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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 sekä pilaantumattomien maa- ja kiviainesten vastaanottoon, varastointiin ja käsit-

telyyn. Osa tuotavista maa-aineksista käytetään alueen maisemointiin. Päätös sisältää 

ympäristönsuojelulain 199 §:ssä tarkoitetun ratkaisun aloittaa toiminta muutoksenha-

usta huolimatta. 

 

HAKIJA  

Destia Oy 

PL 206 

01301 Vantaa  

Yhteyshenkilö: Taina Tuhkanen 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Toiminta sijoittuu Riukumäen kallioalue 179-401-5-230 kiinteistölle Jyväskylän kau-

pungin Jyväskylän kylään. Kiinteistön omistaa hakija.  

 

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. Puhtaiden ylijäämämai-

den käsittely on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:ssä viitatun liitteen 

1 taulukon 2 kohdan 13 f perusteella. Kalliokiven irrottaminen 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 sekä kohdan 12 b perusteella kunnan ympäristönsuo-

jeluviranomainen käsittelee kivenlouhintaa ja siirrettävää murskaamoa sekä pilaantu-

mattomien maa- ja kiviainesten käsittelyä koskevan lupa-asian.  

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus on tullut vireille 20.12.2017 ja sitä on täydennet-

ty 3.1.2018. 

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
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Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 26.11.2010 myöntämä tois-

taiseksi voimassa oleva ympäristölupa, jota on muutettu 17.6.2014 ja 11.10.2016. 

Viimeisin luvan muutosta koskeva päätös on voimassa määräajan 31.12.2020 asti.   

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 26.11.2010 myöntämä maa-

aineslupa päättyy 27.12.2020. Riukumäen kallioalue-tilalla on Lemminkäinen Infra 

Oy:n kiinteä asfalttiasema, joka on rekisteröity 22.6.2016. 

 

Naapuritilan 179-401-5-241 omistajan kanssa on tehty sopimus raja-alueella olevan 

kalliokiviaineksen ottamisesta. Kuivatusvesien johtamisesta naapuritilojen kautta on 

tehty sopimus naapuritilojen 179-401-5-241 ja 179-401-5-242 omistajien kanssa.  

 

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

tuelinkeinojen alueelle. Keski-Suomen maakuntakaavaan alue on merkitty kallioki-

viainesten ottovyöhykkeeksi.  

 

HANKEALUEEN SIJAINTI JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Sijainti 

Toiminta sijaitsee Soimavuoren ja Riukumäen välissä Riukumäen kallioalue-tilalla 

olemassa olevalla kallionlouhinta-alueella noin 600 metriä Tikka-Mannila 628 (Kuu-

kanpääntie) maantien eteläpuolella.   

 

Lähin vakituinen asuinrakennus sijaitsee noin 650 metriä ottamisalueen pohjoispuolel-

la. Lähin lomarakennus sijaitsee noin 590 metriä louhintarajalta länteen. Lisäksi Hii-

denjärven rannalla ottamisalueen pohjoispuolella noin 800 - 900 metrin etäisyydellä 

on loma-asutusta.  

 

Luonnonolot ja maisema 

Ottamisalue sijoittuu olemassa olevalle vielä maisemoimattomalle kiviainesten otto-

alueelle, jolla on ollut ottotoimintaa 1980-luvun lopulta lähtien. Samalla kiinteistöllä 

toimii Lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema. Naapurikiinteistöllä on myös kal-

lionottoalue. Lähiympäristö on talousmetsäkäytössä. Alueen varttunut puusto on pää-

osin poistettu aiempien lupakausien aikana ja alue on osittain luontaisesti taimettunut. 

Pintamaat on kuorittu ja kasattu alueen reunoille. Louhittavalla alueella ei ole erityisiä 

luontoarvoja. Etelärajalla on sähkölinja.  

 

Louhittavaksi suunnitellun alueen maanpinnan korkeimmat kohdat sijaitsevat itäosas-

sa tason N2000 +195 m yläpuolella ja matalimmat kohdat länsiosan otetulla alueella 

noin tasossa N2000 + 177 m. Maasto laskee kohti lännessä olevaa suota, joka on tasol-

la noin N2000 + 173 m. Karttatarkastelun perusteella louhittavaksi suunniteltu alue on 

korkeussuhteiltaan samankaltaista kuin ympäristön kalliokohoumat. Suunnitelma-alue 

ei erityisesti erotu kaukomaisemassa.  

 

Ottoalueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Suomen ympäristökeskuksen kartta-

palvelun mukaan luonnonsuojelullisesti merkittäviä alueita. Ottoalueella tai toiminnan 

läheisyydessä ei ole Natura-, luonnonsuojelu- tai muita luonnon- tai maisemansuoje-

lullisesti arvokkaita erityiskohteita eikä alue kuulu luonnon- tai maisemansuojelun 

kannalta merkittäviin kallioalueisiin 
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Ottoalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse tunnettuja kiinteitä muinais-

jäännöksiä.   

 

Pohja- ja pintavedet 

Hakemuksessa esitetty suunnitelma-alue ei sijoitu pohjavesialueelle. Alueen pohjave-

denpinnan korkeus ei ole tiedossa. Lähin pohjavesialue on Lintukankaan vedenhankin-

taa varten tärkeä pohjavesialue (0941051) noin 1,5 km:n etäisyydellä ottoalueesta 

itään.  

 

Lähin pintavesi (Hiidenjärvi) sijaitsee noin 800 metriä ottamisalueelta pohjoiseen.  

Ottoalueen kuivatusvedet ohjataan suoto-ojan kautta länsipuolisen naapuritilan ojaan. 

 

TOIMINTA HAKEMUKSEN MUKAAN 

 

Lupaa haetaan, koska halutaan varmistaa kiviaineksen riittävyys tilalla sijaitsevan as-

falttiaseman tarpeisiin sekä muuhun kiviainesmyyntiin.  

 

Maa-ainesten ottoa on tehty pohjois- ja koillisosaa lukuun ottamatta lähes koko alueel-

la. Eteläosa on aiemmin kaivettu tasoon noin N2000 + 185 m. Nykyiset kaivualueet ti-

lan keskiosissa länsirajalta alkaen ovat noin tasossa N2000 + 176 m.  

 

Ottamissuunnitelma käsittää noin 11,46 ha:n alueen, jolle sijoittuvat kaikki ympäristö-

luvanvaraiset toiminnot, pintamaiden ja kiviaineksen varastoalueet sekä asfalttiasema-

alue. Suunnitelma-alueella on otettavaa kalliokiviainesta 750 000 m
3
 ja muuta maa-

ainesta 120 000 m
3
. Ottaminen on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa siten, että 

louhinta suoritetaan pystysuorana, jolloin alueella oleva kallio voidaan paremmin hyö-

dyntää.   

 

Nyt haetaan lupaa ottamisen I-vaiheelle. I-vaihe käsittää kokonaismäärältään 500 000 

m
3
:n kallionottoalueen, jonka pinta-ala on 7 ha. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Vuotui-

nen ottomäärä on noin 50 000 m
3
, mutta ottomäärä voi vuosittain vaihdella. Koko-

naisottomäärään sisältyy myös vähäinen määrä moreenia ja turvetta. Olemassa olevaa 

kallionottotoimintaa on tarkoitus jatkaa, siten että ottamistasoa syvennetään nykyisistä 

rintauksista pohjoiseen, itään ja etelään noin 1,5 – 2 metrillä. Alueen keskiosat jäisivät 

siten noin 1,5 – 2 metriä reuna-alueita matalammalle. Hakemuksen mukaan alin otto-

taso on N2000 + 174 m. Ottamistaso nousee länsireunaa kohti. Pohjoispuolisen naapu-

ritilan rajaan jätetään 10 metrin suojaetäisyys, mikäli siihen saadaan naapurin suostu-

mus, muutoin suojaetäisyys kaivualueesta naapurin rajaan on 20 metriä.   

 

Suunnitelma- ja kaivualueen rajat merkitään maastoon. Alin ottotaso merkitään kor-

kokolmioin tai –merkein siten, että ottamistasoa voidaan seurata ja valvoa. Ottamis-

toiminnan aikana jyrkät rintaukset suojataan aidalla tai muulla vastaavalla tavalla tur-

vallisuuden varmistamiseksi. Suunnittelualueen itärajalle rakennetaan uusi tieyhteys.  

