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ASIA 

 

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

ta, joka koskee kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta sekä asfalttiaseman toimin-

taa ja jäteasfaltin sekä kaivumaiden varastointia ja hyödyntämistä. Päätös sisältää 

YSL:n 101§.n mukaisen ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huoli-

matta.  

 

HAKIJA 

Jyvässeudun Sora Oy 

PL 108, 40351 Jyväskylä 

Yhteyshenkilö: Juha Nokelainen (p. 0424 944 334) 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Kalliokiven louhinta ja murskaus sekä asfalttiaseman toiminta sijoittuvat Jyväskylän 

kaupungin, Jyväskylän kylän kiinteistölle Riukukallio 179-401-5-241. Samalla kiin-

teistöllä välivarastoidaan myös kaivumaita ja jäteasfalttia, joka hyödynnetään asfaltin 

valmistuksessa. Kiinteistön omistaja on Jyvässeudun Sora Oy.  

 

Toiminta sijoittuu Hiidenjärven ja Tikka-Mannila–tien (tienro 638) eteläpuolelle n. 

800 metrin etäisyydelle tiestä Riukumäen yksityistien päähän.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

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

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

vanvaraista.  

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

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

perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee louhintaa, murskausta ja 

asfalttiaseman toimintaa sekä asfalttijätteen ja ylijäämämaiden varastointia ja hyödyn-

tämistä koskevan lupa-asian, kun jätettä käsitellään alle 10 000 tonnia vuodessa. 

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on saapunut Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölau-

takunnalle 23.12.2010 ja sitä on täydennetty 9.2.2011.  

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
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Alueella ei ole asema- tai yleiskaavaa. Maakuntakaavassa alue on merkitty eo/2-

alueeksi (kalliokiviainesten ottovyöhyke). Kiviaineksen ottamiseen on Jyväskylän 

kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 29.10.2010 myöntämä maa-aineslupa, 

joka on voimassa 10 vuotta. Jyväskylän maalaiskunnan ympäristölautakunnan 

18.5.2000 myöntämä ympäristölupa on päättynyt 31.12.2010. Pintavesien johtamisesta 

Jorma Ijäksen maalle on sovittu kirjallisesti 16.10.2010.  

 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Louhinta ja murskaus, asfalttiasematoiminta ja asfalttijätteen varastointi sekä hyödyn-

täminen tapahtuvat n. 800 metriä Tikka-Mannila-tien (tienro 638) eteläpuolella Riu-

kukallion RN:o 5:241-tilalla. Louhinta- ja murskaustoimintaa on alueella ollut vuodes-

ta 2000 lähtien. Myös naapurikiinteistöllä on samanlaista toimintaa.  

 

Lähin vakituinen asuinrakennus sijaitsee n. 700 metrin etäisyydellä ottamisalueen poh-

joispuolella, muut asuinkiinteistöt sijoittuvat yli kilometrin etäisyydelle. Ottamisalu-

eesta n. 400 metriä luoteeseen sijaitsee asuinrakennus, joka on tällä hetkellä kiinteis-

tön omistajalta 21.3.2011 saadun tiedon mukaan satunnaisessa kesäkäytössä. Liiken-

nöinti alueelle tapahtuu Tikka-Mannila-tieltä Riukumäen yksityistietä pitkin. Tieyh-

teyden varressa ei ole asutusta. Alueen eteläreunalla on voimalinja.  

 

Lähin vesistö (Hiidenjärvi) sijaitsee n. 1 km ottamisalueelta pohjoiseen. Ottoalue si-

jaitsee metsäisellä haja-asutusalueella ja alueen ympäristö on talousmetsäkäytössä. 

Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle. Lähin pohjavesialue (Lintumäen I-luokan pv-

alue) sijaitsee noin 1,5 km ottoalueen itäpuolella. Alueen läheisyydessä ei ole luon-

nonsuojelullisesti merkittäviä kohteita.  

 

LAITOKSEN TOIMINTA 

  

Yleiskuvaus toiminnasta 

Louhinta- ja murskaustoiminta: 

Kyseessä on toiminnassa oleva kalliokiviaineksen ottoalue, jolle uutena toimintona si-

joitetaan asfalttiasema sekä varastoidaan ja hyödynnetään asfalttijätettä sekä kaivumai-

ta. Kalliota louhitaan maa-aineslupahakemuksen mukaan seuraavan 10 vuoden aikana 

330 000 m
3
. Louhintaa ja murskausta tehdään vuosittain 1-3 kk ajan kysynnän mu-

kaan. Toiminta on ympärivuotista. 

 

Louhinta- ja murskausjaksoilla porausta, murskausta, rikotusta ja räjäytyksiä tehdään 

arkisin (ma-pe) klo 7-21.  

 

Louhosalueella olevasta kalliosta louhitaan kiviainesta ja kiviaines siirretään samalla 

alueella olevalle murskauslaitokselle. Murskauslaitokselta kiviaines kuljetetaan asfalt-

tiaseman välittömään läheisyyteen kuormausetäisyydelle kasoihin. Myös louhosalueel-

la varastoitava jäteasfaltti murskataan samalla kalustolla. Louhintatyö koostuu porauk-

sesta, panostuksesta, räjäytyksestä ja ylisuurten lohkareiden rikotuksesta iskuvasaralla. 

