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ASIA 

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

ta, joka koskee rakennuskiven louhintaa ja kiviaineksen murskausta. Kyseessä on uusi 

toiminta. 

 

HAKIJA 

Arto ja Riitta Laitinen 

Jukolantie 876 

42700 Keuruu  

 

Yhteyshenkilö: Arto Laitinen 

 puh. 0400- 644733 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Louhinta- ja murskaustoiminta sijaitsee Jyväskylän kaupungin Korpilahden kylässä, 

kiinteistöillä Yläkorpi 179-430-7-55. 

 

Kiinteistön haltija on hakija.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

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

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

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

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

ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee louhintaa ja murskausta koskevan lupa-

asian. 

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on saapunut Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölau-

takunnalle 16.2.2009 ja sitä on täydennetty 11.3.2009.  
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TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Toiminnalla ei ole voimassaolevia lupia. Hakijalla on samanaikaisesti vireillä maa-

aineslupahakemus kalliokiviaineksen ottamiseen.  

 

Alueella ei ole asemakaavaa tai yleiskaavaa. Murskaus- ja louhinta-alue sijaitsee osit-

tain maakuntakaavan eo/3 -merkinnällä varustetulla alueella eli rakennuskiviainesten 

ottovyöhykkeellä.  

 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Kohde sijaitsee n. 1 kilometri Porrasjärven eteläpuolella ja n. 2 kilometriä 9-tien län-

sipuolella. Lähin yksittäinen asuinrakennus, joka on tällä hetkellä vapaa-ajan käytössä, 

on noin 520 m:n etäisyydellä suunnittelualueen rajasta. Rakennuksen ja suunnittelu-

alueen välissä on mäki ja metsää. Noin 300 metrin etäisyydellä itään on metsästysma-

ja. Lähiympäristö on metsätalouskäytössä ja lähellä sijaitsee useita maa-ainestenotto-

alueita. Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle. 

  

LAITOKSEN TOIMINTA 

  

Yleiskuvaus toiminnasta 

Kallioalueelta louhitaan rakennuskiveä ja murskataan rakennuskivituotannossa synty-

vää sivukiveä tie- ja maanrakentamisen raaka-aineeksi. Louhintaa ja murskausta teh-

dään markkinatilanteen ja varastointikapasiteetin mukaan. Toiminta on ympärivuotis-

ta. Kallion louhintaa ja murskausta tehdään 1-5 kertaa vuodessa. Murskauksen kesto 

vaihtelee muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen. Tarvekiven louhintaa on mak-

simissaan vuosittain 6 kk.  

 

Poraus ja lohkareiden rikotus iskuvasaralla sekä kallion murskaus tehdään maanantais-

ta perjantaihin klo 6.00 – 22.00 ja lauantaisin klo 7.00- 18.00. Räjäytykset tehdään 

maanantaista perjantaihin klo 8.00 – 18.00. 

 

Alueella käytetään poravaunua, iskuvasaralla varustettua kaivinkonetta, tela-alustaisia 

nk. perinteisiä murskauslaitoksia, kaivinkoneita sekä pyöräkuormaajia sekä kuljetuk-

seen kuorma-autoja. Toiminnan aikana alueella on tilapäisessä käytössä varastokoppe-

ja sekä henkilöstön tauko- ja sosiaalitiloja sekä jätteiden varastointipiste.  

 

Ottotoimintaa harjoitetaan tasolla +140 kallioseinän suojassa ja toiminta aloitetaan 

alueen eteläosasta maa-ainestenottosuunnitelman mukaisesti. Ottotoiminnan alkuvai-

heessa kuoritaan pintamaat n. 1-5 metriä korkeiksi kasoiksi estämään pölyä ja melua.  

 

Kuljetus tapahtuu kuorma-autoilla ja ajoneuvoyhdistelmillä Lanttumäentien, Porras-

korventien ja Punamäentien kautta läpi vuoden. Tiet ovat yksityisteitä 

 

Tuotanto 

Kalliomursketta tuotetaan päivittäin keskimäärin 2500 t ja maksimissaan 5500 t. Vuo-

sittain mursketta tuotetaan keskimäärin 73 000 t ja maksimissaan 160 000 t. Raken-
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nuskiven vuosituotanto on keskimäärin 8 000 t ja maksimissaan 17 000 t. Varastoka-

sat, jotka ovat n. 2-20 metriä korkeita, sijoitetaan ottosuunnitelman mukaisesti. 

