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ASIA 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukainen ympäristölupa, joka koskee kal-

liokiviaineksen louhintaa ja murskausta. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelu-

lain 199 §:n mukaiseen hakemukseen toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutok-

senhausta huolimatta. Kyseessä on uusi ympäristölupa.  

 

HAKIJA 

Leustun Kaivu Ky 

Leustuntie 400 

41820 Saakoski  

y-tunnus: 1889032-0 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Lupaa haetaan kallion louhintaan ja kiven murskaamiseen Jyväskylän Korpilahdella 

Nuoranlahden kylän tilalla Mäkelä (179-434-1-213). Hakijalla on omistajan valtakirja 

toimintaan kiinteistöllä.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

Toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:ssä viitatussa liitteen 

1 taulukon 2 kohtien 7 c ja e mukaisesti.  

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n kohtien 6 a ja b pe-

rusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee kivenlouhintaa ja siirrettä-

vää murskaamoa koskevan lupa-asian.  

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on saapunut Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölau-

takunnalle 27.1.2015. Hakemusta täydennettiin 27.2.2015 melumallinnuksella sekä li-

sätiedoilla alueelle tuotavista maa-aineksista ja vaikutuksista läheiseen lähteeseen. 
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TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Toiminnanharjoittajalla ei ole ollut alueella aikaisempaa ympäristölupaa, mutta alueel-

la on tehty louhintaa ja murskausta ympäristönsuojelulain mukaisella ilmoituksella ti-

lapäisestä melusta ja tärinästä. Alueen maa-aineslupa päättyy kesällä 2015 ja uusi 

maa-aineslupa on vireillä samanaikaisesti ympäristöluvan kanssa.  

  

Louhinta-alue on haja-asutusaluetta, jolla ei ole asema- eikä yleiskaavaa. Myöskään 

maakuntakaavassa alueella ei ole varauksia. Läheinen Lahnajärvi on kuitenkin merkit-

ty Keski-Suomen seutukaavan 5. vaihekaavassa arvokkaaksi lintujensuojelukohteeksi. 

 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Mäkelän kallioalue sijaitsee Korpilahden Nuoranlahden kylässä noin 600 metriä Leus-

tuntien länsipuolella Leustunvuoren lounaisreunalla. Idässä sijaitsevaan Korpilahden 

taajamaan on matkaa noin louhokselta linnuntietä noin 8 kilometriä. Alueella on aikai-

semman ottotoiminnan jäljiltä korkea kalliorintaus Leustunvuoren suuntaan. Maasto 

on korkeuseroiltaan vaihtelevaa ja aluetta ympäröivä puusto on havupuuvaltaista. 

Louhosalueen itäpuolella on laaja peltoaukea. Lähimmän naapuritilan raja on 80 met-

rin etäisyydellä ottamisalueen rajasta. Lähin rakennus, Mäntyperä, sijaitsee ottoaluees-

ta noin 350 metriä etelään. Kyseessä on vakituinen asunto. 

  

Louhimo ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue, Lehtimäenkangas 

(0927705), on etelä-kaakossa lähimmillään noin 800 metrin etäisyydellä. Lähimpiin 

talousvesikaivoihin on alueelta matkaa noin 350 metriä. Lähimmät kaivot on kartoitet-

tu edellisen maa-ainesluvan hakemisen yhteydessä vuonna 2001 ja niistä on laadittu 

kaivokortit, joiden yhteydessä on selvitetty myös vedenlaatu. Myöhemmin kiinteistöt 

on liitetty vesiosuuskunnan verkostoon, joten kaivot eivät nykyisellään ole talousvesi-

käytössä. 

 

Lähin vesistö, Lahnajärvi, sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä pohjoisessa. Alueen 

eteläpuolella noin 600 metrin etäisyydellä on suurempi Saarijärvi. Lahnajärvi kuuluu-

kin Saajoen valuma-alueen Saarijärven alueeseen (14.272). 

 

Jyväskylän kaupunki on teettänyt aluetta koskien luontoselvityksen (Etelä-

Korpilahden luonto- ja maisemaselvitys, FCG 121-D3598) 14.7.2010. Selvityksessä 

Lahnajärven rantaluhta Lahnajärven koillisrannalla on merkitty arvokkaaksi luonto-

kohteeksi. Samoin maakunnallisesti arvokkaat Leustun laitumet sijaitsevat osittain 

louhostoiminnan vaikutusalueella.    

 

LAITOKSEN TOIMINTA 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

 

Lupaa louhintaan ja murskaukseen sekä puhtaiden maa-ainesten vastaanottoon haetaan 

toistaiseksi voimassa olevaksi. Uusi maa-aineslupa on vireillä ympäristöluvan kanssa 

samanaikaisesti. Louhinta- ja murskausjaksoja on tarkoitus järjestää vuosittain yksi tai 

useampi siten, että niiden kokonaisaika on 1-3 kuukautta. Jaksot järjestetään 1.8.- 

30.6. välisenä aikana arkipäivisin (ma-pe) klo 7.00-22.00. Räjäytyksiä tehdään klo 
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8.00-18.00, kallionporausta klo 7.00-21.00, iskuvasarointia klo 8.00-18.00, murskaus-

ta klo 7.00-22.00 ja kuljetuksia 6.00-22.00. Kuljetuksia on tarkoitus poikkeustapauk-

sissa tehdä myös lauantaisin klo 7.00-18.00.  

 

Alueella tuotetaan louhinta- ja murskausjakson aikana lajikkeita keskimäärin 1500 

tonnia ja enintään 5000 tonnia päivässä. Vuodessa mursketta tuotetaan keskimäärin 

30 000 tonnia ja enintään 150 000 tonnia. 

