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ASIA 

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

ta, joka koskee kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta.  

 

HAKIJA 

Kiinteistöyhtymä Halinen Ilpo ja Paavo 

Kemmontie 177 

41940 Vesanka 

Yhteyshenkilö: Ilpo Halinen 

 puh. 0400-856046 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Murskaustoiminta sijaitsee Jyväskylän kaupungissa, Vesangan kylässä kiinteistöillä 

Sievälä 179-411-5-29. 

 

Kiinteistön haltija on hakija.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

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

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

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

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

ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee louhintaa ja murskausta koskevan lupa-

asian. 

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on saapunut Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölau-

takunnalle 13.7.2010.  

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Alueella ei ole asema-, eikä yleiskaavaa eikä maakuntakaavassa ole aluetta koskevia 

merkintöjä. Jyväskylän maalaiskunnan kunnanhallitus on 23.6.2003 myöntänyt alueel-

le maa-ainesluvan, joka on voimassa 1.8.2013 saakka. Hakija on vuosittain tehnyt me-

luilmoituksen alueella tapahtuneesta kallion louhinnasta ja murskauksesta, jota on 

vuosittain tehty alle 50 työpäivää. 

 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 
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Murskaus- ja louhintatoiminta sijaitsee kallionottamisalueella Vertaalassa n. 15 kilo-

metriä Jyväskylän keskustasta luoteeseen n. 700 metriä Vertaalantien eteläpuolella 

Sievälä RN:o 5:29 tilalla.  

 

Lähin vakituinen asuinrakennus sijaitsee n. 550 metrin etäisyydellä ottamisalueen koil-

lispuolella ja lähin yksittäinen lomarakennus sijaitsee n. 1000 metriä ottamisalueen 

luoteispuolella. Alueen eteläpuolinen asutus on yli 1,5 km:n etäisyydellä. Pohjoispuo-

lella oleva asutus sijoittuu Vertaalantien pohjoispuolelle yli 800 m:n etäisyydelle.   

 

Lähin vesistö (Myllyjärvi) sijaitsee n. 500 m ottamisalueelta luoteeseen. Ottoalue si-

jaitsee metsäisellä haja-asutusalueella ja alueen ympäristö on talousmetsäkäytössä.   

Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle. Alueen läheisyydessä ei ole ympäristönsuojelul-

lisesti merkittäviä kohteita.   

 

LAITOKSEN TOIMINTA 

  

Yleiskuvaus toiminnasta 

Kyseessä on toiminnassa oleva kallionlouhinta- ja murskaustoiminta. Louhittavan alu-

een pinta-ala on n. 0,85 ha ja varastointialuetta on n. 1,2 ha. Kallioalueelta louhitaan 

kalliolouhetta, jota murskataan tierakentamisen raaka-aineeksi. Louhintaa ja murskaus-

ta tehdään enintään 1-2 kuukautta vuodessa kaikkina vuodenaikoina, mutta yleensä 

huhti - marraskuun välisenä aikana ja muulloin satunnaisesti. Toimintaa on arkipäivi-

sin ma - pe klo 06 - 20. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi.   

 

Louhintatyö koostuu porauksesta, panostuksesta, räjäytyksestä ja ylisuurten lohkarei-

den rikotuksesta iskuvasaralla. Louhinta- ja murskaus teetetään ulkopuolisella urakoit-

sijalla. Porauskalustona käytetään Tamrock 700, rikotus tapahtuu Rammer 584:llä tai 

vastaavalla laitteistolla. Murskaus tapahtuu tela-alustaisella Lokotrack-tyyppisellä siir-

rettävällä laitteistolla (sisältää esi- ja jälkimurskan). Laitos sijoitetaan mahdollisimman 

lähelle rintausta. Murskeen lastausta varten alueella on käytössä pyöräkuormaaja.  

 

Laitos käyttää energianaan kevyttä polttoöljyä. Työtavoissa ja laitteissa pyritään ener-

giatehokkaisiin ratkaisuihin.  

 

Kuljetukset tapahtuvat alueen pohjoispuolelta lähtevää tietä pitkin Vertaalantielle.  

Toiminnasta aiheutuva raskaan liikenteen määrä on keskimäärin 15 ajokertaa viikossa 

ja 3 ajokertaa päivässä. Liikennettä esiintyy klo 6-20 välisenä aikana. Murskeiden 

poiskuljetusta ei yleensä tehdä talviaikana.  

