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ASIA 

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

nen yhteislupa tarvekiven (rakennuskiven) ottoon sekä kiviaineksen louhintaan. Päätös 

sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:ssä ja maa-aineslain 21 §:ssä tarkoitetun ratkaisun 

toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. 

 

HAKIJA 

Palin Granit Oy 

Mäntysuonkatu 4 

53100 Lappeenranta 

y-tunnus: 0135710-8 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Lupaa haetaan olemassa olevan tarvekivilouhimon toimintaan Jyväskylän Korpilahdel-

la Ruotsulan kylän tilalla Levaniemi (179-442-5-146). Hakija omistaa kiinteistön.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Kallion louhinta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:ssä viitatun 

liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7c perusteella. Kalliokiven irrottaminen on maa-

ainesluvanvaraista maa-aineslain 4 § 1 momentin perusteella.  

 

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

päristönsuojeluviranomainen käsittelee kivenlouhintaa koskevan lupa-asian. Maa-

aineslain (555/1981) 7 §:n perusteella maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian rat-

kaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Yhteislupahakemus on tullut vireille 12.12.2017.  

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Toiminnanharjoittajalla on alueella 3.4.2008 Korpilahden ympäristölautakunnan 

myöntämä maa-aineslupa, jonka voimassaolo päättyy 15.4.2018. Toiminnanharjoitta-

jalla on alueella myös Korpilahden ympäristölautakunnan myöntämät ympäristölupa 

tarvekiven louhintaan (3.4.2008), jonka voimassaolo päättyy myös 15.4.2018, sekä Jy-
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väskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan myöntämä 19.2.2010 annettu 

toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa sivukiven murskaukseen. 

 

Alue on haja-asutusaluetta eikä siellä ole asema- tai yleiskaavaa. Keski-Suomen maa-

kuntakaavassa alue kuuluu laajaan kulttuuriympäristön vetovoima-alueeseen.     

 

LOUHIMON SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Louhimoalue sijaitsee Korpilahden noin 10 kilometriä keskustasta lounaaseen. Tarve-

kivilouhimo on toiminut alueella 1990-luvulta saakka. Ottotoiminta on edennyt alueel-

la yhdestä kohdasta, joka erottuu maastossa keskellä mäkeä ympäristöä matalampana 

kohtana. Kalliorintausten päälle on kasattu pois siirretyt pintamaat. Alueen eteläpuo-

lelle on tasattu sivukivikasoja ja ympärillä on muutoinkin laaja puuton alue alavan 

maaston ja alueella tehdyn mullan seulonnan vuoksi. Muuten ottoalueen ympäristö on 

nuorta enimmäkseen lehtipuuvaltaista puustoa. 

 

Ottoalue sijoittuu laajaan niemeen, jonka rannoilla on kesäasuntoja. Asunnoille kulje-

taan louhimoalueen vierestä. Lähimmät vapaa-ajanrakennukset sijaitsevat karttatarkas-

telun perusteella noin 160 metriä ottoalueesta lounaaseen. Lisäksi pohjoispuolella si-

jaitsee neljä loma-asuntoa noin 250-280 metrin etäisyydellä. Alueella on myös muita 

vapaa-ajanasuntoja alle 500 metrin etäisyydellä. Lähin vakituinen asuinrakennus noin 

650 metriä ottoalueesta etelään. Palin Granit Oy:n oma toimitilarakennus sijaitsee noin 

130 metrin etäisyydellä luoteessa.  

  

Louhimo ei sijoitu valtion ympäristöhallinnon luokittelemalle pohjavesialueelle. Lähin 

pohjavesialue, Lehtimäenkangas (0927705), sijaitsee ottoalueesta noin 800 metriä 

itään. Lähin vesistö, Saarijärvi, sijaitsee alueen pohjoispuolella noin 300 metrin etäi-

syydellä ja Saarijärven Kylmälänlahti alueen länsipuolella noin 250 metrin etäisyydel-

lä. Alueen pintavedet johtuvat eteläkautta Kylmälänlahden pohjukkaan.   

 

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

Louhinnassa kalliosta irrotetaan kameja, jotka paloitellaan määrämittaisiksi ja -

muotoisiksi blokeiksi. Louhintaa suoritetaan poraamalla, räjäyttämällä, sahaamalla ja 

kiilaamalla. Blokit jatkojalostetaan muun muassa hautakiviksi, rakennus- ja sisustus-

kiviksi sekä muiksi erilaisiksi kivituotteiksi. Louhittava kiviaines on mustaa gabroa, 

jota hyödynnetään tarvekivenä rakennus- ja muistokiviteollisuudessa sekä kotimaassa 

että ulkomailla. Louhintaa suoritetaan poraamalla, räjäyttämällä, kiilaamalla ja sahaa-

malla. Louhinta etenee hitaasti portaittain ja irrotusmenetelmät ovat varovaisia, jotta 

kivi saadaan irrotettua mahdollisimman ehjänä. Kivet käsitellään avolouhoksessa ja 

siirretään sitten lohkareiden varastointialueelle.  

 

Työaika ajoittuu arkipäivisin klo 7-17 väliseen aikaan. Tarvekiveä ja mursketta voi-

daan tarpeen vaatiessa myös lastata ja kuormata iltaisin ja viikonloppuisin varsinaisen 

työajan ulkopuolella, koska ulkomaille vietävien kiviblokkien laivaukset eivät aina ole 

tiedossa etukäteen. Tällöin tulee tarve ajaa kiviä satamaan myös viikonlopun aikana. 

Yksittäisiä murskekuormia tarvitaan myös viikonloppuisin, joten näin edistetään myös 
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alueella murskatun sivukiven hyötykäyttöä. Kiven lastaus tai murskeen kuormaus eivät 

ole meluavia toimintoja, joista aiheutuisi ympäristölle haittaa tai rasitusta naapureille. 

Porauksessa syntyvä kivipöly otetaan talteen porauslaitekohtaisilla pölynimureilla. 

Avolouhokseen mahdollisesti valuvat pintavedet palautetaan luonnonkiertoon pump-

paamalla ne saostusaltaan kautta. 

 

Tarvekiven louhinta etenee hitaasti ja se vaatii pitkäaikaista suunnittelua. Alueella ir-

rotetaan vuosittain keskimäärin 20 000 kiintokuutiometriä kiviainesta, josta noin 2 000 

k-m
3
 on tarvekiveä ja 18 000 k-m

3
 sivukiveä. Louhinnan eteneminen ja louhittava alue 

riippuvat oleellisesti kiven laadusta ja sen louhittavuudesta, joita ei etukäteen luotetta-

vasti voida määrittää. Louhinta etenee syvimmillään tasoon +121 metriä mpy, joka on 

aikaisemman maa-ainesluvan mukainen. Koko ottoalueella ei tämän lupakauden aika-

na tähän syvyyteen päädytä, mutta paikoin voidaan tähän syvyyteen mennä. Ottamis-

toiminta tapahtuu kuitenkin ottamissuunnitelmassa määrättyjen ottamismäärä- ja sy-

vyysrajojen sisäpuolella. 

 

Louhimon läheistä toimitilarakennusta käytetään työntekijöiden sosiaalitilana. 

 

Tiedot ottamisalueesta 

Ottamisalueen pinta-ala : 6,0 ha 

Pohjaveden korkeustiedot : Ei tiedossa, kallioalue (Saarijärvi +117,7 m N2000) 

Alin ottamistaso : +121,0 m N2000 

 

Ottamismäärä ja -aika 

Maa-aines  : Tarvekivi 

Haettu kokonaismäärä : 200 000 m
3
 

Vuotuinen otto : 20 000 m
3
 

Ottamisaika  : 10 vuotta 

 

Liikenne   

Alueelle kuljetaan pääasiassa Levasalmentien kautta. Toimintaan liittyvä liikenne on 

vähäistä. Raskaan liikenteen käyntejä alueella on arvioitu hakemuksessa olevan noin 

yksi vuorokaudessa. Alueen teitä kastellaan tarvittaessa. Tieyhteys louhimoalueen poh-

joispuolisille kiinteistöille tullaan edelleen säilyttämään koko lupakauden ajan tarvitta-

villa järjestelyillä. 

 

Räjäytys- ja polttoaineet 

Räjäytystöissä käytetään putkipanoksia noin 5000 kg vuodessa. Räjähteet säilytetään 

alueella olevassa korkealla metalliaitauksella suojatussa räjähdysainevarastossa, jossa 

kerrallaan on enintään 1000 kg räjähteitä.  

 

Ottotoiminnassa käytetään kevyttä polttoöljyä enintään 80 000 litraa vuodessa. Poltto-

öljyä varastoidaan alueella 4000 litran kaksoisvaippasäiliöissä. Sähkö hankitaan ver-

kosta. 