  

Louhintatyö koostuu porauksesta, panostuksesta, räjäytyksestä ja ylisuurten lohkarei-

den rikotuksesta. Louhinta-alueen pintamaat poistetaan ottamissuunnitelman mukai-

sesti. Poraus suoritetaan panostussuunnitelman mukaisella tavalla hydraulisella, tela-

alustaisella poravaunulla, joka on varustettu pölynpoistolaitteistolla. Räjäytyksiä teh-

dään tarpeen mukaan noin 1-2 kertaa viikossa erikseen laaditun suunnitelman mukai-

sesti. Räjäytyksessä syntyneet esimurskaimen kitaa suuremmat lohkareet rikotetaan 

kaivinkonesovitteisella hydraulisella iskuvasaralla. Räjäytyksellä irrotettu ja tarvittaes-

sa rikotettu kiviaines siirretään murskaukseen pyöräkuormaajalla, kaivinkoneella ja/tai 

dumpperilla.  

 

Murskauksessa louheen raekokoa pienennetään murskainten ja seulojen avulla vaiheit-

tain haluttuun raekokoon. Murskauslaitoksen kokoonpano määräytyy kiviaineksen 

ominaisuuksien, tuotettavan lajikkeen ja käytettävissä olevan kaluston mukaan. Murs-

kauslaitoksessa on 1-3 kpl 2-3 –tasoista seulaa ja 1-4 murskainta, joilla materiaali 

murskataan ja seulotaan sopivaksi. Kolmivaihemurskauksessa esimurskaus tehdään 

leukamurskaimella sekä väli- ja jälkimurskaus karamurskaimella, mutta murskaus 

voidaan suorittaa myös 1-3 -vaiheisella Loco-Track –telamurskaimella. Lisäksi lait-

teistossa on hihnakuljettimia ja tasoseuloja. Tarvittava sähkö tuotetaan aggregaatilla 

(CAT 3412 tai vastaava). Tuotettaessa pienempää raekokoa jälkimurskaimia voi olla 

kaksi (nelivaihemurskaus). Tuotteet kuljetetaan suoraan varastointiin pyöräkuormaajil-

la ja/tai kuorma-autoilla tai suoraan alueelta poiskuljettavaksi kuorma-autoilla.  Murs-

kauslaitos sijoitetaan kullakin käyntikerralla murskattavaksi tarkoitetun kohteen lähei-

syyteen rintauksen eteen.       

 

Alueelle on tarkoitus vastaanottaa ja loppusijoittaa puhtaita ylijäämämaita lähinnä ha-

kijan omilta kohteilta lähiympäristöstä. Maa-aineksia tuodaan enintään 5 000 ton-

nia/vuosi. Maa-aineksen puhtautta valvotaan kuormakohtaisesti silmämääräisesti ja 

niitä tuodaan ainoastaan uudisrakennuskohteista neitseellisiltä tonteilta tai työmailta. 

Maa-ainekset varastoidaan alueen länsireunaan, johon on läjitetty jo aiemmin alueelta 

kuorittuja pintamaita. Reunus toimii samalla meluvallina. Louheet ja kivet jatkojalos-

tetaan murskaamalla ja hyödynnetään eri rakennuskohteissa. Ylijäämämaat loppusijoi-

tetaan alueelle maisemoinnin ja alueen muotoilun yhteydessä.   

 

Liikenne   

Laitoksen toimiessa tapahtuu huoltoliikennettä (polttoaineet ja varaosat) noin 2 raskas-

ta yksikköä/työpäivä. Tuotteita ajetaan enintään keskimäärin 15 kuormaa päivässä. 

Raskasliikenne tapahtuu pääosin klo 6.00-22.00. Alueella ei tehdä huoltoja eikä pesu-

ja. Henkilökunnan paikoitus alueella tapahtuu siihen varatulla paikalla. Alueelle johta-

va tie ja ottoalueen työmaatiestö ovat sorapintaisia ja niitä kastellaan tarvittaessa.  

 

 



 4 

Polttoaineet 

 

Öljytuotteiden varastot sekä työkoneiden tankkaus- ja huoltopaikat, joissa käsitellään 

öljytuotteita, sijoitetaan varikkoalueelle. Polttoainesäiliöt ovat kaksikuorirakenteisia tai 

ne sijoitetaan tilavuuttaan vastaavaan katettuun suoja-altaaseen. Säiliöt on varustettu 

ylitäytönestimillä. Energia on suuri kustannuserä ja sen käytössä pyritään mahdolli-

simman suureen tehokkuuteen. 

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Vaikutukset luonnonoloihin ja yleiseen viihtyisyyteen 

Ympäristölle ja asutukselle ei arvioida aiheutuvan pysyvää haittaa toiminnasta. Pölyn  

leijuman osalta vaikutus luonnollista laskeumaa lisäävästi ei ulotu lähimpiin häiriinty-

viin kohteisiin. Maaperän saastumista ehkäistään muun muassa ohjeistuksella ja polt-

toaineiden säilyttämisellä kaksoisvaipallisessa terässäiliössä. Sekä vaaralliset jätteet 

että muut jätteet säilytetään turvallisesti. Edellä esitettyyn perustuen hakemuksen mu-

kaisella toiminnalla katsotaan olevan suhteellisen vähän vaikutusta ympäristöön.  

 

Louhosalueen välittömässä läheisyydessä sen länsipuolella entisen pellon laidalla on 

pieni lähde, jonka ympäristöstä vedet ohjautuvat luoteeseen. Lähde jää louhosalueelta 

katsottuna pintamaareunuksen ja kahden ojan taakse.   

 

Päästöt ilmaan 

Toiminta kokonaisuuteen synnyttää jossain määrin pölyä. Työssä käytettävät poravau-

nut on varustettu pölynsidontalaitteistolla ja varsinaisessa murskaustoiminnassa synty-

vää pölyä sidotaan lämpimään vuodenaikaan vesikastelulla tuotteeseen. Kylmällä käy-

tetään pressuja peittämään tuulelle alttiita kohtia, joista pöly voi levitä. Murskauslaitos 

kuuluu Tieliikelaitoksen julkaisun 227006 mukaisesti pölynpoistoluokkaan B. Pölyn 

leijuman vaikutuksen ei arvioida lisäävän luonnollista laskeumaa lähimmissä häiriin-

tyvissä kohteissa.   

 

Laitos toimii polttoöljyllä. Toiminnassa ilmaan vapautuvan hiilidioksidin (CO2) mää-

rän arvioidaan olevan vuodessa enintään 255 tonnia, typen oksidien (NOx) 200 kg, rik-

kidioksidin (SO2) 80 kg ja hiukkasten 300 kg.  