 

Alueen kuivatusvedet johdetaan pohjan kallistuksilla ja ottamisalueen keskiosaan ra-

kennettua louhetäytteistä suodatinkankaalla varustettua suoto-ojaa pitkin naapuritilan 

puolella olevaan louhetäytteiseen ojaan ja siitä edelleen laskuojaa länteen päin. Länsi-

osan laskuoja on raivattu puustosta ja maa-aineksesta siten, että vesi pääsee ojassa vir-
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taamaan. Laskuoja johtaa suo-alueelle, josta vedet virtaavat kahteen eri suuntaan. Ete-

lään päin kulkeutuvat vedet päätyvät suoalueelle ja pohjoiseen virtaavat vedet päätyvät 

noin kilometrin etäisyydellä olevaan Hiidenjärveen.  

 

Kiviaines käytetään joko sellaisenaan tai jalostetaan seulomalla tai murskaamalla. Ki-

viaines käytetään tie- ja muuhun rakentamiseen. 

 

Ympäristöluvanvarainen toiminta käsittää kalliokiven louhinnan ja murskauksen siir-

rettävällä murkauslaitoksella sekä pilaantumattomien maa- ja kiviainesten kierrätyksen 

(vastaanottoa, välivarastointia ja käsittelyä). Osa alueelle tuoduista maa- ja kiviainek-

sista käytetään maisemointiin alueen pohjatasolle ja reunaluiskiin.  

 

Kiviaineksen ottotoimintaan kuuluvia vaiheita ovat kallion louhinta poraamalla ja rä-

jäyttämällä, tarvittaessa ylisuurten kivien rikotus ja murskaus tuotteiksi sekä kiviainek-

sen lastaus ja kuljetus varastoalueille.   

 

Toiminta-ajat:  

 
Toiminto päivittäinen  

toiminta-aika 

Viikoittainen 

toiminta-aika 

 

Murskaus 7-22 ma-pe  

Poraus 7-22 ma-pe  

Rikotus 7-22 ma-pe  

Räjäytys 7-22 ma-pe  

Kuljetus ja 

kuormaus 

6-22 ma-pe  

 

Toiminta on yleensä kausittaista, mutta toimintaa voi olla ympäri vuoden kuitenkin 

niin, että kalliokiven louhintaa ja murskausta ei tehdä 15.6 – 15.8 aikana. Murskaus 

tehdään urakoina ja yhden murskausjakson kesto on yleensä 3-12 viikkoa. Koska ra-

kentaminen painottuu kesäaikaan, on maa-aineksen vastaanotto- ja kierrätystoiminta 

aktiivisempaa kesäaikaan. Kierrätettävien materiaalien käsittelyä (louheen murskausta, 

seulontaa) tehdään vastaavalla kalustolla kuin muunkin kiviaineksen jalostus, joten 

näitä toimintoja voi olla kesäkauden ulkopuolellakin.    

 

Liikennöinti tapahtuu Riukumäen yksityistietä pitkin alueen pohjoispuolella olevalle 

Tikka-Mannila 638 (Kuukanpääntie) tielle.   

 

Tuotanto ja käytettävät raaka-aineet  

 

Kallion louhinta ja murskaustoiminta 

Louhintatyö koostuu porauksesta, panostuksesta, räjäytyksistä ja ylisuurten lohkarei-

den rikotuksesta. Louhinnan suorittaa aliurakoitsijana alan ammattilaiset, jotka tuovat 

räjähdysaineet päivittäisen tarpeen mukaan työmaalle ja vievät käyttämättömät aineet 

vastaavasti välittömästi pois alueelta.  
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Ennen porausta porausreikien paikat merkitään maastoon ja panostussuunnitelman 

mukaisesti. Porausreikien määrään ja reikäväliin vaikuttavat mm. louhittavan kallion 

laatu, irrotettava materiaalimäärä, käytettävät räjähdysaine sekä haluttu lohkarekoko.  

 

Porauksessa käytetään hydraulisia, tela-alustaisia poravaunuja, joissa on pölynkeräin-

laitteisto. Poravaunu koostuu hydraulisesta porauslaitteistosta ja kompressoreista, joi-

den tarvitsema energia tuotetaan dieselmoottorilla. Yhdellä räjäytyksellä irrotetaan 

keskimäärin 10 000-14 000 k-m
3
 kalliota. Keskimääräisen ottomäärän perusteella alu-

eella on noin 2 - 4 räjäytystä vuosittain.  Räjähdysainetta käytetään noin 0,5-1 kg irro-

tettavaa kiintokuutiometriä kohti.  

 

Ylisuuret kivet (tilavuus yli 1 m
3
) rikotaan kaivinkoneeseen tai esimurskaimeen kiinni-

tettävällä iskuvasaralla.  

 

Murskauksessa kiviaineksen kokoa pienennetään vaiheittain haluttuun raekokoon. 

Murskauslaitos on yleensä 2- tai 3-vaiheinen ja se koostuu esi-, väli- ja jälkimurskai-

mista, hihnakuljettimista ja seuloista. Esimurskain on yleensä ns. leukamurskain ja väli 

– ja jälkimurskain ovat ns. kara- tai kartiomurskaimia. Laitos voi olla joko polttomoot-

torikäyttöinen tai käyttöenergiana on sähkövirta, joka tuotetaan laitokseen kuuluvalla 

aggregaatilla.  

 

Murskauksessa kiviaines syötetään syöttimeen kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla. 

Kiviaines siirtyy hihnakuljettimilla väli- tai jälkimurskaimeen tai seulalle. Murska si-

joitetaan ottoalueen pohjalle mahdollisimman lähelle rintausta ja sitä siirretään oton 

etenemisen mukaan. Valmiit murskeet kuljetetaan pyöräkuormaajalla varastokasoihin 

ja kuorma-autoilla edelleen käyttökohteisiin.  

 

Tukitoiminto-alue sijoitetaan alueen eteläosaan lähelle nykyistä asfalttiasemaa. 

 

Kalliomursketta valmistetaan vuodessa keskimäärin 120 000 t ja enintään 400 000 t.  

Tuotteet varastoidaan suunnittelualueella ja osa viedään suoraan käyttökohteisiin.  

 

Pilaantumattomien maa- ja kiviainesten kierrätys 

Alueella kierrätetään eli otetaan vastaan, käsitellään ja varastoidaan Destian tai sen so-

pimuskumppanien rakennustyömailla syntyvää, sellaisenaan hyödyntämiskelvotonta 

pilaantumatonta maa- ja kiviainesta. Kierrätettävä materiaali on kalliolouhetta, soraa, 

hiekkaa, moreenia, multaa tai turvetta.  

 

Ainesten käsittelyyn kuuluu materiaalin seulonta, murskaus, sekoitus ja välivarastointi. 

Lopputuotteena syntyy rakentamiseen sellaisenaan kelpaavia murskelajikkeita tai 

muussa maarakentamisessa mm. viherrakentamisessa hyödynnettäviä materiaaleja. 

Osa vastaanotettavista maista käytetään alueen maisemointiin ja ottamisalueen jyrkki-

en seinien loiventamiseen.  

 

Hakija on täydennyksessään 3.1.2018 viitannut alueelle tuotavien pilaantumattomien 

maa- ja kiviainesten määrien ja käytön osalta nykyiseen ympäristölupaan, jossa ko. 

toiminta on sallittu ja jonka mukaisesti on tarkoitus toimia jatkossakin. Näin ollen alu-

eelle tuodaan pilaantumattomia maa- ja kiviaineksia enintään 45 000 tonnia vuodessa. 

Enimmäisvarastointimäärä alueella on enintään 135 000 tonnia eli vastaanotettuja pi-
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laantumattomia maa- ja kiviaineksia voidaan varastoida enintään 3 vuotta ennen niiden 

käsittelyä tai hyödyntämistä. Murskaamalla tai seulomalla tuotettuja kierrätettyjä pi-

laantumattomia maa- ja kiviaineksia tuotetaan vuosittain enintään 10 000 tonnia. Mai-

semointiin käytetään enintään 80 000 m
3
 maa-aineksia, siten, että pohjatasolle sijoite-

taan enintään 1 m:n kerros maa-aineksia ja luiskaukset tehdään kaltevuuteen 1:2. Pi-

laantumattomien maa- ja kiviainesten käsittely- ja varastointi tapahtuu alueen pohjois-

osassa, mutta ottamisen edetessä paikka siirtyy alueen jo otetulle osalle.  

 

Tuotavien materiaalien puhtaus on selvitetty rakennusurakan suunnittelun yhteydessä 

ja puhtaus selvitetään niiden syntypaikassa. Alueelle ei oteta vastaan materiaaleja 

mahdollisesti likaantuneilta alueilta, kuten teollisuusalueilta, huoltoasemien, ampuma-

ratojen, pesuloiden jne. läheisyydestä. Tavoite on, että tuotavien maa-ainesten joukos-

sa ei ole kantoja tai rakennusmateriaaleja (betoni, tiili ym.). Mikäli epäpuhtauksia ha-

vaitaan, se seulotaan ja toimitetaan jatkojalostukseen ja hyötykäyttöön. 

