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ASIA 

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

ta, joka koskee Jyvässeudun Sora Oy:lle 23.1.2007 myönnetyn louhinnan ja murskauk-

sen ympäristöluvan muuttamista siten, että louhinta- ja murskaustoiminnan lisäksi alu-

eella varastoidaan ja käsitellään biopolttoaineita sekä valmistetaan ja varastoidaan 

multaa. Lisäksi haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen luvan lainvoimaisuutta.  

HAKIJA  

Jyvässeudun Sora Oy 

PL 108 

40351 Jyväskylä 

 

Yhteyshenkilö: Juha Nokelainen 

 puh.   0424 944 334 

e-mail: juha.nokelainen@kak.fi 

y-tunnus: 0838551-5 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Biopolttoaineen terminaalitoiminta sijaitsee Jyväskylän kaupungin Jyväskylän kylässä, 

kiinteistöllä Kivimäki 179- 401-19-39. 

 

Kiinteistön haltija on hakija.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

Ympäristönsuojelulain 28 §:n 3 momentin mukaan luvan saaneen toiminnan päästöjä 

tai niiden vaikutuksia lisäävän tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on ol-

tava lupa. Lisäksi ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan toimin-

taan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 

(26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu kohtuutonta rasitusta on haettava ympäristö-

lupa.  

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 mo-

mentin kohdan 7 a) ja b) sekä ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 momentin perus-

teella toimivaltainen lupaviranomainen.  

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Toiminnan muuttamista koskeva ympäristölupahakemus on saapunut ympäristötoi-

meen 15.5.2009. Lupahakemusta on täydennetty 2.10.2009. 
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HAKEMUKSEN AIKAISEMMAT KÄSITTELYT 

 Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 29.12.2009 päätös ympäris-

töluvan muutoshakemuksesta. Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen. Hal-

linto-oikeus päätöksellään 25.11.2010 kumosi lautakunnan päätöksen ja palautti asian 

rakennus- ja ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksessään hallinto-

oikeus edellytti, että hakemusta täydennetään mm. mullan valmistuksen, liikennemää-

rien ja liikenteen melu- ja pölyhaittojen osalta. Hakija on toimittanut lisäselvityksiä 

10.1.2011, 12.1.2011 ja 25.3.2011 (melumallinnuksen täydennys).  

 

 Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 15.4.2011 päätös ympäristö-

luvan muutoshakemuksesta. Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen. Hallin-

to-oikeus päätöksellään 25.4.2012 palautti asian rakennus- ja ympäristölautakunnalle 

uudelleen käsiteltäväksi asian käsittelyssä tapahtuneen menettelyvirheen takia.  
 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Jyvässeudun Sora Oy:lle on Kivimäen tilalle 23.1.2007 myönnetty kallion louhintaan 

ja murskaukseen ympäristölupa, joka on voimassa toistaiseksi. Lupahakemus lupa-

määräysten tarkistamiseksi on tehtävä 31.12.2016 mennessä. Maa-aineslupa kallion 

ottamiseen Kivimäen tilalta on myönnetty 6.6.2006 ja se on voimassa 13.7.2021 saak-

ka. Varastoalueen rakentamiseen on myönnetty toimenpidelupa 12.4.2010.   

 

Alueella ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa.  

 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Terminaalialue sijaitsee Kivimäen toiminnassa olevan kallionlouhinta- ja murskaus-

alueen yhteydessä Kaakkovuoren tien päässä n. 400 metriä Tyyppälänjärven pohjois-

puolella. Alueen länsipuolella n. 40 m:n etäisyydellä varastoalueen reunasta on Kaak-

kolampi.  

 

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat varastoalueen etelä- ja itäpuolella n. 300 met-

rin etäisyydellä varastoalueen reunasta. Lähimmät loma-asunnot sijaitsevat Tyyppälän-

järven pohjoisrannalla n. 500 metriä varastoalueelta lounaaseen. 

 

Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, mutta toiminta-alueen eteläreuna 

rajautuu vedenhankinnan kannalta tärkeään (I-lk) Seppälänkankaan pohjavesialueeseen 

(nro 0917951). Terminaalialueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnon-

suojelualueita. Lähimmät luonnonsuojelukohteet ovat Korpelan Tervaleppäkorpi n. 1,5 

km alueelta itään ja maakuntakaavaan merkitty Touruvuoren suojelualue n. 1 km alu-

eelta länteen. 
 

TOIMINTA HAKEMUKSEN MUKAAN 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

Uutena toimintona kallionlouhinta-alueen yhteyteen rakennetaan biopolttoaineiden 

terminaalialue, joka toimii biopolttoaineiden välivarastointi- ja käsittelyalueena. Toi-

minta on ympärivuotista.  
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Biopolttoaineiden terminaalitoimintaan kuuluu biopolttoaineiden, kuten kokopuun, 

hakkuutähteiden, ruokohelven ja kantojen varastointia, haketusta, murskausta, kulje-

tusta ja niihin sisältyviä oheistoimintoja. Alueella ei käsitellä käsiteltyä puutavaraa.  

 

Alueella valmistetaan myös multalajikkeita sekoittamalla kiviaineksia turpeeseen ja 

seulomalla seos. Mullan valmistuksen seosaineet riippuvat mullan käyttötarkoitukses-

ta. Multaa valmistetaan mm. kasvualustoihin, nurmikoihin yms. Mullan valmistukses-

sa on kaksi päävaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa sekoitetaan raaka-aineet, joiden kä-

sittely tapahtuu tasaisella ja kiinteällä asfaltti- tai maapohjalla. Kalkki ja lannoite levi-

tetään yleensä turve-kiviainespatjan päälle siten, ettei lannoite joudu käytännössä kos-

ketuksiin pohjamaan kanssa. Käsittely ja sekoitus tapahtuvat hyvin rajatulla alueelle. 

Toisessa vaiheessa raaka-aineseos seulotaan.  

 

Haketuksen ja murskauksen keskimääräinen toiminta-aika vuodessa on noin 8-10 kk 

käsittelymäärästä riippuen. Muutoin materiaalin käsittely terminaalissa on jatkuvaa. 

Haketus ja murskaus suoritetaan klo 7-22 välisenä aikana.  

 

Alue, jossa biopolttoaineiden varastointi ja käsittely tapahtuvat, on raivattua metsä-

maata. Hakijan toimittaman asemapiirroksen mukaan biopolttoaineiden käsittely- ja 

varastointi tapahtuvat kaakkoisosaan rakennettavalla ja jo osittain rakennetulla 6,5 

ha:n suuruisella varastoalueella tulotien itäpuolella. Samalla varastoalueella varastoi-

daan myös maa- ja kiviainestuotteita, mikä on varastoalueen ensisijainen käyttötarkoi-

tus. Mullan valmistus tapahtuu alueen länsiosaan rakennettavan ja osittain jo rakenne-

tun 4,05 ha:n suuruisen varastoalueen kaakkoisosassa.  

 

Varastoalueet tasataan puhtailla kaivumailla ja tarvittaessa pintarakenne tehdään maa- 

ja kiviaineslajikkeilla. Alue tasataan ympäröivän maaston muotojen mukaisesti ympä-

ristöön ja käyttötarkoitukseen soveltuviksi siten, että korkeusasema vaihtelee välillä + 

128 m – 139 m. Täyttöjä tehdään ennakkoon silloin, kun hyvää rakentamiseen kelpaa-

vaa maata on tarjolla. Maata voidaan myös varastoida myöhempää käyttöä ja kallio-

alueen maisemointia varten. Vesien johtaminen huomioidaan ja alueelle rakennetaan 

ojia ja laskeutusaltaita, joista vedet johdetaan eteenpäin. Alueen eteläosaan tulotien 

länsipuolelle on jo rakennettu uusi laskeutusallas.   

 

Alueelle rakennetaan varastokatos ja oheistoimintojen mahdollisesti vaatimat toimisto-

tilat. Raaka-aineet ja tuotteet varastoidaan aumoissa. 

 

Liikenne alueelle tapahtuu nykyisen tieyhteyden eli Kaakkovuorentien kautta. Hakijan 

mukaan alueen sijoittuminen ns. Innoroad Park-alueen läheisyyteen parantanee alueen 

tieyhteyksiä jatkossa.  

 

Nykyisen kallion louhinta- ja murskaustoiminnan maksimiliikennemäärä vuodessa on 

8000 kuormaa ja keskimäärin 6000 kuormaa. Vuorokausitasolla maksimimäärä on ol-

lut jalostuksen aikana 120 kuormaa ja keskimäärin 24 kuormaa. Lisäksi alueella on 

huolto- ja työmatkaliikennettä sekä maa- ja kiviainesten sekä louheen kuljetusta alu-

eelle jalostukseen sekä alueen rakentamiseen.  

