
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI   PÄÄTÖS 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA  Annettu julkipanon jälkeen

     Antopäivä 27.12.2010  

     Diaarinro Karp 3080/2010 

 

 

ASIA 

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

ta, joka koskee kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta, asfaltti- ja uusioasfaltti-

massan valmistusta sekä kierrätysasfaltin varastointia ja käsittelyä. Kyseessä on uusi 

toiminta.  

 

HAKIJA 

NCC Roads Oy 

Äyritie 8 C 

01510 Vantaa  

y-tunnus: 1765515-0 

 

Yhteyshenkilö: Toni Keski-Lusa  

 puh. 010 507 6961 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Murskaustoiminta sijaitsee Jyväskylän kaupungissa, Savion kylässä kiinteistöillä En-

sola 179-412-20-24. 

 

Kiinteistön omistaja on UPM Kymmene Oyj. Hakijalla on maanomistajan kirjallinen 

suostumus luvan hakemiseen.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

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

mentin 7 c) ja e) sekä 13 f) kohdan mukaan toiminta on ympäristöluvanvaraista.  

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

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

ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee louhintaa ja murskausta koskevan lupa-

asian. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 momentin 13 c) -kohdan perusteella kun-

nan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee jätteen ammattimaista tai laitosmaista 

käsittelyä koskevan luvan, kun jätettä käsitellään alle 10 000 tonnia vuodessa. Asfalt-

tiasema tarvitsee ympäristönsuojelulain 30 §:n 3. momentin 4 kohdan mukaan ympä-

ristöluvan, koska asfalttiasema on osa muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheut-

tavaa toimintaa  

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on saapunut Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölau-

takunnalle 28.7.2010 ja sitä on täydennetty 2.9.2010.  
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TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Alueella ei ole asema-, eikä yleiskaavaa eikä alueeseen kohdistu maakuntakaavan 

merkintöjä.  

 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Toiminta-alue sijaitsee n. 15 kilometriä Jyväskylän keskustasta itään Pommiovuoressa 

n. 1 kilometri 9-tien pohjoispuolella. Ensolan tila rajautuu itäreunaltaan Laukaan kun-

nan rajaan, jonne toiminta-alueen reunasta on matkaa 500 metriä.   

 

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat ottamisalueesta etelään n. 750 metrin etäisyy-

dellä ja Laukaan kunnan puolella idässä n. 770 metrin etäisyydellä ottamisalueen reu-

nasta. Lähimmät loma-asunnot sijaitsevat Metsolahden rannassa, jossa n. 800 metrin 

etäisyydellä ottamisalueen reunasta on useita loma-asuntoja.  

 

Alue on metsätalousmaata. Lähialueella ei ole luonnonsuojelu- tms. suojelualueita. 

Lähimpään vesistöön (Metsolahti) on toiminta-alueelta matkaa n. 1000 metriä. Toi-

minta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähin luokiteltu pohjavesialue (Kapak-

kavuori) on n. 1000 metriä toiminta-alueesta luoteeseen.  

 

Alue sijoittuu Pommiovuoren rinteeseen siten, että 11,5 ha:n suuruinen suunnitelma-

alue on 15 - 40 metriä alempana kuin Pommiovuoren korkein kohta.  

  

LAITOKSEN TOIMINTA 

  

Yleiskuvaus toiminnasta 

 

Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Kalliomurskeita tuotetaan tie-, rata- ja 

talorakentamiseen, asfalttituotantoon sekä kunnossapidon tarpeisiin. Murskausta ja 

louhintaa suoritetaan markkinoiden tarpeesta riippuen 6-12 kk/a vaihtelevina aikoina. 

Kiviainesta murskataan joka vuosi, mutta määrä riippuu materiaalimenekistä. Asfalt-

tiasema toimii 5-7 kk/a (1.4. – 30.11. välisenä aikana). Asfalttia voidaan tehdä pieniä 

määriä myös talvella. Kierrätysasfalttia vastaanotetaan ja myyntikuljetuksia tehdään 12 

kk/a tarpeen mukaan.  

 

Hakemuksen mukaan louhintaa tehdään arkisin ma - pe klo 7-22 ja murskausta arkisin 

ma - pe klo 6-22. Asfalttiasema toimii arkisin ma - pe klo 6-22 ja kierrätysasfalttia vas-

taanotetaan arkisin ma - pe klo 6-22. Poikkeustilanteissa asfalttimassoja voidaan tehdä 

myös klo 22 -6 välisenä aikana, mutta näistä poikkeusoloista sovitaan ympäristöviran-

omaisen kanssa erikseen. Lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä ei louhita, murskata, 

valmisteta asfalttia tai vastaanoteta kierrätysasfalttia.  

 

Louhinta- ja murskaustoiminta 

Louhintatyöt aloitetaan poraamalla kallioon panostusta varten reiät. Kun riittävä määrä 

reikiä on porattu kallioon, aloitetaan kentän panostus. Räjäytystyöt suunnittelee siihen 

erikoistunut ammattilainen siten, että ympäristölle ei aiheudu vaaraa tärinästä tai heit-

teleistä. Kerralla louhittava kiviainesmäärä vastaa murskauslaitoksen n. yhden viikon 
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raaka-ainetarvetta. Alueella ei säilytetä räjähdysaineita, vaan ne kuljetetaan paikalle 

panostuksen ajaksi ja pois alueelta ennen kallion räjäytystä. Myös ylisuurten lohkarei-

den rikotus hydraulivasaralla tehdään aikana, jolloin louhinta on sallittu. Louhintarä-

jäytykset pyritään tekemään aina samaan aikaan ja arkisin ma - pe klo 8-16 välisenä 

aikana. Räjäytyksistä ilmoitetaan lähialueena asukkaille erikseen.  

 

Kalustona ottoalueella on murskaamon toiminta-aikana murskain, poravaunu, pyörä-

kuormaajia syöttämässä louhetta sekä varastoimassa tuotteita ja hydraulivasaralla va-

rustettu kaivinkone rikkomassa ylisuuria lohkareita. Murskauslaitos koostuu välpästä, 

esi-, väli- ja jälkimurskaimesta, kuljettimista ja seulastoista. Alueella käytetään siirret-

tävää telamurskauslaitosta (esim. locotrack) tai vastaavaa laitosta tarpeen mukaan. 

Murskauslaitoksella käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Kierrätysasfaltti ja 

kiviaines murskataan siirrettävällä murskauslaitoksella, jonka käyttöenergia otetaan 

sähköverkosta tai tuotetaan aggregaatilla kevyellä polttoöljyllä.  

 

Asfalttiasema  

Asfalttiasema koostu murskeen syöttöyksiköstä, sekoitinyksiköstä, seuloista, pölyn-

suodattimesta, asfalttimassasiiloista sekä bitumi- ja täytejauhosäiliöistä. Asfaltin val-

mistus tapahtuu siten, että kiviainekset siirretään varastokasoista kauhakuormaajalla 

syöttölaitteeseen, joka syöttää kiviainekset kuivausrumpuun. Kuivausrummussa ki-

viaines kuumennetaan ja tämän jälkeen kuuma kiviaines seulotaan ja välivarastoidaan 

kuuman kiviaineksen siiloihin. Kuuma kiviaines, lisätäytejauhe ja kiviaineksesta pö-

lynpoistossa talteen otettu syklonipöly ja kuumennettu sideaine sekoitetaan sekoitti-

messa. Valmis massa pudotetaan suoraan auton lavalle tai siirretään kuljettimella väli-

varastoon kuumasiiloihin. Asfalttiaseman toimintoja ohjaa tietokone. Asfalttiaseman 

käyttöenergiana käytettävä sähkö otetaan sähköverkosta tai tuotetaan aggregaatilla. 

 

Kierrätysasfaltin vastaanotto ja käsittely 

Alueelle otetaan vastaan työmailta poistettavaa vanhaa asfalttia eli kierrätysasfalttia 

enintään 10 000 t/a. Kierrätysasfaltti murskataan ja hyödynnetään uusioasfaltin raaka-

aineena. Murskaus tapahtuu samanaikaisesti alueen kalliolouheen murskauksen kans-

sa. Asfalttijätettä murskataan joka vuosi, mutta määrä riippuu materiaalien menekistä. 

Uusioasfaltin valmistamisessa käytetään tähän tarkoitukseen sopivaa RC-syötintä.  

 

Alueella ei pestä koneita tai autoja, eikä koneiden ja autojen huoltoja tehdä alueella 

akuutteja rikkoontumistapauksia lukuun ottamatta. Tällöin alueelle tuodaan huolto-

vaunu, joka sisältää asianmukaiset varusteet korjausten tekemiseen. Henkilökunnan 

paikoitus tapahtuu toiminta-alueella siihen varatulla paikalla.  

 

Pölynsidonnassa käytettävä vesi otetaan louhokseen tehtävästä saostusaltaasta ja kui-

vana kautena vettä tuodaan säiliöautolla. Työntekijöiden taukotilassa tarvittava vesi 

kuljetetaan alueelle kanistereissa tai säiliöautolla. Normaali vedenkulutus toiminnan 

aikana on 4-7 m
3
/d.  

 

Liikenne   

Alueelle kuljetaan valtatieltä 9 Pommiovuorentielle ja sieltä edelleen ottoalueelle joh-

tavalle yksityistielle, joka on ollut pääasiassa metsäkuljetusten käytössä. Yksityistien 

kantavuutta parannetaan tarvittaessa raskaan liikenteen kasvun myötä. Pommiovuoren-

tie ja yksityistie eivät ole päällystettyjä.  
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Kiviainestuotteiden kuljetuksesta aiheutuu raskaan liikenteen käyntejä keskimääräisel-

lä vuosituotantomäärällä 36 täysperävaunullista kuorma-autoa päivässä. Kiviainestuot-

teiden kuljetusten määrät ovat sidoksissa rakentamisen vilkkauteen, joten liikenne voi 

vilkkaan rakentamisen aikana olla ilmoitettua keskiarvoa runsaampaa, mutta hiljaisina 

aikoina arvioitua vähäisempää. Murskausjaksojen aikana liikennettä aiheutuu lisäksi 

kaluston tuonnista sekä laitoksen ja siihen liittyvistä huoltokuljetuksista (polttoaineet) 

keskimäärin 1 raskaan liikenteen ajoneuvo/murskauspäivä.  

 

Keskimääräisellä vuosituotannolla asfalttimassan kuljetuksia alueelta syntyy päällys-

tyskauden (1.4 -30.11.) aikana n. 21 kuormaa päivässä. Asfalttiaseman tarvikkeiden ja 

raaka-aineiden kuljetuksista aiheutuu 2-3 raskaan liikenteen kuljetusta viikossa pääl-

lystyskauden aikana. Massan kuljetuksissa voi olla merkittäviä vaihteluita ilmoitetuista 

keskimääräisistä päivittäisistä liikennemääristä. Suuret päällystysurakat voivat aiheut-

taa jaksoja, jolloin liikenne on ilmoitettua keskiarvoa huomattavasti suurempaa, mutta 

toisaalta myös keskimääräistä hiljaisempia jaksoja esiintyy. Asfalttijätteen kuljetukset 

alueelle pyritään järjestämään massaa tai kiviainesta noutavien autojen paluukuljetuk-

sena, eikä siten aiheuta liikennemäärien lisääntymistä.  

 

Raskasta liikennettä on arkisin ma - pe (ei arkipyhinä) pääsääntöisesti klo 6-22 aikana, 

mutta kuljetuksia voi olla erikoistapauksissa myös muina aikoina (esim. työmaiden 

tarpeet rautatietöissä).  

 

Alueelle saatetaan tarvittaessa tuoda valmiita kiviainestuotteita muualta. Kuljetukset 

tapahtuvat olemassa olevia reittejä pitkin, eikä alueelle ole mahdollista tehdä vaihtoeh-

toista reittiä.  

 

Tuotanto 

Kivimursketta tuotetaan päivittäin keskimäärin 2000 t ja maksimissaan 3000 t. Vuosit-

tain mursketta tuotetaan keskimäärin 350 000 t ja maksimissaan 400 000 t. Asfaltti-

murskeen keskimääräinen päivätuotanto on 2000 t ja maksimituotanto 3000 t. Vuosit-

tain asfalttimurskeita tuotetaan keskimäärin 5000 t ja maksimissaan 10 000 t. Asfalttia 

tuotetaan päivittäin keskimäärin 500 t ja maksimissaan 1500. Asfaltin vuosituotanto 

on keskimäärin 50 000 t ja enimmillään 70 000 t. Uusioasfalttia valmistetaan päivittäin 

keskimäärin 500 t ja maksimissaan 1500 t. Uusioasfaltin keskimääräinen vuosituotanto 

on 10 000 t ja enintään 20 000 t.  

 

Raaka-aineet, polttoaineet ja kemikaalit 

 Vuosittain louhittava kiviainesmäärä on keskimäärin 350 000 t ja maksimissaan 

400 000 t. Koko toiminta-aikana kivilouhetta käytetään 3 500 000 t. Alueella ei murs-

kata muualta tuotua kiviainesta, mutta asfaltin valmistusta varten voidaan tuoda kulu-

tuskestäviä kiviainestuotteita n. 10 000 t vuodessa.   