 

Melu ja tärinä 

Porauksen melutaso on noin 120 dB(A). Porauksen työaika päivässä on noin 14 tuntia. 

Melutasoa lasketaan sijoittamalla pintamaavalleja asutuksen ja porauskohteen väliin. 

Kivien rikotuksen ja murskauksen melutaso on samaa tasoa porauksen kanssa. Näistä 

rikotus on käynnissä 10 tuntia päivässä ja murskauksen tehollinen työaika on noin 90 

% käytettävästä työajasta, jolloin  melua syntyy noin 15 tuntia päivässä. Räjäytysme-

lua syntyy 2-3 kertaa viikossa suoritettavissa räjäytyksissä. Sitä ei voida vähentää, 

mutta sen kesto on vain noin 1-2 sekuntia kerrallaan, joten siitä syntyvä haitta on hy-

vin lyhytaikainen.  

 

Murskauksen ja rikotuksen sijoittuessa louhoksen pohjatasolle, niistä aiheutuvan me-

lun leviämistä rajoittavat tehokkaasti ympäröivät kallioreunukset sekä pintamaa- ja 

tuotevarastot. Koska Leustunvuoren korkeimmat osat jäävät maa-ainesten ottosuunni-

telman mukaisesti luonnontilaisiksi, ei myöskään porauksesta aiheutuva melu pääse 
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leviämään esteittä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin, koska kohteet sijoittuvat vuoren 

korkeimpien osien vastakkaiselle puolelle. Toimintaa on harjoitettu alueella noin 15 

vuotta eikä melusta ole todettu aiheutuvan haittaa ympäristölle. Lisäksi toiminta sijoit-

tuu jatkossa aiempaa suojaisempaan kohtaan, jolloin melun leviäminen ympäristöön 

rajoittuu entisestään. Tarvittaessa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa tehdään melu-

mittauksia. 

 

Ympäristölupahakemusta täydennettiin Ramboll Finland Oy:n laatimalla melumallin-

nuksella (Raportti 25.2.2015). Mallinnuksessa verrataan melun (keskiäänitaso LAeq, 

dBA) leviämistä kahdessa eri tilanteessa, louhinnan alku- ja loppuvaiheessa. Murs-

kauspaikan pohjoispuolelle on mallinnettu 40 metriä pitkä ja lakikorkeudeltaan neljä 

metriä maanpinnasta oleva meluvalli ehkäisemään melun leviämistä pohjoisen suun-

taan. Äänilähteinä toimivat murskauslaitos, poravaunu, iskuvasara ja pyöräkuormaaja. 

Louhintatilanteessa 1 yli 50 dB:n melualue jää suunnitelma-alueen välittömään lähei-

syyteen. Melu ei juurikaan leviä etelään eikä kaakkoon. 45-50 dB:n melutaso ulottuu 

noin Lahnajärven puoleen väliin sekä yhden asuinkiinteistön (Pietilä, 46 dB) alueelle. 

40-45 dB:n melutaso ulottuu Lahnajärven toisella puolella oleviin loma-asuntoihin 

(enimmillään 43 dB) sekä Pirttijärven rantaan. Louhintatilanteessa 2 melu leviää sa-

mantyyppisesti Lahnajärven suuntaan, mutta melualueet kokonaisuutena siirtyvät 

enemmän alueen etelä- ja länsipuolelle. 50-55 dB:n melutaso ulottuu etelässä lähes yh-

teen asuinkiinteistöön (Mäntyperä, 49 dB) ja 40-45 dB:n melutaso ulottuu alueen lou-

naispuolella Saarijärven rannalla sijaitseviin loma-asuntoihin (enimmillään 43 dB). 

Yli 55 dB:n päiväaikaisia melutasoja ympäröivälle asutukselle ei mallinnuksen perus-

tella aiheudu, vaan jäädään selvästi niiden alle. Virhemarginaaliksi on arvioitu ± 3 dB. 

Selvityksen johtopäätöksissä todetaan, että kun rakennetaan mallinnuksessa käytetty 

meluvalli, alitetaan VNp 993/1992:n mukaiset melun päiväajan ohjearvot lähimmissä 

häiriintyvissä kohteissa. Mallinnus ei huomioi alueen puustoa eikä muualle sijoitettuja 

tuotevarastokasoja.  
 

Päästöt maaperään ja vesiin 

Toiminta ei aiheuta päästöjä vesiin. Kasteluvedet sitoutuvat tuotteisiin ja sosiaalitilo-

jen jätevedet kerätään umpisäiliöön ja viedään pois imuautolla. Alueella ei pestä eikä 

huolleta autoja. Asema-alueen vaaralliset jätteet säilytetään turvallisesti. Polttoaineet 

säilytetään kaksoisvaipallisissa säiliöissä.  

 

Louhoksen pohja viettää koilliseen ja pintavedet ohjautuvat luonnostaan siihen suun-

taan. Räjäytysten yhteydessä on käytetty yhden metrin ohiporausta, minkä vuoksi lou-

hoksen pohja on rikkoutunut ja vesi valuu lähinnä suotumalla rikotetussa pohjassa, 

jolloin kiintoainekset sitoutuvat suurimmalta osin louhoksen pohjakerrokseen. Lou-

hosalueelta vedet ohjautuvat viereisen pellon ojastoihin ja sitä kautta edelleen alapuo-

leiseen vesistöön. Alueen pintavedet eivät johdu länsipuolisen lähteen suuntaan eikä 

toiminnalla hakijan käsityksen mukaan pitäisi olla siihen vaikutuksia.     

