
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI  PÄÄTÖS 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO  

      

    Dnro: D/2881/11.01.00.01/2019 

    Lupanro: 179-2019-5 

 

ASIA 

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

kainen yhteislupa kalliokiviaineksen ottoon, kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen, 

biopolttoaineterminaalitoimintaan, pilaantumattomien kaivumaiden, betoni-, tiili- ja 

asfalttijätteen sekä voimalaitostuhkan käsittelyyn ja hyödyntämiseen maarakentami-

sessa. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:ssä ja maa-aineslain 21 §:ssä tarkoi-

tetun ratkaisun aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. 

 

HAKIJA  

Jyvässeudun Sora Oy 

PL 108 

40511 Jyväskylä 

Y-tunnus: 0838551-5 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Toiminta sijoittuu Kivimäki 179-401-19-39 kiinteistölle Jyväskylän kaupungin Jyväs-

kylän kylään osoitteeseen Hyttitie 104. Kiinteistön omistaa hakija.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Kalliokiven irrottaminen on maa-ainesluvanvaraista maa-aineslain 4 § 1 momentin pe-

rusteella. Kallion louhinta ja murskaus on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelu-

lain 27 §:ssä viitatun liitteen 1 taulukon 2 kohtien 7 c ja e perusteella. Pilaantumatto-

man maa-aines-, betoni-, tiili- ja asfalttijätteen sekä voimalaitostuhkan käsittely on 

ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:ssä viitatun liitteen 1 taulukon 2 

kohdan 13 f perusteella. Biopolttoaineterminaalitoiminta on luvanvaraista ympäristön-

suojelulain 27 §:n 2 momentin kohdan 3 perusteella.  

 

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

asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja ympäristönsuojeluasetuksen 

(713/2014) 2 §:n kohtien 6 a ja b sekä kohdan 12 a, b ja f-kohtien perusteella kunnan 

ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee kivenlouhintaa ja siirrettävää murskaamoa, 

alle 50 000 tonnin betoni-, tiili-, asfaltti ja pilaantumattoman maa-ainesjätteen käsitte-

lyä ja alle 20 000 tonnin tuhkamäärän käsittelyä koskevan lupa-asian. Ympäristönsuo-

jeluasetuksen 2 §:n 2 momentin perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

käsittelee biopolttoaineterminaalitoimintaa koskevan lupa-asian.  
 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus on tullut vireille 16.9.2019 ja sitä on täydennetty 

23.10.2019 

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
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Jyväskylän maalaiskunnan ympäristölautakunnan 6.6.2006 myöntämä maa-aineslupa, 

joka on voimassa 6.6.2021 asti. 

 

Jyväskylän maalaiskunnan ympäristölautakunnan 23.1.2007 myöntämä toistaiseksi 

voimassa oleva ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen. 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 21.8.2012 myöntämä ym-

päristöluvan muutos, joka koskee biopolttoaineterminaalitoimintaa ja mullan valmis-

tusta.  

  

Rakennuslupa 3.11.2017. 

 

Jyväskylän kaupungin rakennustarkastajan 14.5.2018 myöntämä toimenpidelupa va-

rastokenttien ja meluvallin rakentamiseen. Lupa on voimassa 1.6.2021 saakka.  

 

Keski-Suomen Ely-keskuksen vuosina 2013-2019 hyväksymiä ilmoituksia betoni- ja -

tiilijätteen sekä voimalaitostuhkan hyödyntämiseksi varastokenttä- ja tierakenteissa.    

 

Alueella ei ole asemakaavaa. Lähimmän asemakaavan (Läntinen Palokärki, teollisuus-

liikerakennus- ja varastointialue) rajaus on noin 400 metrin etäisyydellä suunnitelma-

alueesta kaakkoon. Jyväskylän kaupungin oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa suunni-

telma-alue sijoittuu pääosin yleiskaavan tilaa vaativien työpaikkojen alueelle. Toimin-

ta-alueesta osa sijoittuu yleiskaavan viheralueelle.  

 

Keski-Suomen maakuntakaavassa alueella on eo/2-merkintä (kalliokiviainesten otto-

vyöhyke) ja pohjoisreunalla voimajohtolinja-merkintä.  

  

HANKEALUEEN SIJAINTI JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Sijainti 

Toiminta sijaitsee noin 8 kilometriä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen Tyyppälänjär-

ven pohjoispuolella Hyttitien päässä osoitteessa Hyttitie 104.  

 

Toiminta-aluetta lähinnä oleva asutus on idässä Koivusillan alueella ja etelässä Tyyp-

pälänjärven pohjoispuolella noin 330 metrin etäisyydellä toiminta-alueen varastointi-

alueista. Etelän suunnalla sijaitsevat myös lähimmät loma-asunnot noin 470 metrin 

etäisyydellä varastokentistä. Asutusta on myös toiminta-alueen lounaispuolella Tyyp-

pälänjärven alueella sekä länsipuolella Suolammen alueella noin 500 metrin etäisyy-

dellä varastointialueista. Louhinta-alueen rajalta on lähimpään kaakkoispuolella sijait-

sevaan asuinrakennukseen matkaa noin 500 metriä, lähimpään länsipuoliseen asuinra-

kennukseen noin 600 metriä ja eteläpuoliseen asuinrakennukseen noin 700 metriä. 

Louhinta-aluetta lähinnä oleva vapaa-ajanasunto sijaitsee Tyyppälänjärven rannalla 

noin 900 metriä louhintarajasta lounaaseen. Alueen lounaispuolella sijaitsevalle seu-

rakunnan majalle ja laavupaikalle on matkaa louhintarajalta noin 700 metriä.  

 

Suunnitellulta betoninmurskauspaikalta on lähimpään asuinrakennukseen etäisyyttä 

460 metriä ja vapaa-ajanasuntoon 600 metriä. Biopolttoaineita käsitellään lähimmil-

lään noin 360 metrin etäisyydellä lähimmästä vakituisesti asutusta ja noin 500 metriä 

lähimmästä vapaa-ajanasunnosta. Lähimmät asemakaavoitetut asuinalueet sijaitsevat 

Jyväskylän Ritopohjan alueella ja Laukaan Pieleslehdon alueella noin 2 kilometrin 
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etäisyyksillä. Kiinteistön luoteiskulman läpi kulkee ulkoilureitti, joka on lähimmillään 

noin 70 metrin etäisyydellä toiminta-alueesta ja noin 420 metrin etäisyydellä louhinta-

rajasta.  

 

Kivimäen tilasta noin kilometrin etäisyydellä kaakkoon sijaitsee Jyväskylän kaupun-

gin Läntisen Palokärjen asemakaava-alueen suunniteltu louhinta- ja murskausalue.  

 

Luonnonolot ja maisema 

Suunnitelma-alueesta on noin 19 hehtaaria metsää, mutta pääosa on olemassa olevaa 

puutonta kallionottamis- ja varastointialuetta. Jäljellä olevat metsät ovat normaalia ta-

lousmetsää ja ne on harvennushakattu vuonna 2017. Kaivualueelle sijoittuvalla metsä-

kuviolla kasvaa noin 50-vuotiasta mäntyvaltaista puustoa. Erityisiä luontokohteita 

metsäkuvioilta ei ole tiedossa. Suunnitelma-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä 

ei ole luonnonsuojelualueita. Lähin luonnonsuojelukohde on Touruvuoren luonnon-

suojelualue noin 1 kilometrin etäisyydellä länteen ja Rajamäen tervaleppäkorpi noin 

1,4 km alueelta itään. Alueen pohjoispuolella noin 400 metrin etäisyydellä on määrä-

aikainen luonnonsuojelualue. Suunnitelma-alueelta ei ole tiedossa uhanalaisten, harvi-

naisten tai erityistä suojelua vaativien eliölajien esiintymiä tai luontotyyppejä.  Alue 

tai sen lähiympäristö ei kuulu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-, kulttuuri- tai 

kallioalueisiin tai arvokkaisiin moreenimuodostumiin. Alueelta ei ole tiedossa mui-

naisjäännöksiä.  

 

Louhittavaksi suunnitellun alueen maanpinnan korkeimmat kohdat sijaitsevat pohjois-

osassa noin tasolla N2000 + 160 m ja matalimmat kohdat eteläosassa nykyisen lou-

hoksen pohjatasolla noin tasossa N2000 + 130 m.  

 

Pohja- ja pintavedet  

Suunnitelma-alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Alueen pohjavedenpinnan 

korkeus ei ole tiedossa. Lähimmät luokitellut pohjavesialueet ovat yli 2 kilometrin 

etäisyydellä. Lähimmät vakituiset ja vapaa-ajanasunnot ottavat talousvetensä omista 

kaivoista.   

 

Louhinta-alueen reunasta lähimpään vesistöön (Kaakkolampi) on matkaa noin 280 

metriä. Kaakkolammen ja sitä lähinnä olevan varastokentän välinen etäisyys on noin 

100 metriä. Toiminta-alueen pohjoispuolella noin 300 metriä louhinta- ja varastointi-

alueen rajasta on Ylälampi. Varastoalueen reunasta noin 350 metriä lounaaseen on 

Tyyppälänjärvi.  

 

Liikennöinti 

Alueelle liikennöidään alueen eteläpuolitse nykyiseen tapaan asfaltoitua Hyttitietä pit-

kin. Hyttitien länsireunalla on meluvalli tilan rajalle asti ja tiellä on lukittava puomi.  

 

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen sekä uusien toimintojen sijoitta-

minen suunnittelualueelle. Toiminnot sijoittuvat pinta-alaltaan noin 61,54 ha:n suurui-

selle Kivimäen tilalle. Suunnitelma on laadittu koko tilan alueelle. Kiinteistön pinta-

alasta on tällä hetkellä noin 30 hehtaaria kallionotto-, varastointi- tai muussa teollises-

sa käytössä. Uuden suunnitelman mukaan toiminta-alue laajenisi noin 7 hehtaaria ny-
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kyisestä eli olisi kokonaisuudessaan noin 37 ha. Kulku alueelle tapahtuu nykyistä ajo-

reittiä pitkin Kuormaajantien, Kaakkovuorentien, Rekkamiehentien ja Hyttitien kautta. 

Hyttitie on päällystetty asfaltilla ja suljettu portilla aukioloaikojen ulkopuolella. Lupaa 

haetaan 15 vuodeksi, koska louhinta- ja murskaustoiminta on alueella vakiintunutta ja 

melkein koko kiinteistö on jo käytännössä teollisessa toiminnassa. Alueelle on tehty 

päällystetty meluvallitettu tieyhteys ja laitosalueen melumallinnus on tehty toiminnan 

eteneminen huomioiden. Alueelle on rakennettu varastokenttiä, varastohalli ja vesien-

suojelurakenteita. Alueella on tarkoitus pysyväisluonteisesti harjoittaa maarakentami-

seen soveltuvien jätteiden kierrätystoimintaa ym. teollista toimintaa. Laitosalueen lä-

heisyydessä on myös teollisuusaluekaavoja.  

 

Nykyiset ympäristö- ja maa-ainesluvan mukaiset toiminnat 

Alueella harjoitetaan tällä hetkellä voimassa olevan ympäristö- ja maa-ainesluvan mu-

kaan seuraavia toimintoja:  

 

1) kalliokiviaineksenotto ja puhtaiden kaivumaiden käyttö luiskien maisemointiin 

2) kalliokiviaineksen murskaus 

3) biopolttoaineterminaalitoiminta 

4) mullanvalmistus 

 

Nykyinen toimenpideluvitettu ja eräiden jätteiden hyödyntämistä maarakentami-

sessa - asetuksen (VNA 843/2017, myöhemmin MARA-asetus) mukainen ilmoi-

tuksenvarainen toiminta 

 

Suunnitelma-alueelle on rakennettu toimenpideluvilla meluvalleja, tie- ja varastointi-

alueita, joiden rakentamiseen on käytetty muualta tuotuja pilaantumattomia kaivumai-

ta. Kenttien ja teiden rakentamisessa on hyödynnetty myös betoni- ja tiilijätettä noin 

27 000 m3 sekä voimalaitostuhkaa noin 12 600 m3 Keski-Suomen ELY-keskukselle 

vuosina 2013-2019 tehtyjen MARA-ilmoitusten mukaisesti. 

 

Valmiita varastokenttiä on noin 7 hehtaarin alueella eteläosassa tulotien molemmin 

puolin sekä alueen keskellä. Kaikkien suunnitelmaan sisältyvien kenttien rakentami-

nen on käynnissä. Eteläosaan rakennetussa hallissa varastoidaan liukkaudentorjuntaan 

käytettävää hiekoitushiekkaa, suolaa ja hiekoitussepeliä. Tulotien länsipuolisella lä-

hinnä Kaakkolampea sijaitsevalla kentällä on kotitalousasiakkaille tarkoitettu myynti-

piha. Meluvallien rakentaminen on aloitettu etelä- ja kaakkoisosassa, jossa osa melu-

vallista on valmiina ja puustolle istutettuna.    

 

Uudet ympäristöluvanvaraiset toiminnat  

 

Nykyisten toimintojen lisäksi uusina toimintoina on tarkoitus vastaanottaa, varastoida 

ja käsitellä muualta tuotavia pilaantumattomia maa-aineksia, betoni-, tiili- ja asfalttijä-

tettä sekä voimalaitostuhkaa. Betoni-, tiili- ja asfalttijätteestä valmistetaan MARA-

asetuksen vaatimukset täyttäviä murskeita, jotta materiaaleja voidaan hyödyntää alu-

een maarakentamisessa nykyiseen tapaan tai hyödyntää muualla MARA-

ilmoitusmenettelyllä.  
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Maa-ainestenotto 

Kallionottamissuunnitelma on laadittu 18,55 hehtaarin alueelle, josta kaivualuetta on 

11,65 hehtaaria ja otettava kalliokiviaineksen määrä yhteensä 1 320 000 m3. Suunni-

teltu kaivualue sijoittuisi osittain nykyisen luvan mukaiselle kaivualueelle, koska 

kaikkea edellisessä luvassa otettavaksi myönnettyä kiviainesta ei ole vielä otettu. Uut-

ta kaivualuetta on noin 4,58 hehtaarin alueella luoteisosassa. Vuotuinen ottamismäärä 

vaihtelee vuosittain kysynnän mukaan ja on keskimäärin 88 000 m3 ja enintään 

180 000 m3 vuodessa. Hakemuksen mukaan alin ottotaso on noin 4,5 – 3,5 metriä ny-

kyistä alempana eli tasossa N2000 + 126 m ottoalueen lounaisreunalla, josta taso nou-

see koilliseen päin tasoon N2000 + 127 m. Ottamista jatketaan nykyisestä rintauksesta 

pohjoiseen päin jonkin matkaa suunnitellussa tasossa, minkä jälkeen louhitaan aiem-

min louhittu eteläosaa matalampaan tasoon. Louhinta-alueen lounaisosan kalliokieleke 

jätetään osittain meluvalliksi louhinnan alkuvaiheessa.  

