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ASIA 

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

kainen yhteislupa kalliokiviaineksen ja soran ottoon sekä kiviaineksen louhintaan ja 

murskaukseen.  

HAKIJA  

Oy Eurobella Ab 

Sienakatu 8 

40320 Jyväskylä 

y-tunnus 0893199-3 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Toiminta sijoittuu Tiituspohjaan Keskiranta 179-401-5-229 kiinteistölle Jyväskylän 

kaupungin Jyväskylän kylään noin 11 kilometriä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen.   

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Kallion louhinta ja kiven murskaus on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 

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

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 perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

käsittelee kivenlouhintaa ja siirrettävää murskaamoa koskevan lupa-asian.  

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus on tullut vireille 2.10.2017 ja sitä on täydennetty 

16.10.2017 ja 13.11.2017. 

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Alueella ei ole aiempia lupia, mutta tilan alueella nyt haettavan ottamisalueen poh-

joispuolella on vanha soranottoalue. Soranotto kyseisellä alueella on jo päättynyt ja 

alue maisemoitu.  

 

Alueella ei ole asemakaavaa ja Jyväskylän kaupungin yleiskaavassa alue on merkitty 

maaseutuelinkeinojen alueeksi. Keski-Suomen maakuntakaavassa ei ole alueelle mer-

kintöjä.  

 

HANKEALUEEN SIJAINTI JA SEN YMPÄRISTÖ 
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Sijainti 

Ottamisalue sijaitsee Tiituspohjassa noin 11 kilometriä Jyväskylän keskustasta pohjoi-

seen. Toiminta sijoittuu kahdelle, toisistaan noin 200 metrin etäisyydellä sijaitsevalle 

osa-alueelle Majaperäntien pohjois- ja eteläpuolelle. Hanke-alueen eteläisin osa-alue 

(osa-alue 1, soranottoalue), sijaitsee lähimmillään noin 90 metriä Majajärvestä länteen 

ja pohjoisin osa-alue (osa-alue 2, kallionlouhinta-alue) noin 250 metriä Majajärvestä 

luoteeseen. Hankealueen pohjoispuolella noin 300 metrin etäisyydellä on Lemminkäi-

nen Infra Oy:n soranmurskausalue.  

 

Hanke-alueen lähimmät vakituiset asuinrakennukset sijoittuvat noin kilometri eteläi-

simmästä osa-alueesta kaakkoon. Lähin loma-asunto sijaitsee Majajärven rannalla lä-

himmillään noin 160 metriä osa-alueen 1 (sora-alue) itäpuolella. Kallionottoaluetta lä-

hinnä oleva loma-kiinteistö sijaitsee Majajärven rannalla noin 450 metriä kaakkoon. 

Etäisyys suunnitellulta soranmurskauspaikalta lähimpään loma-asuntoon on noin 320 

metriä.  

 

Osa-alueen 1 itäpuolella noin 40 metrin etäisyydellä on voimajohtolinja.  

 

Luonnonolot ja maisema 

 

Tmi Seppo Sysmäläinen on 17.5.2016 kartoittanut maastossa tilan alueella mahdolli-

sesti olevat metsälain 10 §:n mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt ja muut mah-

dolliset suojeltavat eläin – ja kasvilajit.  

 

Kartoituksen mukaan osa-alue 1 on suurimmaksi osaksi hakkuuaukeaa ja vain alueen 

etelä- ja länsiosassa on reunoilla täysikasvuista havumetsää. Alue 2 on avokalliota ja 

kuitupuuvaiheessa olevaa mäntymetsää. Hankealueen metsät ovat olleet normaalissa 

metsätalouskäytössä, eikä tilalla havaittu merkkejä liito-oravan esiintymisestä, tai 

muista suojeltavista eläin- ja kasvilajeista taikka arvokkaista luontotyypeistä.  

 

Soranottoalueen ja Majajärven väliin jää korkea ottamaton harju maa-ainesta. Korkea 

mäki on tehokas näkemäeste järveltä ottoalueelle päin. Jäljelle jäävä harjun osa on 

myös suojana kesäasutukseen päin torjuen melun leviämistä ko. suuntaan. Sora-alueen 

pohjoisosissa on soranottoalueen reunasta järven rantaan matkaa noin 90 m. Tällä vä-

lillä kasvaa luontaisesti puustoa, joka estää suoran näköyhteyden järveltä päin. Ranta-

aluetta halkovat nykyisin kesäasunnolle menevä tie ja Fingrid Oy:n sähkölinja, jotka 

osaltaan ovat muuttaneet luontaista maisemakuvaa.  

 

Keskirannan tilalla noin 500 metriä ottamisalueesta länteen on arkeologinen kohde, 

joka on vanha pyyntikuoppa.  

 

Osa-alueelta 1 löytyy pääasiassa soraa, hiekkaa, kivistä soraa, paikoin hienoa hiekkaa 

sekä silttiä. Osa-alueen 2 kalliopinta on noin 0-1 metriä maanpinnasta.  

 

Pohja- ja pintavedet 

Hakemuksessa esitetty suunnitelma-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. 

Alueelle ei ole asennettu pohjavesiputkia. Tilan Majaperä 5:228 alueella lähellä Maja-

järven rantaa on vesikaivo. Pohjaveden virtaussuunta on kaivosta ottoalueen suuntaan 

ja kaivon vesipinnankorkeus määräytyy Majajärven vedenpinnan korkeuden mukaan. 
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Noin 160 metriä kallionottamisalueelta luoteeseen on naapuritilan puolella luonnonti-

lainen lähde.  

 

Lähin pintavesi (Majajärvi) sijaitsee noin 90 metriä osa-alueelta 1 itään. Järven pinta 

on ollut 28.12.2016 tasolla N2000 + 128,68 m. Majajärvestä laskevassa ojassa uuden 

metsäautotien varrella kallioalueen eteläpuolella oli vesipinta vuoden 2016 lopussa ta-

solla N2000 + 128,11 m ja kallionottoalueen varastoalueen alakulmassa N2000 

+127,20 m.  

 

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA 

  

Yleiskuvaus toiminnasta 

 

Pohjoisimmalla 1,05 ha:n ottoalueella kallion louhinta aloitetaan lounaisreunasta. 

Louhintasyvyys on enimmillään noin 15 m ja keskimäärin noin 8,5 m. Alin ottotaso 

on N2000 +129 m ja kokonaisottomäärä 90 000 m3. Kallioseinät louhitaan jyrkkinä 

noin 5/1-8/1 luiskilla ja pohja louhitaan kaltevaksi (n. 0,5 %). Jyrkkä seinämä suoja-

taan väliaikaisesti aidalla tai vähintään 2 metriä korkealla maavallilla. Eteläinen noin 

4,4 ha:n soranottoalue on jaettu kahteen ottovaiheeseen. Nyt lupaa haetaan alueen 

pohjoisimman noin 1,8 ha:n I-vaiheen ottamiseen. Soranotto etenee alueen pohjois-

reunasta etelään ja kaakkoon. I-vaiheen alin ottotaso on N2000 +130 m ja kokonaisot-

tomäärä on 100 000 m3.  

  

Tiedot ottamisalueesta 

Ottamisalueen pinta-ala:  2,85 ha 

Pohjaveden korkeustiedot: Ei tiedossa (Majajärvi +128,68 m, N2000) 

Alin ottamistaso:  +129 (pohjoisosa), +130 (eteläosa), N2000 

 

Ottamismäärä ja –aika 

 Maa-aines:   sora ja kalliokivi 

 Haettu kokonaismäärä: 90 000 m3 (kallio), 100 000 m3 (sora) 

 Vuotuinen otto: 19 000 m3 

 Ottamisaika:   10 vuotta 

 

Puusto poistetaan ottamisen etenemisen mukaan. Kannot ja muut hakkuujätteet kulje-

tetaan pois tai poltetaan. Pintamaat poistetaan vaiheittain ottamisen edetessä ja ne va-

rastoidaan ottamisalueen reunoille. Pintamaita arvioidaan kertyvän soranottoalueelta 

(1-alue) ensimmäisessä vaiheessa noin 5000 m3 ja kallionottoalueelta noin 6000 m3. 

Pintamaat käytetään alueen viimeistelytöissä pintamateriaalina. Pintamaita voidaan 

käyttää myös väliaikaisena noin 2 m korkeana suojavallina sellaisten jyrkkien luiskien 

päällä, joissa ottaminen jatkuu myöhemmin eteenpäin.  

 

Ottamisalueet ja ottosyvyys merkitään maastoon paaluilla ja korkeusmerkeillä. Alu-

eelle asennetaan työmaasta kertovia tauluja sekä kallionottoalueelle jyrkästä kalliosei-

nämästä varoittavia tauluja. Ulkopuolisten pääsy alueelle estetään puomilla. Kallionot-

toalueella 2 metriä korkeammat tai 1:2 jyrkemmät seinämät suojataan tukevalla teräs-

verkkoaidalla tai noin 2 metriä korkealla maavallilla.  