 

Kivilouhetta kulutetaan vuosittain keskimäärin 350 000 t ja enimmillään 400 000 t. 

Kevyttä polttoöljyä käytetään keskimäärin 236 t ja enimmillään 285 t vuodessa. Ras-

kaan polttoöljyn keskimääräinen vuosikulutus on 360 t ja maksimikulutus 540 t vuo-

dessa. Kierrätysasfalttia kulutetaan keskimäärin 5000 t ja enimmillään 10 000 t vuo-

dessa. Bitumia käytetään keskimäärin 2 800 t ja maksimissaan 4100 t vuodessa ja täy-
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tejauhetta keskimäärin 700 t ja enimmillään 100 t vuodessa.  Räjähdysaineiden vuosi-

kulutus on keskimäärin 63 t ja enimmillään 72 t vuodessa.  

 

Asfalttimassan raaka-aineista kiviainekset varastoidaan varastokasoilla, bitumi säilyte-

tään kahdessa eristetyssä ja lämmitetyssä 60 m
3
:n kaksoisvaippasäiliössä ja täytejau-

heena käytettävä lentotuhka/kalkkifilleri omassa säiliössään. Kiviainestuotteet varas-

toidaan varastokasoissa, jotka pyritään sijoittamaan siten, että ne estävät melun ja pö-

lyn leviämistä.  

 

Asfalttiaseman kiviaineksen kuumennukseen käyttämä raskas polttoöljy varastoidaan 

60 m
3
:n säiliössä, joka on 2-vaipallinen tai varustettu suoja-altaalla. Työkoneiden käyt-

tämä kevyt polttoöljy varastoidaan 5 m
3
:n säiliössä, joka on 2-vaipallinen tai varustettu 

valuma-altaalla ja katoksella. Voiteluaineet säilytetään valuma-altaallisessa metalli-

kontissa 200 l tynnyreissä. Siirrettävällä murskauslaitoksella on oma polttoainesäiliö, 

jossa on 2-5 m
3
 kevyttä polttoöljyä ja se täyttää työkoneille asetetut vaatimukset. Siir-

rettävän murskauslaitoksen käyttöenergia tuotetaan aggregaatilla, jonka käyttämä ke-

vyt polttoöljy varastoidaan enintään 10 000 litran kaksoisvaippaisessa säiliössä.  

 

Alueella voidaan satunnaisesti varastoida asfaltin liimaamisessa käytettävää bitu-

miemulsiota tai bitumiliuosta 19 m
3
:n säiliöperävaunussa. Nestekaasua varastoidaan 

vähäisiä määriä lukitussa nestekaapissa.  

 

Asfalttimassan laadunvalvonnassa liuottimena käytettävää metyleenikloridia säilyte-

tään 200 l tynnyreissä, jotka ovat sijoitettuina lukitussa valuma-altaallisessa säilytys-

kaapissa.  

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Päästöt ilmaan 

Toiminnasta syntyy hiilidioksidipäästöjä vuosittain enintään 2621,35 t, rikkidioksidi-

päästöjä 10,31 t ja typen oksideja 5,15 t ja hiukkasia 1,60 t.  

 

Asfalttituotannon pölypäästöt ovat vähäiset, sillä asemaan syötettävä kiviaines on 

luonnonkosteaa kiviainesta. Asfalttiasemalla pölyn leviäminen ympäristöön on estetty 

aseman tornin sisäisellä alipaineella. Asemassa on pölynsuodattimet, jotka ottavat tal-

teen kiviaineksesta irtoavan hienoaineksen. Hienoaines irrotetaan suodattimista auto-

tomaattisesti paineilmapulssilla ja palautetaan prosessiin osaksi asfalttimassaa.  

 

Murskaamolla pölyä syntyy kiviaineksen pudotuksista murskaimilta kuljetushihnoille 

ja seuloille, seulonnasta ja kiviaineksen siirroista kuljettimien taitekohdissa. Pölyn hai-

tallinen leviäminen ympäristöön estetään suihkuttamalla prosessiin vettä ja suojaamal-

la kuljettimet sekä muut huomattavat pölylähteet peittein, koteloinnein tai kattamisin. 

Pölyn leviämistä estetään myös porauskaluston koteloinnilla sekä murskauslaitoksen ja 

murskevarastokasojen sijoittelulla 

 

Kierrätysasfaltin murskaus ei ole pölyävä työvaihe, sillä sen sisältämän kiviaineksen 

hienoaines on sitoutuneena sideaineeseen.  
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Kiviaineksen kuormaus aiheuttaa vähäisessä määrin pölyä. Kylmän sora- tai kivimurs-

keen pölyämistä vähentää kuitenkin varastokasassa vallitseva kosteus (1,5 – 4,5 %) ke-

sän kuivuudesta riippuen. Kuormausalueen kastelu estää kuivimpana aikana kuitenkin 

pölyämisen. Meteorologiset olot (tuuli, sade, ilmanpaine, lämpötila) ja kiviaineksen 

kosteus vaikuttavat oleellisesti pölyn leviämiseen. 

 

Kuljetuksista aiheutuvaa pölyämistä torjutaan tuotantoalueella ajoreittien kastelulla.  

Yksityistie alueelle ei ole päällystetty, mutta tarvittaessa sitä parannetaan ja samalla 

levitetään esim. asfalttimursketta, jolloin kuljetuksista aiheutuva pölyäminen vähentyy 

huomattavasti. Tarvittaessa kulkureittejä kastellaan ja käytetään pölynsidonta-aineita.  

 

Hakijan mukaan pölyämisestä ei oletettavasti ole haittaa lähimmälle asutukselle etäi-

syys huomioiden. Louhintatoiminnan ja murskauslaitoksen aiheuttamat pölypäästöt 

jäävät lähinnä louhosalueelle ja sen välittömään läheisyyteen.  

 

Melu ja tärinä 

 Merkittävimmät melua tuottavat työvaiheet kiviainestuotantoon liittyen ovat kallion 

poraus ja räjäytys, ylisuurten lohkareiden rikotus sekä louheen murskaus tuotteiksi. 

Työkoneiden aiheuttamasta melusta merkittävimmän melulähteen muodostaa pyörä-

kuormaajien peruutushälytyssummeri.  

 

Kiviaineksen kuormaamisesta kuuluu pyöräkuormaajan moottorin käyntiääni. Kulje-

tuskalustosta aiheutuu normaalia liikennemelua. Kivenmurskaamon toimiessa eniten 

meluavia laitteita ovat murskaimet, pudotus murskan syöttösuppiloon, dieselgeneraat-

tori ja seulastot. Kierrätysasfaltin murskauksesta aiheutuu vähemmän melua kuin lou-

heen murskauksesta.   

 

Louhintojen räjähdysainemäärät suunnitellaan kenttäkohtaisesti huomioiden kohteen 

etäisyys, kallion tärinäjohtavuus ja häiriintyvien kohteiden rakenne. Räjäytyksissä syn-

tyvä tärinä ei hakijan arvion mukaan aiheuta vauriota lähimmissäkään häiriintyvissä 

kohteissa, jotka ovat yli 500 metrin etäisyydellä toiminta-alueesta. Räjäytystyöt järjes-

tetään niitä koskevien määräysten ja säännösten mukaan. Louhintaräjäytykset aiheut-

tavat toiminta-alueella merkittävimmän tärinän. Ennen kallion louhinnan aloitusta alu-

een lähimpiin rakennuksiin tehdään tarvittaessa tarkastus. Alueella suoritetaan koerä-

jäytyksiä, joiden aikana suoritetaan mittauksia lähimmissä vaurioherkissä kohteissa. 

 

 Asfalttiaseman merkittävimmät melulähteet ovat kiviaineksen kuormaus syöttölaittee-

seen, öljyntorjuntalaitteiston äänet sekä asfalttiaseman sekoittaja. Asfalttiaseman läh-

tömelutaso on huomattavasti pienempi kuin murskauslaitoksen, eikä asfalttiasema ha-

kijan arvion mukaan aiheuta kohtuutonta meluhaittaa yli 500 metrin etäisyydelle. As-

falttiaseman toiminnasta ei aiheudu häiriötä tai rakenteita vaurioittavaa tärinää. 

  

 Hakijan mukaan laitosten toiminnasta ei aiheudu ohjearvot ylittävää melua lähimmillä 

häiriintyvillä kohteilla. Hakijan mukaan avoimessa, esteettömässä ja pehmeässä maas-

tossa asfalttiaseman toiminnasta aiheutuva melu alittaa 50 dB n. 400 metrin matkalla 

ja 55 dB alle 250 metrin matkalla. Asfalttiasema sijoittuu lähimpiin häiriintyviin koh-

teisiin nähden n. 750 metrin etäisyydelle. Tämän lisäksi tuotantoalueen ja lähimpien 

häiriintyvien kohteiden välinen maasto on pääosin metsää, jota melun leviämisen kan-

nalta pidetään vaimentavana. Metsän hakkuilla ei olisi merkittävää vaikutusta meluti-
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lanteeseen. Asema ei sijoitu avoimeen ja esteettömään maastoon, eikä melu ole im-

pulssimaista, joten toiminnasta ei arvioida aiheutuvan ohjearvot ylittävää melua häi-

riintyvissä kohteissa toiminnan missään vaiheessa.  

 

 Murskausaseman ja louhintatoimintojen osalta melutasot ovat suuremmat, mutta 

murskausaseman ja toimintojen sijoittelulla voidaan melun leviämistä lähimpiin häi-

riintyviin kohteisiin vähentää huomattavasti. Hakija viittaa tielaitoksen ohjeeseen, jos-

sa murskauslaitoksen melun arvioidaan alittavan 55 dB n. 400 metrin ja 50 dB n. 600 

metrin matkalla. Uusimpien tutkimusten mukaan louhinta- ja murskausmelun keskiar-

voetäisyys, jonne 55 dB ulottuu, on n. 500 metriä (Kati Kahri, kivenmurskauksen ja 

louhinnan melu ympäristössä, opinnäytetyö 2009). Lisäksi hakija viittaa yleisesti me-

lumallinnusohjelmiin, jotka avoimessa ja esteettömässä maastossa antavat 45 dB me-

lulle n. 1100 m:n leviämisetäisyyden. Mallinnuksessa otetaan huomioon ns. pahin 

mahdollinen tilanne tuulensuuntineen ja –nopeuksineen. Tässäkin tapauksessa toimin-

ta sijoittuu maastoon siten, että melun haitallinen leviäminen rajoittuu pääasiassa lou-

hosalueelle. Toiminnan alkuvaiheessa melutilanne on pahin, mutta korjaantuu nopeas-

ti, kun toiminta on pääasiassa kallioleikkausten ympäröimänä.  

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

Alueella majoittuvan henkilökunnan sosiaalitilojen vedet kerätään umpisäiliöihin ja 

toimitetaan asianmukaisesti käsiteltäväksi. Louhinnasta saattaa aiheutua vähäisiä ja 

paikallisia päästöjä räjähdeainejäämistä. Jäämiä pyritään välttämään oikean räjähteen 

käytöllä sekä riittävällä räjäytysten suunnittelulla.  

 

Kiviaineksen murskauksesta ei synny päästöjä viemäreihin tai pohjaveteen, vaikka pö-

lyntorjunnassa käytetään vettä. Kiviaineksen murskauksessa pölyämisen vähentämi-

seksi prosessiin syötetään vettä, mutta määrä on niin alhainen, ettei se aiheuta valu-

mista. Liian suuren vesimäärän käyttö aiheuttaa ongelmia prosessille ja heikentää syn-

tyvän tuotteen laatua.  

 

Asfaltin valmistuksessa ei käytetä vettä ja siitä ei aiheudu päästöjä vesiin tai viemä-

riin. Kierrätysasfaltin murskauksessa saatetaan käyttää vähäisiä määriä vettä tuotanto-

teknisistä syistä, mutta vesimäärä on vähäisempi kuin normaalin kiviaineksen murska-

uksessa. Asfalttijätteen varastoinnin ympäristöriski on erittäin vähäinen, koska asfaltti-

jätteen ympäristökelpoisuudesta tehtyjen tutkimusten perusteella asfalttijätteestä ei 

liukene haitallisia aineita ympäristöön.  

 

Metyleenikloridi on myrkyllinen aine, mutta esim. vuototilanteessa se haihtuu nopeasti 

ilmaan, eikä aiheuta suurta vaaraa ympäristölle. Työntekijät ovat koulutettuja aineen 

käsittelyyn ja ainetta käsitellään suljetussa tilassa.  

  

Asfalttiasema-alue päällystetään kokonaan ja lähes kaikki toiminnot sijoitetaan tälle 

alueelle. Ainoastaan murskauslaitoksen polttoainesäiliö sijaitsee murskauslaitoksessa, 

jonka sijainti muuttuu toiminnan edetessä. Alueelle rakennettavalta huol-

to/tankkausalueelta hulevedet johdetaan öljynerotuskaivon kautta hallitusti maastoon. 

Muut pintavedet johdetaan saostusaltaan kautta hallitusti maastoon.  