 

Reunat on tarkoitus louhia portaisiin 1:1. Kaivualueen ja itäpuolisen naapuritilan 

22:92 rajaan jätetään noin 20 metrin suojaetäisyys, joka on vastaava kuin nykyisessä 

luvassa. Pintamaat on tarkoitus läjittää suoja-alueelle.  

 

Tiedot ottamisalueesta 

 Ottamisalueen pinta-ala: suunnitelma-alue 18,55 ha, kaivualue 11,65 ha  

 Pohjaveden korkeustiedot: Ei tiedossa 

 Alin ottotaso: N2000+ 126 m (eteläosa), N2000 + 127 m (pohjoisosa) 

 

Ottamismäärä ja –aika 

 Maa-aines: kalliokivi 

 Haettu kokonaismäärä: 1 320 000 m3 

 Vuotuinen otto: keskimäärin 88 000 m3, enintään 180 000 m3  

 Ottamisaika: 15 vuotta 

 

Ottamisalueen rajat merkitään maastoon. Alueen jyrkät luiskat suojataan maavalleilla, 

lippusiimalla ja tarvittavilta osin aidalla sekä laitetaan varoitustauluja. Alueelle raken-

netaan rajauspaalut, luiskamallit ja korkeushäkit.  

 

Ottamisalueen maisemointi  

Kallionottoalueen maisemointia tehdään louhinnan etenemisen mukaan. Reunat luis-

kataan alueelta saatavilla ja eri rakennuskohteista tuotavilla pilaantumattomilla kai-

vumailla 1:3 kaltevuuteen. Kallionottoalueen maisemointiin käytetään pilaantumatto-

mia kaivumaita yhteensä noin 520 000 m3, josta alueelta kuorittuja pintamaita on noin 

25 000 m3. Alue on tarkoitus metsittää kylvämällä alueelle männynsiementä. Jälkihoi-

tokustannusten arvioidaan olevan noin 25 000 euroa. Louhosalueen pohja tasoitetaan 

kalliokiviainesten ja kierrätettävien maa-ainesten varastointialueeksi.  

 

Kaivannaisjätehuoltosuunnitelma  

Alueella kaivannaisjätteenä muodostuvat pintamaat (25 000 m3) ja kan-

not/hakkuutähteet (500 m3) käytetään alueen maisemointiin. Kivipöly (50 m3) käyte-

tään maanrakennusaineena. 

 

Varastointialueet, meluvallit ja niiden rakentaminen  

Varastointikenttien ja meluvallien rakentamista jatketaan alueelle myönnetyn toimen-

pideluvan mukaisesti länsi, kaakkois- ja eteläosassa. Länsiosaan rakenteilla oleva 
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kenttä on tällä hetkellä ylimmillään noin tasossa 120,5 m ja alimmillaan noin tasossa 

+113 (kaupungin drone-kuvaus lokakuu 2019). Kenttä on tarkoitus rakentaa noin ta-

soon N2000 +128-130 m, joka olisi noin 20 metriä länsipuolisen naapuritilan maan-

pinnan tason yläpuolella.  

 

Kenttien, meluvallien, tukitoiminto- ja tiealueiden rakentamiseen käytetään noin 

850 000 m3 ylijäämämaita. Ylijäämämaat ovat pääasiassa maarakentamisessa ylijää-

neitä pilaantumattomia maa- ja kiviaineksia kuten savea, silttiä, moreenia ja isokokoi-

sia kiviä ja lohkareita. Osa ylijäämämaista voidaan kenttä- ja tierakenteissa korvata 

betoni- ja tiilijätteellä sekä voimalaitostuhkalla. Alueelle tuotavien ylijäämämaiden pi-

laantumattomuus varmistetaan aina ainesten lähtöpäässä.  

 

Länsilaidan varastokenttä rakennetaan kerroksittain (kerroksen korkeus on noin 3-6 

metriä) varastokentän kantavuuden varmistamiseksi ja maiden valumisen estämiseksi 

naapurin puolelle. Kentän reunalle rakennetaan noin 5 metriä korkea meluvalli. Ken-

tän pinta kallistetaan laitosalueelle päin ja myös rakentamisen aikana pyritään kallistus 

pitämään laitosalueelle päin, jotta varastokentältä ei synny valumia naapurikiinteistöl-

le. Laitosalueen länsilaidalle rakentuva 4 hehtaarin varastokenttä ja meluvalli ehkäise-

vät meluvaikutuksia lännen suuntaan. Kentän länsireuna on tarkoitus luiskata kalte-

vuuteen 1:1, mutta hakijan mukaan todellisuudessa luiskat tulevat olemaan loivempia. 

Luiskat pyritään maisemoimaan rakentamisen edetessä mahdollisuuksien mukaan. 

Luiskat ja meluvalli pyritään päällystämään humuspitoisella maa-aineksella, jotta istu-

tettava kasvillisuus lähtisi paremmin kasvuun ja sitoisi pintamaa-aineksen nopeammin 

eroosion estämiseksi.  

 

Suunnitelma-alueen varastokentät päällystetään tarpeen tai vaatimusten mukaan luon-

non maa- ja kiviaineksilla, kalliomurskeella tai asfaltilla.  

 

Suunnitelma-alueen vesien johtaminen 

Nykyisin toiminta-alueen kaikki kuivatusvedet johdetaan Kaakkolammen suuntaan 3 

laskeutusaltaan kautta Ramboll Finland Oy:n 5.7.2013 laatiman suunnitelman mukai-

sesti. Alueen pintavedet suotautuvat Kaakkolammen suuntaan lounaisen laskeutusal-

taan reunassa olevan 10 metriä pitkän louhepenkereen läpi tasossa 123,20 m. Ete-

läisintä laskeutusallasta on kunnostettu ja laajennettu noin 500 m2:n kokoiseksi. Altaan 

pohja on puhdistettu ylimääräisestä maa-aineksesta. Altaan reunalle on tehty myös 

noin 200 m2 tulvapenger, joka hidastaa tarvittaessa veden virtausta altaan läpi.  

 

Hakemuksessa esitetyn päivitetyn vesienjohtamissuunnitelman mukaan laitosalueen 

laajentuessa pohjoiseen toiminta-alueen kuivatusvedet on tarkoitus johtaa kahteen eri 

suuntaan. Eteläosasta (varastointialueilta) vedet johdetaan edelleen nykyiseen tapaan 

laskeutusaltaiden kautta Kaakkolammen suuntaan, mutta suurimmalta osalta alueesta, 

mm. louhinta-alueelta kokonaisuudessaan, vedet ohjataan Ylälammen suuntaan.  

 

Hulevesien uudelleen ohjaamista varten rakennetaan maaston muotoja myötäilevä 

kuivatusoja läntisen varastokentän itäreunaan. Oja verhotaan tarvittaessa louheella 

eroosion estämiseksi. Ojan varrella olevaa maaston ”syvännettä” hyödynnetään kiinto-

aineksen laskeutusaltaana. Laskeutusaltaan jälkeen rakennetaan virtaamansää-

tö/ylisyöksy, jolla tasataan altaan lähtövirtaamia ja pidätetään vettä altaaseen. Varsi-

nainen vesienkäsittelyrakenne koostuu kiinteistön pohjoisosaan rakennettavasta las-

keutusaltaasta, josta jako-ojan kautta vedet ohjataan pintavalutuskenttään ja sieltä 
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kolmiosaiseen kosteikkoon. Kosteikoista vedet suotautuvat luontaisesti pintavalutuk-

sena noin 160 metrin etäisyydellä olevaan Ylälampeen. Ylälammesta vedet päätyvät 

lopulta Alvajärveen. Vesienkäsittelyrakenteet on mitoitettu 43 ha:n suuruisen valuma-

alueen vesille ja mitoitusvirtaamana on 86 l/s.  

 

Hakijan suunnitelmissa on rakentaa laskeutusaltaat ja kosteikko muutaman vuoden ku-

luessa niin, että kosteikko ehtii valmistua tehtäväänsä (kasvillisuus kasvaa) ennen kuin 

vesienjohtaminen siihen alkaa. Kosteikon rakentamispaikalla on jo nykyisin luontai-

nen kosteikko. Kosteikon huoltaminen varmistetaan rakentamalla alueelle huoltotie. 

Kosteikon alue pyritään pitämään mahdollisimman luontaisena.  

 

Kallion louhinta ja murskaus 

Louhintatyö koostuu porauksesta, kiven irrotuksesta (räjäytys) ja ylisuurten lohkarei-

den rikotuksesta. Louhinnassa kiviaines irrotetaan poraamalla ja räjäyttämällä. Poraus 

tehdään halutulla reikävälillä kerrallaan irrotettavaksi aiotulla alueella. Reikien mää-

rään ja keskinäiseen etäisyyteen vaikuttavat mm. kallion laatu ja korkeus, kerrallaan 

irrotettava materiaalimäärä, käytettävä räjähdysaine ja haluttu lohkarekoko. Porauska-

lusto valitaan louhintakohteen suuruuden ja aikataulun perusteella. Myös louhinta-

alueen maasto-olosuhteet ja porauskaluston vaadittu liikkumisnopeus ja –kyky vaikut-

tavat valintaan. Louhinnassa ja räjähdysaineiden käsittelyssä noudatetaan viranomais-

ten ja valmistajien antamia turvallisuus- ja käyttöohjeita. Räjähteet valitaan em. ohjei-

den mukaisesti louhinta-alueen sijainti ja ympäristö huomioiden.  

 

Louhinnassa käytettävä räjähdysainemäärä on noin 0.5-0.8 kg/m3ktr. Toiminnan aika-

na räjäytyksiä tehdään noin 1-2 krt viikossa. Alle 100 metrin etäisyydellä voimalinjas-

ta louhittaessa sovitaan linjan omistajan kanssa toimenpiteistä turvallisen louhinnan 

suorittamiseksi.  

  

Ylisuuret lokareet rikotaan tavallisesti kaivinkoneeseen kiinnitetyllä hydraulisella is-

kuvasaralla. Louhe siirretään kaivinkoneella, pyöräkuormaajalla tai dumpperilla murs-

kaimeen.  

 

Louhe murskataan siirrettävällä 3- tai 4-vaiheisella murskaimella, joka koostuu yleen-

sä esi-, väli- ja yhdestä tai useammasta jälkimurskaimesta sekä seulastosta ja kuljetti-

mista. Murska sijoitetaan kullakin kerralla melun- ja pölyntorjunnan kannalta parhaa-

seen paikkaan.  

 

Murskan käyttövoima tuotetaan vähärikkisellä kevyellä polttoöljyllä toimivalla aggre-

gaatilla. Aggregaatin polttoaineenkulutus on noin 0,4 – 0,5 litraa valmistettua murske-

tonnia kohti. Työkoneiden polttoainekulutus on noin 0,3 – 0,4 litraa valmistettua 

mursketonnia kohti. Alueella on sähköliittymä, jota hyödynnetään mahdollisuuksien 

mukaan murskaimen käyttöenergian lähteenä.  

 

Kalliomursketta valmistetaan vuodessa keskimäärin 300 0000 t ja enintään 485 000 t. 

Tuotantomäärään sisältyy myös puhdas louhe, jota tuodaan alueelle enintään 100 000 t 

vuodessa. Hakijan käsityksen mukaan muualta tuotava louhe ei em. tilanteessa olisi pi-

laantumattomaksi maa-ainesjätteeksi luokiteltavaa jätettä, koska tuotava kiviaines vas-

taa laadultaan ja ominaisuuksiltaan kiviaineksia, joista on tarkoituksellisesti louhittu 

kiviainestuotannon raaka-aineeksi. Murskattu kiviaines hyödynnetään varmuudella ja 

kiviainesta varastoidaan vain väliaikaisesti ennen käsittelyä tai käyttöä. Kiviaineksen 
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murskaaminen ja hyödyntäminen maarakentamisessa täyttävät samat tuotetta sekä 

ympäristön- ja terveydensuojelua koskevat vaatimukset kuin joita varsinaiselta kiviai-

nestuotannolta edellytetään. Toiminnasta ei kokonaisuutena arvioiden aiheudu enem-

pää vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle kuin varsinaisesta kiviainestuotan-

nosta.  

 

Tuotteet varastoidaan varastointialueille ja louhoksen pohjatasolle.   

 

Murskaustoiminnan toiminta-ajat:  

 
Toiminto päivittäinen  

toiminta-

aika 

Viikoittainen 

toiminta-

aika 

vuosittainen toiminta-aika 

Murskaus 7-21 ma-pe 5-6 kk, poikkeustapauksis-

sa 7-8 kk, ei 15.6 -15.8 

Poraus 7-19 ma-pe murskauksen toiminta-

aikana 

Rikotus 8-18 ma-pe murskauksen toiminta-

aikana 

Räjäytys 12-18 ma-pe murskauksen toiminta-

aikana 

Kuljetus ja 

kuormaus 

6-22 (7-18) ma-pe (la) ympärivuotisesti 

 

Pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- ja asfalttijätteen sekä voimalaitostuhkien 

vastaanotto, käsittely ja hyödyntäminen  

 

Toiminta-alueelle vastaanotetaan rakennusten purkamisessa syntyvää betoni- ja tiilijä-

tettä sekä betonitehtaiden ylijäämäbetonia ja niiden valmistamia viallisia betonituottei-

ta ja rakennuskohteista poistettavaa asfalttia sekä eri rakentamiskohteista sellaisenaan 

hyödyntämiskelvotonta pilaantumatonta maa- ja kiviainesta, kuten louhetta, kiviä, sa-

vea, moreenia, silttiä. Jätteet ovat peräisin KAK kuljetuspalvelu Oy:n tai sen sopimus-

kumppanien rakennus- ja purkutyömailta. KAK-Kuljetuspalvelu Oy ja sen käyttämät 

alihankkijat kuuluvat jätehuoltorekisteriin. 