 

Sivukiven varastointi ja käsittely 

Sivukivellä tarkoitetaan kiveä, joka ei täytä tuotteelle asetettuja korkeita laatuvaati-

muksia. Siinä saattaa olla erilaisia värivaihteluita tai se on lohkarekooltaan liian pien-

tä. Tuotannosta riippuen louhinnan yhteydessä syntyy sivukiveä vuosittain enintään 18 
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000 kiinto-m
3
eli noin 31 500 irto-m

3
. Se varastoidaan ottoalueen viereen ympäristölu-

pa-alueen etelä- ja itälaidoille. Sivukivikasan on arvioitu olevan viiden vuoden päästä 

suunnilleen korkeustasolla +146 m ja kymmenen vuoden päästä tasolla +156 m 

(N2000). Sivukiveä tullaan mahdollisuuksien mukaan toimittamaan hyötykäyttöön jo-

ko sellaisenaan tai murskattuna. Jäljelle jäävä kivi varastoidaan sivukivialueella raaka-

ainereservinä sen mahdollista myöhempää käyttöä varten. 

 

Sivukiven murskaukselle on oma ympäristölupansa. Louhimolla on murskattu sivuki-

viä kysynnän mukaan. Tätä toimintaa tullaan jatkamaan tulevan lupakauden aikana. 

Ympäristön kannalta sivukiven varastointi ei kuitenkaan aiheuta haittaa, sillä gabro on 

koostumukseltaan hyvin pysyvää eikä sivukivestä liukene mitään haitallisia aineita 

luontoon pitkänkään varastointiajan jälkeen. Sivukiven murskaamisesta ja poiskuljet-

tamisesta aiheutuvat ympäristöhaitat voidaan rajoittaa suunnitelmallisella toiminnalla. 

 

Kaivannaisjätehuoltosuunnitelma 

Suunnitelmassa on esitetty toiminnassa syntyvän vain sivukiveä, joka läjitetään alueel-

le, mutta pyritään hyödyntämään kokonaisuudessaan. Sivukiven jätealue sijaitsee lou-

himon toiminta-alueella noin 3,4 hehtaarin alalla alueen itä- ja eteläreunoilla. Jätealu-

een perustamista valvoo työnjohto töiden aikana. Jäte on hakijan mukaan inerttiä eikä 

sillä ole ympäristövaikutuksia. Pintamaita ei kaivannaisjätehuoltosuunnitelmaan ole 

merkitty, mutta niitä käytetään melua vaimentavina valleina alueen luoteis-, pohjois- 

ja koillispuolilla. 

 

Maisemointi ja jälkihoito 

Mikäli kiviaines vastaa sille asetettuja vaatimuksia, louhimo ei todennäköisesti vielä 

lopeta toimintaansa tämän lupakauden aikana. Louhintatoiminnan lopetettua louhin-

nassa ja sivukiven käsittelyssä tarvittavat laitteet ja rakenteet puretaan sekä kuljetetaan 

pois alueelta, kuten myös kaikki toiminnan aikana syntyneet jätteet. Louhoksen anne-

taan hitaasti täyttyä sadevedellä ja veden pinnasta yli 2 metriä korkeat louhinta-alueen 

porrastetun kalliorinteen jyrkät reunat suojataan kivimuurilla. Osa irtomaista, joita on 

kasattu erikseen sivukivestä, käytetään alueen maisemointiin. Sivukivikasojen verhoi-

lua kuitenkin vältetään, jotta sivukiven hyötykäyttö olisi mahdollista. Alueella suorite-

taan metsitystä siten, että luontaisen uudistuksen ulkopuolelle jääneet laikut istutetaan 

asianmukaisilla taimilla.  

 

Ottotoiminnan jälkeen louhimoaluetta voidaan käyttää esimerkiksi virkistysalueena tai 

palauttaa metsätalouskäyttöön. 

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Vaikutukset luonnonoloihin, maisemaan ja yleiseen viihtyisyyteen 

Hakija arvioi, ettei toiminnalla ole vaikutuksia ihmisten terveyteen. Meluvaikutuksia 

hallitaan meluntorjuntatoimenpiteiden avulla. Toiminnalla ei myöskään ole vaikutuk-

sia luontoon, rakennettuun ympäristöön eikä vesistöön. Vesistövaikutuksia ehkäistään 

laskeutusaltaalla ja vahinkotilanteissa toimitaan hakemuksen liitteenä esitetyn turvalli-

suus- ja pelastautumissuunnitelmien mukaisesti. Niiden mukaan toimitaan myös maa-

perää ja pohjaveden laatua vaarantavissa tilanteissa.  
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Louhimoalueella on ulkopuolisten liikkuminen kielletty. Avolouhoksen reunoista ja 

räjäytyksistä varoitetaan kyltein ja äänimerkein. Siltä osin, kun avolouhoksen reuna on 

saavuttanut lopullisen paikkansa, se suojataan kivimuurilla. Väliaikainen avolouhok-

sen reuna suojataan tarpeen mukaan kiviaidalla tai lippusiimalla. 

 

Alueella oleva puusto säilytetään niin kauan kuin se työjärjestelyjen kannalta on mah-

dollista. Alueen reunoilla oleva puusto tullaan edelleen säilyttämään melua vaimenta-

vana esteenä. 

 

Päästöt ilmaan 

Porauksessa syntyvä kivipöly otetaan talteen porauslaitekohtaisilla pölynimureilla. Se 

tyhjennetään aina tarvittaessa työjohtajan osoittamaan paikkaan louhimoalueella, missä 

pölyn yli ei enää ajeta. Myöhemmässä vaiheessa pöly viedään sivukivikasaan. 

 

Ilmanlaatuselvitys 

Koska kivenlouhimo sijoittuu alle 300 metrin etäisyydelle asumiseen käytettävästä ra-

kennuksesta, on toiminnanharjoittajan teknisiä keinoja käyttäen varmistettava, ettei 

toiminnasta aiheudu valtioneuvoston asetuksessa 79/2017 ilmanlaadusta annettujen ra-

ja-arvojen ylityksiä. Vaatimus perustuu valtioneuvoston asetukseen (314/2017) kiven-

louhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta anne-

tun asetuksen muuttamisesta. Ilmassa olevien epäpuhtauksien raja-arvojen täyttymisen 

osoittamiseksi on hakija teettänyt louhimon toimintaa koskien ilmanlaatuselvityksen, 

joka on laadittu laskennallisesti mallintaen. Selvitys koskee pien- ja hengitettäviä 

hiukkasia (PM2,5 ja PM10) sekä typpidioksidia (NO2). Muut ilman epäpuhtaudet on 

arvioitu varmasti raja-arvot alittaviksi. 

 

Selvityksessä on tarkasteltu ilmapäästöjen leviämistä kahdeksaan eri puolilla louhimoa 

sijaitseviin asuinrakennuksiin (tarkastelupisteitä). Alueen ympärillä ei ole erityisen 

herkkiä kohteita.  

 

Leviämislaskennassa käytetyssä ohjelmistossa on valittu päästötiedot toiminta-aikojen 

mukaisesti (arkisin klo 7-17, ei heinäkuussa). Päästölähteinä on huomioitu kahden kui-

tusuotimilla varustetun porayksikön ja pyöräkuormaajan pakokaasupäästöt sekä pora-

uksessa kivestä mekaanisesti syntyvä kivipöly. Räjäytysten lyhytkestoista pölypulssia 

eikä toiminnan tieliikenteen suoria pakokaasupäästöjä tai epäsuoria tien pölyämispääs-

töjä ole huomioitu. Yksikköpäästöt mallinnusohjelmaan on otettu VTT:n ylläpitämästä 

LIPASTO-järjestelmästä. Säätietoina on käytetty pääkaupunkiseudun sää- ja otsonitie-

toja vuosilta 2005-2007. 

 

Laskennat suoritettiin kahteen eri tilanteeseen; toisessa toiminta on louhinta-alueen itä-

/kaakkoisosassa ja toisessa länsi-/luoteisosassa. Laskennat suoritettiin yhden tunnin ai-

kajaksoille, joista määritettiin vuorokauden ja vuoden keskiarvopitoisuudet. Laskennat 

eivät huomioineet esimerkiksi pölyä sitovia sadepäiviä, maanpinnan korkeutta ja puus-

toa, mitkä osaltaan aiheuttivat epävarmuutta mallinnustulokseen. 

 

Tuloksia on verrattu ilmanlaadun raja-arvoista annetun asetuksen 79/2017 raja-

arvoihin. Vuosikeskiarvot sekä vuorokausikeskiarvot jäivät mallinnuksen mukaan kai-

kissa tarkastelupisteissä selvästi asetuksen raja-arvoista kaikkien mitattavien paramet-

rien osalta molemmissa toiminnan sijaintitilanteissa. Hengitettäviä hiukkasia tai pien-
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hiukkasia ei mallinnuksen mukaan leviä tarkastelupisteisiin mitattavissa määrin ja 

myös typpidioksidin raja-arvoista jäätiin selvästi. Vain yksittäisten tuntien aikana voi-

vat typpidioksidipitoisuudet kohota sallittua pitoisuutta suuremmiksi, mutta nekään ei-

vät ylitä raja-arvoja ylittävien tuntiarvojen vuosittaisen määrän alittuessa. Myöskään 

taustapitoisuuksien ei arvioida vaikuttavan tuloksiin.    