 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen 
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Toiminnassa syntyy vuosittain 2 t sekajätettä, joka varastoidaan l,5 m
3
:n jäteastiassa ja 

jätehuoltoyritys toimittaa jätteet kaatopaikalle. Metalliromua muodostuu vuosittain 4 

tonnia ja se kerätään erilliselle siirtolavalle romuliikkeeseen toimittamista varten. Jä-

teöljyä, suodattimia ja rasvaisia trasseleita jne. muodostuu vuosittain 1000 l.  Jäteöljyt 

kerätään valuma-altaallisessa metallikontissa sijaitseviin tynnyreihin, jotka jäteöljyn 

käsittelyyn erikoistunut yritys noutaa ja toimittaa ongelmajätelaitokselle. Muut synty-

vät ongelmajätteet kerätään erillisiin astioihin, jotka tyhjentää kyseisen jätelajin käsit-

telyyn erikoistunut yritys tai jätteet toimitetaan itse ongelmajätteiden keräyspisteisiin.  

 

Ongelmajätteistä pidetään kirjaa, josta ilmenee jätteen laatu, varastointi, loppuvas-

taanotto sekä tapahtumapäivämäärät. Kirjanpito arkistoidaan NCC Roads Oy:n toi-

mintajärjestelmän ohjeiden mukaisesti vähintään kolmeksi vuodeksi. Jätteiden käsitte-

lyssä noudatetaan jätelakia ja –asetusta sekä kunnan jätehuoltomääräyksiä. Alueelle on 

tehty jätehuoltosuunnitelma, jota alueella toimivat aliurakoitsijat noudattavat.  

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA 

Toiminnan suunnittelu perustuu hakemuksen mukaan pitkäaikaiseen kokemukseen 

alan töistä. Toiminnan ympäristövaikutukset on arvioitu ja esitetty lupahakemuksen 

yhteydessä, eivätkä ne ylitä sallittuja raja-arvoja. Viime aikoina on tuotettu alalla lisää 

tutkimustietoa, jota ollaan julkaisemassa ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotan-

nossa nimisessä ohjeessa, joka on vielä luonnosvaiheessa ja liittyy parhaan käyttökel-

poisen tekniikan soveltamiseen.  

 

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltaminen tarkoittaa käytännössä hakijan mu-

kaan pöly- ja melupäästöjen vähentämistä, tässä tapauksessa käyttämällä nykyaikaisia 

laitteistoja ja laitoksia. Pöly- ja melupäästöjä torjutaan erittäin tehokkaasti. Murskaus-

työssä käytetään esim. Lokotrack-murskainta tai muuta vastaavaa parasta mahdollista 

käytettävissä olevaa tekniikkaa, jolloin pölyn leviäminen murskaamosta ympäristöön 

estetään mm. seuraavilla toimenpiteillä: 

1. Murskaamo varustetaan tarvittaessa kastelujärjestelmällä (vesitankki, pumppu ja 

vesisuihkuputkisto) siten, että murskainten syöttöaukkoihin ja kuljettimien purku-

kohtiin voidaan suihkuttaa korkealla paineella vettä. 

2. Murskaamossa käytetään pääosin koteloituja kuljettimia ja seulastoja. Lokotrack-

murskaimissa tai vastaavissa on vakiovarusteena dieselmoottorin äänenvaimennin 

ja vaimennettu moottorisuoja.  

 

Asfalttituotannossa on käytössä tekniikkaa, jolla päästöt minimoidaan mahdollisim-

man pieniksi. Kohteen suunnittelussa voidaan hakijan mukaan katsoa noudatetun 

muutoinkin parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatetta. Kaikki vaikutukset ympä-

ristöön on pyritty huomioimaan jo lupaprosessivaiheessa, jolloin toimintaan liittyvät 

epävarmuustekijät, jotka aiheuttavat riskitekijöitä on saatu hallintaan. Yrityksellä on 

voimassa ympäristönhallintajärjestelmä ISO 14001, joka takaa myös omalta osaltaan 

vaikutusten ennaltaehkäisyn ja seurannan. Porauksessa ja rikotuksessa käytetään myös 

parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisia laitteita.  

 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Toimintaa tarkkaillaan työmaapäiväkirjalla, johon kirjataan kaikki toimintaan liittyvät 

seikat.  
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POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Nykyaikaisiin, säännöllisesti huollettuihin laitoksiin liittyy hyvin vähän riskejä. Henki-

lövahinkojen estämiseksi alueella toimivilta henkilöiltä edellytetään suojaimien käyt-

töä sekä turvasäännösten osaamista ja noudattamista. NCC Roads Oy:n henkilökunta 

osallistuu työturvallisuuskoulutukseen. Ympäristöriskeistä merkittävimpiä ovat öljy-

vuodot. Öljyvuotojen estämiseksi laitteiden säännöllinen huolto ja oikea käyttö ovat 

keskeisessä asemassa. Öljyvuotojen riskit pyritään estämään jo ennakkoon käyttämällä 

2-vaippaisia öljysäiliöitä, kunnostamalla ja huoltamalla laitteisto säännöllisesti sekä 

tarkkailemalla toimintaa jatkuvasti. Mahdollisten öljyvuotojen varalta kaikkiin työko-

neisiin on varattu imeytysainetta.   

 

Tulipalojen varalta ensisammutuskalusto on jatkuvasti saatavilla mahdollisten sytty-

mispaikkojen lähistöllä. Mahdollisista onnettomuuksista ja häiriötilanteista tehdään 

vaadittavat ilmoitukset Jyväskylän kaupungin viranomaisille. NCC Roads Oy:llä on 

ISO 14001 mukainen sertifioitu toimintajärjestelmä, jonka avulla toimenpiteet suunni-

tellaan ennakkoon ja minimoidaan mahdolliset riskit.  

 

KAIVANNASJÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 

Alueella ei ole aiemmin ollut maa-ainestenottoa tai muuta tuotantotoimintaa. Kaivan-

naisjätteen synty liittyy pintamaiden poistoon, sillä louhinta- ja murskaustoiminnassa 

ei synny hyödyntämätöntä kiviainesta. Pintamaita muodostuu n. 50 000 – 100 000 

ktrm3. Pintamaat poistetaan vaiheittain. Pintamaita kuorittaessa ensimmäisenä poiste-

taan maan pinnassa oleva kasvillisuutta sisältävä kenttäkerros, josta poistetaan kannot, 

juurakot ja muut suurikokoista orgaanista kiinteätä ainesta sisältävät kappaleet. Kap-

paleet varastoidaan omalle kasalleen ja esim. haketetaan käytettäväksi energiantuotan-

toon. Pintamaat läjitetään varastokasoihin tuotantoalueen reunaosiin. Alkuvaiheessa 

läjitysalue on kaakkois- pohjoisosissa. Pintamaista rakennetaan meluvallit häiriöher-

kimmän asutuksen suuntaan ja ne ovat paikoillaan toiminnan päättymiseen saakka.  

  

Osa alueelta kuorituista pintamaista käytetään toiminnan päätteeksi alueen tasaukseen, 

luiskien muotoiluun ja maisemointiin. Pintaosista kuorittu kenttäkerros pyritään mah-

dollisuuksien mukaan käyttämään mahdollisimman lyhyen varastointiajan jälkeen 

maisemointiin. Alueen jälkikäyttö määrää miten pintamaita käytetään maisemoinnissa. 

Hyödyntämättä jäävät pintamaat kuljetetaan alueelta pois.  

 

Alueelta poistettava pintamaa on inerttiä epäorgaanista ainesta. Aineksen aiheuttamat 

ympäristövaikutukset liittyvät lähinnä maa-aineksesta sateen tai tuulen aiheuttaman 

eroosion myötä liikkeelle lähtevään hienoainekseen. Hienoaineksesta ei kuitenkaan ai-

heudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, sillä mahdollisesti irtoava aines on samaa 

mineraalista ainesta, josta alueen maaperä koostuu.  Louhosalueen hulevedet johde-

taan ojaan laskeutusaltaan kautta. Laskeutusaltaan tarkoituksena on muodostaa vesial-

las, jossa veden virtaus on niin hidas, että suspensiossa oleva hienoaines sedimentoi-

tuu altaan pohjalle. Hienoaines poistetaan säännöllisesti. Kantojen, juurakoiden ja 

muiden suurikokoisten orgaanisten kappaleiden poisto vähentää päästöjä veteen ja il-

maan. Orgaanisesta aineksesta syntyy hajoamisen sivutuotteena kaasuja (mm. hiilidi-

oksidi ja metaani), joiden päästöt ovat merkittävästi pienemmät, kun orgaaninen aines 

käsitellään asianmukaisesti. Asianmukaisella käsittelyllä voidaan myös torjua hakkuu-

jätteistä luonnollisen hajoamisen kautta syntyviä fosforipäästöjä. Arvion mukaan yli 
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95 % toiminnallisen alueen pintavesistä voidaan johtaa laskeutusaltaan kautta. Kai-

vannaisjätealueeksi laskettavan alueen koko huomioon ottaen vaikutus alueen vesi-

taseeseen on marginaalisen pieni. Alueelta kuorittavien pintamaiden vaikutukset ve-

den laatuun alueen ulkopuolella tulevat olemaan hyvin vähäiset.  

 

Ottaen huomioon, että alueelle ei olla varastoimassa jätettä, josta aiheutuu ympäris-

töön pilaantumisen vaaraa, ei alueen pintamaiden läjitystoiminta vaadi erillistä ana-

lyyttistä seurantaohjelmaa. Sen sijaan koko toiminnan vaikutuksia vesistöön seurataan 

lupaviranomaisen hyväksymän tarkkailusuunnitelman avulla. Vesistövaikutuksia pin-

ta- ja pohjavesiin tarkkaillaan laadullisesti näytteenotoin ja analyysein sekä pohjave-

teen lisäksi määrällisin pinnankorkeusmittauksin. Pintamaita läjitettäessä huomioi-

daan, ettei läjityskasoja tehdä liian jyrkin luiskin, jolloin on vaarana luiskan murtumi-

nen. Läjitettyjen pintamaakasojen pysyvyyttä tarkkaillaan silmämääräisesti koko toi-

minnan ajan.  

 

Maa-ainesottotoiminnan päättyessä muutetaan louhos jälkikäytön edellyttämän tilaan. 

Pinta- ja pohjavesien koko toiminnan ajan jatkuvalla tarkkailulla ollaan selvillä myös 

toiminnan vaikutuksista alueen maaperän laatuun, sillä maaperässä mahdollisesti ole-

vat haitalliset aineet vaikuttavat pinta- ja pohjaveden laatuun. Erillistä analyyttistä tut-

kimusta alueen pintamaille ei toiminnan päätteeksi ole tarpeen tehdä. Kaivannaisjät-

teenä pidettävät pintamaakasat puretaan toiminnan päätteeksi ja kuljetetaan alueelta 

pois. Tätä ennen kaikki maa-ainesten ottamistoimintaan liittyvät laitteet ja rakenteet 

poistetaan ja varmistetaan, ettei alueelle jää sinne kuulumatonta materiaalia.  

 

Mikäli alueella toiminnan aikana tapahtuu onnettomuus tai häiriötilanne, jossa maape-

rään joutuu sinne kuulumattomia mahdollisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aihe-

uttavia aineita, on maaperän puhtauden tutkimuksen tarve arvioitava myöhemmin uu-

delleen.   

 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY  

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 16.9. -

15.10.2010. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan ylei-

sesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. 

Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu sanomalehti Keskisuomalaisessa 16.9.2010. 

Asianosaiset on kuultu 14.9.2010 lähetetyllä virkakirjeellä.   

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Ympäristölupahakemuksesta on määräajassa jätetty 4 muistutusta. Lisäksi kuulemis-

ajan jälkeen on jätetty yksi asiaa koskeva kannanotto.  

 

Muistutuksessa A (16 kiinteistön yhteinen muistutus) vastustetaan luvan myöntämistä, 

koska hakemuksen mukaisesta toiminnasta aiheutuu terveyshaittaa, merkittävää muuta 

ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa, maaperän ja pohjaveden pilaantumista, veden-

hankinnan vaarantumista ja muuta ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua haittaa sekä 

eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta 

rasitusta, eikä lupien myöntämiselle ole ympäristönsuojelulain mukaisia edellytyksiä. 

