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ASIA 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 47a §:n ja maa-aineslain (555/1981) 4a §:n mukai-

nen yhteislupa kalliokiven ottoon sekä kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen.  

 

HAKIJA 

Metsähallitus / Metsätalous 

Haapasaarentie 18 

44500 Viitasaari 

y-tunnus: 0116726-7 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Lupaa haetaan olemassa olevan Tasaisenkankaan kallioalueen ottotoiminnan jatkami-

seen ja louhitun kiven murskaamiseen Jyväskylän Korpilahdella Valtion metsämaalla 

Ylä-Muuratjärvellä tilalla Korpilahden valtionmaa (179-893-1-1). Louhoksen osoite 

on Vanamontie 62, 41800 Korpilahti. Kiinteistön omistaa Suomen valtio ja sitä hallin-

noi Metsähallitus.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Kallion louhinta ja vähintään 50 päivää samassa paikassa toimiva siirrettävä murs-

kaamo ovat ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:ssä viitatun liitteen 1 

taulukon 2 kohtien 7c ja 7d perusteella. Kalliokiven irrottaminen on maa-

ainesluvanvaraista maa-aineslain 4 §:n 1 momentin perusteella.  

 

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n kohtien 6a ja 6b perusteella kunnan 

ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee kivenlouhintaa ja -murskaamista koskevan 

lupa-asian. Maa-aineslain 7 §:n perusteella maa-ainesten ottamista koskevan lupa-

asian ratkaisee myös kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristö- ja maa-

aineslupahakemukset voidaan käsitellä yhdessä ympäristönsuojelulain 47 a §:n ja 

maa-aineslain 4 a §:n mukaisesti. 

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Yhteislupahakemus on tullut vireille 2.10.2019.  
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TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Toiminnanharjoittajalla on alueella 13.9.2007 Korpilahden ympäristölautakunnan 

myöntämä maa-aineslupa, jonka voimassaolo on päättynyt 25.9.2017. Aikaisempaa 

ympäristölupaa toiminnalla ei ole.  

 

Alue on haja-asutusaluetta ja siellä on voimassa Jyväskylän kaupungin yleiskaava, 

jossa alue on merkitty maaseutuelinkeinojen alueeksi. Keski-Suomen maakuntakaa-

vassa alue on osa laajaa biotalouteen, eli lähinnä maa- ja metsätalouteen, tukeutuvaa 

aluetta.      

 

LOUHOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Louhos sijaitsee Korpilahdella noin 8 kilometriä Tikkalan kylältä ja 22 kilometriä 

Korpilahden taajamasta luoteeseen lähellä Petäjäveden rajaa, jonne on matkaa louhin-

ta-alueen rajalta alle 100 metriä. Louhos on avattu aikaisemman maa-ainesluvan aika-

na ja alueella on tällä hetkellä enimmillään noin 13 metriä korkea pystysuora kallio-

rintaus. Aluetta ei ole maisemoitu edellisen luvan aikana tai sen jälkeen. Louhoksen 

ympäristö on havupuuvaltaista, enimmäkseen nuorta mäntymetsää, ja kalliorintauksen 

yläpäässä on pintamaita kuorittu jonkin matkaa. Louhittavan alueen eteläpuolella on 

murskepohjainen kenttä, jossa on varastossa mursketta edellisestä murskauskerrasta. 

Alueelle ei ole tehty louhinta- ja murskausjaksoa useaan vuoteen eikä siellä ole pysy-

viä rakenteita.   

 

Ottoalue sijoittuu metsävaltaiselle alueelle. Alueen pohjoispuolella noin 280 metrin 

etäisyydellä louhoksesta on pinta-alaltaan pieni Alainen Naulajärvi ja sen takana pieni 

vanha ampumarata. Louhoksen koillispuolella noin 600 metrin päässä on pieni soran-

ottoalue. Lähialueella ei ole vakituista tai loma-asutusta. Lähimmät vakituisesti asutut 

rakennukset sijaitsevat kaakossa noin yhden kilometrin etäisyydellä ja lounaassa Petä-

jäveden puolella noin 1,2 kilometrin etäisyydellä.  

