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ASIA 

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

ta, joka koskee soran murskausta. Kyseessä on uusi ympäristölupa.  

 

HAKIJA 

Keski-Suomen Kuljetus Oy 

Korvenkyläntie 4 

40950 MUURAME 

 

Yhteyshenkilö: Elina Kiramo   

p. 0400 861 554 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Murskaustoiminta sijoittuu Jyväskylän kaupungin Oittilan kylän kiinteistölle Myllypel-

to 179-435-2-339. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi.  

 

Kiinteistön omistaa Samuel Uusitalo. Hakija on alueella vuokralaisena.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

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

mentin kohta 7 e. Kyseessä on tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jon-

ka toiminta-aika alueella on yhteensä vähintään 50 päivää.  

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 momentin 7 b -kohdan perusteella kunnan ympä-

ristönsuojeluviranomainen käsittelee murskaamoa koskevan lupa-asian.  

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on saapunut Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölau-

takunnalle 1.8.2011 ja sitä on täydennetty 21.10. ja 24.10.2011.  

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Alue on haja-asutusaluetta eikä siellä ei ole asema- tai yleiskaavaa. Maakuntakaavassa 

alue on merkitty maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi ja alueen läheisyy-
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dessä on maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen rakennettu kulttuuriympäris-

tö Ala-Tihtarin tila sekä muinaismuistokohde. 

 

Keski-Suomen Kuljetus Oy:llä on alueelle 28.8.2008 myönnetty soranottoa koskeva 

maa-aineslupa, joka on voimassa 9.10.2018 saakka.  

 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Toiminta-alue sijaitsee Korpilahdella Oittilan kylän halki johtavan tien eteläpuolella 

lähimmillään noin 100 metrin etäisyydellä tiestä. Kyseisellä soranottoalueella on kah-

den eri toimijan maa-ainesluvat.  

 

Lähimmät loma-asunnot sijaitsevat murskauspaikasta katsoen lounaassa noin 350 met-

rin etäisyydellä. Lähimmät vakituiset asuinrakennukset sijaitsevat kaakossa noin 130 

metrin, koillisessa noin 300 ja 350 metrin sekä etelässä noin 500 metrin etäisyydellä. 

Lähin asuinrakennus on sen omistajan mukaan asuinkelvoton ja toistaiseksi autiona. 

Lisäksi Synsiänlahden rannalla sijaitsee useita loma-asuntoja lähimmillään noin 550 

metrin etäisyydellä.  

 

Alue on metsätalousmaata ja haja-asutusaluetta. Lähin suojelualue, Natura 2000 ver-

kostoon kuuluva Vaarunvuoret (FI0900039), sijaitsee etelä-lounaassa lähimmillään 

noin 850 metrin etäisyydellä. Lähimmät vesistöt ovat Myllylampi noin 280 metrin 

päässä luoteessa sekä Päijänteeseen kuuluva Synsiänlahti idässä 600 metrin päässä. 

Toiminta ei sijoitu ympäristöhallinnon luokittelemalle pohjavesialueelle. Lähin luoki-

teltu pohjavesialue, Oittila (0927710, II-luokka) sijaitsee noin 750 metriä murskaus-

paikasta pohjoiseen.  

 

LAITOKSEN TOIMINTA 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

 

Maa-ainesalueella on tarkoitus jalostaa edelleen alueelta otettavaa soraa. Sora sisältää 

paljon kiviä. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Siirrettävä murskauslaitos 

toimii 1 – 2 kuukautta vuodessa. Murskaamista haetaan tehtäväksi arkisin (ma-pe) klo 

6.00 – 22.00. Vastaavaa toimintaa on alueella tehty aiemmin ilmoituksilla melua ja tä-

rinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. 

