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ASIA
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupa kalliokiviaineksen 
louhintaan ja murskaukseen. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:ssä tarkoite-
tun ratkaisun aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. 

HAKIJA
Jyväskylän kaupunki
PL 233
40101 Jyväskylä

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Toiminta sijoittuu  Seppälänkankaalle  kiinteistöille  179-401-11-22 ja  179-401-11-77 
muodostettavan asemakaavan TL-3 tontin  179-48-29-1 alueelle.  Kiinteistöt  omistaa 
Jyväskylän kaupunki. 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Kallion  louhinta ja  murskaus  on  ympäristöluvanvaraista  ympäristönsuojelulain  27 
§:ssä viitatun liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 c ja e mukaan. 

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n 6 a ja b kohdan perusteella kunnan ym-
päristönsuojeluviranomainen käsittelee louhintaa ja siirrettävää murskaamoa koskevan 
lupa-asian.  

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 6.8.2018. 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Alueella  ei  ole  aikaisempia  lupia.  Alueelle  on  haettu  20.6.2018  maisematyölupaa 
alueen esirakentamiseen irtilouhimalla ja rikkomalla kalliota, mistä muodostuva louhe 
ja murske hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan tontin tasaamisessa.

Toiminta sijoittuu Läntisen Palokärjen asemakaavaan TL-3 alueelle (teollisuusalue). 
Jyväskylän yleiskaavassa alue on tilaa vaativien työpaikkojen alueella, jolle voidaan 
asemakaavoittaa ympäristöhäiriöitä tuottavaa tuotantotoimintaa ja muuta tilaa vaativaa 
työpaikkatoimintaa.  Keski-Suomen  maakuntakaavassa  alue  on  merkitty  työpaikka-
alueeksi.   

HANKEALUEEN SIJAINTI JA SEN YMPÄRISTÖ



Sijainti

Toiminta sijaitsee Seppälänkankaalla Ampumaradantien varressa noin kilometri An-
keriasjärven länsipuolella. Murskaus tapahtuu Läntisen Palokärjen asemakaavan TL-3 
tontilla osoitteessa Ampumaradantie 34.  

Alueen naapurikiinteistöt ovat teollisuus-, työpaikka- ja varastointikäytössä.  Lähim-
mät vakituiset asuinrakennukset sijaitsevat alueen koillispuolella noin 700 m:n etäi-
syydellä. Seuraavaksi lähin asutus sijaitsee toiminta-alueesta pohjoiseen Koivusillan-
tiellä, jonne etäisyyttä on noin 900 metriä. Lähin loma-asutus on Tyyppälänjärven ran-
nalla noin 1,2 km:n etäisyydellä. Noin 1,4 km alueelta luoteeseen sijaitsee Jyvässeu-
dun Sora Oy:n murskelouhos. 

Luonnonolot ja maisema
Toiminta-alue sijoittuu asemakaavan teollisuustontille, jonka rakentaminen on jo aloi-
tettu. Tontin ympäristö on asemakaavan lähivirkistysaluetta, jonne saa imeyttää tontil-
le  kertyviä  sade-  ja  sulamisvesiä  erillisen  suunnitelman  mukaan.  Lähialueet  ovat 
ohuen moreenin peittämää kalliomaata. 

Välittömästi tontin vieressä noin 20 metriä louhintarajan länsipuolella sijaitsee asema-
kaavaan merkitty arvokas luontokohde, joka on säilytettäväksi tarkoitettu kuusikko- ja 
rämealue. Toiminta-alueelta ei ole tiedossa uhanalaisten, harvinaisten tai erityistä suo-
jelua vaativien eliölajien esiintymiä tai vastaavia luontotyyppejä. Lähimmät liito-ora-
vahavainnot on tehty v. 2007-2014 noin 500 metrin päästä louhinta-alueesta. Alueen 
välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelun mu-
kaan luonnonsuojelullisesti merkittäviä alueita. Lähin suojelualue on Rajamäen terva-
leppäkorpi noin 500 metriä alueesta koilliseen. Lähin Natura 2000-alue, Eerolanlahti-
Rautpohjanlahti sijaitsee yli 6 km:n etäisyydellä. Alueella tai sen vaikutusalueella ei 
siten ole luonnon- tai maisemansuojelullisesti arvokkaita erityiskohteita. Alueella tai 
sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse tunnettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä.  

Pohja- ja pintavedet
Toiminta sijoittuu entiselle vuonna 2014 pohjavesiluokituksesta poistetulle pohjavesi-
alueelle (Seppälänkangas). Alueen pohjavedenpinnan korkeus ei ole tiedossa. Alueella 
tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole tiedossa talousvesikaivoja. Lähin luokiteltu 
pohjavesialue, Lintumäki (0941051) sijaitsee noin 2,7 km:n etäisyydellä. Lähimmät 
vesistöt ovat noin kilometrin etäisyydellä, idässä Ankeriasjärvi ja lännessä Tyyppälän-
järvi noin 1,2 km:n etäisyydellä.  

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA

Yleiskuvaus toiminnasta

Kyseessä on uusi louhinta- ja murskaustoiminta, joka liittyy asemakaavatontin raken-
tamiseen. Alueen puusto ja pintamaat on jo aiemmin kokonaan poistettu. Pintamaita 
(pääosin moreenia) on läjitetty tontin alueelle ja ne käytetään kokonaan alueen raken-
tamisessa. Alue merkitään maastoon ja kohtiin, joissa on putoamisvaara maa-ja kallio-
leikkausten takia, rakennetaan suoja-aidat. Alueelle asennetaan jyrkänteestä varoitta-
via tauluja.  
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Alueella louhitaan kalliota poraamalla ja räjäyttämällä. Ylisuuret lohkareet rikotaan ja 
lohkareet  murskataan  siirrettävällä  murskauslaitoksella. Kallion  irtilouhimiseen  on 
haettu  maisematyölupa.  Varastointia  tapahtuu myös Rekkamiehentie  16-19 alueilla. 
Kiviainekset pyritään käyttämään itäisen ja läntisen Palokärjen teollisuusalueitten ra-
kentamiseen. 

Toiminta-alueen pinta-ala on 3,85 ha ja alue on tarkoitus louhia Ampumaradantien ka-
tukorkeuteen  ja  sen  kunnallisteknisiin  järjestelmiin  soveltuvaan  korkeustasoon. 
Alueelta louhitaan noin 170 000 m3 kalliota. Murskeita tuotetaan noin 460 000 tonnia. 

Louhinta koostuu porauksesta, panostuksesta ja räjäytyksistä, joita varten urakoitsija 
laatii erilliset suunnitelmat. Työssä noudatetaan yleisiä räjäytystöistä annettuja lupa- ja 
varomääräyksiä. Louhinta on suunniteltu aloitettavaksi koillis/pohjoisosasta ja etenee 
lounaan suuntaan. Louhintataso on noin +151m…154,80 (N2000) 

Rikotuksessa räjäytysten yhteydessä syntyneet ylisuuret kivet rikotaan sen kokoisiksi, 
että ne voidaan syöttää murskaimeen. Rikotuksessa todennäköisesti käytetään kaivin-
koneeseen kiinnitettävää hydraulista  iskuvasaraa.  Rikotus  siirtyy louhintarintauksen 
mukana ja rikotus sijoitetaan kalliorintauksen juurelle. 