  

Louhos ei sijoitu valtion ympäristöhallinnon luokittelemalle pohjavesialueelle. Lähin 

pohjavesialue, Kaunikkilampi (0959202, II-luokka), sijaitsee ottoalueesta noin 500 

metriä länteen. Lähin vesistö on Alainen Naulajärvi, jonka keskivedenkorkeus on 

+126,5 m (N60). Alueen läheisyydessä eikä sen valuma-alueella ole isoja vesistöjä, 

vaan lähinnä suoalueita.   

 

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

Suunniteltavalta alueelta on laskettu louhittavan räjäyttämällä kalliota yhteensä noin 

68 000 m3 ktr (177 00 tonnia) vuosina 2019-2029 (10 vuoden aikana) keskimääräisen 

ottosyvyyden ollessa noin 10 m. Louhinta- ja murskausjaksoja on arvioitu olevan 3-4 

kappaletta ja yhden murskausjakson pituudeksi on arvioitu noin 12-15 vuorokautta. Ir-

rotettava kalliokiviaines murskataan 0-32 mm murskeeksi ja sitä käytetään lähialueella 

sijaitsevan Metsähallituksen ylläpitämän metsäautotiestön kunnostamiseen. Alueelle ei 

tuoda kiviainesta muualta. Ottoalueen suunniteltu pohjataso jatkuu luontevasti nykyi-

sellä ottotasolla. 
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Päivittäiseksi toiminta-ajaksi kaikkien louhintaan ja murskaukseen liittyvien toiminto-

jen osalta on esitetty arkisin (ma-pe) klo 6-22. Keskimääräiseksi toiminta-ajaksi vuo-

sittain on arvioitu murskaamisen osalta 50 tuntia, poraamisen 10 tuntia, rikotuksen ja 

räjäytysten 30 tuntia sekä kuormaamisen ja kuljetusten osalta 60 tuntia. Kallioaineksen 

ottaminen ajoitetaan eläinten ja lintujen lisääntymisajan (1.4.-31.8.) ulkopuolelle, mut-

ta toiminnalle ei hakemuksessa esitetä ehdotonta ajallista rajoittamista.  

 

Kallioaineksen ottoalue merkitään maastoon lippusiimalla ennen ottotoiminnan alkua. 

Louhinta etenee melko tasaisesti nykyisen louhintarintauksen kaikkiin suuntiin, 

enimmäkseen kohti koillista. Pohjatasoksi jää koko ottoalueella +139,0 m. Lopputilan-

teessa rintaus on esitetty jätettävän jyrkäksi. Ottotoiminnan päätyttyä reunoille raken-

netaan aita turvallisuuden takaamiseksi. 

 

Murskauslaitos on siirrettävä sähkömoottorikäyttöinen yksi tai kaksi vaiheinen laitos, jo-

ka koostuu esi-, väli- ja jälkimurskaimista, hihnakuljettimista ja seuloista. Murskattava 

aines syötetään kaivinkoneella kumivuorattuun syöttimeen, joka annostelee materiaalin 

esimurskaimeen. Siitä kiviaines siirtyy edelleen kuljettimilla väli- ja jälkimurskaimeen 

tai seulalle. Laitteisto sijoitetaan ottoalueen varastoalueelle, jolloin kantomatka penkasta 

murskaimen syöttimeen tai seulalle on mahdollisimman lyhyt. 

 

Toiminnassa tarvittava vesi otetaan noin 50 metriä varastopaikalta lounaaseen, jossa vet-

tä virtaa soisessa maastossa.   

  

Tiedot ottamisalueesta 

Ottamisalueen pinta-ala : 0,9 ha 

Pohjaveden korkeustiedot : Ei tiedossa, kallioalue  

Alin ottamistaso : +139,0 m N60 (+139,3 m N2000) 

 

Ottamismäärä ja -aika 

Maa-aines  : Kalliokivi 

Haettu kokonaismäärä : 68 000 m3ktr 

Vuotuinen otto : 6 800 m3ktr 

Ottamisaika  : 10 vuotta 

 

Liikenne   

Alueelle kuljetaan kääntymällä Kalliokyläntieltä Isonaulajärvenpistolle ja siitä edel-

leen Vanamontielle, jonka päädyssä on louhokselle johtava tie puomeineen. Toimin-

nasta on arvioitu aiheutuvan raskasta liikennettä enintään noin 10 kertaa vuorokaudes-

sa. Laitokselle johtavat tiet ovat sora- tai murskepintaisia. Pölyntorjunnassa käytetään 

läheisestä ojasta tai järvestä pumpattua vettä. 