 

Tuodut materiaalit välivarastoidaan lajikkeittain kasoissa ottamisalueen aiemmin ote-

tulla osalla ennen käsittelyä. Käsittelyssä käytetään kauhakuormaajaa, kaivinkoneita, 

murskauslaitosta ja seulaa.  

Polttoaineet ja tukitoimintoalue  

 

Työkoneet käyttävät kevyttä polttoöljyä keskimäärin 101 tonnia ja enintään 336 tonnia 

vuosittain. Voiteluaineita ja hydrauliikkaöljyjä varastoidaan kerrallaan maksimissaan 

200 kg omissa astioissaan murskauslaitoksen mukana kulkevassa pohjaltaan suojatus-

sa varastokontissa.  

 

Alueella on tarvittaessa konttivaunu jätteiden varastointia ja lajittelua varten sekä pääl-

lystetty alue työkoneiden yöaikaista pysäköintiä varten. Tukitoiminto alue on osoitettu 

asfalttiaseman viereen, mutta paikkaa voidaan siirtää louhinnan etenemissuunnan mu-

kaan. Työkoneiden säilytyspaikan maaperä suojataan. Alueella ei säilytetä vuotavia 

työkoneita tai kalustoa.  

 

Alueella ei ole pysyviä polttoainesäiliöitä, koska murskauslaitos, seula ja työkoneet 

tankataan suoraan alueella käyvästä säiliöautosta. Tankkaus on poikkeuksetta valvottu 

tapahtuma. Mahdolliset pienet vuodot kerätään talteen heti ja likaantunut maa kuljete-

taan sille tarkoitettuun välivarastoon tai vastaanottopisteeseen.  

 

Liikenne 

Liikennettä on aktiivisina aikoina noin 30 - 40 autoa vuorokaudessa. Liikenteen määrä 

vaihtelee huomattavasti rakennushankkeiden ja murskeiden menekin mukaan. Raken-

nushankkeet painottuvat yleensä kesäaikaan. Toisaalta on myös kausia, jolloin alueella 

ei ole lainkaan toimintaa ja liikennettä.   

 

Maisemointi ja jälkihoito 

Ottamisalueen maisemointi painottuu pääosin ottamisen II-vaiheeseen. Maisemointia 

tehdään nyt haettavan I-vaiheen aikana alueen pohjoisosassa, jossa ottaminen tehdään 

suunniteltuun lopputilanteeseen asti. Ottaminen ko. osassa ei jatku vaiheen I-jälkeen.  

 

Toiminnan loputtua kaikki rakennelmat ja laitteet puretaan ja viedään alueelta pois. 

Alue siistitään ja maisemoidaan. Osa louhituista reunoista maisemoidaan kaltevuuteen 
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1:2 ja osa jätetään pystysuoriksi.  Pystysuorien jyrkänteiden yläreuna aidataan kiinteäl-

lä aidalla tai jyrkänteen reunalle pääsy estetään muulla tavoin, esimerkiksi lohkareilla. 

Maisemointi tehdään alueella olevilla pintamailla ja muualta tuotavilla pilaantumat-

tomilla mailla. Maisemoinnin ja pintamateriaalin levityksen jälkeen alueen kasvilli-

suus palautetaan antamalla alueen taimettua luontaisesti ja tarvittaessa metsittymistä 

täydennetään istuttamalla alueelle puuntaimia noin 2500 kpl/ha. Luonnon monimuo-

toisuuden lisäämiseksi osa alueesta maisemoidaan luonnontilaisen kaltaiseksi kivikok-

si ja paahdealueeksi. Koska ottamistoiminnan maisemointi painottuu II-vaiheeseen, 

valitaan vasta II-vaiheessa paahde- ja kivikkoalueeksi jätettävät alueet sekä ylijäämä- 

ja pintamailla 1:2 kaltevuuteen luiskattavat reunat. Alueen jälkikäyttö on metsätalous. 

Mikäli alueen kaavoitukseen tai muuhun maankäyttöön tulee oleellisia muutoksia, jäl-

kihoitosuunnitelma päivitetään muutosten mukaiseksi ottamistoiminnan loppuvaihees-

sa.  

 

Kaivannaisjätehuoltosuunnitelma 

Kaivannaisjätteinä alueella (I- ja II-vaihe) muodostuu pintamaita yhteensä noin 15 000 

m3. Pintamaat on poistettu pohjois- ja koillisosaa lukuun ottamatta lähes koko alueelta 

ja ne on varastoitu ottamisalueen reunoille. Pintamaat ja alueella mahdollisesti olevat 

kannot, jotka eivät mene hyötykäyttöön, käytetään jälkihoitotöiden yhteydessä otta-

misalueen suojarakenteisiin ja maisemointiin.  

 

Ympäristöjärjestelmä 

Destia Oy:llä on sertifioitu ISO 14001-standardiin perustuva ympäristöjärjestelmä.  

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  
 

Vaikutukset luonnonoloihin ja maisemaan 

 

Hakemuksen mukainen suunnitelma-alue on jo avattu, usean lupakauden toiminnassa 

ollut ottamisalue. Louhittava alue tulee laajenemaan, mutta toiminta jo avatulla alueel-

la ei enää oleellisesti muuta maisemaa. Louhittavalla alueella ei ole erityisiä luontoar-

voja, sillä alue on jo kokonaisuudessaan ihmisen toiminnan vaikutuksen alainen.  

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

 

Sade- ja sulamisvedet johdetaan pinnan kallistuksella alueella olevaan louhetäytteiseen 

ja suodatinkankaalla varustettuun suoto-ojaan ja sitä pitkin länsipuolisen naapurin lou-

heojaan ja edelleen laskuojaa pitkin länsipuoliselle suoalueelle. Osa pintavesistä imey-

tyy murskepintaiseen maaperään. Merkittävää pintavaluntaa ei synny.  

 

Murskauksessa ei synny jätevesiä. Sosiaalitilan käymälän jätevedet johdetaan umpisäi-

liöön tai käytetään kuivakäymälää. Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan päästöjä maa-

perään.    

 

Toiminnan lähtökohta on, ettei siitä aiheudu muutoksia alueen vesien laatuun tai mää-

rään. Öljytuotteiden käsittely ja varastointi järjestetään siten, ettei niistä voi aiheutua 

maaperän tai pohjaveden pilaantumista.  

 

Melu ja tärinä 
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Melua syntyy murskauksessa, kuljetuksissa, kuormauksessa ja seulonnassa. Merkittä-

vin yksittäinen melunlähde on murskauslaitos. Kuormaus ja työkoneet, esim. peruu-

tushälyttimen ääni, voivat ajoittain nostaa melutasoa. Äänen kuuluvuus ympäristöön 

vaihtelee mm. sääolosuhteista ja vuodenajasta riippuen.  

 

Hakija on tehnyt alueelle melumallinnuksen, jolla on selvitetty kalliokiviaineksen ot-

tamisesta aiheutuvan melun leviämistä lähiympäristöön. Mallinnus on tehty CadnaA-

melulaskentaohjelmalla, joka huomioi mm. maaston muodot ja laadun (pehmeä/kova), 

rakennusten ja mahdollisesti muiden akustisesti kovien pintojen aiheuttamat heijastuk-

set. Mallinnus on tehty sääolosuhteisiin, jotka ovat äänen etenemisen suhteen otolliset 

eli kevyt myötätuuli äänilähteestä tarkastelupisteeseen. Laskentaohjelmassa arvioitu 

laskentatuloksen tarkkuus on noin +/- 3 dB, lähellä melulähdettä tulos on tarkempi.  

 

Mallinnus on tehty louhinnan alku- ja lopputilanteeseen. Louhintavaiheet on valittu si-

ten, että ne kuvastaisivat häiriintyviin kohteisiin eniten melua tuottavaa tilannetta. 

Louhinta-alueen reunat ja rintaus on mallinnettu akustisesti kovaksi pinnaksi.  

 

Alkuvaiheen tilanne vastaa louhinnan nykytilannetta. Pora on mallinnettu sijoittuvan 

maaston korkeimmalle kohdalle tasolle +194 m alueen pohjoisreunalle ja murska otto-

alueen pohjalle alueen länsireunalle nykyisen rintauksen suojaan. Loppuvaihe kuvastaa 

melutilannetta, kun otto on edennyt lähelle voimassa olevan siis nykyisen lupa-alueen 

rajaa itään päin ja maasto on louhittu lähes lopulliseen tasoonsa.  