Louhittu kiviaines murskataan siirrettävällä murskalla. Murskauslaitoksen käyttöener-
giana tarvittava sähkö tuotetaan kevyttä polttoöljyä käyttävällä aggregaatilla tai ener-
gia otetaan sähköverkosta. Kiviaines syötetään kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla 
murskausyksikköön, joka koostuu syöttimistä, esi- ja jälkimurskaimista, seuloista ja 
kuljettimista. Murskatut kiviainekset kuljetetaan pyöräkuormaajalla tai kuorma-autolla 
alueelta  välivarastokasoihin.  Alkuvaiheessa louhetta  pyritään hyödyntämään maara-
kentamiseen suoraan ja varastointi tapahtuu tontin pohjoisosassa. Varastokasoista ki-
viainekset kuljetetaan käyttökohteisiin. 

Murska on tarkoitus ensisijaisesti sijoittaa koko toiminnan ajaksi koillisnurkkaan ton-
tille tasatulle alueelle. Näin murska voidaan tarvittaessa suojata murskevalleilla. Jos 
murskaa siirretään, myös murskan etelä/ itäpuolelle sijoitettavaa meluvallia siirretään 
vastaavasti. 

Toimintaa alueella on arviolta noin 1-1,5 vuotta, minkä jälkeen alue voidaan luovuttaa 
asemakaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen.  Toimintaa  on tarkoitus  tehdä ympäri-
vuotisesti.  Louhintaa ja murskausta tehdään arkisin (ma-pe),  arkipyhät  pois  lukien. 
Päivittäiset työajat ovat murskaukselle klo 7-22, rikotuksille ja räjäytyksille klo 8-18, 
poraukselle klo 7-21, kuormaukselle ja kuljetuksille klo 6-22. Tarpeen mukaan murs-
kausta voidaan tehdä myös lauantaisin klo 7-18 ja kuormausta ja kuljetuksia klo 7-18.

Toiminto päivittäinen 
toiminta-ai-
ka

Viikoittainen
toiminta-aika
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Murskaus 7-22 ma-pe
Poraus 7-21 ma-pe
Rikotus 8-18 ma-pe
Räjäytys 8-18 ma-pe
Kuljetus ja
kuormaus

6-22 ma-pe

Alueella muodostuvia valumavesiä varten tontin rajojen ulkopuolelle louhitaan ojapai-
nanteet, joita myöten valumavedet osin imeytetään ja osin johdetaan edelleen ympäröi-
vään maastoon. 

Liikennöinti tapahtuu nykyisellä katuverkolla pääosin Ampumaradantiellä, Kuormaa-
jantiellä ja Rekkamiehentiellä ja niiltä edelleen Laukaantielle.  

Tuotanto ja käytettävät raaka-aineet 

Murskeita  valmistetaan  vuodessa  keskimäärin  enintään  420 000  tonnia  ja  louheita 
40 000 tonnia. 

Polttoaineet 

Työkoneet käyttävät kevyttä polttoöljyä keskimäärin 350 m3 ja enintään 400 m3 vuo-
dessa. Kevyt polttoöljy varastoidaan tontilla kaksoisvaippasäiliöissä tai valuma-altaal-
lisessa säiliössä, jota täytetään huolto/säiliöautolla. Muita öljyjä käytetään keskimäärin 
2m3 ja enintään 3m3 vuodessa. Voiteluaineita käytetään keskimäärin 0,8 m3 ja enintään 
1,5m3 vuodessa. Öljyjä ja voiteluaineita ei varastoida alueella.  

Liikenne
Alueella käy 20-40 raskaanliikenteen ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärät vaih-
televat louhinnan ja murskauksen edistymisen mukaan. 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 

Päästöt maaperään ja vesiin
Työkoneiden, murskaamon ja kuljetuskaluston normaalista toiminnasta ei aiheudu hai-
tallisia  päästöjä  maaperään tai  pohjaveteen.  Pilaantumisriskit  liittyvät  häiriötilantei-
siin,  joissa  esim.  työkoneiden  tai  kuljetuskaluston  poltto-  tai  voiteluaineita  vuotaa 
maaperään.  Toiminta  ei  myöskään  aiheuta  merkittäviä  päästöjä  vesistöihin.  Otto-
alueella ei suoriteta työkoneiden pesua tai huoltoja. Pintavedet johdetaan korttelin ra-
jan ulkopuolisen ojapainanteen kautta ottoalueen ympäristöön. Osa vedestä imeytyy 
ottoalueen pohjan kautta maaperään ja osa vesistä kulkeutuu ottoalueen pohjalla ta-
saus-/louhekerroksessa. 

Valumavedet sisältävät tyypillisesti kohonneita pitoisuuksia kiintoainesta ja valuma-
vesissä voi olla jonkin verran räjähdysainejäämiä, joista merkittävimpiä ovat nitraatti-
muotoiset typpiyhdisteet. Valumavesiin voi joutua myös pieniä määriä voiteluaineita 
tai öljyä koneista. Valumavedet eivät sisällä merkittäviä määriä fosforia tai happea ku-
luttavia aineita. Vesien kulkeutuminen tasauskerroksessa tasaa virtaamia sekä pienen-
tää valumavesien ainepitoisuuksia  (lähinnä kiintoaines)  ennen vesien kulkeutumista 
purkuojastoon. Valumavesien mukana ei hakijan arvion mukaan kulkeudu merkittävää 
kiintoaines- tai muuta kuormitusta. Alueelta tulevien valumavesien virtaama on myös 
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pieni purkureitin ojien ja vesistöjen virtaamiin verrattuna. Valumavesistä ei aiheudu 
merkittäviä vaikutuksia vesistöjen vedenlaatuun. 

Toiminnan riskinä on, että työkoneista vuotaa poltto- tai voiteluaineita maahan ja sitä 
kautta pohjavesiin.  Riskejä voidaan pienentää asianmukaisella koneiden ylläpidolla, 
huoltotoimenpiteillä ja tarkkailulla sekä huolellisella poltto- ja voiteluaineiden käsitte-
lyllä ja varastoinnilla. Polttoaineet varastoidaan kaksoisvaipallisessa tai valuma-altaal-
lisessa säiliössä. Säiliöt varustetaan ylitäytönestimillä. 

Ottoalueella toimitaan kalliopinnalla, jossa maaperän tai pohjaveden pilaantumisriski 
on vähäinen. Mahdolliset öljy- tai polttoainevuodot voidaan kerätä talteen imeytysma-
tolla. 

Räjähdysainejäämät voivat aiheuttaa maaperään ja pohjaveteen lähinnä typpikuormi-
tusta. Paras keino minimoida räjähdysainejäämien syntymistä on noudattaa huolelli-
suutta sekä poraamisessa että panostamisessa. 

Sosiaalitilojen jätevedet kerätään umpisäiliöön. 