 

Räjäytys- ja polttoaineet 

Räjähdysaineina käytetään emulsioräjähteitä. Murskausjaksoista riippuen alueella tul-

laan käyttämään vuosittain keskimäärin 21 000 litraa polttoöljyjä, 1 000 litraa muita 

öljyjä ja noin 100 litraa voiteluaineita. Polttoöljyn kulutuksen on arvioitu vuositasolla 

olevan enintään 31 000 litraa ja muiden öljyjen 2 000 litraa. Murskaustoiminnan vaa-

tima sähkö tuotetaan aggregaateilla. 
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Kaivannaisjätehuoltosuunnitelma 

Suunnitelmassa on arvioitu pintamaita syntyvän noin 1000 m3, jotka välivarastoidaan 

alueella ja käytetään maisemoinnissa. Pintamailla ei arvioida olevan ympäristövaiku-

tuksia. Kantoja ja muuta puuainesta syntyy noin 50 m3. Ne välivarastoidaan alueella ja 

toimitetaan biopolttoaineeksi. Ympäristövaikutukset arvioidaan hyvin vähäisiksi. Alu-

eella välivarastoitavaa ylijäämäkiviainesta syntyy noin 200 m3, jolla ei myöskään ar-

vioida olevan ympäristövaikutuksia.     

 

Maisemointi ja jälkihoito 

Ottoalueen siisteydestä huolehditaan toiminnan ajan ja lopullinen ympäristön siistimi-

nen tehdään heti ottamistoiminnan päätyttyä. Luontoon kuulumattomat rakenteet, ro-

mut ja jätteet viedään asiaan kuuluviin keräilypaikkoihin. 

 

Ylijäämäkiviainekset käytetään soveltuvin osin alueen jälkihoitoon. Viimeistelytyö 

saatetaan loppuun ottamistoiminnan päätyttyä. Pohjavedelle haitallisia aineita ei käyte-

tä viimeistelyssä, vaan ne viedään kunnan osoittamaan paikkaan. Kallioaineksen otto-

toiminnan päätyttyä varastoidut pintamaat levitetään, ottoalueen annetaan metsittyä 

luontaisesti ja se otetaan metsätalouskäyttöön. Mikäli luontainen metsittyminen ei tuo-

ta tarvittavaa taimitiheyttä, alueelle istutetaan männyn taimia 2500 kpl /ha. 

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Vaikutukset luonnonoloihin, maisemaan ja yleiseen viihtyisyyteen 

Hakija arvioi, ettei toiminnalla ole vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen tai ihmisen ter-

veyteen, luontoon, luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön. Toiminnan 

ei katsota myöskään vaikuttavan vesistöön tai sen käyttöön. 

 

Päästöt ilmaan 

Kaasumaisia päästöjä syntyy koneiden polttomoottoreista. Typen oksidien (NOx) mää-

räksi on arvioitu 7 tonnia vuodessa, rikkidioksidin (SO2) 0,005 tonnia vuodessa ja hii-

lidioksidin (CO2) määräksi 700 tonnia vuodessa. Päästöt minimoidaan huoltamalla ko-

neet säännöllisesti ja pitämällä laitteet hyvässä kunnossa. Hiukkaspäästöjen lähteitä 

ovat polttomoottorit sekä murskauslaitteiston pölyävät kohdat. Pölyn määrään ja le-

viämiseen vaikuttavat useat tekijät kuten valmistettavan murskeen raekoko, raaka-

aineen ominaisuudet, ilman suhteellinen kosteus ja tuuliolosuhteet. Hiukkasia on ar-

voitu syntyvän kaikkiaan noin 2,5 tonnia vuodessa. Pölyn leviämistä estetään olosuh-

teiden mukaan kastelemalla murskattava materiaali ja koteloimalla laitoksen kuljetti-

met ja seulat. Kastelussa käytettävä vesi saadaan lähistöllä sijaitsevasta metsäpurosta. 

Pölyämistä vähennetään myös pitämällä putoamiskorkeudet mahdollisimman pieninä. 