 

Mallinnus on tehty siten, että melulähteet poraus, rikotus, murskauslaitos, kuormaus ja 

kuljetus ovat samaan aikaan toiminnassa. Melulähteiden on oletettu olevan toiminnas-

sa hakemuksessa esitettyinä toiminta-aikoina niin, että murskaus- ja porausmelua on 

100 % toiminta-ajasta, rikotusta 50 % toiminta-ajasta ja kuormausta 75 % toiminta-

ajasta. Kuljetusten melu on mallinnettu 30 - 40 päivittäisen raskaan ajoneuvokäynnin 

perusteella. Mallinnuksessa impulssimaisuuskorjaus (+ 5 dB) on tehty rikotuksen las-

kentatulokseen, sillä sen melu on selvästi impulssimaista. Lähtömelutasoina on käytet-

ty vastaavissa selvityksissä raportoituja äänitehotasoja.  

 

Laskennan perusteella alkuvaiheessa melu leviää kaikkiin ilmansuuntiin, mutta otto-

alueen länsi- ja pohjoisreunan kallioseinät estävät erityisesti murskan aiheuttaman me-

lun leviämistä länteen ja pohjoiseen. Alkuvaiheessa toiminnasta aiheutuva keskiäänita-

so (Laeq 7-22)ei siten ylitä vakituiselle asutukselle annettua päiväajan raja-arvoa 55 dB, 

eikä loma-asutukselle annettua päiväajan raja-arvoa 45 dB lähialueella. Loppuvaihees-

sa toiminnot siirtyvät pois lännen puolella olevan kalliorintauksen suojasta, jolloin me-

lu leviää alkuvaihetta laajemmalle mm. Hiidenjärven suuntaan. Loma-asunnoille an-

nettu päiväajan raja-arvo 45 dB ylittyisi loppuvaiheessa ilman melusuojausta Hiiden-

järven alueella. Mallinnuksen perusteella luoteis/pohjoisosaan sijoitettu 4 metriä kor-

kea ja 70 metriä pitkä meluvalli estää melun leviämisen niin, että keskiäänitaso jää alle 

päiväajan raja-arvon (45 dB) myös kaikilla lähialueen loma-asunnoilla.     

 

Hakijan mukaan meluhaittoja voidaan ehkäistä myös tekemällä poraus ja rikotus eri 

aikaan kuin murskaus, sijoittamalla melulähteet mahdollisimman matalalle tasolle lä-

helle ottorintausta ja varastokasoja. Pintamaa- ja varastokasoja voidaan sijoittaa niin, 

että ne vähentävät melun leviämistä Hiidenjärven suuntaan. Luoteisnurkkaan suunni-

teltua meluvallia on jo rakennettu nykyisen luvan aikana. Lisäksi meluhaittaa voidaan 
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vähentää kaluston kunnossapidolla ja huollolla ja toimintajaksoista ja esim. louhintarä-

jäytyksistä voidaan tiedottaa asukkaita etukäteen.  

 

Tärinä 

Riukumäen kallioalueella tehtävien räjäytysten aiheuttama tärinä leviää hetkellisesti 

alueen lähiympäristöön. Tärinän vaikutusalue ja rakennuskohtainen tärinän ohjearvo 

voidaan laskennallisesti arvioida louhinnan suunnitteluvaiheessa. Tärinän suuruuteen 

vaikuttavat kallion tärinänjohtavuus, räjäytystapa, etäisyys räjäytyspaikasta sekä räjäy-

tyskentän koko. Kun em. tekijät ja kohdekohtainen tärinän ohjearvo tunnetaan, voi-

daan laskea oikea räjähdysainemäärä.  

  

Päästöt ilmaan 

Alueella toimivien koneiden polttomoottoreista syntyy päästöjä ilmaan. Niiden määrää 

minimoidaan koneiden ja laitteiden säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla.  

 

Vuosittain syntyy hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 314,4 ja enintään 1048 tonnia. 

Typpidioksidia syntyy keskimäärin 0,214 ja enintään 0,714 tonnia vuodessa. Hiukkasia 

syntyy keskimäärin 0,030 ja enintään 0,1 tonnia vuodessa.  

 

Pölypäästöjä syntyy murskausprosessin eri vaiheissa, murskeen siirrossa ja seulonnas-

sa. Syntyvän pölyn määrään ja leviämiseen vaikuttavat useat tekijät, kuten valmistetta-

van tuotteen raekoko, raaka-aineen ominaisuudet, ilman suhteellinen kosteus ja tuuli-

olosuhteet. Pölyn leviämistä estetään olosuhteiden ja mahdollisuuksien mukaan kaste-

lemalla käsiteltävää materiaalia (murskauksessa) ja koteloimalla kuljettimet ja seulat. 

Pölyämistä vähennetään myös pitämällä putoamiskorkeuden mahdollisimman pieninä. 

Alueen maapohjan pölyäminen estetään tarvittaessa kastelemalla. Kasteluvesi otetaan 

maaston painanteista tai tuodaan alueelle säiliöautolla.  

 

Pölyvaikutukset ovat toiminnanaikaisia, eivätkä vaikutukset muutu nykyisestä.  

 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen  

Toiminnassa syntyy lähinnä sekajätettä ja pieniä määriä vaarallisia jätteitä. Öljynvaih-

dot tms. jätettä synnyttävä kaluston huolto tehdään muualla. Sekajätteelle, jota syntyy 

vuosittain 3000 – 5000 l, on keräysastiat varastokontissa ja jätteet toimitetaan paikalli-

sen jätehuoltoyrityksen keräyspisteeseen. Vaaralliset jätteet (jäteöljyt, akut, suodatti-

met jne.), joita syntyy vuosittain 500 -1500 l, kerätään erilleen suljettuihin, merkittyi-

hin astioihin ja varastoidaan lukittavassa varastokontissa. Urakoitsija toimittaa vaaral-

liset jätteet hyväksyttyyn käsittelypisteeseen.  

 

Metalliromua syntyy 1000 – 2000 kg vuodessa ja se toimitetaan romunkeräykseen.  

  

Kaikki jätteet lajitellaan ja kerätään niitä varten varattuun keräysastiaan. Astiat säilyte-

tään tiivispohjaisessa, lukitussa varastokontissa.  

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA SEKÄ TOIMINNAN JA SEN 

VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Paras käyttökelpoinen tekniikka 
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Yleisesti alan parhaana käyttökelpoisena tekniikkana voidaan pitää kaikkia raaka-

aineiden kulutuksen ja ympäristövaikutusten minimointiin tähtääviä toimia ja laitteita, 

kuten tuotantoprosessin optimointi, pöly-, melu- ja maaperäsuojaukset, säännölliset 

huollot, ympäristöjärjestelmät ja ammattitaitoisen henkilökunnan käyttö. Kiviainestuo-

tannon parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta on julkaistu Suoman ympäristökeskuk-

sen ja eri kiviainestuotannon toiminnanharjoittajien ympäristöasioiden hallinta ki-

viainestuotannossa -julkaisu, johon on koottu taustatietoa mm. alan parhaasta käyttö-

kelpoisesta tekniikasta. Riukumäen kallioalueen toiminnassa noudatetaan em. julkai-

sussa esitettyjä toimintaperiaatteita.    

 

Käyttötarkkailu 

Laitosten toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan mm. päivittäinen 

tuotantoaika, tuotantomäärät, tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset ja poikkeavat 

tilanteet. Päästöt pidetään hakemuksen mukaisina tarkkailemalla ja huoltamalla laittei-

ta päivittäin. Alueelle vastaanotettujen maa- ja kiviainesten määrä, kuorman tuoja, ma-

teriaali, lähtöpaikka/työmaa ja päivämäärä kirjataan. Lisäksi pidetään kirjaa hyödynne-

tyn (seulottu/murskattu) materiaalin määrästä. Yleisesti pidetään kirjaa alueen muista 

havainnoista ja mahdollisista poikkeavista tilanteista.  

Päästötarkkailu  

Syntyvää melua ja pölyä arvioidaan tuotannon aikana jatkuvasti aistinvaraisesti.  

Raportointi 

Ympäristöluvan raportti toimitetaan vuosittain luvan valvontaviranomaiselle.   

Merkittävimmät poikkeamatilanteet ilmoitetaan valvontaviranomaiselle välittömästi.  

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN  

Toiminta ei sisällä merkittäviä ympäristöriskejä. Ympäristön pilaantumista voisi aihe-

uttaa öljyvahinko tai luvattomien kuormien tuonti alueelle. 