 

Kallionottoalueen pohja muotoillaan kaltevaksi (0,5 %). Kallionottoalueelta hulevedet 

johdetaan varastoalueen alareunaan kaakko-luode suuntaisesti kaivettavaa ojaa pitkin 
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varastoalueen luoteiskulmaukseen rakennettavaan 5x12 m:n kokoiseen laskeutusaltaa-

seen. Altaasta vedet ohjataan vieressä oleviin ojiin luoteen suuntaan.   

 

Pohjaveden pintaan arvioidaan jäävän noin 1-1,5 m:n paksuinen suojamaakerros ja 

alin ottotaso tulee aina olemaan vähintään 1 m ylimmän pohjavesipinnan yläpuolella.  

 

Ympäristöluvanvarainen toiminta käsittää kalliokiven louhinnan, kivilouheen ja soran 

murskauksen siirrettävällä murskauslaitoksella.  

 

Toiminta-ajat:  

 
Toiminto päivittäinen  

toiminta-aika 

Viikoittai-

nen 

toiminta-

aika 

 

Murskaus 7-22 ma-pe satunnaisesti myös la klo 7-18 

Poraus 7-22 ma-pe satunnaisesti myös la klo 7-18 

Rikotus 7-22 ma-pe  

Räjäytys 7-22 ma-pe satunnaisesti myös la 7-18 

Kuljetus ja 

kuormaus 

6-22 ma-pe satunnaisesti myös la klo 7-18 

 

Toiminta on ympärivuotista, mutta murskaus pyritään suorittamaan pääosin syksyllä ja 

poikkeustapauksissa varhaiskeväällä sekä talvella sääolosuhteiden sallimissa puitteis-

sa. Kallion louhintaa ja murskausta on noin 5-10 päivää kerrallaan 1-3 vuoden välein.  

Liikennöinti tapahtuu uutta metsäautotietä pitkin Majaperäntieltä pohjoiseen vanhalle 

soranottoalueelle, josta on vanha tieyhteys asumattomien alueiden läpi yleiselle tielle.  

 

Tuotanto ja käytettävät raaka-aineet  

 

Louhintatyö koostuu porauksesta, räjäytyksistä ja kivenrikotuksesta. Louhinnassa ja 

räjäytysaineiden käsittelyssä noudatetaan viranomaisten antamia turvallisuusohjeita, 

kuten valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011), 

työturvallisuuslakia (738/2002) ja kemikaalilakia (599/2013). 

 

Porauskalustona käytetään pölynkeräyslaitteistolla varustettua poravaunua. Ylisuurten 

lohkareiden rikotus tehdään kaivinkoneeseen kiinnitetyllä hydraulisella iskuvasaralla. 

Louhe siirretään pyöräkuormaajalla tai kaivinkoneella murskauslaitokseen ja edelleen 

suunnitelmakartan mukaisille varastoalueille.  

 

Kiviaineksen murskaus tehdään siirrettävällä murskauslaitoksella, jonka paikka alueel-

la vaihtelee ottovaiheen mukaan. Laitoksen kokoonpano määräytyy kullakin kerralla 

urakoitsijan käyttämän kaluston mukaan. Laitosten väliset tekniset erot ovat suhteelli-

sen pieniä. Laitos koostuu yleensä esi- ja välimurskaimesta ja yhdestä tai useammasta 

jälkimurskaimesta sekä seulastosta. Kiviaines syötetään pyöräkuormaajalla tai siirto-

autolla syöttimeen, joka annostelee materiaalin esimurskaimeen. Ensimmäisen murs-

kausvaiheen tuote siirretään kuljettimella välimurskaan tai seulalle.  

 

Tuotteet varastoidaan väliaikaisesti ottamisalueen varastoalueilla. Varastointiaika tuot-

teilla on 1-3 vuotta. 

 

Murskauslaitoksen käyttövoima tuotetaan kevytpolttoöljy-käyttöisellä aggregaatilla.   
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Kallio- ja soramursketta valmistetaan vuodessa keskimäärin 30 000 t ja enintään 40  

000 t. 

 

Polttoaineet  

Kallion louhintaan ja murskaukseen käytetään kevyttä polttoöljyä keskimäärin 35 m3 

ja enintään 45 m3 vuodessa. Öljyjä käytetään keskimäärin 0,5 m3 ja enintään 0,65 m3 

vuodessa. Voiteluaineita käytetään keskimäärin 0,3 m3 ja räjähteitä keskimäärin 14 

tonnia vuodessa.   

 

Ottoalueella ei yleensä säilytetä poltto- tai voiteluaineita eikä muita liukenevia kemi-

kaaleja tai pestä, huolleta taikka tankata koneita ja laitteita. Mikäli alueella varastoi-

daan ottamistoimintaan liittyviä poltto- ja voiteluaineita sekä, jos alueella säilytetään, 

huolletaan ja tankataan toiminnassa käytettävää kalustoa, rakennetaan alueelle nesteitä 

läpäisemätön ja reunoilta korotettu tukitoiminta-alue. Nesteitä läpäisemätön suojara-

kenne voidaan rakentaa asentamalla tasoitetun pohjamaan päälle HDPE-muovikalvo, 

jonka päälle asennetaan vähintään 30 cm:n kerros hiekkaa.  

 

Poltto- ja voiteluaineet säilytetään kaksoisvaippasäiliöissä, joissa on ylitäytönestimet 

ja tankkauslaitteisto varustetaan sulkuventtiilillä. Tankkauslaitteisto lukitaan.  

  

Liikenne 

Keskimäärin raskaanliikenteen käyntejä on n. 0-6 käyntiä päivässä ja enintään 10 

käyntiä päivässä. Kuljetusta on ympärivuotisesti, mutta vilkkainta liikennöinti on ke-

vät- ja syyskesällä sekä syksyllä.   

 

Kaivannaisjätehuoltosuunnitelma 

Alueella muodostuu noin 11000 m3 pintamaita ja 300 m3 kantoja ja hakkuutähteitä. 

Kaivannaisjätteet käytetään ottamisalueen maisemointiin tai ne kuljetetaan ottamis-

alueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi.  

 

Maisemointi ja jälkihoito 

Maisemointia tehdään mahdollisuuksien mukaan vaiheittain ottamisen etenemisen 

mukaan. Ottamistoimintaa on sora-alueella tarkoitus jatkaa lupakauden jälkeen suun-

nitelman 2-vaiheen alueella, joten lopullinen alueen maisemointi jää tehtäväksi 2-

vaiheen ottotoiminnan jälkeen. Jälkihoidon yhteydessä alue siistitään. Luontoon kuu-

lumattomat rakenteet, romut ja jätteet viedään asiaankuuluviin keräilypaikkoihin.  

 

Sora-alueen luiskat viimeistellään vähintään kaltevuuteen 1:3 oton etenemisen mu-

kaan. Kallionottoalueen reunamilla kallion päällä oleva maa-aines verhotaan pinta-

mailla ja luiskataan kaltevuuteen 1:2. Kallioseinämät, jotka ovat yli 2 metriä korkeita, 

suojataan pysyvällä teräsverkkoaidalla.  

 

Varastoalueiden pohjamaana voidaan käyttää alueelta kuorittua pohjamaata ja ylijää-

mämassoja. Alueen maisemointiin ei käytetä muualta tuotuja ylijäämämassoja. Pohja-

kerroksen paksuus on vähintään 30-40 cm. Pohjamaan päälle levitetään alueelta kuori-

tut pintamaat 10-20 cm:n kasvualustakerrokseksi. Myös kalliokiven murskauksesta 

syntynyt, hyödyntämättä jäänyt hieno kiviaines sopii kasvualustaksi, kun siihen sekoi-

tetaan 3-5 paino-% pintamaita, turvetta tai kuoriketta. Alueen puusto uudistetaan luon-



 6 

taisesti ja tarvittaessa metsittymistä nopeutetaan täydennysistutuksin. Metsän uudis-

tamisessa noudatetaan yleisiä metsänviljelyohjeita.  

 

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  
 

Vaikutukset luonnonoloihin ja maisemaan 

 

Maastotutkimuksen yhteydessä tehdyn perushavainnoinnin perusteella alueella ei ole 

havaittu harvinaisia, uhanalaisia tai suojeltuja kasvi- tai eläinlajeja. Suunnitelma-

alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole maisemallisia tai muita suojeluva-

rauksia, joten ottamistoiminnalla ei ole näihin vaikutuksia. Ottamistoiminnalla ei ole 

vaikutuksia seudun kaukomaisemakuvaan. Kalliokiven oton vaikutukset kohdistuvat 

lähinnä lähimaisemaan ja ottoalueeseen ja ovat vain ottamistoiminnan aikaisia. Lä-

himmiltä kiinteistöiltä ja yleiseltä tieltä ei ole näköyhteyttä ottoalueelle.  