 

Prosessi 

Louhintatyö koostuu porauksesta, panostuksesta, räjäytyksestä ja ylisuurten lohkarei-

den rikotuksesta. Rakennuskiven irrotuksessa käytetään myös kiilausta ja kivilohkarei-

ta voidaan sahata. Lohkareiden varsinainen työstäminen tapahtuu kivenjalostuslaitok-

silla. Louhe syötetään murskauslaitokseen kaivinkoneella tai pyörökuormaajalla. 

Murskattu kiviaines siirretään alueella varastokasoihin pyörökuormaajalla. Toiminnas-

sa käytetään käyttökelpoisinta tekniikkaa, joka huolletaan ja kunnostetaan säännölli-

sesti. 

  

Raaka-aineet, polttoaineet ja kemikaalit 

 Laitos käyttää vuosittain kiviainesta keskimäärin 81 000 t. Muualta tuotua kiviainesta 

käytetään koko toiminta-aikana enintään 49 900 t.  

 

Työkoneissa ja murskauslaitoksessa käytetään kevyttä polttoöljyä keskimäärin 80 t/a ja 

enintään 130 t/a. Kevyt polttoöljy varastoidaan kaksoisvaippasäiliössä tai suoja-

altaaseen sijoitetussa säiliössä. Keskimääräinen kertavarastointimäärä on 10 000 l. Säi-

liöt varustetaan sulkuventtiileillä ja lukoilla. Voiteluaineet varastoidaan lukittavassa, 

valuma-altaalla varustetussa varastossa.  

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Päästöt ilmaan 

Toiminnasta syntyy hiilidioksidipäästöjä vuosittain enintään 750 t, rikkidioksidipäästö-

jä 0,9 t ja typen oksideja 0,8 t.  

 

Pölyämistä esiintyy murskauksen yhteydessä. Pöly aiheuttaa haittaa lähinnä työmaa-

alueilla, sillä partikkelikooltaan suuri kivipöly laskeutuu nopeasti. Pölyämistä vähen-

netään tarvittaessa kastelulla. Pölynsidonnassa käytettävä vesi otetaan alueen painan-

teista ja ojista. Poravaunut on varustettu pölynkeräimillä ja kertyvä pöly käytetään hy-

väksi kiviaineksen seassa. Vähäisempää pölyämistä esiintyy kiviaineksen käsittelyssä 

ja kuormauksessa. Kallioseinämällä ja varastokasoilla estetään pölyämistä. Tarvittavat 

voiteluaineet varastoidaan lukittavassa, valuma-altaalla varustetussa varastossa. Murs-

kaus etenee nopeasti ottoseinämän suojaan ja varastokasat pyritään sijoittamaan murs-

kauslaitoksen välittömään läheisyyteen, millä estetään pölyn leviämistä.  

 

Melu ja tärinä 

Melua syntyy 1-5 kertaa vuodessa louhinnan ja murskauksen yhteydessä laitoksen 

toiminta-aikoina. Vähäisempää melua syntyy kuormauksesta ja kuljetuksesta. Porauk-

sen melutaso 20 metrin etäisyydellä on 85 dB ja murskauksen melutaso 20 metrin etäi-

syydellä murskasta on 85 dB. Ottotoiminnan alkuvaiheessa kuoritaan pintamaat 1- 5 

metriä korkeiksi kasoiksi estämään melun leviämistä. Äänen leviämistä estetään myös 

kallioseinämän ja varastokasojen avulla. Hakemuksen mukaan useissa mittauksissa ja 

mallinnuksissa on todettu, että melutaso ei voi nousta normaalissa maasto-olosuhteissa 

yli valtioneuvoston päiväohjearvon 55 dB kohteessa, jossa etäisyys asutukseen on riit-

tävä. Mikäli asutus olisi alle 300 m:n päässä, melumittauksia voisi suorittaa etenkin 
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alkuvaiheessa, jolloin kallioseinämä on matala ja murskekasoja ei vielä ole syntynyt ja 

jos välissä ei olisi metsää.  