Kallion poraus tapahtuu hydraulisella porauskalustolla esim. Tamrock tai vastaava, 

jossa on pölynpoistolaitteisto. Rikottaminen tehdään ennen murskausta Rammer S 84 - 

tai vastaavalla rikottimella. Murskauksessa käytettään siirrettäviä murskaimia, joiden 

kokoonpano määräytyy kiviaineksen ominaisuuksien, tuotettavan lajikkeen ja käytettä-
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vissä olevan kaluston mukaan. Murskain koostuu esi-, väli- ja jälkimurskaimista, hih-

nakuljettimista ja seuloista. Esimurskaimena on Lokomo 125 tai vastaava, välimurs-

kaimena Lokomo 4214 tai vastaava, jälkimurskaimena Lokomo 1814 tai vastaava, seu-

lat ovat Lokomon 2- tai 3-tasoseuloja. Sähkö tuotetaan CAT 3412 tai vastaavalla agri-

kaatilla. Paikalla voidaan käyttää myös tela-alustaista ns. Locotrack-tyyppistä laitosta, 

jonka eri komponentit koostuvat samoista yksiköistä.  

 

Murskaamo sijoitetaan mahdollisimman lähelle rintausta ja kiviaineksen varastokasat 

sijoitetaan melua vaimentavasti. Murskauslaitoksen sijainti vaihtelee louhinnan ede-

tessä.  

 

Asfaltin valmistus 

Asfalttimassaa valmistetaan vuosittain 1.4. – 30.11. välisenä aikana arkisin klo 6 – 21. 

Poikkeuksellisissa tilanteissa asfalttia voidaan tehdä enintään 30 yönä vuodessa. 

 

Asfalttimassan valmistus tapahtuu kiinteällä asfalttiasemalla. Asfaltin valmistus tapah-

tuu siten, että varastokasoista kiviaines syötetään pyöräkuormaajalla kiviaineksen syöt-

tösiiloihin, joista kiviaines annostellaan kuljetushihnaa pitkin kuivausrumpuun. Kui-

vausrummussa kiviaines kuivataan ja kuumennetaan öljypolttimella. Kiviaines noste-

taan elevaattorilla seulastoon. Alipaineistetulla seulastolla kuuma kiviaines seulotaan 

ja punnitaan sekoittimeen, jossa kiviaines sekoitetaan bitumin ja täytejauheen kanssa. 

Valmis asfalttimassa tiputetaan kuorma-auton lavoille työmaalle kuljetettavaksi tai 

kuljetetaan massaradalla asfaltin massasiiloihin odottamaan kuorma-autokuljetusta.  

 

Uusioasfaltti valmistetaan samalla kiinteällä asemalla siten, että asfalttirouhe syötetään 

keskisyöttörummun kautta prosessiin, josta sitä annostellaan suoraan sekoittimeen. 

Vanhaa uusiokäytettävää asfalttia lisätään asfalttimassan joukkoon tarpeen mukaan.  

Alueella ei tehdä asfaltin laadunvarmennusta.  

 

Jäteasfaltin ja kaivumaiden vastaanotto ja varastointi 

Alueelle vastaanotetaan omilta työmailta vanhaa asfalttia ja kaivumaita. Jäteasfaltti 

murskataan kiviaineksen murskaamiseen tarkoitetulla murskaimella tai vastaavalla 

laitteistolla. Asfalttimurske siirretään asfalttiaseman läheisyyteen, missä se varastoi-

daan kivi/sorapintaiselle kentälle. Kasoja ei kateta. Asfalttimurske korvaa paikalta saa-

tavaa kiviainesta. Asfalttimurske vastaa ominaisuuksiltaan pinnoitteena olevaa asfalttia 

eli murskeeseen ei ole lisätty tai siitä ei ole poistettu mitään aineita.  

 

Asfalttijäte ja kaivumaat varastoidaan niille varatuilla paikoilla ottamisalueella. Varas-

tointiaika ennen hyödyntämistä on alle 3 vuotta.  

 

Liikennöinti 

Liikennöinti tapahtuu Tikka-Mannilta-tieltä ottoalueen pohjoisosaan tulevaa Riukumä-

en yksityistietä. Kuljetuksia ja kuormausta on ympärivuotisesti arkisin klo 6-21, mutta 

pääosin liikenne ajoittuu klo 6-20 väliselle ajalle. Poikkeustapauksissa murskekulje-

tuksia voi olla myös lauantaisin. Kiviainesten siirtoja murskauslaitokselta asfalttiase-

man läheisyyteen voi olla myös silloin, kun asemaa ei käytetä. Samoin bitumikuljetuk-

sia tapahtuu vähäisessä määrin aseman käyntiajan ulkopuolella.  
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Murskauslaitoksen toiminta-aikaista huoltoliikennettä on 1 raskas yksikkö työpäivää 

kohti. Murskauslaitoksen toiminta-aikana murskeen kuljetusta on maksimissaan 150 

käyntiä/d ja asfalttiaseman toiminta-aikana asfaltinkuljetusta maksimissaan 50 kuor-

ma-autokäyntiä/d. Lisäksi asfalttiasemalle tuodaan säiliöautolla bitumia joka toinen 

päivä ja kalkkia tarvittaessa. Keskimääräinen liikennemäärä, johon sisältyvät ki-

viaineksen, asfalttimassan ja bitumin kuljetukset, on n. 20 - 50 käyntiä vuorokaudessa. 