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

 

Maaperän ja pohjaveden suojelun kannalta keskeistä on poltto- ja voiteluaineiden sekä 

mahdollisesti syntyvien erilaisten jätteiden huolellinen käsittely ja varastointi.  

 

Kallionottoalueen hulevedet johdetaan laskeutusaltaan kautta ojiin. Veden mukana 

kulkeva kivipöly laskeutuu altaan pohjalle. Allas tyhjennetään vuosittain. Toiminnasta 

ei aiheudu jätevesipäästöjä.  

 

Polttoaineet varastoidaan ylitäytönestimellä varustetussa kaksoisvaipallisessa -

säiliössä, joka sijoitetaan muovitetulle alustalle. Alueella säilytetään öljynimeytykseen 

soveltuvaa ainetta mahdollisia vuototilanteita varten.  

Työkoneita valvotaan siten, ettei niistä pääse vuotamaan maahan poltto- tai voiteluai-

neita.  

 

Öljytuotteet, voiteluaineet ja mahdolliset vaaralliset jätteet varastoidaan tiivispohjai-

sessa lukittavassa teräskontissa. Öljytuotteiden varastointimäärä pyritään pitämään 

mahdollisimman pienenä.  

 

Hakijan arvion mukaan toiminnasta ei aiheudu haittaa vesistöön. Toiminnan vesistö-

vaikutuksia ei voi erottaa vesialueeseen normaalisti kohdistuvasta muusta kuormituk-

sesta.  

 

Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Alueen pohjaveden pinnasta ei 

ole tarkkaa tietoa, mutta Majajärven vedenpinta on ollut 28.12.2016 tasolla N2000 

+128,68 ja Majajärvestä laskevassa ojassa vedenpinta on ollut N2000 +128,11. Kalli-

onottoalueen varastoalueen eteläkulmassa olevan ojan vedenpinta on ollut tasossa 

N2000 +127,20.  

 

Hakija esittää, että ylimmän pohjavesipinnan päälle jätetään aina vähintään 1 m:n suo-

jamaakerros. Kun pohjavesipinnan päälle jätetään vähintään hakijan esittämä suoja-

maakerros ja toimitaan muutoinkin ottamissuunnitelmassa ja hakemuksessa pohjave-

den suojelemiseksi esitettyjen toimenpiteiden mukaisesti, ei hankkeesta aiheudu hait-

taa pohjaveden tilaan ja sen riittävyyteen.   
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Melu ja tärinä 

 

Alueella syntyy melua maa-ainesten otosta, murskauksesta, kuormauksesta ja kulje-

tuksesta. Murskauslaitoksen melulähteet ovat murskaimet, seulat ja kuljettimet sekä 

pyöräkuormaaja. Murskauslaitoksen toiminta-aikana esiintyvä melu on osittain im-

pulssimaista. Kuormauksesta ja kuljetuksesta aiheutuva melu on tasaista liikenneme-

lua.  

 

Murskauslaitoksen aiheuttamaan melutasoon häiriintyvissä kohteissa vaikuttaa etäi-

syys, maanpinnan muoto ja –laatu, äänilähteen ja havaintopisteen korkeussuhteet sekä 

melupäästön suuruus ja taajuus. Murskaamon oikealla sijoittamisella voidaan vähentää 

melun leviämistä ympäristöön. Murskaamo sijoitetaan mahdollisimman alhaiselle ta-

solle maastoon nähden noin 10-25 m:n etäisyydelle ottorintauksesta. Tuotevarastoka-

sat sijoitetaan meluesteiksi häiriintyvien kohteiden suuntaan noin 10-20 metrin etäi-

syydelle murskasta. Varastokasoista tehdään noin 8 metrin korkuisia.  

 

Melun syntymistä ehkäistään käyttämällä suojausominaisuuksiltaan nykyaikaista ka-

lustoa, jossa mm. syötin ja pääseula ovat kumitettuja ja kuljettimet koteloituja.  

 

Hakemuksen mukaan louhinta- ja murskaustoiminnan melutasot eivät ylitä lähimpien 

asuinrakennusten kohdalla päiväajan raja-arvoa 55 dB ja loma-asuntojen kohdalla päi-

väajan raja-arvoa 45 dB. Hakija perustelee näkemystään Suomen ympäristökeskuksen 

julkaisussa ” Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa” olevalla äänen leviä-

mistä kuvaavalla esimerkillä. Esimerkin mukaan, kun murskaamon kahdella sivulla on 

10 metriä korkeat esteet 25 metrin etäisyydellä murskasta (tässä tapauksessa murske-

kasat ja louhintarintaus), äänitaso ko. sivuilla pehmeällä maanpinnalla laskee alle 55 

dB:n noin 250 metrin matkalla. Rintauksen puolella, missä porataan ja räjäytetään, 

saavutetaan vastaava äänitaso noin 400 metrin matkalla. Suunnissa, missä ei ole estet-

tä, äänitaso laskee 55 dB:n alapuolelle noin 450 metrin matkalla. Räjäytyksistä aiheu-

tuva tärinä on lyhytkestoista, eikä siitä arvioida aiheutuvan vaurioita lähimmissä koh-

teissa. Louhinta suoritetaan ammattitaitoista työvoimaa käyttäen viranomaisohjeiden 

mukaisesti.  

 

Päästöt ilmaan 

 

Toiminnasta aiheutuvat laskennalliset ilmanpäästöt ovat: 

- Hiukkaset 0,4 t/a 

- Rikkidioksidi 0,1/a 

- Typen oksidit 3,0 t/a 

- Hiilidioksidi  120 t/a 

 

Kohteessa käytettävällä murskaamolla sallittu leijuma (0,4 mg3, 2 tuntia) vapaassa ti-

lassa kahden tunnin aikana alitetaan 150 metrin etäisyydellä pölylähteestä. Hakija ar-

vioi, että toiminnasta aiheutuvat hengitettävien hiukkasten (PM10) päästöt eivät ylitä 

ilmanlaadusta säädettyjä raja-arvoja lähialueen vakituisten tai loma-asuntojen lähellä, 

eikä toiminnalla arvioida olevan vaikutusta ilman laatuun laitosalueen ulkopuolella.   

 

Pölypäästöjä vähennetään mm. käyttämällä pölynkeräysjärjestelmällä varustettua po-

ravaunua, kastelemalla kiviainesta, varastokasoja ja kuormia, suojaamalla seulastot ja 
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muut pölylähteet peittein ja koteloinnein. Myös varastokasojen ja murskan sijoittelulla 

pyritään estämään pölyn leviämistä häiriintyviin kohteisiin. Murskaus pyritään teke-

mään ajankohtana, jolloin tuulen suunta on häiriintyvistä kohteista poispäin.  

 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen  

Alueella muodostuu yhdyskuntajätteitä vuosittain noin 500 kg ja ne toimitetaan kun-

nalliseen jätekeräykseen. Metallijätteitä muodostuu vuosittain noin 400 kg ja ne toimi-

tetaan romuliikkeeseen. Jäteöljyjä syntyy 200 kg/a ja kiinteitä öljyisiä jätteitä 30 kg/a. 

Vaaralliset jätteet varastoidaan väliaikaisesti tiivispohjaisessa teräskontissa ja ne toi-

mitetaan säännöllisesti hyväksyttyihin ongelmajätteen käsittelypaikkoihin.   

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA SEKÄ TOIMINNAN JA SEN 

VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Paras käyttökelpoinen tekniikka 

Laitosalueella noudatetaan ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua parasta käyttökelpoista 

tekniikkaa. Laitoksen työvaiheissa käytetään nykyaikaista ja kunnossa olevaa kalustoa, 

jota huolletaan.  

 

Käyttötarkkailu 

Laitokselle nimetään vastuuhenkilö. Laitoksella pidetään käyttöpäiväkirjaa, josta il-

menevät toimintaan liittyvät tapahtumat, mm. laitoksen käyntiajat, huollot, kalusto, 

tuotantomäärät, tiedot käytetyistä raaka-aineista, sääolot, tehdyt tarkastukset ja tark-

kailut, poikkeukselliset tilanteet, kemikaali- ja polttoainetoimitukset, tankkauspaikan 

kunto sekä poltto- ja öljysäiliöiden ja ongelmajätevaraston kunto. 

 

Päästötarkkailu  

Laitoksen vastuuhenkilö tarkkailee toimintaa jatkuvasti. Pintavesien laatua, melua ja 

pölyä tarkkaillaan aistinvaraisesti. Melu- ja pölymittauksia suoritetaan, jos erityinen 

syy niin vaatii.  

 

Raportointi 

Toiminnasta laaditaan valvontaviranomaiselle vuosiraportti, jossa esitetään vuosittain 

tiedot edellisvuoden toiminnasta mm. toiminta-ajat, tuotantomäärät, alueelta lähtenei-

den tuotteiden määrä, polttoaineen kulutus, jätemäärät ja toimituspaikka sekä häiriö- 

ja poikkeustilanteet.  