Melu ja tärinä
Kiviainesten ottotoiminnassa melupäästöjä syntyy porauksesta, räjäytyksistä, rikotuk-
sesta, murskauksesta, kiviaineksen siirroista ja kuljetuksista. Melulähteiden melupääs-
töt eroavat voimakkuudeltaan ja ominaisuuksiltaan. Melu on pääosin tasaista, mutta 
sisältää myös impulssimaista melua. Osa melulähteistä on käynnissä päivittäin,  osa 
harvemmin. Porausmelu on pääosin tasaista ja arvioilta 50 metrin etäisyydellä noin 75 
dB. Räjäytysmelu on voimakas ja lyhytkestoinen. Rikotuksen melu on lähietäisyydellä 
impulssimaista, mutta impulssimaisuus vähenee etäisyyden kasvaessa. Murskauslaitos 
koostuu useista melulähteistä. Murskausmelu on pääosin tasaista, mutta sisältää lähi-
etäisyydellä myös impulssimaisuutta. Melupäästön suuruuteen ja ominaisuuteen vai-
kuttaa mm. murskattava materiaali ja laitostyyppi. Liikkuva murska tuottaa yleensä 
kiinteään verrattuna vähemmän melua. Myös aggregaatista aiheutuu melua. 

Alueelle on laadittu melumallinnus (Taratest 24.7.2018), jossa on selvitetty louhinnan, 
rikotuksen, murskauksen ja kuljetusten meluvaikutuksia ympäristössä louhinnan alku- 
ja loppuvaiheessa. Lähtömelutasoina on käytetty yleisesti Suomessa käytettyjä mitat-
tuja koneiden lähtömeluarvoja sekä käytetyn melumallinnusohjelmiston (SoundPLAN 
8.0) melukirjaston arvoja. Mallinnuksessa on käytetty hakijan esittämiä toiminta-aiko-
ja. Mallinnus kuvaa melun leviämisen kannalta pahinta mahdollista tilannetta ympä-
ristössä. Malli huomioi maanpinnan muodot ja maanpinnan akustisen kovuuden, mut-
ta puuston ja kasvillisuuden melua vaimentavaa vaikutusta ei ole huomioitu. Mallin 
epävarmuus on +/- 3 dB alle 500 metrin etäisyydellä. Mallinnuksen perusteella toi-
minnan melu lähimmissä häiriintyvissä vakituisessa asumiskäytössä olevissa kohteissa 
on alle 50 dB, mikä alittaa päiväajan melutason (55 dB) raja-arvon. Toiminnasta ai-
heutuva melutaso ei myöskään ylitä loma-asunnoille annettua päiväajan raja-arvoa 45 
dB millään lähialueen loma-asunnolla. Murskauslaitos sijoittuu noin 500 m etäisyy-
delle luonnonsuojelualueesta (tervaleppäkorpi). Melutasot ylittivät mallinnuksessa 45 
dB:n raja-arvon kyseisellä luonnonsuojelualueella.

Melua torjutaan toimintojen sijoittelulla mm. sijoittamalla murska mahdollisimman lä-
helle ottorintausta ja sijoittamalla murskan ja häiriintyvien kohteiden väliin riittävän 
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korkeita kiviaineskasoja (yli 6 m). Siirtokuljetukset suunnitellaan mahdollisimman ly-
hyiksi. Melupäästöihin voidaan vaikuttaa kaluston valinnoilla, käyttötavoilla ja kun-
nossapidolla. Rikotuksen melupäästöjä voidaan vähentää ehkäisemällä ylisuurten loh-
kareiden muodostumista porausten ja räjäytysten suunnittelulla. Meluvaikutusten lie-
ventämiseksi voidaan tarvittaessa rajoittaa ajallisesti melua tuottavaa toimintaan. Toi-
minta sijoittuu pääosin arkipäiville. Meluavimpia toimintoja voidaan ajoittaa vähiten 
häiriötä  tuottavaan ajankohtaan  normaaliin  työaikaan,  sekä  välttää  näitä  toimintoja 
varhain aamulla ja iltaisin. 

Rikotus tehdään yleensä hydraulisella iskuvasaralla, mistä voi aiheutua tärinää ympä-
ristöön.  Murskauksesta  aiheutuu lievää  tärinää,  joka  ei  kantaudu murskaimen lähi-
aluetta pidemmälle. Merkittävimmät tärinävaikutukset aiheutuvat louhintaräjäytyksis-
tä. 

Päästöt ilmaan

Vuosittain syntyy hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 1228 tonnia, typpidioksidia keski-
määrin 18,4 tonnia, rikkidioksidia keskimäärin 0,4 tonnia ja hiukkasia noin 2,2 tonnia 
vuodessa. 

Kiviainesten merkittävin ilmaan kohdistuva päästö on kiviainesperäinen mineraalipöly 
ja merkittävin pölypäästölähde on kiviaineksen murskaus. Pölyä syntyy myös porauk-
sesta, räjäytyksistä, rikotuksesta, kiviaineksen siirrosta ja pudotuksesta varastokasoihin 
sekä hajapäästöinä ottoalueen pinnoilta. 

Kuivana aikana pölyämistä voi aiheutua myös liikennöinnistä ottoalueella ja kiviaines-
kasoista. Liikenteestä ja työkoneista aiheutuu pakokaasupäästöjä ja räjäytyksistä räjäh-
dyskaasuja, jotka sisältävät mm. typen oksideja, häkää, hiilidioksidia ja hiukkasia. 

Pölypäästöjen leviäminen ympäristöön riippuu mm. päästön suuruudesta ja hiukkasko-
kojakaumasta, sääolosuhteista ja ympäristön pinnanmuodoista. Toiminnassa muodos-
tuva  maa-ainespöly  on  partikkelikooltaan  tyypillisesti  suhteellisen  suurikokoista  ja 
hengitettävien hiukkasten sekä pienhiukkasten osuus kivipölystä  on pienempi.  Kar-
keimmat hiukkaset kulkeutuvat ilmassa vain lyhyitä matkoja, kun taas pienhiukkaset 
voivat kulkeutua laajemmalle. Sääolosuhteet vaikuttavat pölyn leviämiseen. 