Uuden toiminnan aiheuttama maksimiliikennemäärä on 15 000 raskaan ajoneuvon 

käyntiä vuodessa, joka tarkoittaa 250 työpäivälle maksimissaan 60 kuormaa. Toimin-
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nan keskimääräinen päivittäinen liikennemäärä on 10 - 20 käyntiä/päivä, mikä tarkoit-

taa n. 2500 – 5000 raskaan liikenteen käyntiä vuodessa. Uuden toiminnan osalta bio-

polttoaineen raaka-ainekuljetukset tapahtuvat ympärivuotisesti. Biopolttoainekuljetuk-

set painottuvat talvikaudelle, jolloin polttoaineen tarve käyttöpaikoilla on suurimmil-

laan. Kuljetukset ovat ympärivuorokautisia.  

 

Toimintakokonaisuuden (nykyinen ja uusi toiminta) vuosittainen maksimiliikennemää-

rä on 23 000 raskaan ajoneuvon käyntiä ja vuorokaudessa enintään 180 käyntiä. Ras-

kaan liikenteen käyntejä on vuosittain keskimäärin 9750 ja vuorokaudessa 39. Arviot 

maksimimääristä perustuvat joka osa-alueella tuotannon huippuvuosiin. Maksimimää-

rien toteutuminen on hyvin epätodennäköistä ja keskimääräiset arviot ovat lähempänä 

todellisuutta.  

 

Mullan kuljetus keskittyy kevät- ja syyskaudelle ja se tapahtuu päiväaikaan.  

Uuden toiminnan osalta maksimiliikennemäärien toteutuminen on hyvin epätodennä-

köistä.  

 

Tuotanto ja käytettävät raaka-aineet  

 

Laitoksessa käsitellään puuaineksia ruokohelpi mukaan lukien n. 200 000 t/vuosi lai-

toksen saavutettua täyden kapasiteetin. Alkuvaiheessa määrä on vähäisempi. Mullan 

valmistuksen kokonaiskapasiteetti on 15 000 tonnia/vuosi. Mullan valmistuksen seos-

aineita ovat puhtaat maa- ja kiviaineslajikkeet, hienojakoinen kivennäismaa, hiekka, 

sora, murske, sepeli, moreeni, turve, peltomulta, kalkki sekä lannoite (mineraalilannoi-

te tai komposti, joka on elintarvikehyväksytty luonnonmukainen lannoite ja se on 

EVIRAN erä- tai laitoshyväksyttyä).  

 

Murskauksessa ja haketuksessa käytettävä kalusto sijoitetaan varastoalueelle kulloin-

kin kuormauksen ja varastoinnin kannalta sopivaan paikkaan. Haketus- ja murskauska-

lusto liikkuu varastoalueella ajoteitä pitkin ja työskentelee raaka-ainekasan vieressä 

siirtyen sitä mukaa kasan vieressä, kun työ edistyy. Laitteistona käytetään mobiileja 

hakkureita esim. LHM Hakkuri Giant autohakkuria, murskaimia sekä seulontalaitteita. 

Alueella toimii myös pyöräkuormaaja.  

  

Kemikaalien käyttö ja varastointi 

Toiminnassa ei käytetä kemikaaleja. Hakkurin polttoainetta ei varastoida erillisissä 

säiliöissä, sillä polttoaine on hakkurin omissa säiliöissä ja tankkaus tapahtuu öljy-

yhtiöiden jakelupisteissä. Vaikeammin liikuteltavia murskaimia ja seulontalaitteita 

varten alueella säilytetään moottoripolttoöljyä asianmukaisissa säiliöissä kertavaras-

toinnin ollessa alle 10 000 litraa. Arvioitu vuosikulutus on 400 000 litraa.  

 

Paras käyttökelpoinen tekniikka 

Toiminnassa käytetään yleisesti käytössä olevaa parasta tekniikkaa. 

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Pohjaveden ja maaperän suojelu 

Työkoneista ja autoista tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntaa varten työkoneet ja ajo-

neuvot varustetaan öljynimeytysmatoilla tai vaihtoehtoisesti työpisteiden läheisyyteen 
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sijoitetaan öljynimeytysmateriaalia. Mullan valmistuksessa käytettävä lannoite ei käy-

tännössä joudu kosketuksiin pohjamaan kanssa. Kalkki ja lannoitteet sekoittuvat ja 

imeytyvät muihin raaka-aineisiin, pääosin turpeeseen.  

 

Jätevedet ja päästöt viemäriin sekä vesistöön 

Toiminnassa ei käytetä vettä, joten vesistöön tai viemäriin ei aiheudu päästöjä. Mullan 

varastoinnista aumoissa ei aiheudu valumia, sillä valmis multa imee turpeen hyvän 

imukyvyn takia itseensä sadevedet.  

 

Melu ja tärinä 

Toiminnasta aiheutuu meluhaittaa haketuksen ja murskauksen aikana. Melua syntyy li-

säksi materiaalin kuormauksesta ja kuljettamisesta, mutta sen voimakkuus ei ole mer-

kittävä. Materiaaleja kuljetetaan ympäri vuorokauden. Ajoneuvojen nopeudet termi-

naalialueella ja sille johtavilla teillä ovat matalia, joten niistä ei hakijan mukaan aiheu-

du merkittävää tai ympäristölle haitallista melua tai tärinää. Biopolttoaineen haketus- 

ja murskaus ei aiheuta kalliokiviaineksen jalostukseen verrattavia melu- ja pölyhaitto-

ja. Raaka-aine on kevyttä, pehmeää ja kosteaa. Varasto- ja tuotekasojen sijoittelulla 

pyritään vähentämään ympäristöön kantautuvaa melua. 

 

Toiminnasta on teetetty melumallinnus (Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimus-

keskus tutkimusraportti 135/2009). Melun leviämistä on mallinnettu louhinnan eri 

vaiheissa siten, että melulähteinä huomioidut poravaunu kalliojyrkänteen päällä, isku-

vasara jyrkänteen alapuolella, kivenmurskain, kannonmurskain ja puunhaketin alueen 

eteläosan kentällä kanto- ja puukasojen vierellä sekä 2 pyöräkonetta ovat toiminnassa 

yhtä aikaa. Lisäksi erikseen on mallinnettu puun haketuksen ja murskauksen päiväajan 

melualueet nykyisessä louhintavaiheessa sekä kalliokiven murskauksen ja rikotuksen 

päiväajan melualueet nykytilanteessa. Tilanne kuvastaa pahinta mahdollista, mutta ha-

kijan käsityksen mukaan melko epätodennäköistä tilannetta. Kuljetusten liikenneme-

lua ei kuitenkaan ole huomioitu. Mallinnuksessa on huomioitu melulähteiden melun-

tuottamisajat ja melun impulssimaisuus ja meluntorjuntatoimena meluvallit alueen 

itä/kaakko- ja länsiosassa. Läntinen meluvalli on 5 m korkea ja itä/kaakko-osan valli 7 

metriä korkea. Melumalli ottaa huomioon melun etenemisessä geometrisen vaimen-

nuksen, esteiden (maasto ja rakennukset) vaikutuksen, ilman absorption aiheuttaman 

vaimennuksen sekä maanpinnan vaikutuksen. Puuston vaikutusta ei ole huomioitu. 

Oletuksena mallissa on säätila, jolloin vallitseva tuulen suunta on melun aiheuttajasta 

kohteeseen päin tai vallitsee heikko inversio.  

 

Melumallinnuksessa todetaan, että eniten melua syntyy poravaunusta ja kallion riko-

tuksesta. Louhinnan edetessä toiminta siirtyy pohjoisemmaksi, jolloin melualueet laa-

jenevat pohjoiseen päin. Pohjoissuunnalla ei kuitenkaan ole häiriintyviä kohteita, joi-

hin vaikutus ulottuisi. Toiminnan siirtyessä pohjoiseen eivät melualueet etelässä kui-

tenkaan muutu erityisen paljon. Yöaikainen meluohjearvo ei ylity missään tilanteessa 

millään häiriintyvällä kohteella. Puun haketuksen ja puun murskauksen melu ei yksi-

nään ylitä päiväajan ohjearvoa 55 dB asuinalueilla tai ohjearvoa 45 dB loma-

asumiseen käytettävillä alueilla.  

 

Mallinnuksen mukaan kaikissa tulevissa ja nykyisessä kivenmurskauksen melutilan-

teissa päiväaikainen ohjearvo 45 dB loma-asumiseen käytettävillä alueilla ylittyy joil-

lain Tyyppälänjärven rannan mökeillä. Viitalammen rannalla sijaitsevalla kahdella va-
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paa-ajan asunnolla keskiäänitaso päiväaikaan ylittää 45 dB tietyissä louhinnan vaiheis-

sa.   

 

Asuintalojen luona laskettu päiväaikainen keskiäänitaso oli lähes kaikissa tilanteissa 

alle 55 dB. Nykytilanteessa rikotuksen ja kivenmurskauksen aikaan Peltolan talolla 

päiväaikainen keskiäänitaso ylitti 55 dB. Peltolan tila ei hakijan käsityksen mukaan ole 

tällä hetkellä asuinkäytössä. Lähimmän itäpuolisen kiinteistön (Koivusilta) kohdalla 

55 dB:n melualue jää lähimmilläänkin 50 m:n etäisyydelle talon seinästä. 