 

Kivien rikotusta tehdään iskuvasaralla (Rammer S84 tai vastaava). Esimurskaus teh-

dään leukamurskaimella (Lokomo 125 tai vastaava) ja väli- ja jälkimurskaus kara-

murskaimella (Lokomo 4214, Lokomo 1814 tai vastaavat). Seulat ovat Lokomon 2- tai 

3-tasoseuloja. Sähkö tuotetaan aggrekaatilla (CAT 3412 tai vastaava). Murskattava 

materiaali syötetään pyöräkuormaajalla, kaivinkoneella tai autolla syöttölaitteeseen. 

 

Maa-aineksia otetaan alueelta vuosittain normaalisti noin 0 – 25 000 m
3
ktr. Maa-

ainesluvan mukaisten vaiheiden 1 ja 2 kokonaisottomäärä on noin 387 000 m
3
ktr, josta 

murskattavaa ainesta arvioidaan olevan noin 300 000 m
3
ktr. Soramurskelajikkeita tuo-

tetaan murskauslaitoksen toimiessa päivittäin keskimäärin 2 000 t ja enimmillään 3 

000 t. Vuosittain mursketta tuotetaan keskimäärin 15 000 t ja enimmillään 30 000 t. 
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Liikenne   

Alueelle kuljetaan Oittilantieltä, jolta käännytään Karkeenlenkki –nimiselle tielle sen 

itäisemmän liittymän kohdalta. Karkeenlenkkiä ajetaan noin 230 metriä, jolloin alue 

on oikealla. Molemmat tiet ovat sora-/murskepintaisia. Oittilantien varressa on asutus-

ta. 

 

Raskaan liikenteen osuus kaikesta liikenteestä on 2/3. Kokonaisliikenne on vilkkaim-

paan aikaan enintään 10 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennöinti tapahtuu pää-

asiassa laitoksen toiminta-aikana ma-pe klo 6.00 – 17.00. Poikkeustilanteissa liiken-

nettä voi olla lauantaisin ja toiminta-ajan ulkopuolella arkipäivisin.   

 

Raaka-aineet, polttoaineet ja kemikaalit 

Polttoöljyä varastoidaan kaksoisvaippasäiliöissä enimmillään 10 000 litraa kerrallaan. 

Hydrauliikkaöljyä ja voiteluaineita varastoidaan 200 litran tynnyreissä, jotka sijoite-

taan lukittavaan varastoon. Tankkauslaitteisto on varustettu sulkuventtiilillä vuotojen 

ehkäisemiseksi ja se on lukittava. 

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Päästöt ilmaan 

Murskausasemalla syntyy pölyä kiviaineksen käsittelyssä, kuljetuksessa, murskauksen 

yhteydessä sekä varastoinnissa. Ilmassa leijuvan pölyn määrään vaikuttavat kiviainek-

sen kosteus, sää ja ilman kosteus, tuuli, kiviaines sekä jalostettava tuote. Suurimmaksi 

päästöksi on hakemuksessa arvioitu 0,4 mg/m
3
, jonka kahden tunnin leijuma-aika ali-

tetaan 150 metrin etäisyydellä. 

 

Murskausaseman pölyäviä kohteita kastellaan säiliöautolla tuotavalla vedellä. Vettä 

arvioidaan tarvittavan noin 5 m
3
 päivässä. Varastokasojen sijoittelulla voidaan estää 

pölyn leviämistä ympäristöön. Haitallinen pölyvaikutus rajoittuu murskausaseman lä-

heisyyteen. 

 

Melu ja tärinä 

Melua syntyy murskausaseman toiminta-aikana soran murskaamisesta ja kuljetuksesta. 

Meluhaittoja vähennetään murskausaseman sijoittelulla ja varastokasojen käyttämisel-

lä meluvalleina.   