 

Riskejä hallitaan mm. toimintatapojen avulla, maaperäsuojauksella ja rakenteellisilla 

suojauksilla. Kaikessa polttonesteiden käsittelyssä tiedostetaan siihen liittyvät riskit ja 

toimitaan sen edellyttämällä huolellisuudella. Alueella ei varastoida polttoaineita, sillä 

murskauslaitos ja työkoneet tankataan suoraan säiliöautosta, joka käy alueella vain 

tankkauksen ajan. Työkoneita ei pestä eikä huolleta alueella. Alueella on aina riittäväs-

ti imeytysmattoja tms. imeytysmateriaalia. Työn aikana noudatetaan Destia Oy:n työ- 

ja ympäristönsuojeluohjeita. Alueella ei sallita öljyä vuotavien työkoneiden ja autojen 

työskentelyä. Alue pidetään yleisilmeeltään siistinä ja kulkuväylät esteettöminä. Asia-

ton kulku alueelle estetään lukitulla puomilla. Työkoneiden työnaikaista säilytystä var-

ten rakennetaan ns. tukitoimintojen alue. Polttonesteitä kuljettavat säiliöautot ovat 

ADR-/VAK-hyväksyttyjä. Tankkaus on poikkeuksetta valvottu tapahtuma.  

 

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA  

Destia Oy hakee lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Hakemusta pe-

rustellaan sillä, että hakemus koskee toiminnan jatkamista alueella, jolla on ollut vas-

taavaa toimintaa jo usean lupakauden eli yli 20 vuoden ajan. Alueella on tällä hetkellä 

voimassa olevat maa-aineslupa ja ympäristölupa kalliokiviaineksen murskaukseen. 

Toiminta ei sijoitu luonnontilaiselle alueelle, vaan jo avatulle maa-

ainestenottoalueelle. Toiminnan aloittaminen ei siten aiheuta muutosta alueen käyt-

töön tai ympäristöön tai vahingoita koskematonta luontoa. Toiminta ei ole ristiriidassa 

alueen maankäytön suunnitelmien kanssa. Alueen ympäristössä ei ole nykyisen toi-
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minnan johdosta tapahtunut haitallisia muutoksia. Etäisyys asutukseen on riittävä. 

Toiminnan ympäristövaikutukset – melu ja pöly- ovat toiminnanaikaisia, eivät pysy-

viä. Toiminnan aiheuttamiin ympäristöriskeihin on varauduttu lupahakemuksessa ku-

vatulla tavalla. Lupahakemusten mukaisella toiminnalla ei ole haitallisia vaikutuksia 

ympäristöön. Toiminta ei vaaranna yksityisiä tai yleisiä etuja. Toiminnan lykkäänty-

minen aiheuttaa hakijalle merkittävää liiketaloudellista haittaa. Edellä mainituista syis-

tä johtuen toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.   

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Lupa-

hakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan 8.1. – 6.2.2018 yleisesti 

nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17, 40100 Jyväsky-

lä. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu 9.1.2018 sanomalehti Keskisuomalaisessa. 

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

4.1.2018 lähetetyllä virkakirjeellä.   

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Lupahakemuksesta on jätetty yksi muistutus, jossa vaaditaan louhinnan ja murskauk-

sen toiminta-aikaa rajattavaksi 1.9 - 30.4 väliseksi ajaksi ja niin, että ko. toimintaa saa 

tehdä vain 50 vrk ajan arkisin klo 7-22. Poraaminen tulee tehdä arkisin klo 7-21, riko-

tus ja räjäytykset 8-18 välisenä aikana.   

Lausunnot  

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto on lausunnossaan 30.1.2018 todennut, 

että toiminta tulee toteuttaa siten, että valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisia 

melutason ohjearvoja, eikä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (545/2015) mu-

kaisia melun toimenpiderajoja asunnoissa tai muissa oleskelutiloissa ylitetä (asuin-

huoneet päiväajan klo 7–22 keskiäänitaso LAeq 35 dB). Melua aiheuttavat toiminnot tu-

lee pyrkiä tekemään ajankohtana, jolloin tuulen suunta on häiriintyvistä kohteista 

poispäin ja melun torjuntatoimenpiteiden riittävyys tulee varmistaa mittauksin lähim-

miltä kiinteistöiltä. Mittauspiste tulee valita siten, että tulokset kuvaavat asukkaisiin 

kohdistuvaa tyypillistä melualtistusta ja antavat riittävän luotettavan ja edustavan ku-

van melun alueellisesta ja ajallisesta vaihtelusta sekä melun syistä. Toiminnasta ei saa 

aiheutua pölyhaittaa. Alhaisilla ajonopeuksilla voidaan vaikuttaa liikenteestä aiheutu-

vaan pölymäärään, myös teiden ym. kastelusta on huolehdittava ja mm. tien kastelu- ja 

suolaamisajankohdat on kirjattava. Lisäksi tulee varmistaa, ettei lähialueen talousvesi-

kaivojen veden laatu heikkene toiminnan edetessä ja tarvittaessa laatu tulee tutkia 

esim. vähintään kerran vuodessa. Kallion louhintaa ja murskausta ei tule sallia kesäai-

kana (1.6 – 31.8).  
 

Tarkastukset ja neuvottelut 

Alueelle ei ole tehty lupahakemuksen johdosta tarkastusta, mutta alueella on tehty 

useita maa-aines- ja ympäristölupatarkastuksia nykyisen luvan voimassaoloaikana, 

viimeisin tarkastus on tehty 18.8.2017.  

 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

Hakija on vastineessaan 7.2.2017 esittänyt, että kesäaikaista toimintaa rajoitetaan ha-

kemuksessa esitetyllä tavalla. Toimintaa on alueella enintään 8 kuukauden ajan vuo-
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dessa. Murskauksen ja louhinnan osalta päivittäinen toiminta-aika tulee olla hakemuk-

sen mukainen, mutta poraaminen voidaan tehdä arkisin klo 7-21, rikotus ja räjäytykset 

arkisin klo 8-18. Alueelle tehdyn meluselvityksen perusteella alueen toiminnot eivätkä 

myyntikuljetukset aiheuta louhinnan alku- tai lopputilanteessa melutason ohjearvojen 

ylitystä louhinta-aluetta lähinnä olevien asuin- tai lomarakennusten kohdalla. Melu-

mallinnus on tehty voimassaolevan maa-ainesluvan mukaan. Uuden luvan myötä 

murskaus tapahtuu alemmalla tasolla, jolloin myös louhoksen reunat ovat korkeammat 

ja estävät paremmin melun ja pölyn leviämistä. Länsipuolella noin 650 metrin etäisyy-

dellä olevalle kiinteistölle 179-401-5-203 ei ole liikennöitävää tieyhteyttä ja itäpuolel-

la Mustalammen rannalla noin 650 metrin etäisyydellä oleva kiinteistö 179-401-5-218 

ei ole asumiskäytössä. Vastineen liitteenä on kuva Mustalammen rannalla olevasta ra-

kennuksesta. Havainnot em. kiinteistöistä on tehty edellisen syksyn murskauksen yh-

teydessä, kun kiinteistöille on viety asukastiedotteita. Lisäksi hakija toteaa, että asfalt-

tiurakoiden kiviainestarpeet varmistuvat alkukesällä, jolloin kaikkia materiaaleja ei 

pystytä tekemään varastoon talvikaudella. Hakijan esittämillä kesäajan rajoituksilla 

pystytään minimoimaan muualta asfalttiasemalle tuotavien kiviainesten kuljetukset, 

mikä vähentää ympäristöä kuormittavien kiviaineskuljetusten määrää.  

 

Vastineessaan hakija toteaa, että etäisyys toiminta-alueelta muistutuksen tekijän piha-

piiriin tulee olemaan lähimmillään ottamisen edetessä noin 700 metriä ja nykyisessä 

louhintavaiheessa noin 850 - 950 metriä. Muistuttajan mainitsemasta Lainekallion alu-

een nykyisestä louhoksesta on matkaa muistuttajan pihapiiriin noin 500 metriä. Haki-

jan mielestä kohteet eivät ole meluhaittojen osalta vertailukelpoisia. Riukumäen alu-

eelle tehdyn meluselvityksen mukaan melutason ohjearvot eivät ottamisen missään 

vaiheessa ylity muistuttajan kiinteistöllä.  

 

Lisäksi hakija tarkentaa hakemuksessaan esittämiä polttoaineen käsittelytietoja siten, 

että toiminnan aikana murskauslaitos tankataan pääasiassa suoraan alueella käyvästä 

säiliöautosta. Poravaunun, kaivinkoneen ja pyöräkoneen tankkausta varten alueella on 

kaksivaippainen polttoainekontti. Polttoaineita on alueella vain toiminnan aikana.   

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTON RATKAISU 

 

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

tönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kivenlouhintaan ja –murskaamiseen ja 

pilaantumattomien maa- ja kiviainesten vastaanottoon ja käsittelyyn sekä maa-

aineslain 4 §:n mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottamiseen  Jyväskylän kylään Riu-

kumäen kallioalue 179-401-5-230 tilalle. Tämä päätös kumoaa alueelle aiemmin 

myönnetyt maa-aines- ja ympäristöluvat.  