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN  

Toimintaan arvioidaan liittyvän vähän riskejä. Merkittävimmät ympäristöriskit liitty-

vät poltto- ja voiteluaineiden käsittelyyn ja hydrauliikkaöljyjen ja polttoaineiden pää-

syyn häiriö- tai onnettomuustilanteessa pinta- ja pohjaveteen.  

 

Ympäristöriskejä vähennetään mm. suorittamalla ottoa ja murskausta suunnitelmalli-

sesti. Työntekijät pidetään tietoisina ympäristöluvan ehdoista. Alueella työskenneltä-

essä kiinnitetään erityistä huomioita laitteiden ja koneiden huoltoon, kuntoon, öljyvuo-

toihin, polttoaineiden käsittelyyn ja työaikaiseen varastointiin. Alueelle varataan imey-

tysainetta mahdollisia onnettomuustilanteita varten. Mahdollisen öljyvahingon sattues-

sa estetään tilanteen paheneminen ja ryhdytään toimiin öljyyntyneen maan poista-

miseksi. Asiasta ilmoitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  
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Riskejä voidaan pienentää asianmukaisella koneiden ja kaluston huollolla, ylläpidolla, 

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

liisin, pelastuslaitoksen ja ympäristönsuojeluviranomaisen yhteystiedot pidetään hel-

posti saatavilla.  

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Lupa-

hakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan 17.11 – 18.12.2017 

yleisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17, 40100 

Jyväskylä. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu 17.11.2017 sanomalehti Keski-

suomalaisessa. Asianosaiset (noin 500 m:n etäisyydeltä ottamisalueesta olevat kiinteis-

töt) on kuultu 15.11.2017 lähetetyllä virkakirjeellä.   

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Lupahakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.  

Lausunnot  

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto on 28.12.2018 saapuneessa lausunnos-

saan todennut seuraavaa: 

 

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

aikarajoja. Kuitenkin murskaamista, poraamista tai räjäytyksiä ei saa tehdä viikonlop-

puisin eikä arkipyhinä eikä kesäaikana (1.6. - 31.8.). Kuormauksia tai kuljetuksia voi 

tehdä poikkeustapauksissa myös la klo 7-16.  

 

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

mukaisia melutason ohjearvoja ei ylitetä. 

 

Toiminta tulee toteuttaa siten, että sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (545/2015) 

mukaisia melun toimenpiderajoja asunnoissa tai muissa oleskelutiloissa ei ylitetä 

(asuinhuoneet päiväajan klo 7–22 keskiäänitaso LAeq  35 dB). 

 

Melua aiheuttavat toiminnot tulee pyrkiä tekemään ajankohtana, jolloin tuulen suunta 

on häiriintyvistä kohteista poispäin. 

 

Laitoksen toiminnan ympäristömeluvaikutukset tulee selvittää melumallilaskelmien 

avulla.  

 

Melun torjuntatoimenpiteiden riittävyys tulee varmistaa melutasojen mittauksin lä-

himmiltä kiinteistöiltä toiminnan alkuvaiheessa sekä tarvittaessa myös jatkossa. Mit-

tauspiste tulee valita siten, että tulokset kuvaavat asukkaisiin kohdistuvaa tyypillistä 

melualtistusta ja antavat riittävän luotettavan ja edustavan kuvan melun alueellisesta ja 

ajallisesta vaihtelusta sekä melun syistä. 

 

Toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa. Ajoneuvojen nostattamaa pölyä voidaan vä-

hentää pitämällä ajonopeudet alhaisina. Laitokselle johtavien teiden ja muun toimin-

taympäristön pölyntorjunnasta on huolehdittava tarvittaessa kastelemalla. Laitokselle 

johtavan tien kastelu- ja suolaamisajankohdat on kirjattava.  

 



 10 

Lähialueen talousvesikaivojen osalta tulee varmistua, että veden laatu ei toiminnan 

edetessä heikkene. Tarvittaessa lähialueen talousvesikaivojen veden laatu tulee tutkia 

esim. vähintään kerran vuodessa. 

 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

Hakija on 17.1.2018 antamassaan vastineessa ympäristöterveysjaoston lausuntoon to-

dennut, että toimittaa melumallinnuksen.  

 

Promethor Oy:n tekemä melumallinnus on toimitettu 28.2.2018. Selvityksessä on tar-

kasteltu osa-alueella yksi tapahtuvan soran murskauksen sekä osa-alueella kaksi tapah-

tuvan kallion louhinnan ja murskauksen melun leviämistä ympäristöön. Soranmurs-

kauksen ja kalliokiven murskauksen yhteismelua ei ole mallinnettu, koska ne tehdään 

aina eri aikaan. Porausmelu on myös mallinnettu erikseen. Melun leviämistä on tarkas-

teltu ns. myötätuulitilanteessa ja niin, ettei puuston melua vähentävää vaikutusta ole 

huomioitu. Melulähteinä on huomioitu murskauslaitos, pyöräkuormaaja, poravainu ja 

rikotin ja toiminta-aikana on käytetty hakemuksen toiminta-aikoja. Lähtömelutasoina 

on käytetty yleisesti vastaavissa tilanteissa mitattuja äänitehotasoja. Murskauksen on 

oletettu olevan käynnissä 100 % toiminta-ajasta, poran ja rikotuksen 50 % toiminta-

ajasta ja pyöräkuormaajan 75 % toiminta-ajasta. Liikenne on huomioitu siten, että kul-

jetuksia arvioidaan olevan enintään 10 kuljetusta päivässä. Mallinnuksessa on huomi-

oitu ottamissuunnat ja mm. se, että soranmurskauksen on oletettu siirtymän ottorin-

tauksen mukaan kohti kaakkoa/etelää.  

 

Tuloksiin ei ole lisätty iskumaisuudesta tai kapeakaistaisuudesta johtuvaa korjausta, 

koska melu ei ole luonteeltaan kapeakaistaista ja iskumaisuutta ei ole mahdollista tar-

kasti arvioida mallinnuksen keinoin. Melun iskumaisuus voidaan arvioida ainoastaan 

käynnissä olevan toiminnan aiheuttaman melun mittauksilla ja havainnoilla. Murs-

kauksen ja rikotuksen melu on yleensä iskumaista muutamien satojen metrien etäisyy-

dellä, mutta iskumaisuus häviää etäisyyden kasvaessa.   

 

Mallinnuksen mukaan soran ottamisen ja murskauksen sekä liikenteen aiheuttamasta 

melusta ei aiheudu melutason raja-arvojen ylityksiä lähialueen vakituisesti asutuilla 

kiinteistöillä. Sen sijaan soranmurskauksen melu ylittää päiväajan keskiäänitason 45 

dB yhdellä luoteispuolisella loma-asunnolla ilman melusuojausta. Kaakkoispuolisella 

loma-asunnolla päiväajan keskiäänitaso jää raja-arvon 45 dB alle, kun murskaus teh-

dään ottamisrintauksen läheisyydessä. Soranmurskauksen melun leviämistä luoteis-

suuntaan voidaan vähentää varastokasojen sijoittelun avulla. Melulaskennan mukaan 

kaikkien lähialueen loma-asuntojen piha-alueilla päiväajan keskiäänitaso laskee alle 

raja-arvon 45 dB, kun soranmurskaus tehdään suojattavasta luoteispuolisesta loma-

asunnosta katsottuna vähintään 6 metriä korkean varastokasan takana. Esimurskan voi 

sijoittaa enintään 10 metrin etäisyydelle kasasta. Kasojen tulee olla pituudeltaan ja 

muodoiltaan sellaisia, että luoteispuoliselta loma-asunnolta tarkasteltuna murska jää 

kokonaisuudessaan kasojen suojaan.  

 

Kallioporauksen päiväajan keskiäänitaso on noin 45 dB tai vähäisesti yli lähimmillä 

lomarakennuksilla ottamisalueen luoteis- ja eteläpuolella ottamisen kaikissa vaiheissa. 