 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen 

Talousjätettä arvioidaan syntyvän noin 600 litraa vuodessa. Ne kerätään jätesäiliöön, 

jonka tyhjentää paikallinen jätehuoltoliike. Metalliromua arvioidaan syntyvän noin 2 

tonnia vuodessa. Ne noutaa paikallinen romuliike. Jäteöljyt ja öljynsuodattimet kerä-

tään niille erikseen varattuihin säilytysastioihin. Kirjanpito tapahtuu jätteet noutavan 

yrityksen laskutuksen seurannan kautta.     
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PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA SEKÄ TOIMINNAN JA SEN 

VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Kaikki koneet ja apulaitteet murskausyksikköön on valmistettu tai peruskorjattu aivan 

viime vuosina eikä saatavilla ole merkittävästi parempia laitteita. Korjausten ja huolto-

jen yhteydessä uusitaan aseman varustelutasoa sitä mukaan kun tekniikka kehittyy. 

  

Toimintaa tarkkaillaan käyttöpäiväkirjan avulla, josta ilmenee päivittäin valmistetut 

tonnimäärät, aseman toiminta-aika, tuotantolajikkeet, käytetyt raaka-ainetiedot sekä 

tiedot vaarallisista jätteistä. Oksidien määrää seurataan käytetyn polttoaineen ominais-

pitoisuuksien ja polttoainemäärän pohjalta. Merkittävistä häiriöistä tehdään merkintä 

käyttöpäiväkirjaan. 

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Kiviainesten valmistukseen ei liity merkittäviä onnettomuusriskejä. Aseman käyttö-

henkilökunta tarkkailee toimintaa koko ajan ja pysäyttää häiriötilanteessa toiminnan, 

mikä on mahdollista tehdä useammasta pisteestä. Työmaalla on varattuna imeytystur-

vetta öljyvahingon varalle. Asemalla on viranomaisten määräämät alkusammutuska-

lustot ja henkilökunta on saanut tarvittavan opastuksen niiden käyttöön. Toiminnassa 

käytetään urakoitsijoita, jotka ovat kouluttaneet oman henkilöstönsä ympäristövahin-

kojen varalle. Työmaalla pidetään kaksi kertaa kuukaudessa tarkastus, jossa kartoite-

taan riskitekijät työturvallisuuden ja ympäristövahinkojen varalta sekä sovitaan toi-

menpiteet ja tarkistetaan aikaisemmin sovittujen toimenpiteiden toteutuminen.   

 

KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 

 

Kaivannaisjätettä syntyy ottamissuunnitelman mukaisesti kuorittavista pintamaista. 

Pintamaita arvioidaan kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa olevan jo irrotettuna 

ja syntyvän tulevan louhinnan tieltä yhteensä noin 19 000 m
3
-ktr. Kannot ja muu puu-

aines varastoidaan erikseen siten, että ne voidaan joko hakettaa paikalla tai viedä muu-

alle haketettavaksi ja edelleen poltettavaksi. Ne voidaan myös käyttää käsittelyn jäl-

keen ottamisalueella osana pintarakennetta. Alueella ei tehdä vesiseulontaa eikä alu-

eelle ole tarvetta rakentaa selkeytysallasta, joten lietettä ei synny. Ylisuuret kivet riko-

tetaan ja murskataan osaksi tuotteita. Mahdollinen kivituhka varastoidaan samalla ta-

voin muiden kivilajikkeiden kanssa edelleen markkinoitavaksi. Varsinaisesta ottamis-

toiminnasta eroavia ympäristövaikutuksia ei kaivannaisjätteiden vaikutuksesta synny 

ja toiminnan seuranta sekä tarkkailu hoidetaan osana maa-aineslupaan liittyvää val-

vontaa.  

 

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA JA VAKUUS 

 

Ympäristölupahakemuksen liitteenä on hakemus aloittaa toiminta mahdollisesta muu-

toksenhausta huolimatta. Perusteluna esitetään, että hakijan näkemyksen mukaan aloit-

taminen ei tässä tapauksessa tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, koska louhintatoi-

mintaa on alueella harjoitettu aiemmin noin 15 vuoden ajan. Hakemuksen mukainen 

toiminta on laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan aiemman toiminnan kaltaista. Vakuuden 
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määräksi mahdollisten haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi lupapää-

töksen kumoamisen tai muuttamisen varalle esitetään 4000 euroa. 

 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 4.3.-

2.4.2015. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti 

nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. Asi-

anosaisille on lähetetty 3.3.2015 erityistiedoksianto hakemuksesta.   

 

Lausunnot  

Toimintaa koskien on pyydetty lausunnot Keski-Suomen ELY-keskuksesta sekä Jy-

väskylän kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta. 

 

ELY-keskus toteaa sähköpostitse 30.3.2015 toimittamassaan lausunnossa lyhyesti, että 

alueen pohjoispuolella olevan arvokkaan lintujärven ja lähistön loma-asutuksen vuok-

si lintujen pesintäaikaista ja loma-aikaista toimintaa ei tulisi sallia. 

(KESELY/659/2015) 

 

Jyväskylän kaupungin terveydensuojeluviranomaisena toimiva rakennus- ja ympäristö-

lautakunnan ympäristöterveysjaosto päätti kokouksessaan 1.4.2015 lausua hakemuk-

sesta seuraavaa: 

 

Melun torjuntatoimenpiteiden riittävyys tulee varmistaa melutasojen mittauksin lä-

himmiltä kiinteistöiltä toiminnan alkuvaiheessa sekä tarvittaessa myös jatkossakin. 

Mittauspiste tulee valita siten, että tulokset kuvaavat asukkaisiin kohdistuvaa tyypillis-

tä melualtistusta ja antavat riittävän luotettavan ja edustavan kuvan melun alueellisesta 

ja ajallisesta vaihtelusta sekä melun syistä. 

 

Lähialueen talousvesikaivojen ja lähteen osalta tulee varmistua, että veden laatu ei 

toiminnan vuoksi heikkene. Lähialueen talousvesikaivojen ja lähteen veden laatu tulee 

tutkia ennen toiminnan aloittamista sekä toiminnan alettua esimerkiksi vähintään ker-

ran vuodessa. 

 

Ajankohtina, jolloin alueella ei ole toimintaa, alue on suljettava puomilla tai vastaaval-

la tavalla luvattomien henkilöiden alueelle pääsyn estämiseksi. Alueen käyttötarkoitus 

ja aukioloajat on käytävä ilmi opastaulusta, joka sijoitetaan sisääntulotien varteen. 