Pölypäästöihin voidaan vaikuttaa toimintatavoilla ja toimintojen sijoittelulla sekä pö-
lyntorjunnalla. Porauksessa syntyvää pölyämistä voidaan vähentää porauslaitteistoon 
kuuluvalla pölynkeräimellä. Räjäytysten pölyhaittoja voidaan ehkäistä kastelemalla rä-
jäytyskenttää tarvittaessa ennen räjäytystä. Murskauksen pölyhaittoja voidaan tarvit-
taessa vähentää koteloinneilla, kastelulla, murskeen pudottamiskorkeutta säätelemällä, 
sijoittamalla murska ottoalueen pohjalle lähelle rintausta ja sijoittamalla varastokasoja 
murskan ja häiriintyvien kohteiden väliin. Varastointivaiheessa murskekasojen oikea 
muotoilu, sijoittelu ja kastelu vähentävät niistä irtoavaa pölyä. Murskekasoja, kiviai-
neskuormia ja liikennöintireittejä  voidaan kastella ja toiminta-alueen sisäisiä ajono-
peuksia voidaan rajoittaa pölyhaittojen vähentämiseksi.  Tarvittaessa voidaan liiken-
nöintireittejä  suolata  pölyn sitomiseksi.  Pakokaasupäästöjä  voidaan vähentää välttä-
mällä koneiden ja ajoneuvojen joutokäyntiä ja turhaa liikennöintiä. Päästöjä on mah-
dollista ehkäistä käyttämällä nykyaikaisia ja asianmukaisesti huollettua laite- ja kone-
kantaa.
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Ottorintaukset, ympäröivän maaston muodot ja puusto sekä tarvittaessa tehtävät pölyn-
torjuntatoimet vähentävät pölyn leviämistä ottoalueen ulkopuolelle. Pölypäästöjen ar-
vioidaan rajoittuvan ottoalueelle ja sen välittömään läheisyyteen. Toiminnan vaikutuk-
set ottoalueen ympäristön ilmanlaatuun arvioidaan vähäisiksi.  Ilmanpäästöjen ei  ar-
vioida heikentävän ilmanlaatua niin, että siitä aiheutuisi terveyshaittaa, ympäristön pi-
laantumisen vaaraa, haittaa luonnolle tai viihtyisyyden vähenemistä tai kohtuutonta ra-
situsta naapurikiinteistöillä. Pölypitoisuuksien ei arvioida ylittävän ilmanlaadulle ase-
tettuja ohje- ja raja-arvoja lähialueen loma- ja asuinkiinteistöillä. 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen 

Toiminnassa syntyy vuosittain noin 1500 kg sekajätettä, joka kerätään jäteastiaan ja 
toimitetaan jätteenkäsittelylaitokseen. Metallijätettä syntyy 2500 kg vuodessa ja se toi-
mitetaan kierrätykseen. Vaarallisia jätteitä (öljyt) muodostuu 2000 kg vuosittain.   

Jätteiden keräys ja käsittely järjestetään kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
Jätteet  lajitellaan.  Erityyppiset jätteet  varastoidaan toisistaan erillään omissa, merki-
tyissä astioissa. Jätteet toimitetaan hyötykäyttöön tai asianmukaisiin jätteiden käsitte-
lypaikkoihin.  

Koska pintamaat on poistettu, ei alueella synny kaivannaisjätettä. 

Paras käyttökelpoinen tekniikka 

Paras käyttökelpoinen tekniikka tarkoittaa mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä 
sekä teknisesti  ja taloudellisesti  toteuttamiskelpoisia tuotantomenetelmiä,  puhdistus-
menetelmiä, toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito- ja käyttötapoja, joilla voi-
daan ehkäistä tai vähentää toiminnan aiheuttamaa ympäristön pilaantumista. Louhinta 
ja kiviainesten käsittely toteutetaan yleisesti käytetyillä menetelmillä, käyttäen nykyai-
kaista tekniikkaa ja osaamista. Toiminnassa pyritään päästöjen ja ympäristövaikutus-
ten minimoimiseen. Hakijan käsityksen mukaan toiminta edustaa parasta käyttökel-
poista tekniikkaa, kun toimitaan hakemuksessa kuvatulla tavalla. 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Käyttötarkkailu
Käyttötarkkailu on normaalia kohteessa tehtävää toiminnan valvontaa, jota tekevät 
alueen työntekijät. Käyttötarkkailussa kirjataan mm. toiminta-ajat, otetun kivi-ja maa-
aineksen määrä, jätteiden määrä ja toimituspaikka, räjähteiden ja polttoaineiden kulu-
tus sekä mahdolliset häiriötilanteet. 
 

Päästötarkkailu 
Normaalitoiminnasta ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia vesistöön, maaperään, pohja-
veteen tai ilmaan, eikä merkittäviä melu- tai tärinävaikutuksia lähimmissä häiriintyvis-
sä kohteissa. Melumallinnuksen mukaan melua ei leviä haitallisesti asutuille kiinteis-
töille. Tarvittaessa kiinteistöille järjestetään melumittaukset. Tärinää mitataan tarvit-
taessa lähimmillä häiriintyvillä rakennuksilla. 

Raportointi ja kirjanpito
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 Toiminnanharjoittaja raportoi valvontaviranomaiselle vuosittain  
1) toiminta-ajat ja tuotantomäärät
2) muodostuneet jätteet 
3) mahdolliset tarkkailujen tulokset
4) mahdolliset häiriö- ja poikkeustilanteet

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 
Toiminnan merkittävimmät riskit liittyvä mahdollisiin häiriö- tai onnettomuustilantei-
siin ja niitä ovat polttoaine- tai öljyvuodot työkoneista, laitteista tai varastoalueilta, lii-
kenneonnettomuudet, sortumat alueella, louhintatyön riskit. 

Riskejä voidaan vähentää tunnistamalla riskikohteet, ohjeistamalla niiden seuranta ja 
varautumalla  erilaisiin  häiriö-  ja  onnettomuustilanteisiin.  Työkoneiden ja  laitteiden 
häiriöitä  ja  vuotoja  voidaan ehkäistä  huolloilla  sekä tarkkailulla.  Alueelle  varataan 
imeytysainetta, jonka avulla mahdolliset öljy- tai polttoainevuodot voidaan kerätä tal-
teen. 

Liikenne aiheuttaa onnettomuusriskin. Käytön aikana alueen kaivu- ja louhintarintauk-
sia tarkkaillaan ja mahdollisiin sortumavaaroihin pystytään reagoimaan. Toiminnan ai-
kana asiattomien pääsy alueelle estetään. Rintausten päälle pääsy estetään esim. aidal-
la. Ottoalueen jyrkät luiskat merkitään tarpeen mukaan varoitustauluin, aidoilla ja va-
roitusnauhoin. Liikennöintiä alueelle voidaan rajoittaa lukittavalla puomilla. Riskejä 
voidaan pienentää informaatiotauluilla, varoitusmerkinnöillä, lukittavalla varastotiloil-
la- ja –säiliöillä sekä valvonnalla. 

Mahdollisista onnettomuus- ja häiriötilanteista ilmoitetaan tarvittaessa pelastuslaitok-
selle.  Jos  onnettomuus  aiheuttaa  haittaa  ympäristölle,  ilmoitetaan  onnettomuudesta 
ympäristöviranomaiselle, jonka kanssa sovitaan jatkotoimista. 

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA 
Jyväskylän kaupunki hakee lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Haki-
ja esittää perusteluina, että toiminta liittyy Läntisen Palokärjen teollisuusalueen esira-
kentamiseen ja toiminta on välttämätöntä tontin rakentamiskelpoisuudelle asemakaa-
van mukaiseen käyttöön. Alueen rakentaminen asemakaavan mukaiseen käyttöön voi-
si viivästyä merkittävästi,  jos toimintaa ei voi aloittaa heti lupien myöntämisen jäl-
keen.  Toiminnan aloituslupa ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Toiminnan ym-
päristövaikutukset ovat lieviä ja hyvin hallittavissa. Toiminta sijoittuu asemakaavassa 
rakennettavaksi tarkoitetulle alueelle. Toiminnan aloittaminen ei aiheuta pysyvää hait-
taa ympäristölle. Tämän tyyppisessä toiminnassa (sijoittuminen kaavoitetulla ja myö-
hemmin rakennettavalle alueelle, ei merkittäviä päästöjä vesistöön eikä maaperään tai 
pohjaveden pilaantumisvaaraa, ilma- ja melupäästöistä ei merkittävää haittaa ympäris-
tölle tai terveydelle, ei merkittävää maisemahaittaa) ei ole nähtävissä sellaisia ympä-
ristöuhkia tai haittoja, jotka voisivat johtaa koko hankkeen kieltämiseen. Toiminta on 
turvallisesti ja riskittömästi säädeltävissä ja haittavaikutukset minimoitavissa lainsää-
dännön ja lupaehtojen avulla.  