Muistutuksen mukaan toiminta-alueen eteläpuolella n. 750 m:n etäisyydellä on asunto-
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alue ja n. 760 m:n etäisyydellä omakotitalokiinteistö, joka sijaitsee lähes samalla kor-

keudella kuin ottoalue. Lisäksi alueelle on rakenteilla sekä tarkoitus rakentaa omakoti-

taloja, lähimmillään n. 600 m:n etäisyydellä ottamisalueesta (liitteenä ko.määräalan 

kauppakirja). Vapaa-ajan asutusta on alle 1000 m:n etäisyydellä. Muistutuksessa viita-

taan hakemuksen liitteisiin, joiden mukaan 45 dB:n melualue ulottuu n. 1,1 km:n etäi-

syydelle ottamisalueesta. Vallitsevat tuulensuunnat ja eteläpuolisen asutuksen sijainti 

ottoalueen alapuolella huomioiden toiminnan melu todennäköisesti ylittää sallitut oh-

jearvot sekä vakituisen että loma-asutuksen osalta. Hakija tulee ainakin velvoittaa liit-

tämään hakemukseen melumallinnus, jotta melun leviämistä ympäristöön voidaan luo-

tettavasti arvioida. Muistutuksessa tuodaan esille toiminnan pöly- ja hajuhaitat ja vaa-

ditaan toiminnan rajoittamista louhinnan ja murskauksen osalta 1.10 – 30.4 väliselle 

ajalle ja asfalttiaseman osalta ajalle 1.5 – 30.9. sekä toiminta-ajaksi koko toiminnan 

osalta klo 7-18. Viikonloppuisin ja arkipyhinä toimintaa ei tule sallia. Muistutuksessa 

todetaan, että Laukaan kunnan puolella talousvesi kiinteistöihin hankitaan porakaivois-

ta ja pelätään toiminnasta aiheutuvien öljyvuotojen ja valumavesien pilaavan pora-

kaivoveden. Samalla vaaditaan, että lähinnä olevasta porakaivosta selvitetään hake-

musvaiheessa kaivon antoisuus ja veden laatu ja, että lupapäätöksessä määrätään haki-

jalle velvollisuus korvata kiinteistöjen liittämisestä vesiosuuskuntaan aiheutuvat kus-

tannukset kaivojen pilaantuessa. Hakemuksen mukaan liikenteestä aiheutuu ottoalueel-

le johtavan tien varressa oleville kiinteistöille eräistä naapuruussuhteista annetun lain 

17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Muistutuksessa vaaditaan li-

säksi lupaan seuraavia määräyksiä:  

- Räjäytykset tehtävä suunnitelmallisesti, arkisin klo 10 - 16, ennalta 

määrättynä aikana. Suunnitellusta toiminnasta tulee ilmoittaa kirjalli-

sesti etukäteen naapurustossa niille, joiden kiinteistöllä on asumis- 

tai lomakäytössä olevia rakennuksia.  

- Alueella on tehtävä alkukartoitus niille kiinteistöille, joiden voidaan 

arvioida olevan tärinälle alttiilla alueella ja etäisyydellä ottoalueesta. 

Räjäytyssuunnitelmiin on sisällytettävä suunnitelma tärinämittauksis-

ta, jotka toteutetaan ensimmäisen toimintakauden aikana. Mittaukset 

uusitaan myöhemmin.  

- Toiminnanharjoittaja tulee velvoittaa mittaamaan melua häiriintyvis-

sä kohteissa (vakituinen ja loma-asutus huomioiden) kesällä ja tal-

vella. Mittauksen ajankohdasta tulee ilmoittaa kirjallisesti etukäteen 

niille naapureille, joiden kiinteistöillä on asumis- tai lomakäytössä 

olevia rakennuksia.  

- Toimintaa ei saa aloittaa ennen lupa-asian lainvoimaista ratkaisemis-

ta. 

 

Muistutuksessa B todetaan, että toiminta aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa terveyshaittojen 

lisäksi kaikkia ympäristön pilaantumiseksi luettavia haittoja. Muistutuksessa vaaditaan 

selvittämään terveyshaitat, jotka seuraavat toiminnan aiheuttamasta melusta, pölystä ja 

vieraiden aineiden mahdollisesta pääsystä luontoon ilman, maaperän tai veden välityk-

sellä sekä haitat, jotka välillisesti tai välittömästi aiheuttavat lähialueen kiinteistöjen 

rahallisen tai käyttöarvon vähenemistä. Lisäksi pyydetään selvittämään haitat, jotka ai-

heuttavat liikenneturvallisuuden heikkenemistä ainakin Pommiovuorentietä käyttäville 

asukkaille sekä haitat, jotka muuttavat Pommiovuoren alueen monimuotoista maise-

maa ja eliöstöä, sekä estävät luonnonvarojen yleistä käyttöä.  
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Muistutuksessa C vastustetaan luvan myöntämistä, koska toiminta tulisi sijaitsemaan 

liian lähellä asutusta. Muistutuksen mukaan toiminnasta aiheutuisi jatkuvaa melua, pö-

lyä ja hajua, murskaamon läsnäolon laskisi kiinteistöjen arvoa ja kallionporaaminen 

aiheuttaisi tuhoja kiinteistöille. Muistutuksessa tuodaan esille huoli raskaan liikenteen 

lisääntymisestä johtuvasta liikenneturvallisuuden heikkenemisestä sekä epäillään, ettei 

Pommiovuorentie kestä kovaa rasitusta ja tie on tarkoitettu yksityiskäyttöön. Muistu-

tuksessa mainitaan, että Pommiovuorta ympäröi vesistö, jonka äärellä on paljon ympä-

rivuotista asutusta ja vapaa-ajanasutusta.  

 

Muistutuksessa D vastustetaan luvan myöntämistä ja siinä todetaan, että muistuttaja 

asuu toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä ja tontti rajoittuu liikennöintiin käy-

tettävään tiehen. Kiinteistö on ympärivuotisessa vapaa-ajan käytössä ja kasvimaa on 

tiehen rajoittuvalla tontin osalla. Muistutuksessa tuodaan esille toiminasta aiheutuvat 

melu- ja pölyhaitat, joiden takia mm. kasvimaanpito vaikeutuu ja kiinteistön arvo ale-

nee. Muistutuksessa kysellään mihin perustuu hakijan arvio, ettei melun ohjearvoja 

ylitetä. Suurin meluhaitta tulee liikenteestä, mistä ei mainita hakemuksessa lainkaan. 

Muistutuksessa epäillään, että Pommiovuorentie ei kestä lisääntyvää liikennettä ja lii-

kenneturvallisuus vaarantuu. Muistuttaja haluaa tietää onko vaihtoehtoista liikenneyh-

teyttä lainkaan mietitty. Muistutuksessa vaaditaan, ettei Pommiovuorentien asukkaiden 

käytössä olevaa yksityistien osuutta käytetä liikennöintiin. Räjäyttelyn ja liikenteen 

epäillään aiheuttavan vaurioita rakennuksille ja vaaditaan tarkastusta ennen toiminnan 

aloittamista. Lisäksi vaaditaan kaivoveden mittauksia. Muistutuksessa vastustetaan 

myös haettuja toiminta-aikoja ja vaaditaan rajaamaan toiminta-ajat normityöaikojen ja 

–työpäivien mukaan. Toimintaa ei tule sallia ympärivuotisesti.  Edellä mainitun ja 

naapuruussuhdelain 17 §:ään vedoten vastustetaan hakemusta. Jos lupa myönnetään, 

liikennöinti on ohjattava vaihtoehtoista reittiä myöten, liikenteen melu- ja pölyhaittoi-

hin on esitettävä yksityiskohtaisempi suunnitelma. 

Lausunnot  

Hakemuksesta on pyydetty lausunto perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaostolta 

ja Laukaan kunnalta.  

 

Perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaosto on 28.10.2010 päivätyssä lausunnos-

saan todennut seuraavaa:  

 

 Lupaehdoilla tulee varmistaa, ettei alueelle tuoda sinne sopimattomia maa-

aineksia tai muuta mahdollista terveyshaittaa aiheuttavaa jätettä. 

 Toiminnassa syntyvä melu ei saa ylittää lähimmässä häiriintyvässä kohteessa 

ekvivalenttimelutasoa Laeq (klo 7 - 22) 55 dBA (VNp 993/1992). 

 Kiviaineksen louhintaa ja murskausta ei tule sallia yöaikaan. Kiviaineksen lou-

hintaa, murskausta, kuormausta ja kuljetuksia ei tule sallia yöaikana.  

 Toiminta-alueen ja sinne johtavan tien hoito on järjestettävä siten, ettei pöly 

pääse leviämään haitallisesti ympäristöön. 

 Haitallisten aineiden (mm. öljytuotteet, polttoaineet, liuottimet) käsittely ja va-

rastointi tulee järjestää siten, että vuodot maaperään estetään. Ulkopuolisten 

pääsy toiminta-alueelle on estettävä. 

 Lähialueen talousvesikaivojen osalta tulee varmistua siitä, että veden laatu ei 

toiminnan edetessä heikkene (esim. tutkimalla talousvesikaivojen veden laatu 

vähintään kerran vuodessa). 
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Laukaan kunta 27.10.2010 päivätyssä lausunnossaan toteaa mm. seuraavaa: 

 

Suunniteltu toiminta-alue sijaitsee suhteellisen lähellä Metsolahtea, jonka rannalla on 

paljon vapaa-ajan asutusta. Pommiovuoren ja Kaakkosuon ja Metsolahden väliselle 

alueelle on myönnetty useita rakennuslupia, joista lähimpänä kiinteistölle Vuorinoro 

410 – 411 – 4 - 253, 25.8.2010 ympärivuotiselle asunnolle myönnetty lupa, tämän li-

säksi asuinrakennuksille on kyseiselle alueelle myönnetty ainakin kaksi muuta raken-

nuslupaa. 

 

Lausunnossaan Laukaan kaavoitus- ja rakennuslautakunta pitää meluselvityksen edel-

lyttämistä toiminnanharjoittajalta perusteltuna toiminnan laajuus ja sijainti huomioon-

ottaen. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta ihmettelee hakijan vastauksia Jyväskylän 

kaupungin ympäristötoimen pyytämiin lisäselvityksiin. Kaavoitus- ja rakennuslauta-

kunta toteaa lausunnossaan, että sama toiminnanharjoittaja kieltäytyi toimittamasta 

melumallinnusta Laukaan kunnassa sijaitsevaa toiminta-aluetta koskevan ympäristö-

luvan liitteeksi. Asiasta pyydettiin lausunto Keski-Suomen ELY-keskukselta, joka 

edellytti melumallinnuksen teettämistä, jossa näkyy vielä erikseen toiminnan alku- ja 

loppuvaiheen melutasot. Lausunnossaan Laukaan kaavoitus- ja rakennuslautakunta pi-

tää melumallinnuksen teettämistä lausunnon kohteena olevasta toiminnasta tarpeelli-

sena, koska toiminta-alueen läheisyyteen on myönnetty rakennuslupia vakituisille 

asuinrakennuksille ja koska toiminta-alue on laaja (11,5 ha). Murskaus- ja louhinta tu-

lisi ajoittaa niin, että kesälomakuukaudet rajataan toiminnan ulkopuolelle. Hajuhaitto-

jen torjuntaan tulee myös varautua. Alue on aikaisemmin ollut metsätalouskäytössä, 

siellä ei ollut melua tuottavaa toimintaa.  

 

Tarkastukset ja neuvottelut 

Alueella on tehty tarkastuskäynti 7.12.2010. Tarkastusmuistio on liitetty lupa-

asiakirjoihin.  

 

Hakijan kuuleminen 

Hakija on 18.11.2010 toimittanut hakemuksesta jätettyihin muistutuksiin ja lausuntoi-

hin vastineen ja siihen liittyvän melumallinnuksen 26.11.2010.  

 

Vastaus Laukaan kunnan lausuntoon: 

Lausunnossa esille tuotuun melumallinnustarpeeseen hakija toteaa toimittaneensa vas-

tineen yhteydessä melumallinnuksen. Bitumin osalta hakija viittaa Nynas Oy:n Bitu-

min turvallinen käsittely- käyttöoppaaseen, jossa mm. todetaan, että bitumi ei ole ym-

päristölle tai ihmiselle vaarallinen aine. Hajun leviämiseen on lähes mahdotonta puut-

tua nykyisillä menetelmillä ottaen kuljetukset huomioon, mutta hajun syntymiseen kyl-

lä kiinnitetään huomiota muun muassa pitämällä asfalttimassan valmistuslämpötilat 

riittävän alhaisina, että bitumi ei esimerkiksi syty palamaan. Niin kutsuttua ”blue smo-

ke” eli sinisen savun syntymistä pyritään valmistuksessa välttämään. Lämpötilaan 

kiinnitetään huomiota myös muiden ympäristöpäästöjen vuoksi, koska liian suuret 

lämpötilat kuluttavat tarpeettomasti polttoaineita. Palavan bitumin haju on huomatta-

vasti voimakkaampi ja kitkerämpi kuin ”höyryävän” bitumin haju. Bitumin haju 

häiritsee pääosin vain asfalttiasema-alueella eikä leviä laajalle alueelle ympäristöön. 

Terveydellistä haittaa bitumin hajusta ei ole osoitettu olevan. Jäteasfaltin varastoinnis-

ta ja käsittelystä aiheutuva ympäristöriski on vähäinen ja samalla viitataan asiasta teh-

tyihin tutkimuksiin, joissa on todettu, että esimerkiksi bitumista ei liukene veden vai-
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kutuksesta haitta-aineita ympäristöön tai liukenevat määrät ovat erittäin pieniä. Uusi 

asfalttimassa, jossa ei ole käytetty kierrätysasfalttia, ei sisällä terveydelle tai ympäris-

tölle vaarallisia aineita sellaisina pitoisuuksina, että tästä aiheutuisi haittaa tai ne 

ovat sellaisessa muodossa kiviainekseen sitoutuneena, että ne eivät sieltä liukene. 