 

Melu ja tärinä 

Räjähdystöitä koskevat omat erityismääräyksensä ja henkilöstöllä on pätevyydet ja lu-

vat niiden suorittamiseen. Koska tarkoituksena on louhia ehjää kiveä, ovat kerralla 

käytettävät räjähdysainemäärät pieniä ja räjähteet nopeudeltaan hitaita eikä räjäytyksis-

tä aiheudu ympäristölle haittaa. 

 

Ympäristömeluselvitys 

Koska kivenlouhimo sijoittuu alle 300 metrin etäisyydelle asumiseen käytettävästä ra-

kennuksesta, on toiminnanharjoittajan teknisiä keinoja käyttäen varmistettava, ettei 

toiminnasta aiheudu valtioneuvoston asetuksen 800/2010 7 §:ssä tarkoitettuja meluta-

son ohjearvoja ylittävää melua. Vaatimus perustuu valtioneuvoston asetukseen 

(314/2017) kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäris-

tönsuojelusta annetun asetuksen muuttamisesta. Melutilanteen osoittamiseksi on hakija 

teettänyt louhimon toimintaa koskevan melumallinnuksen melutason ohjearvojen täyt-

tymisen osoittamiseksi. Mallinnusta on päivitetty 5.3.2018 kahden lounaispuolella 

olevan rakennuksen suojaamiseksi niiden käyttötarkoituksen selvittyä vakituisen 

asuinrakennuksen sijaan vapaa-ajanasunnoiksi. Vakituiseen asumiseen käytettävillä 

alueilla A-painotettu keskiäänitaso LAeq päiväaikaan (klo 7-22) saa olla enintään 55 dB 

ja loma-asumiseen käytettävillä alueilla enintään 45 dB. 

 

Laskentamallissa on tarkasteltu melun leviämistä louhimoalueen ympäristöön, jossa 

lähimmät asuinrakennukset (vapaa-ajan kiinteistöjä) ovat noin 160 metrin etäisyydellä. 

Lähiympäristössä ei ole melulle erityisen herkkiä kohteita. Melulähteinä mallinnukses-

sa on käytetty yhtä tai kahta poravaunua, pyöräkuormaajaa ja sivukivien kaatoa. Räjäy-

tyksiä ei laskennassa ole yleisen käytännön mukaisesti huomioitu. Työaikana on käy-

tetty arkipäiviä klo 7.00-17.00 siten, että pyöräkuormaaja ja muut työkoneet aiheutta-

vat melua 75 % ja poravaunut 50 % työajasta. Vähäistä liikennettä alueelle ei ole huo-

mioitu. 

 

Laskentamallissa on esitetty melutilanne nykytilanteessa sekä louhinnan edettyä luo-

teen ja pohjoisen suuntiin. Melun leviämistä on vertailtu keskeisimmän melulähteen 

poran sijoittuessa eri tasoille ja eri puolille aluetta. Melusuojana on käytetty nykytilan-

teessa maavalleja ja louhinnan edettyä poravaunun läheisyyteen sijoitettuja merikontte-

ja. Poravaunun ollessa louhinnan edettyä alemmilla tasoilla ei konttiesteille ole enää 

tarvetta, vaan rintaukset antavat riittävän suojan asutuksen suuntiin. 

 

Laskentamallissa lähimmäksi merkityt vapaa-ajanrakennukset sijaitsevat koillisessa, 

lounaassa (2), luoteessa (2) ja pohjoisessa (4), kaikki alle 500 metrin etäisyydellä lou-

hinta-alueesta. Lähin vakituinen asunto sijaitsee lähimmillään mallinnuksen mukaan 

noin 530 metrin etäisyydellä. Laskentamallissa esitetyillä suojaustoimenpiteillä vaki-

tuisten asuinrakennusten ja loma-rakennusten piha-alueilla melutaso on kaikissa lou-

hintatilanteissa melun leviämisen kannalta suotuisissa sääolosuhteissa enintään 45 
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dB(A). Toiminnan aiheuttamaa melutasoa ympäristön asuin- ja lomarakennuksille suo-

sitellaan kuitenkin tarkistamaan melumittauksin louhinnan eri vaiheissa.    
 

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

Alueella ei tehdä suuria koneiden huoltotoimia, vaan ne on keskitetty yhtiön Lappeen-

rannan konepajalle. Koneiden tankkaus tapahtuu kuljettajan tarkan valvonnan alla. Öl-

jyvahingon tapahtuessa pitää öljylätäkön päälle välittömästi levittää imeytysturvetta tai 

sahapurua, joka mahdollisuuksien mukaan kerätään öljyjäteastiaan. Tätä varten pide-

tään riittävä määrä turvetta varastoituna louhimolla. Kaikki öljyvahingot kirjataan ylös 

louhimolla ja niistä ilmoitetaan päätoimipaikkaan. Suuremmista öljyvahingoista teh-

dään ilmoitus myös pelastustoimeen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joi-

den kanssa sovitaan pilaantuneen maan talteen ottamisesta. 

 

Hulevedet johdetaan tarvittaessa pumppaamalla ympäristöön alueen eteläpuolelle jo 

aiemmin tehdyn laskeutusaltaan kautta. Louhimon läheistä toimitilarakennusta käyte-

tään sosiaalitilana.   

 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen 

Louhimolla toimitaan sekä kunnalta annettujen erillisten määräysten että yrityksen 

omien jätehuolto- ja ympäristöohjeiden mukaisesti. Talousjäte, ilmasuodattimet ja 

muovit kerätään talousjäteastiaan, jonka paikallinen jätehuoltoyritys tyhjentää säännöl-

lisin välein (1-2 kertaa/kk). 

 

Öljynvaihdossa lasketaan jäteöljy sitä varten varattuun tynnyriin tai säiliöön. Jäteöl-

jysäiliö tyhjennetään tarpeen mukaan tai ainakin kerran vuodessa. Alueella syntyy pie-

nistä huolloista jätteeksi jäävää voiteluöljyä vuosittain keskimäärin noin 1000 litraa. 

Muuta öljyjätettä syntyy noin 100 litraa. Louhimolla pidetään kirjaa vaarallisen jätteen 

kuljetuksista. Öljyvuotoihin käytettävä imeytysturve tai sahanpuru kerätään astiaan ja 

viedään käsiteltäväksi muun kiinteän öljyjätteen, muun muassa öljynsuodattimien ja 

hydrauliikkaletkujen kanssa vaarallisen jätteen jätelaitokselle.  

 

Kierrätykseen kelpaavat tyhjät tynnyrit, renkaat, metalliromut ja kelat lajitellaan ja säi-

lytetään louhimoalueella siihen varatussa paikassa, jätepisteessä. Myös akut ja maali-

purkit välivarastoidaan samassa paikassa. Akut viedään tästä joko vaihtoon tai anne-

taan ongelmajätekuljetusyritykselle pois vietäväksi. Tyhjät ja kuivat maalipurkit voi-

daan laittaa talousjäteastiaan. Pahviset räjähdysainelaatikot hävitetään Räjäytys- ja 

louhintatyön järjestysohjeiden mukaan polttamalla. Tämä tehdään, paitsi metsäpalova-

roituksen aikana sitä varten kaivetussa hiekkakuopassa tai peltitynnyrissä panostajan 

tarkan valvonnan alla. 

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA SEKÄ TOIMINNAN JA SEN 

VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

  

Parasta käyttökelpoista tekniikkaa sovelletaan vähentämällä toiminnan päästöjä sen si-

joittelulla. Poralaitteissa käytetään pölynkeräimiä. Melua torjutaan meluvalleilla ja 

muilla meluntorjuntatoimilla ympäristömeluselvityksessä esitetyllä tavalla. 
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Hakemuksessa ei ole esitetty erityisiä käyttö- tai päästötarkkailumenetelmiä. Käyttö-

tarkkailua tehdään louhimon käyttötarkkailun kautta.    

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Hakemuksen yhteydessä on esitetty Palin Granit Oy:n louhimoiden yleiset ympäristö-

ohjeet ja jätehuolto-ohjeet sekä Levaniemen louhimoa koskevat sammutus- ja pelas-

tautumissuunnitelma ja turvallisuus- ja työsuojelusuunnitelma.   

 

Vahinkovaaroja louhimoalueella ovat tapaturmat, tulipalot tai räjäytysonnettomuudet. 

Työntekijöiltä edellytetään yrityksen toimintaohjeisiin tutustumista ja niiden noudat-

tamista.   

 

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA 

 

Hakija anoo maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n nojalla, että lupa-

viranomaisen antaessa myönteisen lupapäätöksen se myöntää samalla luvanvaraisen 

toiminnan aloittamisluvan muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen. Pe-

rusteluna esitetään, että alueella on jo pitkään ollut tarvekiven ottotoimintaa, eikä jat-

kohakemus olennaisesti muuta alueen ympäristöllistä tilannetta. Tarvittaessa Palin 

Granit Oy asettaa sitä varten 3000 euron erillisen vakuuden. 

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 

27.12.2017-25.1.2018. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulu-

tusajan yleisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 

17, Jyväskylä. Asianosaisille on lähetetty 21.12.2017 erityistiedoksianto hakemukses-

ta.   

