5 - 12 kk. Päällysteen valmistusta on arviolta 2 - 5 

vuoden välein huhti-marraskuun välisenä aikana. Asfalttijätteen varastointia tehdään 

ympäri vuoden.  

 

Louhinta- ja murskausjaksoilla murskausta, porausta ja rikotusta tehdään arkisin (ma-

pe) klo 6.00 - 22.00 ja räjäytyksiä arkisin (ma-pe) klo 8.00 - 18.00 Päällystemassan 

valmistus tapahtuu arkisin (ma-to) klo 5.30 - 18.00 ja pe klo 5.00 - 14.00. Yövuoroa 

tehdään tarvittaessa keväällä ja alkukesällä noin 1-2 viikkoa. Yövuoroa tehdään su-pe 

klo 18.00 - 6.00 niissä urakoissa, jotka liikennevirasto on määrännyt tehtäväksi yötyö-

nä. Yötyötä ei ole vuosittain. Viikonloppuisin asema toimii vain poikkeustapauksessa 

lauantai-aamuun klo 6.00 saakka ja yövuoron alkaessa sunnuntaina klo 18.00 alkaen. 

Jäteasfalttia vastaanotetaan pääsääntöisesti normaalina toiminta-aikana, mutta poikke-

ustapauksessa myös viikonloppuisin ja asfalttiaseman yövuoron aikaan.  

 

Louhinta ja murskaus 

Louhintatyö koostuu porauksesta, panostuksesta, räjäytyksestä ja ylisuurten lohkarei-

den rikotuksesta iskuvasaralla. Porauksessa käytetään tela-alustaisia poravaunuja jois-

sa on pölynpoistolaitteisto. Rikottaminen tehdään tarvittaessa ennen murskausta hyd-

raulisella, kaivinkoneeseen tai esimurskaimeen liitetyllä iskuvasaralla.  

 

Murskauksessa louheen raekokoa pienennetään vaiheittain haluttuun raekokoon. 

Murskauksessa käytettään siirrettäviä murskaimia, joiden kokoonpano määräytyy ki-

viaineksen ominaisuuksien, tuotettavan lajitteen ja käytettävissä olevan kaluston mu-

kaan. Murskain koostuu esi-, väli- ja jälkimurskaimista, hihnakuljettimista ja seuloista. 

Laitos voi koostua myös liikkuvista ns. Lokotrack-yksiköistä. Käyttöenergia tuotetaan 

aggregaateilla. Murskaamo sijoitetaan mahdollisimman lähelle rintausta kulloinkin 

louhitulle alueelle, jolloin irrotettu kallioaines on lähellä. Murskauslaitoksen kuin 

myös poraus- ja rikotuspaikan sijainti vaihtelee louhinnan edetessä.  

 

Päällystemassojen valmistus 

Asfalttiaseman toiminta käsittää asfalttibetonin (AB, kuumamassa), pehmeän asfaltti-

betonin (PAB) tai uusioasfaltin (AB-massa, jossa asfalttirouhetta yleensä 10 - 20 p-%) 

valmistuksen. Laitteisto määräytyy tuotettavan massan mukaan. Asemat ovat siirrettä-

viä ja paikalla vain urakan ajan. Kuumamassaa valmistavan aseman rakenteita ovat 

kylmäsyöttösiilot, kuljettimet, kuivausrumpu, tekstiilisuodatin, elevaattori, sekoitin-

torni, bitumisäiliöt, varastosiilot ja ohjaamo. Energiantuotantoa varten asemaan kuulu-

vat kevyen ja raskaan polttoöljyn säiliöt. Asfaltin valmistus tapahtuu siten, että ki-

viaines siirretään kuljettimilla kuivausrumpuun, kuumennetaan 140 - 180 asteiseksi, 

minkä jälkeen se syötetään koteloituja kuljettimia pitkin sekoitintorniin, seulotaan sekä 

sekoitetaan sideaineeseen. Savukaasut ja kivipöly johdetaan sekoittimesta takaisin 

kuivausrumpuun. Tuotantoa ohjataan ja valvotaan tietokoneella ohjaamovaunusta. 

Valmis massa ajetaan suoraan käyttökohteelle. 

 

PAB-asemalla kiviaines lämmitetään noin +40 - 80 asteiseksi käyttäen höyrylämmitys-

tä. Höyryn valmistamiseen käytetään kevyttä polttoöljyä ja savukaasut johdetaan höy-

ryn mukana kiviainekseen. Tällä tavoin saadaan savukaasujen partikkelit sidottua ki-
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viaineksen hienoainekseen. Bitumi kuumennetaan sähkökäyttöisessä säiliössä. Lämmi-

tetty kiviaines, sideaine (bitumi) ja täyteaine sekoitetaan sekoittimessa. Sekoitettu 

massa pudotetaan sekoittimesta suoraan kuorma-auton lavalle ja kuljetetaan levitys-

kohteeseen.  

 

Puretun asfaltin välivarastointi ja hyötykäyttö 

Puretun päällysteen kappaleet ja niistä tehty murske varastoidaan niille varatulla varas-

toalueella. Varastointiaika ennen hyödyntämistä on alle 3 vuotta. Päällystekappaleet ja-

lostetaan alueella murskeeksi ja hyödynnetään asfalttimassan raaka-aineena. Murs-

kaaminen tapahtuu samalla laitteistolla kuin kiviaineksen murskaus.  