Jäteasfaltin kohdalla tilanne on erilainen liikenteestä johtuvien päästöjen vuoksi. Pe-

rusoletus on, että tiellä olevan päällysteen pintaan saattaa jäädä haitta-aine jäämiä 

pakokaasuista ja renkaista. Kuinka paljon sadevedet sitten huuhtovat näistä haitta-

aineista pois, jää vain arvion varaan tällä hetkellä. Tiedossa kuitenkin on, että tien vie-

rellä olevista ojista mitatut haitta-ainepitoisuudet ovat huomattavasti korkeampia kuin 

tiessä tai päällysteen alla olevissa rakennekerroksissa mitatut pitoisuudet. Lisäksi on 

havaittu, että asfalttimassan ominaisuuksiin kuuluu haitta-aineiden pidättämiskyky eli 

massan sisässä olevat haitta-aineet tai siihen joutuvat haitta-aineet eivät pääse sieltä 

helposti ulos. Tähän vaikuttaa muun muassa bitumin kyky kapseloida esimerkiksi ras-

kasmetallipartikkeleita. Kokeissa havaitut liuenneet pitoisuudet esimerkiksi raskasme-

tallien osalta olivat lähes pääsääntöisesti alle sen, mitä esimerkiksi sallitaan juomave-

dessä oleville pitoisuuksille. Liukenemisnopeudet ovat myös alhaiset, joten lyhytaikai-

sessa varastoinnissa riskit edelleen pienevät. Siihen miten paljon esimerkiksi murskat-

tu kierrätysasfaltti on kosketuksissa sadeveden kanssa, voidaan vaikuttaa mm. kasojen 

peittämisellä tai kattamisella. Kierrätysasfaltin sisältämä bitumi sitoo hienoaineksen si-

ten, että kuiva asfalttimurske ei pölyä. Asfalttimurskeen hyödyntäminen on jätteen 

hyödyntämistä ja tällä säästetään asfaltinvalmistuksessa raaka-aineita ja energiaa. Lu-

van hakija vastustaa Laukaan kaavoitus- ja rakennuslautakunnan vaatimusta rajata ke-

sälomakuukaudet louhinnan ja murskauksen toiminta-ajoista pois. Perusteluna tälle on 

toiminta-alueen etäisyys loma-asutukseen käytettävistä kohteista. Samalla hakija muis-

tuttaa valtioneuvoston asetuksesta VNA 800/2010, jossa käsitellään louhimoiden toi-

mintaa ja niitä rajoituksia, joita sille tulisi asettaa. Toiminta-alue sijaitsee yli 500 met-

rin etäisyydellä olemassa olevista ja nyt rakennuslupavaiheessa olevista kohteista.  

 

Vastaus perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaoston lausuntoon: 

 

Lausunnossa vaadittuun yöaikaisen toiminnan rajoittamiseen hakija viittaa uuteen val-

tioneuvoston asetukseen, jonka mukaan tietyin ehdoin voidaan toimintaa tehdä 

esimerkiksi klo 06 – 07 välisenä aikana kuten valmistelevat työt. Yöaikaan tehtävät 

työt tie – tai rataverkolla saattavat vaatia kuljetuksia yöllä. Jos yöaikainen kielto on 

ehdoton, luvanhakijan mahdollisuus osallistua kilpailuun yöaikaisista töistä hankaloi-

tuu huomattavasti. 

 

Vastaus muistutukseen A: 

Muistutuksen tekijät vastustavat sekä ympäristölupa- että maa-aineslupahakemuksen 

hyväksymistä. Hakija vastaa muistutukseen kokonaisuudessaan, koska 

asiat koskevat lähinnä ympäristölupahakemusta. Muistuttajat ovat sitä mieltä, että lu-

pien myöntämiselle ei ole ympäristönsuojelulain mukaisia edellytyksiä, mistä hakija 

on eri mieltä. Muistutuksessa väitetään omakotitalokiinteistön sijaitsevan lähes samal-

la korkeudella kuin ottoalue ja että tämä on rasituksen kannalta merkittävää, mutta ei 

mainita millä tavalla se on merkittävää rasituksen kannalta. Omakotitalon korkeus-

asema on peruskartan mukaan +135 – +140 metriä välissä. Ottoalueen pohjantaso on 

ottamissuunnitelman mukaan alimmillaan +155 metriä. Eli eroa tähän on lähes 20 met-

riä. Ottoalueen korkein kohta on yli +180 metriä. Jolloin eroa syntyy lähes 50 metriä. 

Väite omakotitaloalueen ja ottoalueen samasta korkeustasosta on väärä. Lisäksi erittäin 
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merkittävää rasituksen kannalta on se, että omakotitalon ja ottoalueen väliin jää itse 

Pommiovuoren huippuosa, joka toimii tähän suuntaan erittäin tehokkaana maastoes-

teenä toiminnan näkyvyyden, melun ja pölyn leviämisen kannalta. Lisäksi on kiinnitet-

tävä huomiota toiminta-alueen ja talon väliseen etäisyyteen (760 m), joka on siis lähin 

mahdollinen etäisyys ja toiminnan puolivälissä murskaimella ja talolla on etäisyyttä yli 

850 metriä. Etäisyys tulee arvioida häiriölähteestä eikä toiminta-alueen rajasta, mutta 

lähimmät etäisyydet on selkeyden vuoksi ilmoitettu toiminta-alueen rajoista. Kun toi-

minta siirtyy louhokseen heti alun jälkeen, louhoksen seinämät toimivat myös tehok-

kaana esteenä melun ja pölyn leviämiselle. Tällä hetkellä lähin asuintalo on rakentu-

massa noin 600 metrin etäisyydelle lähimmillään toiminta-alueen rajasta. Tämän ra-

kennuspaikan korkeusasema on suunnilleen sama kuin omakotitalon, eli alle +140 

metriä ja toiminta-alueen väliin jää vaihtelevaa maastoa. Pommiovuoren huippuosa 

suojaa osittain myös tätä määräalaa. Muistutuksessa on mainittu muitakin joko raken-

teilla olevia tai olemassa olevia asuinrakennuksia, mutta häiriöiden määrä pienenee 

etäisyyden kasvaessa. Myös olemassa olevien loma-asuntojen sijaintiin otetaan kantaa. 

Kaikkiin kohteisiin on yli 500 metriä etäisyyttä, minkä voidaan katsoa olevan riittävä 

etäisyys häiriintyvästä kohteesta. Melumallinnus vahvistaa tätä oletusta. Muistutukses-

sa katsotaan, että ottoalueen lähellä on huomattavasti enemmän asutusta kuin hake-

muksissa väitetään. Hakemuksissa ei ole kaikkia rakennuksia kerrottu erikseen vain 

ainoastaan lähimmät. Alue on harvaan asuttua ja etäisyyksistä johtuen luvanhakija ei 

ole jokaista asuinrakennusta kartoittanut erikseen. Luvanhakija huomauttaa jälleen val-

tioneuvoston uudesta asetuksesta VNA 800/2010, jossa on määritelty muun muassa 

suojaetäisyyksiä. Muistuttajien väite siitä, että ottoalueen läheisyydessä, joksi voidaan 

katsoa alle 500 metrin etäisyys, on huomattavasti enemmän asutusta kuin mitä hake-

muksissa väitetään, ei perustu todellisuuteen. Toiminta-alueesta alle 500 metrin säteel-

lä ei ole asuinrakennuksia tai mitään muitakaan rakennuksia. Sama pätee vielä 600 

metrin etäisyydelle ja nykytilanteessa vielä 750 metrin etäisyydelle. 

Melun osalta hakija toteaa, että hakemuksessa mainittu 45 dB melun leviäminen 1 100 

metrin etäisyydelle on leviämisetäisyys pahimmassa mahdollisessa tilanteessa. Tässä 

tapauksessa maasto ei ole avoin tai esteetön ja tuuletkaan eivät aina puhalla samasta 

suunnasta jne. Asia on varmistettu vastineen jälkitoimituksena tulleessa melumallin-

nuksessa.  

Pöly ja hajuhaittaan luvanhakija on osittain vastannut jo tässä vastineessa aiemmin. 

Etäisyydet ovat niin pitkät, että kohtuutonta rasitusta ei synny lähimmille häiriintyville 

kohteille. Asfalttiaseman toimintaan ei juuri liity pölyäminen. Asfalttiasema on varus-

tettu pölynsuodatusjärjestelmällä, jolla päästään hyvään suodatustehokkuuteen. Työ-

koneiden aiheuttamaa pölyämistä estetään kastelemalla kulkureittejä sekä päällystä-

mällä asema-alue. Luvanhakijan mielestä louhintaa ja murskausta ei tule rajoittaa välil-

le 1.10. – 30.4., koska tähän ei ole tarvetta tai asiallisia perusteluja. Pelkästään loma-

kiinteistöjen sijainti ja olemassa olo yli 800 metrin etäisyydellä ei riitä luvanhakijan 

mukaan perusteluksi. 

Muistuttajien mielestä luonnollinen kosteus estää niin sanottuna talviaikana pölyhait-

taa ja lumi estää meluhaittaa. 1.5. – 30.9. välisenä aikana voidaan käyttää murskaus-

prosessissa vettä, joka vähentää pölyämistä huomattavasti. Vettä käytetään tarvittaessa 

myös talviaikana, kun ilma on kuivaa. Tilanne saattaa olla tällainen, kun pakkasta on 

tarpeeksi ja lunta ei sada. Veden suihkutusjärjestelmät ovat jo käytössä useilla murs-

kaamoilla ja sen toiminnasta on hyviä kokemuksia myös talviaikana. Kun etäisyydet 

ovat riittävät, toiminta-aikojen rajaamiselle ei ole siis perusteluja. Asfalttiaseman toi-

minnan rajaaminen välille 1.5. – 30.9. ei ole perusteltua, koska päällystyskausi on tyy-
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pillisesti Jyväskylän alueella 1.4. – 30.11. välisenä aika. Asfalttiaseman toiminta-

aikaan on hakemuksessa kiinnitetty huomiota, koska Suomessa ei talviaikaan tyypilli-

sesti päällystetä. Joitain poikkeuksia tähän on, mutta ne ovat harvinaisia. 

Toiminta-aikoihin otetaan muistutuksessa vielä erikseen kantaa ja siinä vaaditaan, että 

kaikki toiminta tulisi tapahtua kello 7 – 18 välisenä aikana. Luvanhakija katsoo, että 

tällaiseen rajoittamiseen ei ole olemassa mitään perusteluja. Toimintaa ei tule 

tarpeettomasti rajoittaa, koska se vaikuttaa tarpeettomasti luvanhakijan toimintaan. 

Muistutuksessa otetaan kantaa talousvesiin eli tässä tapauksessa porakaivoista 

otettavaan pohjaveteen. Toiminnalla ei voida katsoa olevan vaikutusta näin etäälle 

kuin missä porakaivot ovat. Laadun tarkkailu ei ole perusteltua etäisyydestä johtuen ja 

lisäksi maaston muodot ovat sellaiset, että toiminnasta aiheutuvat mahdolliset muutok-

set ovat vähäisiä ja ne ovat paikallisesti vain toiminta-alueella. Tästä on tehty viime 

aikoina tutkimuksia, joihin luvanhakija viittaa jo hakemuksissa. Jos alueella tapahtuu 

pohjavedet pilaava vahinko, luvanhakija on lain mukaan korvausvelvollinen. Kallio-

pohjaveden laatu saattaa muuttua myös luontaisesti.  

Liikenteen osalta hakija viittaa jo aiemmin kertomaansa ja toteaa, että liikenne ei kuu-

lu ympäristölupamenettelyn mukaisiin asioihin. Lisäksi yksityistie sijaitsee UPM-

Kymmenen omistamalla maalla. Muistutuksessa esitettyä kohtuutonta rasitusta ei ole 

perusteltu tai kerrottu mitä kohtuuttomat rasitukset ovat. 

Muistutuksessa on käsitelty vielä tilannetta, jossa lupa myönnetään. Räjäytysten osalta 

luvanhakija ehdottaa kellon ajan osalta aikaväliä 08 – 18, muutoin kohdan vaatimus 

täyttyy jo lain mukaan. Luvanhakija ei pidä perusteltuna pitää alkukartoitusta, koska 

etäisyydet ovat niin suuret lähimpiin rakennuksiin, mutta asiasta voidaan tarvittaessa 

neuvotella. Myös tärinämittauksia luvanhakija ei pidä tästä syystä perusteltuna. Sama 

koskee melumittauksia. Mallinnus riittää tässä tapauksessa. Toimintaa ei ole haettu 

aloitettavaksi ennen lupa-asian lainvoimaiseksi tuloa, joten se vaatimus täyttyy. Perus-

teluja lupahakemusten hylkäämiselle ei ole eikä myöskään ylimääräisille rajoituksille. 