 

Hakija on täydentänyt 25.3.2011 melumallinnusta liikenteen osalta ja selvittänyt ras-

kaan liikenteen aiheuttamat päivä- ja yöajan melutasot Kaakkovuorentiellä sekä lii-

kennemelun vaikutukset murskaustoiminnan päivä- ja yöajan melutasoihin ympäris-

tössä. Liikenteen melua mallinnettiin normaali- ja maksimiliikennemäärillä nykytilan-

teessa sekä tulevassa tilanteessa, jossa on huomioitu nykyisen toiminnan ja tulevan 

toiminnan (biopolttoaineterminaali) liikennemäärät. Ajoneuvojen nopeutena käytettiin 

55 km/h.  

 

Mallinnuksessa todetaan, että liikennemelu vaikuttaa ohjearvoon verrattaviin ääni-

tasoihin vain Kaakkovuorentien läheisyydessä, jossa päiväaikainen keskiäänitaso nou-

see lähelle ohjearvoa lähimpänä Kaakkovuorentietä sijaitsevan talon kohdalla. Nor-

maaliliikennemäärillä sekä nyky- että tulevassa tilanteessa 55 dB:n vyöhyke em. talon 

kohdalla sijaitsee n. 60 m:n etäisyydellä talon seinästä. Maksimiliikennemäärillä arvi-

oituna 55 dB:n vyöhyke jää nykytilanteessa n. 30 m:n etäisyydelle ja tulevassa tilan-

teessa n. 20 m:n etäisyydelle talon seinästä. 

 

Murskaustoiminnan yöajan keskiäänitaso jää maksimi- ja normaali liikenne huomioi-

tuna alle ohjearvon kaikissa häiriintyvissä kohteissa sekä nyky- että tulevassa tilantees-

sa. 

 

Liikenteen melu ei muuta Tyyppälänjärven loma-asuntojen ja seurakunnan majan me-

lutilannetta.   

 

Päästöt ilmaan 

Varastotoiminnasta ei muodostu päästöjä ilmaan. Laitteistossa on omana voimanläh-

teenään dieselmoottori. Jalostuksen yhteydessä voi esiintyä pölyämistä, mutta pölyä-

misen arvioidaan rajoittuvan toiminta-alueelle. Pölyämistä voidaan estää jalostuslait-

teiden sijoittamisella sekä varastokasoilla. Liikenteen pölyhaitat on estetty biopoltto-

ainekuormien peittämisellä. Kuljetukset painottuvat talvikaudelle, muulloin tien pö-

lyämistä torjutaan pölynsidonnalla.  
 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen  
 

Toiminnasta ei synny jätettä. Seulonnasta ja jalostuksesta jäävä puhdas maa-aines käy-

tetään alueen rakentamiseen ja maisemointiin.   

 

VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 

 

Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisen terveyteen   
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Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan terveydelle haitallisia päästöjä ympäristöön. Toi-

mintojen keskittäminen yhdelle tuotantoalueelle vähentää toiminnasta yleiseen viihtyi-

syyteen tulevaa haittaa. Usealla alueella toimiminen tuottaisi haittaa enemmän kuin 

keskitetty toimintavaihtoehto. Toiminnan avulla voidaan lisätä uusiutuvien energioi-

den käyttöä.  
 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Käyttötarkkailu 

Käyttötarkkailu toteutetaan normaalina toiminnantarkkailuna. Jalostus ei tarvitse eri-

tyistä tarkkailua. Aliurakoitsijat seuraavat säännöllisesti laitteiden kuntoa ja toimintaa.  

Päästötarkkailu  

Toimintaan ei liity varsinaista päästötarkkailua. Pölyämistä ja meluamista tarkkaillaan 

työpaikkatarkkailuna ja tarvittaessa torjuntatoimenpiteitä muutetaan.   

Raportointi 

Terminaalin toimintaan liittyen raportoidaan vuosittain varastoidut ja käsitellyt mate-

riaalimäärät. 

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN  

Työkoneista ja autoista tapahtuvien öljynvuotovahinkojen torjuntaa varten työkoneet ja 

ajoneuvot varustetaan öljynimeytysmatoilla tai vaihtoehtoisesti työpisteiden läheisyy-

teen sijoitetaan öljynimeytysmateriaalia.  

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 7.10. – 

5.11.2009 ja 2.5. – 31.5.2012. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet 

kuulutusajan yleisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisen-

katu 17, 40100 Jyväskylä. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu Keskisuomalaisessa 

7.10.2009 ja 2.5.2012. Asianosaiset on kuultu 6.10.2009 ja 30.4.2012 päivätyillä vir-

kakirjeillä  

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Ympäristölupahakemuksesta on kuulemisaikana 7.10. – 5.11.2009 jätetty yksi muistu-

tus, jonka on allekirjoittanut 40 asukasta. Muistutukseen on liitetty valokuvia alueesta.  

 

Muistuttajat vastustavat toiminnan muutosta, joka koskee biopolttoaineen terminaali-

toimintoja seuraavilla perusteilla:  

 

1. Meluhaitat lisääntyvät  

Muistuttajat ovat huolissaan tiellä tapahtuvasta kuorma-autoliikenteestä, joka alkaa jo 

usein kuuden jälkeen arkiaamuisin ja kestää perjantaihin jopa klo 21 asti. Äänet kan-

tautuvat koteihin ja äänistä päätellen autojen nopeus ei ole sallitussa rajoissa. Äänihait-

ta kantautuu järven toiselle puolelle ja järven eteläpäässä oleville mökeille asti.  

 

2. Haju- ja haittaeläinhaitat 

Muistutuksessa epäillään, että mullan valmistuksessa käytetään muitakin raaka-aineita 

kuin hakkuutähteitä. Lyhyen etäisyyden (n. 400 m) takia hajut, erityisesti lämpimällä 
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säällä, haitannevat asumista ja ulkoilua alueella. Kompostointi tuo mukanaan haitta-

eläimiä (kärpäset ja rotat). Muistutuksessa pyydetään selvittämään kuinka lähelle asu-

tusta voi perustaa biojäteterminaalin.  

 

3. Ympäristöhaitat 

Muistutuksessa esitetään alueen olevan pohjavesialuetta ja todetaan, ettei lähialueen 

asukkaiden porakaivovedestä ole otettu näytteitä ennen eikä jälkeen räjäytysten, minkä 

vuoksi määräyksiä olisi rikottu. Samalla todetaan porakaivojen veden laadun heikenty-

neen ajoittain ja terveysviranomaisiinkin olleen yhteyksissä. Osa asukkaista saa käyt-

töveden alueen lähteistä. Koska alue viettää alempana olevaan Tyyppälänjärveen, 

mahdolliset valumat voivat rehevöittää järveä entisestään.  

 

4. Tien kunto ja pölyhaitat 

Muistutuksessa todetaan liikenteen kulkevan pitkin hiekkapohjaista Kaakkovuoren-

tietä, jolla ei ole jalkakäytäviä ja valaistusta. Hiekan pölyäminen aiheuttaa ongelmia 

erityisesti kesällä, jolloin alueella laiduntavat hevoset altistuvat pölylle ja lenkkeily/ 

pyöräily tiellä on melkein mahdotonta pölyn takia ja pöly likaa myös autoja. Syksyisin 

sekä keväisin tie on savivelliä, minkä vuoksi autot likaantuvat.  

 

5. Asukkaiden ja mökkiläisten rauha häiriintyy entisestään.  

 

6. Raskas liikenne tiellä lisääntyy.  

Muistutuksessa todetaan, että Kaakkovuorentiellä ei ole jalkakäytäviä/pyöräteitä ja 

alueella liikkuu säännöllisesti lapsia, vanhuksia ja eläimiä. Alueella sijaitsee hevostalli 

ja hevoset liikkuvat nuorine ratsastajineen tiellä. Tyyppälän leirimajalle kuljetaan 

myös pyörillä. Muistutuksen mukaan nykyisen toiminnan kuorma-autoliikenne on vil-

kasta ja lasten liikkumista tiellä joudutaan rajoittamaan/valvomaan. Kaavaillut suunni-

telmat lisäisivät huomattavasti liikenteen määrää ja toiminnan laajentamisen myötä 

rekka-autoja ilmestyisi tielle. Todellisesta rekkaliikenteen määrästä pyydetään myös 

selvitystä. 

  

7. Hiihtoladut ja ulkoilureitit.  

Muistutuksen mukaan Kaakkovuorentien yli kulkevan maakuntauran käyttäjille ja 

 muille ulkoilijoille aiheutuisi haittaa toiminnasta.  

  

8. Kaavan valmistelu 

Muistutuksessa pyydetään huomioimaan, että alueelle vireillä oleva kaava, alueelle 

suunniteltu pientaloasuminen ja Kaakkovuorentien varteen luonnosteltu luonnonsuoje-

lualue/virkistysalue. Toiminta tulee laskemaan tonttien arvoa ja vaikeuttamaan niiden 

myyntiä. Lisäksi muistuttajat epäilevät kuulemisen olleen puutteellista ja haluavat tie-

tää miksi toiminta on saatu aloittaa ilman lupaa.   

 

Ympäristölupahakemuksesta on kuulemisaikana 2.5. – 31.5.2012 jätetty yksi muistutus. 