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
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Hakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Lupa-
hakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan 21.8. – 19.9.2018 ylei-
sesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17, 40100 Jy-
väskylä. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu 21.8.2018 sanomalehti Keskisuoma-
laisessa. Asianosaiset (noin 500 m:n etäisyydeltä ottamisalueesta olevat kiinteistöt) on 
kuultu 17.8.2018 lähetetyllä virkakirjeellä.  

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Lausunnot 
Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto on lausunnossaan 26.9.2018 todennut, 
että murskaus-, louhinta- ja räjäytystoimintaa ei tule sallia kesä-, heinä- ja elokuun ai-
kana. Kivenmurskausta ei saa tehdä lauantaisin 1.9 – 31.5 välisenä aikana. toiminnas-
sa on noudatettava valtioneuvoston päätöksen (993/1992) melutason ohjearvoja ja so-
siaali- ja terveysministeriön asetuksen (545/2015) melun toimenpiderajoja. Meluavat 
toiminnat on pyrittävä tekemään ajankohtana, jolloin tuulen suunta on häiriintyvistä 
kohteista poispäin. Melutasoja on mitattava lähimmiltä kiinteistöiltä. Mittauspiste on 
valittava siten, että tulokset kuvaavat asukkaisiin kohdistuvaa tyypillistä melualtistusta 
ja antavat  riittävän  edustavan kuvan melun alueellisesta ja ajallisesta  vaihtelusta  ja 
melun syistä. Toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa. Laitokselle johtavan tien kaste-
lu- ja suolaamisajankohdat on kirjattava.  

Tarkastukset ja neuvottelut
Luvan valmistelija on tutustunut alueeseen maastokäynnillä 8.10.2018. Maastokäyn-
nillä todettiin, että alueen puusto ja pintamaat on poistettu. Lähimmät tontit ovat varas-
tokäytössä.  

Hakijan kuuleminen ja vastine
Hakija on vastineessaan 16.10.2018 todennut,  että kohteesta laaditun laskennallisen 
meluselvityksen  perusteella  alueen toimintojen  aiheuttamat  melutasot  ovat  päiväai-
kaan lähimmissä häiriintyvissä kohteissa alle 50 dB, joka alittaa päiväaikaisen meluta-
son ohjearvon 55 dB. Laskennallisen mallinnuksen perusteella toiminnoista ei ole me-
luhaittaa lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. 

Kyse  on  voimassaolevan  asemakaavan  mukaisesta  teollisuustontin  toteuttamisesta. 
Tontin saattaminen luovutuskuntoon ja edelleen elinkeinoelämän tarpeisiin edellyttää 
tontin esirakentamista suunnitellulla tavalla. 

Edellä mainitun perusteella hakija katsoo, että toiminnan tulisi olla mahdollista myös 
kesäkuukausina, mikä nopeuttaisi  tontin esirakentamiseen käytettävää aikaa ja siten 
lyhentäisi aiheutuvan ympäristöhäiriön ajallista kestoa. 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTON RATKAISU

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto myöntää Jyväskylän kaupungille 
ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan louhintaan ja kivenmurskaa-
miseen Jyväskylän  kylään tiloista  179-401-11-22 ja  179-401-11-77 muodostettavan 
asemakaavatontin 179-48-29-1 alueelle. 
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Jaosto myöntää luvan aloittaa toiminta ennen kuin päätös on lainvoimainen. 

Kivenmurskaustoiminnassa on noudatettava  valtioneuvoston asetusta  kivenlouhimo-
jen,  muun  kivenlouhinnan  ja  kivenmurskaamojen  ympäristönsuojelusta  (800/2010). 
Asetus säätää toimintojen vähimmäisvaatimukset silloin, kun toimintaan on oltava ym-
päristölupa. Edellä mainitun lisäksi on noudatettava hakemusta ja tämän päätöksen lu-
pamääräyksiä.

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin:

Vastaus ympäristöterveysjaoston lausuntoon:

Ympäristöterveysjaoston lausunto on huomioitu  lupamääräyksissä ja luvan yleisistä 
perusteluista ilmenevällä tavalla. Kesäaikaista toimintaa on rajoitettu päivittäisillä toi-
minta-aikarajoituksilla.  Enempi kesäaikaisen toiminnan rajoittaminen ei ole tarpeen, 
kun huomioidaan, että toiminnan lähialue on teollisuuskäytössä olevaa aluetta, eikä lä-
hellä  (alle 500 m:n etäisyydellä) ole runsaasti  vakituista  asutusta,  loma-asutusta tai 
asukkaitten vilkkaassa käytössä olevia virkistysalueita tai vastaavia. Voimakkain melu 
suuntautuu koilliseen ja länteen, missä ei ole erityisesti kesäaikaisesta melusta häiriin-
tyvää loma-asutusta. Melumallinnuksen perusteella melutasot eivät millään loma- tai 
vakituisella  asuinkiinteistöllä  ylitä  raja-arvoja.  Kyseessä  on  myös  poikkeuksellinen 
kaavan toteuttamiseen liittyvä lyhyen ja rajatun ajan kestävä louhinta- ja murskaustoi-
minta. 

Toiminta-aika ja tuotanto
1. Louhintaa ja murskausta ei saa tehdä viikonloppuisin (la-su) tai arkipyhinä. Päivittäinen 

toiminta-aika elokuun alusta (1.8) juhannukseen asti on räjäytyksille ja rikotukselle klo 8-
18, poraukselle 7-21 ja murskaukselle 7-22. Juhannukselta heinäkuun loppuun (31.7) päi-
vittäinen toiminta-aika räjäytyksille on 8-18, poraukselle 7-21, rikotukselle ja murskauksel-
le 8-18. Kuormaamista ja kuljetuksia voidaan tehdä ympärivuotisesti arkisin ma-pe klo 6-
22, poislukien arkipyhät. (YSL 52 §, VNA 800/2010 8 §) 

Päästöt ilmaan
2. Pölypäästöt tulee pitää kaikessa toiminnassa mahdollisimman pieninä. Luvan haltijan on 

huolehdittava  alueella  liikennöitävien  teiden ja  laitosalueen päällysteiden kunnosta  sekä 
alueiden puhtaanapidosta. Pölyn leviämistä on vähennettävä rakenteellisin toimenpitein ku-
ten laitteiston koteloinnilla, kastelulla ja aineksen alhaisella putoamiskorkeudella ja pöly-
lähteiden sijoittamisella mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Po-
ravaunu tulee olla varustettu pölynkeräimellä. Varastointialuetta ja laitosalueen liikennöitä-
viä teitä on kasteltava tarvittaessa. (YSL 52 §, VNA 800/2010 4 §)