 

Alueelle vastaanotetaan ja siellä käsitellään betoni-, tiili- ja asfalttijätettä sekä kierrä-

tettäviä pilaantumattomia kaivumaita yhteensä enintään 50 000 tonnia vuodessa. Puun 

ja turpeen voimalaitospoltossa syntyvää lento- ja pohjatuhkaa on tarkoitus vastaanot-

taa ja käsitellä enintään 20 000 tonnia vuodessa. 

 

Laitosalueelle tuotavan betonin- ja tiilijätteen soveltuvuus uusiokiviaineksen tuotan-

toon sopivaksi arvioidaan jo jätteen syntypaikassa ja tarvittaessa betoni- ja tiilijäte tut-

kitutetaan jo jätteen syntypaikalla. Jos purkukohteen betonijätteen epäillään olevan li-

kaantunut öljyllä tai betonissa on saumausaineita, asbestia tai muita haitallisia aineita, 

betonia ei oteta laitokselle ennen kuin kohteessa on tehty purkubetonin haitallisten ai-

neiden määritys. Laitosalueelle ei tuoda vaarallisia jätteitä, asbestia eikä muita vastaa-

via jätteitä. 

 

Jätteiden vastaanottoa on ympärivuotisesti ma-pe klo 6-21 ja tarvittaessa myös lauan-

taisin klo 8-18. Murskausta ja jalostusta on vuosittain noin 5-6 kuukauden ajan, ei kui-
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tenkaan 1.7. -31.7. aikana, kuormausta ja kuljetusta on ympärivuotisesti ma-pe klo 6-

22, tarvittaessa myös lauantaisin klo 7-18.  

 

Betoni- ja tiilijäte varastoidaan ja käsitellään alueen eteläosaan rakennettavalla noin 

6000 - 7000 m2:n asfaltoidulla, hiekanerottimella ja standardin SFS-EN 858 mukaisel-

la I-luokan öljynerottimella sekä sulku/näytteenottokaivolla varustetulla varastokentäl-

lä.  

 

Betoni- ja tiilijätteen käsittelyalueen rakennekerrokset tehdään seuraavasti: 

 

kulutuskerros AB16/120 mm, 50 mm 

tiiviskerros ABT 16, esim. Lemdense 50 mm 

tasauskerros 50-100 mm 

jakavakerros 50-100 mm 

suodatinkerros 1000 mm 

perusmaa tai alustäyttö 

 

Betoni-, tiili- ja asfalttijäte seulotaan, murskataan siirrettävällä murskalla tai pulveroi-

daan. Murskeesta erotetaan magneetin avulla teräkset. Mahdolliset kierrätyskelpoiset 

materiaalit (metalli, puu ja muovi sekä muut jätteet) erotellaan ja kerätään omille la-

voille edelleen luvanvaraiseen käsittelylaitokseen toimitettavaksi.  

 

Sellaisenaan hyödyntämiskelvottomat pilaantumattomat maa- ja kiviainekset jaloste-

taan uudelleen hyödynnettäviksi seulomalla ja murskaamalla. Murskaus tehdään sitten, 

kun materiaalia on kerääntynyt tarpeeksi.  

 

Alueelle vastaanotetaan vain tuhkia, joiden ympäristökelpoisuus on varmistettu jo syn-

typaikalla. Tuhkat ovat peräisin KAK Kuljetuspalvelu Oy:n sopimuskumppanien voi-

malaitoksilta. Alueelle ei vastaanoteta tuhkia, joiden haitta-aineiden määrät ylittävät -

valtioneuvoston asetuksen (843/2017) mukaiset raja-arvot.  

 

Alueelle tuotavan tuhkan varastointi ja mahdollinen käsittely tapahtuu laitosalueen 

eteläosassa betoninkäsittelykentän eteläpuolella. Voimalaitostuhkien varastointi ei ha-

kijan mukaan edellytä päällystettyä alustaa eikä tuhkia tarvitse peittää. Voimalaitos-

tuhkien mahdollinen käsittely tarkoittaa lähinnä tuhkan rakeistamista. Rakeistamispro-

sessi on suljettu ja mahdollinen rakeistaminen tapahtuu asfaltoidulla kentällä.  

 

Murskattu betoni-, tiili- ja asfalttijäte sekä voimalaitostuhka varastoidaan ja myydään 

hyödynnettäväksi Mara-asetuksen sallimiin rakennuskohteisiin tai hyödynnetään lai-

tosalueen kenttärakenteissa, mikäli materiaalit eivät ylitä Mara-asetuksen mukaisia 

haitta-aineille annettuja raja-arvoja. Betoni- ja tiilijätettä hyödynnetään laitosalueen 

kenttä- ja tierakenteissa noin 150 000 m3 ja tuhkaa enintään 44 000 m3. Jätemateriaa-

lien yhteenlaskettu kerrospaksuus rakenteisessa on enintään 1,5 metriä. Hyödynnettä-

vällä betoni- ja tiilijätteellä korvataan rakenteissa käytettäviä maa- ja kiviaineksia ja 

tuhkalla korvataan rakenteessa em. betoni- ja tiilimurskeen.  

 

Jokaisen toimitetun betonimurske-erän mukana on numeroitu rahti-/siirtoasiakirja, 

jossa on vähintään seuraavat tiedot:  

a) nimike (uusiokiviaines) 

b) toimituspäivämäärä 
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c) kuormakirjan sarjanumero 

Lisäksi asiakirjassa on CE-merkki. CE-merkin yhteydessä ilmoitetaan tuotteen nimi, 

raekoko sekä uusiokiviaineksen osa-aineiden luokittelu.  

 

Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen sekä voimalaitostuhkien käsittelystä tehdään ennen toi-

minnan aloittamista laadunvalvonnan käsikirja, jossa kuvataan laitoksen Mara-

asetuksen vaatimuksen mukainen laadunhallintajärjestelmä. Käsikirja hyväksytetään 

viranomaisella.  

  

Laadunhallintajärjestelmällä varmistetaan, että laitoksella tuotetaan yksilöitävissä ja 

jäljitettävissä olevat tiedot siitä, että jäte kuuluu Mara-asetuksen soveltamisalaan, 

hyödynnettäväksi luovutettu jäte täyttää sille asetetut ympäristökelpoisuusvaatimuk-

set, hyödynnettävän jätteen laadun valvonta on säännöllistä ja suunnitelmallista ja laa-

dunvalvontatutkimukset järjestetään edellä mainitun asetuksen vaatimukset täyttävällä 

tavalla.  

 

Bioenergian terminaalitoiminnot  

Alueella valmistetaan ja varastoidaan biopolttoaineita enintään 200 000 tonnia vuo-

dessa. Biopolttoaineen raaka-aineina ovat kannot, kokopuu, puunrangat, hakkuutäh-

teet, ruokohelpi ja turve. Terminaalitoiminta käsittää raaka-aineiden vastaanoton, bio-

polttoaineiden haketuksen, murskauksen, jalostuksen, varastoinnin, kuormauksen ja 

kuljetuksen. Materiaalia käsitellään ympärivuotisesti kuitenkin siten, että haketusta, 

murskausta ja jalostusta on enintään 10 kuukautta vuodessa. Haketusta, murskausta ja 

jalostusta on arkisin ma-pe klo 7-21, ei kuitenkaan 1.7. – 31.7. aikana. Lauantaina em. 

toimintaa on 1.8. -31.5. aikana klo 8-14. Varastointia, kuljetusta ja kuormausta on 

ympärivuotisesti ma-su klo 00.00 - 24.00.  

  

Haketuksessa ja murskauksessa käytetään mobiilihakkuria tai –murskainta. Raaka-

aine haketetaan, murskataan tai seulotaan, minkä jälkeen valmis biopolttoaine au-

mataan varastokasoihin kuivumaan odottamaan toimitusta lämpölaitoksiin.  

 

Biopolttoainekuljetukset painottuvat talvikaudelle.  

 

Mullan valmistus  

Alueella valmistetaan multalajikkeita 5000 – 20 000 tonnia vuodessa. Mullan valmis-

tus on ympärivuotista. Mullan valmistus tapahtuu alueen varastokentillä. Multa val-

mistetaan sekoittamalla maa- ja kiviaineksia eloperäiseen maalajiin kuten turpeeseen, 

minkä jälkeen seos seulotaan. Valmistuksessa käytettävät seosaineet vaihtelevat mul-

lan käyttötarkoituksen mukaan. Muualta tuotuja kaivumaita käytetään mullan valmis-

tukseen vuosittain 1500 -7000 tonnia.  Multaan voidaan lisätä kalkkia ja muita lan-

noitteita, ei kuitenkaan lantaa. Mullan valmistus hyväksytetään Ruokavirastolla (ent. 

Evira). Mullan valmistuksessa käytettävä kalusto on pyöräkuormaaja, kaivinkone ja 

seulontalaite. Multa valmistetaan sekoittamalla ensin raaka-aineet keskenään ja tarvit-

taessa valmiin raaka-aineseoskerroksen päälle levitetään kalkki tai lannoite. Näin lan-

noite ei joudu juurikaan kosketuksiin pohjamaan kanssa. Toisessa vaiheessa raaka-

aineseos seulotaan tasarakeiseksi.  

 

Polttoaineet  

Kallionlouhintaan ja murskaukseen käytetään kevyttä polttoöljyä vuosittain keskimää-

rin 165 tonnia ja enintään 267 tonnia. Räjähteitä käytetään keskimäärin 88 tonnia ja 
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enintään 143 tonnia vuodessa. Voiteluöljyjä ja -aineita käytetään keskimäärin 0,5 ton-

nia vuodessa. 

 

Muihin toimintoihin käytetään kevyttä polttoöljyä vuosittain keskimäärin 99 tonnia ja 

enintään 164 tonnia. Voiteluöljyjä ja -aineita käytetään vuosittain keskimäärin 0,16 

tonnia.  

 

Polttoaineitten enimmäiskertavarastointi laitosalueella on murskauslaitoksen toimiessa 

alueella noin 9000 litraa.  

 

Polttoaineita ja muita öljytuotteita käsitellään ainoastaan suojatulla alueella. Tukitoi-

minta-alueen osa, jolla käsitellään poltto- ja voiteluaineita, suojataan riittävän laajalla 

tiiviillä alustalla. Polttoaineet varastoidaan kaksoisvaippasäiliöissä tai valuma-altaalla 

varustetussa säiliössä, joissa on ylitäytönestimet. Tankkauslaitteisto varustetaan sul-

kuventtiilillä ja tankkauslaitteisto lukitaan luvattoman käytön estämiseksi. Työkonei-

den kuntoa seurataan säännöllisesti vuotojen havaitsemiseksi.  

 

Liikennemäärät 

Suurin osa alueen liikenteestä liittyy kalliokiviaineksen ja mullan kuljettamiseen. Alu-

eelta lähtee noin 44 ja enintään 110 kiviaineskuormaa päivässä. Kuormien määrä riip-

puu materiaalin kysynnästä. Pilaantumattomien kaivumaiden tuonti ei juuri lisää lii-

kennemäärää, koska ne pyritään tuomaan paluukyydillä rakennuskohteesta.  

 

Laitostoiminnasta ja sen rakentamisesta aiheutuva liikennemäärä on vuosittain yhteen-

sä noin 22 000 raskaan ajoneuvon käyntiä ja noin 100 käyntiä vuorokaudessa. Laitok-

sen maksimikapasiteetilla liikennemäärä voi olla 40 000 raskaan ajoneuvon käyntiä 

vuodessa ja 250 käyntiä vuorokaudessa. Maksimimäärien toteutuminen on erittäin 

epätodennäköistä. Maa- ja kiviainesten kuljetukset painottuvat ajalle 1.4. -31.10. ja 

biopolttoaineiden kuljetukset talviaikaan. Kiviaineskuljetuksia tehdään pääasiassa ar-

kisin klo 6.30- 16.30. 

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  
 

Vaikutukset luonnonoloihin ja maisemaan 

Alue ei sijaitse maakunnallisesti tai valtakunnallisesti luokitellulla maisema-, kulttuu-

rimaisema- tai suojelualueella eikä sen välittömässä läheisyydessä sijaitse suojelualu-

eita. Laitosalueella ei ole maisema-arvoja, koska alue on jo kalliokiviainestenottamis- 

ja muussa teollisessa käytössä. Laitosalueelle ei ole naapureilla näköyhteyttä ja melu-

vallit kasvitetaan, joten vallit eivät pitkään erotu ympäröivästä maisemasta. Hakijan 

mukaan toiminnalla ei ole vaikutuksia suojelualueisiin tai muihin arvokkaisiin kohtei-

siin.  

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

Alueella ei ole ollut hulevesi- tai vesistötarkkailua, mutta tämäntyyppisen toiminnan 

hulevedet sisältävät yleensä sameutta aiheuttavaa kiintoainetta ja hulevesiin voi liueta 

räjähdysaineista peräisin olevaa typpeä ja pintamaiden läjityksestä peräisin olevia ra-

vinteita. Alueen ojien ja laskeutusaltaan vesissä on todennäköisesti rautaa, joka näkyy 

vesien ruosteenpunaisena värinä. Toiminnasta aiheutuvia pintavesivaikutuksia voisivat 

lähinnä olla sameuden, kiintoainepitoisuuden ja typpi/ravinnepitoisuuden kasvaminen 

alapuolisissa ojissa/vesistöissä.  
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Kallionlouhinnan räjähdeainejäämistä voi hulevesiin tulla typpikuormitusta. Suurin 

osa räjähdeperäisestä typestä sitoutuu murskattuihin kalliokiviainekseen, jotka kuljete-

taan pois laitosalueelta. Vesistövaikutusten ehkäisemiseksi on alueelle laadittu vesien-

käsittelysuunnitelma, jossa esitetyillä vesiensuojelutoimilla pyritään vähentämään ve-

sistövaikutuksia. Rakennettavien ja olemassa olevien laskeutusaltaiden tarkoituksena 

on viivästyttää pintaveden virtausta, jotta vedessä oleva kiintoaine ja siihen sitoutuneet 

ravinteet laskeutuvat altaiden pohjille sekä purku-uomien virtaamat tasaantuvat. Suun-

nitelman mukaisella vesienohjauksella pyritään estämään hulevesimäärän kasvu 

Kaakkolampeen ja ohjaamaan pohjoisosan hulevedet Ylälampeen, jonne ne luontaises-

ti kulkeutuvat tälläkin hetkellä. Pintavalutuskenttä ja kosteikko toimivat vettä puhdis-

tavina ja virtaamia tasaavina rakenteina. Niillä poistetaan valumavesien kiintoainetta 

ja siihen sitoutuneita ravinteita. 