Polttoainekuljetuksia on n. 1 kerta/vko. Jätemateriaalin kuljetuksia on keskimäärin 10 

kuormaa päivässä.  

 

Alueella ei huolleta tai pestä autoja. Sähkö asemalle tuotetaan aggregaatilla.  

 

Tuotanto 

Murskeita tuotetaan keskimäärin 60 000 t ja maksimissaan 150 000 t vuodessa. Asfalt-

timassaa valmistetaan keskimäärin 90 000 t ja maksimissaan 160 000 t vuodessa. Kier-

rätysasfalttia tuotetaan keskimäärin 8 000 t ja maksimissaan 9 900 t vuodessa. Puhtaita 

kaivumaita ja jäteasfalttia varastoidaan ja hyödynnetään enintään 9900 t vuodessa.  

 

Raaka-aineet, polttoaineet ja kemikaalit 

Toiminta-alueella tuotetaan kiviainesta keskimäärin 90 000 t ja maksimissaan 150 000 

t vuodessa. Louhittava kiviainesmäärä on koko toiminta-aikana n. 330 000 m
3
. Louhet-

ta tuodaan myös muualta.   

 

Kallion louhintaan ja murskaukseen käytettävissä koneissa käytetään kevyttä polttoöl-

jyä keskimäärin 90 t ja enintään 150 t vuodessa. Kevytpolttoöljy varastoidaan tilavuu-

deltaan 9,9 m
3
:n kaksoisvaippasäiliössä.  

 

Päällystemassojen valmistukseen käytetään kalliolouheen ja päällystemurskeen lisäksi 

täyteaineina kalkkifilleriä keskimäärin 1800 t ja enintään 5000 t vuodessa sekä sellu-

loosakuitua keskimäärin 15 t ja maksimissaan 30 t vuodessa. Myös lentotuhkaa voi-

daan käyttää täyteaineena. Täyteaineet varastoidaan kahdessa 70 m
3
:n säiliössä, joihin 

aineet puhalletaan säiliöautosta. Prosessiin takaisin johdettava pöly varastoidaan 20 

m
3
:n suodatinpölysäiliöön. Bitumia käytetään keskimäärin 4500 t ja enintään 8000 t 

vuodessa ja se varastoidaan kolmessa lämpöeristetyssä 50 m
3
:n umpisäiliössä. Raskaan 

polttoöljyn kulutus on keskimäärin 800 t ja maksimissaan 1250 t vuodessa. Raskas 

polttoöljy varastoidaan 70 m
3
:n teräksisessä kaksoisvaippasäiliössä päällystetyllä alu-

eella. Liimaemulsiota varastoidaan 50 m
3
:n terässäiliössä. Voiteluaineita käytetään 

enintään 1 t vuodessa ja ne varastoidaan lukitussa tilassa.  

 

Vettä käytetään pääasiassa pölyn sidontaan arviolta 10 m
3
 päivässä. Kasteluvesi ote-

taan maastosta tai tuodaan alueelle säiliöautolla.  

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Päästöt ilmaan 

 

Toiminnasta (louhinta/murskaus ja asfaltin valmistus) syntyvät hiilidioksidipäästöt 

ovat keskimäärin 1918 t, rikkidioksidipäästöt keskimäärin 9,4 t, typen oksidipäästöt 

keskimäärin 8,3 t ja hiukkaspäästöt keskimäärin 1,5 t vuodessa.   
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Murskauksessa pölyä syntyy kiven rikkoutuessa ja sen pudotessa hihnalta seuraavaan 

vaiheeseen. Laitoksen sijoittamisella kallion ympäröimään tilaan vähennetään pölyn 

leviämistä. Lämpimänä vuodenaikana pöly sidotaan vesikastelulla ja kylmänä kautena 

käytetään pressuja peittämään tuulelle alttiita kohtia. Poravaunu on varustettu pölynsi-

dontalaitteella, eikä pöly pääse ympäristöön. Varastokasat sijoitetaan siten, että kar-

keimmat lajikkeet sijoitetaan lähimmäksi asutusta pölyvaikutusten minimoimiseksi. 

Tarvittaessa varastokasoja kastellaan pölyämisen estämiseksi kuivana kesäkautena.    

 

Asfaltinvalmistusprosessi on suljettu ja kuumennuksessa syntynyt ilma johdetaan teks-

tiilisuodattimiin, missä ilmasta otetaan talteen pölyhiukkaset. Pöly johdetaan suodatin-

pölysäiliöön ja sieltä takaisin prosessiin. Puhdistunut ilma johdetaan 15 m:ä korkeasta 

piipusta ulos. Asfalttiaseman pölyämistä on tutkittu ja mm. tielaitoksen” Asfalttiase-

man ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu 1994”- selvityksessä pölysuojauksel-

taan A-luokan asfalttiaseman leijuvan pölyn pitoisuus laskee alle 150 metrin etäisyy-

dellä alle 0,4 mg/m
3
. Hakijan mukaan tämä tarkoittaa, että terveyden suojelemiseksi 

annetut raja-arvot eivät ylity lähialueen asumiseen tai oleskeluun varatuilla alueilla.  