 

 Muistutuksessa on pääsääntöisesti toistettu edellisenä kuulemisaikana jätetyssä muis-

tutuksessa esille tuodut seikat kuten kaavoitukseen, tiejärjestelyihin, pölyämiseen, me-

luhaittoihin, toiminta-aikoihin, luvan valvonnan puutteellisuuteen, pohjavesi- ja pinta-

vesivaikutuksiin liittyviä asioita. Muistutuksessa viitataan tehtyihin melumallinnuk-

siin, joiden mukaan melutasot jo nykytilanteessa ylittyvät loma-asutusalueilla. Mitään 
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toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi ei ole kuitenkaan tehty ja toiminta-aikojakin on 

rikottu. Uutena seikkana on mainittu Peltolan tilan olevan loma-asuntokäytössä, jol-

loin melun osalta olisi sovellettava loma-asumisen ohjearvoa, joka kyseisellä tilalla 

mallinnuksen mukaan ylittyy. Keislahden tilan osalta on myös todettu oleskelupihan 

sijoittuvan n. 50 m:n etäisyydelle talon päädystä, jolloin murskauksen ja liikenteen 55 

dB:n melualue ulottuisi osittain oleskelupihalle. Alueen eteläpuolella olevien kahden 

lähdekaivon vedenlaadusta ollaan myös huolissaan. Nykyisen toiminnan pölymittaus-

tulosten puuttumiseen hakemusasiakirjoista ja vesienjohtamisjärjestelyihin liittyvän 

toimenpideluvan puuttumiseen on myös kiinnitetty huomiota. Lisäksi muistuttajat ovat 

havainneet alueella rauhoitettavia lepakoita, joiden selviytyminen alueella vaarantuu 

louhimoalueen laajentumisen takia. Muistuttajat ovat epätietoisia siitä miten toimintaa 

ja sen vaikutuksia tullaan tarkkailemaan, eikä toiminnalle tulisi myöntää aloittamislu-

paa ennen päätöksen lainvoimaisuutta.   

  

 Lausunnot  

Ympäristölupahakemuksesta on pyydetty lausunnot perusturvalautakunnan ympäristö-

terveysjaostolta ja Jyväskylän kaupungin kaavoituksesta/tonttiosastolta.  

 

Perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaosto toteaa lausunnossaan seuraavaa: 

 

Lupaehdoilla tulee varmistaa, ettei alueelle tuoda sinne sopimattomia maa-aineksia tai 

muuta mahdollista terveyshaittaa aiheuttavaa jätettä. 

 

Biopolttoaineen ja mullan valmistus eivät ympäristömelun arviointia koskevan rapor-

tin mukaan aiheuta meluhaittaa ympäröivällä alueella. Selvityksen perusteella huomi-

oitaessa koko toimintakokonaisuus melutason ohjearvot ylittyvät ainakin joissain toi-

minnan vaiheissa niin vapaa-ajan asutuksen (loma-asunnot ja leirimaja) kuin asumi-

seen käytettävien alueiden (Peltolan alue ja Koivusilta) osalta. Lupaviranomaisen tulee 

siksi tarvittavin lupaehdoin vaatia toiminnasta aiheutuvan melun alentamista siten, että 

melun ohjearvot eivät ylity (< 55 dB asuinrakennukset ja < 45 dB loma-asunnot) 

 

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

viämään haitallisesti ympäristöön. Puupolttoaineen ja mullan valmistuksessa tulee 

toimia siten, ettei haitallista pölyämistä esiinny. Pölyämistä tulee pyrkiä vähentämään 

tarkoituksenmukaisin toimenpitein (esim. kastelu) 

 

Haitallisten aineiden (polttoaineet) käsittely ja varastointi tulee järjestää siten, että 

vuodot maaperään estetään. 

 

Lähialueen talousvesikaivojen osalta tulee varmistua siitä, että veden laatu ei toimin-

nan edetessä heikkene (esim. tutkimalla talousvesikaivojen veden laatu vähintään ker-

ran vuodessa) 

 

Jyväskylän kaupungin tonttituotannolla ei ole hakemuksesta huomautettavaa.  

 

Kaavoitus toteaa lausunnossaan, että terminaali sijoittuisi alueelle, jolla on voimassa 

Karhuvuoren osayleiskaava. Osayleiskaavan oikeusvaikutteinen osa kattaa esitetyn kä-

sittelyalueen pohjoisosan, muualla kaava on oikeusvaikutukseton. Käsittelyalue sijoit-

tuisi kaavan mukaiselle M- alueelle, joka on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Kaa-
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vamerkinnän mukaan alueella on sallittu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen tarkoi-

tettu rakentaminen. Käyttö- ja suunnittelusuositusten mukaan alue on tarkoitettu ta-

vanomaiseen maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueella ei tule sallia maa-

ainesten ottoa eikä täyttöä muuta kuin tavanomaista kotitarvekäyttöä varten. Huomioi-

tavaa on, että alueen eteläpuolelta ollaan asemakaavoittamassa alueita työpaikkaraken-

tamiseen ja asumiseen ja että alueen liikennejärjestelyt tullaan ratkaisemaan asema-

kaavoituksen myötä.   

 

Tarkastukset ja neuvottelut 

Lupahakemuksen johdosta toiminta on tarkastettu 24.11.2009 ja 5.6.2012. Tarkastus-

muistiot on liitetty lupa-asiakirjoihin.    

 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

Hakijalle on varattu tilaisuus antaa vastineensa hakemuksesta esitettyihin lausuntoihin 

ja muistutuksiin.  

 

Hakija on toimittanut 27.11.2009 vastineen ja liittänyt siihen 3.12.2009 päivitetyn ym-

päristömelun melualuekartan.  

 

Vastineessaan 27.11.2009 toiminnanharjoittaja toteaa yleisesti mm., että maa-aineksia 

tilalta on otettu 1980-luvun alusta lähtien ja tavoitteena on ollut toiminnan kehittämi-

nen ja laajentaminen alueella. Toiminnan jatkuminen on myös työpaikkojen turvaami-

sen kannalta tärkeää. Suunnittelua alueen ja toimintojen laajentamiseksi on tehty viime 

vuosikymmenen ajan, missä yhteydessä uudet aluehankinnat, sora-aseman siirtäminen 

tuotantoalueelle ja uuden tieyhteyden saaminen ovat olleet keskeisiä hankkeita. Toi-

mintojen keskittäminen yhdelle alueella on nähty järkevänä ratkaisuna. 

 

Vastaus ympäristöterveysjaoston lausuntoon: 

Hakijan mielestä lausunnossa esitetyt asiat ovat aiheellisia ja kuuluvat luvan ehtoihin. 

Ympäristömelun arviointiselvitystä on jo hyödynnetty meluntorjuntatoimenpidesuun-

nittelussa. Meluntorjuntatoimenpiteillä pystytään melua alentamaan niin, että melun 

ohjearvot eivät ylity. Biopolttoaineen ja kiviaineksen jalostus voidaan kuitenkin pää-

sääntöisesti suorittaa eri aikaan. Biopolttoaineen jalostuksessa ympärivuotinen toimin-

ta-aika on tärkeä.  

 

Vastaus tonttituotannon ja kaavoituksen lausuntoon: 

Hakija mainitsee, että nykyisessä maa-aines- ja ympäristöluvissa on jo sijoitettu maa-

ainesten ottoa ja rakennettavia käsittely- ja varastointialueita kaavan M-alueelle. Li-

säksi hakija viittaa voimassa olevan maa-ainesluvan käsittelyn yhteydessä kaavoittajan 

antamaan lausuntoon, jossa maa-ainesluvan myöntämistä on pidetty mahdollisena 

yleiskaavassa esitettyjä maankäytön tavoitteita vaarantamatta. Lisäksi tulee huomioida, 

että alue on merkitty maakuntakaavassa kiviaineshuollollisesti merkittäväksi alueeksi.  

 

Vastaus muistutukseen: 

Muistutuksen kohdat 1, 4, 6 ja 7 kohdistuvat liikenteen aiheuttamiin ongelmiin. Tämä 

on tiedostettu ja mm. liikennöintiä on rajoitettu, mikä on estänyt sora-aseman siirtymi-

sen tuotantoalueelle. Kunnalle on esitetty uuden tieyhteyden rakentamista alueelle Pa-

lokärjen teollisuusalueelta.  
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Muistutuksen kohdat 1, 2 ja 3 kohdistuvat ympäristöhaittoihin, joita voidaan lupamää-

räyksillä rajoittaa. Lupaehdot voivat kuitenkin kohdistua vain biopolttoaineterminaali-

toimintoihin.  

 

Muistutuksen kohdat 5 ja 8 kohdistuvat asutukseen. Hakija pyrkii mahdollisimman 

vähäisen haitan aiheuttamiseen. Alueella on kuitenkin toimittu ja toimitaan pitkään, 

mikä asukkaitten on huomioitava.  Tämä on huomioitava myös kaavoituksessa ja ra-

kennuslupia myönnettäessä.  

 

Lisäksi hakija toteaa, että kyseiselle koetoiminnalle ja muutaman kuorman haketuksel-

le on tehty meluilmoitus, jolla toimintaa voi harjoittaa enintään 49 päivää.  