 

Hakija on teettänyt murskaustoiminnan meluvaikutuksista melumallinnuksen. Mallin-

nus huomioi murskaamon ja murskaamoalueella tapahtuvan aineksen siirron melu-

päästöt. Melumallinnus on tehty päiväajalle (klo 7.00 – 22.00). Melun osittainen im-

pulssimaisuus on huomioitu lisäämällä päiväaikaisiin keskiäänitasoihin 2,0 dB:n im-

pulssimaisuuskorjaus. Laskenta on tehty pohjoismaisella teollisuusmelumallilla siten, 

että murskauslaitos on pistemäinen kuormittaja ja alueella liikkuva pyöräkuormaaja 

viivamainen kuormittaja.  

 

Ilman meluntorjuntatoimia melu leviää mallinnuksen mukaan yli 45 dB:n tasona jopa 

1,2 kilometrin päähän murskauspaikasta. Melu leviää lähinnä idän ja etelän väliselle 

alueelle, mihin suuntaan soranottoalue avautuu. Sen sijaan pohjoiseen ja alueen länsi-

puolelle melu ei juurikaan leviä johtuen korkeista rintauksista. Melun päiväaikaiset 

valtioneuvoston päätöksessään 993/1992 antamat melutason ohjearvot ylittyvät mal-
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linnuksen mukaan kuudella asuinkiinteistöllä, joista kaikki yhtä lukuun ottamatta ovat 

Synsiänlahden rannalla sijaitsevia vapaa-ajan kiinteistöjä. Maa-ainesaluetta lähimmäl-

lä asuinkiinteistöllä melutaso olisi laskennallisesti ilman suojausta noin 61 dB.  

 

Melun leviämistä saadaan vähennettyä meluntorjuntatoimin. Mallinnuksen mukaan 9 

metriä korkeilla murskauslaitteiston läheisyyteen sijoitettavilla varastokasoilla voidaan 

vähentää melun leviämistä siten, että melutason ohjearvot alittuvat kaikilla asuinkiin-

teistöillä. Melu leviäisi tällöin lähinnä etelään sekä kapeana kaistana koilliseen. Maa-

ainesaluetta lähimpänä sijaitsevalla asuinrakennuksella on melutaso mallinnuksen pe-

rusteella noin 55 dB.  

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

Alueen sade- ja sulamisvedet imeytyvät huokoiseen maaperään. Alueelle ei toiminnan 

yhteydessä jää jätevesiä. Työntekijöiden asuntovaunujen käymälät ovat kuivakäymä-

löitä tai kemiallisia käymälöitä. Asuntovaunujen mahdolliset jätevedet kerätään astioi-

hin ja viedään kaupungin osoittamalle tyhjennyspaikalle. 

 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen 

Talousjätteitä muodostuu toiminnassa noin 25 – 50 litraa viikossa. Ne kerätään jäteas-

tioihin ja toimitetaan kunnalliseen jätteenkäsittelyyn. Konttiin kerättäviä jäteöljyjä 

syntyy noin 400 kg vuodessa. Ne toimitetaan ongelmajätelaitokselle tai ongelmajättei-

den keräyspaikkaan. Ongelmajätteet säilytetään tiivispohjaisessa ja katetussa lukitta-

vassa varastossa, jossa hydrauli- ja voiteluöljyt ovat erillisissä säiliöissä. Kiinteä on-

gelmajäte kerätään omiin säiliöihin. Ongelmajätteet hoitaa Ekokem Oy ja niistä pide-

tään kirjanpitoa. Murskauslaitteiston käytetyt kulutusosat menevät takaisin valmistajil-

le, jotka käyttävät niitä uusien osien valmistukseen. Romu toimitetaan romunkeräyk-

seen. 

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA SEKÄ TOIMINNAN JA SEN 

VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Käytettävän tekniikan arvioidaan olevan parasta mahdollista saatavilla olevaa. Murs-

kaustyön aikana toiminta on murskausurakoitsijan vastuulla, joka tarkkailee toimintaa 

säännöllisesti koko toiminnan ajan. Luvan haltija käy tilaajana tarkastuskäynnillä 2 – 3 

kertaa viikossa. 