Päiväajan melutason raja-arvo 55 dB ei ylity millään asuinrakennuksella. Porauksen 

melun leviämistä ei voi tehokkaasti vaimentaa meluestein, joten melua voidaan pie-

nentää vain päivittäistä porausaikaa lyhentämällä ja käyttämällä ns. hiljaista poraa, 

jonka melupäästö on noin 10 dB tavallista poraa pienempi.  
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Kalliolouheen murskauksen, rikotuksen ja kuljetusten aiheuttama melu on mallinnettu 

siten, että murskaus tapahtuu alkuvaiheessa länsipuolisella varastoalueella ja louhin-

nan edetessä murska siirretään louhoksen sisälle lähelle rintausta. Myös rikotus tapah-

tuu louhintarintauksen lähellä. Päiväajan keskiäänitaso on alle raja-arvon 55 dB kaikil-

la lähialueen vakituisilla asuinkiinteistöillä. Sen sijaan päiväajan keskiäänitaso ylittää 

raja-arvon 45 dB luoteis-, etelä- ja kaakkoispuolisilla loma-asunnoilla, jos melun le-

viämistä ei torjuta. Päiväajan melutason raja-arvo 45 dB alittuu kaikilla häiriintyvillä 

loma-asunnoilla, kun melun leviämistä on vaimennettu luoteis-, etelä-, ja kaakkois-

suuntiin sijoitettavilla vähintään 8 metriä korkeilla varastokasoilla. Mallintaja on arvi-

oinut, että alkuvaiheessa louhoksen pienuudesta johtuen korkeiden varastokasojen si-

joittaminen louhoksen sisään ei välttämättä ole mahdollista. Tällöin murska tulee si-

joittaa louhoksen sisään niin, että se sijaitsee etelästä katsottuna louhintarintauksen ta-

kana lähellä rintausta, jotta lähimmille lomarakennuksille aiheutuva melutaso on mah-

dollisimman pieni. Luoteissuuntaan melun leviämisen estämiseksi on tehtävä varasto-

kasa mahdollisimman nopeasti, kun tilaa louhoksessa vapautuu.  

 

Tarkastukset 

Luvanvalmistelija on tehnyt maastokäynnin alueelle 1.12.2017. Maastokäynnillä on 

otettu valokuvia ottamisalueelta ympäristöön sekä Majajärven rannasta ottamisalueen 

suuntaan. Maastossa todettiin, että soranottoalueelta on puusto poistettu. Ottoalueiden 

välinen tieyhteys on rakennettu. Kallionottoalueelta ei ole näköyhteyttä Majajärvelle. 

Soranottoalueen ja Majajärven välissä on mökkitie ja voimajohtolinja. Puusto sora-

alueen ja Majajärven välissä on harvahkoa, joten ottoalue näkyy osittain ainakin talvi-

aikaan Majajärvelle. Alueella oli merkkejä aikoinaan tapahtuneesta vähäisestä soran-

otosta. 

 

YMPÄRISTÖJAOSTON RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto myöntää Oy Eurobella Ab:lle ym-

päristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kivenlouhintaan ja –

murskaamiseen sekä maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan kalliokiviaineksen ja soran  

ottamiseen  Jyväskylän kylän Keskiranta 179-401-5-229 tilalle.  

 

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. 

 

Maa-ainesluvan lupamääräykset: 

1. Hakijan on pyydettävä ennen ottamistoiminnan aloittamista valvontaviranomaista suo-

rittamaan aloitustarkastus, jossa tarkistetaan lupamääräysten 4, 5 ja 6 toteutuminen. 

(MAA 7§) 

 

2. Alin ottotaso osa-alueella I on N2000 + 130 m ja osa-alueella II N2000 +129 m. Otet-

tavan kalliokiviaineksen määrä on enintään 90 000 m3 ja soran määrä enintään 

100 000 m3. Pohjavedenpinnan alapuolinen otto on kiellettyä. Mikäli ottotoiminnassa 

tulee vastaan pohjavesi, saa soraa ottaa enintään 1 metri havaitun pohjavesitason ylä-

puolelta. Pohjavesipintaa ei saa jättää alueella näkyviin. (MAA 11 §)  
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3.  Kaivualueen rajaa ja laskeutusallasta ei saa ulottaa 10 metriä lähemmäksi naapuri-

kiinteistön rajaa tilaan Majajärvi RN:o 5:240 rajoittuvalta osalta ilman naapurin kir-

jallista suostumusta. Naapurikiinteistön ja kaivualueen välisellä alueella voi varastoi-

da pintamaita tai sijoittaa muita toiminnan kannalta tarpeellisia toimintoja. Naapurin 

kirjallinen suostumus on toimitettava luvanvalvojalle ennen kuin louhinta alueella 

aloitetaan. Sora-alueella suojaetäisyys ottamisalueen rajalta Majajärven rantaan tulee 

olla 100 metriä ja ottamisalueen itäreunaan jäänyttä taimikkoa tai puustoa ei saa pois-

taa.  

 

4.  Valvonnan helpottamiseksi on alueella oltava riittävästi alinta ottotasoa osoittavia, 

selvästi näkyviä korkeusmerkkejä. Myös ottamis- ja kaivu-alueen rajat on merkittävä 

selvästi maastoon ennen ottamistoiminnan aloittamista (esim. riittävä määrä paaluja). 

(MAA 7§) 

 

5.  Ottamisalueen raja on työn aikana merkittävä selvästi havaittavalla varoittavalla mer-

kinnällä, esimerkiksi lippusiimalla ja louhinta-alueen rajalle on asennettava kulkemi-

sen estävä ja kestävä aita tai vastaava kiinteä este sekä varoituskyltit ilmoittamaan ot-

toalueesta ja louhinnasta. Aidat ja muut merkinnät on pidettävä jatkuvasti kunnossa. 

(MAL 11§, MAA 7 §) 

 

6.  Ottoalueella on oltava selkeä taulu, josta ilmenee ainakin maa-ainesluvan halti-

jan/urakoitsijan yhteystiedot ja luvan voimassaoloaika. Alueen tulotielle on asetettava 

puomi tai muu vastaava kulkueste, kun alueella ei ole ottotoimintaa tai murskeen 

ajoa. (MAA 11 §) 

 

7.  Ottamisalueen pohja on muotoiltava siten, ettei alueelle lammikoidu vesiä. (MAA 11 

§) 

 

8.  Ottamisen päätyttyä on kallioalueen yli 1,5 metriä korkeat pystysuorat seinät suojat-

tava kallioon pultattavalla vähintään 1,5 metriä korkealla metalliaidalla tai vastaavalla 

kiinteällä rakenteella taikka reunat on luiskattava kaltevuuteen 1:2 tai loivemmiksi. 

(MAL 11 §, MAA 8 §)  

 

9. Pintamaat kasataan ottamisalueen reunoille ja ne tulee käyttää ottamisalueella uuden 

biologisesti aktiivisen aluskasvillisuuden ja puuston kasvualustaksi. Soranottoalueen 

reunat on luiskattava kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi. Alue tulee metsittää nykyisten 

metsänistutussuositusten mukaisesti. Ottamisalueitten maisemointia tulee tehdä mah-

dollisuuksien mukaan vaiheittain ja maisemointi tulee olla tehtynä luvan päättymiseen 

mennessä. Alueella on pidettävä vähintään 2 vuotta ennen ottotoiminnan päättymistä 

tarkastus, jossa selvitetään jatkosuunnitelmat, maisemointitilanne ja -tarve.  

 

10.   Kun luvan voimassaoloaika on päättynyt tai luvassa myönnetty maa-ainesmäärä on 

otettu, on luvanhaltijan pyydettävä valvontaviranomaista suorittamaan alueella loppu-

tarkastus, jossa tarkastetaan jälkihoidon ja muiden lupaan liittyvien toimenpiteiden to-

teutuminen. (MAA 7 §) 

 

Ympäristöluvan lupamääräykset: 
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1. Louhintaa ja murskausta saa vuosittain tehdä enintään kuukauden ajan. Louhintaa ja 

murskausta ei saa tehdä 1.5 - 30.8 aikana, eikä viikonloppuisin (la-su) tai arkipyhinä. 

Päivittäinen toiminta-aika räjäytyksille ja rikotukselle on klo 8-17, poraukselle 7-18 ja 

murskaukselle klo 7-20. Kuormaamista ja kuljetuksia voidaan tehdä ympärivuotisesti 

arkisin ma-pe klo 6-22, poislukien arkipyhät. (YSL 52 §, VNA 800/2010 8 §)  

 

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

on huolehdittava alueella liikennöitävien teiden ja laitosalueen päällysteiden kunnosta 

sekä alueiden puhtaanapidosta. Pölyn leviämistä on vähennettävä rakenteellisin toi-

menpitein kuten laitteiston koteloinnilla, kastelulla ja aineksen alhaisella putoamis-

korkeudella ja pölylähteiden sijoittamisella mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen 

alimmalle kohdalle. Poravaunu tulee olla varustettu pölynkeräimellä. Varastointialuet-

ta ja laitosalueen liikennöitäviä teitä on kasteltava tarvittaessa.  (YSL 52 §, VNA 

800/2010 4 §) 

 

3. Poravaunujen ja murskaamon pölynpoistojärjestelmät on pidettävä hyvässä kunnossa 

ja niiden kunto on tarkistettava toiminta-aikana päivittäin. Pölynpoistojärjestelmän 

rikkoutuessa tai jonkin muun päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa on lai-

toksen päästöjä aiheuttava toiminta keskeytettävä, kunnes järjestelmä on korjattu tai 

häiriö poistettu. Samoin toiminta on keskeytettävä tilanteessa, joissa pölynpoistojär-

jestelmää ei voida käyttää normaalilla teholla esimerkiksi pakkasen vuoksi. (YSL 52§, 

VNA 800/2010 4§) 

 

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

suudessaan aiheutuvat hiukkaspäästöt saa ylittää hengitettävien hiukkasten (PM10) 

osalta valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (79/2017) annettua raja-arvoa 50 

µg/m3 (24 tunnin keskiarvo). (YSL 52 §, VNA 800/2010 5 §) 

 

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

alueilla päivällä klo 7-22 melun keskiäänitasoa 55 dB eikä yöllä klo 22-7 keskiäänita-

soa 50 dB. Loma-asutukseen kuuluvilla alueilla melutaso ei saa ylittää klo 7-22 kes-

kiäänitasoa 45 dB eikä yöllä klo 22-7 keskiäänitasoa 40 dB. (YSL 52 §, NaapL 17 § ja 

VNp 993/92, VNA 800/2010 7 §). 