 

Melu ja tärinä 

Louhinnasta syntyy melua porauksissa, räjäytyksissä sekä louheen lastauksessa ja pur-

kamisessa. Murskauslaitoksella melun lähteitä ovat pääasiassa kiviaineksen murskaus, 

seulonta ja moottoreiden melu. Murskauslaitos sijoitetaan ottamisalueen pohjalle 

etenemän mukaisesti siten, että rintaukset sekä mahdolliset varastokasat toimivat me-

luesteinä. Louhinta aiheuttaa tärinää räjäytysten yhteydessä. Räjäytyksistä aiheutuva 

tärinä on hetkellistä ja lyhytkestoista. Meluhaitat arvioidaan vähäisiksi, koska lähin 

asutus on hyvin etäällä. 
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Päästöt maaperään ja vesiin 

Polttoaineita varastoidaan sille varatulla alueella vain koneiden ja laitteiden tarvetta 

vastaava määrä silloin, kun alueella on toimintaa. Säiliöt ovat kaksivaippaisia tai va-

luma-altaallisia, niissä on ylitäytön estävä sulkuventtiili. Tankkauslaitteiston kunto 

tarkastetaan säännöllisesti ja ne lukitaan luvattoman käytön estämiseksi. Työkoneita ei 

pestä eikä huolleta alueella. 

 

Työnaikaiset hulevedet johdetaan kallistuksin pintavaluntana maastoon ottoalueen 

lounaispuolelle. Alueella muodostuvien valumavesien määrä on vähäinen. Toiminnas-

sa ei synny jätevesiä. 

 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen 

Louhoksella arvioidaan syntyvän talousjätettä (sekajäte) noin 500 kg vuodessa, jotka 

kerätään jäteastiaan ja kuljetetaan jätteenkäsittelykeskukseen. Akkuja arvioidaan syn-

tyvän noin 20 kg vuodessa, jotka toimitetaan pikaisesti kunnan keräyspisteeseen. Jä-

teöljyt, joita arvioidaan syntyvän noin 100 kg vuodessa ja ne säilytetään lukitussa tyn-

nyrissä. Jäte toimitetaan kunnan keräyspisteeseen.   

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA SEKÄ TOIMINNAN JA SEN 

VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

  

Päästöt minimoidaan huoltamalla koneet säännöllisesti ja pitämällä laitteet hyvässä 

kunnossa. Murskauslaitos sijoitetaan ottamisalueen pohjalle etenemän mukaisesti si-

ten, että rintaukset sekä mahdolliset varastokasat toimivat melu- ja pölyesteinä. Toi-

mintaa tarkkaillaan päivittäin. Toiminnan tarkkailusta kirjataan käyttöpäiväkirjaan 

päivittäin valmistetut tonnimäärät, aseman toiminta-aika, tuotantolajikkeet, käytetyt 

raaka-aineet sekä merkittävät häiriöt. 

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Toiminnasta aiheutuvat riskit arvioidaan pieniksi. Hakemuksessa ei ole esitetty poik-

keuksellisiin tilanteisiin varautumissuunnitelmaa. Hakijalla on ympäristövahinkova-

kuutus. 

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 15.10.-

13.11.2019. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan ylei-

sesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. 

Asianosaisille on lähetetty 11.10.2019 erityistiedoksianto hakemuksesta.   

 

Lausunnot  

Toimintaa koskien on pyydetty ympäristönsuojelulain 42 §:n kohdan 1 perusteella 

lausunto Petäjäveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ja saman pykälän koh-

dan 2 perusteella Jyväskylän kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta (ympäristö-

terveysjaosto). 

 

Petäjäveden kunnan ympäristösihteeri on Petäjäveden ympäristönsuojeluviranomaisen 

edustajana antanut lausuntonsa 30.10.2019. Lausunnossa todetaan, että ottoalue sijait-
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see noin 80 metrin etäisyydellä Petäjäveden kunnan rajasta. Karttatarkastelun perus-

teella maankäyttö ottoalueen läheisyydessä on metsätalousmaana. Alueella ei ole tie-

dossa tärkeitä suojelu-/luontokohteita. Voidaan arvioida, että haettu kalliokiviainek-

senotto ja murskaus ei aiheuta Petäjäveden kunnan alueelle maa-aineslain 3 §:n mu-

kaisia seurauksia.  

 

Alueelta on myös aiemmin otettu maa-aineksia. Maa-aineksen ottosuunnitelman mu-

kaan lupa-ajan jälkeen jyrkkiä rintauksia ei luiskata, vaan jyrkänteen päälle rakenne-

taan kiinteä teräsverkkoaita. Huolimatta siitä, että kyseessä on hyvin syrjäinen otto-

alue, tulisi ottoalueen rintaukset luistata, sillä aita tulisi pitää kunnossa kymmeniä 

vuosia ottotoiminnan jälkeen. Petäjäveden ympäristösihteerillä ei ole muuta huo-

mautettavaa asiasta. 