 

Lisäksi jaosto myöntää luvan aloittaa toiminta ennen kuin päätös on lainvoimai-

nen.  

 

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. 
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Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin: 

 

Vastaus ympäristöterveysjaoston lausuntoon: 

 

Ympäristöterveysjaoston lausunto on huomioitu lupamääräyksissä ja luvan yleisistä 

perusteluista ilmenevällä tavalla.  

  

Vastaus muistutukseen 

 

Muistutuksen tekijän kiinteistö sijoittuu ottosuunnan ja alueelle muodostuvien rintaus-

ten takia melun leviämisen suhteen suojaisalle sijainnille. Melumallinnuksen mukaan 

kiinteistö jää selvästi 50 dB:n melualueen ulkopuolelle kaikissa louhintatilanteissa.  

 

Valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimoiden, muun kivenlouhinnan ja kivenmurs-

kaamoiden ympäristönsuojelusta annetun asetuksen (800/2010) 8§:ssä on säädetty me-

lua aiheuttavien eri toimintojen sallituista aikarajoista silloin, kun toiminta sijoittuu al-

le 500 metrin päähän melulle alttiista kohteista. Melun haitallisuuden on kuitenkin to-

dettu vähenevän huomattavasti etäisyyden kasvaessa, joten toiminnan sijoittuessa yli 

500 metrin etäisyydelle häiriintyvistä kohteista, ei aikarajoja ole tarpeen noudattaa. 

Tästä voidaan kuitenkin tapauskohtaisesti poiketa, mikäli sen katsotaan olevan tar-

peen. Tässä tapauksessa etäisyys lähimpään häiriintyvään kohteeseen on yli 500 met-

riä. Toiminta-alue sijoittuu rintaukset, nykyinen ottotaso ja louhintasuunta huomioiden 

melun leviämisen kannalta suojaisaan paikkaan häiriintyviin kohteisiin nähden. Me-

luntorjunta on myös helposti järjestettävissä louhinnan edetessä, eikä tehdyn melumal-

linnuksen perusteella melutasot lähiympäristön häiriintyvissä kohteissa ylitä asetuksen 

800/2010 7 §:ssä säädettyjä melutason raja-arvoja missään tilanteessa. Em. perusteella 

ei ole katsottu olevan tarvetta rajoittaa murskauksen päivittäistä toiminta-aikaa nykyi-

sestä. Poraus, rikotus ja räjäytykset on kuitenkin rajoitettu tehtäväksi hakijan vasti-

neessa esittämien toiminta-aikojen mukaisesti. Kun otetaan huomioon mallinnuksen 

melutasot lähiympäristössä ja se seikka, että meluavaa toimintaa ei ole vilkkaimpana 

kesälomakautena 15.6 – 15.8, on katsottu, ettei ole perusteita rajata toiminta-aikaa 

enemmälti. Koska lupaharkinta on oikeusharkintaa, ei toiminta-aikoja voi rajoittaa 

toiminnanharjoittajien tasapuolisen kohtelun perusteella, vaan rajoitukset tehdään edel-

lä mainitulla tavalla tapaus- ja paikkakohtaisesti. Muistuttajan mainitsema toisen toi-

mijan kohde on ollut uusi toiminta ja se on sijoittunut noin 300 metrin etäisyydelle lä-

himmästä häiriintyvästä kohteesta, joten lupaharkinta ja sen perusteella tehty toiminta-

ajan rajaaminen on tehty eri lähtökohdista.   

 

Maa-ainesluvan lupamääräykset: 

 

1. Alin ottotaso on N2000 + 174 m ja otettavan aineksen määrä on enintään 

500 000 m
3
. (MAA 11 §) 

 

2. Pohjoispuolisen naapuritilan (179-401-5-199) rajaan voidaan jättää 10 metrin 

suojaetäisyys, mikäli naapuri antaa siihen kirjallisen suostumuksen. Muutoin 

suojaetäisyys kaivualueesta naapurin rajaan on 20 metriä. Naapurin kirjallinen 

suostumus on toimitettava luvanvalvojalle ennen kuin louhinta etenee ko. suo-

jaetäisyydelle (MAL 7 §).  

 



 14 

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

tavia, selvästi näkyviä korkeusmerkkejä. Myös ottamis- ja louhinta-alueen rajat 

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. Ottamisen I-vaiheessa pohjoisreuna voidaan ottamisen päätyttyä jättää pys-

tysuoraksi tai vaihtoehtoisesti luiskata pilaantumattomilla maa-aineksilla kal-

tevuuteen 1:2. Pysyväksi jätettävä pystysuora seinämä on suojattava kallioon 

pultattavalla vähintään 1,5 metriä korkealla metalliaidalla tai vastaavalla kiin-

teällä esteellä. Muutoin alueella ei hyväksytä pystysuoria seinämiä kuin väliai-

kaisena ratkaisuna. (MAL 11 §, MAA 8§).  

 

7. Maa-ainesten ottaminen ja jälkihoitotoimet on mahdollisuuksien mukaan teh-

tävä vaiheittain ottamisen edistyessä. Alueelle varastoidut pintamaat tulee 

käyttää ottamisalueella uuden biologisesti aktiivisen aluskasvillisuuden ja 

puuston kasvualustan aikaansaamiseksi. Alueella on pidettävä vähintään 2 

vuotta ennen ottotoiminnan päättymistä tarkastus, jossa selvitetään jatkosuun-

nitelmat ja maisemointitarve. (MAL 7 §) 

 

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

ainesmäärä on otettu, on luvanhaltijan pyydettävä valvontaviranomaista suorit-

tamaan alueella lopputarkastus, jossa tarkastetaan jälkihoidon ja muiden lu-

paan liittyvien toimenpiteiden toteutuminen. (MAA 7 §) 

 

Ympäristöluvan lupamääräykset:   

 

Toiminta-aika ja tuotanto 

 

1. Louhintaa ja murskausta saa tehdä enintään 8 kk vuosittain. Kalliokiven louhintaa ja murs-

kausta tai alueelle muualta tuotujen maa-ainesten käsittelyä murskaamalla ei saa tehdä 15.6 

-15.8 välisenä aikana, viikonloppuisin (la-su) ja arkipyhinä. Murskausta saa tehdä arkisin 

(ma-pe) klo 7-22, porausta arkisin (ma-pe) klo 7-21 ja rikotusta sekä räjäytyksiä arkisin 

(ma-pe) klo 8-18. Kuormaamista ja kuljetuksia sekä pilaantumattomien maa-ainesten käsit-

telyä murskausta lukuun ottamatta voidaan tehdä ympärivuotisesti arkisin ma-pe klo 6-22, 

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

 

2. Alueelle saa vastaanottaa hakijan ja hakijan sopimusurakoitsijoitten omasta rakentamistoi-

minnasta tulevia pilaantumattomia maa- ja kiviaineksia enintään 45 000 tonnia vuodessa ja 
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enimmäisvarastointimäärä alueella on 135 000 tonnia. Vastaanotettuja materiaaleja saa va-

rastoida enintään 3 vuotta ennen niiden käsittelyä tai hyödyntämistä. Alueella voi käsitellä 

ja hyödyntää kierrätykseen käytettäviä pilaantumattomia maa- ja kiviaineksia enintään 

10 000 tonnia vuodessa. Mikäli alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole sallittu 

ympäristöluvassa, on se viipymättä toimitettava asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Jos 

on aihetta epäillä, että maa-aines voisi olla pilaantunutta, tulee haitta-aineiden pitoisuudet 

luotettavasti selvittää.  

 

3. Alueen maisemoinnissa voi hyödyntää enintään 80 000 m
3 

pilaantumattomia maa- ja ki-

viaineksia siten, että hyödyntäminen tapahtuu maa-ainesluvan mukaisella louhinta-alueella. 

Louhitun alueen pohjalle saa sijoittaa enintään 1 m:n kerros maa-aineksia. Reunaluiskauk-

set on tehtävä vähintään kaltevuuteen 1:2 tai loivemmiksi. Alueelle sijoitettava materiaali 

on tasattava siten, että siihen ei jää vettä kerääviä painanteita. Pintaan on laitettava vähin-

tään 20-30 cm:n vahvuinen kasvukerros. Kasvukerroksena voidaan käyttää vain tähän tar-

koitukseen alueelle luontaisesti sopivaa maa-ainesta.  