3. Poravaunujen ja murskaamon pölynpoistojärjestelmät on pidettävä hyvässä kunnossa ja nii-
den kunto on tarkistettava toiminta-aikana päivittäin. Pölynpoistojärjestelmän rikkoutuessa 
tai jonkin muun päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa on laitoksen päästöjä ai-
heuttava toiminta keskeytettävä, kunnes järjestelmä on korjattu tai häiriö poistettu. Samoin 
toiminta on keskeytettävä tilanteessa, joissa pölynpoistojärjestelmää ei voida käyttää nor-
maalilla teholla esimerkiksi pakkasen vuoksi. (YSL 52§, VNA 800/2010 4§)
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4. Alueilla, joilla asutaan, on loma-asutusta tai oleskellaan, eivät toiminnasta kokonaisuudes-
saan aiheutuvat hiukkaspäästöt saa ylittää hengitettävien hiukkasten (PM10) osalta valtio-
neuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (79/2017) annettua raja-arvoa 50 µg/m3 (24 tunnin 
keskiarvo). (YSL 52 §, VNA 800/2010 5 §, VNA79/2017 4§) 

Melu ja tärinä
5. Toiminnasta liikenne mukaan lukien aiheutuva melu ei saa ylittää asuntojen piha-alueilla 

päivällä klo 7-22 melun keskiäänitasoa 55 dB eikä yöllä klo 22-7 keskiäänitasoa 50 dB. 
Loma-asutukseen kuuluvilla alueilla melutaso ei saa ylittää klo 7-22 keskiäänitasoa 45 dB 
eikä yöllä klo 22-7 keskiäänitasoa 40 dB. (YSL 52 §, NaapL 17 § ja VNp 993/92, VNA 
800/2010 7 §). 

6. Melun leviämistä häiriintyvien kohteiden ja luonnonsuojelualueen suuntaan tulee estää ase-
man rakenteilla (esim. kuljettimien koteloinnit, syöttösuppilon kumitus). Myös kiviseinä-
millä, murskekasojen ja meluavien toimintojen sijoittelulla sekä louhinnan etenemissuun-
nan  valinnoilla  on  pyrittävä  minimoimaan  melun  leviämistä  häiriintyvien  kohteiden  ja 
luonnonsuojelualueen suuntaan. Murska ja rikotin on sijoitettava toiminta-alueen alimmalle 
tasolle kalliorintauksen suojaan mahdollisimman lähelle rintausta. (YSL 52 §, NaapL 17 §, 
VNA 800/2010) 

Jätteet ja vaaralliset jätteet
7. Alueen jätehuolto on järjestettävä siten, että jätteistä ei aiheudu epäsiisteyttä eikä haittaa 

ympäristölle. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnet-
täväksi asianmukaiseen käsittelyyn. (YSL 52, 58§, JL 11, 28, 35 §)

8. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on varastoitava tiiviillä alustalla katetussa ja luki-
tussa tai valvotussa tilassa siten, että vuototapauksissa jätteet saadaan kerättyä talteen. Jät-
teiden laadut tulee ilmetä niiden varastointipakkauksesta. Erilaatuisia vaarallisia jätteitä ei 
saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin. Vaarallisia jätteitä saa alueella varastoida ai-
noastaan toimintajaksojen aikana (YSL 52 ja 58 §:t, JL 13, 15,16,17 §)

Päästöt maaperään ja vesiin
9. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai polttoainesäiliöt on sijoitettava tii-

viisiin suoja-altaisiin,  joiden tilavuus on 1,3 kertaa suurempi kuin polttoainesäiliön tila-
vuus. Suoja-altaat varustetaan katoksilla tai sadeveden poisto- ja erotuslaitteella. Altaisiin 
kertynyt vesi poistetaan säännöllisesti. Säiliöiden tulee olla lukittavia ja ne tulee varustaa 
lapon estimellä sekä ylitäytön estimellä. (YSL 52 §)

10. Poltto- ja voiteluaineiden varastointi, jakelu ja käsittely tulee tapahtua nesteitä läpäisemät-
tömällä ja reunoiltaan korotetulla alueella. Tällainen rakenne voi olla esim. 2 mm paksu 
HDPE-muovi  tai  vastaava, jonka päälle asennetaan muovin rikkoutumisen estävä 20-30 
cm:n maakerros. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia, öljyä vuotavia työkoneita tai ka-
lustoa. Alueella ei saa pestä kalustoa. (YSL 16, 17, 52 §, VNa 800/2010 9 §)
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11. Öljyvahinkojen varalta alueella tulee olla imeytysainetta.  Mahdollisesta öljyonnettomuu-
desta on ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja luvan valvojalle. Öljyllä likaan-
tunut maa ja imeytysaine sekä muut öljyiset jätteet toimitetaan vaarallisten jätteiden vas-
taanottoluvan saaneeseen paikkaan (YSL 16, 17, 52 ja 58 §:t). 

Muut toimet, joilla ehkäistään pilaantumista

12. Raaka-aineet, tuotteet, polttoaineet ja mahdolliset jätteet on varastoitava ja käsiteltävä kiin-
teistöllä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, terveyshaittaa, 
maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle tai 
naapureille. (YSL 52, 58 §, JL 13, 28 §) 

13. Luvanhaltijan on seurattava toimialansa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja sen ke-
hittymistä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. (YSL 6, 7 ja 52 §)

Tarkkailu

14. Ilmanlaadun mittaukset tulee valvontaviranomaisen määräyksestä suorittaa, mikäli toimin-
nasta aiheutuvasta pölyämisestä valitetaan ja on perusteltu syy epäillä ohjearvojen ylitty-
mistä. (YSL 52 §, VNA 38/2011, VNA 800/2010 5 ja 13 §) 

15. Alueen normaalista toiminnasta liikenne mukaan lukien aiheutuva melutaso on mitattava 
koillispuolisella luonnonsuojelualueella kahden kuukauden kuluessa toiminnan aloittami-
sesta normaalin toiminnan ollessa käynnissä. Mittaukset on tehtävä myös lähimmässä häi-
riintyvässä kohteessa, jos toiminnan melusta valitetaan ja on perusteltu syy epäillä meluta-
son raja-arvojen ylittymistä (YSL 52§) 

16. Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on suoritettava ympäristöminis-
teriön ohjeen 1/1995 ”Ympäristömelun mittaaminen” mukaisesti louhinnan ja murskauksen 
ollessa normaalissa toiminnassa. Mittausraporttiin on merkittävä, mitkä työvaiheet olivat 
käynnissä mittausajanjaksolla. Lisäksi raporttiin on liitettävä kartta, josta käy ilmi mittaus-
piste, melulähteiden ja meluesteiden sijainnit. Mittaustulokset ja – raportti on toimitettava 
Jyväskylän  kaupungin  ympäristönsuojeluviranomaiselle  kuukauden  kuluttua  mittausten 
suorittamisesta. 