   

Muistutukset ja mielipiteet 

Hakemuksen johdosta jätettiin yksi muistutus. Vastaava muistutus jätettiin myös maa-

aineslupaan. Muistutuksessa kerrotaan, että naapurikiinteistö Pietilä (RN:o 1:207) ei 

ole liittynyt yleiseen vesijohto- ja viemärijärjestelmään, kuten hakemuksessa virheelli-

sesti esitetään. Kiinteistöllä on oma pihakaivo ja nykyasetukset täyttävä jätevesijärjes-

telmä, joiden toimivuus ei saa vaarantua. Muistutuksessa esitetään myös, että aiem-

missa luvissa on tien käyttöön liittyviä velvoitteita mm. murskeen ajosta ja pölysidon-

nasta. Pölyn sidontaan ei ole tehty mitään toimenpiteitä. Pietilän kiinteistö sijaitsee 

louhostien vieressä tien alapuolella ja jatkuva ajo haittaa tilalla asuvien vuorotyössä 
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käyvien ihmisten elämistä. Asioita on käsitelty tiekunnan kokouksissa, mutta asioita ei 

ole laitettu kuntoon.   

 

Tarkastukset 

Alueella on tehty viimeisin maa-aineslupaan liittyvä valvontakäynti 10.9.2014. Alueel-

la ei tämän jälkeen ole ollut ottotoimintaa eikä ympäristössä ole tapahtunut muutoksia, 

joten tarkastuskäyntiä tämän ympäristölupahakemuksen johdosta ei ole katsottu tar-

peelliseksi. 

 

Hakijan kuuleminen 

Hakijaa on kuultu lausuntojen sekä muistutuksen johdosta sähköpostitse 2.4.2015. 

Hakija toimitti vastineensa 6.4.2015.  

 

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntoon hakija toteaa, että toiminta-aika on 1-3 

kuukautta vuodessa 1.8.- 30.6. välisenä aikana, joten vuotuinen toiminta-aika on koh-

tuullisen lyhyt ja heinäkuu on rajattu kuljetuksia lukuun ottamatta toiminta-ajan ulko-

puolelle. Lausunnossa esitetty on jo näin huomioitu hakemuksessa. 

 

Ympäristöterveysjaoston lausuntoon viitaten hakija on valmis toteuttamaan melumit-

tauksen ensimmäisen murskausjakson yhteydessä esimerkiksi kolmessa tai neljässä 

pihapiirissä alueen ympäristössä. Lähialueiden kaivoista on laadittu kaivokortit ja otet-

tu vesinäytteet vuonna 2001. Lähialueiden muut vakituisessa asuinkäytössä olevat 

kiinteistöt lukuun ottamatta Pietilää ovat myöhemmin liittyneet vesisosuuskuntaan, jo-

ten niiden kaivot eivät ole enää talousvesikäytössä. Kaivojen ja lähteen vedenlaadun 

vuosittainen näytteenotto ei hakijan käsityksen mukaan ole perusteltua. Pietilän pora-

kaivosta ja Mäkelän tilan pienestä metsälähteestä voidaan ottaa näytteet ennen ensim-

mäistä toimintajaksoa ja myöhemmin viiden vuoden välein, mikäli alueella on ollut 

ko. jaksossa hakemuksen mukaista toimintaa. Alueen tulotien voidaan tarvittaessa sul-

kea puomilla. Alueella oleva opastaulu päivitetään uusin lupatiedoin. 

 

Muistuttajan kiinteistön kaivosta on laadittu kaivokortti ja vedenpintaa on tarkkailtu ja 

otettu näyte vuonna 2001. Uusi näyte voidaan ottaa ennen ensimmäistä toimintajak-

soa. Leustuntien käyttö murskekuljetuksiin on rajattu ympäristölupahakemuksessa ar-

kisin klo 6.00-22.00 sekä poikkeustapauksissa lauantaisin klo 7.00-18.00. Leustuntien 

tiehoitokunta puolestaan vastaa yksityistien kaikenpuolisesta hoidosta ja kerää vastaa-

vasti tienkäyttäjiltä yksikkömaksuja erikseen määrättyjen perusteiden mukaisesti. Yk-

sityistien käyttöä ei voida rajoittaa YSL:n mukaisella päätöksellä, vaan sitä saa käyttää 

tienosakkaat kulloistenkin tarpeidensa mukaisesti. Alueelta suoritettavat kuljetukset 

on huomioitu Rambollin laatimassa melumallinnuksessa, eikä liikenne ole aiheuttanut 

muistuttajan kiinteistön pihapiirissä sallittujen meluarvojen ylityksiä.   

 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Leustun Kaivu 

Ky:lle luvan kivenlouhintaan ja -murskaamiseen Jyväskylän kaupungin Nuoranlahden 

kylän tilalla Mäkelä 179-434-1-213. Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen ja tä-

män päätöksen lupamääräysten mukaisesti.  
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Toiminta 

1. Kalliokiviaineksen louhintaa suoritetaan aluetta koskevan maa-ainesluvan mukai-

sesti. Louhintaa ja murskausta sekä muita niihin liittyviä toimintoja ei saa harjoit-

taa juhannusaaton ja heinäkuun 31. päivän välisenä ajanjaksona. Murskaamo saa 

toimia arkisin (ma-pe) klo 7.00-22.00, räjäytyksiä ja kivien rikotusta saa tehdä ar-

kisin klo 8.00-18.00 ja poraamista arkisin klo 7.00-21.00. Kuormaamista ja kulje-

tuksia voidaan tehdä ympäri vuoden arkisin klo 6.00-22.00 sekä poikkeustapauk-

sissa lauantaisin klo 7.00-18.00. Arkipyhinä edellä mainittuja työmenetelmiä ei 

sallita. Alueelle voidaan tuoda puhtaita ylijäämämaita hakemuksessa esitetyn mu-

kaisesti maisemointikäyttöä varten. (YSL 52 §, VNA 800/2010 8 §)   

 