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Työntekijät perehdytetään onnettomuustilanteiden varalle. Öljyvahinkojen varalta alu-

eella säilytetään imeytysturvetta.   

 

KAIVANNAISJÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 

 

Toiminnan jätehuoltosuunnitelma on esitetty alueen maa-ainesluvan yhteydessä. Alu-

eella on arvioitu syntyvän 30 k-m
3
 pintamaita, 5 k-m

3
 kantoja ja hakkuutähteitä sekä 

50 k-m
3
 seulontakiviä ja lohkareita, jotka kaikki käytetään ottamisalueen suojaraken-

teisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin tai ne kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle 

hyödynnettäviksi. 
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HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 28.10 -

28.11.2011. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan ylei-

sesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. 

Kuulutuksesta on ilmoitettu sanomalehti Keskisuomalaisessa 1.11.2011. Asianosaiset 

on kuultu 27.10.2011 lähetetyllä virkakirjeellä.   

 

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet  

Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja eikä siitä jätetty määräaikaan mennessä yhtään 

muistutusta tai mielipidettä. 

 

Tarkastukset 

Alueella on käyty viimeksi maa-aineslupaan liittyvällä vuotuisella valvontakäynnillä 

22.7.2011, jolloin alueella oli murskaus käynnissä. 

 

Hakijan kuuleminen 

Koska lausuntoja ja muistutuksia ei ole, ei hakijan kuulemiselle ole tarvetta. 

 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Keski-Suomen Kul-

jetus Oy:lle luvan soran murskaamiseen Jyväskylän kaupungin Oittilan kylän tilalle 

Myllypelto (179-435-2-339). Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen ja tämän pää-

töksen lupamääräysten mukaisesti.  

 

Toiminta-aika 

1. Kivenmurskausta saa tehdä vuodessa enintään 60 vuorokauden ajan arkipäivisin 

(ma-pe) klo 7.00 – 22.00. Kivien rikotusta saa tehdä arkipäivisin klo 8.00 – 18.00. 

Kuormaamista ja kuljetuksia voidaan tehdä ympäri vuoden arkisin klo 6.00 – 22.00 

välisenä aikana. (VNA 800/2010 8 §)  

 

Melu ja tärinä 

2. Murskauksesta aiheutuva melu liikenne mukaan lukien ei saa ylittää vakituisesti 

asuttujen asuntojen piha-alueilla päiväaikaan (klo 7.00 – 22.00) melun keskiäänita-

soa 55 dB(A) eikä yöllä (klo 22.00 – 7.00) keskiäänitasoa 50 dB(A). Loma-

asutukseen kuuluvilla alueilla melutaso ei saa ylittää päiväaikaan keskiäänitasoa 45 

dB(A) eikä yöaikaan keskiäänitasoa 40 dB(A). Valvontaviranomainen voi tarvitta-

essa määrätä toiminnanharjoittajan mittausten avulla selvittämään melutasot lä-

himmissä altistuvissa kohteissa. (YSL 43 §, NaapL 17 § ja VNA 800/2010 7 §) 

 

3. Melun leviämistä ympäristöön tulee torjua melumallinnuksessa esitetyillä tai vas-

taavilla varastokasoilla. Melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan tulee 

estää myös aseman rakenteilla (esim. koteloinnit, syöttösuppilon kumitus) käyttäen 

murskauslaitosten parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. (YSL 43 §, NaapL 17 §, 

VNA 800/2010) 
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Päästöt ilmaan 

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

asetuksen (38/2011) 3 §:n mukaisia ohjearvoja (PM10). Pölyn määrää ja leviämistä 

ympäristöön tulee tarkkailla silmämääräisesti murskausten aikana. Ilmanlaatua tu-

lee mitata valvontaviranomaisen määräyksestä, mikäli toiminnasta aiheutuvasta 

pölyäminen koetaan ympäristössä haitalliseksi ja on perusteltu syy epäillä ohjear-

vojen ylittymistä. (YSL 43 §, VNA 38/2011) 