 

Muut toiminnot 

Työjaksojen aikana alueella on toimisto- ja taukotilat, varastokoppeja ja konttivaunu 

jätteiden varastointia ja lajittelua varten. Ainesten käsittelyyn ja kuljetuksiin käytetään 

kaivinkoneita, pyöräkuormaajia ja kuorma-autoja. Valmiit tuotteet kuljetetaan alueelta 

kuorma-autoilla. Liikennöinti tapahtuu Korpilahti-Petäjävesi seututieltä ottoalueen 

länsiosaan tulevaa metsäautotietä pitkin.  

 

Tuotanto 

Murskeita tuotetaan keskimäärin 50 000 t ja maksimissaan 254 000 t vuodessa. Alu-

eelle tuodaan muualta kiviaineksia vähäisiä määriä. Päällystemassoja (AB ja PAB) 

valmistetaan keskimäärin 25 000 t ja maksimissaan 100 000 t vuodessa. Päällyste-

mursketta ja päällysteen kappaleita varastoidaan ja hyödynnetään keskimäärin ja 

enimmilläänkin 10 000 t vuodessa. 

 

Liikennettä on murskausurakoiden aikana ma-pe klo 5.30 - 22.30. Päällysteurakoissa 

liikennettä on pääsääntöisesti työvuoron aikana arkisin ma-to klo 5.30 - 18.00 ja pe klo 

5.00 - 14.00. Poikkeustapauksissa liikennettä voi olla myös viikonloppuisin ja yövuo-

ron aikana su-pe klo 18.00 - 6.00. Toiminta-aikojen ulkopuolella liikenne on työnteki-

jöiden meno- ja paluuliikennettä. Urakoiden ulkopuolisina aikoina liikenne muodostuu 

satunnaisista murskekuljetuksista. Murskeen kuljetusta toimintajaksojen aikana on 

keskimäärin 10 - 30 käyntiä/työvuoro, päällystemassojen kuljetusta keskimäärin 30 - 

50 käyntiä. Lisäksi henkilöliikennettä on noin 10 - 30 käyntiä/työvuoro. Maksimissaan 

liikennemäärä voi olla 100 käyntiä/työvuoro, jos tuotteita tarvitaan samanaikaisesti 

suuria määriä työkohteella. On myös jaksoja, jolloin alueelle ei liikennöidä. Työvuoro-

ja päivässä on kaksi.  

 

Raaka-aineet, polttoaineet ja kemikaalit 

Louhittava kiviainesmäärä on koko maa-ainesluvan aikana n.  60 000 m
3
. Muualta tuo-

tavan, puretun päällysteen kappaleet tuodaan lähiseudun teiden perusparannuskohteis-

ta. 

 

Kallion louhintaan ja murskaukseen käytettävissä koneissa käytetään kevyttä polttoöl-

jyä keskimäärin 28,3 t ja enintään 143,7 t vuodessa.  

 

Päällystemassojen valmistukseen käytetään paikalta saatavaa kiviainesta keskimäärin 

25 000 t ja maksimissaan 100 000 t vuodessa. Päällystemurskeita käytetään vuosittain 

enimmilläänkin alle 5000 t. Täyteainetta käytetään (yleensä kalkkia, lentotuhka tai sel-

luloosa + pölynpoistolaitteistosta peräisin oleva kivipöly) keskimäärin 1000 t ja enin-
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tään 4000 t vuodessa. Bitumia käytetään 1250 - 5000 t vuodessa. Raskaan polttoöljyn 

kulutus on keskimäärin 125 t ja maksimissaan 500 t vuodessa. Kevyttä polttoöljyä käy-

tetään keskimäärin 25 ja enintään 100 t vuodessa. Kulutusarviot on ilmoitettu AB-

massan valmistuksen kulutuksen mukaan. PAB:n valmistuksessa ei käytetä raskasta 

polttoöljyä. 

 

Raskasta polttoöljyä varastoidaan tuotannon aikana enintään 40 t kerrallaan 70 m
3
:n 

kaksivaippasäiliössä ja kevytpolttoöljyä noin 10 m
3
:n kaksivaippaisessa katetussa me-

tallialtaassa. Päällysteaseman toimiessa bitumia ja bitumiöljyä varastoidaan lämpöeris-

tetyissä säiliöissä kerrallaan keskimäärin 40 - 50 m
3
. Hydrauliikka- ja voiteluöljyjä va-

rastoidaan tynnyreissä yhteensä 600 kg. Tynnyrit sijoitetaan varastokonttiin ja kontin 

alustan maaperä suojataan. Öljytuotteiden lisäksi muita kemikaaleja ei varastoida.  

 

Vettä käytetään pääasiassa pölyn sidontaan ja PAB-asemalla kiviaineksen lämmityk-

seen. Kasteluun käytetään arviolta 10 m
3
 ja kiviaineksen lämmitykseen n. 20 - 30 m

3
 

päivässä. Kasteluvesi tuodaan alueelle säiliöautolla. Talousvettä käytetään työjaksoilla 

50 - 150 l päivässä.  