Melu ja tärinä 

2. Kallionlouhinnasta ja murskaustoiminnasta liikenne mukaan lukien aiheutuva melu 

ei saa ylittää asuntojen piha-alueilla päivällä klo 7-22 melun keskiäänitasoa 55 

dB(A) eikä yöllä klo 22-7 keskiäänitasoa 50 dB(A). Loma-asutukseen kuuluvilla 

alueilla melutaso ei saa ylittää klo 7-22 keskiäänitasoa 45 dB(A) eikä yöllä klo 22-

7 keskiäänitasoa 40 dB(A). (YSL 52 §, NaapL 17 § ja VNA 800/2010 7 §) 

 

3. Melun syntymistä ja leviämistä melulle altistuvien kohteiden suuntaan on pyrittävä 

minimoimaan esimerkiksi murskaamon teknisillä ratkaisuilla (koteloinnit ja kumi-

tukset), suojaisalla sijainnilla, pintamaa- ja sivukivikasojen sijoittelulla sekä vai-

mennetulla poravaunulla. Murskausjaksojen ajaksi tulee murskaamon pohjoispuo-

lelle tehdä melumallinnuksessa esitetty meluvalli tai vastaava. (YSL 52 §, NaapL 

17 §, VNA 800/2010 6 §) 

 

4. Toiminnanharjoittajan on mitattava koko toiminnan, liikenne mukaan lukien, aihe-

uttama melutaso ensimmäisen murskauskerran aikana. Mittaukset on teetettävä ul-

kopuolisella asiantuntijalla ja ne on suoritettava ympäristöministeriön ohjeen 

”Ympäristömelun mittaaminen 1/1995” mukaisesti louhimon ja murskauslaitoksen 

ollessa normaalissa toiminnassa. Mittauspaikkoina toimivat lähikiinteistöt Pietilä, 

Mäntyperä sekä jokin loma-asunto Lahnajärven toiselta puolelta. Mittaustulokset ja 

-raportti on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 

kahden viikon kuluessa mittausten suorittamisesta. Mikäli melutasojen ohjearvot 

ylittyvät, on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin toimin-

nasta aiheutuvan melutason alentamiseksi esimerkiksi ottoalueen rakenteellisia 

suojauksia lisäämällä ja esitettävä raportissa toimenpiteet, joilla melutasojen oh-

jearvot alitetaan lähimmissä altistuvissa kohteissa. Valvontaviranomainen antaa 

tarvittaessa lisämääräyksiä meluntorjunnan toteuttamiseksi. (YSL 52, 90 §, NaapL 

17 §) 

 

5. Räjäytykset on toteutettava siten, että mahdolliset tärinävaikutukset rajoittuvat 

mahdollisimman lähelle räjäytysaluetta. Ennen louhinnan aloittamista kohteessa 

tehdään riskianalyysi, jossa kartoitetaan tarvittavat toimenpiteet räjäytysten turval-

lisen suorittamisen varmistamiseksi, mikäli kohteesta ei ole aikaisempaa pätevää 

riskianalyysiä. (YSL 52 §)  

 

Päästöt ilmaan 

6. Louhinnasta syntyvää pölyä tulee torjua käyttämällä pölynsidontalaitteistolla varus-

tettuja poravaunuja tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estävää tekniikkaa. 
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Toiminta-alueen liikennealueita ja Leustunvuorentietä tulee hoitaa niin, että pö-

lyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Tarvittaessa liikennealueita tulee kastel-

la. (YSL 52 §)   

 

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

asetuksen ilmanlaadusta (38/2011) mukaisia ohjearvoja. Ilmanlaadun mittaukset 

tulee valvontaviranomaisen määräyksestä suorittaa, mikäli toiminnasta aiheutuva 

pölyäminen koetaan ympäristössä haitalliseksi ja on perusteltu syy epäillä ohjear-

vojen ylittymistä. (YSL 52 §, VNA 38/2011, VNA 800/2010 4 §) 

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

8. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-

altaallisia säiliöitä ja niiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säili-

öiden on oltava lukittavissa ja niiden tulee olla varustettu lapon sekä ylitäytön es-

tolla. (VNA 800/2010 9 §, YSL 52 §) 

 

9. 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 vaa-

rallisten jätteiden vastaanottoluvan saaneeseen paikkaan. (YSL 15, 16, 17, 52, 58 

§)  

 

10. Alueilla, jolla käsitellään tai varastoidaan kemikaaleja tai poltto- tai voiteluaineita 

tai huolletaan ja tankataan työkoneita tai laitteita, tulee maaperän olla riittävän laa-

jalti nesteitä läpäisemätön ja reunoiltaan korotettu. (VNA 800/2010, YSL 17, 52 §) 

 

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

eella ei saa pestä kalustoa. (YSL 16, 17, 52 §) 

 

Jätteet ja vaaralliset jätteet 

12. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on varastoitava tiiviillä alustalla katetussa 

ja lukitussa tai valvotussa tilassa. Jätteiden laadut tulee ilmetä niiden varastointi-

pakkauksesta. Erilaatuisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään. Vaarallis-

ten jätteiden määristä ja niiden eteenpäin toimittamisesta on pidettävä kirjaa. (YSL 

52, 58 §, JL 12, 13, 15, 16 §) 

 

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

nettäväksi asianmukaisiin käsittelypaikkoihin. Myös käymäläjätteet on käsiteltävä 

asianmukaisesti. (YSL 52, 58 §, JL 11, 28, 35 §) 

 

Muut toimet, joilla ehkäistään ja vähennetään pilaantumista 

14. Raaka-aineet, tuotteet, voiteluaineet ja mahdolliset jätteet on varastoitava ja käsi-

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

mistä, terveyshaittaa, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä 

muutakaan haittaa ympäristölle tai naapureille. (YSL 15, 52, 58 §, JL 13, 28 §) 

 

Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi 

15. Luvan haltijan tulee ottaa vesinäytteet länsipuolella olevasta lähteestä sekä päivit-

tää Pietilän tilan kaivokortti, johon kirjataan kaivon rakenne, veden korkeus, sil-
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mämääräinen arvio kaivon kunnosta sekä kirjataan taloudet, joihin talousvesi kai-

vosta johdetaan. Lisäksi kaivokorttiin kirjataan veden laadun tutkimustulokset. 