 

5. Murskauksen pölyämistä tulee vähentää laitteiston koteloinnilla tai kastelemalla 

kiviainesta. Myös varastokasojen ja murskauslaitoksen sijoittelulla sekä säätämällä 

kiviaineksen putoamiskorkeus mahdollisimman pieneksi on pyrittävä vähentämään 

pölyn leviämistä lähimpiin altistuviin kohteisiin. (YSL 43 §, VNp 800/2010 4 §) 

 

6. Liikennöintialueita tulee hoitaa niin, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäi-

seksi. Tarvittaessa liikennealueita tulee kastella. (YSL 43 §)   

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

7. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-

altaallisia säiliöitä. Säiliöiden tulee olla lukittavia ja ne tulee varustaa lapon sekä 

ylitäytön estolla. (YSL 43 §, VNp 800/2010 9 §) 

 

8. Öljyvahinkojen varalta alueelle varataan imeytysainetta. Mahdollisesta öljyonnet-

tomuudesta on ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja luvan valvojalle. 

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

gelmajätteiden vastaanottoluvan saaneeseen paikkaan. (YSL 7, 8, 43, 45 §, JL 6 §)  

 

9. Alueilla, jolla käsitellään poltto- tai voiteluaineita tai huolletaan ja tankataan työ-

koneita tai laitteita, tulee maaperä suojata riittävän laajalla tiiviillä reunoiltaan ko-

rotetulla kalvolla, jonka päällä on rikkoutumisen estävä maakerros. Maaperän suo-

jaukseen vaadittava tiivis kalvo voi olla esimerkiksi 2 mm paksu HDPE-muovi tai 

vastaava. Kalvon päälle tulevan maakerroksen tulee olla 20 – 30 cm paksu. Tällai-

nen suojaus tulee rakentaa erikseen jokaista toimintakautta varten ja purkaa aina 

toimintakauden päätyttyä. Vaihtoehtoisesti alue voidaan myös esimerkiksi asfaltoi-

da tiiviiksi. (YSL 7, 8, 43 §) 

 

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

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

 

11. Alueen sade- ja sulamisvedet on imeytettävä tai ohjattava alueelta hallitusti siten, 

etteivät ne aiheuta pintavesien pilaantumista tai vettymishaittaa toiselle kuuluvalla 

alueella. (YSL 43 §, JA 8 §)  

 

Jätteet ja vaaralliset jätteet 

12. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet (ongelmajätteet) on varastoitava tiiviillä 

alustalla katetussa ja lukitussa tai valvotussa tilassa. Jätteiden laadut tulee ilmetä 

niiden varastointipakkauksesta. Erilaatuisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa kes-

kenään. Vaarallisten jätteiden määristä ja niiden eteenpäin toimittamisesta on pi-

dettävä kirjaa. (YSL 43, 45 §, JL 6, 19 §) 
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13. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on lajiteltava erikseen sekä toimitettava ne hyödyn-

nettäväksi asianmukaisiin käsittelypaikkoihin. Myös käymälä- ja saniteettijätteet 

on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. (YSL 43, 45 §, JL 6, 17 §) 

 

Muut toimet, joilla ehkäistään ja vähennetään pilaantumista 

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

töllä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, terveys-

haittaa, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa 

ympäristölle tai naapureille. (YSL 43, 45 §, JL 6, 19 §) 

 

Kirjanpito ja raportointi 

15. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta merki-

tyksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpi-

dosta on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seu-

raavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.  