Työkoneiden ja autojen paikoitus tapahtuu ottoalueelle tasoitetulla alueella. Alueella 

ei pestä kalustoa.  

 

Tuotanto 

Murskeita tuotetaan keskimäärin vuosittain 20 000 t ja maksimissaan 38 000 t. Koko 

toiminta-aikana laitos käyttää kiviaineksia 220 000 t. Alueelle ei tuoda muualta ki-

viaineksia.  

 

Raaka-aineet, polttoaineet ja kemikaalit 
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 Louhittava kiviainesmäärä on koko toiminta-aikana n. 70 000m
3
. Kiviainesta ei tuoda 

muualta.  

 

Työkoneissa ja murskauslaitoksessa käytetään kevyttä polttoöljyä keskimäärin 5 tonnia 

ja enintään 10 t vuodessa. Voiteluöljyjä käytetään keskimäärin 0,1 t ja enintään 0,2 t 

vuodessa. Räjähdysaineita kulutetaan keskimäärin 8 t ja enintään 15 t vuodessa. Polt-

toaineiden kuljetus ja tankkaus tapahtuu Mobimaster 450:llä. Urakoitsijoiden polttoai-

neet säilytetään kaksoisvaippasäiliössä murskaustyön ajan. Hakija ei säilytä alueella 

poltto- tai voiteluaineita.  

 

Tuotevarastot sijoitetaan alueen etelä- ja länsiosaan melun ja pölyn leviämisen estämi-

seksi.  

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Päästöt ilmaan 

Toiminnasta syntyy hiilidioksidipäästöjä vuosittain enintään 50 t, rikkidioksidipäästöjä 

0,015 t ja typen oksideja 0,02 t ja hiukkasia 0,2 t.  

 

Pölyä syntyy porauksesta ja murskauksesta. Ottoalueelle johtava työmaatie on murske-

pintainen ja ympäristö puustoinen, jolloin tien pinta kesäisinkin säilyy kosteahkona, 

eikä merkittävää pölyämistä ole havaittu.  

 

Porauspöly poistetaan poravaunun pölyntalteenottolaitteistolla. Murskauksessa synty-

vää pölyä estetään koteloinneilla, ajoittamalla murskaus muuhun kuin kuivimpaan ai-

kaan kesällä sekä varastokasojen sijoittelulla. Myös rintaukset estävät pölyn leviämis-

tä. Tarvittaessa voidaan käyttää kastelua. Kasteluun tarvittava vesi voidaan ottaa otto-

alueen laskeutusaltaasta.  

 

Hakijan mukaan pöly ei aiheuta merkittäviä haittoja, kun otetaan huomioon etäisyys 

lähimpään asutukseen. Lisäksi välissä oleva metsä ja maastonmuodot ehkäisevät pöly-

haittoja.  

Melu  

 

Groundia oy on tehnyt alueelle melun leviämismallinnuksen. Merkittävimmät melua 

aiheuttavat toiminnot alueella ovat kallion poraus ja räjäytys, ylisuurten lohkareiden 

rikotus ja louheen murskaus. Melutasot on laskettu vähän ääntä vaimentavissa olosuh-

teissa (lievä myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen ja pieni lämpötilainversio). 

Mallinnuksessa on huomioitu maastonmuodot, louhintarintaukset ja äänilähteiden me-

lupäästöt. Mallinnuksessa ei huomioitu räjäytyksiä niiden vähäisestä määrästä (1-2 krt 

vuodessa) johtuen. Laskenta-alueen metsien, rakennusten ja tuote- sekä pintamaa-

kasojen melua vaimentavaa vaikutusta ei myöskään huomioitu.  

 

Mallinnus tehtiin ottoalueen pienuudesta johtuen vain toiminnan alkuvaiheeseen. 

Louheen murskaus on mallinnettu tapahtuvaksi ottoalueen eteläreunassa ja ylisuurten 

lohkareiden rikotus jo louhitun alueen pohjalla louhintarintauksen läheisyydessä. Po-

raus mallinnettiin tapahtuvaksi louhintarintauksen päällä. 
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Toimintaa koskevien suunnitelmien mukaisesti murskaamon, porauksen ja rikotuksen 

vuorokautiseksi toiminta-ajaksi valittiin 7-20 ja kaikkien melua aiheuttavien toiminto-

jen toiminta-asteena oli 100 % päivittäisestä toiminta-ajasta.  