 

Betonin, tiilen, asfaltin ja tuhkan käsittelystä ja käytöstä maarakentamisessa ei arvioi-

da aiheutuvan päästöjä. Alueelle tulevat jätteet tarkastetaan silmämääräisesti jätteen 

syntypaikalla. Mikäli on oletettavissa, että tuotavat jätteet eivät täytä MARA-

asetuksen mukaisia raja-arvoja, tutkitaan materiaalit jo jätteiden syntypaikassa. Alu-

eelle ei tuoda pilaantuneita tai jätteitä sisältävää materiaaleja. Betoni- ja tiilijäte sekä 

voimalaitostuhkat käsitellään asfaltoidulla alueella, josta pintavedet johdetaan hiekan- 

ja öljynerottimen sekä sulkukaivon kautta laskeutusaltaisiin ja edelleen Kaakkolam-

peen.  

 

Laitosalueen kohdat, joissa maarakentamiseen käytetään betonimurskeita tai tuhkia, 

peitetään käyttötarkoitukseen soveltuvalla maa- ja kiviaineksella. Tarvittaessa alueet 

asfaltoidaan MARA-asetuksen mukaisesti. Alueelle tuodaan vain puhtaiksi todettuja 

kaivumaita, joten niistä ei aiheudu merkittäviä päästöjä. 

 

Melu  

Ramboll Finland Oy on 12.8.2019 selvittänyt melumallinnuksella suunnitellusta lou-

hinta- ja murskaustoiminnasta, biopolttoaineterminaalista ja betonin murskauksesta ai-

heutuvan melun leviämistä ympäristöön. Mallinnus on tehty SoundPlan 8.0 – lasken-

taohjelmalla, joka huomioi mm. maaston muodot, ilman ääniabsorption, esteet, heijas-

tukset sekä maanpinnan absorptio-ominaisuudet (pehmeä/kova). Mallinnus on tehty 

vähän ääntä vaimentaviin olosuhteisiin eli kevyt myötätuuli äänilähteestä tarkastelu-

pisteeseen. Laskentaepävarmuudeksi lähimpien asuinkiinteistöjen kohdalla on arvioitu 

+/- 3 dB. Mallinnuksessa on myös huomioitu mille korkeustasolle melulähde sijoittuu. 

Metsäkasvillisuutta tai varastokasoja ei ole huomioitu melua vaimentavana tekijänä.  

 

Mallinnuksessa on selvitetty melun leviämistä kolmessa eri louhintavaiheissa ja alku-

vaiheen osalta kahdella eri louhintatasolla (+130 m ja +126 m), niin, että kaikki me-

luavat toiminnot liikenne mukaan lukien ovat samaan aikaan käynnissä. Lisäksi on 

selvitetty ympäristön melualueet, kun samaan aikaan on käynnissä Läntisen Palojärjen 

alueen murskaus. Mallinnuksella on pyritty selvittämään pahin mahdollinen yhteisme-

lutilanne louhinnan eri vaiheissa. Myös yksittäisten toimintojen (esim. vain kallio-

murskaus) melun leviämistä ympäristöön on selvitetty. Mallinnuksessa on huomioitu 

myös rakennettavat meluvallit, siten että eteläosassa valli tulisi olemaan korkeimmil-

laan noin tasolla 144 m, lounaisosassa korkeimmillaan tasolla 136 m eli valli olisi noin 

4 metriä korkea nykyiseen kenttätasosta tarkasteltuna ja kaakkoisreunalla korkeimmil-

laan tasolla 150 m. Yhteismelutilanteessa on huomioitu Läntisen Palokärjen alueelle 
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vaadittu 6 metriä korkea murskevalli. Mallinnuksessa huomioidut meluvallit rakenne-

taan ennen kuin suunniteltu toiminta alkaa.  

 

Melulähteiden (kiviainesmurska, poravaunu, rikotin, pyöräkuormaaja, puunhake-

tin/murskain, betonimurskain, betonin pulverointi) on oletettu olevan toiminnassa ha-

kemuksessa esitettyinä toiminta-aikoina niin, että kiven-, puun- ja betonin murskaus-

melua on 100 % toiminta-ajasta, porausta ja rikotusta sekä betonin pulverointia 50 % 

ja pyöräkuormaajatoimintaa 100% toiminta-ajasta. Kuljetusten melu on mallinnettu 

päivittäisen raskaan ajoneuvokäyntien (114 käyntiä) perusteella 50 km/h tuntinopeu-

della. Lähtömelutasoina on käytetty vastaavissa selvityksissä raportoituja äänitehota-

soja. Kivimurskan ja rikotuksen melu on melulähteen välittömässä läheisyydessä im-

pulssimaista ja porauksen ääni kapeakaistaista. Impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus 

kuitenkin pienentyvät etäisyyden myötä. Lähimmän häiriintyvän kohteen ollessa yli 

500 metrin etäisyydellä, ei toimintojen ääni oletettavasti ole impulssimaista tai ka-

peakaistaista. Olettamusta tukevat myös Rambollin alueella tekemät vuosittaiset 

(2012-2017) ympäristömelumittaukset.  

 

Melutilanteet ja tulokset 

 

Murskaustoiminta yksinään:  

Louhinnan ensimmäisessä vaiheessa, jossa ottotoiminta on nykyisen rintauksen koh-

dalla, poravaunu tasolla +168 m ja murska sijoittuu louhintatasolle +130 kalliokiviai-

neksen murskaustoiminnan päiväaikainen (7-22) keskiäänitaso on lähimmillä länsi-

puolisilla asuinrakennuksilla enintään tasolla (LAeq) 50 dB ja itäpuolisilla enintään ta-

solla (LAeq) 48 dB. Lähimmillä loma-asunnoilla Tyyppälänjärven rannalla melutaso 

(LAeq) on alle 45 dB.  Kyseinen vaihe kestää noin 1-2 vuotta, minkä jälkeen ottotaso 

madaltuu tasoon +126 ja melualueet pienenevät. Louhinnan edetessä pohjoiseen (vaihe 

2) päiväaikainen keskiäänitaso alenee em. kiinteistöjen kohdalla aloitusvaiheeseen 

verrattuna. Louhinnan lopputilanteessa (vaihe 3) päiväajan keskiäänitasot alittavat ra-

ja-arvon 55 dB kaikilla asuinrakennuksilla ja raja-arvon 45 dB kaikilla loma-

asunnoilla.  

 

Betonin murskauksesta yksinään (liikenne mukana 10 kuormaa) sekä biopolttoaineen 

murskauksesta yksinään (mukana 47 kuormaa) aiheutuva päiväajan keskiäänitaso alit-

taa raja-arvot kaikilla asuin- ja lomarakennuksilla.  

 

Laitosalueen kaikkien meluavien toimintojen yhteismelu eri louhintatilanteissa (1-3): 

 

Melutilanne on mallinnettu oletuksella, että kaikki laitosalueen toiminnot toimivat 

maksimitoiminta-ajoilla. Lyhyemmillä toiminta-ajoilla melutasot ovat alempia. 

 

Louhinnan alkuvaiheessa molemmilla louhintatasoilla (+ 130 ja +126) kaikkien toi-

mintojen aiheuttama päiväajan (7-22) keskiäänitaso on louhinnan alkuvaiheessa lä-

himmillä läntisillä asuinrakennuksilla tasolla LAeq 50-52 dB, itäpuolisilla lähimmillä 

asuinrakennuksilla tasolla LAeq 50-53 dB ja lähimmillä loma-asunnoilla etelässä 45 

dB tai sen tasalla.   

 

Louhinnan puolivälissä lähimmillä länsipuolisilla asuinrakennuksilla melutaso on alle 

50 dB ja itäpuolisilla korkeintaan 46-48 dB. Lähimmillä lomarakennuksilla Tyyppä-

länjärven rannalla melutaso on alle 45 dB tai enintään sen tasalla.  
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Louhinnan loppuvaiheessa melun päiväajan melutaso lähimmillä länsipuolisilla asuin-

rakennuksilla on alle 50 dB ja itäpuolisilla asuinrakennuksilla 48-50 dB. Lähimmillä 

loma-asunnoilla Tyyppälänjärven rannalla melutaso on alle 45 tai enintään sen tasalla.  

 

Laitosalueen kaikkien toimintojen ja Läntisen Palokärjen louhinnan ja murskauksen 

yhteismelu: 

 

Yhteismelutilanne on mallinnettu oletuksella, että kaikki toiminnot toimivat saman 

päivän aikana maksimitoiminta-ajoilla ja säätila on melun leviämiselle suotuisa. Jos 

toiminta-ajat ovat lyhyempiä, kaikki toiminnot eivät tapahdu yhtä aikaa päivän aikana 

tai säätila ei ole melun leviämiselle suotuisa, melutasot ovat esitettyjä alempia. Mal-

linnuksessa on huomioitu molempien toimintojen osalta louhinnan eri vaiheet ja otto-

tasot.  

 

Yhteismelu on Kivimäen louhinnan kaikissa vaiheissa (1, 2 ja 3) kaikkien vakituisten 

asuinrakennusten kohdalla alle 55 dB. 

 

Kivimäen louhinnan alkuvaiheessa Tyyppälänjärven rannalla olevilla loma-asunnoilla 

päiväajan melutaso on 45 dB:n tasalla ja Niemenpääntien loma-asunnoilla hieman yli 

45 dB. Loma-asuntojen kohdalla melutaso on suurin, kun Kivimäen-tilan louhintataso 

on 130 ja Läntisen Palokärjen alueella on käynnissä 2 tai 3 vaiheen louhinta. Niemen-

pääntien loma-asuntojen kohdalla melu on peräisin suurimmalta osin Palokärjen lou-

hinnasta ja murskauksesta.  

 

Kivimäen louhinnan 2 vaiheessa päiväajan yhteismelutaso Tyyppälänjärven loma-

asunnoilla on ohjearvon 45 dB tasalla tai sen alapuolella. Kun Palokärjen louhinta ja 

murskaus siirtyy lähemmäksi Tyyppälänjärveä, melutasot kasvavat ja tällöin Niemen-

pääntien loma-asunnoilla päiväajan melutaso on 45 dB:n tasalla tai hieman sen yli. 

Kivimäen louhinnan 3 vaiheessa Tyyppälänjärven loma-asunnoilla päiväajan melutaso 

on 45 dB tai hieman sen yläpuolella.  

 

Mallinnuksen mukaan Kivimäen toimintoiminnoista aiheutuva päiväajan melutaso 

alittaa raja-arvot (55 dB vakituisilla ja 45 dB loma-asunnoilla) kaikilla asuin- ja loma-

rakennuksilla, kun melusuojaus on tehty. Yöaikaan toiminnassa ovat vain pyöräkuor-

maajat ja myyntikuljetukset yhden yötunnin (6-7) ajan. Toiminnan yöajan keskiäänita-

so alittaa yöajan raja-arvon kaikissa mallinnetuissa tilanteissa. Yhteismelutilanteessa 

(Kivimäen toiminnat ja Palokärjen asemakaavan louhinta- ja murskaus) päiväajan 

keskiäänitaso on kaikilla asuinrakennuksilla alle raja-arvon 55 dB. Päiväajan yhteis-

melutaso Tyyppälänjärven ympäristön loma-asunnoilla on raja-arvon 45 tasolla tai lie-

västi sen ylitse. Niemenpääntien loma-asuntojen kohdalla melu on suurimmalta osalta 

peräisin Palokärjen alueen louhinnasta ja murskauksesta. Hakijan mukaan on epäto-

dennäköistä, että kaikki laitosalueen toiminnot ovat yhtä aikaa toiminnassa ja samaan 

aikaan louhitaan ja murskataan Palokärjen alueella. Kivimäen alueen toiminta on pit-

käaikaista, kun taas Palokärjen alueella louhinta- ja murskaus on lyhytaikaista.  

 

Vuosina 2012-2019 lähiympäristössä tehtyjen melumittausten perusteella mittaustulos 

on ollut kaikilla vakituisilla asuinrakennuksilla alle raja-arvon 55 dB. Lähimmällä ete-

läpuolisella loma-asunnolla mittaustulos on vaihdellut välillä 34 - 47 dB, eikä mit-

tausepävarmuudesta johtuen voi varmuudella sanoa ylittyykö vai alittuuko melutason 
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raja-arvo lomakiinteistöllä.  Melumittausten perusteella melun leviämisen kannalta 

kriittisin kohde on lähimpänä oleva loma-asunto Tyyppälänjärven rannalla. Melun le-

viämistä ympäristöön vähennetään murskauslaitoksen ja varastokasojen sijoittamisel-

la, mahdollisuuksien mukaan murskauslaitoksen suurimpien melulähteiden koteloin-

neilla, syöttösuppilon kumituksilla ja käyttämällä vaimennettua poravaunua. Melu-

kuormitusta vähennetään myös rakentamalla laitosalueen reunoille tieyhteyden varteen 

riittävän korkeita meluvalleja. Laitosalueen eteläosassa noin tasossa 140-142 oleva 

meluvalli rakennetaan suunniteltuun tasoon +144 m ennen kuin toiminta alkaa. Koh-

tuullisin toimenpitein voidaan eteläosan meluvallia edelleen korottaa n. 2-3 metriä, 

millä pienennetään meluhaittaa Tyyppälänjärven rannalla olevalla loma-asunnolla.  