 

6. Melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan tulee estää aseman rakenteilla 

(esim. koteloinnit, syöttösuppilon kumitus). Myös kiviseinämillä, murskekasojen ja 

meluavien toimintojen sijoittelulla sekä louhinnan etenemissuunnan valinnoilla on py-

rittävä minimoimaan melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan. Kallioki-

venmurskaus on tehtävä vähintään 8 metriä korkeiden murskan kaakkois-, etelä-, ja 

luoteispuolelle sijoitettavien meluesteiden (esim. maavallit, varastokasat, kallioseinä-

mät) suojassa. Meluesteet on oltava rakennettuna ennen kuin murskaus aloitetaan. So-

ranmurskaus on tehtävä kalliolouhosalueella ja sen voi aloittaa vasta sen jälkeen, kun 

melumallinnuksessa esitetyt 8 metriä korkeat varastokasat on sijoitettu meluesteiksi. 
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Poraus on tehtävä vaimennetulla poravaunulla. Porausta ei saa tehdä samanaikaisesti 

soran ja kalliokiven murskauksen kanssa. (YSL 52 §, NaapL 17 §, VNA 800/2010)  

 

7. Ennen räjäytystöiden aloittamista hakijan on tarkastettava ja dokumentoitava silmä-

määräisesti lähinnä kallionottoaluetta olevan lomakiinteistön kunto sekä kaivon kunto 

ja rakenne. Kiinteistön omistajille on varattava tilaisuus olla läsnä katselmuksessa. 

Räjäytystyöt on mitoitettava ja räjäytysaineet valittava siten, että räjäytyksistä ja niistä 

aiheutuvasta tärinästä ei aiheudu vahinkoa tai haittaa alueen ulkopuolisille kiinteistöil-

le, asuin- tai muille rakennuksille tai talousvesikäytössä oleville kaivoille. (VNA 

800/2010 13 §)  

 

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

taa ympäristölle. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava 

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

 

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

lukitussa tai valvotussa tilassa siten, että vuototapauksissa jätteet saadaan kerättyä tal-

teen. Jätteiden laadut tulee ilmetä niiden varastointipakkauksesta. Erilaatuisia vaaralli-

sia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin. Vaarallisia jätteitä saa 

alueella varastoida ainoastaan toimintajaksojen aikana (YSL 52 ja 58 §:t, JL 13, 

15,16,17 §) 

 

10. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai polttoainesäiliöt on sijoitetta-

va tiiviisiin suoja-altaisiin, joiden tilavuus on 1,3 kertaa suurempi kuin polttoainesäi-

liön tilavuus. Suoja-altaat varustetaan katoksilla tai sadeveden poisto- ja erotuslaitteel-

la. Altaisiin kertynyt vesi poistetaan säännöllisesti. Säiliöiden tulee olla lukittavia ja 

ne tulee varustaa lapon estimellä sekä ylitäytön estimellä. (YSL 52 §). 

 

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

den ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja poh-

javeteen estyy. Poltto- ja voiteluaineiden varastointi, jakelu ja käsittely tulee tapahtua 

nesteitä läpäisemättömällä ja reunoiltaan korotetulla alueella (esim. kemikaaleja lä-

päisemätön muovikalvo, jonka päällä on 20 - 30 cm maa-aineksia). Alueella ei saa 

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

kalustoa (YSL 16, 17, 52 §, VNa 800/2010 9 §) 

 

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

muudesta on ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja luvan valvojalle. Öljyl-

lä likaantunut maa ja imeytysaine sekä muut öljyiset jätteet toimitetaan vaarallisten 

jätteiden vastaanottoluvan saaneeseen paikkaan (YSL 16, 17, 52 ja 58 §:t).  

 

13. Louhinta-alueen kuivatusvedet on ohjattava alueelta hallitusti lounaisosaan sijoitetta-

van laskeutusaltaan kautta suunnitelman mukaisesti pohjoisen suuntaan siten, etteivät 

ne aiheuta pintavesien pilaantumista tai vettymishaittaa toiselle kuuluvalla alueella. 
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Laskeutusallas ei saa toimia läpivirtausaltaana, vaan siihen tulevien kuivatusvesien tu-

lee selkiytyä altaassa. Allas tulee tyhjentää säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran 

vuodessa siihen kertyneestä lietteestä. Tarkempi suunnitelma altaan rakenteesta, si-

joittumisesta ja koosta mitoitusperusteineen tulee toimittaa luvan valvojalle hyväksyt-

täväksi ennen altaan rakentamista. Laskeutusallas tulee olla rakennettuna ennen lou-

hinnan aloittamista. Toiminnasta ei saa päästää vesistöön jätevesiä, jotka aiheuttavat 

vesistön pilaantumista tai roskaantumista. (YSL 52 §) 

 

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

kiinteistöllä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, ter-

veyshaittaa, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan hait-

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

 

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

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

 

16. Ilmanlaadun mittaukset tulee valvontaviranomaisen määräyksestä suorittaa, mikäli 

toiminnasta aiheutuvasta pölyämisestä valitetaan ja on perusteltu syy epäillä ohjearvo-

jen ylittymistä. (YSL 52 §, VNA 79/2017, VNA 800/2010 5 ja 13 §:t)  

 

17. Alueen toiminnoista liikenne ja Lemminkäinen Oy:n toiminta mukaan lukien aiheutu-

va melutaso on mitattava kertaluonteisesti ensimmäisenä toimintavuotena. Mikäli mit-

taustilanteessa ei Lemminkäinen Oy:n toiminta ole käynnissä, on mittaus uusittava 

kertaluonteisesti silloin, kun molemmat toiminnat ovat käynnissä. Mittauspisteitä on 

sijoitettava ainakin lähimpien luoteis-, etelä- ja kaakkoispuolisten loma-asuntojen pi-

ha-alueelle. (YSL 52§) 

 

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

töministeriön 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 mittauspiste, melulähteiden ja meluesteiden sijainnit. Mittaustulokset ja 

– raportti on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 

kuukauden kuluttua mittausten suorittamisesta. Mikäli mittaustulokset osoittavat me-

lutason raja-arvojen ylittyvän asumiseen tai loma-asumiseen käytettävillä alueilla, tu-

lee hakijan liittää raporttiin suunnitelma, jossa esitetään konkreettiset meluntorjunnan 

toteuttamistoimenpiteet ja toteuttamisaikataulu ohjearvojen alittamiseksi häiriintyvis-

sä kohteissa. Uusintamittauksia voidaan edellyttää, mikäli toiminnasta valitetaan ja on 

perusteltu syy epäillä melutason raja-arvon ylittymistä (YSL 52 §, VNA 800/2010) 

  

19. Toiminnan aiheuttamaa tärinää on mitattava ainakin lähimmällä lomakiinteistöllä jo-

kaisen räjäytysjakson aikana ulkopuolisen mittaajan toimesta. Mittauksia ei tarvitse 

tehdä, jos panostus on alueella aiemmin käytettyä pienempi tai vastaavan suuruinen. 
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Toiminnanharjoittaja voidaan määrätä mittaamaan tärinää myös muilta asuin- tai lo-

makiinteistöiltä, mikäli valvontaviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. (YSL 52 §) 

 

20. Alle 500 metrin etäisyydellä kallionottamisalueesta olevien talousvesikaivojen veden-

laatu tulee tutkia kertaluonteisesti. Vedestä tutkitaan koliformiset bakteerit, E.coli, ha-

ju, maku, ulkonäkö, pH, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, nitraatti. Ensimmäinen 

vesinäyte tulee ottaa ennen toiminnan aloittamista ja sen jälkeen tutkimukset tulee 

valvontaviranomaisen määräyksestä suorittaa, mikäli on perusteltu syy epäillä toimin-

nasta johtuvaa kaivoveden laadun heikentymistä. Tulokset tulee toimittaa valvontavi-

ranomaiselle välittömästi niiden valmistuttua. (YSL 52, 62 §) 

 

Kirjanpito ja raportointi 

21. Toiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle ja vähin-

tään 500 metrin etäisyydellä oleville lomakiinteistöille. Toiminnan olennaisesta muut-

tumisesta, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoi-

tettava viipymättä Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 52) 

 

22. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta merkityk-

sellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpidosta on 

toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavan vuo-

den helmikuun loppuun mennessä. Kirjanpidon tulee sisältää: 

- toiminta-ajat 

- louhitun ja murskatun kiviaineksen määrä  

- vuoden aikana toiminnasta syntyvät jätteet, niiden määrä, laatu 

ja toimituspaikka 

- käytettyjen polttoaineiden kulutustiedot 

- tiedot tehdyistä melu- ja tärinämittauksista ja kaivovesien tark-

kailutulokset  

- tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista 

poikkeuksellisista tilanteista ja niiden johdosta suoritetut toi-

menpiteet 

- tiedot toiminnasta aiheutuneista valituksista ja niiden seurauk-

sena tehdyistä toimenpiteistä.  

Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen 

vuoden ajan. (YSL 6, 62 §, JL 12 §)  

 

23. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista voi 

aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tulee ilmoittaa välittömästi ym-

päristötoimeen ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumiseksi tai ta-

pahtuman toistumisen ehkäisemiseksi. (YSL 52) 

 

24. Luvansaajan on nimettävä laitoksen ympäristönsuojelusta vastaava hoitaja, jolla on 

tehtävään riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitet-

tava kirjallisesti Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 52) 
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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 

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

myöskään ottaa ilman erityistä syytä vesistön rantavyöhykkeellä. 

 

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

kainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 

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

lupamääräysten vaikutus.  

 

Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset 

ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden 

toimintojen kanssa: 

- terveyshaittaa; 

- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 

- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 

- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-

alueella; 

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

tonta rasitusta. 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto katsoo, että kun toimintaa harjoi-

tetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toimin-

ta täyttää maa-aineslain, ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettu-

jen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen no-

jalla on säädetty. 

 

Kyseessä on uusi kallion- ja soranottamisalue (yhteislupa). Alueella ei ole asemakaa-

vaa, joten toimintaa ei ole sijoitettu asemakaavan vastaisesti. Alueella ei ole myöskään 

yleiskaavamerkintöjä, jotka estäisivät luvan myöntämisen.  

 

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

va alue ei kuulu maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti tai maakunnallisesti ar-
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vokkaisiin kallio- tai maisema-alueisiin ja alue on ollut normaalissa metsätalouskäy-

tössä ja sora-alueella on ollut aikoinaan vähäistä soranottoa. Alueelta ei avaudu erityi-

siä maisemanäkymiä eikä se erotu muusta ympäröivästä maastosta selkeästi korkeam-

pana kohtana. Toiminta lähellä rantaa on hyväksytty, koska kyseessä on pienialainen ja 

varsin matala ottamisalue, joka harjumuodostumana ei selvästi erotu järveltä päin tar-

kasteltuna. Järven ja ottoalueen väliin jäävällä noin 100 metrin hakijan omistuksessa 

olevalla suojavyöhykealueella kasvaa näkymää järveltä ottamisalueelle päin estävää 

puustoa ja rannan ja ottamisalueen väliin jää rantamaisemaa jo muuttaneet voimajohto-

linja ja tie. Lisäksi ottaminen on I-vaiheessa suunniteltu tapahtuvan siten, että mäen 

korkein kohta ja järvenpuoleinen rintaus jäävät maisemasuojaksi järvelle päin.  

 

Ottamissuunnitelmaan rajatulta kaivu- tai varastointialueelta ei ole löydetty maa-

aineslain mukaisia erikoisia luonnonesiintymiä, kuten muinaisrantoja, törmiä, tasantei-

ta, harjukuoppia tai muita vastaavia. Alueelle tehdyssä luontoselvityksessä ei ole ha-

vaittu arvokkaita biologisia luonnonesiintymiä kuten harvinaisia tai uhanalaisia harju- 

ja kalliokasvillisuusesiintymiä, kallionaluslehtoja, lähteikköjä, uhanalaisten tai harvi-

naisten kasvien ja eläinten elinpaikkoja tai luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia luonto-

tyyppejä, 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 

ristiriidassa luonnonsuojelulain säädösten kanssa.  

 

Toiminta-alueen rajalta on lupamääräykset huomioiden etäisyyttä lähimpiin häiriinty-

viin vakituisiin asuinrakennuksiin ja niiden oleskelualueisiin vähintään 300 metriä, 

mikä täyttää toimintaan sovellettavassa valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimojen, 

muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) anne-

tun 300 vähimmäissuojaetäisyyden. Näin ollen toimintaa ei ole sijoitettu ympäristön-

suojelulain tai sen nojalla annettujen asetusten sijoitusmääräysten vastaisesti. Riittävil-

lä suojaetäisyyksillä on myös varmistettu, ettei toiminnasta ennalta arvioiden aiheudu 

maa-aineslain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettua vaaraa tai kohtuullisin kustannuksen 

vältettävissä olevaa haittaa asutukselle tai ympäristölle.   

 

Meluhaittoja on arvioitu hakijan teettämän melumallinnuksen ja melulle altistuvien 

kohteiden sijainnin, määrän ja herkkyyden sekä olemassa olevien meluavien toiminto-

jen yhteisvaikutusten sekä toiminnan laajuuden perusteella. Myös liikennemäärät ja –

melu on huomioitu melun haitallisuutta arvioitaessa. Melun terveys- ja viihtyvyyshait-

tojen arvioimiseksi on valtioneuvoston asetuksessa 800/2010 määritelty asumista ja 

loma-asumista koskevat melun keskiäänitason raja-arvot. Jaosto katsoo, että toiminta 

ko. paikkaan on melua ja sen torjuntaa koskevat tiukat lupamääräykset, etäisyydet häi-

riintyviin kohteisiin ja meluntorjuntatoimet huomioiden järjestettävissä siten, että sal-

litut raja-arvot eivät ylity.  

 

Vuotuisen murskaustoiminnan kesto, annetut lupamääräykset, saadut selvitykset ja 

suojaetäisyydet asutukseen ja vesistöön huomioiden toiminnasta ei oletettavasti aiheu-

du terveyshaittaa, kohtuutonta rasitusta naapureille, yleisen viihtyvyyden merkittävää 
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vähentymistä melun, pölyn tai tärinän muodossa tai muuta merkittävää ympäristön pi-

laantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista taikka erityistä 

luonnonolosuhteiden huonontumista. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toi-

minnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski.   

 

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. Toimittaessa hakemuksessa esitetyn tekniikan ja käytäntöjen sekä päätök-

sen lupamääräysten mukaisesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan-

käyttökelpoisen tekniikan ja käytännön mukaista. 

 

Maa-ainesluvan yksityiskohtaiset perustelut 

  

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

noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jos 

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

 

Lupamääräykset 1, 4 ja 10 on annettu valvonnan helpottamiseksi. 

  

Lupamääräyksellä 2 on ottamistaso ja –määrä rajoitettu hakemuksen liitteenä olevan 

ottamissuunnitelman mukaiseksi. Hakemuksessa esitetyn ottotason ei katsota vaaran-

tavan pohjavesiä.  

 

Kallionottoalueen kaivurajalta naapuritilan rajaan jätettävän suojaetäisyyden riittä-

vyyttä harkittaessa on otettu huomioon ympäristöministeriön ohje ”Maa-ainesten kes-

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

ainesten ottamisen yhteydessä tehdyt tutkimukset ja vakiintunut käytäntö ovat osoitta-

neet, että kalliokiviaineksen ottamisalueilla tulee suojaetäisyyden ottamisalueesta ra-

kentamattoman naapuritilan rajaan olla vähintään 30 metriä ja järven, joen tai meren 

rantaan vähintään 100 metriä. Edellä mainituista suojaetäisyyksistä ei kuitenkaan ole 

toistaiseksi olemassa selkeää normia, joten asiassa on otettu huomioon, että kyseessä 

on yleisohje, jolla ei ole välitöntä oikeudellista sitovuutta ja joka ei ota huomioon 

paikkakohtaisia olosuhteita tai toiminnan laajuutta. Suojaetäisyyksien määrittelyssä 

voidaan siis käyttää tapauskohtaista harkintaa.  

 

Tässä tapauksessa on määrätty jätettäväksi vähintään 10 metrin suojaetäisyys raken-

tamattomaan naapuritilaan. Suojaetäisyys on tarpeen, jotta naapurikiinteistölle ei ai-

heudu haittaa esim. metsän kasvulle tai muulle kiinteistön käytölle. Etäisyys on katsot-

tu riittäväksi, koska louhinta-alueen pinta-ala on pieni ja ottamisalue sivuaa rakenta-

matonta naapuritilaa vain lyhyeltä matkalta. Suojaetäisyydestä voidaan poiketa luvan-

haltijan ja naapurin välisellä sopimuksella. Alueen itäreunaan jääneen taimikon poisto 

on kielletty, sillä se osaltaan estää alueen näkymistä Majajärven suuntaan. (lupamää-

räys 3)  
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Kaivualueen ja ottotason merkitsemisellä maastoon helpotetaan valvontaa sekä var-

mistetaan, että toiminta on ottamissuunnitelman rajausten mukaista sekä turvallista. 