 

Alueella sijaitsee useita maa-aineskohteita, eikä niiden toiminnasta ole tiedossa vaiku-

tuksia rakenteisiin. 

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

Alueella ei suoriteta varsinaisia koneiden huolto- ja pesutoimenpiteitä muutoin kuin 

pakottavissa tilanteissa pysäköintipaikalla. Öljyvahingon varalta alueelle varataan 

imeytysainetta. Mikäli öljyt vaihdetaan alueella, ne varastoidaan altaallisissa varasto-

astioissa.   

 

Jätevesiä syntyy ainoastaan murskauslaitoksen henkilökunnan majoittuessa alueella. 

Heillä on käytössä omat jätevesijärjestelmät jätevesien keräämiseen. 

 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen 

Toiminnassa syntyy sekajätettä 1 t/vuosi. Sekajätteet varastoidaan jätesäiliöön ja toi-

mitetaan kaatopaikalle. Metallijätettä syntyy 2 t/vuosi ja se varastoidaan lavalle romu-

liikkeeseen toimitettavaksi. Alueella ei suoriteta varsinaisia koneiden huoltoja. Mikäli 

öljyt vaihdetaan alueella, ne varastoidaan varastoastioissa, joissa on suoja-allas. 

 

Pintamaat kasataan yhdessä kantojen kanssa maatumaan ja odottamaan maisemointia. 

Kannot alueella ovat pieniä, koska puusto ei ole järeää tai sitä ei ole lainkaan. Vanhat 

kannot ovat osittain maatuneet ja lahoavat yhdessä pintamaiden kanssa kasoissa.  

 

Rakennuskiven louhinnassa irrotettavasta kalliokiviaineksesta on sivukiveä n. 90%.  

Sivukiveä kasataan maa-ainesten ottamissuunnitelmassa merkittyihin paikkoihin, josta 

ne tarvittaessa rikotaan pienemmiksi lohkareiksi ja murskataan murskeeksi. Mikäli ra-

kennuskivellä ei ole markkinoita tai kivenlaatu on huono, voi olla ajanjaksoja, jolloin 

rakennuskiveä ei louhita lainkaan ja toiminta keskittyy murskeen tekemiseen ja sen 

poiskuljettamiseen.  

 

Liikenne 

Liikennettä on läpi vuoden yleisimmin maanantaista perjantaihin klo 6.00 – 22.00. 

Alueelle johtaa 9-tieltä hyväkuntoinen murskepintainen tie, jota tarvittaessa kastellaan 

pölyämisen estämiseksi. Kuormauskalustolle ja ajoneuvoille varataan pysäköintipaik-

ka murskepintaiselta varastoalueelta. Murskaukseen liittyvien raskaan liikenteen käyn-

tien määrä vaihtelee 0-50 käyntiä/d.  

 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Laitosten toiminnasta pidetään kirjaa, josta selviää murskauspäivät ja murskatun ki-

viaineksen määrä. Melun ja pölyn pitoisuuksia arvioidaan aistinvaraisesti tuotannon 

aikana sekä tarvittaessa mittauksin.  

  

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Poltto- ja voiteluaineiden joutuminen maastoon aiheuttaa riskin, joka estetään edellä 

kuvatuin keinoin. Vahingosta ilmoitetaan välittömästi viranomaisille.  
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Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 19.3 -

17.4.2009. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti 

nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. 

Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu sanomalehti Keskisuomalaisessa. Asian-

osaiset on kuultu 17.3.2009 päivätyllä virkakirjeellä.   

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Ympäristölupahakemuksesta ei ole määräajassa jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. 

 

Lausunnot  

Hakemuksesta on pyydetty lausunto perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaostolta, 

joka 7.4.2009 päivätyssä lausunnossaan toteaa seuraavaa:  

- Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimmässä häiriintyvässä 

kohteessa 55 dB (LAeq klo 7-22).  

- Hakijalla tulee olla riittävästi varastoituna vettä pölyn sidontaan 

(murskauslaitoksella ja tiealueella) hakemuksessa esitetyn oja- ja 

painanneveden lisäksi. Veden saatavuus ojista ja painanteista voi 

vaihdella eri vuodenaikoina sateiden ja valumavesien määrän mu-

kaan.   