Tärinä 

Tärinää aiheutuu kallion porauksista, räjäytyksistä ja suurten kivien rikotuksista. Kal-

lion murskaukseen käytettävästä laitteistosta ja muusta toiminnasta kuten porauksista 

aiheutuvan tärinän vaikutusalue on käytännössä niin pieni, etteivät vaikutukset ulotu 

hankealueen ulkopuolelle. Oy Finnrock Ab on 15.8.2007 laatinut alueelle louhintakoh-

teen ympäristöselvityksen. Nykyisen toiminnan aikana on tehty tärinämittauksia kah-

della lähimmällä asuinkiinteistöllä. Vuosina 2016-2019 lähimmällä asuinkiinteistöllä 

mitatut tärinät (4,1 mm/s – 8,1 mm/s) ovat alittaneet ohjearvot (9,0 mm/s - 9,2 mm/s).   

Louhintatason laskemisella noin 4 metriä nykyisestä ei arvioida olevan voimaannutta-

via vaikutuksia aiemmin todettuihin tärinätasoihin, koska nykytilanteessakin louhintaa 

on tehty useassa eri tasossa. Tärinästä ei arvioida aiheutuvan kohtuutonta haittaa, kun 

huomioidaan 500 metrin etäisyys louhinta-alueesta lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. 

 

Päästöt ilmaan 

Kalliokiviaineksen louhinnasta ja murskauksesta syntyy pölypäästöjä murskausproses-

sin eri vaiheissa, murskeen siirrossa, seulonnassa, kuormauksessa ja valmiiden tuottei-

den kuljetuksissa. Syntyvän pölyn määrään ja leviämiseen vaikuttavat useat eri tekijät 

kuten valmistettavan tuotteen raekoko, raaka-aineen ominaisuudet, ilman suhteellinen 

kosteus ja tuuliolosuhteet.  

 

Louhinta- ja murskaustoiminnasta aiheutuu ilmaan pölyhiukkaspäästöjä vuodessa 0,92 

– 1,48 tonnia, typpioksidia 7,8 – 12,6 tonnia, rikkidioksidia 0,17 – 0,27 tonnia ja hiili-

dioksidipäästöjä 518 – 837 tonnia. Muusta laitostoiminnasta aiheutuu pölyhiukkas-

päästöjä vuosittain 0,07 – 0,13 tonnia, typpioksidia 1,21 – 2,32 tonnia ja rikkidioksidia 

0,0006 – 0,0011 tonnia ja hiilidioksidia 190 – 363 tonnia.  

 

Alueella on tehty kivenmurskauksen pölymittaus vuonna 2011 (Symo 7.2.2011, Ra-

portti 911_C/2011) Mittauksen perusteella ilmanlaadun raja-arvot eivät ylity.  

 

Pölyn leviämisen estämiseksi porauskalustossa käytetään pölynkeräintä. Murskauslai-

toksessa pölyn leviämistä torjutaan lämpimänä vuodenaikana mm. kiviaineksen ja 

tiestön kastelulla ja talvella mahdollisuuksien mukaan pölyävien kohteiden koteloin-

nilla. Pölyämistä vähennetään pitämällä putoamiskorkeudet mahdollisimman pieninä. 

Jos em. toiminnat eivät vähennä riittävästi pölyhaittoja, toiminta keskeytetään, kunnes 

olosuhteet sopivat toiminnan jatkamiseen. Materiaalin ja tiestön kasteluun käytettävä 

vesi otetaan pääsääntöisesti toiminta-alueen porakaivosta tai laskeutusaltaista. Pölyn 

leviämistä ehkäistään myös alueen meluvalleilla ja tuotekasojen sijoittelulla.  

 

Biopolttoaineen haketuksesta ja murskauksesta aiheutuva pölyhaitta on kalliokiviai-

neksen jalostuksesta aiheutuvaa vähäisempää. Biopolttoaineen raaka-aineet ovat kos-
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teita, joten niiden jalostamisessa ei juurikaan synny pölyhaittoja. Tarvittaessa pölyä-

mistä ehkäistään kastelemalla raaka-aineita. Valmiit biopolttoaineet kuljetetaan kuor-

mat peitettyinä. Tuhkien käsittely tai varastointi eivät aiheuta pölyhaittoja, koska tuhka 

on kosteaa. Tuhkan rakeistaminen on suljettu prosessi. 

 

Toiminnan pölyvaikutukset ympäristöön eivät muutu nykyiseen toimintaan verrattuna. 

Alueella on jo ollut vastaavanlaista pölyävää toimintaa. Kivenmurskauksen pölymit-

tauksen jälkeen alueelle tuleva Hyttitie on asfaltoitu. Aiemmin esitetyillä pölyntorjun-

tatoimilla (rakenteelliset ratkaisut murskissa, kastelu, asfaltointi jne.) ja etäisyydet häi-

riintyviin kohteisiin huomioiden pölyn ei arvioida haitallisessa määrin leviävän naapu-

rikiinteistöille. Merkittävin pölylaskeuma kohdistuu toiminta-alueelle, eikä pölystä ar-

vioida aihetuvan terveys- tai viihtyisyyshaittaa. 

 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen  

Toiminnassa syntyy vuosittain sekajätettä noin 1000 kg ja metallijätettä 1000 kg. Vaa-

rallisina jätteinä muodostuu jäteöljyä noin 500 kg, öljynsuodattimia noin 100 kg ja 

muita vaarallisia jätteitä noin 50 kg. Sekajätteet varastoidaan kannellisiin jäteastioihin 

tai lavalle ja toimitetaan paikalliselle kaatopaikalle. Metallijäte varastoidaan lavalle ja 

toimitetaan luvalliseen käsittelylaitokseen. Vaaralliset jätteet varastoidaan omina ja-

keinaan tiiviissä astioissa tai konteissa sadevesiltä suojattuna. Vaaralliset jätteet toimi-

tetaan vähintään kerran vuodessa vaarallisen jätteen käsittelyluvan saaneeseen käsitte-

lylaitokseen. Jos alueella syntyy käymäläjätettä, se varastoidaan tiiviiseen astiaan ja 

toimitetaan luvanvaraiseen käsittelylaitokseen.  

 

Alueelle tuotavasta betoni- ja tiilijätteestä pyritään jo purkupaikalla lajittelemaan eril-

leen muut jätemateriaalit, jotta betoni- ja tiilijätteen mukana tulisi mahdollisimman 

vähän muuta jätettä laitosalueelle. Betoni- ja tiilijätteen seassa mahdollisesti olevat 

kierrätyskelpoiset materiaalit ja muut jätteet erotellaan ja kerätään omille lavoille lu-

valliseen käsittelylaitokseen toimitettavaksi. Käsittelyn yhteydessä arvioidaan muo-

dostuvan metallijätettä 200 tonnia, puuta 50 tonnia, muovia 0,5 tonnia ja muuta seka-

laista jätettä 1 tonnia vuodessa. 

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA SEKÄ TOIMINNAN JA SEN 

VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Paras käyttökelpoinen tekniikka  

Maa-ainestenottaminen ja muut toiminnat toteutetaan yleisesti käytetyillä menetelmil-

lä, käyttäen nykyaikaista tekniikkaa ja osaamista. Yleisesti alan parhaana käyttökel-

poisena tekniikkana voidaan pitää kaikkia raaka-aineiden kulutuksen ja ympäristövai-

kutusten minimointiin tähtääviä toimia ja laitteita.  

 

Päästötarkkailu 

  

Laitosalueella ei ole aiemmin ollut hulevesi- tai vesistötarkkailua. Ennen uuden ympä-

ristöluvan mukaisen toiminnan aloittamista kartoitetaan nykyinen hulevesien laadun 

tilanne ja saadaan selvitettyä maa-ainestenoton typpikuormitus. 

 

Vesinäytteet otetaan näytepisteistä 1 (Kaakkolampea lähinnä oleva laskeutusal-

las/altaasta lähtevästä vedestä), 2 (betoninkäsittelykentän pohjoispuolinen oja) 3 (poh-

joisosassa oleva kosteikko) ja 4 (betoninkäsittelykentän sulkukaivo).  
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Näytepisteeseen 1 ohjataan nykyisen laitosalueen maa-ainestenottoalueen, biopoltto-

aineterminaalin sekä varastoalueiden hulevedet. Näytepisteeseen 2 ohjataan biopoltto-

aineterminaalin ja varastokenttien hulevedet. Näytepisteeseen 3 ei tällä hetkellä johde-

ta laitosalueen hulevesiä. Kun hulevesien ohjaus järjestetään uudelleen, näytepisteen 3 

vesinäytteillä voidaan selvittää maa-ainesten ottotoiminnasta johtuvat mahdolliset pin-

tavesien laadun muutokset.  

  

Näytepisteestä 1 tutkitaan kerran ennen uuden toiminnan aloittamista ja sen jälkeen 

vuosittain huhti-toukokuussa pH, kokonaistyppi, kemiallinen hapenkulutus (CODMn), 

sähkönjohtokyky, sameus, kiintoaines, nitraattityppi, ammoniumtyppi, kokonaisfosfo-

ri, rauta ja sulfaatti.  

 

Näytepisteestä 2 tutkitaan kerran ennen toiminnan aloittamista pH, kokonaistyppi, 

kemiallinen hapenkulutus, sähkönjohtokyky ja sameus. 

 

Näytepisteestä 3 tutkitaan kerran ennen uuden luvan mukaisen toiminnan aloittamista 

pH, kokonaistyppi, ammoniumtyppi, kemiallinen hapenkulutus, sähkönjohtokyky, 

kiintoaine, sameus, rauta ja sulfaatti. Seuraava näyte otetaan sen jälkeen, kun huleve-

siä aletaan johtaa ko. pisteeseen ja tästä eteenpäin vesinäyte otetaan huhti-toukokuussa 

kolmena ensimmäisenä vuonna ja sen jälkeen joka toinen vuosi.  

 

Näytepisteestä 4 (sulkukaivo) tutkitaan kerran ennen toiminannan aloittamista ja sen 

jälkeen vuosittain huhti-toukokuussa pH, kokonaistyppi, kemiallinen hapenkulutus, 

sähkönjohtokyky, sameus, sulfaatti, kadmium, kromi, lyijy, kupari ja kokonaishiilive-

typitoisuus.  

 

Melu- ja tärinämittauksia jatketaan vuosittain.  

 

Käyttötarkkailu, kirjanpito ja raportointi  

 

Laitoksen käyttötarkkailu toteutetaan kokonaisuudessaan toiminnanharjoittajan oma-

tarkkailuna ja toimintojen huolellisen suorittamisen tarkkailulla. Alueelle nimetään 

vastuuhenkilö, joka valvoo, että mm. lupa- ja turvallisuusmääräyksiä noudatetaan. 

Vastuuhenkilö huolehtii, että kaikki alueella työskentelevät, myös aliurakoitsijat ovat 

tietoisia ympäristöluvan lupamääräyksistä.  

 

Maa-ainesten ottotoiminnan käyttötarkkailu toteutetaan pitämällä kirjaa raaka-

aineiden kuten räjähdys- ja polttoaineiden kulutuksesta, tuotantomääristä, toiminta-

ajoista, räjäytyksistä, vastaanotetuista pilaantumattomista maa- ja kiviaineksista, jät-

teistä sekä mahdollisista toimintahäiriöistä ja onnettomuuksista.  

 

Alueelle tuotujen betoni-, tiili- ja asfalttijätteen sekä tuhkien määristä, sijoituskohtees-

ta sekä liukoisuus- ja pitoisuustestien tuloksista pidetään kirjaa. Kirjanpidossa esite-

tään alueelle käsiteltäväksi tulevien jäte-erien alkuperä, laji, määrä, laatu, vastaanotto-

päivä ja kuljettaja, alueella varastoidut jätteet sekä muualle käsiteltäväksi tai hyödyn-

nettäväksi toimitetut jätteet sekä alueella hyödynnetyn betoni- ja tiilimurskeen ja tuh-

kien määrät. Muualle toimitetuista tuotteistetuista jätteistä kirjataan tuote, toimituspäi-

vä ja -paikka.  
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Vastaanotettavat maa-ainekset tarkastetaan silmämääräisesti ainesten lähtöpäässä. 

Tarkastuksen tekee kuorman kuljettaja.  

  

Valvontaviranomaiselle toimitetaan vuosiraportti, johon liitetään myös hulevesitark-

kailutulokset.    

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN  

 

Poikkeukselliset tilanteet toiminnassa ovat epätodennäköisiä. Mahdollinen työkonei-

den ja hydrauliikan rikkoutuminen ja sitä kautta öljyvuoto voi olla mahdollinen. Mah-

dollisia vuotoja varten laitosalueella on imeytysainetta. Mahdolliset pilaantuneet maat 

toimitetaan asianmukaisiin toimipisteisiin. Alueella ei pestä koneita.  

 

Biopolttoaineterminaalitoiminnan riskinä on varastoidun hake- tai turvevaraston palo-

vaara. Mikäli haketta tai turvetta varastoidaan kerralla suurempi määrä, aumataan ma-

teriaalit turvetuotannossa hyväksi havaituilla ja vakiintuneilla toimintatavoilla. Alueel-

la liikutaan arkisin päivittäin, joten mahdollinen palon alku huomattaneen hyvissä 

ajoin, koska hake- ja turvevarastot syttyvät kytemällä.   

 

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA JA VAKUUS 

 

Jyvässeudun Sora Oy hakee lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Aloi-

tuslupahakemusta perustellaan sillä, että alueella on ollut toimintaa jo yli 30 vuotta. 

Laitosalueella on voimassa oleva ympäristö- ja maa-aineslupa. Hakemus koskee pää-

osin nykyisen toiminnan jatkamista. Voimassa oleviin lupiin liittyvät vakuudet ovat 

lupaviranomaisella. Muutosta ympäristölupaan haetaan ensisijaisesti laitosalueen uu-

sien toimintojen vuoksi, jotta betoni- ja tiilijätettä ja voimalaitostuhkia voidaan hyö-

dyntää alueella ilman Mara-ilmoitusmenettelyä. Alueet, joille uudet toiminnot sijoit-

tuva eivät ole luonnontilaisia. Toiminnan aloittaminen ei aiheuta muutosta alueen 

käyttöön tai ympäristöön tai vahingoita koskematonta luontoa. Alueen ympäristössä ei 

ole tapahtunut nykyisen toiminnan johdosta haitallisia muutoksia. Toiminnan aiheut-

tamiin ympäristöriskeihin on varauduttu lupahakemuksesta ilmenevällä tavalla. Haki-

jan käsityksen mukaan hakemuksen mukaisella toiminnalla ei ole haitallisia vaikutuk-

sia ympäristöön, eikä toiminta vaaranna yksityisiä tai yleisiä etuja. Toiminnan lykkäy-

tyminen aiheuttaa hakijalle merkittävää liiketaloudellista haittaa. Edellä mainituista 

syistä toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.  