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Päästöt ilmaan 

 

Toiminnasta (louhinta/murskaus ja asfaltin valmistus) syntyvät hiilidioksidipäästöt 

ovat enintään 1882 t, rikkidioksidipäästöt enintään 9,5 t, typen oksidipäästöjä enintään 

4,7 t ja hiukkaspäästöjä enintään 0,85 t vuodessa.   

 

Louhinnassa pölypäästöjä syntyy lähinnä porauksista, räjäytyksistä sekä louheen lasta-

uksesta. Porauspölyä poistetaan porausvaunujen pölynkeräyslaitteistolla. Murskeen va-

rastokasojen pölyäminen on vähäistä, päällystemurskekasat eivät pölyä.  

 

Murskausasemalla pölyämistä aiheutuu kuljetuksista, murskauksesta ja seulonnoista. 

Pölyn määrään ja leviämiseen vaikuttavat useat tekijät, mm. valmistettavan murskeen 

raekoko, raaka-aineen ominaisuudet, ilman kosteus ja tuuliolosuhteet. Pölyn leviämistä 

ympäristöön ehkäistään tuulisuojilla ja koteloinnilla esim. suojaamalla kuljettimet, 

seulastot, syöttimet ja putoamispaikat ja kastelemalla murskattava kiviaines. Myös pi-

tämällä putoamiskorkeus mahdollisimman alhaisena, voidaan vähentää pölyämistä.  

 

Käytettävät päällysteasemayksiköt ovat umpinaisia ja alipaineistettuja. Kuivausrum-

mussa ja asemayksikössä syntyvät palokaasut ja pöly imetään alipaineella tekstii-

lisuodattimeen, josta se johdetaan asfalttimassan raaka-aineeksi. 

 

Murskausta lukuun ottamatta toiminnot eivät ole luonteeltaan pölyäviä. Pöly aiheuttaa 

haittaa lähinnä louhosalueella, sillä kivipölyn partikkelikoko on suuri ja se laskeutuu 

nopeasti. Pölyn ohjearvot eivät tule ylittymään lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. 

Varastokasat sijoitetaan siten, ettei pöly leviä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Sa-

moin jyrkkä kallioseinä estää pölyn leviämisen lähimmän asuinrakennuksen suuntaan.  
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Alueelle johtava tie sekä toiminta-alueella olevat tiet ovat sora- ja murskepintaisia. 

Tiepöly sidotaan tarvittaessa vedellä ja kuormat kastellaan. Ajonopeudet pidetään al-

haisina, mikä myös vähentää pölyämistä.  

 

Melu  

Louhinnassa melua syntyy porauksesta, räjäytyksistä sekä louheen lastauksesta. Lou-

heen irrotusräjäytyksiä on urakan aikana yleensä 1-2 kertaa viikossa. Murskausasemal-

la melua aiheutuu rikotuksessa, murskauksessa, seulonnassa sekä kuljetuksissa. Pääl-

lysteasemasta aiheutuva melu syntyy lähinnä kuljetuksista ja kuormauksesta. ki-

viaineksen kuivauksesta ja kuormauksesta. Melun leviämistä ehkäistään mm. varasto-

kasojen sijoittelulla ja aseman sijoittamisella louhoksen pohjalle louhoksen seinämien 

suojaan. Murskaamo voidaan sijoittaa yli 500 m:n etäisyydelle lähimmästä rakennuk-

sesta. Ottoalueella on sekä nyky- että lopputilanteessa maaston korkeuseroja, jotka 

vaimentavat melun leviämistä ympäristöön. Melun leviämistä hakija on arvioinut as-

falttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu 1994-julkaisun liitteen C pe-

rusteella. Kyseisen liitteen mukaan melu vaimenee alle 55 dB:n tasoon ilman melues-

tettä noin 400 m:n etäisyydellä ja alle 200:n etäisyydellä, kun murskaamon lähelle on 

sijoitettu 10 m korkea melueste.  

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

Hakijan mukaan toiminnasta ei aiheudu päästöjä vesiin. WC-jätevesiä ei synny, koska 

käytetään polttavia vessoja ja siitä syntyvä vähäinen kiintojäte kuljetetaan edelleen kä-

siteltäväksi.  

 

Sade- ja sulamisvesien määrä on vähäinen. Pintavedet johdetaan alueen länsiosan las-

kuojiin. Louhoksen pohja muotoillaan lammikoitumisen estämiseksi siten, että se viet-

tää länsiosiin päin. Osittain pintavedet imeytyvät maaperään ja kalliorakoihin, osittain 

haihtuvat.   

 

Alueelle ei sijoiteta kaluston pesu- tai huoltopaikkoja. Työkoneet paikoitetaan yö-

ajoiksi varastoalueelle.  

 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen 

Toiminnassa syntyy vuosittain (toimintavuosina) sekajätettä 2500 l vuodessa, joka 

toimitetaan jätteenkäsittelylaitokseen. Saniteettivesiä ei muodostu. Ongelmajätteitä 

muodostuu 100 - 500 l vuodessa. Jäteöljyä syntyy n. 200 litraa. Muita ongelmajätteitä 

ovat akut, öljynsuodattimet, paristot jne. Ongelmajätteet merkitään asianmukaisesti ja 

kerätään suljettuihin astioihin. Ongelmajätteet kerätään varastokonttiin tai toimitetaan 

suoraan hyväksyttyyn ongelmajätteiden varastopaikkaan tai käsittelylaitokseen. Kulje-

tuksia varten laaditaan siirtoasiakirja ja jätteiden määristä ja kuljetuksista pidetään kir-

jaa ja kirjanpito on pyydettäessä viranomaisen nähtävillä.  