 

Lausunnot  

Toimintaa koskien on pyydetty ympäristönsuojelulain 42 §:n kohdan 2 perusteella lau-

sunto Jyväskylän kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta (ympäristö- ja terveysja-

osto). 

 

Ympäristö- ja terveysjaosto toteaa 31.1.2018 pidetyssä kokouksessa antamassaan lau-

sunnossa seuraavaa: 

 

- Laitoksen toiminta-aikojen tulee noudattaa asetuksen (800/2010) 8 §:ssä mainittu-

ja aikarajoja. Kuitenkin murskaamista, poraamista, rikotusta tai räjäytyksiä ei saa 

tehdä viikonloppuisin eikä arkipyhinä eikä kesäaikana (1.6.-31.8.). Kuormauksia 

tai kuljetuksia voi tehdä poikkeustapauksissa myös lauantaisin klo 7-16. 

- Laitoksen toiminta tulee toteuttaa siten, että valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 

mukaisia melutason ohjearvoja ei ylitetä. 

- Toiminta tulee toteuttaa siten, että sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 

(545/2015) mukaisia melun toimenpiderajoja asunnoissa tai muissa oleskelutilois-

sa ei ylitetä (asuinhuoneet päiväajan klo 7–22 keskiäänitaso LAeq 35 dB). 
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- Melua aiheuttavat toiminnot tulee pyrkiä tekemään ajankohtana, jolloin tuulen-

suunta on häiriintyvistä kohteista poispäin. 

- Melun torjuntatoimenpiteiden riittävyys tulee varmistaa melutasojen mittauksin 

lähimmiltä kiinteistöiltä louhinnan eri vaiheissa. Mittauspiste tulee valita siten, et-

tä tulokset kuvaavat asukkaisiin kohdistuvaa tyypillistä melualtistusta ja antavat 

riittävän luotettavan ja edustavan kuvan melun alueellisesta ja ajallisesta vaihte-

lusta sekä melun syistä. 

- Toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa. Ajoneuvojen nostattamaa pölyä voidaan 

vähentää pitämällä ajonopeudet alhaisina. Laitokselle johtavien teiden ja muun 

toimintaympäristön pölyntorjunnasta on huolehdittava tarvittaessa kastelemalla. 

Laitokselle johtavan tien kastelu- ja suolaamisajankohdat on kirjattava. 

- Lähialueen talousvesikaivojen osalta tulee varmistua, että veden laatu ei toimin-

nan edetessä heikkene. Tarvittaessa lähialueen talousvesikaivojen veden laatu tu-

lee tutkia esimerkiksi vähintään kerran vuodessa. 

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Hakemuksesta jätettiin kuusi muistutusta. 

 

Muistutuksessa A pyydetään lupaa myönnettäessä huomioimaan, että louhimolla am-

mutaan niin isoilla panoksilla, että sisällä astiat helisevät kaapeissa. Tilanne olisi mah-

dollisesti syytä tarkistaa. Lisäksi on huomioitava rakennusten perustukset, uunit, kaivo 

ja melu. Toiminta sallittaisiin vain virka-aikana ja kaikki toiminta rauhoitettaisiin ke-

sä- ja heinäkuuksi. Tarkastukset tehtäisiin ulkopuolisen tahon toimesta luvanhakijan 

kustannuksella. Toiminnan päätyttyä on oltava maisemointivelvoite. 

 

Muistutuksessa B todetaan, että muistuttajan saamassa selvityksessä ei käy ilmi aikai-

semmissa lupapäätöksissä olleita rajoituksia, ts. saadaanko räjäytyksiä tehdä kesän ai-

kana. Aikaisemmassa päätöksessä räjäytykset oli rajoitettu juhannuksesta heinäkuun 

loppuun. Mahdollisessa uudessa päätöksessä tulisi huomioida, että nykyisin elokuu on 

mitä suurimmassa määrin lomakuukausi, joten muistuttaja näkee tarpeelliseksi rajoit-

taa räjäytykset myös elokuun ajaksi. 

 

Vuonna 2008 myönnetyssä päätöksessä oli maininta suojapuuston säilyttämisestä. Pa-

lin Granit kaatoi puuston kokonaan rannan alueelta syksyllä 2015. Uutta puustoa ei 

myöskään ole istutettu. Puiden kaadon jälkeen muistuttajan tontilta kaatui useita puita 

ja he olivat pakotettuja kaadattamaan loputkin, koska ne olisivat seuraavaksi kaatuneet 

rakennusten päälle. Näin ollen suojapuustona on ainoastaan aikaisempien hakkuiden 

jälkeen rinteeseen kasvanut risukko. 

 

Keväällä 2016 muistuttaja totesi yhden mökkinsä ikkunoista olevan rikki vasemmasta 

yläkulmasta. Kaksinkertaisen ikkunan sisemmän ruudun rikkojaksi muistuttaja epäilee 

tärinää. 

 

Tie kesäpaikoille muutettiin Palin Granitin toimesta vuosia sitten. Jyväskylän kaupun-

ki ei ole ilmoittanut tien siirtämisestä liikennevirastolle, joten esimerkiksi hälytysajo-

neuvot eivät osaa tulla Levasalmentiellä oleville kesäasunnoille. Tien kunnossapidosta 

muistuttaja haluaa selkeät suunnitelmat ja yhteystiedot tien hoitajalle. 
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Ilmanlaadun ja melun osalta nykyiset määräykset eivät salli harjoitettavan tämänlaa-

tuista toimintaa alle 300 metrin etäisyydellä vakinaisesta tai loma-asutuksesta. Tämä 

tulisi huomioida myös uutta lupaa myönnettäessä. Hakemuksen liitteenä olevat ilman-

laadun selvitykset eivät muistuttajan mielestä päde tälle alueelle, koska ne on laadittu 

yleisesti, ei paikan päällä ko. alueella. 

 

Mikäli Jyväskylän kaupunki myöntää Palin Granit Oy:lle luvan louhinnan jatkami-

seen, tulisi kaupungin huomioida kesä-asunnoille aiheutuva haitta esimerkiksi veron 

alennuksena. 

 

Muistutuksessa C esitetään, että lupaa käsiteltäessä huomioitaisiin seuraavat asiat: 

- Täydellinen rauhoitus toiminnasta lomakaudella kesä- heinä- ja elokuussa. 

- Kaikki toiminta vain virka-aikaan. 

- Räjäytykset pienemmillä panoksilla, nykyisin tuntuu värähdys rakennuksissa. 

- Lähirakennusten sokkelien ja palomuurien tarkastukset mahdollisten vaurioiden va-

ralta. 

- Melumittaukset puolueettoman tahon puolesta. 

- Jätekiven määrä suuri, ja esimerkiksi sen murskaus taloudellisesti kannattamatonta 

lohkareiden koosta ja kiven kovuudesta johtuen. 

- Jätekivivuoret vaaralliset. 

- Jos murskausta suoritetaan, niin pölyn leviäminen estettävä. 

- Toiminnan loputtua alueen täydellinen maisemointi; louhoksen reunojen luiskaus ja 

jätekivikasojen täydellinen peittäminen. 

- Realistinen pantti maisemointia varten. 

- Tarkistukset ja mittaukset hakijan kustannuksella. 

Lisäksi muistuttaja haluaa yhteislupahakemuksen päätöksen. 

 

Muistutuksessa D todetaan, että Levaniemen louhimon aikaisempi maa-aineslupa 

myönnettäessä on samalla vaikutettu muun muassa rantatonttien arvon alenemiseen, 

koska toiminnalla on väistämättä ollut ympäristövaikutuksia. Vaikka tutkimusten mu-

kaan melu ja ilmanlaatu ei ole ylittänyt ohjearvoja, niin muistuttaja pyytää jatkossa 

kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin: 

- melutason ja ilmanlaadun valvonta on suhteutettava louhimotoiminnan aktiivisim-

piin aikoihin 

- kesäaikana louhimotoiminta haittaa erityisesti Saarijärven kesäasukkaita, joten lo-

ma-aika louhimolla tulisi olla kesäkuun puolesta välistä elokuun loppuun 

- suojapuuston säilyttämistä ja lisäpuuston istuttamista maisemoinnin parantamisek-

si on toteutettava sitä mukaan, kun alue jää pois louhimokäytöstä. Lisäluvilla mah-

dollista maisemoinnin siirtämistä luvan päättymisen loppupuolelle ei saa mahdol-

listaa. 

- louhimon käyttämät tiet on pidettävä ajokunnossa oman toiminnan jäljiltä vuosit-

tain tehtävillä korjauksilla. 

 

Muistutuksessa E todetaan, että jo Korpilahden kunta teki virheen myöntäessään lou-

hintaluvan alueelle, jolla on monta kesäasuntoa ja jokunen vakituinen asumus. Muis-

tuttajien mielestä Jyväskylän kaupunki voisi korjata virheen ja olla jatkamatta lupaa. 