 

Hakija ehdottaa uusien toimintojen osalta 5000 euron vakuutta. (jätevakuus) 

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Lupa-

hakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan 29.10. – 27.11.2019 

yleisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17. Hake-

muksen vireilläolosta on tiedotettu sanomalehti Keskisuomalaisessa. Asianosaiset 

(naapurikiinteistöt ja noin 500 m:n etäisyydeltä ottamisalueesta olevat asuin- tai loma-

kiinteistöt) on kuultu 25.10.2019 lähetetyllä virkakirjeellä.   
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Muistutukset ja mielipiteet 

Lupahakemuksesta on jätetty 3 muistutusta. 

 

Muistutuksessa 1 halutaan tietää alueelle tuotavan tuhkan alkuperä, miten tuhkan kä-

sittelyn pölynsidonnasta huolehditaan ja mitä ovat pölystä aiheutuva haitat ympäristöl-

le, läheisille asunnoille ja asukkaille ja miten asiaa aiotaan valvoa. Muistutuksen mu-

kaan murskauspölyn sidonta ei ole aina onnistunut ja räjäytykset ovat olleet kohtuut-

toman voimakkaita. Vastaavista hankkeista pitäisi jatkossa tiedottaa hyvissä ajoin 

kaikkia lähiseudun asukkaita. 

 

Muistutuksessa 2 vaaditaan, että lupa myönnetään enintään 7 vuodeksi, koska alue si-

jaitsee naapurina olevan Jyväskylän kaupunkiseurakunnan välittömässä läheisyydessä 

ja seurakunta on ilmoittanut halukkuutensa käyttää alueensa asuinrakentamiseen. Jy-

väskylän kaupungin kasvun takia seurakunnan maita tullaan tarvitsemaan asuinraken-

tamiseen. Ottoa ei tule sallia nykyistä alempaa, vaan alue tulee maisemoida ja metsit-

tää nykyisten lupaehtojen mukaisesti. Kallion louhintaa ja murskausta ei tule sallia 

1.6-31.8 välisenä aikana, eikä viikonloppuisin eikä pyhinä, koska ottoalue sijaitsee 

Tyyppälänjärven välittömässä läheisyydessä ja ympäristössä on paljon kesäasukkaita, 

leirimaja sekä vakituista asutusta. Alueen virkistyskäyttö on runsasta mm. kuntouran, 

metsien, lammen ja järven vuoksi. Alueelle ei tule sallia lisää teollista toimintaa eten-

kään 1.6-31.8 välisenä aikana, eikä viikonloppuisin tai pyhinä toiminnasta aiheutuvan 

melun ja pölyn vuoksi. Muistutuksessa mainitaan, että ottoalueelta on valunut aiem-

min Kaakkolampeen liejuista vettä, josta on ilmoitettu myös ympäristöviranomaisille. 

Kaakkolampi on täysin luonnontilainen lampi, jolla on vahva virkistysarvo. Ottoaluet-

ta ei tule muuttaa teollisuusalueeksi, vaan alue tulee maisemoinnilla ja metsityksellä 

saattaa kaavan mukaiseen käyttöön aiemmissa luvissa määrätyn mukaisesti.   
 

Muistutuksessa 3 todetaan alueelta kulkeutuneen pölyä merkittäviä määriä ympäris-

töön jopa kilometrin etäisyydelle ja siksi halutaan tietää, miten pölyntorjunta järjeste-

tään. Pölynsidonnan puuttuminen on vakava turvallisuusriski työmaalla ja sen ympä-

ristössä. Muistutuksessa epäillään, että louhintatason syventäminen vaarantaa kiinteis-

töjen kaivojen toiminnan ja puhtaan veden saannin. Myös kallionlouhinnan ja murs-

kauksen toiminta-aikoja vaaditaan kohtuullistettavan siten, että murskausta ja louhin-

taa sallitaan enintään 6 kk vuodessa 1.10. – 31.3. aikana arkisin. Murskausta voisi olla 

klo 7-19, porausta 7-19, rikotusta 8-17 ja räjäytyksiä 12-17. Kuljetuksia voisi sallia 

tehtävän ympärivuotisesti arkisin klo 7-20 ja la klo 8-14. Biopolttoaineiden murskaus-

ta ja haketusta tulisi sallia 1.10. – 31.5. välisenä aikana arkisin klo 7-19 ja la 8-14. 

Biopolttoainekuljetukset voisi sallia ympärivuotisesti arkisin klo 7-20 ja la 8-14. Alu-

eella aikaisemmin tapahtuneiden laiminlyöntien vuoksi maa-ainestenottolupa tulee 

myöntää korkeintaan 2 vuodeksi kerrallaan. Näin voidaan reagoida, jos lupaehtoja ei 

noudateta. Lupaa aloittaa toiminta ennen sen lainvoimaisuutta ei tule myöntää.  

 

Lausunnot  

Jyväskylän kaupungin yleiskaavoitus toteaa lausunnossaan 29.10.2019, että otta-

missuunnitelma-alue on merkitty Jyväskylän kaupungin yleiskaavassa osittain työ-

paikka-alueeksi ja osittain viheralueeksi. Alueella ei ole asemakaavaa. Jyväskylän 

yleiskaavoituksella ei ole hankkeesta huomautettavaa. Sille ei ole kaavallisia esteitä.  

 

Keski-Suomen ELY-keskus lausunnossaan 19.12.2019 viittaa toiminta-aikojen osalta 

valtioneuvoston asetukseen (Vna 800/2010) ja toteaa, että kuormausta ja kuljetusta ei 
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tule sallia lauantaisin, koska hakemuksessa ei ole esitetty perusteltua syytä lauantain 

kuljetuksille. Betoni-, tiili-, ja asfalttijätteen sekä pilaantumattomien maa- ja kiviaines-

ten sekä voimalaitostuhkien käsittelyä ei tulisi sallia lauantaisin. Biopolttoaineiden 

terminaalitoimintaa, pois lukien haketus ja murskaus, voitaisiin sallia myös viikonlop-

puisin polttoaineiden saatavuuden turvaamiseksi voimalaitoksille.  

 

Alueelle rakennettavien meluvallien ja kenttärakenteiden käyttötarkoitusta ja toteutus-

ta rakentamisaikatauluineen tulisi kuvata sanallisesti tarkemmin jo hakemuksessa. 

Myös betoni-, tiili-, ja asfalttijätteen MARA -asetuksen laadunhallintasuunnitelma tu-

lisi sisällyttää hakemukseen. 

 

Koska hakemuksen mukaan kaikkien Kivimäen laitosalueen toimintojen yhteismeluis-

sa voi esiintyä loma-asuntojen kohdalla päiväohjearvon 45 dB(A) tasalla oloa tai pien-

tä ylitystäkin, tulee melutasoja seurata mittauksin häiriintyvissä kohteissa ja tarvittaes-

sa ryhtyä toimenpiteisiin melutasojen alentamiseksi teknisin toimenpitein tai rajoitta-

malla eri toimintojen yhtäaikaisuutta.  

 

Pölyntorjunta tulee tehdä hakemuksen mukaisesti. MURAUS -asetuksen 11 §:n mu-

kaan alueilla, joilla asuu tai oleskelee ihmisiä ja joilla ihmiset saattavat altistua ilman 

epäpuhtauksille, säädetään ilmanlaadusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa 

(79/2017). 

 

Lähin luonnonsuojelukohde sijaitsee suunnitellun ottoalueen pohjoisrajasta noin 400 

metrin etäisyydellä kiinteistöllä 179-404-54-6. Kyseessä on 2016 tehty määräaikainen 

10-vuoden METSO-ohjelman mukainen suojelusopimus, jonka perusteena ovat van-

hat lahopuustoiset metsät ja liito-oravan elinympäristö. Reilun kilometrin päässä otto-

alueen länsireunasta sijaitsee Touruvuorten luonnonsuojelualue. Pohjoispuolisella 

kiinteistöllä 179-404-33-3 on useita pienialaisia metsälain 10 §:n erityisen tärkeitä 

elinympäristöjä. 

 

Ympäristöhallinnon paikkatietojärjestelmässä Hertta/Eliölajit on liito-oravan havain-

topaikka Kivimäen tilan alueelta. Paikka koskee näköhavaintoa, joka on sanallisen 

kuvauksen perusteella tehty kuntoreitin varrella marraskuussa 2018. Havaintopaikka 

on todennäköisesti talletettu väärään paikkaan puuttomalle varastokenttäalueelle. Oi-

kea havaintopaikka lienee joko Ylälammelle menevän polun varressa joko Kivimäen 

tai naapuritilan 179-404-33-3 puolella tai voimajohtolinjalla menevän polun varressa. 

Ilmakuvan perusteella liito-oravalle sopivaa elinympäristöä on lähinnä naapuritilan 

179-404-33-3 puolella. Liito-orava voi kuitenkin käyttää Kivimäen tilan luoteiskul-

man aluetta kulkureittinään. ELY- keskuksella ei ole huomautettavaa hankkeen luon-

nonsuojelullisista vaikutuksista. 

 

Lausunnossa viitataan ympäristöministeriön ohjeistukseen naapuritilan rajaan jätettä-

västä suojaetäisyydestä, jonka tulee olla kalliokiviaineksen ottoalueilla vähintään 30 

metriä. Suojaetäisyyteen vaikuttavat mm. kasvillisuus ja maaston muodot. Jos otta-

misalueen ympärillä ei ole suojapuustoa, suojaetäisuus tulee olla laajempi. Suojavyö-

hyke tulee säilyttää luonnontilaisena, eikä sille tule esim. kasata pintamaita. 

 

Maa-aineslain 10 §:n 1. momentin mukaan lupa ainesten ottamiseen myönnetään mää-

räajaksi, kuitenkin enintään kymmeneksi vuodeksi. 2. momentin mukaan lupa voidaan 

erityisistä syistä kuitenkin myöntää pitemmäksi ajaksi. Lupaa on haettu viideksitoista 
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vuodeksi. Hakemuksessa erityiseksi syyksi on esitetty mm., että louhinta- ja murs-

kaustoiminta on alueella vakiintunutta toimintaa ja melkein koko kiinteistö on jo käy-

tännössä teollisessa toiminnassa. ELY -keskuksen näkemyksen mukaan lupa voitaisiin 

myöntää enintään kymmeneksi vuodeksi. Kaavoituksen osalta ELY-keskuksella ei ole 

huomautettavaa. 

 

Ympäristövaikutusten arvioinnista ELY-keskus toteaa, että hakemuksesta ei selvästi 

käy ilmi, kuinka paljon otettava ainesmäärä tulee olemaan vuodessa ja haetaanko li-

säystä nykyisen voimassa olevan luvan päälle vai ainoastaan 88 000 m3/a.  Voimassa 

olevassa luvassa vuodelta 2007 hakija toteaa, että kalliomursketta tuotetaan vuodessa 

korkeintaan 400 000 t/a, joka tekee noin 250 000 kiintokuutiometriä vuodessa. Koko-

naismäärästä ei käy selvästi ilmi, mistä käsiteltävä kiviaines saadaan. Myöskään jo 

käyttöön otetun ja suunnitellun louhosalueen kokonaispinta-ala ei ole tiedossa. Luvan 

hakijalla on myös useita MARA-asetuksen mukaisia ilmoituksia Keski-Suomen ELY-

keskuksessa, jotka pääosin koskevat betonimurskeen käyttöä. Vuosina 2010 – 4/2019 

haetut määrät ovat yhteensä liki 175 000 t. Toimintaa aiotaan laajentaa myös tältä 

osin. Lisäksi hakija esittää jo luvitettujen toimintojen laajentamista sekä uusia toimin-

toja alueelle. Toiminta-alue sijoittuu lähelle asutusta, jolloin harkittavaksi tulee myös 

melun, pölyn ja tärinän aiheuttavat haitat. Lisäksi alueella on useita virkistyskohteita 

sekä pieniä vesistöjä. Alueelta tulevien vesien määrästä tai laadusta ei myöskään ole 

tietoa. Jotta hanketta voitaisiin arvioida kokonaisuutena ja tuleeko hankkeeseen sovel-

taa YVA-lain mukaista menettelyä joko suoraan otettavan ainesmäärän (ilmoita, ettei 

oteta yli 250 00m3 vuodessa) tai ottamisalueen pinta-alan (onko laskettava auki oleva 

alue vai kaikki 30 vuoden aikana auki ollut alue) kautta tai YVA-lain mukaisen yksit-

täistapauspäätöksen kautta, tulee hankkeesta vastaavan toimittaa ELY-keskukseen 

Valtioneuvoston YVA-asetuksen 277/2017, 1§ mukaiset tiedot. Tapauskohtaisessa 

harkinnassa otetaan huomioon YVA-lain liitteen 2 mukaiset perustelut, kuten hank-

keen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne.  

    

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto on lausunnossaan 20.11.2019 to-

dennut, että toiminnasta ei saa aiheutua terveydellistä haittaa lähiympäristölle, riittä-

vän edustavia ja luotettavia melumittauksia, myös yhteismelutilanteessa, on tehtävä 

vuosittain. Ohjearvojen ylittyessä tulee meluntorjuntatoimenpiteiden riittävyyttä arvi-

oida uudestaan ja varmistua, ettei sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (545/2015) 

mukaisia toimenpiderajoja ylitetä asunnoissa tai muissa oleskelutiloissa. Säännöllisiä 

tärinämittauksia ja lähiympäristön rakennusten katselmuksia tulee jatkaa. Toiminnasta 

ei saa aiheutua pölyhaittaa lähiympäristölle. Pölymittaus tulee uusia lähiympäristössä, 

koska pölyselvityksen mukaan edellinen mittaus ei ole ollut edustava. Pölymittaus-

ajankohdan tulee kuvata toimintaa ja olosuhteita edustavana, vaihtoehtoisesti pölymit-

tauksia tulee suorittaa useammin eri olosuhteiden ja toiminnan aikana. Lähiasuin- tai 

lomakiinteistöjen talousveden hankintatapa tulee varmistaa. Jos lähikiinteistöillä on 

omia talousvesikaivoja, tulee talousveden laatua ja riittävyyttä seurata säännöllisesti. 