   

Päästöt ilmaan 

4. 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 §) 

 

5. 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-

moin toiminta on keskeytettävä tilanteessa, joissa pölynpoistojärjestelmää ei voida käyttää 

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

 

6. 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 

7. 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 §). Melun osalta tulee huomioida myös Jyvässeudun Sora Oy:n ottotoiminta 
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naapurikiinteistöllä. Meluavaa toimintaa ei saa harjoittaa samanaikaisesti molemmilla kiin-

teistöillä ilman, että toimijat osoittavat yhteismelumallinnuksella toimintojen yhteismelun 

alittavan vakituiselle ja loma-asutukselle määrätyn päiväajan melutason raja-arvon. Luvan-

saajan on osaltaan järjestettävä toimintansa niin, ettei alueen yhteismelu ylitä lupamääräyk-

sen mukaisia raja-arvoja.  

 

8. Ottamisalueen luoteisreunalle on rakennettava melumallinnuksessa ja ottamissuunnitelma-

kartassa esitetty vähintään 4 metriä korkea ja 70 metriä pitkä meluvalli. Valli tulee olla ra-

kennettuna 31.12.2018 mennessä. Melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan tulee 

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

murskekasojen ja meluavien toimintojen sijoittelulla sekä louhinnan etenemissuunnan va-

linnoilla on pyrittävä minimoimaan melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan. 

Melulähteet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle 

tasolle ja kalliorintauksen suojaan. Porauksissa on käytettävä vaimennettua poravaunua. 

(YSL 52 §, NaapL 17 §, VNA 800/2010)  

 

9. 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 tai talousvesikäytössä oleville kaivoille. Räjäytysten ajan-

kohdista on ilmoitettava kirjallisesti ainakin lähimmälle pohjois- ja länsipuoliselle asuin- 

tai lomakiinteistölle viimeistään viikkoa ennen räjäytysten toteuttamista. (VNA 800/2010 

13 §)  

 

Jätteet ja vaaralliset jätteet 

10. 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 §) 

 

11. 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 ja 58 §:t, JL 13, 15,16,17 §) 

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

12. 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 §) 

 

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

ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen es-
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tyy. Poltto- ja voiteluaineiden varastointi, jakelu ja käsittely tulee tapahtua nesteitä lä-

päisemättömällä ja reunoiltaan korotetulla alueella. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia, 

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

VNa 800/2010 9 §) 

 

14. 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 ja 58 §:t).  

 

15. Alueen valumavedet on ohjattava alueelta hallitusti hakemuksessa esitetyn suoto-ojan kaut-

ta länteen siten, etteivät ne aiheuta pintavesien pilaantumista tai vettymishaittaa toiselle 

kuuluvalla alueella tai vesistön kuivumista. Toiminnasta ei saa päästä vesistöön jätevesiä, 

jotka aiheuttavat vesistön pilaantumista tai roskaantumista. (YSL 52 §) 

 

Muut toimet, joilla ehkäistään pilaantumista 

 

16. 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 §)  

 

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

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

Tarkkailu 

 

18. 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 §)  

 

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

tava kertaluonteisesti viimeistään kahden kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta ja 

sen jälkeen kolmen vuoden välein. Mittauspisteitä tulee sijoittaa ainakin lähimmän asuin- 

ja lomarakennuksen piha-alueelle ja yksi mittauspiste on sijoitettava Hiidenjärven rannalla 

olevalle ottamisaluetta lähinnä olevan loma-asunnon piha-alueelle. Mittauksia on tehtävä 

myös muilla alueilla, mikäli melusta valitetaan ja on perusteltu syy epäillä melun ohjearvo-

jen ylittymistä.  (YSL 52§)  

 

20. 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 
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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 §)  

 

21. Toiminnan aiheuttamaa tärinää on mitattava ainakin lähimmillä pohjoispuolisella kiinteis-

töllä jokaisen räjäytysjakson aikana ulkopuolisen mittaajan toimesta. Mittauksia ei tarvitse 

tehdä, jos panostus on alueella aiemmin käytettyä pienempi tai vastaava. Toiminnanharjoit-

taja voidaan määrätä mittaamaan tärinää myös muilta asuinkiinteistöiltä, mikäli valvontavi-

ranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.(YSL 52 §) 

 

22. Laskuojasta lähtevän veden laatua on tarkkailtava silmämääräisesti ja tarvittaessa on otetta-

va pintavesinäyte laskuojasta valvontaviranomaisen kanssa erikseen sovittavalla tavalla. 

(YSL 52, 62 §)  

 

Kirjanpito ja raportointi 

23. Jokaisen toimintajakson aloittamisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle kirjallisesti. 

Toiminnan olennaisesta muuttumisesta, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan 

vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaiselle. (YSL 52) 

 

24. 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, alueelle tuotujen ylijäämämaiden mää-

rä, alkuperä, tuontipäivä ja laatu, kierrätykseen käytettyjen, alueelta poistoimitet-

tujen ja alueelle läjitettyjen ylijäämämaiden määrä.   

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

- käytettyjen polttoaineiden kulutustiedot 

- tiedot tehdyistä melu- ja tärinämittauksista  

- 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 §)  
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25. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista voi ai-

heutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tulee ilmoittaa välittömästi ympäristö-

toimeen ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumiseksi tai tapahtuman tois-

tumisen ehkäisemiseksi. (YSL 52) 

 

26. 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) 

 

27. Toiminnanharjoittajan on asetettava 2000 euron suuruinen vakuus tai esitettävä muu vas-

taava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuus on toimitettava val-

vontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. (YSL 59) 

 

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

tonta rasitusta. 

 

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

ta sijoittuu Jyväskylän yleiskaavan maaseutuelinkeinojen alueelle ja maakuntakaavas-

sa alue on merkitty kalliokiviainesten ottoalueeksi. Alueella ei ole asemakaavaa. Toi-

mintaa ei siten ole sijoitettu kaavan vastaisesti.  

 

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 tai loma-

rakennuksiin ja niiden oleskelualueisiin vähintään 590 metriä, mikä täyttää toimintaan 

sovellettavassa valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja 

kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) annetun 300 vähimmäissuoja-

etäisyyden. Näin ollen toimintaa ei ole sijoitettu ympäristönsuojelulain tai sen nojalla 

annettujen asetusten sijoitusmääräysten vastaisesti. Riittävät suojaetäisyydet varmista-

vat, ettei toiminnasta ennalta arvioiden aiheudu maa-aineslain 3 §:n 4 momentissa tar-

koitettua vaaraa tai kohtuullisin kustannuksen vältettävissä olevaa haittaa asutukselle 

tai ympäristölle.   

 

Meluhaittoja on arvioitu hakijan teettämän melumallinnuksen, melulle altistuvien koh-

teiden sijainnin, määrän ja herkkyyden perusteella. Myös liikennöinti alueelta on 

huomioitu melun haitallisuutta arvioitaessa. Melun terveyshaittojen arvioimiseksi on 

valtioneuvoston asetuksessa 993/1992 melutason ohjearvoista määritelty asumista ja 

loma-asumista koskevat keskiäänitasot. Nämä ohjearvot on valtioneuvoston asetuk-

sessa 800/2010 muutettu raja-arvoiksi. Jaosto katsoo, että tehdyn meluselvityksen pe-

rustella ja meluntorjuntaa sekä toiminta-aikaa koskevat lupamääräykset huomioiden 

toiminta ko. paikkaan on sijoitettavissa niin, etteivät melutason raja-arvot missään 

louhintatilanteessa ylity lähialueen asuin- tai lomakiinteistöillä. 
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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.  

 

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 §). 

 

Lupamääräyksellä 1 on ottamistaso ja –määrä rajoitettu hakemuksen liitteenä olevan 

ottamissuunnitelman mukaiseksi.  
 

Kallionottoalueen kaivurajalta naapuritilan rajaan jätettävän suojaetäisyyden riittävyyt-

tä harkittaessa on otettu huomioon ympäristöministeriön ohje ”Maa-ainesten kestävä 

käyttö” (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009). Kyseisen oppaan mukaan maa-ainesten 

ottamisen yhteydessä tehdyt tutkimukset ja vakiintunut käytäntö ovat osoittaneet, että 

kalliokiviaineksen ottamisalueilla tulee suojaetäisyyden ottamisalueesta rakentamat-

toman naapuritilan rajaan olla vähintään 30 metriä. Edellä mainitusta suojaetäisyydestä 

ei kuitenkaan ole toistaiseksi olemassa selkeää normia, joten asiassa on otettu huomi-

oon, että kyseessä oleva ohje on yleisohje, eikä ota huomioon paikkakohtaisia olosuh-

teita tai toiminnan laajuutta. Suojaetäisyyksien määrittelyssä voidaan siis käyttää ta-

pauskohtaista harkintaa. Tässä tapauksessa on määrätty jätettäväksi vähintään edelli-

sessä luvassa hyväksytty 20 metrin suojaetäisyys rakentamattomaan naapuritilaan. 