Yrittäjä hoitaisi velvoitteensa mukaisesti maisemoinnin. Se ei toisi takaisin menetettyä 

kaunista perinnemaisemaa, mutta estäisi enemmät haitat. Muistuttajat pyytävät tarkis-

tamaan maisemointiin varatun rahamäärän riittävyyden. 
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Jos tämä ei ole mahdollista, muistuttajat pyytävät tutkimaan ympäristöhaitat tarkoin 

vielä kerran. Räjäytys saa aikaan pölypilven, vaikka edellisessä luvassa vakuutettiin 

pölynsidonnan olevan kunnossa. Muistuttajat epäilevät myös tämän vaikutuksia Saari-

järveen. 

 

Muistuttajat ovat huolissaan meluhaitoista, koska heidän kiinteistönsä on lähinnä työ-

maata. Aikaisemmat räjäytykset ovat tärisyttäneet heidän mökkinsä ikkunoita ja raken-

teita. Myös liikenne aiheuttaa häiriötä alueen asukkaille ja eläimille. Kesäpaikka on 

hankittu nimenomaan luonnonrauhasta nauttimista varten. 

 

Muistuttaja toteavat vielä, että yrittäjältä tulisi vaatia vastuullisuutta toiminnassaan. 

Esimerkiksi suojapuuston hakkauttaminen rannasta altisti mökkialueen tuulituhoille, 

joita on tapahtunutkin. 

 

Muistutuksessa F viitataan aikaisempiin vuosiin ja pitämättömiin lupauksiin. Jo 

8.9.1996 päivätyssä V. Wilenin lupahakemuksen johdosta on todettu rantatonttien mö-

keillä olevan korkea käyttöaste myös talviaikaan. Alueen nykyisen ympäristöluvan lu-

pamääräyksissä määrätään, että alueen kiinteistöille tulee olla kaikissa olosuhteissa es-

teetön kulkumahdollisuus. Räjäytyksistä tulee aina varoittaa kuuluvalla äänimerkillä, 

samoin räjähdyksen jälkeen vaara ohi merkillä. Nämä eivät ole toteutuneet. Nykyisen 

maa-ainesluvan lupamääräyksissä on todettu, että louhinta-alue suojataan riittävän 

korkealla ja sään kestävällä aidalla, ja erityisesti louhoksen jyrkät reunat suojataan 

kiinteillä rakenteilla. Alueen ympärillä tulisi säilyttää suojapuusto. Nämäkään eivät ole 

toteutuneet. Muistuttaja kyselee myös, onko lupamääräyksen 12 mukaista tarkastusta 

koskien jatkosuunnitelmaa kaksi vuotta ennen tämän lupakauden päättymistä alueella 

tehty, kun lupa on kuitenkin voimassa enää 15.4.2018 asti? 

 

Yleisesti muistuttaja toteaa vielä, että ilmanlaatu-/meluselvityksissä käytetyt pääkau-

punkiseudun sää ja otsonitiedot vuosilta 2005-2007 sijoittuvat kauas Saakoskesta. 

Tehdäänkö tuollaisia selvityksiä kun työkoneet, porat, murskat tai vastaavat pölyntuot-

tajat ovat toimessa selvityksen tietojen todentamiseksi käytännössä? Onko toiminnan-

harjoittaja nyt tai jatkossa aikomassa alle 300 metrin etäisyydelle häiriölle alttiiseen 

kohteeseen? Puuston melua vähentävää vaikutusta ei ole huomioitu, jonka muistuttaja 

epäilee johtuvan siitä, ettei alueella ole enää metsiä, vaan kitukasvuista risukkoa ja 

ranta-alueella ei enää sitäkään. Puusto ajettu kokonaan pois ja järvikin kantaa melua 

suhteellisen kauas. 

 

Valvontakäyntejä tulisi tehdä toiminnan ollessa käynnissä eikä kuten kesällä 2009, jol-

loin valvontakäynnin perusteella ei ollut toiminnasta huomautettavaa, kun ei ollut toi-

mintaakaan. 

 

Muistuttaja vaatii parannusta siihen, että mökkitiet pidettäisiin avoinna pihapistoineen 

kelillä kun kelillä, johon muistuttaja esittää suorittajaksi alueella toimivaa yrittäjää. 

Ilmastonmuutoksen huomioon ottaen toiminnassa tulisi pitää kesätauko kovaäänisille 

töille heinä-elokuussa, koska useat pitävät lomansa syksymmällä. Alueen ympärillä tu-

lee käyttää suojapuustoa tai muita ympäristön suojaamistoimenpiteitä. Jälkihoito jää 

tuleville sukupolville, louhimon monttu täyttyy sadepisaroista hyvin hitaasti. 
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Tarkastukset 

Alueella on tehty viimeisin maa-aineslupaan liittyvä valvontakäynti 2.8.2017. Alueella 

on tämän jälkeen ollut koeluontoista ottotoimintaa, joka ei ole vaikuttanut louhimon 

yleiskuvaan. Tarkastuskäyntiä tämän ympäristölupahakemuksen johdosta ei ole katsot-

tu tarpeelliseksi. 

 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

Hakija toimitti 21.2.2018 vastineensa hakemuksen johdosta annettuun lausuntoon ja 

muistutuksiin.  

 

Toiminnasta aiheutuvan melun ja pölyn osalta hakija toteaa liittäneensä hakemukseen-

sa puolueettoman asiantuntijatahon parhaiden alalla vallitsevien käytäntöjen mukaiset 

selvitykset. Niissä todetaan, että melun ja pölyn ohjearvot eivät ylity lähimmissä häi-

riintyvissä kohteissa melun ja pölyn hallinnan avulla. Alueella on jo meluvalleja. Toi-

minta-alueen pohjois-koilliskulmassa on meluselvityksessäkin näkyvä aukko meluval-

leissa; se tullaan hakijan mukaan täyttämään maa-aineksella louhinnan alettua. Lou-

hinnan edetessä alemmas, louhimon seinämät vähentävät meluvaikutusta. Levaniemen 

alueella on myös tehty melumittauksia, ja niitä voidaan tehdä toiminnan aikana tule-

vaisuudessakin. 

 

Tärinään liittyen hakija toteaa, ettei usko muistutuksessa mainitun ikkunan rikkoutu-

misen johtuvan kivenlouhinnasta, koska toimintaa ei silloin ole ollut muutamaan vuo-

teen. Hakija toteaa myös, että tarvekiven louhinnassa käytetään putkipanoksia ja räjäh-

tävää tulilankaa, jolloin tärinävaikutukset ovat huomattavasti pienemmät kuin esimer-

kiksi murskekiven louhinnassa tai kaivoksissa. Tarvekiven louhinnan tarkoituksena on 

louhia kallio siten, että sekä louhittu lohkare ja jäljelle jäävä kallio säilyvät mahdolli-

simman ehjinä. Liian suuret panokset aiheuttaisivat kallion rikkoutumista, ja näin on 

epätodennäköistä, että niitä käytettäisiin. Tärinää on mahdollista mitata toiminnan ai-

kana. Jos tarvekiven louhinnan vaikutuksista aiheutuu vahinkoa esimerkiksi rakennuk-

sille, ja syy-seuraussuhde pystyään osoittamaan, niin hakija on luonnollisesti korvaus-

velvollinen. 

 

Puuston ja maisemoinnin osalta hakija toteaa alueen puuston käsitellyn metsänhoidol-

lisesti paikallisen Metsänhoitoyhdistyksen ohjeiden mukaisesti. Lupa-alueen ulkopuo-

lelta lounaisrannalta puustoa on harvennettu, rannasta pohjoiseen päin kasvaa täysi 

puusto. Yleisen käytännön mukaisesti puustoa ei oteta huomioon meluselvityksissä eli 

sillä ei ole vaikutusta meluselvityksen tuloksiin. 

 

Toiminnan loputtua alue maisemoidaan maa-aineslain mukaisesti ja maisemointia var-

ten toiminnanharjoittaja asettaa vakuuden, jolla varmistetaan maisemoinnin suoritta-

minen. Maisemointiin on annettu ohjeet ympäristöhallinnon julkaisemassa ”Parhaat 

ympäristökäytännöt (BEP) luonnonkivituotannossa” –julkaisussa. Hakija tulee maise-

moimaan louhimoalueen edellä mainitun ohjeen mukaisesti toiminnan loputtua. 

 

Työskentelyaikaa koskeviin muistutuksiin liittyen hakija esittää, että louhintaa voitai-

siin tehdä kesä- ja elokuussa maanantaista torstaihin klo 7-17. Tämän työajan ulkopuo-

lella ei olisi muuta toimintaa. Heinäkuu on lomakuukausi, jolloin toimintaa ei ole. 

Muina kuukausina tarvekiveä tulee voida arpeen vaatiessa myös lastata ja kuormata il-

taisin ja viikonloppuisin varsinaisen työajan ulkopuolella, koska ulkomaille vietävien 
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kiviblokkien laivauksista ei aina tiedetä etukäteen ja tarve ajaa kiviä satamaan voi tulla 

myös viikonlopun aikana. Kivien lastaus ei ole meluavaa toimintaa. 

 

Hakija huomauttaa vastineen lopuksi, että Muraus-asetuksen (1.6.2017) mukaan ki-

venlouhimo, jolla on ollut ympäristölupa 16. päivänä syyskuuta 2010, voidaan sijoittaa 

alle 300 metrin päähän häiriöille alttiista kohteesta. Näin myös Levaniemessä.         