Jos kiinteistön porakaivoa käytetään talousvetenä, tulee veden laatu varmistaa. Laitos-

alueen vesienkäsittelyrakenteita tulee huoltaa säännöllisesti. Vesientarkkailuun tulee 

sisällyttää näytepisteet vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen alueelta suotautuvista vesis-

tä Kaakkolampeen sekä Ylälampeen, jotta saadaan selville rakenteiden puhdistusteho. 

Maa-ainesten louhintaa ja murskausta sekä hyödyntämiskelvottomien pilaantumatto-

mien maa- ja kiviainesten murskausta ei saa tehdä 1.6. – 31.8. välisenä aikana.  
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Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluilta 14.11.2019 saadun kannanoton mukaan 

kosteikon tekemisestä on keskusteltu hakijan edustajan kanssa, eikä siitä arvioida ole-

van haittaa kiinteistön pohjoisosaan merkitylle polulle ja ladulle, jotka eivät ole kau-

pungin aktiivisen kunnossapidon kohteina. Polku on mahdollisen tulevan maastopyö-

räreitin osuutta. Ottamisalueelta lähimpään valaistuun ulkoilureittiin on etäisyyttä n. 

170 m. Louhinta-alueen pohjoisreunalle olisi hyvä saada aita.  

 

Tarkastukset  

Alueelle on tehty ympäristölupatarkastus 24.4.2019 ja maa-ainestarkastus 30.10.2019.   

  

Hakijan vastine 

Hakija on 5.2.2020 toimittanut vastineen. 

 

Vastine ympäristöterveysjaoston lausuntoon: 

 

Melua ja tärinää on mitattu ja mittauksia jatketaan vuosittain. Mikäli mittaustulokset 

osoittavat melun ylittävän ohjearvot, ryhdytään hankesuunnitelman mukaisesti toi-

menpiteisiin meluhaittojen alentamiseksi. Laitosalueella olevan porakaivon päällä on 

lämmitettävä suojahuone, jotta porakaivosta saadaan tarvittaessa vettä materiaalin kas-

teluun myös kylmempänä vuoden aikana. Jos pölyämistä ei hankesuunnitelman 

mukaisesti voida murskausvaiheessa olosuhteiden takia ehkäistä riittävästi, keskeyte-

tään toiminta siihen asti, kunnes olosuhteet ovat sopivat toiminnan jatkamiseksi. Näin 

on jo toimittu.  

 

Laitosalueella olevan porakaivon vettä ei käytetä talousvetenä, mutta vesi on vuonna 

2018 tehdyn tutkimuksen mukaan täyttänyt talousvesiasetuksen 

(401/2001) laatuvaatimukset ja -suositukset.  

 

Laitosalueen hulevedet ohjautuvat nykyisin idässä sijaitsevaan Kaakkolampeen. Lä-

himpien asuinkiinteistöjen suuntaan kaakkoon ei johdeta hulevesiä. Osa alueen hule-

vesistä tullaan jatkossa ohjaamaan pohjoisen suuntaan. Hakijan käsityksen mukaan lä-

himmät asuinkiinteistöt saavat talousvetensä omista kaivoista. Toiminta laitosalueella 

on jatkunut jo vuosia, joten oletettavasti mahdollisista laitosalueesta johtuvista kaivo-

veden laatuongelmista olisi ilmoitettu viranomaisille ja sitä kautta myös toiminnanhar-

joittajalle. Laitosalueelta vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen suotautuvien hulevesien 

toteutettavissa olevat tarkkailunnäytepisteet toteutetaan valvovan viranomaisen ohjei-

den ja määräysten mukaisesti. 

 

Vastine Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntoon: 

 

Hakija selventää ilmoittamiaan tietoja alueelle tuotavista louheista siten, että hanke-

suunnitelman kappaleessa 6.1.2 vuosittain vastaanotettavaksi ilmoitettu louhe 

(100 000 t/v) on puhdasta louhetta, joka käytetään suoraan laitoksen kiviainestuotan-

nossa. Sen sijaan hakemuksen kappaleessa 6.4.1 mainittu louhe (50 000 t/v) on alueel-

le tuotavan pilaantumattoman maa- ja kiviaineksen seassa, jota ei sellaisenaan voi 

käyttää suoraan kiviainestuotannossa. 

 

Toiminta-aikojen osalta hakija toteaa haettujen toiminta-aikojen alittavan valtioneu-

voston asetuksessa (800/2010) määrätyt aikarajat. Etäisyys ottamisalueesta lähimpiin 

häiriintyviin kohteisiin on yli 500 metriä, jolloin kalliokiviaineksen kuljetuksia ja 
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kuormausta tulee voida suorittaa myös lauantaisin klo 7-18. Kalliokiviainesten kulje-

tukset ja kuormaus painottuu kuitenkin arkipäiviin. Laitosalueella on muutakin liiken-

nettä (esim. varastokuljetukset, kunnossapito, kaluston säilytys) lauantaisin, joten 

mahdolliset tarvittaessa suoritettavat kalliokiviainesten kuljetukset eivät oleellisesti li-

sää liikennemääriä. Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen sekä pilaantumattomien maa- ja ki-

viainesten ja murskausta ja käsittelyä sekä voimalaitostuhkien käsittelyä tehdään aino-

astaan arkisin (7-22, ei 1.7.-31.7. välisenä aikana). Vastaanotto suoritetaan pääosin ar-

kisin. Talousalueella suoritetaan rakennustoimintaa myös lauantaisin ja tällöin myös 

betoni-, tiili- ja asfalttijätteen sekä pilaantumattomien maa- ja kiviainesten vastaanotto 

pitää pystyä tarvittaessa järjestämään, jotta rakennustoiminta ei pysähdy. Voimalai-

tokset toimivat lämmityskaudella kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden ja nii-

den lämmön sekä sähköntuotanto vaihtelee suuresti. Voimalaitosten tuhkavarastot 

ovat kohtuullisen pieniä ja tuhkavarastot pitää pystyä tyhjentämään tarvittaessa myös 

lauantaisin, jotta voimalaitosten toiminta voi jatkua katkeamattomasti.  

 

Käsitellyt ja tuotteistetut betoni-, tiili- ja asfalttijätteet sekä käsitellyt kierrätettävät 

pilaantumattomat maa- ja kiviainekset ja voimalaitostuhkat ovat rinnastettavissa 

maanrakentamiseen soveltuviin maa- ja kiviaineksiin, jolloin myös kuten kalliokiviai-

neksia, niitä tulee voida tarvittaessa kuormata ja kuljettaa lauantaisin klo 7-18. 

 

Alueelle on rakennettu vuosien aikana useita varastokenttiä noin 7 ha, josta asfaltoitu-

ja noin 2,2 ha. Varastokentillä varastoidaan pääosin maa- ja kiviaineksia, mutta myös 

kuljetuskalustoa, vaihtolavoja, perävaunuja sekä infran kunnossapitoon tarvittavia 

tuotteita ja kalustoa. Varastokenttien lisäämiselle on suuri tarve, kaikki olemassa ole-

vat kentät ovat tällä hetkellä käytössä. Varastokenttiä rakennetaan resurssiviisaasti 

(hankesuunnitelma kappale 7) pääosin talousalueelta saatavilla pilaantumattomilla 

ylijäämämailla. Tästä syystä kenttien sekä meluvallien rakentamisaikataulu on täysin 

riippuvainen olemassa olevista ja tulevista talousalueen rakennustyömaista. 

 

Nykyinen maa-ainesten ottolupa on myönnetty viideksitoista (15) vuodeksi (1 340 000 

k-m3). Nykyinen ottamisalue on 10,80 hehtaaria ja uusi haettava ottamisalue 11,65 

hehtaaria (1 320 000 k-m3). Vanha ja uusi ottamisalue menevät päällekkäin 7,07 

hehtaaria (liitteet 2-3), jolloin uutta ottamisaluetta on ainoastaan 4,58 hehtaaria. Lou-

hinta- ja murskaustoiminta on alueella vakiintunutta toimintaa. Nykyisen maa-

ainestenottoluvan aikana ei tulla ottamaan koko luvan mukaista kiviainesmäärää, joten 

tästä syystä tulisi myös uusi lupa myöntää viideksitoista (15) vuodeksi. Nyt haettavan 

maa-ainestenottoluvan mukainen keskimääräinen kiviainesten ottamismäärä on kes-

kimäärin 88 000 k-m3 vuodessa, joka ei tule vanhan ottamistoiminnan lisäksi, vaan on 

koko louhosalueen keskimääräinen ottamismäärä vuodessa. Nyt haettavan luvan mak-

simi kalliokiviaineksen tuotanto vuodessa on 485 000 tonnia, joka vastaa noin 

180 000 k-m3 louhittavaa kalliokiviainesta. Kalliokiviaineksen maksimi murskaus-

määrässä on mukana myös edellä mainittu mahdollisesti muualta tuotavan louheen 

määrä. ELY-keskuksen lausunnossa on virheellisesti mainittu nykyisen luvan 400 000 

tonnin maksimikiviainestuotantomäärän vuodessa vastaavan 250 000 kiintokuutiomet-

rin kiviainesottoa. Vastaava oikea kiintokuutiomäärä on noin 148 000 k-m3 

(kalliokiviaineksen ominaispaino n. 2,7 tonnia/kiintokuutiometri). ELY-keskuksen 

lausunnossa on kertoimena ilmeisesti käytetty virheellisesti valmiin kalliomurskeen 

kerrointa 1,6 (tonnia/irtokuutiometri).  

 

Kivimäen kiinteistöltä on tulevaisuudessa, nykyisen ja nyt haettavan luvan jälkeen 
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otettavissa kalliokiviainesta vielä noin 7-8 hehtaarin alueelta, jolloin koko louhinta-

alueen pinta-ala kiinteistöllä on 19-20 hehtaaria. Edellä mainittujen ottamismäärien ja 

pinta-alojen perusteella hakijan käsityksen mukaan hankkeessa ole tarvetta YVA-lain 

mukaiselle menettelylle. 

 

Haettavan luvan ottamisalueen itäinen reuna mukailee nykyistä ottamisaluetta. 

Nykyisen ottamisalueen etäisyys naapuritilaan on vähemmän kuin Ympäristöministe-

riön ohjeistuksen mukainen 30 metriä. Kiinteistön rajalle nykyisten lupaehtojen mu-

kaisesti on rakennettu maavalli ja rajalle on jätetty myös puustoa ottamisalueen suo-

jaksi. Jotta ottamistoimintaa voidaan jatkaa nykyisen luvan suunnitelman mukaisesti, 

on ottamisalueen rajaus nykyisen luvan mukainen. Itäpuolinen naapurikiinteistö on 

täysin metsätalouskäytössä, joten nykyinen rajaus ei vaikuta naapurikiinteistön käyt-

töön. 

 

Nykyisten lupien myöntämisen jälkeen on laitosalueen vesiensuojelua 

tehostettu sekä vähennetty alueen melu- ja pölyvaikutuksia. Vesiensuojelutoimia on 

nykyisen luvan aikana tehostettu rakentamalla alueelle laskeutusaltaita Ramboll Fin-

land Oy:n 5.7.2013 tekemän Pintavesien johtamissuunnitelman mukaisesti. Näin on 

vähennetty kiintoaineksen pääsyä alapuolisiin vesistöihin. Vesiensuojelutoimia tehos-

tetaan edelleen ja laitosalueen tulevasta hulevesien johtamisesta sekä käsittelystä on 

5.3.2018 teetetty Vapo Clean Waters Oy:llä uusi vesienjohtamis- ja käsittelysuunni-

telma. Alueella ei ole aikaisemmin ollut hulevesien laadun seurantavelvoitetta. Uuden 

luvan myötä on tarkoitus ottaa käyttöön myös hulevesien seuranta, mikä antaa tietoa 

vesiensuojelun toimivuudesta ja tarpeesta tehostaa toimia. Laitosalueelta vesienkäsit-

telyrakenteiden jälkeen suotautuvien hulevesien toteutettavissa olevat tarkkailun näy-

tepisteet toteutetaan valvovan viranomaisen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Han-

kesuunnitelman kappaleessa 10 on esitetty hulevesien päästötarkkailu. Laitosalueen 

pohjoisosan näytepiste 3 on ennen laitosalueen hulevesien uudelleen järjestämistä 

pinta- ja hulevesien suhteen neitseellinen nykyisten toimintojen osalta. Näytepisteen 3 

vesinäytteet osoittavat jatkossa maa-ainesten ottamistoiminnasta johtuvat mahdolliset 

hulevesien laadun muutokset. 

 

Alueen rakentaminen (varastokentät) tehdään siten, ettei valumia pääse ympäristöön 

(kallistukset ja vesiensuojelurakenteet) ja varastokenttiin käytettävien materiaalien 

ympäristökelpoisuus varmistetaan (laadunhallintasuunnitelma).  

 

Laitosalueen uutena hulevesienkäsittelyelementtinä on kosteikko, joka rakennetaan 

laitosalueen pohjoisosaan alueelle, joka on maastoltaan nykyisin kuin pienehkö 

luontainen kosteikko. Nykyisen kosteikon suodatuskykyä parannetaan. Samalla 

varmistetaan, että kosteikkoa pystytään tarvittaessa huoltamaan. Kosteikon alue 

pyritään pitämään mahdollisimman luontaisena. Kosteikon rakentamisella ei ole kiire, 

mutta kosteikko pyritään rakentamaan mahdollisimman nopeasti, jotta sillä ja sen 

kasvillisuudella on aikaa valmistautua tulevaan tehtäväänsä. Tiettävästi missään muu-

alla Suomessa ei louhosalueilla ole hulevesien hallinnassa käytössä kosteikkoa. 

 

Laitosalueen meluvaikutuksia on seurattu ja seurataan jatkossakin säännöllisesti 

vuosittain. Laitosalueen ympäristölle mahdollisesti aiheutuvia melu- ja pölyhaittoja on 

pyritty minimoimaan jo useamman vuoden ajan rakentamalla toiminta-alueen reunoil-

le ja laitosalueen sisällekin meluvalleja. Alueelle on nykyisen luvan myöntämisen jäl-

keen rakennettu uusi asfaltoitu kuljetusreitti (Hyttitie). Kuljetusreitin varrelle on myös 
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tehty meluvalleja, millä on pyritty vähentämään liikennöinnistä aiheutuvaa meluhait-

taa. 