 

Alueelle johtava tie on murskepintainen ja sitä kastellaan tarvittaessa pölyämisen es-

tämiseksi. Asfalttiasema-alue päällystetään ja päällystetyt alueet pidetään puhtaina pe-

semällä niitä tarvittaessa. Lisäksi päällystämättömiä alueita kastellaan tarvittaessa pö-

lyämisen vähentämiseksi. 

 

Melu  

Asfalttiaseman melun lähteitä ovat kuormaaja, autoliikenne, kuivausrumpu, rummun 

imuri sekä polttimet. Melu on luonteeltaan tasaista ja matalataajuista. Porauksen, riko-

tuksen ja murskauksen lähtömelutaso on n. 85 dB. Porausmelua aiheutuu arviolta 10 -

12 tuntia ja rikotusmelua 12-14 tuntia päivittäin. Murskauksen tehollinen työaika on n. 

85 % työajasta, joten murskausmelua syntyy n. 12 tuntia päivässä. Räjäytysmelua syn-

tyy 1- 2 kertaa viikossa. Räjäytysmelua ei voida estää, mutta melua esiintyy vain pari 

sekuntia kerrallaan, joten siitä syntyvä haitta on pieni.   

 

Melun leviämistä ehkäistään mm. sijoittamalla tarvittaessa pintamaavalleja asutuksen 

ja porauksen väliin. Murskaus ja rikotus sijaitsevat hyvin suojattuna kallioseinämien 

ympäröimänä, millä estetään melun leviämistä. Louhintasuunnan valinnoilla varmiste-

taan, että lähimmän häiriintyvän kohteen suunnalla säilyy melun leviämistä estävä kal-

liorintaus louhinnan loppuun asti.  Myös varastokasat sijoitetaan siten, että ne vaimen-

tavat melua. Tarvittaessa murskauslaitteistossa käytetään kumivaimennuksia, sääde-

tään pudotuskorkeudet mahdollisimman mataliksi ja käytetään muutoinkin parasta 

mahdollista tekniikkaa. Hakijan mukaan edellä mainituilla toimilla varmistetaan, ett-

eivät valtioneuvoston päätöksen (993/92) mukaiset ohjearvot ylity. Melumittauksia 

tehdään tarvittaessa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.   

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

Hakijan mukaan toiminnasta ei aiheudu päästöjä vesiin eikä toiminnalla ole vaikutusta 

vesistön käyttöön. Asfaltin valmistuksessa ei synny jätevesiä. Sosiaalitiloissa muodos-

tuvat jätevedet johdetaan imeytyskaivon kautta maaperään ja wc-vedet kerätään um-

pisäiliöön, joka tyhjennetään säännöllisesti. Asfalttiaseman asfaltointi, öljynerotusjär-

jestelmä sekä sululla varustettu purkuputki estävät mahdollisen öljyn pääsyn maape-

rään. Bitumi jähmettyy nopeasti jäähtyessään ja on näin poistettavissa maan pinnalta. 
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Raskaan polttoöljyn säiliö sijoitetaan päällystetylle alueelle. Tankkaamisen turvalli-

suuden lisäämiseksi ja maaperän suojelemiseksi tankkausalue asfaltoidaan. Jos alueel-

la toimii vain murskausasema, suojataan tankkausalue muovikalvolla.   

 

Pintavedet johdetaan louhesalaojan kautta alueen länsipuolelle imeytettäväksi.  

 

Alueella ei pestä tai huolleta autoja.  

 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen 

Toiminnassa syntyy vuosittain (toimintavuosina) 2000 kg sekajätettä, joka toimitetaan 

jätehuoltoyhtiön toimesta alueelliselle kaatopaikalle. Jäteöljyä syntyy n. 1500 kg vuo-

sittain. Muita ongelmajätteitä (akut, öljynsuodattimet jne.) muodostuu n. 100 – 200 kg 

vuodessa. Ongelmajätteet säilytetään lukitussa tilassa, jonne sadeveden pääsy on estet-

ty.  Kiinteät ongelmajätteet varastoidaan lukittuun teräskonttiin omiin astioihin. Jäteöl-

jy säilytetään tiiviissä säilytyskontissa. Ongelmajätteistä pidetään kirjaa ja ongelmajät-

teet toimitetaan lajiteltuina Ekokemille tai vastaavaan yritykseen. Metallijätettä muo-

dostuu 3500 kg/vuosi ja se toimitetaan romuliikkeeseen.  

 

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 

Alueelta poistettavan pintamaan määräksi arvioidaan noin 10 000 m
3
. Poistetut pinta-

maat varastoidaan reunoille toiminta-alueen ulkopuolelle. Pintamaiden lisäksi syntyy 

jonkin verran kanto- ja hakkuujätettä, joka haketetaan ja ohjataan hyötykäyttöön. Kivi-

tuhkaa syntyy n. 300 m
3
 ja se käytetään maanrakennusaineena.  