- Toimintaa tulisi olla ainoastaan arkipäivisin, ei viikonloppuisin 

Tarkastukset ja neuvottelut 

Alueella on tehty tarkastuskäynti 20.4.2009. Tarkastusmuistio on liitetty lupa-

asiakirjoihin.  

 

Hakijan kuuleminen 

Hakija on antanut ympäristöterveysjaoston lausuntoon vastineensa tarkastuksella 

20.4.2009 sekä täydentänyt vastinettaan 22.4.2009 lähettämässään sähköpostiviestissä. 

Hakija toteaa lähettämässään vastineessaan seuraavaa:  

 

- On perusteltua harjoittaa toimintaa ko. kohteella myös viikonloppui-

sin. Lautakunnan vaatimus on kohtuuton, kun otetaan huomioon si-

jaintipaikan etäisyys häiriintyviin kohteisiin. 

- Mikäli painanteissa tai ojissa ei ole vettä riittävästi, varataan sitä 

muulla tavoin, mikäli käytettävät laitteet eivät ole koteloituja.  

- Meluvaatimukseen ei hakijalla ole kommentoitavaa. 

  

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Arto ja Riitta Laiti-

selle Jyväskylän kaupungin Korpilahden kylän Yläkorpi RN:o 7:55 tilalla tapahtuvaan 

rakennuskiven louhintaan ja kiviaineksen murskaamiseen. Toimintaa tulee harjoittaa 

lupahakemuksen ja tämän päätöksen lupamääräysten mukaisesti.  

 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 

Toiminta-aika 

 



 6 

1. Rakennuskiven louhintaa ja irrotusta sekä kiviaineksen murskausta saa tehdä arki-

sin (ma-pe) klo 7.00 -22.00. Räjäytykset tulee suorittaa arkisin (ma-pe) klo 7.00-

16.00. Louhintaa ja murskausta sekä niihin liittyviä toimintoja ei saa tehdä juhla-

pyhinä. (YSL 43 §, NaapL 17 §) 

 

Melu 

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

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

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

ylittää klo 7-22 päiväohjearvoa 45 dB eikä klo 22-7 yöohjearvoa 40 dB. (YSL 43 

§, NaapL 17 § ja VNp 993/92) 

 

3. Melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan tulee estää aseman rakenteilla 

(esim. koteloinnit, syöttösuppilon kumitus) ja sijoittelulla. Lisäksi kiviseinämillä, 

murskekasojen ja pintamaakasojen sijoittelulla sekä louhinnan etenemissuunnan 

valinnoilla on pyrittävä minimoimaan melun leviämistä häiriintyvien kohteiden 

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

 

4. Toiminnanharjoittajan on mitattava louhinnan ja murskauksen sekä liikenteen ai-

heuttama melutaso lähimmässä melulle alttiissa kohteessa (Kaita-Aho 6:11) kerta-

luonteisesti ensimmäisen toimintavuoden aikana. Mittaukset on teetettävä ulko-

puolisella asiantuntijalla ja ne on suoritettava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 

”ympäristömelun mittaaminen” mukaisesti louhimon ja murskauslaitoksen ollessa 

normaalissa toiminnassa. (YSL 43 §, VNp 993/92) 

 

5. Mittausraporttiin on merkittävä, mitkä työvaiheet olivat käynnissä mittausajanjak-

solla. Lisäksi raporttiin on liitettävä kartta, josta käyvät ilmi mittauspiste, poraus-

vaunun, murskauslaitoksen ja meluesteiden sijainnit. (YSL 43 §, VNp 993/92) 

 

6. Mittaustulokset ja –raportti on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuo-

jeluviranomaiselle kuukauden kuluttua mittausten suorittamisesta. Tehdyn mitta-

uksen perusteella voidaan antaa lisämääräyksiä melun vähentämistoimista ja uusin-

tamittauksista. Uusintamittauksia voidaan edellyttää myös myöhemmin, mikäli 

toiminnasta valitetaan ja on perusteltu syy epäillä melutason ohjearvon ylittymistä 