 

Kaikki jätteet varastoidaan sitä varten tehdyssä katetussa ja lukitussa varastokontissa.  

 

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 

Alueelta poistettavan pintamaan määräksi arvioidaan noin 15 600 m
3
. Toiminnasta ei 

synny sivukiveä, vaan kaikki irrotettava materiaali jalostetaan murskeeksi. Poistetut 

pintamaat varastoidaan kasalle ja käytetään lopuksi maisemointiin.  
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Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta 

Alan parhaana käyttökelpoisena tekniikkana voidaan pitää kaikkia raaka-aineiden ku-

lutukseen ja ympäristövaikutusten minimointiin tähtääviä toimia, kuten tuotantopro-

sessien optimointi, pöly-, melu- ja maaperäsuojaukset, säännölliset huollot, ympäristö-

järjestelmät ja ammattitaitoisen henkilökunnan käyttö. Toiminnassa noudatetaan Suo-

men ympäristökeskuksen vuonna 2010 laatiman kiviainestuotannon parhaat käyttökel-

poiset tekniikat- julkaisun toimintaperiaatteita. Paikalliset olosuhteet ja toiminnan laa-

juus huomioiden toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa hakemuk-

sessa esitetyllä tavalla. Vanhan asfaltin hyödyntäminen vähentää neitseellisen ki-

viaineksen tarvetta. Destia Oy:llä on sertifioitu ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmä ja 

ISO 9001 –laatujärjestelmä.  

 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Laitosten toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan mm. päivittäinen 

työaika, tuotantomäärä, tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset ja poikkeavat tilan-

teet. Käyttöpäiväkirjat toimitetaan pyydettäessä valvontaviranomaisen nähtäville.  

 

Toiminnasta syntyvää melua ja pölyä arvioidaan tuotannon aikana jatkuvasti aistinva-

raisesti päivittäin. Tarvittaessa suoritetaan toiminnan aikainen melumittaus lähimmissä 

häiriintyvissä kohteissa. Laitteita tarkkaillaan ja huolletaan päivittäin. Mittauksia teh-

dään, mikäli annettujen ohjearvojen oletetaan ylittyvän. Valumavesien määrää ja laatua 

tarkkaillaan silmämääräisesti.  

 

Varastoitavan ja poiskuljetettavan/hyödynnettävän purkuasfaltin määrästä pidetään kir-

jaa ja määrä ilmoitetaan vuosiraportoinnin yhteydessä.  

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Merkittävin toiminnasta aiheutuva ympäristöriski on öljyvahinko esim. työkoneiden tai 

varastosäiliöiden vuodon tai tulipalon yhteydessä. Öljytuotteita varastoidaan vain ura-

kan aikana kaluston tarvitsema määrä. Polttoöljy- ja bitumisäiliöt täytetään pumpulla 

suoraan säiliöautosta. Kulkuväylät tankkaus- ja varastointialueille pidetään esteettömi-

nä ja siisteinä. Säiliöiden suojalaitteiden kunto tarkistetaan työmaan viikkotarkastusten 

yhteydessä. Alueella on alkusammutuskalusto ja riittävästi öljynimeytysmateriaalia.  

 

Ympäristövaikutuksia ja riskejä voidaan estää ja rajoittaa asianmukaisella suunnittelul-

la ja tekniikalla. Huomioitavia asioita ovat mm. toimintajaksojen ajoittaminen, otto-

tasojen valvonta, varastokasojen ja laitosten sijoittelu, polttoaineiden varastopaikkojen 

sijoittelu ja suojaus, ympäristövaikutusten jatkuva seuranta ja alueen mahdollisimman 

nopea jälkihoito.  

 

Ennen jokaista urakkaa tehdään laatusuunnitelma, johon sisältyvät mm. ympäristölle 

aiheutuvien riskien kartoitus ja riskialttiiden työvaiheiden suunnittelu. Kaikki alueella 

työskentelevät ovat tietoisia maa-aines- ja ympäristölupien ehdoista ja toimintaan liit-

tyvistä riskeistä, siinä laajuudessa kuin se heidän työtänsä koskee, ja ovat velvoitettuja 

toimimaan annettujen ohjeiden mukaan. Asiattomien pääsy alueelle on kielletty.  

 



 8 

Ympäristöasioiden hallinta perustuu ISO 9001- ja ISO 14001-laatu- ja ympäristöjärjes-

telmästandardeihin. Voimassa olevan maa-ainesluvan aikana alueella ei ole tapahtunut 

onnettomuuksia eikä merkittäviä häiriötilanteita.  

 

Poikkeustilanteissa laitoksen pysäytetään ja vika tai häiriö korjataan. Onnettomuuksis-

ta tehdään ilmoitus Jyväskylän kaupungin ympäristöviranomaisille ja Keski-Suomen 

pelastuslaitokselle ja ryhdytään asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin.  

 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 20.3 -

18.4.2012. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti 

nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. 

Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu sanomalehti Keskisuomalaisessa 20.3.2012. 

Asianosaiset on kuultu 20.3.2012 päivätyllä virkakirjeellä.   

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Ympäristölupahakemuksesta ei jätetty määräajassa muistutuksia tai mielipiteitä.  

Lausunnot  

Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja.  

 

Hakijan kuuleminen 

Hakijan kuuleminen ei ole ollut tarpeen.     

 

Tarkastukset ja neuvottelut 

Alueella on tehty maastokäynti 5.10.2011 maa-ainesluvan vuositarkastuksen yhteydes-

sä.  

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää luvan Destia Oy:lle 

Jyväskylän kaupungin Korpilahden kylän Kaakonmäen kallioalue 179-430-67-0  ja 

Hakanen 179-430-8-108 -tiloilla tapahtuvaan kalliokiviaineksen louhintaan ja murs-

kaamiseen, asfalttiaseman toimintaan sekä asfalttijätteen varastointiin ja hyödyntämi-

seen. Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen ja tämän päätöksen lupamääräysten 

mukaisesti.  

 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 

Toiminta-aika 

1. Kiviaineksen ja asfaltin murskausta saa tehdä arkisin (ma-pe) klo 6.00 – 22.00. 

Poraaminen tulee tehdä arkisin (ma-pe) klo 7.00 - 21.00, rikotus ja räjäytykset 

8.00 - 18.00 välisenä aikana. Kiviaineksen kuormaamista ja kuljetuksia saa teh-

dä arkisin klo 6.00 - 22.00 välisenä aikana. Asfalttikuljetuksia saa tehdä myös 

edellä mainitun toiminta-ajan ulkopuolella. Louhintaa, murskausta sekä niihin 

liittyviä toimintoja ei saa tehdä viikonloppuisin eikä juhlapyhinä. Asfalttiasema 

saa toimia arkisin (ma - pe) klo 5.00 - 22.30. Asfalttia voi valmistaa poikkeus-

tapauksissa yöaikaan vuosittain enintään 40 vrk:n ajan sunnuntaista klo 18.00 
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lauantai-aamuun klo 6.00 saakka. Poikkeuksellisista toiminta-ajoista tulee il-

moittaa Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja lähimmille 

asuinkiinteistöille (Lehtola RN:o 7:230, Perälä RN:o 8:3) sekä kulkureitin var-

rella olevalle kiinteistölle (Riitamaa RN:o 7:36). (YSL 43 §, NaapL 17 §, VNa 

800/2010 8 §) 

 

 Melu ja tärinä 

2. Kalliolouhinnasta, murskauksesta ja asfalttiaseman toiminnasta liikenne mu-

kaan 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. Melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan tulee estää aseman rakenteil-

la (esim. koteloinnit, syöttösuppilon kumitus). Myös kiviseinämillä, murske-

kasojen ja pintamaakasojen sekä murskauslaitoksen sijoittelulla ja louhinnan 

etenemissuunnan valinnoilla on pyrittävä minimoimaan melun leviämistä häi-

riintyvien kohteiden suuntaan. (YSL 43 §, NaapL 17 §, VNp 993/92 ja VNa 

800/2010 6 §) 

 

4. Toiminnanharjoittajan on mitattava louhinnan ja murskauksen sekä liikenteen 

aiheuttama melutaso ottamisaluetta lähimpänä sijaitsevilla asuinkiinteistöillä ot-

toalueen lounais- ja eteläpuolella (vähintään 2 kiinteistöä). Mittaus tehdään ker-

ran ensimmäisen toimintavuoden aikana ja sen jälkeen valvontaviranomaisen 

määräyksestä, mikäli toiminnasta aiheutuvasta melusta valitetaan ja on perustel-

tu syy epäillä ohjearvojen ylittymistä. Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella 

asiantuntijalla ja ne on suoritettava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 ”Ympä-

ristömelun mittaaminen” mukaisesti louhimon ja murskauslaitoksen ollessa 

normaalissa toiminnassa. (YSL 43 §, VNp 993/92, VNa 800/2010 13 §) 

 

5. Melumittausraporttiin on merkittävä, mitkä työvaiheet olivat käynnissä mittaus-

ajanjaksolla. Lisäksi raporttiin on liitettävä kartta, josta käyvät ilmi mittauspiste, 

porausvaunun, murskauslaitoksen ja meluesteiden sijainnit. Mittaustulokset ja –

raportti on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 

kuukauden kuluttua mittausten suorittamisesta. Mikäli melutasojen ohjearvot 

ylittyvät, on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin toi-

minnasta aiheutuvan melutason alentamiseksi esimerkiksi laitosalueen raken-

teellisia suojauksia lisäämällä. Tehdyn mittauksen perusteella voidaan antaa li-

sämääräyksiä melun vähentämistoimista ja uusintamittauksista. (YSL 43 §, 

VNp 993/92, YSL 58 §, NaapL 17 §, VNA 800/2010 13 §))  

 

6. Ensimmäisellä toimintajaksolla tulee tehdä räjäytystöiden yhteydessä kiinteistö-

katselmukset ottamisaluetta lähimpänä olevilla asuinkiinteistöillä (vähintään 2 

kiinteistöä). Valvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä toiminnanharjoitta-

jan mittausten avulla selvittämään räjäytysten aiheuttaman tärinän lähimmissä 

altistuvissa kohteissa. ( YSL 43 §, NaapL 17 §)  