 

Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta 

Asfalttiasemalla käytetään alan parasta käyttökelpoista tekniikkaa, joka on yleisesti 

käytössä asfalttiasemilla. Asfalttiasemaa ylläpidetään siten, että korjausten ja huoltojen 

yhteydessä uusitaan aseman varustetasoa tarpeen mukaan tekniikan kehittyessä. Pora-

vaunut ovat viimeisimmän tekniikan mukaisia. Kaikki koneet ja apulaitteet murs-

kausyksikköön on valmistettu tai peruskorjattu viime vuosina eikä saatavilla ole mer-

kittävästi parempia laitteita. Korjausten ja huoltojen yhteydessä uusitaan aseman va-

rustetasoa tekniikan kehittymisen mukaan. Kiviainesta kuivattaessa syntyvä pöly ime-

tään A-luokan pölynpoistolaitokseen, jossa pöly erotetaan tekstiilisuodattimella.  

 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Laitosten toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan mm. toiminta-ajat, 

valmistettu massamäärä, tuotantolajikkeet ja tiedot raaka-aineista ja ongelmajätteistä.   

 

Asfalttiaseman pölysuodattimien toimintaa seurataan jatkuvasti. Savukaasujen määrä 

mitataan kerran vuodessa. Oksidien määrää seurataan käytetyn polttoaineen ominai-

suuden ja polttoainemäärien pohjalta. Aseman mittalaitteet tarkastetaan vuosittain. 

Mittauksiin käytetään ulkopuolista konsulttia.  

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Materiaalien varastointiin ja asfaltinvalmistukseen ei liity merkittäviä onnettomuusris-

kejä. Toiminnan ympäristöriskeihin varaudutaan suojelun suunnittelulla vahinkotapa-

uksia varten, sattuneiden onnettomuuksien tutkinnalla ja henkilöstön koulutuksella.  
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Asfalttiaseman ohjaamovaunun tietokoneen ja mittareiden avulla seurataan automaat-

tisesti tapahtuvaa massan valmistusta. Menetelmä on toimintavarma ja käyttöhäiriöitä 

ei juuri esiinny. Aseman toiminta voidaan häiriötilanteessa pysäyttää eri pisteistä. Häi-

riötilanteessa poltin sammuu hätäpysäytyksestä. Tulipalon varalta asema on varustettu 

viranomaisen määräämällä alkusammutuskalustolla ja henkilöstö on saanut opastuksen 

alkusammutuksen käyttöön. Asemalla tehdään toiminta-aikana viikoittain työturvalli-

suustarkastus, missä käydään läpi aseman käyttöturvallisuus. Pölysuodatinta ei voi 

aseman toimiessa ohittaa. Laitteiston toimintaa seurataan jatkuvasti ja laitteisto tarkas-

tetaan päivittäin huollon yhteydessä. Perushuolto tehdään talvihuollon yhteydessä. 

Häiriö- ja onnettomuustilanteissa henkilöstö suorittaa alkusammutus- tai muut tarvit-

tavat toimet ja hälyttää paikalle pelastuslaitoksen. Lisäksi ilmoitetaan tarvittaessa kau-

pungin viranomaisille. Öljyvahingon varalta on varattu riittävästi imeytysmateriaalia.  

 

Kiviainesten valmistukseen ei liity merkittäviä onnettomuusriskejä. Henkilöstö tark-

kailee toimintaa koko ajan ja toiminta pysäytetään häiriötilanteessa. Räjähteet tuodaan 

kutakin kenttää varten erikseen, eikä niitä varastoida alueella.  

 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu 17.2 - 18.3.2011 Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoi-

tustaululla. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleises-

ti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. 

Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu 17.2.2011 sanomalehti Keskisuomalaisessa. 

Asianosaiset on kuultu 14.2.2011 päivätyllä virkakirjeellä.   

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Ympäristölupahakemuksesta ei ole määräajassa jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.  

 

Lausunnot  

Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja.  

 

Hakijan kuuleminen 

Hakijan kuuleminen ei ole ollut tarpeen.    

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää luvan Jyvässeudun 

Sora Oy:lle Jyväskylän kaupungin Jyväskylän kylän Riukukallion 179-401-5-241 -

tilalla tapahtuvaan kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaamiseen, asfalttiaseman 

toimintaan sekä asfalttijätteen ja ylijäämämaiden varastointiin ja hyödyntämiseen. 

Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen ja tämän päätöksen lupamääräysten mukai-

sesti.  

 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 

Toiminta-aika 
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1. Kalliokiven porausta ja rikotusta sekä kiviaineksen ja asfaltin murskausta saa 

tehdä arkisin (ma-pe) klo 07 - 21. Räjäytykset tulee suorittaa arkisin (ma-pe) klo 

08 - 18. Asfalttiasema saa toimia arkisin (ma-pe) klo 06 - 21. Kuormaaminen ja 

kuljetukset on tehtävä arkisin (ma-pe) klo 06 - 21. Louhintaa, murskausta sekä 

niihin liittyviä toimintoja ja asfaltin valmistusta ei saa tehdä viikonloppuisin ei-

kä juhlapyhinä. Mikäli asfalttiaseman toimintaa pitää pakottavista tai ennakoi-

mattomista syistä suorittaa em. ajankohdista poiketen yöllä, tulee siitä ilmoittaa 

etukäteen valvontaviranomaiselle. Yöaikaista (klo 22 - 06) asfaltinvalmistusta, 

liikennöinti mukaan lukien saa suorittaa enintään 30 vrk:n ajan kalenterivuodes-

sa. (YSL 43 §, NaapL 17 §, VNa 800/2010 8 §)   

 