 

Mallinnuksen perusteella toiminnasta aiheutuvat päiväajan keskiäänitasot lähimmällä 

asuinkiinteistöllä pohjoispuolella ovat 36..45 dB (ohjearvo 55 dB) ja lähimmällä lo-

ma-asuinkiinteistöllä 44 dB (ohjearvo 45 dB).  

 

Mallinnuksen mukaan louhinta- ja murskaustoiminnasta ei aiheudu Vnp:n 993/1992 

mukaisten päiväajan ohjearvotasojen ylittäviä äänitasoja lähimmissä häiriintyvissä 

kohteissa.  

 

Mallinnuksen mukaan toiminnassa syntyvät varastokasat suositellaan meluntorjunnan 

tehostamiseksi sijoitettavan melulähteiden pohjois- ja luoteispuolelle. Mallinnus ku-

vaa melun leviämisen kannalta pahinta mahdollista tilannetta, mutta toiminnan todelli-

set keskiäänitasot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa tulevat suurella todennäköisyy-

dellä olemaan valtaosan ajasta selvästi mallissa esitettyjä alhaisempia. Hakija on il-

moittanut vähentävänsä melupäästöjä ympäristöön mm. sijoittamalla murska ja rikotus 

louhoksen pohjalle. Lisäksi maakasat ja ympäröivät metsät sekä rintaus estävät melun 

leviämistä. 

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

Hakijan mukaan veteen ja maaperään ei aiheudu päästöjä.  

 

Öljyvahingon varalta alueelle varataan imeytysainetta.  

 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen 

Toiminnassa syntyy vuosittain kuivajätettä 0,01 t, jonka paikallinen jätehuoltoyhtiö 

toimittaa kaatopaikalle. Kaivannaisjätettä (pintamaa) syntyy 500 t.  Se varastoidaan 

kasalle ja käytetään lopuksi maisemointiin.  

 

Ongelmajätteitä (jäteöljyä ja öljynsuodattimia) muodostuu vähäisiä määriä ja ne toimi-

tetaan Ekokem Oy:lle. Urakoitsijat huoltavat koneensa omissa toimipaikoissaan ja 

huolehtivat jätteistä omien kanaviensa kautta. Oman kuormaajan öljy- ja suodatinjät-

teet toimitetaan Ekokem Oy:lle.  

 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Toimintaa tarkkaillaan työmaapäiväkirjalla, josta ilmenee valmistetut tonnimäärät, 

tuotantolajikkeet, toiminta-ajat, ongelmatilanteet ja häiriöt.   

  

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Toiminnan riskejä ovat räjäytysonnettomuudet, asiattomien pääsy työmaa-alueelle ja 

heille mahdollisesti sattuvat onnettomuudet (mm. putoamiset) sekä öljyn pääsy maas-

toon. Räjähdysaineita käsittelevät vain koulutuksen saaneet urakoitsijat. Työmaasta va-

roitetaan kyltein ja kalliojyrkänne eristetään muovisella työmaa-aidalla. Työmaalle 

tuodaan turvetta öljynimeytystä varten. Hälytysnumerot ovat selkeästi esillä luvanhaki-

jan pyöräkuormaajassa. 
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HAKEMUKSEN KÄSITTELY  

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 30.7.-

30.8.2010. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti 

nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. 

Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu sanomalehti Keskisuomalaisessa 30.7.2010. 

Asianosaiset on kuultu 26.7.2010 päivätyllä virkakirjeellä.   

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Ympäristölupahakemuksesta ei ole määräajassa jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. 

 

Lausunnot  

Hakemuksesta on pyydetty lausunto perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaostolta. 

 

Perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaosto toteaa lausunnossaan seuraavaa:  

 

 Toiminnassa syntyvä melu ei saa ylittää lähimmässä häiriintyvässä kohteessa 

valtioneuvoston päätöksen (993/1992) melutason ohjearvoja LAeq 55 dB (klo 

7 - 22) ja LAeq 50 dB (klo 22 - 7). 

 

 Toimintaa ei tule sallia yöaikaan. 

 

 Toiminta-alueen ja sinne johtavan tien hoito on järjestettävä siten, ettei pöly 

pääse leviämään haitallisesti ympäristöön esim. kastelemalla. 