 

 Päästöt ilmaan  
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7. Alueilla, joilla asutaan, on loma-asutusta tai oleskellaan, eivät toiminnasta ai-

heutuvat hiukkaspäästöt saa ylittää hengitettävien hiukkasten (PM10) osalta val-

tioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (38/2011) annettua raja-arvoa 50 µg/m
3
 

(24 tunnin keskiarvo). Ilmanlaadun mittaukset tulee valvontaviranomaisen mää-

räyksestä suorittaa, mikäli toiminnasta aiheutuvasta pölyämisestä valitetaan ja 

on perusteltu syy epäillä ohjearvojen ylittymistä. (YSL 43 §, VNA 38/2011, 

VNA 800/2010 5 ja 13 §:t ). 

 

8. Louhinnasta syntyvää pölyä tulee torjua käyttämällä pölynsidontalaitteistolla va-

rustettuja poravaunuja sekä käyttämällä murskauslaitteiston kuljettimien päässä 

suojia tai vastaavia ratkaisuja. Tarvittaessa kiviaines tulee kastella. Myös varas-

tokasojen ja murskauslaitoksen sijoittelulla on pyrittävä vähentämään pölyn le-

viämistä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. (YSL 43 §, VNa 800/2010 4 §) 

 

9. Liikennöintialueita tulee hoitaa niin, että pölyäminen jää mahdollisimman vä-

häiseksi. Tarvittaessa liikennealueita ja kuormia tulee kastella. (YSL 43 §, VNa 

800/2010 4 §) 

 

10. Asfalttiaseman toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä tulee vähentää käyttämällä 

pölynerotinlaitteistoja ja kotelointia sekä tehostamalla palamisprosesseja tai 

käyttämällä vastaavia pölyntorjuntakeinoja. (YSL 43 §, VNa 448/2010 5 §) 

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

11. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai ne on sijoitettava tiivii-

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

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

teella. Säiliöiden tulee olla lukittavia ja ne tulee varustaa ylitäytönestimillä ja 

tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä. 

 

12.  Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien ja lisäaineiden varastointi, jakelu ja 

käsittely tulee tapahtua nesteitä läpäisemättömällä ja reunoiltaan korotetulla 

alueella. Maaperän suojaukseen vaadittavana rakenteena voi toimia esimerkiksi 

2 mm paksu HDPE-muovi tai vastaava, jonka päälle tulee 20 – 30 cm paksu 

maakerros. Tällainen suojaus tulee rakentaa erikseen jokaista toimintakautta 

varten ja purkaa aina toimintakauden päätyttyä. Vaihtoehtoisesti alue voidaan 

myös esimerkiksi asfaltoida tiiviiksi. 

 

13. Asfalttiaseman bitumisäiliön on oltava tiivis sekä kestettävä mekaanista ja ke-

miallista rasitusta. Säiliö on eristettävä maasta tiiviillä, kemikaalia kestävällä 

alustalla, jonka reunat ovat korotettuja. (YSL 7 §, 43 § VNa 448/2010 8 §) 

 

14. Öljyvahinkojen varalta alueelle on varattava imeytysainetta. Mahdollisesta öljy-

onnettomuudesta on ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja luvan 

valvojalle. Öljyllä likaantunut maa ja imeytysaine sekä muut öljyiset jätteet toi-

mitetaan ongelmajätteiden vastaanottoluvan saaneeseen paikkaan (YSL 7, 8, 43 

ja 45 §:t, JL 6 §, VNa 800/2010 12 §).  

 

15. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia, öljyä vuotavia työkoneita tai kalustoa. 

Alueella ei saa pestä kalustoa. (YSL 7, 8, ja 43 §:t) 
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16. Alueen valumavedet on ohjattava alueelta hallitusti siten, etteivät ne aiheuta 

pintavesien pilaantumista tai vettymishaittaa toiselle kuuluvalla alueella. Toi-

minnasta ei saa päästä vesistöön jätevesiä, jotka aiheuttavat vesistön pilaantu-

mista tai roskaantumista. (YSL 43 §. JA 8 §)  

 

Jätteet ja vaaralliset jätteet 

17. Asfalttijätettä saa vastaanottaa ja hyödyntää vuosittain enintään 10 000 t. Asfalt-

tijätettä voi varastoida alueella enintään 3 vuoden ajan vastaanottamisesta. Alu-

eelle ei saa tuoda pilaantuneiden maiden kunnostuskohteista peräisin olevaa as-

falttijätettä. (YSL 45, JL 6 §) 

 

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

alustalla katetussa ja lukitussa tai valvotussa tilassa. Jätteiden laadut tulee ilme-

tä niiden varastointipakkauksesta. Erilaatuisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa 

keskenään. Vaarallisten jätteiden määristä ja niiden eteenpäin toimittamisesta 

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

 

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

dynnettäväksi asianmukaisiin käsittelypaikkoihin. (YSL 43 ja 45 §:t, JL 6 ja 17 

§:t) 

 

Muut toimet, joilla ehkäistään ja vähennetään pilaantumista 

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

teltävä kiinteistöllä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pö-

lyämistä, terveyshaittaa, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa ei-

kä muutakaan haittaa ympäristölle tai naapureille. (YSL 43 ja 45 §:t, JL 6 ja 19 

§:t) 

 

Kirjanpito ja raportointi 

21. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta mer-

kityksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjan-

pidosta on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 

seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.  