Melu 

2. Kalliolouhinnasta, murskauksesta ja asfalttiaseman toiminnasta liikenne mu-

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

22 melun keskiäänitasoa 55 dB(A) eikä yöllä keskiäänitasoa 50 dB(A). Loma-

asutukseen kuuluvilla alueilla melutaso ei saa ylittää klo 7-22 keskiäänitasoa 45 

dB(A) eikä yöllä keskiäänitasoa 40 dB(A). (YSL 43 §, NaapL 17 § ja VNa 

800/2010 7 §) 

 

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

la kuten koteloinneilla, kumituksilla tai muilla vastaavilla ääniteknisesti parhail-

la meluntorjuntatoimilla. Myös kiviseinämillä, murskekasojen ja pintamaa-

kasojen sijoittelulla sekä louhinnan etenemissuunnan valinnoilla on pyrittävä 

minimoimaan melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan. Meluesteet on 

rakennettava melulähteen välittömään läheisyyteen (YSL 43 §, NaapL 17 §, 

VNp 993/92 ja VNa 800/2010 6 §) 

 

4. Louhinnan, murskauksen ja liikenteen aiheuttama melutaso tulee mitata kerta-

luonteisesti lähimmissä häiriintyvissä kohteissa (vähintään 2 kohdetta) vuoden 

kuluessa toiminnan aloittamisesta ja sen jälkeen valvontaviranomaisen määrä-

yksestä, mikäli toiminnasta aiheutuvasta melusta valitetaan ja on perusteltu syy 

epäillä raja-arvojen ylittymistä. Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella asiantun-

tijalla ja ne on suoritettava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 ”Ympäristöme-

lun mittaaminen” mukaisesti louhimon ja murskauslaitoksen ollessa normaalis-

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

 

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

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

porausvaunun, murskauslaitoksen/asfalttiaseman ja meluesteiden sijainnit. Mit-

taustulokset ja –raportti on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuoje-

luviranomaiselle kuukauden kuluttua mittausten suorittamisesta. Mikäli melu-

tasojen raja-arvot ylittyvät, on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä välittömiin toi-

menpiteisiin toiminnasta aiheutuvan melutason alentamiseksi esimerkiksi lai-

tosalueen rakenteellisia suojauksia lisäämällä. Tehdyn mittauksen perusteella 

voidaan antaa lisämääräyksiä melun vähentämistoimista ja uusintamittauksista. 

(YSL 43 §, VNp 993/92, YSL 58 §, NaapL 17 §) 

 

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

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

tioneuvoston asetuksessa (38/2011) annettua raja-arvoa 50 µg/m3 (24 tunnin 

keskiarvo). Ilmanlaadun mittaukset tulee valvontaviranomaisen määräyksestä 

suorittaa, mikäli toiminnasta aiheutuvasta pölyämisestä valitetaan ja on perus-

teltu syy epäillä ohjearvojen ylittymistä. (YSL 43 §, VNa 38/2011, VNa 

800/2010 5 ja 13 §:t ). 

 

7. Pölypäästöt tulee pitää mahdollisimman pieninä. Louhinnasta ja murskauksesta 

syntyvää pölyä tulee torjua käyttämällä pölynsidontalaitteistolla varustettuja po-

ravaunuja. Pölyn leviämistä on vähennettävä rakenteellisin toimenpitein kuten 

laitteiston koteloinnilla, kastelulla ja aineksen alhaisella putoamiskorkeudella. 

Myös varastokasojen ja murskauslaitoksen sijoittelulla on pyrittävä vähentä-

mään pölyn leviämistä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. (YSL 43 §, VNa 

800/2010 4 §) 

 

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

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

800/2010 4 §) 

 

9. Asfalttiaseman toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä tulee vähentää käyttämällä 

pölynerotinlaitteistoja ja kotelointia sekä tehostamalla palamisprosesseja tai 

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

 

10. Kiinteän asfalttiaseman poistokaasujen hiukkas- ja NO2-päästöt on mitattava 

vuoden kuluessa aseman toiminnan aloittamisesta ja sen jälkeen mittaus suorite-

taan 3 vuoden välein aseman toimiessa normaalisti. (YSL 43 §, VNa 448/2010 

12 §)  

 

11. Asfaltin valmistuksesta aiheutuvan hajun leviämistä on torjuttava koteloinneilla 

ja katteilla tai käyttämällä muutoin hajuntorjunnan kannalta parasta käyttökel-

poista tekniikkaa. Asfalttimassakuormat on peitettävä välittömästi lastauksen 

jälkeen. (YSL 43 §, VNa 448/2010 6 §) 

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

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

siin suoja-altaisiin. Suoja-altaat varustetaan katoksilla tai sadeveden poisto- ja 

erotuslaitteella. Säiliöiden tulee olla lukittavia ja ne tulee varustaa ylitäytönes-

timillä ja tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä. Poltto- ja voiteluai-

neiden sekä kemikaalien ja lisäaineiden varastointi, jakelu ja käsittely tulee ta-

pahtua nesteitä läpäisemättömällä ja reunoiltaan korotetulla alueella. (YSL 43 §, 

VNa 800/2010 9 §, VNa 448/2010 8 §) 

 

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

miallista rasitusta. Säiliö on eristettävä maasta tiiviillä, kemikaalia kestävällä 

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

 

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

onnettomuudesta on ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja luvan 
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valvojalle. Öljyllä likaantunut maa ja imeytysaine sekä muut öljyiset jätteet toi-

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

ja 45 §:t, JL 6 §, VNa 800/2010 12 §, VNa 448/2010 11 §).  