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTON RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto myöntää Palin Granit Oy:lle ym-

päristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kivenlouhintaan ja maa-aineslain 

4 §:n mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottamiseen Jyväskylän kaupungin Ruotsulan 

kylän tilalla Levaniemi 179-442-5-146. Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen ja 

tämän päätöksen lupamääräysten mukaisesti.  

 

Maa-ainesluvan määräykset 

1. Alin ottotaso on ottamissuunnitelman mukaisesti N2000 +121,0 m ja otettavan ai-

neksen määrä enintään 200 000 m
3
. Pohjavedenpinnan alapuolinen otto on kiellet-

tyä. Mikäli ottotoiminnassa tulee vastaan pohjavesi, saa kiveä ottaa enintään 1 met-

ri havaitun pohjavesitason yläpuolelta. Pohjavesipintaa ei saa jättää alueella näky-

viin. (MAL 11 §) 

  

2. Ottotasoa tulee seurata ja merkitä ottotaso säännöllisesti kallioseinämään. Louhin-

ta-alueen rajat on merkittävä selvästi maastoon ja louhinta-alueen rajalle on asen-

nettava kulkemisen estävä ja kestävä aita tai vastaava kiinteä este sekä varoituskyl-

tit ilmoittamaan ottoalueesta ja louhinnasta. Lisäksi yli 3 metriä korkeiden rintaus-

ten päälle tulee laittaa erillinen suoja-aita. Aidat ja muut merkinnät on pidettävä 

jatkuvasti kunnossa. (MAL 11 §, VNA 926/2005 7 §) 

 

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

yhteystiedot sekä toiminnan ollessa käynnissä yhteyshenkilö, lupatiedot ja toimin-

ta-ajat. (VNA 926/2005 7 §) 

 

4. Louhimon pohjalle kertyvät mahdolliset kuivatusvedet tulee johtaa siten, ettei niis-

tä aiheudu vettymishaittaa naapurikiinteistöille. Vesi ei saa lammikoitua louhoksen 

pohjalle. (MAL 11 §) 

 

5. Sivukivikasat on pyrittävä pitämään maisemallisesti mahdollisimman matalina. 

(MAL 3, 11 §) 

 

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

rallisia tai maisemassa erottuvia maastonmuotoja. Maisemointitilannetta ja tarvetta 

tulee tarkastella viimeistään kaksi vuotta ennen lupakauden päättymistä kutsumalla 

valvontaviranomainen tarkastukselle. Mikäli toiminnan todetaan päättyvän, tulee 

maisemointia koskien tehdä lopullinen maisemointisuunnitelma viimeisten vuosien 

aikana toteutettavaksi. Maisemointisuunnitelma tulee hyväksyttää valvojalla. 

(MAL 11 §) 
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7. Lupa-ajan päättyessä tai toimintaa aikaisemmin lopetettaessa, on luvanhaltijan 

pyydettävä valvontaviranomaista suorittamaan alueella lopputarkastus, jossa tar-

kastetaan jälkihoidon ja muiden lupaan liittyvien toimenpiteiden toteutuminen. 

(VNA 926/2005 7 §) 

 

Ympäristöluvan määräykset 

8. Rakennuskiven louhinnan räjäytystöitä voidaan tehdä arkisin (ma-pe) klo 8.00-

16.00 ja poraamista klo 7.00-17.00. Kesä- ja elokuussa räjäytys- ja poraustyöt tulee 

kuitenkin tehdä maanantaista torstaihin klo 8.00-17.00. Lisäksi kesäaikainen ju-

hannusaaton ja heinäkuun 31. päivän välinen jakso on kaikelta toiminnalta rauhoi-

tettu. Myöskään arkipyhinä edellä mainittuja työmenetelmiä ei sallita. Kuormaa-

mista ja kuljetuksia voidaan tehdä ympäri vuoden kesäaikaisesta rauhoitusajasta 

huolimatta klo 6.00-21.00. (YSL 52 §, VNA 800/2010 8 §)   

 

9. Louhinnasta liikenne mukaan lukien aiheutuva melu ei saa ylittää asuntojen piha-

alueilla päivällä klo 7-22 melun keskiäänitasoa 55 dB(A) eikä yöllä klo 22-7 kes-

kiäänitasoa 50 dB(A). Loma-asutukseen kuuluvilla alueilla melutaso ei saa ylittää 

klo 7-22 keskiäänitasoa 45 dB(A) eikä yöllä klo 22-7 keskiäänitasoa 40 dB(A). 

(YSL 52 §, NaapL 17 § ja VNA 800/2010 7 §) 

 

10. Porauksesta leviävää melua on rajoitettava hakemuksen melumallinnuksessa esite-

tyn mukaisilla tai vastaavilla ratkaisuilla. Mikäli melutason siitä huolimatta arvioi-

daan olevan haitallisella tasolla, on toiminnanharjoittajan mitattava porauksesta ai-

heutuva melutaso. Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on 

suoritettava ympäristöministeriön ohjeen ”Ympäristömelun mittaaminen 1/1995” 

mukaisesti louhimon ollessa normaalissa toiminnassa. Mittaustulokset ja -raportti 

on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden 

kuluessa mittausten suorittamisesta. Mikäli melutasojen ohjearvot ylittyvät, on 

toiminnanharjoittajan ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin toiminnasta aiheutu-

van melutason alentamiseksi ja esitettävä raportissa toimenpiteet, joilla melu-

tasojen ohjearvot alitetaan lähimmissä altistuvissa kohteissa. (YSL 6, 52, 54 §, 

NaapL 17 §, VNA 800/2010 6 §) 

 

11. Räjäytykset on toteutettava siten, että mahdolliset tärinävaikutukset rajoittuvat 

mahdollisimman lähelle räjäytysaluetta. Tärinävaikutuksista tulee tehdä selvitys 

seuraavan louhintajakson aikana sijoittamalla tärinämittarit ainakin yhdelle lou-

nais- ja kahdelle pohjoispuolella sijaitsevalle kiinteistölle. Mittaustulosten perus-

teella tulee tehdä raportti, jossa kerrotaan mittaushetkellä käytetyt panostukset ja 

arvioidaan räjäytyksistä aiheutuvaa riskiä kiinteistöille. Raportti tulee toimittaa 

valvojalle kuukauden kuluessa mittausten tekemisestä. (YSL 6, 52, 54, 62 §)  

 

12. Louhinnasta syntyvää pölyä tulee torjua käyttämällä pölynsidontalaitteistolla varus-

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

rauspölyn leviäminen ympäristöön on estettävä. Toiminta-alueen liikennealueita 

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

kennealueita tulee kastella. (YSL 52 §, VNA 800/2010 4 §) 
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13. Louhimon vedet tulee ohjata eteläkautta riittävän kokoisen laskeutusaltaan kautta 

avo-ojaan. Allas on pidettävä jatkuvasti kunnossa ja se tulee tyhjentää aina tarvit-

taessa laskeutuneesta kiintoaineksesta. (VNA 713/2014 16 §) 

 

14. Alueella käytettävien polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai kiin-

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

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

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

 

15. Öljyvahinkojen varalta alueelle varataan imeytysainetta. Mahdollisesta öljyonnet-

tomuudesta on ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja luvan valvojalle. 

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

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

§)  

 

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

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

jalti nesteitä läpäisemätön ja suojareunoiltaan korotettu. (VNA 800/2010, YSL 17, 

52 §) 

 

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

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

 

18. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on varastoitava tiiviillä alustalla katetussa 

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

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

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

52, 58 §, JL 12, 13, 15, 16 §) 

 

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

nettäväksi asianmukaisiin käsittelypaikkoihin. Alueella ei saa polttaa jätettä. Myös 

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

 

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

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

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

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

 

21. Luvan haltijan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta merki-

tyksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpi-

dosta on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seu-

raavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.  

 

Kirjanpidon tulee sisältää  

- toimintajaksot 

- louhitun kiven määrät 

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

- käytettyjen polttoaineiden kulutustiedot 
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- tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista ti-

lanteista ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet 

- tiedot toiminnasta aiheutuneista valituksista ja niiden seurauksena tehdyistä toi-

menpiteistä 

 

Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kol-

men vuoden ajan. (YSL 6, 62 §, JL 12 §) 

 

22. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista 

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

mästi ympäristötoimeen ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumi-

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

 

23. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan 

tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. 

(YSL 16, 17 §) 

 

24. Luvansaajan on nimettävä louhimon ympäristönsuojelusta vastaava hoitaja, jolla 

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

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

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 

Yleisperustelut 

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

heutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen 

tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia va-

hingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyt-

töön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen. Lisäksi 

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

va, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä 

turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.  

 

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

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

kuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään 

säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle 

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

myöskään ottaa ilman erityistä syytä vesistön rantavyöhykkeellä. 

 

Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmu-

kainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 

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

lupamääräysten vaikutus. 

 

Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset 

ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden 

toimintojen kanssa: 

- terveyshaittaa; 
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- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 

- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 

- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-

alueella; 

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

tonta rasitusta. 