 

Kirjanpidon tulee sisältää  

- toiminta-ajat  

- louhitun ja murskatun kiviaineksen sekä valmistetun asfaltin määrät 

- vastaanotetun ja hyödynnetyn asfalttijätteen määrä 

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

- käytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot 

- tiedot laskennallisista rikkidioksidin-, typenoksidin-, hiilidioksidin ja hiukkasten 

vuosipäästöistä ilmaan sekä päästöjen laskentavoista 

- tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista tilan- 

teista ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet 

- tiedot toiminnasta aiheutuneista valituksista ja niiden seurauksena tehdyistä toi-

menpiteistä  
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Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen 

vuoden ajan. (YSL 5, 46 §:t, JäteL 51 §) 

 

22. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, jois-

ta voi aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tulee ilmoittaa vä-

littömästi ympäristötoimeen ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen 

torjumiseksi tai tapahtuman toistumisen ehkäisemiseksi. (YSL 43, 62 ja 76 §:t, 

YSA 30 §, VNa 800/2010 12 §) 

 

23. Murskaustoiminnan ja asfalttiaseman toiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa 

valvontaviranomaiselle kirjallisesti aloitustarkastuksen tekemistä varten. Toi-

minnan olennaisesta muuttumisesta, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanhar-

joittajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä Jyväskylän kaupungin ympä-

ristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, 81 §, YSA 30 §)  

 

24. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä ole-

van tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönot-

toon. (YSL 4, 5 §, YSA 37 §) 

 

25. Luvansaajan on nimettävä murskauslaitoksen ja asfalttiaseman ympäristönsuo-

jelusta vastaava hoitaja, jolla on tehtävään riittävä asiantuntemus. Vastaavan 

hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti Jyväskylän kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43 §, VNa 800/2010 13 §) 

 

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; 

- 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. 

 

Luvan mukaista louhinta- ja murskaustoimintaa on alueella ollut jo vuosikymmeniä. 

Myös asfalttiasema on toiminut aiemmin alueella. Toimintaa ei ole sijoitettu kaavan 

tai muiden sijoitusmääräysten vastaisesti.  
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Lupamääräyksissä annetut ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tehtävät sekä lupahake-

muksessa ja hakijan antamassaan vastineessa mainitut suojatoimet huomioiden, voi-

daan toiminnan 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 mm. toimin-

nan luonne ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. 

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. Toiminta-ajoissa on 

huomioitu sekä hakijan esittämät toiminta-ajat että Valtioneuvoston asetuksen 

(800/2010) mukaiset toiminta-ajat. Murskauslaitoksen ja asfalttiaseman toiminta-aika 

on rajattu hakemuksen mukaiseksi, koska murskaus- ja asfalttiasema voidaan sijoittaa 

yli 500 m:n etäisyydelle lähimmistä häiriintyvistä kohteista ja maasto-olosuhteet ovat 

erityisen suojaavat asutuksen suuntaan. Erityisen häiritsevää ja osin impulssimaista 

melua aiheuttavan rikotuksen ja porauksen toiminta-aika on rajoitettu asetuksen 

800/2010 mukaisesti erikseen, koska kyseisiä toimintoja tehdään alle 500 m:n etäisyy-

dellä häiriintyvistä kohteista. Lisäksi on annettu määräyksiä toiminnan ja varasto-

kasojen sijoittamisesta sekä laitoksen rakenteeseen liittyvistä meluntorjuntatoimenpi-

teistä. (lupamääräykset 1 ja 3) 

 

Melutasoa koskevat määräykset on annettu lähellä olevien häiriintyvien kohteiden suo-

jaamiseksi. Määräys perustuu valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista 

(933/92). Hakijan esittämän selvityksen perusteella murskaimesta aiheutuva melu ei 

ylitä valtioneuvoston päätöksessä määriteltyjä melutason ohjearvoja lähimmissä häi-

riintyvissä kohteissa. Hakija on kuitenkin määrätty mittauksin varmistamaan meluntor-

junnan riittävyys, koska toiminta-alueen läheisyydessä on jonkin verran melulle altis-

tuvaa asutusta eikä hakija ole riittävän luotettavalla tavalla osoittanut, ettei kyseisessä 

paikassa sijaitsevista toiminnoista yhdessä aiheutuva melu ylitä melutason ohje-arvoja 

lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. (lupamääräykset 4 ja 5) 

 

Räjäytysten aiheuttaman tärinän haitallisten vaikutusten ennakoimiseksi ja todentami-

seksi on asetettu velvoite suorittaa kiinteistökatselmukset sekä tarvittaessa tärinämitta-

uksia lähialueen asuinkiinteistöillä. Mittauksilla pystytään todentamaan räjäytysten 

mahdolliset riskit rakenteille. (lupamääräys 6) 
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Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että 

murskauksesta, työmaaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pölypäästöt 

pidetään mahdollisimman pieninä. Liiallinen pöly saattaa aiheuttaa naapurille kohtuu-

tonta rasitusta, terveyshaittaa sekä ympäristön pilaantumista. Pölylle on asetettu raja-

arvo ilman laatua koskevan valtioneuvoston asetuksen (38/2011) mukaisesti. Pölyä ja 

sen leviämistä voidaan vähentää erilaisin pölyntorjuntatoimin, joista on annettu luvas-

sa tarpeelliset määräykset. Mittausvelvoite on annettu valvonnallisista syistä sekä pö-

lyntorjuntatoimien tehostamistarpeen arvioimiseksi. (lupamääräykset 7-10)  