  

Vastineen liitteenä toimitetussa melukartassa on mallinnettu melun leviäminen ympä-

ristöön louhinnan nykytilanteessa (tilanne 3.12.2009), kun murskaus, rikotus ja puun 

murskaus alueella on käynnissä ja alueella on toteutettu meluntorjuntatoimena mm. 

länsipuolella olevat 5-7 m korkeat meluvallit ja itäreunalla olevat maavallit. Lisäksi 

murskan sijoittamisella louhekasojen/kallioseinämän suojaan on pyritty minimoimaan 

melun leviämistä. Mallinnuksen perusteella murskauksen, rikotuksen ja puun murska-

uksen yhteismelu ei ylitä päiväajan ohjearvoa 55 dB asuinalueilla tai ohjearvoa 45 dB 

loma-asumiseen käytettävillä alueilla nykytilanteessa.  

 

Lisäksi 8.6.2012 päivätyssä vastineessaan hakija toteaa, että hakija on sopinut 

7.10.2011 Jyväskylän kaupungin kanssa uuden tieyhteyden rakentamisesta alueelle. 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta muuttaa Jyvässeudun Sora 

Oy:lle Kivimäen RN:o 19:39 tilalle 23.1.2007 myönnettyä ympäristölupaa siten, että 

tilan louhinta- ja murskausalueen yhteyteen rakennettavalla varastoalueella voidaan 

varastoida ja käsitellä biopolttoaineita sekä valmistaa multaa.  

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää samalla muuttaa 23.11.2007 myönnetyn 

ympäristöluvan lupamääräyksen Nro 11 (melumittaus) kuulumaan seuraavasti:  

 

Toiminnanharjoittajan on mitattava vuosittain louhinnan, murskauksen sekä liikenteen 

aiheuttama melutaso vähintään seuraavissa melulle alttiissa kohteissa: Koivusilta RN:o 

11:25, Peltola RN:o 11:11, Koivikko RN:o 12:552, Kuusitupa RN:o 28:13 ja Keislahti 

12:545. Tarvittaessa mittauksia on tehtävä myös muissa kohteissa. Mittaukset on tee-

tettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on suoritettava ympäristöministeriön ohjeen 

1/1995 ”ympäristömelun mittaaminen” mukaisesti louhimon, murskauslaitoksen ja 

biopolttoaineterminaalin ollessa normaalissa toiminnassa. Mittausraporttiin on merkit-

tävä, mitkä työvaiheet olivat käynnissä mittausajanjaksolla. Lisäksi raporttiin on liitet-

tävä kartta, josta käyvät ilmi mittauspiste, melulähteiden ja meluesteiden sijainnit. 

(YSL 43 §, Vnp 993/92) 

 

Mittaustulokset ja – raportti on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelu-

viranomaiselle kuukauden kuluttua mittausten suorittamisesta. Mikäli mittaustulokset 

osoittavat melutason ohjearvojen ylittyvän asumiseen tai loma-asumiseen käytettävillä 

alueilla, on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin toiminnasta 
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aiheutuvan melutason alentamiseksi esimerkiksi laitosalueen rakenteellisia suojauksia 

lisäämällä. Lisäksi raporttiin tulee liittää suunnitelma, jossa esitetään toteuttamiskel-

poiset meluntorjunnan toimenpiteet ja toteuttamisaikataulu ohjearvojen alittamiseksi 

häiriintyvissä kohteissa. Uusintamittauksia voidaan edellyttää tai mittauspaikkoja 

muuttaa, mikäli toiminnasta valitetaan ja on perusteltu syy epäillä melutason ohjearvon 

ylittymistä (YSL 43 §, YSL 58 §)  

 

Lisäksi muutetaan lupamääräys 20 (raportointi) kuulumaan seuraavasti:  

 

Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa kunkin vuoden ympäristönsuojelun kan-

nalta merkityksellisistä tapahtumista kallion louhinnan ja murskauksen sekä biopoltto-

aineen käsittelyn ja varastoinnin sekä mullan valmistuksen osalta. Yhteenveto kunkin 

vuoden kirjanpidosta on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaiselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.  

 

Kirjanpidon tulee sisältää  

 

- Raaka-aine- ja tuotantotiedot  

- Käytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot 

- Toiminta-ajat (louhinta, murskaus- ja haketuksen toimintapäivät erikseen kallion 

murskauksen ja biopolttoaineen murskauksen osalta) 

- Tiedot vuoden aikana alueella syntyneistä, varastoiduista tai hyötykäyttöön ja kaa-

topaikalle toimitetuista eri jätejakeista (laji, laatu, määrä ja alkuperä) 

- Muualta tuodun louheen määrä 

- Tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista tilan-

teista ja niiden seurauksena tehdyistä toimenpiteistä.  

 

Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen 

vuoden ajan. (YSL 5, 46§, JäteL 51§) 

 

Päätökseen lisätään seuraavat uudet lupamääräykset: 

 

 Yleiset toimintaa koskevat määräykset 

24. Laitoksen toiminta on järjestettävä siten, että toiminnasta ei aiheudu maaperän, 

pinta- tai pohjavesien pilaantumisen vaaraa, epäsiisteyttä tai roskaantumista eikä 

muutakaan haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle. (YSL 7, 8, 42 §, JäteL 4, 

19 §)   

 

25. Laitosalueella saa varastoida, hakettaa ja murskata hakemuksessa ja tässä päätök-

sessä mainittuja biopolttoaineita tämän päätöksen mukaisesti enintään 200 000 

tonnia vuodessa. Multaa voidaan valmistaa enintään 15 000 t vuodessa. (YSL 43 §) 

 

Toiminta-aika 

26. Biopolttoaineen murskausta ja haketusta ei saa tehdä samaan aikaan kallion murs-

kauksen ja louhinnan kanssa eikä 1.7. – 31.7. välisenä aikana. Biopolttoaineiden 

murskausta ja haketusta sekä mullan valmistusta saa tehdä arkisin ma - pe klo 7-

21. Biopolttoaineita saa murskata ja hakettaa myös lauantaisin klo 8.00 – 14.00 1.8 

– 31.5 välisenä aikana. Juhlapyhinä ja sunnuntaisin biopolttoaineiden murskaus ja 

haketus sekä mullan valmistus on kielletty. (YSL 43 §, NaapL 17 §)  
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Pöly 

27. Biopolttoaineterminaalin toiminnan ja mullan valmistuksen pölypäästöt tulee pitää 

mahdollisimman pieninä. Luvan haltijan on huolehdittava alueella liikennöitävien 

teiden ja laitosalueen päällysteiden kunnosta sekä alueiden puhtaanapidosta. Pölyn 

leviämistä on tarvittaessa vähennettävä rakenteellisin toimenpitein ja leviämisen 

estämiseksi tulee tarvittaessa käyttää vesikastelua. Pölynsidontaan ei saa pohja-

vesialueella käyttää CaCl2, NaCl, lipeää tai muita kemikaaleja. Biopolttoaine- ja 

multakuormat on tarvittaessa peitettävä. (YSL 43 §, JäteA 8 §)  

 

Melu 

28. Biopolttoaineterminaalin toiminnasta ja mullan valmistuksesta liikenne mukaan 

lukien aiheutuva melu ei saa ylittää asuntojen piha-alueilla päivällä klo 7-22 melun 

keskiäänitasoa 55 dB eikä yöllä klo 22 – 7 keskiäänitasoa 50 dB. Loma-asutukseen 

käytettävillä alueilla melutaso ei saa ylittää klo 7-22 päiväohjearvoa 45 dB eikä klo 

22-7 yöohjearvoa 40 dB. (YSL 43 §, NaapL 17 § ja VNp 993/92)  

 

29. Melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan tulee estää tuote- ja varasto-

kasojen sijoittelulla. Murskan/hakettimen etenemissuunnan valinnoilla on pyrittävä 

joka vaiheessa minimoimaan melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan.  