17. Mikäli mittaustulokset osoittavat melutason raja-arvojen ylittyvän luonnonsuojelualueella 
tai asumiseen taikka loma-asumiseen käytettävillä alueilla,  on toiminnanharjoittajan ryh-
dyttävä välittömiin toimenpiteisiin toiminnasta aiheutuvan melutason alentamiseksi esim. 
laitosalueen rakenteellisia suojauksia lisäämällä ja esitettävä raportissa toimenpiteet, joilla 
melutasojen raja-arvot alitetaan. (YSL 52 §, VNA 800/2010 13 §) 

Kirjanpito ja raportointi
18. Jokaisen toimintajakson aloittamisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle kirjallisesti. 

Toiminnan olennaisesta muuttumisesta, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan 
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vaihtumisesta  on ilmoitettava  viipymättä  Jyväskylän kaupungin  ympäristönsuojeluviran-
omaiselle. (YSL 52)

19. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisis-
tä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpidosta on toimitettava 
Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavan vuoden helmikuun lop-
puun mennessä. Kirjanpidon tulee sisältää:

- toiminta-ajat 
- louhitun ja murskatun kiviaineksen määrä
- vuoden aikana toiminnasta syntyvät jätteet, niiden määrä, laatu ja toimituspaikka
- käytettyjen polttoaineiden kulutustiedot
- tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista  poikkeuksellisista ti-

lanteista ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet
- tiedot toiminnasta aiheutuneista valituksista ja niiden seurauksena tehdyistä toi-

menpiteistä. 
Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuo-
den ajan. (YSL 6, 62 §, JL 12 §) 

20. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista voi ai-
heutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tulee ilmoittaa välittömästi ympäristö-
toimeen ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumiseksi tai tapahtuman tois-
tumisen ehkäisemiseksi. (YSL 52)

21. Luvansaajan on nimettävä laitoksen ympäristönsuojelusta vastaava hoitaja, jolla on tehtä-
vään riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kirjal-
lisesti Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 52)

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

Ympäristölupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset 

Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset 
ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen,  aiheudu yksinään tai  yhdessä muiden 
toimintojen kanssa:
- terveyshaittaa;
- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa;
- maaperän tai pohjaveden pilaantumista;
- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-
alueella;

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

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto katsoo, että kun toimintaa harjoi-
tetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toimin-

13



ta  täyttää ympäristönsuojelulain  ja  jätelain  sekä niiden  nojalla  annettujen asetusten 
vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädet-
ty.

Kyseessä on uusi louhinta- ja murskaustoiminta,  joka sijoittuu asemakaavaan TL-3 
alueelle (teollisuusalue). Toiminta liittyy asemakaavatontin esirakentamiseen. Louhet-
ta  ja  murskeita  käytetään  asemakaava-alueen  rakentamisessa  ja  osa  varastoidaan 
alueella myöhempää käyttöä varten. Alue ei ole enää luonnontilainen, koska puusto ja 
pintamaat alueelta on jo poistettu. Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella 
tai sen välittömässä läheisyydessä. 

Ympäristönsuojelulain 41 § 3 momentin mukaan ympäristölupa-asiaa ratkaistaessa on 
noudatettava mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. Saadun selvityksen 
perusteella toiminnasta ei aiheudu haittaa lähimmillään noin 500 m:n etäisyydellä ole-
van luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetun alueen suojeluarvoille tai alueen pohjois-
puoliselle arvokkaalle luontokohteelle. 

Toiminta-alueen rajalta on etäisyyttä lähimpiin häiriintyviin vakituisiin tai loma-raken-
nuksiin ja niiden oleskelualueisiin noin 700 metriä, mikä täyttää toimintaan sovelletta-
vassa valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimojen,  muun kivenlouhinnan ja kiven-
murskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) annetun 300 vähimmäissuojaetäisyy-
den. Näin ollen toimintaa ei ole sijoitettu ympäristönsuojelulain tai sen nojalla annettu-
jen asetusten sijoitusmääräysten vastaisesti. 

Meluhaittoja  on arvioitu  hakijan teettämän melumallinnuksen ja melulle  altistuvien 
kohteiden sijainnin, määrän ja herkkyyden perusteella. Melun terveys- ja viihtyvyys-
haittojen arvioimiseksi on valtioneuvoston asetuksessa 800/2010 määritelty asumista 
koskevat melun keskiäänitason raja-arvot. Tehdyn melumallinnuksen perusteella toi-
minnasta aiheutuva melu ei ylitä melun raja-arvoa 55 dB (vakituinen asuminen) tai 45 
dB  (loma-asuminen)  lähimmissä  häiriintyvissä  kohteissa.  Tehdyn  meluselvityksen 
mukaan  koillispuolisen  luonnonsuojelualueen  melutason  ohjearvoissa  pysyminen 
edellyttää  meluntorjuntatoimenpiteitä.  Meluntorjuntatoimenpiteillä  ja  –mittauksilla 
pystytään varmistamaan, että toiminta ei aiheuta luonnonsuojelualueella ja lähimmissä 
häiriintyvissä  kohteissa  olennaista  melun  lisääntymistä  alueen muuhun  melutasoon 
verrattuna. 
Annetut lupamääräykset, saadut selvitykset ja suojaetäisyydet asutukseen ja vesistöön 
huomioiden toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, kohtuutonta rasitusta naapureille, 
yleisen viihtyvyyden merkittävää vähentymistä melun, pölyn tai tärinän muodossa tai 
muuta merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista taikka erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista. Määräyksiä annet-
taessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja on-
nettomuusriski.  

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympä-
ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-
räyksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, meluntorjuntaan, jätehuoltoon sekä maaperään 
ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuoje-
lulain 52 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon mm. toimin-
nan luonne. Toimittaessa hakemuksessa esitetyn tekniikan ja käytäntöjen sekä päätök-
sen lupamääräysten mukaisesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan 
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käyttökelpoisen tekniikan ja käytännön mukaista. Toiminnan jätehuolto täyttää ympä-
ristönsuojelulain ja jätteiden hyötykäytön vaatimukset. 

Ympäristöluvan yksityiskohtaisen perustelut
Päivittäiset toiminta-ajat on määrätty pääsääntöisesti asetuksen 800/2010 8§:ssä sää-
dettyjen toiminta-aikojen ja hakijan esityksen mukaiseksi. Ympäristöterveysjaoston 
lausunto on huomioitu kesäajan toiminta-aikojen rajoittamisessa. (Lupamääräys 1)

Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä ympäristön yleisen viih-
tyisyyden turvaamiseksi on huolehdittava siitä, että louhinnasta, murskauksesta, työ-
maaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pölypäästöt pidetään mahdolli-
simman pieninä. Liiallinen pöly saattaa aiheuttaa naapurille kohtuutonta rasitusta, ter-
veyshaittaa sekä ympäristön pilaantumisesta. Pölylle on asetettu raja-arvo ilman laatua 
koskevan valtioneuvoston  päätöksen (79/2017)  mukaisesti.  Pölyä  ja  sen  leviämistä 
voidaan vähentää merkittävästi erilaisin pölyntorjuntatoimin, joista on annettu luvassa 
tarpeelliset  määräykset.  Sääolosuhteet  (mm. tuulisuus) on huomioitava toiminnassa. 
(lupamääräykset 2-4)