 

Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen ehkäisemiseksi on annettu määrä-

yksiä alueella varastoitavista polttoaineista, niiden käsittelystä, työkoneiden pesusta ja 

huollosta, valumavesien johtamisesta, jätehuollosta ja onnettomuuksiin varautumises-

ta. (lupamääräykset 11-16) 

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämän luvan nojalla on mahdollista va-

rastoida ja hyödyntää jätettä enintään 10 000 tn vuodessa. Varastointiajan rajoittami-

sella varmistetaan, että jäte ohjautuu hyödynnettäväksi eikä kyseessä ole toiminnasta 

tule jätteen pysyvää sijoittamista. Vaaralliset jätteet on merkittävä jäteasetuksen 6 §:n 

mukaisesti. Siirtoasiakirjoja edellytetään valtioneuvoston päätöksen 659/1996 perus-

teella turvallisen vaarallisten jätteiden edelleen toimittamiseksi. Öljyjätteiden käsitte-

lyn tulee tapahtua valtioneuvoston päätöksen 101/1997 mukaisesti. Vaarallisten jättei-

den käsittelystä on annettu määräys maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä jät-

teiden asianmukaisen käsittelyn ja edelleen käsiteltäväksi toimittamisen varmistami-

seksi. (lupamääräys 17) 

 

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. Jätteiden ohjaamisella hyötykäyttöön tai loppusijoitukseen sekä varas-

toinnin siisteydestä huolehtimalla ehkäistään kiinteistön roskaantumista sekä yleistä 

siisteyttä. (lupamääräykset 18 -20) 

 

Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedon-

kulun varmistamiseksi ja valvontaa varten. raportointia koskevalla lupamääräyksellä 

pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä laitoksen toiminnasta ja sen aihe-

uttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. (lupamääräys 21) 

 

Toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristö-

luvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan pysyvästä tai pitkäai-

kaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan kannalta olennaisista muutoksista. (lupamää-

räykset 22 ja 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)    
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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)    

 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee 

muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, et-

tä toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos 

hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapää-

töksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. 

 

Destia Oy on esittänyt hakemuksessaan ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisen 

pyynnön toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Alueel-

la on ollut vastaavaa toimintaa jo vuosikymmeniä ja aloituslupaa on haettu, jotta mah-

dollisesti tulevia kiireellisiä töitä voidaan tehdä ennen luvan lainvoimaisuutta. 

 

Toiminta voidaan aloittaa ennen päätöksen tuloa lainvoimaiseksi. Hakijan tulee asettaa 

5 000 euron vakuus, joka tulee toimittaa valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi ennen 

toiminnan aloittamista. Toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäk-

si, koska alueella on voimassa oleva maa-aineslupa ja kyseessä on olemassa oleva toi-

minta. Toiminta voidaan tarvittaessa keskeyttää.   

 

LUVAN VOIMASSAOLO 

 

Päätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätettävä 

31.12.2022 mennessä. 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 (86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 

52-58, 62, 76, 81, 96, 97, 101, 105 § 

Ympäristönsuojeluasetus (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) 8, 22 § 

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) 2 § 

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNA 38/2011) 

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-

jen ympäristönsuojelusta (VNa 800/2010) 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 §:t  
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Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (VNa 

448/2010) 5 § 

Kaupunkirakennelautakunnan 16.12.2008 § 17 hyväksymä Jyväskylän kaupungin ylei-

set jätehuoltomääräykset  

Rakennus- ja ympäristölautakunnan 23.11.2010 § 153 hyväksymä Jyväskylän kaupun-

gin ympäristönsuojeluviranomaisen 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain 105 §:n ja vesilain 21 luvun 9 §:n mukaan näiden lakien mu-

kaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä viranomaisessa voidaan periä 

maksu.  

 

Tämän päätöksen ympäristölupamaksu on 3277,80 euroa. Lisäksi aloitusluvan myön-

tämisestä peritään 317 euroa. Koska hakijalla on käytössä varmennettu ympäristöasi-

oiden hallintajärjestelmä, maksu on määrätty 10 % tavanomaista maksua pienemmäk-

si. Maksu perustuu rakennus- ja ympäristölautakunnan 22.11.2011 § 139 vahvistamaan 

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.  

 
  

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

Destia Oy, Kiviainesyksikkö 

Arinakatu 6-8 

50170 Mikkeli 

 

Jäljennös päätöksestä  

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

 

Ilmoitus päätöksestä  

 Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta. 

 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivuilla. 

Lisäksi päätöksestä kuulutetaan Keskisuomalainen -sanomalehdessä. 

 

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. Valitusosoitus on liitteenä.  

 

LIITTEET 

Valitusosoitus 
 
 

 

 

 