 

30. Biopolttoaineen murskauksen/haketuksen ja liikenteen aiheuttama melutaso on mi-

tattava kertaluonteisesti ensimmäisen toimintavuoden aikana Koivusilta RN:o 

11:25, Koivikko RN:o 12:552 ja Keislahti RN:o 12:545 tiloilla. Mittaukset on tee-

tettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on suoritettava ympäristöministeriön oh-

jeen 1/1995 ”ympäristömelun mittaaminen” mukaisesti biopolttoaineterminaalin 

ollessa normaalissa toiminnassa. Mittausraporttiin on merkittävä, mitkä työvaiheet 

olivat käynnissä mittausajanjaksolla. Lisäksi raporttiin on liitettävä kartta, josta 

käyvät ilmi mittauspiste, melulähteiden ja meluesteiden sijainnit. (YSL 43 §, Vnp 

993/92) 

 

Mittaustulokset ja – raportti on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuo-

jeluviranomaiselle kuukauden kuluttua mittausten suorittamisesta. Mikäli mittaus-

tulokset osoittavat melutason ohjearvojen ylittyvän asumiseen tai loma-asumiseen 

käytettävillä alueilla tulee hakijan liittää raporttiin suunnitelma, jossa esitetään 

konkreettiset meluntorjunnan toteuttamistoimenpiteet ja toteuttamisaikataulu oh-

jearvojen alittamiseksi häiriintyvissä kohteissa. Uusintamittauksia voidaan edellyt-

tää, mikäli toiminnasta valitetaan ja on perusteltu syy epäillä melutason ohjearvon 

ylittymistä (YSL 43 §, YSL 58 §)  

 

Jätteet 

31. Laitosalueen jätehuolto on järjestettävä siten, että jätteistä ei aiheudu epäsiisteyttä 

eikä haittaa ympäristölle, kulloinkin voimassaolevien Jyväskylän kaupungin jäte-

huoltomääräysten mukaisesti. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja 

toimitettava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. (YSL 43, 45 §, JäteL 4, 

6, 15 §, JäteA 3a §) 

 

32. Laitosaluetta ei saa käyttää muualta tuotujen ylijäämämaiden välivarastointiin. 

(YSL 43 §, JäteL 19 §) 
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Päästöt vesiin 

33. Laitosalueen suotovedet sekä valumavedet on ohjattava alueelta hallitusti laskeu-

tusaltaiden kautta siten, etteivät ne aiheuta pintavesien pilaantumista tai vettymis-

haittaa toiselle kuuluvalla alueella tai vesistön kuivumista. Toiminnasta ei saa 

päästä vesistöön jätevesiä, jotka aiheuttavat vesistön pilaantumista tai roskaantu-

mista. Laskeutusaltaan kunnossapidosta on huolehdittava ja allas on tyhjennettävä 

tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa siihen laskeutuneesta kiinto-

aineksesta. Luvan haltijan on silmämääräisesti tarkkailtava altaasta poisjohdettavan 

veden laatua. Mikäli vedessä havaitaan jotain poikkeuksellista (esim. öljyä), vedes-

tä on otettava tarkkailunäyte välittömästi. (YSL 43 §, JäteA 8 §)  

 

34. Luvanhaltijan on seurattava toimialansa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja 

sen kehittymistä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. (YSL 4,5 

ja 43 §) 

 

35. Luvanhaltijan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lo- 

pettamista, esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuoje-

lua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista laitoksen toiminnan lopettamiseen 

liittyvistä toimista Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 

43 ja 90 §, YSA 19 §, JäteL 6 § 

 

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin: 

 

Vastaus Perusturvalautakunnan lausuntoon: 

 

Perusturvalautakunnan lausunto on pääpiirteissään huomioitu lupamääräyksissä. Bio-

polttoaineterminaalin toiminta ei ole luonteeltaan sellaista, että se yksinään voisi aihe-

uttaa pohjaveden tai lähialueen kaivojen pilaantumista. Näin ollen kaivojen veden laa-

dun tarkkailua ei ole katsottu tarpeelliseksi. Polttoaineiden varastoinnista ja käsittelys-

tä on annettu määräyksiä Kivimäen tilalle aiemmin myönnetyissä maa-ainesluvassa ja 

ympäristöluvassa. 

 

Vastaus kuulemisaikana 7.10. – 5.11.2009  ja 2.5. – 31.5.2012 jätettyihin muistutuk-

siin:   

 

Meluhaitat lisääntyvät ja asukkaiden ja mökkiläisten rauha häiriintyy entisestään.  

 

Toiminnan meluhaitat liikennemelu mukaan lukien on selvitetty melumallinnuksella. 

Meluhaittojen arvioinnissa on hakijan teettämän melumallinnuksen lisäksi huomioitu, 

häiriintyvien kohteiden sijainti, määrä, herkkyys ja alueen muut ominaispiirteet. Lii-

kennemelua ei ole mitattu, mutta meluselvityksen täydennyksessä on laskettu nykyisen 

ja tulevan toiminnan melutasot pahimmassa mahdollisessa tilanteessa, jolloin kaikki 

alueen toiminnot liikenne mukaan lukien ovat yhtä aikaa käynnissä. Lisäksi on selvi-

tetty yksinomaan biopolttoaineterminaalitoiminnon aiheuttamia melutasoja. Useilla 

lähialueen vakituiseen asumiseen käytettävillä ja lähimmällä loma-asunto kiinteistöllä 

(ns. Seurakunnan maja) on myös aikaisempina vuosina mitattu kivenmurskaamotoi-

minnan melua ja mittaustulokset ovat olleet käytettävissä lupaharkintaa tehtäessä. 
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Biopolttoainetoiminnoista yksinään aiheutuvat melutasot jäävät meluselvityksen mu-

kaan kaikilla vakituiseen ja loma-asumiseen käytettävillä kiinteistöillä selvästi alle sal-

litun melutason. Sen sijaan mallinnuksen perusteella kivenmurskaamon melutaso yk-

sinään ylitti valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisen loma-asumisalueiden me-

lutason ohjearvon (45 dB) useilla loma-asuntokiinteistöillä, joilta ei ole aiempia mitta-

ustuloksia, mutta vakituisesti asutuilla kiinteistöillä sallittu melutaso (55 dB) ei ylity. 

Aiemmin tehtyjen melumittausten mukaan nykyinen toiminta on kuitenkin voitu jär-

jestää siten, etteivät sallitut melutasot ylity. Loma-asutukselle aiheutuvan kohtuutto-

man rasituksen ehkäisemiseksi on jo nykyisessä luvassa rajattu kesäkuukaudet ja vii-

konloput toiminta-ajan ulkopuolelle. Jotta naapureille ei aiheutuisi kohtuutonta rasi-

tusta toimintojen yhteismelusta, kiven ja puun murskaustoiminnot on määrätty tehtä-

väksi eri aikaan. Melusta aiheutuvaa häiriötä on vähennetty lupamääräyksin rajoitta-

malla myös uuden toiminnan osalta päivittäistä ja vuotuista toiminta-aikaa.  

 
Liikenne nostaa melutasoa vain Kaakkovuorentien ympäristössä ja silloinkin ainoas-

taan Keislahden kiinteistöllä. Pahimmassakin mahdollisessa melutilanteessa (maksi-

miliikenne, kallio- ja puunmurskaus samaan aikaan käynnissä) 55 dB:n melualue ulot-

tuu 20 m:n päähän kyseisen kiinteistön asuinrakennuksen seinästä, mutta normaalilii-

kennemäärillä oleskelupiha jää aina melualueen ulkopuolelle. Edellä mainittu kulje-

tusmelun vähäinen vaikutus melutasoon ja toimintojen eriaikaistamismääräys huomi-

oiden ei nyt suunnitellun toiminnan ja liikenteen yhteismelu ennalta arvioiden ylitä 

sallittua melutasoa häiriintyvissä kohteissa. Asiaa harkittaessa on otettu myös huomi-

oon, että mallinnuksessa on huomioitu melun leviämisen kannalta pahin mahdollinen, 

mutta normaalissa toimintatilanteessa varsin epätodennäköinen tilanne.  

 

Peltolan tilan kohdalla on sovellettu vakituiseen asumiseen käytettävien alueiden me-

luohjearvoja, koska verottajalta saadun tiedon mukaan rakennustyyppinä on vapaa-

ajan asunnon sijaan pientalo, jossa ei juuri tällä hetkellä asuta vakituisesti. Koska ky-

seessä ei ole loma-asutusalue, melutason ohjearvoja ei lautakunnan käsityksen mukaan 

voida soveltaa yksittäisen rakennuksen kohdalla sen mukaan mihin tarkoitukseen ra-

kennusta kullakin hetkellä käytetään. Selvityksen perusteella suunnitellun toiminnan ja 

liikenteen yhteismelu eivät ylitä sallittua melutasoa (55 dB), kun otetaan huomioon 

meluntorjuntamääräykset sekä kiven- ja puunmurskauksen eriytetyt toiminta-ajat. Me-

lutasoa on myös valvottu Peltolan tilalla aiemmin tehdyissä melumittauksissa, joissa 

melutaso on ollut välillä 40,5 – 47 dB ja siten jäänyt alle ohjearvon. Lautakunta on 

myös ottanut huomioon melutilanteen parantumisen, kun louhinta ja meluavimmat 

toiminnot siirtyvät kiinteistöltä poispäin. Naapureille aiheutuvaa meluhaittaa on pyrit-

ty vähentämään antamalla meluntorjuntaa ja melutasoja koskevia määräyksiä. Lupa-

määräysten mukaan melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan tulee minimoi-

da mm. varastokasojen sijoittelulla, joten luvassa ei ole poissuljettu mahdollisuutta si-

joittaa melunleviämistä estäviä rakenteita alueen lounais/eteläpuolelle, jossa lähimmät 

häiriintyvät kohteet sijaitsevat. Sallitun melutason alittumisen varmistamiseksi ja me-

luntorjunnan tehostamistarpeen arvioimiseksi on melua määrätty mittaamaan sekä lo-

ma- että vakituisilla kiinteistöillä. Mittausten perusteella voidaan antaa lisämääräyksiä 

meluntorjunnasta ja suunnitella sekä toteuttaa meluntorjuntatoimet (mm. meluvalli) 

kuhunkin melutilanteeseen sopivimmalla tavalla.  