 

Ympäristöterveysjaosto toteaa 20.11.2019 pidetyssä kokouksessa antamassaan lau-

sunnossa (§ 42) seuraavaa: 

 

- Toiminta tulee toteuttaa siten, ettei siitä aiheudu terveydellisiä vaikutuksia lä-

hiympäristöön.  

- Yleisenä huomautuksena mainittakoon, että hakemusasiakirjat on laadittu melko 

yleisellä tasolla eikä toiminnan järjestämistä ja vaikutuksia tai suojelutoimia ole 

esitetty kovinkaan yksityiskohtaisesti mm. melun leviämistä ympäristöön.  

- Hakemusasiakirjoista jäi epäselväksi, onko lähiympäristössä esimerkiksi loma-

asutusta.   

- Toiminta tulee järjestää siten, ettei valtioneuvoston päätöksen (993/1992) melun 

ohjearvoja tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (545/2015) mukaisia me-

lun toimenpiderajoja ei ylitetä asunnoissa tai muissa oleskelutiloissa.  

- Louhinnan ja murskauksen ajankohdista tulee tiedottaa lähiympäristöä. 

- Toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa lähiympäristöön. 

- Polttoaineiden varastosäiliön ja tankkauspisteen alueen maaperän tulee olla riittä-

vän tiivis.  

- Hakijan tulee tunnistaa ja varautua ennalta mahdollisiin poikkeuksellisiin tilantei-

siin mm. työkoneiden öljyvuodot. Imeytysaineita tulee olla käytettävissä alueella. 

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Hakemusta koskien ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. 

 

Tarkastukset 

Alueella on tehty viimeisin maa-aineslupaan liittyvä valvontakäynti 17.9.2019. Alue 

on valmistelijalle tuttu eikä erillistä tarkastuskäyntiä yhteislupahakemuksen johdosta 

ole katsottu tarpeelliseksi. 

 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

Hakijan edustaja totesi 27.11.2019, ettei hakijalla ole huomautettavaa hakemuksen 

johdosta annettuihin lausuntoihin.  

 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTON RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto myöntää Metsähallitukselle ym-

päristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kivenlouhintaan ja murskaukseen 
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sekä maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottamiseen Jyväskylän 

Korpilahdella Valtion metsämaalla Ylä-Muuratjärvellä osoitteessa Vanamontie 62 

(Korpilahden valtionmaa 179-893-1-1). 

 

Kivenlouhinnassa ja murskaustoiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta 

kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 

(800/2010). Asetus säätää toimintojen vähimmäisvaatimukset silloin, kun toimintaan 

on oltava ympäristölupa. Edellä mainitun lisäksi on noudatettava hakemusta ja tämän 

päätöksen lupamääräyksiä. 

 

Maa-ainesluvan määräykset 

1. Alin ottotaso on ottamissuunnitelman mukaisesti N60 +139,0 m ja otettavan ainek-

sen määrä enintään 68 000 m3ktr. (MAL 11 §) 

  

2. Valvonnan helpottamiseksi on alueella oltava riittävästi alinta ottotasoa osoittavia, 

selvästi näkyviä korkeusmerkkejä. Louhinta-alueen rajat on merkittävä selvästi 

maastoon ja louhinta-alueen rajalle on asennettava kulkemisen estävä ja kestävä ai-

ta tai vastaava kiinteä este sekä varoituskyltit ilmoittamaan ottoalueesta ja louhin-

nasta. Aidat ja muut merkinnät on pidettävä jatkuvasti kunnossa. (MAL 11 §, 

VNA 926/2005 7 §) 

 

3. Ottamisalueella on oltava selkeä taulu, josta ilmenee ainakin louhoksen toimijan 

yhteystiedot, yhteyshenkilö, lupatiedot ja toiminta-ajat. (VNA 926/2005 7 §) 

 

4. Louhoksen pohjalle kertyvät mahdolliset kuivatusvedet tulee johtaa siten, ettei 

niistä aiheudu vettymishaittaa naapurikiinteistöille. Vesi ei saa lammikoitua lou-

hoksen pohjalle. (MAL 11 §) 

 

5. Maisemointia tulee tehdä vaiheittain ottamisen edetessä. Alueelle ei saa jäädä vaa-

rallisia tai maisemassa erottuvia maastonmuotoja. Pintamaat tulee käyttää ottamis-

alueella uuden biologisesti aktiivisen aluskasvillisuuden ja puuston kasvualustan 

aikaansaamiseksi. Maisemointitilannetta ja tarvetta tulee tarkastella viimeistään 

kaksi vuotta ennen lupakauden päättymistä yhdessä valvontaviranomaisen kanssa. 