(YSL 43 §, YSL 58 §)  

 

Päästöt ilmaan 

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

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

ranomaisen määräyksestä suorittaa, mikäli toiminnasta aiheutuvasta pölyämisestä 

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

480/96) 

 

8. Louhinnasta syntyvää pölyä tulee torjua käyttämällä pölynsidontalaitteistolla varus-

tettuja poravaunuja. Pölyämistä tulee vähentää laitteiston koteloinnilla tai kastele-

malla kiviainesta. Myös varastokasojen ja murskauslaitoksen sijoittelulla on pyrit-

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

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

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

10. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai polttoainesäiliöt on sijoi-

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

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

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

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

§) 

 

11. Öljyvahinkojen varalta alueelle varataan imeytysainetta. Mahdollisesta öljyonnet-

tomuudesta on ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja luvan valvojalle. 

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

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

6§).  

 

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

mikaaleja läpäisemätön muovikalvo). Alusta on varustettava reunoilla aineiden 

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

 

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

eella ei saa pestä kalustoa. Työkoneita ei saa huoltaa alueella muutoin kuin poik-

keustilanteissa. (YSL 7, 8, ja 43 §:t) 

 

Jätteet ja ongelmajätteet 

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

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

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

 

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

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

 

Muut toimet, joilla ehkäistään ja vähennetään pilaantumista 

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

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

terveyshaittaa, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan 

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

 

Kirjanpito ja raportointi 

17. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa kunkin vuoden ympäristönsuojelun 

kannalta merkityksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuo-

den kirjanpidosta on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaiselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.  

 

 Kirjanpidon tulee sisältää  

- toiminta-ajat  

- louhitun ja murskatun aineksen määrät 

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

- käytettyjen polttoaineiden kulutustiedot 

- tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista tilan- 

teista ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet 

- tiedot toiminnasta aiheutuneista valituksista ja niiden seurauksena tehdyistä toi-

menpiteistä  

 

Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen 

vuoden ajan. (YSL 5, 46§, JäteL 51§) 

 

18. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista 

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

mästi ympäristötoimeen ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumi-

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

 

19. Toiminnan olennaisesta muuttumisesta, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanhar-

joittajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä Jyväskylän kaupungin ympäris-

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

 

20. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan 

tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. 

(YSL 4, 5 §, YSA 37 §) 

 

21. Luvansaajan on nimettävä louhinnan ja murskauslaitoksen ympäristönsuojelusta 

vastaava hoitaja, jolla on tehtävään riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi 

ja yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti Jyväskylän kaupungin ympäristönsuoje-

luviranomaiselle. (YSL 43 §) 

    

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 

Yleisperustelut 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa 

harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, 

toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetus-

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

detty.  

 

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

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

tojen kanssa: 

- terveyshaittaa; 

- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 

- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 

- 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. 
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Kyseessä on uusi toiminta. Lähialueella on jo muita toiminnassa olevia louhimoita. 

Kiinteistö sijaitsee haja-asutusalueella ja osittain maakuntakaavan rakennuskiviaines-

ten ottovyöhykealueella. Toimintaa ei ole sijoitettu kaavan tai muiden sijoitusmääräys-

ten vastaisesti.  

 

Yksityiskohtaiset perustelut 

 

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

päristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 

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

pölyn muodossa.  

 

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

tuutonta rasitusta tai terveyshaittaa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Melun ja sen 

leviämisen rajoittamiseksi on asetettu toiminnalle aikarajoituksia ja annettu määräyk-

siä toiminnan ja varastokasojen sijoittamisesta sekä laitoksen rakenteeseen liittyvistä 

meluntorjuntatoimenpiteistä. (lupamääräykset 1 ja 3) 

 

Melutasoa koskevat määräykset on annettu lähellä olevien häiriintyvien kohteiden suo-

jaamiseksi. Määräys perustuu valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista 

(933/92). (lupamääräys 2) 

 