 

Liikennöintiä koskevia rajoituksia on myös voimassa olevassa ympäristöluvassa, jossa 

murskekuljetukset on rajoitettu klo 7- 21 väliselle ajalle.  
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 Haju- ja haittaeläinhaitat  

Alueella ei sallita biojätteiden käsittelyä, varastointia tai kompostointia, eikä kyseessä 

siten ole biojätteen terminaalitoiminnot. Alueella voidaan käsitellä ja varastoida vain 

pilaantumattomia ja puhtaita maa-aineksia sekä puhdasta puuta/ruokohelpeä. Näistä 

toiminnosta aiheutuvat haittaeläinhaitat ovat hyvin epätodennäköisiä. Puhtaasta puusta 

valmistettu hake ei lautakunnan käsityksen mukaan aiheuta ympäristöön sellaisia haju-

haittoja, joita voitaisiin pitää erityisen häiritsevinä tai poikkeavina alueella harjoitetta-

vaan metsätaloustoimintaan yleisesti liittyviin hajuihin verrattuna.  

 

 Pohja- ja pintavesihaitat 

Terminaalialue ei sijaitse pohjavesialueella ja alueen valumavedet ohjataan pohjavesi-

alueesta poispäin. Kivimäen tilalle myönnetyissä luvissa ei ole edellytetty lähialueen 

kaivojen veden laadun tarkkailua, joten siltä osin lupamääräyksiä ei ole rikottu. Bio-

polttoaineterminaalin toiminta ei ole luonteeltaan sellaista, että se yksinään voisi aihe-

uttaa pohjaveden tai lähialueen kaivojen pilaantumista. Mullanvalmistuksessa ei käy-

tetä sellaisia seosaineita, joista voisi liueta haitallisia aineita pohjaveteen. Näin ollen 

kaivojen veden laadun tarkkailua ei ole uuden toiminnan takia katsottu tarpeelliseksi. 

Mullanvalmistus tapahtuu hakijan esityksen mukaisesti kovapohjaisella alustalla, jolta 

vedet johdetaan hallitusti pohjavesialueesta poispäin. Mullanvalmistuksen vesistöhai-

tat liittyvät lähinnä kiintoaineksen pääsyyn vesistöön. Näiden vesistöhaittojen ehkäi-

semiseksi on annettu lupamääräys, jonka mukaan terminaalialueen suoto- ja valuma-

vedet on ohjattava alueelta hallitusti laskeutusaltaan kautta siten, etteivät ne aiheuta 

pintavesien pilaantumista tai vettymishaittaa toiselle kuuluvalla alueella. Vesienjoh-

tamisjärjestelyt on hyväksytty alueelle 12.4.2010 myönnetyssä toimenpideluvassa, jota 

valvoo kaupungin rakennusvalvontaviranomainen. Toimenpidelupa on liitetty hake-

musasiakirjoihin ja se on ollut nähtävillä 2.5. – 31.5.2012. 

 

Pölyhaitat  

 

Lautakunnan käsityksen mukaan suunnitellun toiminnan pölyhaitat on riittävästi selvi-

tetty, kun otetaan huomioon n. 400 m:n suojaetäisyys mullan valmistuksen toiminta-

alueesta ja n. 270 metrin suojaetäisyys biopolttoaineen käsittelyalueesta lähimpään 

häiriintyvään kohteeseen sekä hakijan selvitys mullanvalmistusprosessista ja siinä käy-

tettävistä seosaineista. Muistutuskirjelmässä esille tuodut pölymittaustulokset ovat ol-

leet luvan valmistelijalla taustatietona lupaa valmisteltaessa ja mittausraportti on ollut 

hakemusasiakirjoihin liitettynä nähtävillä 2.5. – 31.5.2012. Mittaukset on tehty 10.1 – 

13.1.2011 ja niissä on selvitetty kivenmurskaustoiminnasta aiheutuvan leijuvan pölyn 

talviaikaisia pitoisuuksia lähialueella mm. Kaakkovuorentie ympäristössä 700 metrin 

etäisyydellä ottamisalueesta sekä itse ottamisalueella. Mittausolosuhteet eivät kaikilta 

osin olleet suotuisat mm. tuulen suunnan suhteen. Lähialueen pölypitoisuudet (9.1 

ug/m
3
-57.1 ug/m

3
) kuin myös itse toiminta-alueelta mitatut pitoisuudet (17.1ug/m

3
- 

91.3 ug/m
3
) alittivat kuitenkin selvästi valtioneuvoston päätöksessä annetun ohjearvo-

pitoisuuden 120 ug/m
3
.   

 
Pölyhaittoja on vähennetty mm. kuormien peittämistä, alueella liikennöitävien teiden 

ja laitosalueen päällysteiden kuntoa ja alueiden puhtaanapitoa koskevilla määräyksillä. 

Lisäksi luvanhaltija on velvoitettu estämään pölyn leviämistä tarvittaessa vesikastelul-

la, mikä koskee myös Kaakkovuorentietä. Tien käytöstä (mm. nopeudet ja pölyämisen 
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esto) on annettu määräyksiä myös Kivimäen tilalle 6.6.2006 myönnetyssä maa-

ainesluvassa. Muistutuskirjelmässä vaadittua edellä mainittuja yksityiskohtaisempia 

toimintaohjeita tien kastelusta ei ole annettu, koska kastelu on tarpeellista vain tilan-

teessa, jossa tie tai toiminta-alue kyseisen toiminnan vuoksi pölisee ja pöly leviää hai-

tallisessa määrin häiriintyviin kohteisiin. Kastelu ei esimerkiksi talviaikaan tai kostei-

na kausina ole välttämättä edes tarpeen tai mahdollista. Päätöksen perusteluista ilme-

nee, että kasteluvelvoite on annettu pölystä mahdollisesti aiheutuvien viihtyvyys ja 

terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Tällaisia haittoja voi esiintyä edellä kuvatussa tilan-

teessa. Näin ollen ei jää epäselväksi, milloin ja miten pölyn leviäminen on estettävä. 

Mikäli luvanhaltija ei tulkinnanvaraisissa pölyämistilanteissa ryhdy torjuntatoimiin, 

voidaan luvanhaltija määrätä mittaamaan pölyä ja lisäämään pölyntorjuntaa. Lautakun-

ta katsoo, että pölyhaittojen vähentämistä koskevat lupamääräykset ovat toiminnan 

laajuus ja laatu, etäisyys asutukseen ja alueen muut luvat huomioiden riittäviä ja tar-

peeksi yksityiskohtaisia 

 

Tien kunto ja raskas liikenne tiellä lisääntyy 

Tien kunto ja tieliikenneturvallisuus mukaan lukien eivät kuulu ympäristöluvassa käsi-

teltäviin asioihin niiltä osin kuin liikennöinti tapahtuu ko. tilan ulkopuolisilla alueilla. 

Tien käytöstä (mm. nopeudet ja pölyämisen esto) on annettu määräyksiä myös Kivi-

mäen tilalle 6.6.2006 myönnetyssä maa-ainesluvassa. Hakija on Vaasan hallinto-

oikeuden päätöksen mukaisesti tarkentanut 10.1.2011 toimittamassaan selvityksessä 

aiempia liikennemäärätietoja ja niiden mukaan uuden toiminnan aiheuttama maksimi-

liikennemäärä on 15 000 raskaan ajoneuvon käyntiä vuodessa, joka tarkoittaa 250 työ-

päivälle maksimissaan 60 kuormaa. Toimintakokonaisuuden (nykyinen ja uusi toimin-

ta yhdessä) vuosittainen maksimiliikennemäärä on 23 000 raskaan ajoneuvon käyntiä 

ja vuorokaudessa enintään 180 käyntiä. Alueelle on myös suunniteltu uutta tieyhteyttä, 

jolle raskas liikenne ohjattaisiin ja nykyinen Kaakkovuorentie jäisi yksinomaan asuk-

kaiden käyttöön. 

 

Kaavan valmistelu, ulkoilureitit, uhanalainen lajisto  

 

Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole lainvoimaista asemakaavaa. Lupavi-

ranomainen on kuitenkin tietoinen alueen eteläpuolelle suunnitteilla olevasta pientalo-

alueesta, mutta luvan myöntämisen esteenä ei voi olla mahdollinen tuleva asutus. 

Tonttien arvon alenemista koskevia seikkoja ei myöskään käsitellä ympäristöluvassa. 

Toiminnan vaikutusalueella tai Kaakkovuorentien varressa ei ole lupaviranomaisen 

tiedossa sellaisia luonnonsuojelualueita tai suojeluarvoja, jotka vaarantuisivat ko. toi-

minnan johdosta. Alue, jonne biopolttoaineen käsittelytoiminta sijoittuu, on tällä het-

kellä avohakattua metsää ja tasattua varastokenttää, jossa lupaviranomaisen tietojen 

mukaan ei esiinny tai pesi lepakko eikä valkoselkä- tai harmaapäätikka.  