(MAL 11 §) 

 

6. Lupa-ajan päättyessä tai toimintaa aikaisemmin lopetettaessa, on luvanhaltijan 

pyydettävä valvontaviranomaista suorittamaan alueella lopputarkastus, jossa tar-

kastetaan jälkihoidon ja muiden lupaan liittyvien toimenpiteiden toteutuminen. 

(VNA 926/2005 7 §) 

 

Ympäristöluvan määräykset 

7. Murskaamo saa toimia arkisin (ma-pe) klo 6.00-22.00. Räjäytyksiä saa tehdä arki-

sin klo 8.00-18.00 ja kivien rikotusta sekä poraamista klo 6.00-21.00. Arkipyhinä 

edellä mainittuja työmenetelmiä ei sallita. Kuormaamista ja kuljetuksia voidaan 

tehdä ympäri vuoden klo 6.00-22.00. (YSL 52 §, NaapL 17§) 

 

8. Louhinnasta 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 kes-

kiäänitasoa 50 dB(A). (YSL 52 §, NaapL 17 § ja VNA 800/2010 7 §) 
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9. Mikäli toiminnasta aiheutuvan melun arvioidaan olevan haitallisella tasolla, on 

toiminnanharjoittajan mitattava melutaso. Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella 

asiantuntijalla ja ne on suoritettava ympäristöministeriön ohjeen ”Ympäristömelun 

mittaaminen 1/1995” mukaisesti murskaamon ollessa normaalissa toiminnassa. 

Mittaustulokset ja -raportti on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuo-

jeluviranomaiselle kuukauden kuluessa mittausten suorittamisesta. Mikäli meluta-

sojen ohjearvot ylittyvät, on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä välittömiin toimen-

piteisiin toiminnasta aiheutuvan melutason alentamiseksi ja esitettävä raportissa 

toimenpiteet, joilla melutasojen ohjearvot alitetaan lähimmissä altistuvissa kohteis-

sa. (YSL 6, 52, 54 §, NaapL 17 §) 

 

10. Louhinnasta syntyvää pölyä tulee torjua käyttämällä pölynsidontalaitteistolla va-

rustettuja poravaunuja tai muuta pölyn leviämisen estävää tekniikkaa. Kerätyn po-

rauspölyn leviäminen ympäristöön on estettävä. Toiminta-alueelle johtavaa tietä 

tulee hoitaa niin, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Tarvittaessa lii-

kennealueita tulee kastella. (YSL 52 §, VNA 800/2010 4 §) 

 

11. Alueella käytettävien polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai kiin-

teästi valuma-altaallisia säiliöitä ja niiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista 

rasitusta. Säiliöiden on oltava lukittavissa ja niiden tulee olla varustettu lapon sekä 

ylitäytön estolla. (VNA 800/2010 9 §, YSL 52 §) 

 

12. 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 15-17, 52, 58 §)  

 

13. 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 suojareunoiltaan korotettu. (VNA 800/2010 9 §, YSL 

17, 52 §) 

 

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

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

 

15. 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 §) 

 

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

nettäväksi asianmukaisiin käsittelypaikkoihin. Alueella ei saa polttaa jätettä. Myös 

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

 

17. Raaka-aineet, tuotteet, voiteluaineet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä kiin-

teistöllä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, ter-

veyshaittaa, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan 

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

 



 9 

18. 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 kiven 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 §) 

 

19. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista 

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

mästi luvan valvojalle ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen torju-

miseksi tai tapahtuman toistumisen ehkäisemiseksi. (YSL 14, 52, 123, 134) 

 

20. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan 

tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. 

(YSL 16, 17 §) 

 

21. Luvansaajan on nimettävä louhoksen ympäristönsuojelusta vastaava hoitaja, jolla 

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

moitettava kirjallisesti luvan valvojalle. (VNA 800/2010 12 §, YSL 52 §) 

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 

Yleisperustelut 

Maa-aineslain 3 §:n 1 momentin mukaan maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä ai-

heutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen 

tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia va-

hingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyt-

töön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen. Lisäksi 

alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsotta-

va, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä 

turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.  