Määräys melumittauksista on annettu valvonnallisista syistä ja meluntorjunnan riittä-

vyyden varmistamiseksi on toiminnanharjoittajaa velvoitettu teettämään kertaluontei-

nen melumittaus. Mittauksen uusimista voidaan erikseen myöhemmin vaatia, jos se 

luvan ehtojen valvomisen ja meluntorjunnan riittävyyden varmistamisen kannalta on 

tarpeen. (lupamääräykset 4, 5 ja 6) 

 

Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että 

louhinnasta, murskauksesta, työmaaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat 

pölypäästöt pidetään mahdollisimman pieninä. Liiallinen pöly saattaa aiheuttaa naapu-

rille kohtuutonta rasitusta, terveyshaittaa sekä ympäristön pilaantumisesta. Pölylle on 

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

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

annettu luvassa tarpeelliset määräykset. Mittausvelvoite on annettu valvonnallisista 

syistä sekä pölyntorjuntatoimien tehostamistarpeen arvioimiseksi (lupamääräykset 7,8 

ja 9)    

 

Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen ehkäisemiseksi on annettu määrä-

yksiä alueella varastoitavista polttoaineista, niiden käsittelystä, työkoneiden pesusta ja 

huollosta, jätehuollosta ja onnettomuuksiin varautumisesta. (lupamääräykset 10-16) 

 

Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedon-

kulun varmistamiseksi ja valvontaa varten. Tarkkailua ja raportointia koskevilla lupa-

määräyksillä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä laitoksen toiminnasta 

ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. (lupamääräys 17) 
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Toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristö-

luvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan pysyvästä tai pitkäai-

kaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan kannalta olennaisista muutoksista sekä esi-

tettävä suunnitelma todettujen ympäristöhaittojen poistamiseksi. (lupamääräys 18 ja 

19)    

 

Ympäristönsuojelulain 4 §:n mukaan ympäristön pilaamisen vaaraa aiheuttavassa toi-

minnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnan 

ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen. Toimin-

nanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä voi-

daan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. (lupamääräys 20)    

  

Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan laitoksen asianmukainen hoito ja kunnos-

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

lainsäädäntö ja määräykset. Vastuuhenkilön on oltava selvillä toiminnan ympäristö-

vaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta. (lupamääräys 

21)    

 

LUVAN VOIMASSAOLO 

 

Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus lupamää-

räysten tarkistamiseksi 31.12.2019 mennessä. Toiminnan päästöjä ja niiden vaikutuk-

sia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristö-

lupa (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 §) 

 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

  

Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 12.6.2009. Päätös on lainvoimainen 

30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta kyseistä päivää lukuun ottamatta, jos siitä ei 

valiteta. Lupaviranomainen määrää, että toiminta voidaan aloittaa tämän päätöksen 

mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Lupaviranomainen katsoo, että 

toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta on ympäristönsuojelulain 101 

§:n mukaiset perusteet. Päätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttö-

mäksi, kun toiminta järjestetään lupapäätöksen määräysten mukaisesti. Luvan saajan 

on asetettava 4000 euron vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen 

kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. (YSL 101 §). Vakuuden tulee 

olla voimassa ennen toiminnan aloittamista. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää 

päätöksen täytäntöönpanon.  

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

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

54, 55, 56, 57, 58, 96, 97, 101 §,105 § 

Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 16, 17, 18, 19, 23, 30, 37 
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 Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 15, 19, 51, 52 § 

Jäteasetus (1390/1993) 22 § 

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992)  

Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista (VNp 480/1996) 

Kaupunkirakennelautakunnan 16.12.2008 § 17 hyväksymä Jyväskylän kaupungin ylei-

set jätehuoltomääräykset  

Rakennus- ja ympäristölautakunnan 17.12.2008 §14 hyväksymä Jyväskylän kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa  

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

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

kaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä viranomaisessa voidaan periä 

maksu.  

 

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

ympäristölautakunnan 17.12.2008 § 14 vahvistamaan Jyväskylän kaupungin ympäris-

tönsuojeluviranomaisen taksaan. 
  

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

Arto ja Riitta Laitinen, Jukolantie 876, 42700 Keuruu 

 

Jäljennös päätöksestä  

 Keski-Suomen ympäristökeskus, PL 110, 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. Valitusosoitus on liitteenä.  

 

    

 

LIITTEET 

Valitusosoitus 
 

 

 

 

 

 