Lähteen ja kaivon vedestä tulee ottaa vesinäyte ennen toiminnan aloittamista ja tu-

lokset toimittaa valvontaviranomaiselle. Vesistä tulee tutkia sameus, pH, sähkön-

johtokyky, kloridi, rauta, sulfaatti, mangaani, nitraatti, nitriitti ja ammonium. Lisä-

näytteitä tulee ottaa myöhemmin, mikäli veden laadussa havaitaan mahdollisesti 

louhintatoiminnasta aiheutuneita muutoksia. Lupaviranomainen antaa tarvittaessa 

lisämääräyksiä pohjavedensuojelun toteuttamiseksi. (YSL 52, 90 §)  

 

16. Luvan haltijan 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  

- toimintajaksot 

- louhitun ja 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 6, 62 §, JL 12 §) 

 

17. 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 14, 52, 123, 134) 

 

18. Murskaustoiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle aloitus-

tarkastuksen tekemistä varten. Toiminnan olennaisesta muuttumisesta, toiminnan 

lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä 

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 83, 89 §)  

 

19. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan 

tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. 

(YSL 16, 17 §) 

 

20. Luvansaajan on nimettävä louhimon ympäristönsuojelusta vastaava hoitaja, jolla 

on tehtävään riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on il-

moitettava kirjallisesti Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

(VNA 800/2010 12 §, YSL 52 §) 
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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 ympäristölupa louhintaan ja kivenmurskaukseen vanhalla louhinta-

alueella. Toiminnasta, lupamääräykset ja suojaetäisyydet asutukseen huomioiden, ei 

oletettavasti aiheudu kohtuutonta rasitusta naapureille. Toimintaa ei ole sijoitettu kaa-

van tai muiden sijoitusmääräysten vastaisesti.  

 

Lupamääräyksissä annetut ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tehtävät sekä lupahake-

muksessa mainitut suojatoimet huomioiden, voidaan louhintaa ja ajoittaisia murskaus-

jaksoja alueella 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 52 §: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 52 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon muun muassa 

toiminnan luonne, ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tek-

niikkaan. 

 

Ympäristönsuojelulain 49 §: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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Louhinta- ja murskausjaksoja ei tule järjestää yleisimpään kesäloma-aikaan, koska lä-

hialueilla on jonkin verran vakituista ja loma-asutusta. Lisäksi toiminnan melualue 

ulottuu läheiselle Lahnajärvelle, joka on arvokas lintujärvi. Linnuille taataan näin hie-

man pidempi pesimisrauha. Toiminnan etäisyys lähimpään asutukseen on alle 500 

metriä, minkä vuoksi valtioneuvoston asetus 800/2010 antaa toiminta-ajoille rajat lä-

hiympäristölle aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen tai terveyshaittojen ehkäisemisek-

si. Sallitut toiminta-ajat ovat hakemuksen mukaiset. Arkipyhinä alueella voidaan tehdä 

töitä, joiden ääni ei kantaudu alueen ulkopuolelle. Hakemuksessa esitettyjä vähäisiä 

määriä puhtaita ylijäämämaita ei voida loppusijoittaa alueelle muutoin kuin maise-

mointitarkoituksessa. Maa-aineksia voidaan varastoida ennen maisemointivaihetta. 

(lupamääräys 1) 

 

Melutasoa koskevat määräykset on annettu lähimpänä olevien altistuvien asuinraken-

nusten suojaamiseksi. Ulkomelun enimmäistasot on määrätty valtioneuvoston asetuk-

sessa 800/2010. (lupamääräys 2) 

 

Melumallinnuksessa esitetyt melutasot on saavutettu käyttämällä mallinnuksessa 

murskaamon viereen sen pohjoispuolelle sijoitettua meluvallia. Mallinnuksessa käytet-

ty meluvalli on 4 metriä korkea ja 40 metriä pitkä. Meluhaitta tulee pyrkiä pitämään 

mahdollisimman vähäisenä meluvallin avulla sekä lupamääräyksessä mainituilla yk-

sinkertaisilla toimilla. (lupamääräys 3) 

 

Määräys kertaluonteisesta melumittauksesta on annettu valvonnallisista syistä ja me-

luntorjunnan riittävyyden varmistamiseksi. Mittauspaikat on valittu melun leviämis-

mallinnuksen perusteella. Tulosten perustella meluntorjuntaa voidaan tarvittaessa vaa-

tia lisättäväksi. (lupamääräys 4)  

 

Räjäytysten aiheuttaman tärinän haitallisten vaikutusten välttämiseksi ovat tärinälle 

alttiit kohteet (rakennukset, kaivot yms.) ja niiden kunto selvitettävä etukäteen mah-

dollisten haittojen todentamiseksi. Riskianalyysin toimenpiteisiin tulee kuulua ainakin 

kiinteistöjen katselmustarpeen selvittäminen, räjäytyksissä syntyvien tärinöiden johtu-

vuuden selvittämistarpeen kartoitus sekä sopivien räjähdysainemäärien käytön varmis-

taminen. (lupamääräys 5) 

 

Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että 

louhinnasta, työmaaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pölypäästöt pi-

detään mahdollisimman vähäisinä. Myös Leustunvuorentien pölyämisen estämisestä 

velvoitetaan huolehtimaan, koska tietä käyttävät ainoastaan louhokselle liikennöivät ja 

sen pölyämisellä on vaikutusta lähiasutukseen. Liiallinen pöly saattaa aiheuttaa naapu-

rille kohtuutonta rasitusta, terveyshaittaa sekä ympäristön pilaantumista. Valtioneuvos-

ton asetuksessa (38/2011) on annettu raja-arvot pölyn määrälle ilmassa. Pölyä ja sen 

leviämistä voidaan vähentää erilaisin pölyntorjuntatoimin, joista on annettu luvassa 

tarpeelliset määräykset. Tuulinen sää on huomioitava toiminnassa. Mittausvelvoite on 

annettu valvonnallisista syistä sekä pölyntorjuntatoimien tehostamistarpeen arvioimi-

seksi. (lupamääräykset 6 – 7)    

 