(Lupamääräys 4) 

 

Varoitusmerkinnöillä sekä aitaamisella varmistetaan ulkopuolisten liikkujien turvalli-

suus alueella. (Lupamääräys 5) 

 

Infotaulun tarkoituksena on antaa tietoa alueen toiminnasta ulkopuolisille. (Lupamää-

räys 6) 

 

Lupamääräyksellä varmistetaan kuivatusvesien hallittu johtaminen. (Lupamääräys 7) 

 

Lupamääräykset 8 ja 9 on annettu maisemoinnin varmistamiseksi ja alueen turvalli-

suuden varmistamiseksi toiminnan loputtua. Koska kallionottoalueen läheisyydessä ei 

sijaitse yleisiä virkistysalueita tai -reitistöjä taikka asuinalueita, ottamisalue on pienia-

lainen, eikä näy lähi- tai kaukomaisemassa ja jätettävät rintaukset ovat alle 10 metriä 

korkeita, on lopputilanteessa hyväksytty jätettäväksi pystysuoria rintauksia. Louhinta-

rintauksen turvallisuus varmistetaan kallioon pultattavalla pysyvällä aidalla. Hake-

muksessa on esitetty toiminnan jatkuvan todennäköisesti vielä tämän lupakauden jäl-

keenkin. Tämän vuoksi maisemointitarvetta on tarpeen tarkastella lupakauden lähesty-

essä loppuaan. 

 

Lupaviranomainen katsoo, etteivät lupamääräykset ole luvansaajalle kohtuuttomia 

hankkeen laajuus ja siitä saatava hyöty huomioon otettuna.  

 

Ympäristöluvan yksityiskohtaisen perustelut 

 

Koska louhinta- ja murskausalueelta on alle 500 metriä lähimpään häiriintyvään loma-

asuntoon ja toiminnan vaikutusalueella on muutoinkin loma-asutusta sekä jo olemassa 

olevaa meluavaa toimintaa ja melutasot ovat mallinnuksen mukaan korkeita, on loma-

asutukselle aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen ehkäisemiseksi ja yleisten viihtyi-

syyshaittojen ehkäisemiseksi katsottu olevan erityistä syytä rajoittaa vuotuista, kesäai-

kaista sekä päivittäistä toiminta-aikaa sekä kieltää toiminta viikonloppuisin ja arkipy-

hinä. (lupamääräys 1) 

 

Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä ympäristön yleisen viih-

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

maaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pölypäästöt pidetään mahdolli-

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 2-4) 

 

Melutasoa koskevat määräykset on annettu lähellä olevien häiriintyvien kohteiden 

suojaamiseksi. Määräys perustuu valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista 

(933/92), valtioneuvoston asetukseen 800/2010 sekä hakijan esittämään arvioon melun 

leviämisestä. Toiminnasta aiheutuvaa melua on tarpeen rajoittaa, jotta toiminnasta ei 



 21 

aiheutuisi yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa kohtuutonta rasitusta lähim-

missä häiriintyvissä kohteissa. (lupamääräys 5) 

 

Melun ja sen leviämisen rajoittamiseksi sekä melutason raja-arvojen alittumisen var-

mistamiseksi on annettu määräyksiä murskaustoiminnan ja varastokasojen sijoittami-

sesta sekä laitoksen rakenteeseen liittyvistä muista meluntorjuntatoimenpiteistä. Murs-

kausaseman ja varastokasojen sijoittelulla on muissa vastaavissa tapauksissa todettu 

olevan huomattava vaikutus melun leviämiseen. Samasta syystä on määrätty toiminto-

jen (poraus ja murskaus) ajallisesta eriyttämisestä sekä soranmurskauksen sijoittami-

sesta loma-asutuksesta ja rannasta etäämmällä olevalle kallionottoalueelle, jossa me-

luntorjunta voidaan tehokkaammin järjestää (lupamääräys 6)  

 

Räjäytyksistä aiheutuu maaperän kautta tärinää ja ilman kautta ilmanpaineaaltoja. Kal-

lio- ja maaperässä välittyvä tärinä vaimenee nopeasti etäisyyden kasvaessa, mutta il-

man kautta välittyvät ilmanpainevaikutukset ulottuvat etäämmälle. Koska suhteellisen 

lähellä louhinta-aluetta on loma-asunto ja toiminnanharjoittajalla on velvollisuus olla 

selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, on katsottu tarpeelliseksi määrätä kiinteis-

tökatselmuksesta. (lupamääräys 7)   

 

Jätelain periaatteiden mukaan jätteistä ei saa aiheutua roskaantumista ja toiminnassa 

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

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

ta. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava jätehuollon asianmukaisesta järjestämises-

tä. (lupamääräykset 8-9) 

 

Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen ehkäisemiseksi on annettu mää-

räyksiä alueella varastoitavista polttoaineista, niiden käsittelystä, työkoneiden pesusta 

ja huollosta, kuivatusvesien johtamisesta, jätehuollosta ja onnettomuuksiin varautumi-

sesta. (lupamääräykset 10-14) 

 

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

minnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnan 

ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen. Toimin-

nanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä voi-

daan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. (lupamääräys 15)  

 

Pölymittausvelvoite on annettu valvonnallisista syistä sekä pölyntorjuntatoimien te-

hostamistarpeen arvioimiseksi. Pölymittauksilla voidaan varmistaa, ettei ilmanlaatua 

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

 

Määräys melu- ja tärinämittauksista on annettu valvonnallisista syistä melutasojen ja 

tärinän heilahdusnopeuden toteamiseksi häiriintyvissä kohteissa ja meluntorjunnan 

riittävyyden ja räjäytysten turvallisuuden varmistamiseksi. Alueelle sijoittuu myös toi-

nen saman alan toimija, minkä vuoksi on perusteltua mitata meluja myös tilanteessa, 

jossa toiminnassa voi olla kaksi murskauslaitosta. (lupamääräykset 17-19) 

 

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

töön. Kaivotarkkailumääräykset sekä yksityiskohtaisempi kuvaus vesiensuojeluraken-

teista ovat tarpeen valvontaa varten ja vesiensuojelutoimenpiteiden toimivuuden var-

mistamiseksi. (lupamääräykset 20 ja 13) 
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Määräys 21 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 22) 

 

Määräys ilmoittaa häiriötilanteista on annettu valvonnallisista syistä ja toiminnasta 

mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi. (lupamääräys 23) 

 

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 (lupamää-

räys 24)  

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin: 

 

Vastaus ympäristöterveysjaoston lausuntoon: 

 

Ympäristöterveysjaoston lausunto on huomioitu lupamääräyksissä ja luvan yleisistä 

perusteluista ilmenevällä tavalla.  

 

LUVAN VOIMASSAOLO  

 

Tämä päätös on voimassa 10 vuotta luvan lainvoimaiseksi tulopäivästä lukien.  

 

Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan 

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

 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 

määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa-

olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70§) 

 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 17.4.2018. Päätös on lainvoimainen 

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

valiteta.  

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

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

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (VNA 926/2005) 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 § 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 11, 12, 14-17, 27, 34, 39-40, 42-44, 48-49, 52, 58, 

62, 63, 70, 83-85, 89, 94, 113, 114, 190, 191, 198, 199 §  
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Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014) 2-4, 12-15,§ 

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

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNA 79/2017 ) 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) 

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-

jen ympäristönsuojelusta 800/2010 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan 29.11.2016 hyväksymä Jyväskylän kaupungin 

maa-ainestaksa 

 

VAKUUS 

Hakijan tulee toimittaa ennen ottamistoiminnan aloittamista 13 500 euron (kallioalue 

6 000 € /ha, sora-alue 4000 €/ha) suuruinen maa-aineslain 12 §:n tarkoittama hyväk-

syttävä vakuus lupamääräysten ja maisemointivelvoitteiden noudattamisen varmista-

miseksi. Vakuuden tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen 

määräysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty, 

kuitenkin vähintään 24 kuukautta ottamisluvan päättymisen jälkeen. Vakuuden arvoa 

voidaan tarkistaa luvan voimassaoloaikana. (MAL 12§)  

  

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisen yhteisluvan käsittelystä viranomai-

sessa voidaan periä maksu (MAL 23§).  

 

Tämän yhteislupapäätöksen käsittelymaksu on 3795,5 euroa. Maksu perustuu raken-

nus- ja ympäristölautakunnan 29.11.2016 vahvistamaan maa-ainestaksaan.  

 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN   
 

Ote päätöksestä  

Oy Eurobella Ab, Sienakatu 8, 40320 Jyväskylä 
 

Jäljennös päätöksestä  

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

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto 

Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta  

 

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 17.5.2018. Valitusosoitus on liitteenä.  

LIITTEET 

Valitusosoitus  
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