 

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

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

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

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

jalla on säädetty. 

  

Kyseessä on yhteislupa kalliokiven ottoon ja louhimotoimintaan olemassa olevalla 

louhimoalueella. Toiminnasta, lupamääräykset ja suojaetäisyydet asutukseen huomioi-

den, ei oletettavasti aiheudu kohtuutonta rasitusta naapureille. Toimintaa ei ole sijoi-

tettu kaavan tai muiden sijoitusmääräysten vastaisesti. 

  

Rakennuskivilouhimoita koskee valtioneuvoston asetukseen kivenlouhimojen, muun 

kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) 1.6.2017 

voimaan tullut muutos (314/2017). Se mahdollistaa kivenlouhimon sijoittamisen alle 

300 metrin päähän häiriölle alttiista kohteesta, jos toiminnanharjoittaja teknisiä keino-

ja käyttäen varmistaa sen, että toiminnasta ei lähimmässä häiriölle alttiissa kohteessa 

aiheudu alkuperäisen asetuksen 7 §:ssä tarkoitettua melutason ohjearvot ylittävää me-

lua ja että 5 §:ssä tarkoitetut ilmanlaadun raja-arvot eivät ole vaarassa ylittyä. Poik-

keaminen edellyttää toiminnanharjoittajalta riittävän luotettavaa selvitystä lupaviran-

omaisen hyväksyttäväksi. Hakemuksen liitteenä esitetyt ilmanlaatuselvitys ja korjattu 

versio meluselvityksestä ovat tällaisia selvityksiä. Lupamääräyksissä annetut ympäris-

töhaittojen ehkäisemiseksi tehtävät sekä lupahakemuksessa mainitut suojatoimet huo-

mioiden, voidaan louhintaa alueella pitää hyväksyttävänä. 

 

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

ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-

räyksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, meluntorjuntaan, jätehuoltoon sekä maaperään 

ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuoje-

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

toiminnan luonne, ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tek-

niikkaan. Toimittaessa hakemuksessa esitetyn tekniikan ja käytäntöjen sekä päätöksen 

lupamääräysten mukaisesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan käyt-

tökelpoisen tekniikan ja käytännön mukaista. 
 

Yksityiskohtaiset perustelut 

 

Hakemuksessa esitetyn ottotason ei katsota vaarantavan pohjavesiä eikä aiheuttavan 

haittaa ympäristölle. Ottotaso on määritelty hakemuksen mukaiseksi. Pohjaveden pin-

nan alapuolelta ottaminen vaatii erillisen vesilain (587/2011) mukaisen luvan. Jos lou-

hintaa ehditään tehdä ennen pohjavesitason alapuolelta ennen sen havaitsemista, tulee 

louhittu alue täyttää esimerkiksi sivukivillä tai murskeella. (määräys 1) 
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Alinta ottotasoa tulee pystyä seuraamaan alueella olevista merkinnöistä, vaikka syvälle 

menevän toiminnan alinta ottotasoa ei pystyisikään näkyvästi merkitsemään. Varoi-

tusmerkinnöillä sekä aitaamisella varmistetaan ulkopuolisten liikkujien turvallisuus ja 

estetään turha alueella kulkeminen. Alueen sisällä olevien korkeiden rintausten päällä 

riittää varoituksena pudotuksesta kevyempikin suoja-aita, esimerkiksi lippusiima. 

(määräys 2)    

 

Infotaulun tarkoituksena on antaa tietoa alueen toiminnasta ulkopuolisille niin louhi-

mon ollessa hiljaisena kuin toiminnan ollessa käynnissäkin. (määräys 3).  

 

Kuivatusvedet johdetaan hallitusti alueelta. Louhos tulee pitää kuivana esimerkiksi 

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

 

Toiminnassa syntyy sivukiveä huomattavia määriä ja niillä voi olla merkittäviä vaiku-

tuksia maisemaan niiden noustessa luonnollista maanpinnan tasoa korkeammiksi. Si-

vukivikasojen täyttö tulee tehdä ensisijaisesti sivusuunnassa, jotta ne ovat turvallisem-

pia ja maisemallinen haitta säilyy mahdollisimman pienenä. (määräys 5)  

 

Määräykset maisemoinnista on annettu alueen jälkihoidon varmistamiseksi. Hakemuk-

sessa on esitetty toiminnan jatkuvan todennäköisesti vielä tämän lupakauden jälkeen-

kin. Tämän vuoksi maisemointitarvetta on tarpeen tarkastella lupakauden lähestyessä 

loppuaan. (määräykset 6 ja 7) 

 

Louhimon ympäristössä on useita loma-asuntoja, joiden melutasoihin toiminnalla on 

vaikutusta. Päivittäisiä toiminta-aikoja on rajoitettu hakijan esittämän mukaisesti. 

Louhintaa ei saa harjoittaa vilkkaimpana loma-kautena juhannuksesta heinäkuun lop-

puun osin muistutuksissakin esitetyn mukaisesti. Lisäksi kesä- ja elokuussa on käytös-

sä rajoitetut toiminta-ajat, jotka mahdollistavat työskentelyn, mutta myös viikonloppu-

aikaisen rauhallisen loma-asumisen. Ulkomelun enimmäistasot on määrätty valtioneu-

voston asetuksessa 800/2010. (määräykset 8 ja 9) 

 

Porauksesta aiheutuva melu leviää ympäristöön tehokkaasti, ennen kuin toiminta ete-

nee syvemmälle. Hakemukseen liitetyssä selvityksessä meluhaitat saatiin pudotettua 

asetuksen vaatimalle tasolle suojakonteilla ja maavalleilla, joten niitä tai vastaavia rat-

kaisuja tulee myös käyttää. Melumittauksella varmistetaan melutasot tarvittaessa, jos 

on syytä epäillä, että esitetyt suojaratkaisut eivät käytännössä riitä tai toimi. Tulosten 

perustella meluntorjuntaa voidaan tarvittaessa vaatia lisättäväksi. (määräys 10) 

 

Louhimon aikaisemmasta toiminnasta on tullut usein palautetta juuri räjäytyksiin liit-

tyen. Selvityksellä kartoitetaan todelliset tärinävaikutukset suhteessa käytettyyn panos-

tukseen ja tietoa voidaan käyttää myös jatkossa tärinävaikutuksia arvioitaessa. Tä-

rinämittarit on pyrittävä sijoittamaan alle 300 metrin etäisyydellä louhimosta sijaitse-

ville kiinteistöille. (määräys 11) 

 

Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että 

louhinnasta, työmaaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pölypäästöt pi-

detään mahdollisimman vähäisinä. Hakemukseen liitetty ilmanlaatuselvitys osoittaa, 
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että riski pölyämisen aiheuttamalle ilmanlaadun heikkenemiselle on hyvin pieni eikä 

louhimotoiminta muutenkaan ole tyypillisesti kovin pölyä aiheuttavaa. (määräys 12) 

 

Vedet virtaavat alueelta luonnostaan etelään, josta ne pääsevät ojaa pitkin Kylmälän-

lahteen. Alueen eteläpuolella tulee ylläpitää riittävää veden virtauksen tasaavaa allasta, 

jossa ojaan virtaava vesi pääsee saostumaan. Laskeutusaltaan käytöllä vedestä saadaan 

poistettua kiintoainesta, erityisesti kivipölyä, sekä veteen mahdollisesti liuenneita ra-

vinteita. Allas on tyhjennettävä, kun sen toimivuus sitä vaatii. (määräys 13) 

 

Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen sekä roskaantumisen ehkäisemisek-

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

neiden varastoinnista ja käsittelystä, työkoneiden pesusta ja huollosta, valumavesien 

johtamisesta, jätehuollosta ja onnettomuuksiin varautumisesta. (määräykset 14-17, 20) 

 

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

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

seksi. (määräys 18) 

 

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

ja siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn 

jätehuoltoon. Esimerkiksi räjähdepakkauspahvien poltto alueella ei ole jätteen hyödyn-

tämistä. Sivukiven läjittäminen tulevaa hyötykäyttöä varten on perusteltua. Toimin-

nanharjoittajan on huolehdittava jätehuollon ja muun toiminnan asianmukaisesta jär-

jestämisestä. (määräys 19) 

 

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. (määräys 21) 

 

Määräyksellä varmistetaan tiedonkulku viranomaisille tilanteissa, joissa ympäristölle 

on aiheutunut tai saattaa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa. (määräys 22) 

 

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

minnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnan 

ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen. Toimin-

nanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä voi-

daan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. (määräys 23)    

  

Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan louhimon asianmukainen hoito ja kunnos-

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

lainsäädäntö ja määräykset. Vastuuhenkilön on oltava selvillä toiminnan ympäristö-

vaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta. (määräys 24)    

 

VASTAUS HAKEMUKSESTA ESITETTYIHIN LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSEEN 

 

Ympäristö- ja terveysjaoston lausuntoon viitaten todetaan, että hakijan esittämät toi-

minta-aikarajat ovat Muraus-asetuksessa (800/2010) määriteltyjen toiminta-aikojen si-

sällä. Rikotusta ja murskausta koskee oma ympäristölupansa. Vuotuinen toiminta-aika 



 20 

on määritelty perustellusti hieman lausunnossa esitettyä laajemmaksi rajaten sitä kui-

tenkin hakijan esittämästä. Kuormauksen ja kuljetusten ei arvioida olevan niin melua-

via toimintoja, että niiden toiminta-aikoja olisi syytä rajoittaa esitetystä. Sisätiloihin 

ulottuvaan meluun ei yhteisluvassa voida ottaa kantaa eikä toimintamahdollisuutta ole 

haluttu sitoa sääolosuhteisiin niin toiminnanharjoittajan työjärjestelyjen vaikeutumisen 

vuoksi kuin valvonnallisistakaan syistä. Melutasoja on arvioitu etukäteen melumallin-

nuksin ja ne varmistetaan tarvittaessa lupamääräyksen 10 mukaisesti. Lupamääräys 12 

on annettu pölyhaittojen estämiseksi. Rakennuskivilouhimoilla kallioperä on tyypilli-

sesti ehjää ja tiivistä, ja sen vuoksi louhinnan vaikutus pohjaveden laatuun ja pinnan-

korkeuteen on vähäinen. Talousvesikaivojen vedenlaadun seurantaa ei ole näin edelly-

tetty.   