 

Vastaus muistutukseen B: 

Hakijan mukaan luvan käsittelyn yhteydessä on huomioitava mm. etäisyydet lähimpiin 

häiriintyviin kohteisiin sekä toiminnan luonne, jota on viime aikoina tutkittu juuri tästä 

näkökulmasta. Luvanhakijan näkemyksen mukaan toiminta ei aiheuta sellaisia terve-

yshaittoja tai ympäristön pilaantumisenvaaraa, jotka estäisivät luvan myöntämisen, kun 

toiminnassa noudatetaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) sekä parhaita käyt-

tökelpoisia toimintatapoja (BET). 

 

Muistuttajat ottavat erityisesti seuraavat asiat esille: 

1) terveyshaitat, jotka seuraavat toiminnan melusta, pölystä ja vieraiden aineiden 

mahdollisesta pääsystä luontoon ilman, maaperän tai veden välityksellä, 

2) haitat, joiden välillisesti tai välittömästi voidaan nähdä aiheuttavan lähialueella 

olevien kiinteistöjen rahallisen tai käyttöarvon vähenemistä, 

3) haitat, jotka aiheuttavat liikenneturvallisuuden heikkenemistä ainakin 

Pommiovuorentietä käyttäville asukkaille sekä 

4) haitat, jotka muuttavat Pommiovuoren alueen monimuotoista maisemaa ja eliöstöä 

sekä estävät luonnonvarojen yleistä käyttöä. 

  

Kohta 1):Aiemmin kerrotun mukaan terveyshaittoja ei synny tälle etäisyydelle ilman, 

maaperän tai veden välityksellä. Jos alueella tapahtuu onnettomuus tai vakava 

ympäristövahinko, niin luvanhakija on velvollinen puhdistamaan ja korvaamaan 
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aiheutuneet vahingot. 

Kohta 2): Jos tällaista on osoitettavissa, niin korvausta voi hakea erikseen, kun todis-

teet ovat pitävät. 

Kohta 3): Liikenneturvallisuuteen liittyvät haitat eivät kuulu ympäristölain mukaiseen 

ympäristölupamenettelyyn. Luvanhakija on velvollinen noudattamaan tältä osin sitä 

mitä muualla laissa on määrätty. 

Kohta 4): Mistään yhteydestä ei ole ilmennyt, että Pommiovuoren alue olisi maisemal-

taan monimuotoinen tai tärkeä. Sama koskee alueen eliöstöä. Suunnitelma-alue on 

talousmetsää, jolla on suoritettu lähiaikoina avohakkuita. Lähteenä tiedolle toimii 

muun muassa OIVA-järjestelmä sekä Keski-Suomen Poski-projektin tulokset. 

 

Vastaus muistutukseen C: 

Muistutuksessa otetaan kantaa muun muassa meluun, pölyyn, hajuun ja liikenteeseen. 

Liikenne ei kuulu ympäristölupamenettelyyn, koska asia on yksityisoikeudellinen. 

NCC Roads Oy:llä on oikeus tien käyttöön maanomistajan kanssa solmitun sopimuk-

sen kautta. Luvanhakija huomauttaa, että yksityistie sijaitsee kokonaisuudessaan UPM-

Kymmene Oyj:n omistamalla kiinteistöllä. Luvanhakija on hakemuksissa ilmoittanut 

parantavansa tietä tarvittavilta osiltaan muun muassa kantavuuden osalta, joten tien 

kunnosta tullaan huolehtimaan hyvin. Myös tien pölyämiseen voidaan tehokkaasti vai-

kuttaa eri keinoilla kuten esimerkiksi kastelemalla tietä riittävästi kuivana aikana. 

Jos on todettavissa, että toiminnasta aiheutuu kiinteistöille vahinkoa tai niiden arvo 

laskee, korvauksia on tässä tapauksessa mahdollista hakea. Tätä ei kuitenkaan voida 

toteuttaa etukäteen, koska toimintaa ei ole vielä olemassa alueella. Lisäksi arvon ale-

neminen ja vahingot on pystyttävä pitävästi todistamaan. Luvanhakija huomauttaa, että 

toiminta sijoittuu tällä hetkellä lähimmistä rakennuksista yli 700 metrin etäisyydelle, 

joka tällä hetkellä mielletään riittäväksi etäisyydeksi lähimmistä häiriintyvistä kohteis-

ta. Lupahakemuksessa on huomioitu vesistön läheisyys. Toiminta kuitenkin sijoittuu 

riittävälle suojaetäisyydelle. Tämän vastineen mukana toimitetaan jälkitoimituksena 

melumallinnus, josta voidaan selkeästi todeta melun leviämisen laajuus. Luvanhakija 

ei katso pilaavansa tulevalla toiminnalla luonnonrauhaa tarpeettomasti. 

 

Vastaus muistutukseen D: 

Muistutuksessa otetaan kantaa liikenteeseen niin yksityistiellä kuin 

yleisellä tiellä. Muistuttajan huoli on perusteltu, mutta asia ei kuulu ympäristönsuoje-

lulain mukaiseen ympäristölupamenettelyyn, vaan kyseessä on yksityisoikeudellinen 

asia. Maanomistajan ja luvanhakijan välinen sopimus oikeuttaa luvanhakijan käyttä-

mään yksityistietä. Yleisentien turvallisuudesta vastaa ELY-keskus ja siihen liittyvät 

asiat tulisi käsitellä tätä kautta. Kuitenkin huomiona liikennöintiin yleisellä 

tiellä, niin luvanhakijaa koskettavat lait ja säädökset koskien tätä aihetta samalla taval-

la kuin muistuttajaakin. Liikennöintiä yleisellä tiellä ei voida perusteettomasti rajoit-

taa. Vaihtoehtoisen liittymän ja uuden tieyhteyden rakentaminen muodostuvat melko 

kohtuuttomiksi. Lisäksi muistutuksessa esitetty uusi liittymän paikka ei sovellu 9 tien 

hierarkiaan. Pommiovuorentien liittymäaluetta voidaan parantaa, mutta parantaminen 

jää tietä hallinnoivan tahon vastuulle. Luvanhakija on ilmoittanut lupahakemuksessa, 

että se tulee huolehtimaan yksityistien kunnosta. Luvanhakijan vastuulla on myös yksi-

tyistien pölyämisen estäminen. Pölyämistä voidaan ehkäistä kastelulla. Myös esimer-

kiksi asfalttimurskeen käytöstä soratien kulutuskerroksena on positiivisia kokemuksia 

niin kantavuuden parantumisen kautta kuin pölyämisen vähentymisen kautta.  

Muistuttaja ottaa kantaa meluun, toiminta-aikoihin, tärinään sekä vaikutuksesta 



 18 

pohjaveteen (lähteeseen joka sijaitsee tontilla). Toiminta sijoittuu yli 700 metrin etäi-

syydelle kyseisestä kiinteistöstä. Toiminnalla ei voida katsoa olevan merkittäviä vaiku-

tuksia pohjaveteen tai rakennusten perustuksille näin etäälle. Toiminta-ajat ovat määri-

telty joustavuuden vuoksi väljiksi ja markkinoiden tilanteita huomioon ottaen. Toimin-

ta-ajat myötäilevät valtioneuvoston uuden asetuksen aikarajoja huomioiden, että etäi-

syys lähimpään häiriintyvään kohteeseen on yli 500 metriä. Poikkeustapaukset toimin-

nassa eivät ole käytäntö. Louhintaa (sisältäen räjäytykset) ja murskausta ei tehdä yöai-

kana valmistelevia töitä lukuun ottamatta (klo 06 – 07). Kuljetuksia ja asfalttiasemaa 

käytetään yöaikana vain erityisissä tilanteissa, joista ilmoitetaan etukäteen ja niille hae-

taan toimivaltaiselta viranomaiselta erikseen lupa. 

 

Vastineen yhteydessä toimitetussa melumallinnuksessa on mallinnettu suunnitteilla 

olevan kallion louhinnan, kivilouheen ja kierrätysasfaltin murskauksen sekä 

asfalttimassan valmistuksen aiheuttama päivä- ja yöajan melu toiminta-alueen ympä-

ristöön toiminnan aloitustilanteessa, puolivälissä ja lopputilanteessa. Toiminnassa on 

huomioitu melulähteinä poravaunu, rikotin, murskauslaitos (Lokotrack tai vastaava 

siirrettävä laitos), kauhakuormaajia 2 kpl ja asfalttiasema ja niiden melua tuottava ko-

konaisaika. Asfalttiasema on normaalisti toiminnassa vain klo 6–22, mutta laskennassa 

on huomioitu aseman kiireellisin toimintakausi, jolloin toimintaa on mahdollisesti ym-

päri vuorokauden. Vielä epäselvää on, voiko asfalttiasema olla toiminnassa heti lou-

hinnan aloitustilanteessa. Mallinnuksessa asfalttiaseman toiminta on kuitenkin huomi-

oitu alusta asti. Lisäksi on arvioitu liikenteen aiheuttama melutaso ja tehty tarvittavat 

melun impulssimaisuus- ja kapeakaistaisuuskorjaukset. Vaimennustekijöinä on huo-

mioitu mm. geometrinen leviäminen, estevaimennus ja maavaimennus. Puuston 

melua vähentävää vaikutusta ei ole huomioitu. Melun leviäminen on laskettu kaikissa 

toimintavaiheissa siten, että alueelle on tehty meluntorjuntana 6 m korkea meluvalli 

(maavalli tai varastokasa) murskauslaitoksen pohjoispuolelle. Vallilla estetään melun 

leviämistä pohjois-koillissuunnassa oleville lomarakennuksille. Mallinnuksen mukaan 

louhinta-, murskaus- ja asfalttiasematoiminnan yhdessä aiheuttama keskiäänitaso to-

teuttaa (alittaa) VNp:n 993/1992 melun ohjearvot kaikissa mahdollisesti häiriintyvissä 

kohteissa kaikissa laskentatilanteissa, kun meluntorjunta on toteutettu.  

 

Melumallinnuksen mukaan tuloksia tarkasteltaessa ja meluntorjunnassa on huomioita-

va, että murskauslaitoksen pohjoispuolelle mahdollisimman lähelle murskaa tulee si-

joittaa kaikissa tilanteissa 6 m korkea melun leviämistä estävä valli. Valli voi muodos-

tua esim. pintamaista tai varastokasoista. Murskauslaitoksen sijaintia alueella voidaan 

muuttaa melko vapaasti, kunhan meluvalli on sijoitettu sen pohjoispuolelle. Mallin-

nuksessa suositellaan myös, että varsinkin louhinnan aloitustilanteessa rikotin pidetään 

meluvallin eteläpuolella. Koska toiminnan aiheuttama keskiäänitaso muutamalla loma-

rakennuksella on vain vähän alle 45 dB, vaikka meluntorjuntatoimet on huomioitu, 

suositellaan melutason mittausta mahdollisesti häiriintyvissä kohteissa toiminnan aloit-

tamisen jälkeen maavallien ja muiden mahdollisten meluntorjuntatoimenpiteiden val-

mistuttua. 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää luvan NCC Roads 

Oy:lle Jyväskylän kaupungin Savion kylän 179-412-20-24 tilalla tapahtuvaan kallioki-

viaineksen louhintaan ja murskaamiseen, asfalttiaseman toimintaan sekä kierrätysas-
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faltin varastointiin ja käsittelyyn. Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen ja tämän 

päätöksen lupamääräysten mukaisesti. Muilta osin toiminta on järjestettävä asfalt-

tiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (VNa 

448/2010) sekä kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympä-

ristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (VNa 800/2010) mukaisesti.  

 

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin  
 

Perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaoston ja Laukaan kunnan esittämät seikat on 

huomioitu pääpiirteissään lupamääräyksissä. Laukaan kunnan vaatimat meluselvityk-

set on tehty.    

 

Vastaus muistutuksiin 

Muistutuksissa on pääsääntöisesti vastustettu hanketta samoilla perusteilla, joten ohes-

sa on vastaus yhteisesti kaikkiin muistutuksiin. Lisäksi muistutuksissa ja kannanotoissa 

tämän toiminnan osalta esitettyjä seikkoja on otettu huomioon lupamääräyksissä ja lu-

van yleisissä perusteluissa ilmenevällä tavalla.  

 

Toiminta-ajat: 

Räjäytysaikaa on rajattu klo 8-18 väliselle ajalle. Muutoin toiminta-aikojen rajoittami-

nen ei ole tarpeen, kun noudatetaan annettuja määräyksiä.  

 

Maisema, virkistyskäyttö ja suojeltavat lajit: 

Maisema-arvot ja luonnon virkistyskäyttöarvot on käsitelty maa-ainesluvan yhteydes-

sä.  

 

Kaivojen vedenlaatu, pohjavesien, vesistön pilaantuminen: 

Kallionlouhinnassa ja murskauksessa ei synny varsinaisia jätevesiä, mutta alueen hule-

vedet saattavat jossain määrin sisältää mm. kiintoainesta ja räjäytyksistä ympäristöön 

kulkeutuu mm. vesistössä happea kuluttavia typpiyhdisteitä. Lupamääräyksissä valu-

mavedet on edellytetty johdettavaksi riittävän kokoisen ja rakenteeltaan asianmukaisen 

laskeutusaltaan kautta ennen niiden johtamista maastoon imeytettäväksi. Edellä maini-

tuilla järjestelyillä varmistetaan, ettei lietettä tai muita haitta-aineita pääse valumavesi-

en mukana suoraan vesistöihin. Toimintapaikan etäisyys vesistöihin ja häiriintyviin 

kohteisiin huomioiden ei räjähdysainemääristäkään ennalta arvioiden aiheudu vesistön 

tai kaivojen pilaantumista.  