 

 Haitallisten aineiden käsittely mm. polttoaineet, öljytuotteet ja varastointi alu-

eella tulee järjestää siten, että vuodot maaperään estetään. 

Hakijan kuuleminen 

Hakija on 24.9.2010 sähköpostitse ilmoittanut, ettei hakemuksessa ilmoitettu toiminta 

ole ristiriidassa lausunnossa esitettyjen seikkojen kanssa.  

 

Tarkastukset ja neuvottelut 

Alueella on tehty maastokäynti 7.7.2010 maa-ainesluvan vuositarkastuksen yhteydes-

sä. Tarkastuksesta ei laadittu erillistä muistiota.  

 

 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää luvan kiinteistöyh-

tymälle Halinen Ilpo ja Paavo Jyväskylän kaupungin Vesangan kylän Sievälä 179- 

411-5-29 tilalla tapahtuvaan kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaamiseen. Toimin-

taa tulee harjoittaa lupahakemuksen ja tämän päätöksen lupamääräysten mukaisesti.  

 

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin  
 

Perusturvalautakunnan lausunnossa esittämät seikat on huomioitu lupamääräyksissä. 

 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 
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Toiminta-aika 

1. Kalliokiven louhintaa ja irrotusta sekä kiviaineksen murskausta saa tehdä arkisin 

(ma-pe) klo 07 - 20. Räjäytykset tulee suorittaa arkisin (ma-pe) klo 07 - 16. Lou-

hintaa ja murskausta sekä niihin liittyviä toimintoja ei saa tehdä viikonloppuisin 

eikä juhlapyhinä. (YSL 43 §, NaapL 17 §)  

 

Melu  

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

ylittää asuntojen piha-alueilla päivällä klo 7 - 22 melun keskiäänitasoa 55 dB eikä 

yöllä keskiäänitasoa 50 dB. Loma-asutukseen kuuluvilla alueilla melutaso ei saa 

ylittää klo 7 - 22 keskiäänitasoa 45 dB eikä yöllä keskiäänitasoa 40 dB. (YSL 43 §, 

NaapL 17 § ja VNp 993/92) 

 

3. Melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan tulee estää aseman rakenteilla 

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

ja pintamaakasojen sijoittelulla sekä louhinnan etenemissuunnan valinnoilla on py-

rittävä minimoimaan melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan. (YSL 43 

§, NaapL 17 §, VNp 993/92) 

 

4. Louhinnan ja murskauksen sekä liikenteen aiheuttama melutaso tulee mitata lä-

himmissä häiriintyvissä kohteissa valvontaviranomaisen määräyksestä, mikäli toi-

minnasta aiheutuvasta melusta valitetaan ja on perusteltu syy epäillä ohjearvojen 

ylittymistä. Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on suoritet-

tava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 ”Ympäristömelun mittaaminen” mukai-

sesti louhimon ja murskauslaitoksen ollessa normaalissa toiminnassa. (YSL 43 §, 

VNp 993/92) 

 

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

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

porausvaunun, murskauslaitoksen ja meluesteiden sijainnit. Mittaustulokset ja –

raportti on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 

kuukauden kuluttua mittausten suorittamisesta. Mikäli melutasojen ohjearvot ylit-

tyvät, on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin toiminnasta 

aiheutuvan melutason alentamiseksi esimerkiksi laitosalueen rakenteellisia suoja-

uksia lisäämällä. Tehdyn mittauksen perusteella voidaan antaa lisämääräyksiä me-

lun vähentämistoimista ja uusintamittauksista. (YSL 43 §, VNp 993/92, YSL 58 §,  

NaapL 17 §) 

 

Päästöt ilmaan 

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

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

ranomaisen määräyksestä suorittaa, mikäli toiminnasta aiheutuvasta pölyämisestä 

valitetaan ja on perusteltu syy epäillä ohjearvojen ylittymistä. (YSL 43 §, VNp 

480/96) 

 

7. Louhinnasta syntyvää pölyä tulee torjua käyttämällä pölynsidontalaitteistolla varus-

tettuja poravaunuja. Pölyämistä tulee vähentää laitteiston koteloinnilla tai kastele-

malla kiviainesta. Myös varastokasojen ja murskauslaitoksen sijoittelulla on pyrit-

tävä vähentämään pölyn leviämistä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. (YSL 43 §) 
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8. Liikennöintialueita tulee hoitaa niin, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäi-

seksi. Tarvittaessa liikennealueita tulee kastella.  