 

Maa-aineslain 3 §:n 4 momentin mukaan ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ot-

taminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisema-

kuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään 

säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle 

vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Maa-aineksia ei saa 

myöskään ottaa ilman erityistä syytä vesistön rantavyöhykkeellä. 
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Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmu-

kainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 

3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa ratkaistaessa on otettava huomioon myös 

lupamääräysten vaikutus. 

 

Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset 

ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden 

toimintojen kanssa: 

- terveyshaittaa; 

- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 

- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 

- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-

alueella; 

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

tonta rasitusta. 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto katsoo, että kun toimintaa harjoi-

tetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toimin-

ta täyttää maa-aineslain, ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettu-

jen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen no-

jalla on säädetty. 

  

Kyseessä on yhteislupa louhintaan ja kivenmurskaukseen avatulla louhinta-alueella. 

Toiminnasta, lupamääräykset ja suojaetäisyydet asutukseen huomioiden, ei oletetta-

vasti aiheudu kohtuutonta rasitusta naapureille. Toimintaa ei ole sijoitettu kaavan tai 

muiden sijoitusmääräysten vastaisesti eikä alueen kaavoitus oletettavasti muutu aina-

kaan lähitulevaisuudessa. Alue sijaitsee syrjässä asutuksesta ja ulkoilualueista, minkä 

vuoksi alueelle jätettävä jyrkkä seinämä ei aiheuta erityistä vaaraa. Se lisäksi suoja-

taan pysyvällä kulkemisen estävällä aidalla eikä jyrkkä seinämä näy maisemassa ym-

päröivän maaston korkeuserojen ja puuston vuoksi.     

  

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympä-

ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-

räyksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, meluntorjuntaan, jätehuoltoon sekä maaperään 

ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuoje-

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

toiminnan luonne, ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tek-

niikkaan. Toimittaessa hakemuksessa esitetyn tekniikan ja käytäntöjen sekä päätöksen 

lupamääräysten mukaisesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan käyt-

tökelpoisen tekniikan ja käytännön mukaista. 
 

Yksityiskohtaiset perustelut 

 

Hakemuksessa esitetyn ottotason ei katsota vaarantavan pohjavesiä eikä aiheuttavan 

haittaa ympäristölle. Ottotaso ja ottoalueen rajaus ovat hakemuksen mukaisia. (mää-

räys 1) 

 

Alinta ottotasoa tulee pystyä seuraamaan alueella olevista merkinnöistä. Varoitusmer-

kinnöillä sekä jo ottamisen aikaisella aitaamisella varmistetaan ulkopuolisten liikku-
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jien turvallisuus ja estetään turha alueella kulkeminen. Lopullisesta aidasta tulee tehdä 

erityisen kestävä, koska rintaukset jätetään jyrkiksi toiminnan päätyttyä. (määräys 2)    

 

Infotaulun tarkoituksena on antaa tietoa alueen toiminnasta ulkopuolisille niin louhin-

ta-alueesta kuin murskaustoiminnastakin. (määräys 3).  

 

Kuivatusvedet johdetaan hallitusti alueelta. Louhos tulee pitää kuivana esimerkiksi 

pohjan sopivalla muotoilulla tai pumppaamalla sinne kertyvä vesi pois. (määräys 4) 

 

Määräykset maisemoinnista on annettu alueen jälkihoidon varmistamiseksi. Puiden is-

tuttamisella varmistetaan, että alueelle kasvaa oikeanlaista kasvillisuutta ja kasvu läh-

tee nopeasti käyntiin. Alueelle ei saa jäädä kulkijoille vaarallisia paikkoja, koska alu-

eella liikkuu esimerkiksi suunnistajia. Maisemointitilannetta voidaan lupakauden lä-

hestyessä loppuaan arvioida esimerkiksi maa-ainesluvan valvontakäynnin yhteydessä. 