 

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

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

 

16. Alueen valumavedet on ohjattava alueelta hallitusti siten, etteivät ne aiheuta 

pintavesien pilaantumista tai vettymishaittaa toiselle kuuluvalla alueella. Toi-

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

mista tai roskaantumista. Kiinteän asfalttiaseman koneiden poltto- ja voiteluai-

neiden sekä kemikaalien käsittely- ja jakelualueiden hulevedet on johdettava öl-

jynerottimen kautta. Öljynerottimesta johdettavan veden hiilivetypitoisuus ei 

saa olla enempää kuin 5 mg/l (YSL 43 §, VNa 800/2010 10 §, VNa 448 /2010 9 

§, JäteA 8 §)  

 

Jätteet ja ongelmajätteet 

17. Asfalttijätettä ja ylijäämämaita/ylijäämälouhetta saa vastaanottaa ja hyödyntää 

vuosittain enintään 10 000 t. Asfalttijätettä ja ylijäämämaita/ylijäämälouhetta 

voi varastoida alueella enintään 3 vuoden ajan vastaanottamisesta. Alueelle ei 

saa tuoda pilaantuneiden maiden kunnostuskohteista peräisin olevaa asfalttijä-

tettä tai ylijäämämaita/ylijäämälouhetta. (YSL 45, JL 6 §) 

 

18. Toiminnassa syntyvät ongelmajätteet (jäteöljyt ym.) on varastoitava tiiviillä 

alustalla katetussa ja lukitussa tai valvotussa tilassa ja ne tulee kuljettaa pois 

alueelta toimintajakson päätyttyä. Ongelmajätteiden määristä ja niiden eteenpäin 

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

 

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

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

§:t) 

 

20. Vesikäymälän jätevedet on johdettava umpisäiliöön ja muut sosiaalitilan vähäi-

set jätevedet voidaan johtaa imeytyskaivon kautta maaperään. (YSL 43 §) 

 

Muut toimet, joilla ehkäistään ja vähennetään pilaantumista 

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

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

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

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

§:t) 

 

Kirjanpito ja raportointi 

22. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta mer-

kityksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjan-

pidosta on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 

seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.  

 

Kirjanpidon tulee sisältää  
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- toiminta-ajat  

- louhitun ja murskatun kiviaineksen sekä valmistetun asfaltin määrät 

- vastaanotetun ja hyödynnetyn asfalttijätteen ja ylijäämämaiden määrä 

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

- käytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot 

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

vuosipäästöistä ilmaan sekä päästöjen laskentavoista 

- tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista tilan- 

teista ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet 

- tiedot toiminnasta aiheutuneista valituksista ja niiden seurauksena tehdyistä toi-

menpiteistä  

 

Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen 

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

 

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

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

littömästi ympäristötoimeen ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen 

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

YSA 30 §, VNa 800/2010 12 §) 

 

24. Murskaustoiminnan ja asfalttiaseman toiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa 

valvontaviranomaiselle kirjallisesti aloitustarkastuksen tekemistä varten. Toi-

minnan olennaisesta muuttumisesta, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanhar-

joittajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä Jyväskylän kaupungin ympä-

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

 

25. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä ole-

van tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönot-

toon. (YSL 4, 5 §, YSA 37 §) 

 

26. Luvansaajan on nimettävä murskauslaitoksen ja asfalttiaseman ympäristönsuo-

jelusta vastaava hoitaja, jolla on tehtävään riittävä asiantuntemus. Vastaavan 

hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti Jyväskylän kaupungin 

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

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 

Yleisperustelut 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa 

harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, 

toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetus-

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

detty.  

 

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

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

tojen kanssa: 

- terveyshaittaa; 
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- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 

- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 

- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-

alueella; 

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

tonta rasitusta. 

 

Luvan mukaista louhinta- ja murskaustoimintaa on alueella ollut jo vuodesta 2000 läh-

tien, joten alueen luonnontila on jo menetetty. Toimintaa ei ole sijoitettu kaavan tai 

muiden sijoitusmääräysten vastaisesti. Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialu-

eelle.  

 

Toiminnasta, lupamääräykset ja suojaetäisyydet asutukseen huomioiden, ei aiheudu 

lautakunnan käsityksen mukaan kohtuutonta rasitusta naapureille. 