 

Muistutuksissa esille nousivat eniten toiminta-ajat, maisemointi, ympäröivän puuston 

säilyminen, tieasiat sekä melu- ja ilmanlaatuasiat. Hakija on rajannut päivittäisen toi-

minta-ajan virka-aikaan. Useissa muistutuksissa koko kesäkuuta sekä elokuuta on esi-

tetty rauhoitettaviksi. Luvan sallittu vuotuinen toiminta-aika mukailee aiempaa ympä-

ristölupaa, mutta lupamääräyksen 8 ja sen perustelujen mukaisesti myös kesä- ja elo-

kuussa toiminta osittain rajattua.  

 

Rakennuskivilouhinnassa kysymys on hitaasti kysynnän mukaan etenevästä louhinnas-

ta, ja toiminnalle tullaan todennäköisesti hakemaan jatkoa tämänkin lupakauden jäl-

keen. Maisemointikysymystä tarkastellaan lupamääräyksen 6 mukaisesti, kun tiede-

tään alueen tulevaisuudensuunnitelmista tarkemmin. Maisemointia on joka tapaukses-

sa edellytetty vaiheittain. Viranomainen on määritellyt jälkihoidon vakuussumman 

normaalin käytännön mukaisesti. Edellisen maa-ainesluvan loppuvaiheessa toiminnan 

jatkuminen ja uuden luvan hakeminen oli toimijan kanssa käydyn keskustelun perus-

teella tiedossa, joten maisemointitoimia ei katsottu tässä vaiheessa järkeväksi. 

 

Hakija on esittänyt säilyttävänsä oman kiinteistönsä reunoilla olevan suojapuuston me-

lu- ja näkösuojana eikä siitä ole katsottu tarpeelliseksi erikseen määrätä. Työtekniset 

syyt vaikuttavat alueen puustoon louhinnan edetessä. Ympäristöluvassa ei voida antaa 

määräyksiä lupa-alueen ulkopuolisia teitä ja liikenteestä aiheutuvaa haittaa koskien. 

Yksityistien käytöstä ja hoidosta sopivat tieosakkaat keskenään. Liikenne alueelle on 

normaalitoiminnassa suhteellisen vähäistä. Lupamääräyksessä 12 on kuitenkin määrät-

ty liikennealueiden pölyämisen estämisestä. 

    

Rakennuskivilouhinnan sijoittaminen alle 300 metrin etäisyydelle asutuksesta on 

mahdollista Muraus-asetukseen tehdyn muutoksen myötä tietyin edellytyksin. Siksi 

hakemuksessa on esitetty ympäristömelu- ja ilmanlaatuselvitykset. Ne kuvaavat toi-

minnan aikaista tilannetta louhimolla ja niillä on osoitettu toimintaedellytykset. Puus-

ton huomioimatta jättäminen on normaali käytäntö melumallinnuksessa, koska puus-

ton todellinen melua vaimentava vaikutus on hyvin pieni. 

  

Ilmanlaatuselvitys kuvastaa tilannetta Levaniemen louhimolla riittävän hyvin, vaikka 

siinä onkin käytetty pääkaupunkiseudun tietoja. Tuuliruusu myös Keski-Suomessa on 

hyvin samankaltainen tuulen pääilmansuuntien ollessa samat. Louhimotoiminta ylei-

sesti ei ole kovin pölyävää.  Pölypäästöt esimerkiksi räjäytyksistä ovat hyvin paikalli-

sia, tosin sen hetkinen tuulitilanne vaikuttaa suuresti leviämiseen. Pöly yleensä laskeu-

tuu lähialueelle, josta sadevesi huuhtoo sen pois. Pölyn kulkeutumista Saarijärveen es-
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tetään lupamääräyksen 13 mukaisesti laskeutusaltaalla. Murskauksesta aiheutuvasta 

pölystä määrätään murskausta koskevassa erillisessä ympäristöluvassa. 

 

Muistutuksissa nousi esiin edellisten lisäksi myös tärinähaitat, rintausten suojaus sekä 

sivukivien varastointi. Räjäytystärinän seurannasta määrätään lupamääräyksessä 11. 

Toiminnanharjoittaja on aina korvausvelvollinen räjäytyksistä aiheutuvista vaurioista, 

mikäli niiden osoitetaan aiheutuneen räjäytystoiminnasta. Räjäytystapahtumaa ja esi-

merkiksi merkkiäänen antamista määrää oma lainsäädäntönsä. Rintausten suojauksesta 

määrätään lupamääräyksessä 2. Sivukivien varastointi on väistämätön osa louhimo-

toimintaa. Niiden varastoinnista ja hyötykäytöstä on määrätty lupamääräyksissä 5 ja 

19. 

 

Toimintaa valvotaan vuosittaisilla maa-ainestarkastuksilla toiminnan aktiivisuudesta 

riippumatta. Lisäksi ympäristönsuojelulain mukaista toimintaa valvotaan erikseen 

kolmen vuoden välein, jos ei ilmene erityistä syytä käydä useammin. 

 

LUVAN VOIMASSAOLO 

 

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

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

 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 

määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa-

olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §) 

 

Ympäristönsuojelulain 198 §:n mukaan toimintaa ei saa aloittaa tai muuttaa ennen 

kuin siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen. Ympäristönsuojelulain 199 §:n 

mukaan lupaviranomainen voi kuitenkin luvan hakijan pyynnöstä perustellusta syystä 

ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, määrätä, että 

toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen.  

 

Rakennus- ja ympäristöjaoston näkemyksen mukaan toiminta voidaan aloittaa lupa-

päätöstä noudattaen ennen sen lainvoimaisuutta. Toiminta sijoittuu vanhalle ottamis-

alueelle, jossa vastaavaa toimintaa on ollut jo aiemmin. Aikaisempi maa-aineslupa on 

päättymässä. Louhinnan eteneminen on hidasta eikä päätöksen mukainen louhimotoi-

minnan jatkaminen tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Toiminnalta vaaditaan ympä-

ristönsuojelulain 199 §:n mukainen 3000 euron vakuus ympäristön saattamiseksi en-

nalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Vakuu-

den on oltava voimassa luvan lainvoimaiseksi tuloon saakka.  

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

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

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6, 14-17, 27, 29, 34, 39-40, 42-44, 48-49, 52, 

54, 58, 62, 70, 83-85, 87, 89, 190-191, 198, 199, 205 §  

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

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

Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17 § 

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (VNA 926/2005) 7 § 
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Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNA 79/2017) 

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-

jen ympäristönsuojelusta (VNA 800/2010) 

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-

jen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen muuttamisesta (VNA 314/2017) 3 § 

 

VAKUUS 

Hakijan tulee toimittaa ennen ottamistoiminnan aloittamista 36 000 euron (6 000 € 

/ha) suuruinen maa-aineslain 12 §:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus lupamääräysten 

ja maisemointivelvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi. Vakuuden tulee olla voi-

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

teiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty, kuitenkin vähintään 24 kuukautta 

ottamisluvan päättymisen jälkeen. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa luvan voimassa-

oloaikana. (MAL 12 §)  

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisen yhteisluvan käsittelystä viranomai-

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

4283,50 euroa. Yhteislupamaksuun sisältyy ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista 

oikeutta aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan asian ja vakuuden kä-

sittelystä pääasian yhteydessä perittävä 363 euron lisämaksu. Maksu perustuu raken-

nus- ja ympäristölautakunnan kokouksessaan 29.11.2016 § 75 vahvistamaan maa-

ainestaksaan ja § 74 vahvistamaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.  
  

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

Palin Granit Oy 

 

Jäljennös päätöksestä  

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

Ympäristöterveysjaosto, Eeronkatu 10, 40720 Jyväskylä 

 

Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta. 

 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

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

osoitetaan suoraan hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 17.5.2018. Valitusosoitus 

on liitteenä.  

 

LIITTEET  

 

Valitusosoitus 