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

9. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai polttoainesäiliöt on sijoi-

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

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

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

la lukittavia ja ne tulee varustaa lapon estimellä sekä ylitäytön estimellä. (YSL 43 

§) 

 

10. Öljyvahinkojen varalta alueelle varataan imeytysainetta. Mahdollisesta öljyonnet-

tomuudesta on ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja luvan valvojalle. 

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

gelmajätteiden vastaanottoluvan saaneeseen paikkaan (YSL 7, 8, 43 ja 45 §:t, JL 

6§).  

 

11. Tankkauspaikat on sijoitettava tiiviille kemikaaleja kestävälle alustalle (esim. ke-

mikaaleja läpäisemätön muovikalvo). Alusta on varustettava reunoilla aineiden 

ympäristöön valumisen estämiseksi. (YSL 7, 8, ja 43 §:t) 

 

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

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

 

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

vesien pilaantumista tai vettymishaittaa toiselle kuuluvalla alueella. Toiminnasta ei 

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

tumista. (YSL 43 §, JäteA 8 §)  

 

Jätteet ja ongelmajätteet 

14. Toiminnassa syntyvät ongelmajätteet (jäteöljyt ym.) on varastoitava tiiviillä alus-

talla katetussa ja lukitussa tai valvotussa tilassa. Ongelmajätteiden määristä ja nii-

den eteenpäin toimittamisesta on pidettävä kirjaa. (YSL 43, 45 §:t, JL 6 ja 19 §:t) 

 

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

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

 

Muut toimet, joilla ehkäistään ja vähennetään pilaantumista 

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

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

terveyshaittaa, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan 

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

 

Kirjanpito ja raportointi 

17. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta merki-

tyksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpi-

dosta on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seu-

raavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.  



 8 

 

 Kirjanpidon tulee sisältää  

- toiminta-ajat  

- louhitun ja murskatun aineksen määrät 

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

- käytettyjen polttoaineiden kulutustiedot 

- tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista tilan- 

teista ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet 

- tiedot toiminnasta aiheutuneista valituksista ja niiden seurauksena tehdyistä toi-

menpiteistä  

 

Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen 

vuoden ajan. (YSL 5, 46§, JäteL 51§) 

 

18. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista 

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

mästi ympäristötoimeen ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumi-

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

 

19. Murskaustoiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle kirjalli-

sesti aloitustarkastuksen tekemistä varten. Toiminnan olennaisesta muuttumisesta, 

toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava 

viipymättä Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, 81§, 

YSA 30 §)  

 

20. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan 

tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. 

(YSL 4, 5 §, YSA 37 §) 

 

21. Luvansaajan on nimettävä murskauslaitoksen ympäristönsuojelusta vastaava hoita-

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

dot on ilmoitettava kirjallisesti Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaiselle. (YSL 43 §) 

    

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 

Yleisperustelut 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa 

harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, 

toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetus-

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

detty.  

 

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

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

tojen kanssa: 

- terveyshaittaa; 

- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 

- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 
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- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-

alueella; 

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

tonta rasitusta. 

 

Kallion louhintaa ja murskausta on ko. ottamisalueella tehty jo vuodesta 2003 alkaen. 

Toimintaa on harjoitettu enintään 50 työpäivää vuosittain meluilmoituksella. 1.1.2010 

voimaan tulleen ympäristönsuojeluasetuksen muutoksen myötä toiminta on muuttunut 

ympäristöluvanvaraiseksi. Toimintaa ei ole sijoitettu kaavan tai muiden sijoitusmäärä-

ysten vastaisesti.  

 

Lupamääräyksissä annetut ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tehtävät sekä lupahake-

muksessa ja hakijan antamassaan vastineessa mainitut suojatoimet huomioiden, voi-

daan laitoksen sijoittamista alueelle pitää hyväksyttävänä. 

 

Toimittaessa hakemuksessa esitetyn tekniikan ja käytäntöjen sekä päätöksen lupamää-

räysten mukaisesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan käyttökelpoi-

sen tekniikan ja käytännön mukaista. 

 

Yksityiskohtaiset perustelut 

 

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

ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää- 

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

ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuoje-

lulain 43 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon mm. toimin-

nan luonne ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. 