 

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. Toiminta-

ajoissa on huomioitu hakijan esittämät toiminta-ajat ja valtioneuvoston asetuksen 

(800/2010) mukaiset toiminta-ajat sekä etäisyys lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Me-

lun leviämisen rajoittamiseksi on annettu määräyksiä toiminnan ja varastokasojen si-

joittamisesta sekä laitoksen rakenteeseen liittyvistä meluntorjuntatoimenpiteistä. (lu-

pamääräykset 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, jos se luvan ehtojen valvomisen ja meluntorjunnan riittävyy-

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

louhinnasta, murskauksesta, asfalttiaseman toiminnasta, työmaaliikenteestä ja muista 

oheistoiminnoista aiheutuvat pölypäästöt pidetään mahdollisimman pieninä. Liiallinen 

pöly saattaa aiheuttaa naapurille kohtuutonta rasitusta, terveyshaittaa sekä ympäristön 

pilaantumisesta. Pölylle on asetettu raja-arvo ilman laatua koskevan valtioneuvoston 

päätöksen (38/2011) mukaisesti. Pölyä ja sen leviämistä voidaan vähentää erilaisin pö-

lyntorjuntatoimin, joista on annettu luvassa tarpeelliset määräykset. Mittausvelvoite on 

annettu valvonnallisista syistä sekä pölyntorjuntatoimien tehostamistarpeen arvioimi-

seksi, mikäli siihen ilmenee erityistä tarvetta. (lupamääräykset 6-11)  

 

Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen ehkäisemiseksi on annettu määrä-

yksiä alueella varastoitavista polttoaineista, niiden käsittelystä, työkoneiden pesusta ja 

huollosta, valuma- ja jätevesien johtamisesta, jätehuollosta ja onnettomuuksiin varau-

tumisesta. Öljynerottimesta johdettavan veden hiilivetypitoisuudelle on annettu raja-

arvo valtioneuvoston asetuksen 448/2010 mukaisesti. (lupamääräykset 12-16, 20) 

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämän luvan nojalla on mahdollista va-

rastoida ja hyödyntää jätettä enintään 10 000 t vuodessa. Varastointiajan rajoittamisella 

varmistetaan, että jäte ohjautuu hyödynnettäväksi eikä kyseessä ole toiminnasta tule 

jätteen pysyvää sijoittamista. (lupamääräys 17) 

 

Ongelmajätteiden käsittelystä on annettu määräys maaperän pilaantumisen ehkäisemi-

seksi sekä jätteiden asianmukaisen käsittelyn ja edelleen käsiteltäväksi toimittamisen 

varmistamiseksi. (lupamääräys 18) 

 

Jätteiden ohjaamisella hyötykäyttöön tai loppusijoitukseen sekä varastoinnin siistey-

destä huolehtimalla ehkäistään kiinteistön roskaantumista sekä yleistä siisteyttä. (lu-

pamääräykset 19 ja 21) 

 

Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedon-

kulun varmistamiseksi ja valvontaa varten. raportointia koskevalla lupamääräyksellä 

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

uttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. (lupamääräys 22) 

 

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 23 ja 

24)    

 

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 25)    

  

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-
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vaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta. (lupamääräys 

26)    

 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

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 aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

Hakija perustelee päätöstään sillä, että alueella on harjoitettu louhintaa ja murskausta 

aiemmin. Toiminta-alue rajautuu kiinteästi Destia Oy:n ottamisalueeseen, jolla on 

voimassa oleva ympäristölupa. Toiminnasta ei hakijan mukaan ole havaittu aiheutu-

neen sellaisia merkittäviä ympäristöhaittoja, jotka voisivat estää hakemuksessa esite-

tyn toiminnan. Alueella on voimassa oleva maa-aineslupa, jossa on ratkaistu maa-

aineslain seikat. Aloitusluvan myöntäminen ei siten tee mahdollista valitusta hyödyt-

tömäksi. 

 

Toiminta voidaan aloittaa ennen päätöksen tuloa lainvoimaiseksi. Hakijan tulee asettaa 

5 000 euron vakuus, joka tulee toimittaa valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi ennen 

toiminnan aloittamista. Toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäk-

si, koska alueella on voimassa oleva maa-aineslupa ja kyseessä on louhinnan- ja murs-

kauksen osalta olemassa oleva toiminta. Toiminta voidaan tarvittaessa keskeyttää.   

 

Lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee 

muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, et-

tä toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos 

hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapää-

töksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. (YSL 101 §) 

 

LUVAN VOIMASSAOLO 

 

Päätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on jätettävä 

31.12.2020 mennessä. Toiminnan päästöjä ja niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun 

olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristölupa (YSL 28 §).  

 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 

määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa-

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

19 §) 

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

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

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

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

Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 15, 17, 19, 51, 52 § 

Jäteasetus (1390/1993) 8, 22 §  
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Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 

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

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNa 38/2011) 

Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (VNa 

448/2010)  

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-

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

Kaupunkirakennelautakunnan 16.12.2008 § 17 hyväksymä Jyväskylän kaupungin ylei-

set jätehuoltomääräykset  

Rakennus- ja ympäristölautakunnan 23.11.2010 § 153 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 3537 euroa. Maksu perustuu rakennus- ja 

ympäristölautakunnan 23.11.2010 § 153 vahvistamaan Jyväskylän kaupungin ympäris-

tönsuojeluviranomaisen taksaan. 

 

Lisäksi peritään ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaista oikeutta aloittaa toiminta 

muutoksenhausta huolimatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pääasian yhtey-

dessä 300 euron lisämaksu.  
  

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

 Jyvässeudun Sora Oy, PL 108, 40351 Jyväskylä 

Jäljennös päätöksestä  

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

 

Ilmoitus päätöksestä  

 Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta. 

 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivuilla. 

Lisäksi päätöksestä kuulutetaan Keskisuomalainen -sanomalehdessä. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

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

osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle ja valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Jyväs-

kylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Valitusosoitus on liitteenä.  

LIITTEET 

Valitusosoitus 
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