Suojaetäisyys on tarpeen, jotta naapurikiinteistölle ei aiheudu haittaa esim. metsän 

kasvulle tai muulle kiinteistön käytölle. Suojaetäisyydestä voidaan poiketa luvanhalti-

jan ja naapurin välisellä sopimuksella. (Lupamääräys 2) 

 

Kaivualueen ja ottotason merkitsemisellä maastoon helpotetaan valvontaa sekä var-

mistetaan, että toiminta on ottamissuunnitelman rajausten mukaista sekä turvallista. 

(Lupamääräys 3)  

 

Varoitusmerkinnöillä sekä aitaamisella varmistetaan ulkopuolisten liikkujien turvalli-

suus alueella. (Lupamääräys 4) 
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Lupamääräyksellä varmistetaan kuivatusvesien hallittu johtaminen sekä vesien riittävä 

esikäsittely ennen alueelta poisjohtamista. (Lupamääräys 5) 

 

Lupamääräys 6 on annettu alueen maisemoinnin ja asiallisen jälkikäytön varmistami-

seksi. Ottamisalueen välittömässä läheisyydessä ei ole asuinalueita, yksittäisiä asuinra-

kennuksia, tai yleisiä ulkoilualueita tai latuverkostoja, eikä alue näy maisemassa muu-

alta kuin ylhäältä käsin. Näin ollen on katsottu mahdolliseksi jättää jyrkkä alle 10 met-

riä korkea seinämä pohjoisreunaan ottamisvaiheen I päätyttyä, kun huolehditaan jyr-

känteen asianmukaisesta suojaamisesta aidalla. Toiminnanharjoittajan mukaan otto-

toimintaa jatketaan edelleen I-vaiheen päätyttyä, joten reunajyrkänteiden lopullinen 

maisemointi tarkastellaan tällöin uudelleen.  

 

Lupamääräys 7 on annettu valvonnan helpottamiseksi 

 

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. 

 

Asutukselle ja erityisesti Hiidenjärven loma-asutukselle aiheutuvan kohtuuttoman rasi-

tuksen ehkäisemiseksi, terveys- ja yleisten viihtyisyyshaittojen ehkäisemiseksi on ra-

joitettu toiminnan vuosittaista kestoa enintään 8 kuukauteen ja rajattu toimintaa vilk-

kaimpana kesälomakautena. Päivittäiset toiminta-ajat on määrätty hakijan vastinees-

saan esittämän mukaisesti asetuksen 800/2010 8§:ssä säädettyjä toiminta-aikoja tiu-

kemmiksi. (Lupamääräys 1) 

 

Määräykset 2-3 rajaavat maa-ainesten kierrätystoiminnan lupahakemuksessa esitetyn 

mukaiseksi. Sen, joka hyödyntää jätettä sijoittamalla tai levittämällä sitä maahan, on 

käytettävä jätettä vain maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyyden kannalta 

tarpeellinen määrä tai siten, että sen käyttö muutoin vastaa mahdollisimman tarkasti 

tarvetta. Alueelle soveltumaton jäte voidaan käsitellä asianmukaisesti esimerkiksi ym-

päristöluvan jätteiden käsittelyyn omaavassa käsittelypaikassa. Pilaantumattomiksi 

maa- ja kiviaineksiksi voidaan katsoa massat, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat alle 

valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-

peen arvioinnista annettujen alempien ohjearvojen. Jälkihoidon tulee olla suunnitel-

mallista ja määräyksillä jälkihoidosta varmistetaan, ettei ympäristölle aiheudu haittaa 

tai vaaraa myöskään toiminnan päätyttyä.  

 

Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä ympäristön yleisen viih-

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

maaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pölypäästöt pidetään mahdolli-
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simman pieninä. Liiallinen pöly saattaa aiheuttaa naapurille kohtuutonta rasitusta, ter-

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

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

voidaan vähentää merkittävästi erilaisin pölyntorjuntatoimin, joista on annettu luvassa 

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

(lupamääräykset 4-6) 

 

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 7) 

 

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 8)  

 

Räjäytyksistä aiheutuu maaperän kautta tärinää ja ilman kautta ilmanpaineaaltoja, jotka 

voivat vaurioittaa mm. rakennuksia. Tärinän aiheuttamat vahingot rakennuksille ym. 

rakenteille voidaan estää huolellisella ennakkosuunnittelulla ja siksi on katsottu tar-

peelliseksi määrätä huomioimaan tärinälle mahdollisesti alttiit kohteet jo räjäytyksiä 

suunniteltaessa. Kallion räjäytyksistä aiheutuu ympäristöön äkillistä melua ja tärinää, 

joten räjäytyksistä ennakolta ilmoittamista koskeva määräys on katsottu vielä erikseen 

tarpeelliseksi. (lupamääräys 9) 

 

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 10-11) 

 

Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen ehkäisemiseksi on annettu määrä-

yksiä alueella varastoitavista polttoaineista ja öljytuotteista sekä niiden käsittelystä, 

työkoneiden pesusta ja huollosta, jätehuollosta, onnettomuuksiin varautumisesta ja ve-

sien johtamisesta alueelta. (lupamääräykset 12-16) 

 

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 17) 

  

Pölymittausvelvoite on annettu valvonnallisista syistä sekä pölyntorjuntatoimien tehos-

tamistarpeen arvioimiseksi. Pölymittauksilla voidaan varmistaa, ettei ilmanlaatua kos-

kevia ohje- tai raja-arvoja ylitetä (lupamääräys 18)  
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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 19-20) 

 

Lupamääräys 21 on annettu valvonnallisista syistä tärinän heilahdusnopeuksien totea-

miseksi tärinälle altistuvissa kohteissa.  

 

Luvan saajan on oltava selvillä toimintansa päästöistä ja niiden vaikutuksista ympäris-

töön. Puhtaiden ylijäämämaiden käsittelystä ja läjittämisestä tai murskaustoiminnasta 

ei lähtökohtaisesti etäisyys lähimpiin vesistöihin huomioiden aiheudu vesistövaikutuk-

sia, joten säännöllistä vesistötarkkailua ei ole katsottu tarpeelliseksi. Tarvittaessa, 

esim. epäiltäessä, että alueelle on tuotu pilaantuneita maita, voidaan määrätä otettavak-

si tarkkailunäyte, jolla saadaan selville läjitystoiminnan vaikutukset pintavesiin. 

 

Määräys 23 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.  

 

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 24)  

 

Määräys ilmoittaa häiriötilanteista on annettu valvonnallisista syistä ja toiminnasta 

mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi. (lupamääräys 25) 

 

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 

26)  

 

Jätteen käsittelyä harjoittavalta on vaadittava ympäristöluvan yhteydessä vakuus tai 

muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuutta voidaan 

tarkistaa maisemoinnin etenemisen mukaan. 2000 euron vakuus on katsottu riittäväksi, 

kun huomioidaan maa-ainesluvassa jälkihoidon ja muiden alueen siistimis- ja turvalli-

suustoimenpiteiden toteutumisen varmistamiseksi määrätty vakuus. (lupamääräys 27) 

 

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 §) 
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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 pitkään.  Hakemuksen kohteena oleva louhinta-alue ei 

ole enää luonnontilainen ja siltä on pääosin puusto ja pintamaat poistettu. Toiminnan 

aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, koska alueella on voimassa oleva 

maa-aines- ja ympäristölupa ja kyseessä on olemassa oleva toiminta. Toiminnalta vaadi-

taan ympäristönsuojelulain 101 §:n mukainen 5000 euron vakuus ympäristön saattamisek-

si ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Va-

kuuden on oltava voimassa 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.  
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Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-

jen ympäristönsuojelusta 800/2010 

Rakennus- ja ympäristöjaoston 5.12.2017 hyväksymä Jyväskylän kaupungin maa-

ainestaksa 

 

VAKUUS 

Hakijan tulee toimittaa ennen ottamistoiminnan aloittamista 42 000 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 §)  
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisen yhteisluvan käsittelystä viranomai-

sessa voidaan periä maksu (MAL 23 §).  

 

Tämän yhteislupapäätöksen käsittelymaksu on 9044,5 euroa. Yhteislupamaksuun sisäl-

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

ta huolimatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pääasian yhteydessä perittävä 

370 euron lisämaksu. Maksu perustuu rakennus- ja ympäristölautakunnan 5.12.2017 

vahvistamaan maa-ainestaksaan.  

 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN   
 

Ote päätöksestä  

 Destia Oy, Kiviaines/ 

 Simo Tarkkanen 

 Graanintie 7 

50190 Mikkeli 
 

Jäljennös päätöksestä  

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

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaosto 

Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta  

Muistutuksen tekijät 

 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla. 

 

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  

 

 

 

 

 