Lopputarkastuksessa hyväksytään maisemointi ja luvan päättyminen. (määräykset 5 ja 

6)  

 

Lähin asutus on etäällä louhoksesta eikä valtioneuvoston asetus 800/2010 rajoita toi-

minta-aikoja. Päivittäisiä toiminta-aikoja on kuitenkin rajoitettu suurimpien yksittäis-

ten melulähteiden osalta, koska niiden ääni erottuu kaukanakin. Ulkomelun enimmäis-

tasot on määrätty valtioneuvoston asetuksessa 800/2010 ja ne tulee mitata, jos niiden 

on syytä epäillä ylittyvän esimerkiksi valitusten perusteella. Toiminnan vaikutusalu-

eella ei ole loma-asutusta. (määräykset 7, 8 ja 9)  

 

Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että 

louhinnasta, työmaaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pölypäästöt pi-

detään mahdollisimman vähäisinä. (määräys 10) 

 

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. (määräykset 11-14) 

 

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

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

miseksi. (määräys 15) 

 

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. (määräykset 16 ja 17) 

 

Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedon-

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

määräyksillä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja ja valvoja ovat selvillä laitoksen 

toiminnasta ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. (määräys 18) 

 

Määräyksellä varmistetaan tiedonkulku viranomaisille tilanteissa, joissa ympäristölle 

on aiheutunut tai saattaa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa. (määräys 19) 
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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. (määräys 20)    

  

Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan louhoksen 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. (määräys 21)    

 

VASTAUS HAKEMUKSESTA ESITETTYIHIN LAUSUNTOIHIN 

 

Petäjäveden ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoon viitaten lupaviranomainen on 

katsonut, että jyrkkä seinämä voidaan kyseisellä alueella hyväksyä. Perustelut hyväk-

symisestä löytyvät yleisistä perusteluista. 

 

Toiminnasta aiheutuvasta melusta tai muista tekijöistä ei oletettavasti aiheudu tervey-

dellisiä vaikutuksia, koska asutus sijaitsee etäällä. Lupaviranomaisen tietojen mukaan 

lähiympäristössä ei ole loma-asutusta. Lupamääräyksessä 8 määrätään ulkomelun 

enimmäisrajat. Ympäristöön tiedottamista ei toimintajaksoista yleensä käytetä luvan-

varaisissa toiminnoissa, varsinkaan kun vaikutukset asutukseen jäävät hyvin vähäisik-

si. Pölyhaittojen torjuminen on huomioitu lupamääräyksessä 10 ja öljyvahinkojen tor-

junta lupamääräyksissä 11-15.  

 

LUVAN VOIMASSAOLO 

 

Päätös on voimassa 10 vuotta sen lainvoimaiseksi tulopäivästä lukien. Mikäli toimin-

nassa tapahtuu olennainen muutos (YSL 29 §), on siihen haettava lupa.  

 

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 §) 

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Maa-aineslaki (MAL 555/1981) 3, 6, 11-12, 21 § 

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6, 14-17, 27, 29, 34, 39-40, 42-44, 47a, 48-49, 

52, 54, 58, 62, 70, 83-85, 87, 89, 190-191, 205 §  

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014) 2-4, 12-15 

Jätelaki (JL 646/2011) 11-13, 15-16, 28, 121  

Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17 § 

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (VNA 926/2005) 7 § 

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-

jen ympäristönsuojelusta (VNA 800/2010) 

 

VAKUUS 

Hakijan tulee toimittaa ennen ottamistoiminnan aloittamista 5 400 euron (6 000 € /ha) 

suuruinen maa-aineslain 12 §:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus lupamääräysten ja 

maisemointivelvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi. Vakuuden tulee olla voi-



 13 

massa siihen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toimenpi-

teiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty, kuitenkin vähintään 24 kuukautta 

ottamisluvan päättymisen jälkeen. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa luvan voimassa-

oloaikana. (MAL 12 §)  

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisen yhteisluvan käsittelystä viranomai-

sessa voidaan periä maksu (MAL 23 §). Tämän yhteislupapäätöksen käsittelymaksu 

on 2362 euroa. Maksu perustuu rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessaan 

4.12.2018 § 53 vahvistamaan maa-ainestaksaan ja § 52 vahvistamaan ympäristönsuo-

jeluviranomaisen taksaan.  
  

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

Metsähallitus 

 

Jäljennös päätöksestä  

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

Ympäristöterveysjaosto, PL 233, 40101 Jyväskylä 

Petäjäveden ympäristönsuojeluviranomainen, Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi 

 

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 27.1.2020. Valitusosoitus 

on liitteenä.  

 

LIITTEET  

 

Valitusosoitus 