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 



 14 

johtamisesta, jätehuollosta ja onnettomuuksiin varautumisesta. Mikäli alueella ei ole 

nesteitä läpäisemätöntä tiivistä pintaa, voi sellaisen toteuttaa väliaikaisesti esimerkiksi 

reunoiltaan korotetulla muovikalvolla, jonka päällä on rikkoutumisen estävä maaker-

ros. Maaperän suojaukseen vaadittava tiivis kalvo voi olla esimerkiksi 2 mm paksu 

HDPE-muovi tai vastaava. Kalvon päälle tulevan maakerroksen tulee olla 20-30 cm 

paksu. (lupamääräykset 8-11, 13) 

 

Vaaralliset jätteet on merkittävä jätelain 16 §:n mukaisesti. Siirtoasiakirjoja edellyte-

tään jätelain 121 §:n perusteella turvallisen vaarallisten jätteiden edelleen toimittami-

seksi. (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 ja muun toiminnan 

asianmukaisesta järjestämisestä. (lupamääräys 14) 

 

Määräys kertaluonteisesta lähteen ja lähimmän talousvesikaivon veden laadun selvit-

tämisestä on annettu toiminnan vaikutusten havaitsemiseksi, jotta mahdollisissa myö-

hemmissä ristiriitatilanteissa on tiedossa luvan alkamishetkellä ollut tilanne. Vertailu-

näytteitä tulee ottaa jatkossa, mikäli tarvetta ilmenee. (lupamääräys 15) 

 

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 16) 

 

Määräyksellä varmistetaan tiedonkulku viranomaisille tilanteissa, joissa ympäristölle 

on aiheutunut tai saattaa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa. (lupamääräys 17) 

 

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 18)    

 

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 19)    

  

Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan louhimon 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 

20)    
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VASTAUS HAKEMUKSESTA ESITETTYIHIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSEEN 

 

Toiminta-aikaa on lyhennetty Keski-Suomen ELY-keskuksen muistutuksessaan esit-

tämän johdosta, jotta lintujen pesimärauha pitenisi ja loma-aika rauhoittuisi jo juhan-

nukselta. Ympäristöterveysjaoston esittämä melumittaus toteutetaan lupamääräyksen 4 

mukaisesti, jotta voidaan verrata mallinnuksella saatua todelliseen tilanteeseen. Mitta-

uspisteinä ovat melumallinnuksessa ilmenneet melun kannalta oleellisimmat kiinteis-

töt eri puolilta toiminta-aluetta. Lähimmän talousvesikaivon sekä lähteen veden laatu-

jen nykytilanne selvitetään lupamääräyksen 15 mukaisesti, jotta toiminnan mahdolli-

sesti aiheuttamat haitat voidaan havaita. Todennäköisyys pohjavesivaikutuksiin näissä 

paikoissa on sen verran pieni, että kertaluonteinen mittaus on katsottu riittäväksi. Mi-

käli vedenlaadussa ilmenee poikkeamia jatkossa, selvitetään tilanne uudelleen. Alueel-

le on määrätty puomi uudessa maa-ainesluvassa, samoin opastaulu uusitaan maa-

ainesluvan mukaisesti. Pölyn sidonta alueella tapahtuu lupamääräyksen 6 mukaisesti. 

Leustuntie on suurehko vilkkaassa käytössä oleva yksityistie, jolla tapahtuva liikkumi-

nen ei kuulu ympäristöluvan piiriin. Sen sijaan alueelle johtava Leustunvuorentie on 

lähinnä louhokselle kulkijoiden käytössä ja sen pölyn sidonnasta tulee huolehtia. Kul-

jetusajat ovat valtioneuvoston asetuksen mukaiset.      

 

LUVAN VOIMASSAOLO 

 

Päätös on voimassa toistaiseksi sen lainvoimaiseksi tulopäivästä lukien. Luvan haltijan 

tulee tehdä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi 30.4.2025 mennessä. Toiminnan 

päästöjä ja niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttami-

seen on haettava ympäristölupa (YSL 71, 89 §).  

 

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 §) 

 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

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. Haki-

jan tulee tällöin asettaa hyväksyttävä vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupa-

päätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. 

Leustun Kaivu Ky on esittänyt hakemuksessaan ympäristönsuojelulain 199 §:n mukai-

sen pyynnön perusteluineen toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta 

huolimatta. Lupaviranomainen katsoo, että aloittaminen ei tässä tapauksessa tee muu-

toksenhakua hyödyttömäksi, koska vastaavaa toimintaa on alueella ollut aiemminkin. 

Toiminnalla ei tiettävästi ole ollut merkittäviä negatiivisia vaikutuksia ympäristöön ja 

toiminnasta aiheutuvat haitat ympäristölle eivät oletettavasti ole normaalitilanteessa 

merkittäviä tai sellaisia, että niitä ei voisi vähentää tai poistaa. Toiminta on lisäksi jak-

sottaista. Hakijan esittämää 4 000 euron vakuutta voidaan toiminnan laatuun ja ympä-

ristövaikutuksiin nähden pitää riittävänä. Toiminta voidaan aloittaa lupapäätöstä nou-

dattaen, kun vakuus on asetettu. 
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Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) 

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNA 38/2011) 

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-
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gin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaisesti kyseisen lain mukaisen luvan käsittelystä 

viranomaisessa voidaan periä maksu. Tämän päätöksen ympäristölupamaksu on 2 691 

euroa. Lisäksi ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa toiminta muu-

toksenhausta huolimatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pääasian yhteydessä 

peritään 354 euron lisämaksu. Näin ollen ympäristölupamaksu on yhteensä 3 045 eu-

roa. Maksu perustuu rakennus- ja ympäristölautakunnan 25.11.2014 § 92 vahvista-

maan Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan. 
  

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

Leustun Kaivu Ky, Leustuntie 400, 41820 Saakoski 

 

Jäljennös päätöksestä  

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

Ympäristöterveysjaosto, Eeronkatu 10, 40720 Jyväskylä 

 

Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta. 

 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

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

osoitetaan suoraan hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 21.5.2015. Valitusosoitus 

on liitteenä.  
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