 

Kirjanpidon tulee sisältää  

- toiminta-ajat  

- murskatun aineksen määrät 

- 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 kol-

men vuoden ajan. (YSL 5, 46 §, JL 51§) 

 

16. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista 

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

mästi ympäristötoimeen ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumi-

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

 

17. Murskaustoiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle kirjalli-

sesti aloitustarkastuksen tekemistä varten. Toiminnan olennaisesta muuttumisesta, 

toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava 

viipymättä Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, 8 §, 

YSA 30 §)  

 

18. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan 

tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. 

(YSL 4, 5 §, YSA 37 §) 

 

19. Luvansaajan on nimettävä murskauslaitoksen ympäristönsuojelusta vastaava hoita-

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

dot on ilmoitettava kirjallisesti luvan valvojalle. (YSL 43 §) 
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PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 

Yleisperustelut 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa 

harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, 

toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetus-

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

detty.  

 

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

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

tojen kanssa: 

- terveyshaittaa; 

- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 

- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 

- 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. 

 

Kyseessä on vanha soranottoalue. Toiminnasta, lupamääräykset ja suojaetäisyydet asu-

tukseen huomioiden, ei aiheudu lautakunnan käsityksen mukaan kohtuutonta rasitusta 

naapureille. Murskaustoiminta ei vaikuta alueen maisemakuvaan, rakennettuun kult-

tuuriympäristöön eikä muinaismuistokohteisiin eikä sitä ole sijoitettu kaavan tai mui-

den sijoitusmääräysten vastaisesti. 

 

Lupamääräyksissä annetut ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tehtävät sekä lupahake-

muksessa mainitut suojatoimet huomioiden, voidaan laitoksen sijoittamista alueelle 

pitää hyväksyttävänä. 

 

Toimittaessa hakemuksessa esitetyn tekniikan ja käytäntöjen sekä päätöksen lupamää-

räysten mukaisesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan käyttökelpoi-

sen tekniikan ja käytännön mukaista. 

 

Yksityiskohtaiset perustelut 

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

ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-

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

ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuoje-

lulain 43 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon muun muassa 

toiminnan luonne, ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tek-

niikkaan. 

 

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

tuutonta rasitusta tai terveyshaittaa lähimmissä altistuvissa kohteissa. Murskauslaitok-

sen toiminta-aika on rajattu hakemuksen mukaiseksi. Erityisen häiritsevää ja osin im-

pulssimaista melua aiheuttavan rikotuksen toiminta-aika on rajoitettu asetuksen 

800/2010 mukaisesti erikseen. Lisäksi on annettu määräyksiä toiminnan ja varasto-

kasojen sijoittamisesta sekä laitoksen rakenteeseen liittyvistä meluntorjuntatoimenpi-

teistä. (lupamääräykset 1 ja 3) 

 

Alueen läheisyydessä on jonkin verran melulle altistuvaa vakituista ja loma-asutusta. 

Melutasoa koskevat määräykset on annettu melulle lähiympäristössä altistuvan asutuk-

sen suojaamiseksi. Määrätyt melun enimmäistasot ovat samat kuin valtioneuvoston 

päätöksessä melutason ohjearvoista (933/1992). Esitetyn selvityksen perusteella murs-

kaimesta aiheutuva melu ei tällä etäisyydellä ylitä valtioneuvoston päätöksessään ter-

veyshaittojen arvioimiseksi määrittelemiä keskiäänitasoja. Melutasojen selvittäminen 

lähimmissä altistuvissa kohteissa on kuitenkin tarpeen, mikäli asukkaat kokevat toi-

minta-alueella syntyvän melun silti häiritseväksi. (lupamääräys 2) 

 

Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että 

murskauksesta, työmaaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pölypäästöt 

pidetään mahdollisimman pieninä. Liiallinen pöly saattaa aiheuttaa naapurille kohtuu-

tonta rasitusta, terveyshaittaa sekä ympäristön pilaantumista. Pölylle on asetettu raja-

arvo ilman laatua koskevan valtioneuvoston asetuksen (38/2011) mukaisesti. Pölyä ja 

sen leviämistä voidaan vähentää erilaisin pölyntorjuntatoimin, joista on annettu luvas-

sa tarpeelliset määräykset. Mittausvelvoite on annettu valvonnallisista syistä sekä pö-

lyntorjuntatoimien tehostamistarpeen arvioimiseksi. (lupamääräykset 4 – 6)    