 

Talousvesikaivojen etäisyyksien perusteella on arvioitu toiminnan mahdolliset vaiku-

tukset kaivojen antoisuuteen ja/tai veden laatuun. Kaivojen tarkkailusta on annettu lu-

pamääräys niiden aineiden osalta, joita toiminnasta on mahdollista joutua maaperään.  
 

Polttoaineiden ja muiden öljytuotteiden varastoinnista ja käsittelystä sekä vahinkoti-

lanteisiin varautumisesta on annettu määräyksiä, joilla varmistetaan, ettei polttoaineita 

tai muita öljytuotteita pääse maaperään, pohjaveteen tai vesistöön.   

 

Melu ja tärinä: 

Meluhaittoja on arvioitu hakijan teettämän melumallinnuksen, häiriintyvien kohteiden 

sijainnin, määrän, herkkyyden ja alueen muiden ominaispiirteiden perusteella. Ympä-

ristölupaviranomainen katsoo, että toiminta ko. paikkaan on järjestettävissä siten, että 
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sallitut melutasot toteutuvat ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta rasitusta, terve-

yshaittaa tai yleisen viihtyvyyden merkittävää vähentymistä alueella melun muodossa. 

Melun osalta on annettu määräyksiä enimmäismelutasosta ja meluntorjunnan toteutta-

misesta. Luvanhaltija on määrätty mittaamaan meluja ympäristössä ohjearvojen nou-

dattamisen varmistamiseksi ja meluntorjunnan tehostamistarpeen määrittämiseksi. Tä-

rinän osalta on annettu myös määräyksiä mm. katselmuksista ja räjäytysten suorittami-

sesta.  

 

Liikenne ja siitä aiheutuvat haitat: 

Muistutuksien mukaan liikenne tulisi aiheuttamaan pöly- ja meluhaittoja sekä vaaran-

taisi liikennettä ja Pommiovuorentien kuntoa. Yleisillä teillä tapahtuva toiminta-alueen 

ulkopuolinen liikenne ei kuulu ympäristöluvassa käsiteltäviin asioihin. Sen sijaan yksi-

tyistien pölyntorjunnasta on annettu luvassa määräyksiä. Liikenteen meluhaitat yksi-

tyistiellä on selvitetty melumallinnuksella, jonka mukaan liikenteestä ei aiheudu oh-

jearvoja ylittäviä melutasoja päivä- tai yöaikaan.  

 

Kiinteistön arvon aleneminen:  

Rakennuksille mahdollisesti aiheutuvien haittojen korvaamisesta päättäminen tai kiin-

teistöjen arvon alenemista koskevat seikat eivät kuulu ympäristöluvassa käsiteltäviin 

asioihin. Kun noudatetaan luvassa annettuja räjäytyksiä sekä melun- ja pölyntorjuntaa 

koskevia määräyksiä ja huomioidaan naapureihin jäävät suojaetäisyydet, ei toiminnasta 

ennalta arvioiden aiheudu vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle.  

 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 Toiminta-aika 

1. Kalliokiven irrotusta ja rikotusta saa tehdä arkisin (ma-pe) klo 07 - 22 ja kiviainek-

sen sekä asfaltin murskausta arkisin (ma - pe) klo 06 - 22. Räjäytykset tulee suorit-

taa arkisin (ma-pe) klo 08-18. Asfalttiasema saa toimia 1.4. – 30.11. välisenä aika-

na arkisin (ma-pe) klo 06 - 22. Kuormausta ja kuljetuksia Pommiovuorentien kaut-

ta saa tehdä arkisin klo 06 - 22 välisenä aikana. Toimintoja ei saa harjoittaa viikon-

loppuisin eikä juhlapyhinä.  

 

Mikäli asfalttiaseman toimintaa pitää pakottavista tai ennakoimattomista syistä 

suorittaa em. ajankohdista poiketen yöllä tai talviaikaan, tulee siitä ilmoittaa etukä-

teen valvontaviranomaisille ja Pommiovuorentien välittömässä läheisyydessä ole-

ville asuinkiinteistöille. Yöaikaista (klo 22 - 06) asfaltinvalmistusta, liikennöinti 

mukaan lukien saa suorittaa enintään 14 vrk:n ajan kalenterivuodessa ja talvella 

1.12. – 30.4 välisenä aikana enintään 10 vrk:n ajan (YSL 43 §, NaapL 17 §, VNa 

800/2010 8 §)  

 

Tuotanto 

2. Vuosittain alueella saa valmistaa mursketta enintään 400 000 tonnia ja tuoda ki-

viaineksia alueen ulkopuolelta enintään 10 000 tonnia. Asfalttilajikkeita saa val-

mistaa enintään 70 000 tonnia vuodessa. Jäteasfalttia saa vastaanottaa alueelle, 

murskata ja hyödyntää uusioasfaltin valmistuksessa enintään 10 000 tonnia vuo-

dessa. Jäteasfalttia saa varastoida alueella korkeintaan 3 vuoden ajan ennen sen 

hyödyntämistä. (YSL 43 §, JL 6 §) 

 

Melu ja tärinä 
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3. Toiminnoista liikenne mukaan lukien aiheutuva melu ei saa ylittää asuntojen piha-

alueilla päivällä klo 7 - 22 melun keskiäänitasoa 55 dB eikä yöllä klo 22 - 6 keski-

äänitasoa 50 dB. Loma-asutukseen kuuluvilla alueilla melutaso ei saa ylittää klo 7 - 

22 keskiäänitasoa 45 dB eikä yöllä klo 22 - 6 keskiäänitasoa 40 dB. (YSL 43 §, 

NaapL 17 § ja VNp 993/92, VNa 800/2010 7 §).  

 

4. Murskauslaitteisto on sijoitettava kiviaineksesta ja murskekasoista tai pintamaista 

rakennetun vähintään 6 metriä korkean meluvallin suojaan vallien eteläpuolelle. 

Rikotuksen tulee tapahtua meluesteen suojassa. Melulähteet on muutoinkin sijoi-

tettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle ja 

melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan tulee estää aseman rakenteilla 

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

murskekasojen ja pintamaakasojen sijoittelulla sekä louhinnan etenemissuunnan 

valinnoilla on pyrittävä toiminnan joka vaiheessa minimoimaan melun leviämistä 

häiriintyvien kohteiden suuntaan. Meluesteet on rakennettava melulähteen välittö-

mään läheisyyteen. (YSL 43 §, NaapL 17 §, VNp 993/92, VNa 800/2010 6 §)  

 

5. Toiminnanharjoittajan on mitattava toimintojen ja toiminta-alueen liikenteen aihe-

uttama yhteismelutaso vähintään kahdessa lähimmissä häiriintyvässä kohteessa 

vuoden sisällä toiminnan aloittamisesta ja sen jälkeen valvontaviranomaisen mää-

räyksestä, mikäli toiminnasta aiheutuvasta melusta valitetaan ja on perusteltu syy 

epäillä raja-arvojen ylittymistä. Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella asiantunti-

jalla ja ne on suoritettava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 ”ympäristömelun 

mittaaminen” mukaisesti louhimon ja murskauslaitoksen ollessa normaalissa toi-

minnassa. (YSL 43 §, VNp 993/92) 

 

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

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

vaunun, murskauslaitoksen, iskuvasaran, asfalttiaseman ja meluesteiden sijainnit 

sekä selvitys siitä mitä muuta kalustoa oli samaan aikaan toiminnassa. (YSL 43 §, 

VNp 993/92) 

 

Mittaustulokset ja – raportti on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuo-

jeluviranomaiselle 2 kuukauden kuluessa mittausten suorittamisesta. Mikäli melu-

tasojen raja-arvot ylittyvät, on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä välittömiin toi-

menpiteisiin toiminnasta aiheutuvan melutason alentamiseksi esimerkiksi laitos-

alueen rakenteellisia suojauksia lisäämällä ja esitettävä raportissa toimenpiteet, 

joilla melutasojen raja-arvot alitetaan lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Tehdyn 

mittauksen perusteella voidaan myös antaa lisämääräyksiä muista melun vähentä-

mistoimista ja uusintamittauksista. Uusintamittauksia voidaan edellyttää myös 

myöhemmin, mikäli toiminnasta valitetaan ja on perusteltu syy epäillä melutason 

raja-arvon ylittymistä. (YSL 43 §, YSL 58 §, VNp 993/1992, NaapL 17 §, VNa 

800/2010 7 §) 

 

7. Räjäytykset on tehtävä suunnitelmallisesti ennalta määriteltyinä ajankohtina ja ne 

on toteutettava siten, että mahdolliset tärinävaikutukset rajoittuvat mahdollisim-

man lähelle räjäytysaluetta. Räjäytysten ajankohdista tulee ilmoittaa kirjallisesti 

kahdelle lähimmälle asuinkiinteistölle viimeistään viikkoa ennen räjäytysten to-

teuttamista. (YSL 43 § ja NaapL 17 §) 
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Alueella tulee tehdä alkukartoitus niille kiinteistöille, joiden arvioidaan olevan rä-

jäytyksistä aiheutuvalle tärinälle alttiilla alueella, kuitenkin vähintään kahdelle lä-

himmälle asuinkiinteistölle. Kiinteistön omistajille on varattava tilaisuus olla läsnä 

katselmuksessa. Alueella tehtävien koeräjäytysten aikana tulee mitata räjäytysten 

aiheuttamaa tärinää ainakin lähimmillä itä- ja eteläpuolisilla asuinkiinteistöillä. Li-

säksi tärinää on mitattava eteläpuolisen matkapuhelintukiaseman laitetilasta. Tä-

rinämittaukset on uusittava tarvittaessa myöhemmin. (YSL 43 §, NaapL 17§) 

 

Päästöt ilmaan 

 

8. Alueilla, joilla asutaan, on loma-asutusta tai oleskellaan, eivät toiminnasta aiheu-

tuvat hiukkaspäästöt saa ylittää hengitettävien hiukkasten (PM10) osalta valtioneu-

voston asetuksessa (711/2001) annettua raja-arvoa 50 ug/m3 (24 tunnin keskiarvo). 

Ilmanlaadun mittaukset tulee valvontaviranomaisen määräyksestä suorittaa, mikäli 

toiminnasta aiheutuvasta pölyämisestä valitetaan ja on perusteltu syy epäillä oh-

jearvojen ylittymistä.(YSL 43 §, VNa 711/2001, VNa 800/2010 5  ja 13 §:t ). 

 

9. Louhinnasta syntyvää pölyä tulee torjua käyttämällä pölynsidontalaitteistolla varus-

tettuja poravaunuja. Pölyämistä tulee vähentää laitteistojen koteloinnilla tai kaste-

lemalla kiviainesta. Myös varastokasojen ja murskauslaitoksen sijoittelulla on py-

rittävä vähentämään pölyn leviämistä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. (YSL 43 §, 

VNa 800/2010 4 § ) 

 

10. Asfalttiaseman toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä tulee vähentää käyttämällä pö-

lynerotinlaitteistoja ja kotelointeja sekä tehostamalla palamisprosesseja tai käyttä-

mällä vastaavia pölyntorjuntakeinoja (YSL 43 §, VNa 448/2010 5 §) 

 

11. Liikennöintialueita ja - reittiä tulee hoitaa niin, että pölyäminen jää mahdollisim-

man vähäiseksi. Tarvittaessa liikennealueita ja -reittiä tulee kastella tai päällystää 

ne asfalttimurskeella. Myös kuormat tulee tarvittaessa kastella tai peittää. (YSL 

43§, VNa 800/2010 4 §) 

 

12. Kiinteän asfalttiaseman poistokaasujen hiukkas- ja NO2-päästöt on mitattava vuo-

den kuluessa aseman toiminnan aloittamisesta ja sen jälkeen mittaus suoritetaan 3 

vuoden välein aseman toimiessa normaalisti. (YSL 43 §, VNa 448/2010 12 §)  

 

13. Asfaltin valmistuksesta aiheutuvan hajun leviämistä on torjuttava koteloinneilla ja 

katteilla tai käyttämällä muutoin hajuntorjunnan kannalta parasta käyttökelpoista 

tekniikkaa. Asfalttimassakuormat on peitettävä välittömästi lastauksen jälkeen. 