Melutasoa koskevat määräykset on annettu lähellä olevien häiriintyvien kohteiden suo-
jaamiseksi.  Määräys  perustuu  valtioneuvoston  päätökseen  melutason  ohjearvoista 
(933/92), valtioneuvoston asetukseen 800/2010 sekä laadittuun meluselvitykseen. Toi-
minnasta aiheutuvaa melua on tarpeen rajoittaa, jotta toiminnasta ei aiheutuisi yksin tai 
yhdessä muiden toimijoiden kanssa kohtuutonta rasitusta tai terveyshaittaa lähimmissä 
häiriintyvissä kohteissa. (lupamääräys 5)

Melun ja sen leviämisen rajoittamiseksi on annettu määräyksiä toiminnan ja varastoka-
sojen sijoittamisesta  sekä laitoksen rakenteeseen liittyvistä  muista  meluntorjuntatoi-
menpiteistä ja meluesteiden sijoittumisesta. Murskausaseman ja varastokasojen sijoit-
telulla on muissa vastaavissa tapauksissa todettu olevan huomattava vaikutus melun 
leviämiseen. (lupamääräys 6) 

Jätelain periaatteiden mukaan jätteistä ei saa aiheutua roskaantumista ja toiminnassa 
on huolehdittava siitä, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Syntyvät jätteet on 
pyrittävä ensisijaisesti hyödyntämään, jos se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollis-
ta. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava jätehuollon asianmukaisesta järjestämises-
tä. (lupamääräykset 7-8)

Maaperän,  pohjaveden  ja  vesistöjen  pilaantumisen  ehkäisemiseksi  on  annettu 
määräyksiä  alueella  varastoitavista  polttoaineista  ja  öljytuotteista  sekä niiden 
käsittelystä,  työkoneiden  pesusta  ja  huollosta,  jätehuollosta,  onnettomuuksiin 
varautumisesta ja vesien johtamisesta alueelta. (lupamääräykset 9)

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 13)
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Pölymittausvelvoite  on annettu valvonnallisista  syistä  sekä pölyntorjuntatoimien te-
hostamistarpeen arvioimiseksi.  Pölymittauksilla voidaan varmistaa,  ettei ilmanlaatua 
koskevia ohje- tai raja-arvoja ylitetä (lupamääräys 14) 

Toiminnanharjoittaja  ei  ole  esittänyt  hakemuksessaan  meluntorjuntatoimenpiteitä 
luonnonsuojelualueelle leviävän melun vähentämiseksi. Meluntorjuntatoimenpiteiden 
riittävyyden varmistamiseksi on edellytetty  melumittausten suorittamista.  Mittaustu-
losten perusteella voidaan määrätä parantamaan meluntorjuntatoimia tai rajoittamaan 
päivittäistä toiminta-aikaa. (lupamääräykset 15-17)

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

Määräys 18 on annettu valvonnallisista syistä. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien 
ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristöluvan haltijan on ilmoitettava valvontavi-
ranomaiselle kunkin toimintajakson aloittamisesta sekä toiminnan pysyvästä tai pitkä-
aikaisesta keskeyttämisestä ja toiminnan kannalta olennaisista muutoksista. 

Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedon-
kulun varmistamiseksi ja valvontaa varten. Tarkkailua ja raportointia koskevilla lupa-
määräyksillä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä laitoksen toiminnasta 
ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. Tarkkailusta saatujen tietojen 
perusteella voidaan tarkkailla laitoksen toimintaa suhteessa annettuihin lupamääräyk-
siin ja arvioida toiminnassa mahdollisesti tapahtuvien muutosten merkitsevyyttä suh-
teessa uuden lupakäsittelyn tarpeellisuuteen. (lupamääräykset 9) 

Määräys  ilmoittaa  häiriötilanteista  on  annettu  valvonnallisista  syistä  ja  toiminnasta 
mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi. (lupamääräys 20)

Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan laitosalueen asianmukainen hoito ja kun-
nossapito. Vastuuhenkilön on tunnettava laitoksen toiminnot, laitosta koskeva ympä-
ristölainsäädäntö ja määräykset. Vastuuhenkilön on oltava selvillä toiminnan ympäris-
tövaikutuksista,  ympäristöriskeistä  sekä  ympäristöhaittojen  poistamisesta  (lupamää-
räys 21) 

LUVAN VOIMASSAOLO JA PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisää-
vään  tai  muuhun  olennaiseen  toiminnan  muuttamiseen  on  haettava  ympäristölupa. 
(YSL 29 §)

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 
määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa-
olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70§)

Ympäristönsuojelulain  198 §:n  mukaan toimintaa ei  saa aloittaa tai  muuttaa  ennen 
kuin siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen. Ympäristönsuojelulain 199 §:n 
mukaan lupaviranomainen voi kuitenkin luvan hakijan pyynnöstä perustellusta syystä 
ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, määrätä, että 
toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen. 
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Kyseessä on asemakaavan mukaiseen esirakentamiseen liittyvä louhinta- ja murskaustoi -
minta. Alueelle on haettu maisematyölupa, jolla asemakaavatonttialueen kallio on joka ta -
pauksessa mahdollista louhia irti. Toiminnan aloittaminen edellyttää myös, että alueelle  
on  myönnetty  maisematyölupa.  Lupa  toiminnan  aloittamiselle  ei  tee  muutoksenhakua 
hyödyttömäksi, koska ennalta arvioiden toiminnasta ei aiheudu sellaisia ympäristövaiku-
tuksia, joiden takia lupaa ei voisi myöntää.  

Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 11.12.2018. Päätös on lainvoimainen 
30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta kyseistä päivää lukuun ottamatta, jos siitä ei 
valiteta. 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
  

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 11, 12, 14-17, 27, 34, 39-40, 42-44, 48-49, 52, 58, 
62, 63, 70, 83-85, 89, 94, 113, 114, 190, 191, 198, 199 § 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014) 2-4, 12-15§
Jätelaki (646/2011) 11-13, 15,16, 17, 28, 35, 121§
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNA 79/2017)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992)
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-
jen ympäristönsuojelusta 800/2010
Rakennus- ja ympäristöjaoston 5.12.2017 hyväksymä Jyväskylän kaupungin ympäris-
tönsuojeluviranomaisen taksa

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan käsittelystä viranomaisessa voidaan periä mak-
su. Tämän lupapäätöksen käsittelymaksu on 2898 euroa. Lupamaksuun sisältyy ympä-
ristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa toiminta muutoksenhausta huoli-
matta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pääasian yhteydessä perittävä 381euron 
lisämaksu.  Maksu perustuu  rakennus-  ja  ympäristölautakunnan  5.12.2017 vahvista-
maan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

Ote päätöksestä 
Jyväskylän kaupunki/maankäyttö

Jäljennös päätöksestä 
Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto

Ilmoitus päätöksestä 
Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisessa järjestyk-
sessä Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

MUUTOKSENHAKU
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Tähän päätökseen saa hakea muutosta  valittamalla  Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 
190 §). Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika 
päättyy 10.1.2019. Valitusosoitus on liitteenä. 

LIITTEET
Valitusosoitus 
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