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

päristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 

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

pölyn muodossa.  

 

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

tuutonta rasitusta tai terveyshaittaa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Melun ja sen 

leviämisen rajoittamiseksi on hakemuksessa esitettyä toiminta-aikaa rajoitettu sekä an-

nettu määräyksiä toiminnan ja varastokasojen sijoittamisesta sekä laitoksen rakentee-

seen liittyvistä meluntorjuntatoimenpiteistä. (lupamääräykset 1 ja 3) 

 

Melutasoa koskevat määräykset on annettu lähellä olevien häiriintyvien kohteiden suo-

jaamiseksi. Määräys perustuu valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista 

(933/92). (lupamääräys 2) 

 

Määräys melumittauksista on annettu valvonnallisista syistä ja meluntorjunnan riittä-

vyyden varmistamiseksi on toiminnanharjoittajaa velvoitettu teettämään mittauksia 

louhinnan eri vaiheissa. Mittauksen uusimista voidaan erikseen myöhemmin vaatia, 

jos se luvan ehtojen valvomisen ja meluntorjunnan riittävyyden varmistamisen kannal-

ta on tarpeen. (lupamääräykset 4 ja 5) 
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Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että 

louhinnasta, murskauksesta, työmaaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat 

pölypäästöt pidetään mahdollisimman pieninä. Liiallinen pöly saattaa aiheuttaa naapu-

rille kohtuutonta rasitusta, terveyshaittaa sekä ympäristön pilaantumisesta. Pölylle on 

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

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

annettu luvassa tarpeelliset määräykset. Mittausvelvoite on annettu valvonnallisista 

syistä sekä pölyntorjuntatoimien tehostamistarpeen arvioimiseksi (lupamääräykset 6, 7 

ja 8)  

 

Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen ehkäisemiseksi on annettu määrä-

yksiä alueella varastoitavista polttoaineista, niiden käsittelystä, työkoneiden pesusta ja 

huollosta, valumavesien johtamisesta, jätehuollosta ja onnettomuuksiin varautumises-

ta. (lupamääräykset 9-16) 

 

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. (lupamääräys 17 ja 19) 

 

Toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristö-

luvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan pysyvästä tai pitkäai-

kaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan kannalta olennaisista muutoksista sekä esi-

tettävä suunnitelma todettujen ympäristöhaittojen poistamiseksi. (lupamääräys 18)    

 

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 20)    

  

Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan laitoksen asianmukainen hoito ja kunnos-

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

lainsäädäntö ja määräykset. Vastuuhenkilön on oltava selvillä toiminnan ympäristö-

vaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta. (lupamääräys 

21)    

 

LUVAN VOIMASSAOLO  

 

Päätös on voimassa toistaiseksi. Luvan haltijan tulee tehdä hakemus lupamääräysten 

tarkistamiseksi 31.12.2020 mennessä.  Toiminnan päästöjä ja niiden vaikutuksia lisää-

vään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristölupa 

(YSL 28 §).  

 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 

määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa-

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

19 §) 
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SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 7, 8, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 58, 96, 97, 105 § 

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

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

Jäteasetus (1390/1993) 22 § 

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992)  

Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista (VNp 480/1996) 

Kaupunkirakennelautakunnan 16.12.2008 § 17 hyväksymä Jyväskylän kaupungin ylei-

set jätehuoltomääräykset  

Rakennus- ja ympäristölautakunnan 17.12.2008 § 14 hyväksymä Jyväskylän kaupun-

gin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa  

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

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

kaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä viranomaisessa voidaan periä 

maksu.  

 

Tämän päätöksen ympäristölupamaksu on 2300 euroa. Maksu perustuu rakennus- ja 

ympäristölautakunnan 17.12.2008 § 14 vahvistamaan Jyväskylän kaupungin ympäris-

tönsuojeluviranomaisen taksaan. 
  

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

Kiinteistöyhtymä Halinen Ilpo ja Paavo, Kemmontie 177, 41940 Vesanka 

 

Jäljennös päätöksestä  

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

Perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaosto, Väinönkatu 1 

 

Ilmoitus päätöksestä  

 Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta. 

 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

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

osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle ja valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Jyväs-

kylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Valitusosoitus on liitteenä.  

 

LIITTEET 

Valitusosoitus      
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