 

Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen sekä roskaantumisen ehkäisemisek-

si on annettu määräyksiä alueella varastoitavien raaka-aineiden, tuotteiden ja polttoai-

neiden varastoinnista ja käsittelystä, työkoneiden pesusta ja huollosta, valumavesien 

johtamisesta, jätehuollosta ja onnettomuuksiin varautumisesta. (lupamääräykset 7 – 

11, 13 – 14) 

 

Vaaralliset jätteet on merkittävä jäteasetuksen 6 §:n mukaisesti. Siirtoasiakirjoja edel-

lytetään valtioneuvoston päätöksen 659/1996 perusteella turvallisen vaarallisten jättei-

den edelleen toimittamiseksi. Öljyjätteiden käsittelyn tulee tapahtua valtioneuvoston 

päätöksen 101/1997 mukaisesti. (lupamääräys 12) 

 

Syntyvä jäte on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään, jos se on teknisesti mahdollista 

ja siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn 

jätehuoltoon. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava jätehuollon asianmukaisesta jär-

jestämisestä. (lupamääräys 13) 

 

Määräys kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedonkulun varmista-

miseksi ja valvontaa varten. Tarkkailua ja raportointia koskevalla lupamääräyksellä 

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

uttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. (lupamääräykset 15) 
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Määräyksellä varmistetaan tiedonkulku viranomaisille tilanteissa, joissa ympäristölle 

on aiheutunut tai saattaa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa. Ilmoitus tällaisissa 

tilanteissa on tehtävä välittömästi. (lupamääräys 16) 

 

Aloitustarkastus on osa toiminnan valvontaa. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden 

ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristöluvan haltijan on ilmoitettava valvontavi-

ranomaiselle toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan 

kannalta olennaisista muutoksista sekä esitettävä suunnitelma todettujen ympäristö-

haittojen poistamiseksi. (lupamääräys 17)    

 

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 18)    

  

Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan laitoksen asianmukainen hoito ja kunnos-

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

lainsäädäntö ja määräykset. Vastuuhenkilön on oltava selvillä toiminnan ympäristö-

vaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta. (lupamääräys 

19)    

 

LUVAN VOIMASSAOLO 

 

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi tulee 

tehdä 31.12.2021 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 (YSL 86/2000) 7, 8, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 96, 97, 105 § 

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

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

Jäteasetus (JA 1390/1993) 22 § 

Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17 § 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) 

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNA 38/2011) 

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-

jen ympäristönsuojelusta (VNA 800/2010) 

Valtioneuvoston päätös (VNp 659/1996) ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä 

ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä 

Valtioneuvoston päätös (VNp 101/1997) öljyjätehuollosta 
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Kaupunkirakennelautakunnan 16.12.2008 § 17 hyväksymät Jyväskylän kaupungin 

yleiset jätehuoltomääräykset  

Rakennus- ja ympäristölautakunnan 23.11.2010 § 153 hyväksymä Jyväskylän kaupun-

gin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain 105 §:n mukaisesti kyseisen lain mukaisen luvan käsittelystä 

viranomaisessa voidaan periä maksu. Tämän päätöksen ympäristölupamaksu on 2 358 

euroa. Maksu perustuu rakennus- ja ympäristölautakunnan 23.11.2010 § 14 vahvista-

maan Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan. 
  

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

Keski-Suomen Kuljetus Oy, Korvenkyläntie 4, 40950 Muurame 

 

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. 

 

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. Valitusaika päättyy 23.2.2012. 

Valitusosoitus on liitteenä.  
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Valitusosoitus 
 

 

 