(YSL 43 §, VNa 448/2010 6 §) 

 

Päästöt maaperään ja vesiin  

 

14. Polttoainesäiliöiden on oltava rakenteeltaan tiiviitä sekä kestettävä mekaanista ja 

kemiallista rasitusta. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai ne on 

sijoitettava tiiviisiin suoja-altaisiin. Suoja-altaat varustetaan katoksilla tai sadeve-

den poisto- ja erotuslaitteella. Säiliöiden tulee olla lukittavia ja ne tulee varustaa 

ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä. Poltto- ja voi-
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teluaineiden sekä kemikaalien ja lisäaineiden varastointi, jakelu ja käsittely tulee 

tapahtua nesteitä läpäisemättömällä ja reunoiltaan korotetulla alueella. (YSL 43 §, 

VNa 800/2010 9 §, VNa 448/2010 8 §) 

 

15. Asfalttiaseman bitumisäiliön on oltava tiivis sekä kestettävä mekaanista ja kemial-

lista rasitusta. Säiliö on eristettävä maasta tiiviillä, kemikaalia kestävällä alustalla, 

jonka reunat ovat korotettuja. (YSL 7 §, 43 § VNa 448/2010 8 §) 

 

16. Öljyvahinkojen varalta alueelle on varattava imeytysainetta. Mahdollisesta öljyon-

nettomuudesta on ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja luvan valvojal-

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

gelmajätteiden vastaanottoluvan saaneeseen paikkaan (YSL 7, 8, 43 ja 45 §:t, JL 6 

§, VNa 800/2010 12 §, VNa 448/2010 11 §).  

 

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

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

 

18. Alueen valumavedet on ohjattava alueelta hallitusti siten, etteivät ne aiheuta pinta-

vesien pilaantumista tai vettymishaittaa toiselle kuuluvalla alueella. Toiminnasta ei 

saa päästä vesistöön jäte- tai hulevesiä, jotka aiheuttavat vesistön pilaantumista tai 

roskaantumista. (YSL 43 §, JäteA 8 §, VNa 800/2010 10 §, VNa 448/2010 9 §)   

 

19. Asfalttiaseman koneiden poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien käsittely- ja 

jakelualueiden hulevedet on johdettava öljynerottimen kautta laskeutusaltaaseen. 

Öljynerottimesta johdettavan veden hiilivetypitoisuus ei saa olla enempää kuin 5 

mg/l (YSL 43 §, VNa 448 /2010 9 §) 

 

Muutoin louhinta- ja murskausalueen sade- ja suotovedet on kerättävä keskitetysti 

ja käsiteltävä vähintään laskeuttamalla oikein mitoitetussa laskeutusaltaassa ennen 

niiden johtamista maastoon toiminta-alueen pohjoispuolelle. Laskeutusaltaan kun-

nosta on huolehdittava ja se on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään ker-

ran vuodessa siihen laskeutuneesta kiintoaineksesta. Johdettavien vesien määrää on 

seurattava säännöllisesti ja laatua tarkkailtava joka kolmas vuosi keväisin otetta-

valla näytteenotolla. Purkuvesistä on määriteltävä ainakin väri, sameus, pH, säh-

könjohtokyky, kiintoaine, CODmn, nitraatti, nitriitti, ammonium, kokonaistyppi, 

mangaani ja alumiini. Öljynerotuskaivon kautta altaaseen johdettavasta vedestä tu-

lee ottaa ensimmäisenä toimintavuonna ja sen jälkeen tarvittaessa näyte, josta mää-

ritetään hiilivetypitoisuus. (YSL 5 ja 43 §:t, VNa 448/2010 9 §, VNa 800/2010 9 §) 

 

20. Alueen itäpuolella olevasta lähimmästä talousvesikaivosta tulee tehdä kaivokortti, 

johon merkitään kaivon rakenne, veden korkeus ja silmämääräinen arvio kaivon 

kunnosta. Kaivosta on tutkittava 3 vuoden välein veden pinnan korkeus, mangaani, 

nitraatti, nitriitti ja ammonium. Ensimmäinen vesinäyte tulee ottaa ennen toimin-

nan aloittamista. Veden laadun tutkimustulokset kirjataan kaivokorttiin ja tulokset 

toimitetaan 2 kuukauden kuluessa näytteenottamisesta valvontaviranomaiselle. 

(YSL 43 §).  

 

21. Käymälä- ja saniteettivedet on kerättävä umpisäiliöön ja toimitettava säännöllisesti 

asianmukaiseen käsittelyyn. (YSL 43 §) 
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 Jätteet ja ongelmajätteet 

22. 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) 

 

23. 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 

24. 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 

25. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta merki-

tyksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpi-

dosta on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seu-

raavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.  

 

Kirjanpidon tulee sisältää  

- toiminta-ajat  

- louhitun ja murskatun kiviaineksen sekä valmistetun asfaltin määrät 

- vastaanotetun ja hyödynnetyn asfalttijätteen määrä 

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

- käytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot 

- tiedot laskennallisista rikkidioksidin-, typenoksidin-, hiilidioksidin ja hiukkasten 

vuosipäästöistä ilmaan sekä päästöjen laskentavoista 

- 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  

- jäte- ja hulevesien tarkkailutulokset 

 

Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen 

vuoden ajan. (YSL 5 ja 46:t §, JL 51§) 

 

26. 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 §) 

 

27. Murskaus- ja asfalttiaseman toiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa valvontavi-

ranomaiselle kirjallisesti aloitustarkastuksen tekemistä varten. Toiminnan olennai-

sesta muuttumisesta, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumi-

sesta on ilmoitettava viipymättä Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaiselle. (YSL 43 ja 81§:t, YSA 30 §)  
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28. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan 

tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. 

(YSL 4 ja 5 §:t, YSA 37 §) 

 

29. Luvansaajan on nimettävä murskauslaitoksen ja asfalttiaseman ympäristönsuoje-

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

nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti Jyväskylän kaupungin ympäristön-

suojeluviranomaiselle. (YSL 43 §) 

 

Vakuus 

30. Luvansaajan on asetettava valvontaviranomaiselle 5000 euron vakuus tai esitettävä 

muu vastaava järjestely toiminnan asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi välit-

tömästi luvan tultua lainvoimaiseksi. Viranomainen voi tarvittaessa tarkistaa va-

kuuden määrää. (YSL 42 §) 

 

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 uusi kalliokivenottamisalue. Kallioalue sijoittuu harvaanasutulle alueelle, 

jossa asutusta ei ole toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä. Ympäröivät alueet 

ovat metsää, joka osaltaan estää melun ja pölyn leviämistä. Toiminnasta, lupamäärä-

ykset ja yli 500 metrin suojaetäisyydet asutukseen ja yli 800 m:n suojaetäisyydet loma-

asutukseen huomioiden, ei aiheudu lautakunnan käsityksen mukaan kohtuutonta rasi-

tusta naapureille. Toimintaa ei ole sijoitettu kaavan tai muiden sijoitusmääräysten vas-

taisesti. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumi-

sen todennäköisyys ja onnettomuusriski. 

 

Lupamääräyksissä annetut ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tehtävät sekä lupahake-

muksessa mainitut suojatoimet huomioiden, voidaan laitoksen sijoittamista alueelle 

pitää hyväksyttävänä. 

 



 26 

Toimittaessa hakemuksessa esitetyn tekniikan ja käytäntöjen sekä päätöksen lupamää-

räysten mukaisesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan käyttökelpoi-

sen tekniikan ja käytännön mukaista. 

 

Jätteiden hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajalle on toiminnan laajuus, luon-

ne ja toimintaa varten annettavat määräykset huomioon ottaen määrätty riittävä va-

kuus.  

 

Jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan käytettävissä on toiminnan laa-

tuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus.  

 

Toiminnan jätehuolto täyttää ympäristönsuojelulain ja jätteiden hyötykäytön vaati-

mukset. Kierrätysasfaltin käyttö asfaltin valmistuksessa edistää jätteiden hyötykäyttöä 

aineena. 

 

Yksityiskohtaiset perustelut 

 

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

ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää- 

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

ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuoje-

lulain 43 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon mm. toimin-

nan luonne ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. 

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.  

 

Asfalttiaseman toiminnalle on annettu tarvittaessa mahdollisuus toimia öisin korkein-

taan 14 vuorokautta ja talviaikaan korkeintaan 10 vrk. Näistä poikkeavista toiminta-

ajoista ilmoittaminen ja toiminnan raportointi on tarpeen niin, että viranomainen voi 

seurata toiminnan luvanmukaisuutta. (lupamääräys 1) 

 

Vastaanotettavan kierrätysasfaltin määrä on hakemuksen mukainen ja varastointiajan 

rajoittamien on tarpeen sen varmistamiseksi, että kaikki kierrätysasfaltti saadaan hyö-

tykäyttöön, eikä alueelle muodostu kaatopaikkaa, joka edellyttäisi valtioneuvoston 

päätöksen mukaisia kaatopaikanrakenteita. (lupamääräys 2) 

 

Melutasoa koskevat määräykset on annettu lähellä olevien häiriintyvien kohteiden suo-

jaamiseksi. Määräys perustuu valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista 

(933/92). (lupamääräys 3) 

 

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

tuutonta rasitusta tai terveyshaittaa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Melun ja sen 

leviämisen rajoittamiseksi on annettu määräyksiä toiminnan ja varastokasojen sijoit-

tamisesta sekä laitoksen rakenteeseen liittyvistä muista meluntorjuntatoimenpiteistä. 

(lupamääräys 4) 
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Määräys melumittauksista on annettu valvonnallisista syistä ja meluntorjunnan riittä-

vyyden varmistamiseksi on toiminnanharjoittajaa velvoitettu teettämään mittauksia 

louhinnan eri vaiheissa. Mittauksen uusimista voidaan erikseen myöhemmin vaatia, 

jos se luvan ehtojen valvomisen ja meluntorjunnan riittävyyden varmistamisen kannal-

ta on tarpeen. (lupamääräykset 5 ja 6) 

 

Räjäytysten aiheuttaman melun ja tärinän haitallisten vaikutusten ennakoimiseksi on 

asetettu velvoite suorittaa kiinteistökatselmuksia ja tiedottaa räjäytysajankohdista etu-

käteen. Määräys tärinämittauksista on annettu valvonnallisista syistä. (lupamääräys 7 

ja 8) 

 

Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä ympäristön yleisen viih-

tyisyyden turvaamiseksi on huolehdittava siitä, että louhinnasta, murskauksesta, työ-

maaliikenteestä, asfaltin valmistuksesta ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pöly- ja 

hajupäästöt 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 (711/2001) 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 9-

13)    

 

Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen ehkäisemiseksi on annettu määrä-

yksiä alueella varastoitavista polttoaineista, niiden käsittelystä, työkoneiden pesusta ja 

huollosta, valumavesien ja käymäläjätteiden käsittelystä, jätehuollosta ja onnetto-

muuksiin varautumisesta. (lupamääräykset 14- 20, 22-24) 

 

Toiminnalla voi olla vaikutusta alueen pinta- ja pohjavesiin. Näitä vaikutuksia on tar-

peen seurata ainakin niiden aineiden osalta, joita toiminnasta voi päästä pinta- tai poh-

javesiin. Annettujen tietojen perusteella viranomaiset seuraavat toiminnan luvanmu-

kaisuutta. (lupamääräykset 19 ja 20) 

 

Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedon-

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

määräyksillä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä laitoksen toiminnasta 

ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. Tarkkailusta saatujen tietojen 

perusteella voidaan tarkkailla laitoksen toimintaa suhteessa annettuihin lupamääräyk-

siin ja arvioida toiminnassa mahdollisesti tapahtuvien muutosten merkitsevyyttä suh-

teessa uuden lupakäsittelyn tarpeellisuuteen. (lupamääräys 25) 

 

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. (lupamääräykset 26 ja 

27)    

 

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-
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nanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä voi-

daan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. (lupamääräys 28)    

  

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 

29)    

  

Lupamääräyksessä 30 on asetettu vakuus jätehuollon varmistamiseksi. Ympäristönsuo-

jelulain 42 §:n mukaan jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan on ase-

tettava toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä vakuus tai esitettävä muu 

vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Toimintaa varten mää-

rätty 5 000 euron vakuus on riittävä toiminnasta aiheutuvan jätehuollon turvaamiseksi. 

 

LUVAN VOIMASSAOLO  

 

Päätös on voimassa toistaiseksi. Luvanhaltijan tulee tehdä hakemus lupamääräysten 

tarkistamiseksi 31.12.2020 mennessä. Toiminnan päästöjä ja niiden vaikutuksia lisää-

vään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristölupa 

(YSL 28 §).  

 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 

määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa-

olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §, YSA 

19 §) 

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 6, 7, 8, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 52, 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 96, 97, 105 § 

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

 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 asetus ilmanlaadusta (VNa 711/2001) 

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008) 

Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (VNa 

448/2010) 

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-

jen ympäristönsuojelusta (VNa 800/2010) 

Kaupunkirakennelautakunnan 16.12.2008 § 17 hyväksymä Jyväskylän kaupungin ylei-

set jätehuoltomääräykset  

Rakennus- ja ympäristölautakunnan 17.12.2008 § 14 hyväksymä Jyväskylän kaupun-

gin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa  

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  
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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 3375 euroa. Maksu perustuu rakennus- ja 

ympäristölautakunnan 17.12.2008 § 14 vahvistamaan Jyväskylän kaupungin ympäris-

tönsuojeluviranomaisen taksaan. 
  

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

NCC Roads Oy, Äyritie 8 C, 01510 Vantaa 

 

Jäljennös päätöksestä  

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

Laukaan kunta, PL 6, 41341 Laukaa 

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaosto 

 

Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta ja muistutuksen jättä-

neet. 

 

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 
 

 

 