  

 Puutteellinen tiedottaminen, toiminnan aloittaminen ja luvan voimassaoloaika, vaiku-

tusten tarkkailu  

 

Hakemuksesta jätetyssä muistutuksessa esitettiin huomautus alueen asukkaille  

tapahtuneesta puutteellisesta tiedotuksesta. Hakemuksesta on tiedotettu yleisen käy-

tännön mukaisesti laitosalueen lähinaapureille (varastoalueen reunasta n. 400 m:n sä-

teellä olevat kiinteistöt) kirjeellä sekä julkisella kuulutuksella 7.10.2009 ja 2.5.2012 

hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehti Keskisuomalaisessa. Em. 
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perusteella alueen asukkaiden kuulemisen on katsottu tapahtuneen riittävässä laajuu-

dessa.  

 

Luvan hakijalla on ollut lupa hakettaa ja murskata biopolttoaineita 14.5.2009 annetun 

meluilmoituspäätöksen mukaisesti 8.6. – 31.10.2009 enintään 49 työpäivää. Hankkeen 

keston ja käsiteltävien biopolttoainemäärien tarkennuttua lupaviranomainen harkitsi 

kuitenkin, että toiminnasta voi aiheutua naapuruussuhdelain 17 §:n 1 momentissa tar-

koitettua kohtuutonta rasitusta, jolloin toiminta katsottiin luvanvaraiseksi ja hakija 

velvoitettiin välittömästi hakemaan ympäristölupaa. Lupa on myönnetty toistaiseksi 

voimassa olevana, mutta lupamääräyksiä tulee tarkistaa 2016 vuoden loppuun men-

nessä nykyisessä luvassa olevan määräajan mukaisesti. Tässä yhteydessä voidaan uu-

delleen arvioida toiminnan yhteisvaikutuksia huomioiden myös mahdolliset muutokset 

ympäristössä ja antaa tarvittaessa uusia lupamääräyksiä. Lupamääräyksistä käy ilmi, 

että tarkkailusta, raportoinnista ja tietojen oikeellisuudesta vastaa luvan saaja. Lupa-

määräysten mukaan raportointi tehdään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset  

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa 

harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, 

toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetus-

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

detty. 

 

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

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

tojen kanssa: 

- terveyshaittaa; 

- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 

- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 

- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-

alueella; 

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

tonta rasitusta. 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että Jyvässeudun Sora 

Oy:n toiminta hakemuksessa esitetyllä sijoituspaikalla, lupaehdot ja suojaetäisyydet 

naapureihin huomioiden täyttää luvan myöntämisen edellytykset. Toimintaa ei ole si-

joitettu kaavan vastaisesti eikä toiminta sijoitu pohjavesialueelle.  
   

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

nan luonne ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. 

  

Lupamääräyksen 11 muuttamisella on tarkennettu melumittausten suorittamistapaa ja 

raportointia mittausten asianmukaisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi. Koska 

mallinnuksen mukaan melutaso tietyissä louhintatilanteissa ylittää jo nykyisen toimin-

nan osalta ohjearvon joillakin sellaisilla loma-asumiseen ja virkistäytymiseen käytettä-

villä alueilla, joilla ei ole aiemmin tehty melumittauksia, on annettujen ohjearvojen 

noudattamisen varmistamiseksi ja valvomiseksi annettu määräyksiä uusista melumit-

tauksista ja meluntorjunnan toteuttamisesta. (lupamääräys 11) 

 

Lupamääräyksen 20 muuttamisella on muutettu raportointia vastaamaan nykyistä 

muuttunutta tilannetta ja selkiyttämään toimintakokonaisuuden valvontaa. (Lupamää-

räys 20) 

   

Ympäristönsuojelulain 4 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa 

toiminnassa on periaatteena, että haitalliset ympäristövaikutukset ehkäistään ennakolta 

menetellen toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ympäristön pilaantumisen 

ehkäisemiseksi. (Lupamääräys 24) 

 

Lupamääräys 25 on hakijan esityksen mukainen 

 

Laitoksen toiminnasta aiheutuvien viihtyvyys, ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäise-

miseksi on annettu lupaehdot laitoksen murskaus- ja haketustoimintaan vuosittain sal-

litusta ajasta, laitoksen lähiympäristöön aiheuttamasta enimmäismelutasosta sekä vuo-

rokautisen murskaus- ja haketustoiminnan sallituista ajankohdista. Kun otetaan huo-

mioon lähialueen loma-asutus sekä alueella sijaitsevien ja sinne sijoittuvien toiminto-

jen yhteisvaikutus, on toiminta-aikojen rajoittaminen vilkkaimpana kesälomakautena 

tarpeellista, jotta loma-asutukselle melun muodossa aiheutuva rasitus ei muodostuisi 

kohtuuttomaksi. Lisäksi on annettu lupamääräys meluntorjumiseksi ja toiminnasta ai-

heutuvien pölypäästöjen ehkäisemiseksi. (Lupamääräykset 26-29) 

   

Melumittaukset ovat tarpeen melutason ohjearvojen noudattamisen valvomisek-

si.(Lupamääräys 30) 

   

Määräyksillä, jotka koskevat jätteiden varastointia ja edelleen luovuttamista pyritään 

ehkäisemään ympäristöhaittojen syntyä sekä takaamaan oikea ja asianmukainen jäte-

huolto. (Lupamääräys 31 ja 32)   

 

Toiminnanharjoittajan on oltava tietoinen toimintansa ympäristökuormituksista ja 

kuormituksen vaikutuksista. Lupamääräykset on annettu, jotta haitallisten aineiden 

pääsy maaperään ja pohja- ja pintavesiin sekä vesistöön estyy. Kemikaalien tai raaka-

aineiden varastointi ei saa aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai ympä-

ristöhaittaa. (Lupamääräys 33) 

 

 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-
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nanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä voi-

daan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. (Lupamääräys 34) 

 

Toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristö-

luvan haltijan on toiminnan loppuessa esitettävä suunnitelma todettujen ympäristöhait-

tojen poistamiseksi.(Lupamääräys 35) 

 

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN  

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisää-

vään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristölupa. 

(YSL 28 §) 

 

Toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi 31.12.2016 

mennessä. (YSL 55 §) 

 

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 §) 

 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA 

  

Ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaan lupaviranomainen voi luvan hakijan pyynnöstä 

määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä nou-

dattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen 

lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle.  

 

Jyvässeudun Sora Oy on esittänyt hakemuksessaan ympäristönsuojelulain 101 §:n mu-

kaisen pyynnön toiminnan muutoksen aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta 

huolimatta. Pyyntöä perustellaan sillä, että lupaprosessin pitkittyminen on aiheuttanut 

toimijoille kohtuutonta taloudellista ja toiminnallista haittaa. Hakija ilmoittaa asetta-

vansa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen ku-

moamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. 

  

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, että toiminta voidaan aloittaa lupapäätöstä 

noudattaen muutoksenhausta huolimatta 10 000 euron suuruista vakuutta vastaan. Va-

kuus ottamistoiminnan aloittamiseksi tulee asettaa ennen toiminnan aloittamista.  

 

Toiminta sijoitetaan alueelle, jolla on lainvoimainen maa-aineslupa kalliokiven ottami-

selle, ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle sekä toimenpidelupa säilytys- ja va-

rastoalueen rakentamiseen. Alueen ympäristö on jo maa-ainesluvan nojalla tapahtu-

neen ottamistoiminnan myötä muuttunut peruuttamattomasti. Hakijan esittämien selvi-

tysten mukaan sekä lupaehtojen mukaan toimittaessa, toiminnasta ei aiheudu sellaista 

pilaantumista tai ympäristön peruuttamatonta muutosta, jotka tekisivät muutoksenhaun 

tarpeettomaksi. Vakuus on asetettu ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen 

kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Valvontaviranomainen voi tar-

vittaessa tarkistaa vakuuden määrän.  

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
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Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 

52, 53, 54, 55, 56, 81, 100, 105 § 

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

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 

Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 7, 8, 12, 15, 19, 51 § 

Jäteasetus (1390/1993) 22 §  

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992)  

Kaupunkirakennelautakunnan 15.5.2012 hyväksymä Jyväskylän kaupungin yleiset jä-

tehuoltomääräykset  

Rakennus- ja ympäristölautakunnan 22.11.2011 hyväksymä Jyväskylän kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 Luvan käsittelystä ei peritä maksua, koska samassa asiassa aikaisemmin annetusta 

 ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on jo peritty maksu.  

 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN   
 

Ote päätöksestä  

Jyvässeudun Sora Oy, PL 108, 40351 Jyväskylä 

 

Jäljennös päätöksestä  

Keski-Suomen Ely-keskus, PL 110, 40100 Jyväskylä 

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaosto 

Jyväskylän kaupungin kaavoitus/Tuija Solin 

 

Ilmoitus päätöksestä  

 Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta  

 Muistutuksen tekijät  

   

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja kaupungin internet-sivuilla. 

Lisäksi päätöksestä kuulutetaan sanomalehti Keskisuomalaisessa. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 96 

§). Valitus osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle ja valituskirjelmä liitteineen toimite-

taan Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Valitusosoitus on liit-

teenä.  

  

LIITTEET 

Valitusosoitus 

 

 

 