Meluvallien päälle sekä luiskiin on istutettu puustoa (kuusi) ja pensaskasvillisuutta, 

jotka kasvaessaan myös vähentävät melu- sekä pölyhaittoja sekä parantavat myös 

laitosalueen viihtyisyyttä. Istutettu kasvillisuus parantaa myös näkymää ja maisemaa 

laitosalueen suuntaan ympäröiviltä alueilta. Istutustoimintaa jatketaan alueella sitä 

mukaa kun meluvallit valmistuvat. Mikäli melutasot ylittävät sallitut ohjearvot, ryhdy-

tään tarvittaviin toimenpiteisiin meluarvojen saattamiseksi sallittuihin rajoihin hanke-

suunnitelman mukaisesti. 

 

Pölyvaikutuksia on vähennetty mm. päällystämällä alueelle tuleva Hyttitie. Pölyn 

osalta myös murskaustoiminnan siirtyminen etäämmälle (n. 600 m -> n. 800 m) lä-

himmistä häiriintyvistä kohteista vähentänee jatkossa pölyvaikutuksia naapurustolle. 

Pölytilanteen seurantaa on pyritty tehostamaan ja toiminta on varauduttu keskeyttä-

mään, jos pölyn haitallista kulkeutumista häiriintyviin kohteisiin ei kastelulla tai muil-

la parasta käyttökelpoista tekniikkaa edustavilla toimilla saada estettyä. Meluvallit ja 

niille istutettava puusto ja kasvillisuus osaltaan myös estävät pölyn kulkeutumista. 

Louhosalueen ottamistasoa lasketaan 4 metriä, jolloin louhosalueen kallioseinämät 

ehkäisevät entistä paremmin myös pölyn ja melun kulkeutumista naapurustoon. 

Suojaetäisyyttä asutukseen, joka ei lähialueelle ole vielä kovin tiivistä, on melun ja 

pölyn osalta riittävästi, jotta merkittäviä melu- tai pölyvaikutuksia ei olemassa olevat 

ja nyt suunnitellut toimenpiteet huomioiden aiheudu. 

 

Myös louhinnan tärinävaikutukset ovat olleet hallinnassa nykyisen toiminnan aikana 

(räjäytysten suunnittelu, mittaukset). 

 

Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen MARA-asetuksen mukainen laadunhallintasuunnitelma 

tehdään ennen kyseisen toiminnan aloittamista laitosalueella ja se hyväksytetään 

valvontaviranomaisella. MARA-asetuksen soveltamisohjeen mukaan jatkuvaa laitos-

maista toimintaa varten laadittava laadunhallintasuunnitelma on huomattavasti 

tarkempi ja laajempi, kuin yksittäistä MARA-kohdetta koskeva laadunhallintasuunni-

telma. Laadunhallintasuunnitelmaan tullaan sisällyttämään mm. ohjeet miten 

vastaanotto, varastointi ja käsittely tapahtuu, miten ja miten suuresta jäte-erästä 

otetaan osanäytteistä koostuva kokoomanäyte, mitä näytteestä tutkitaan ja kuka vastaa 

näytteenotosta. Näytteenotto tehdään MARA-asetuksen liitteen 3 kohdan 2.1, 

laitosmaisessa tuotannossa syntyvät jätteet, mukaisesti. Näytteistä määritetään 

MARA-asetuksen mukaisesti haitta-aineiden liukoisuudet, kokonaispitoisuudet ja 

muut määritykset. Kunnollisen ja toimivan laadunhallintasuunnitelman laadinta vaatii 

aikaa ja taloudellisia resursseja, jolloin laadunhallintasuunnitelman tekemisellä ja hy-

väksyttämisellä jo ympäristöluvan hakemusvaiheessa on suuri taloudellinen kustan-

nusvaikutus, varsinkin jos hakemusta ei jostain syystä hyväksyttäisi. Laadunhallinta-

suunnitelman laatiminen nyt hakuvaiheessa pitkittää haettavan luvan käsittelyn aika-

taulua huomattavasti. Betoni-, tiili- ja asfalttijätteiden käsittelyn (tonnit) osuus koko 

laitosalueen toiminnasta on kuitenkin alkuun todella pieni (2 – 3 %), nyt haettavan lu-

van kokonaisuuteen suhteutettuna. Muissa vastaavissa hankkeissa laadunhallintasuun-

nitelman on voinut tehdä, ja hyväksyttää sen, vasta ympäristöluvan saannin jälkeen 

ennen betoni- ja tiilijätteen käsittelytoiminnan aloittamista. 

 

Hakijan mukaan lausunnossa mainitut Kivimäen kiinteistölle vuosina 2010 – 4/2019 
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toimitetut betonimurske- ja tuhkamäärät eivät pidä paikkaansa, sillä määrä vastaa 

MARA-ilmoituksessa ilmoitettuja maksimimääriä, mutta todellisuudessa toimitetut 

määrät ovat olleet pienempiä. Uudessa MARA-asetuksessa on velvoite ilmoittaa ELY-

keskukselle toimitetut betonimurske ja voimalaitostuhkamäärät. Hakijan mukaan alu-

eelle on tuotu edellä mainittuna aikana Mara-asetuksen mukaista betonimursketta noin 

27 000 m3 eli noin 40 000 – 48 000 tonnia ja voimalaitostuhkia noin 12 600 m3 eli 

noin 9 000 – 11 000 tonnia. 

 

Vastine muistutuksiin 1 ja 3 

Hakija viittaa pölyntorjunnan ja toiminta-aikojen osalta hankesuunnitelmaan ja vasti-

neessa aiemmin Keski-Suomen ELY-keskukselle antamaansa vastineeseen. 

 

Hakijan mukaan ottotason alentamisella ei ole vaikutusta alueen ja lähialueen pohja-

veden tasoon. Ottamisalue sijaitsee yli 500 metrin etäisyydellä lähimmästä asuinkiin-

teistöstä. Nykyisen ja nyt haettavan ottamisalueen itäpuolella olevalla alueella, noin 

50-60 metrin etäisyydellä, maanpinta on ollut aikaisemmin alimmillaan tasossa 124-

125, josta hulevedet on johdettu Kaakkolampeen. Nykyisin hulevedet poistuvat laitos-

alueelta laskeutusaltaan kautta Kaakkolammen suuntaan tasossa 123,2. Ehjä kiinteä 

kallio on käytännössä lähes vettä läpäisemätön. Edellä mainituitten seikkojen takia on 

oletettavaa, että alueen pohjaveden taso on huomattavasti tasoa 126 alempana. Kun 

alin louhinnan taso on pohjaveden pinnan yläpuolella, ei ympäröivän alueen pohjave-

denpinnan taso voi laskea ainakaan kaivantoon muodostuvan purkautumispaikan seu-

rauksena. Kallion louhinannassa tehtyjen räjäytysten kalliota rikkova vaikutus rajoit-

tuu suurimmillaan yksittäisiin metreihin porausreiän ympärillä. Ottamisen tason las-

keminen tasoon 126,0 vähentää mahdollisia melu- ja pölyhaittoja lähikiinteistöjen 

osalta. 

 

Muistutuksissa mainittujen ottotoimintaan liittyvien laiminlyöntien osalta hakija tote-

aa, ettei tarkemmin ole kerrottu mitä laiminlyöntejä on mahdollisesti tapahtunut ja 

ovatko tapahtumat olleet nykyisten lupaehtojen vastaisia. Mikäli laiminlyöntejä on ta-

pahtunut, olisi ollut suotavaa olla välittömästi yhteydessä toiminnanharjoittajaan, jotta 

mahdollisiin laiminlyönteihin olisi voitu puuttua, ehkäistä niiden tapahtuminen ja kir-

jata tapahtumat. Viranomainen valvoo laitosalueella lupaehtojen noudattamista vuosit-

tain ja hakija myös raportoi toiminnastaan viranomaisille vuosittain. 

 

Laitosalueella on jo aikaisemmin käytetty MARA-asetuksen mukaisia voimalaitos-

tuhkia varastokenttien pohjarakenteissa. Tuhkien käsittelystä ei ole ollut pölyhaittoja 

ympäristöön, johtuen tuhkan suuresta kosteudesta. Voimalaitostuhkien käsittely on 

esitetty hankesuunnitelman kappaleessa 6.4.1.  

 

Nykyisen voimassa olevan ympäristöluvan aikana on kalliokiviainesten ottamisen 

yhteydessä vuosittain suoritettu tärinämittauksia lähimpien kiinteistöiden osalta. 

Mittaustulokset eivät ole ylittäneet suurimpia sallittuja arvoja. Kallion räjäytysten 

aiheuttama tärinä on käsitelty hankesuunnitelman kappaleessa 6.1.3. 

 

Vastine muistutukseen 2 

Laitosalueella ei ole asemakaavaa. Laitosalue on Jyväskylän kaupungin yleiskaavassa 

(10.11.2014) pääosiltaan merkitty tilaa vaativien työpaikkojen alueeksi sekä osittain 

viheralueeksi. Jyväskylän yleiskaavoituksella ei ole huomautettavaa hankkeesta 

(lausunto 29.10.2019). Seppälänkankaan teollisuusalue (Läntinen Palokärki) on viime 
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vuosina laajentunut huomattavasti laitosalueen sekä Tyyppälänjärven suuntaan. 

Lähimmät teollisuuskäyttöön kaavoitetut kiinteistöt ovat alle 500 metrin päässä 

Kivimäen kiinteistöstä. Läntisen Palokärjen teollisuusalueen lähimmät teollisuuskiin-

teistöt ovat jo lähempänä Ritopohjan asuinaluetta kuin Kivimäen laitosalueen 

louhinta-alue. Kivimäen laitosaluetta on kehitetty ja alueella tullaan toimimaan teolli-

sesti tulevaisuudessakin, kun kalliokiviaineksen ottamistoiminta aikanaan loppuu. 

 

Meluntorjuntaa on parannettu Tyyppälänjärven suuntaan ja parannetaan entisestään. 

Ottamistasoa syventämällä ehkäistään myös melu- ja pölyhaittoja ympäristön suun-

taan. Laitosalueen meluvallien valmistuttua niitä kasvitetaan ja istutetaan puustoa, jol-

loin näkymä laitosalueen suuntaan paranee. 

 

Läntisen Palokärjen sekä laitosalueen kaavoitus on muuttunut aikaisempien lupien 

myöntämisen jälkeen sekä myös Seppälänkankaan teollisuusalue on laajentunut. Myös 

liiketoimintaympäristö sekä toiminnanharjoittajan toiminnot ovat kehittyneet ja laa-

jentuneet. Toiminnanharjoittajaa ei voida asettaa eriarvoiseen asemaan muiden toimi-

joiden kanssa. Kiinteistön omistajalla on muutoinkin oikeus hyödyntää omaa omai-

suuttaan, kunhan hyödyntäminen tapahtuu lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti. 

 

Laitosalueelta suotautuneet hulevedet ovat aiheuttaneet vuonna 2013 Kaakkolammen 

sameutumista. Sameutuminen johtui tuolloin rakenteilla olleen laskeutusaltaan penke-

reestä kevään sulamisvesien takia irronneesta kiintoaineksesta. Laskeutusallas raken-

nettiin valmiiksi vuonna 2013 pintavesien johtamissuunnitelman mukaisesti, jonka 

jälkeen laitosalueelta suotautuneet hulevedet eivät ole aiheuttaneet Kaakkolammen 

sameutumista. 

 

Keski-Suomen ELY-keskukselle on 5.2.2020 varattu mahdollisuus arvioida vastinees-

sa esitettyjen täydentävien tietojen perusteella YVA-menettelyn soveltamista kysei-

seen hankkeeseen vastineessa esitettyjen täydentävien tietojen perusteella. 

 

ELY-keskus lausunnossaan 14.2.2020 toteaa, ettei hakijan vastineessaan toimittamien 

lisätietojen perusteella kyseessä ole hanke, joka edellyttäisi YVA-lain soveltamista 

hankkeeseen.   

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTON RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto myöntää Jyvässeudun Sora Oy:lle 

ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kivenlouhintaan ja –

murskaamiseen, biopolttoaineterminaalitoimintaan, pilaantumattomien kaivumaiden, 

betoni-, tiili- ja asfalttijätteen sekä voimalaitostuhkan käsittelyyn ja hyödyntämiseen 

maarakentamisessa sekä maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan kalliokiviaineksen otta-

miseen Jyväskylän kylään Kivimäki 179-401-19-39 tilalle.  

 

Jaosto myöntää luvan aloittaa kallion louhinta ja murskaus, biopolttoainetermi-

naali- ja mullanvalmistustoiminta, kenttien, tie- ja meluvallien rakentaminen pi-

laantumattomilla kaivumailla ja hakemuksessa esitettyjen jätteiden hyödyntämi-

nen kenttä- ja tierakenteissa ennen kuin päätös on lainvoimainen.  

 

Kivenlouhinnassa ja murskaustoiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta 

kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 
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(800/2010). Asetus säätää toimintojen vähimmäisvaatimukset silloin, kun toimintaan 

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

päätöksen lupamääräyksiä. 

 

Lupamääräykset 

  

Maa-ainestenotto 

1. Otettavan aineksen määrä on enintään 1 320 000 m3 lupa-aikana ja enintään 

180 000 m3 vuodessa. Alin ottotaso on N2000 + 126 m. (MAA 11 §) 

 

2. Kaivualuetta ei saa ulottaa hakemuksessa esitettyä lähemmäksi itäpuolisen naapu-

ritilan rajaa, ellei naapurilta ole saatu kirjallista suostumusta em. kapeampaan suo-

javyöhykkeeseen. Suojavyöhykkeellä voi varastoida pintamaita, mutta niistä ei 

saa aiheutua haittaa naapurille (mm. maiden vyöryminen naapurin puolelle estet-

tävä). Suoja-aidan sijoittaminen ko. alueelle on sallittu. (MAA 11 §)  

 

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

selvästi näkyviä korkeusmerkkejä. Myös ottamis- ja louhinta-alueen rajat on mer-

kittävä selvästi maastoon ennen ottamistoiminnan aloittamista. (MAL 11§, MAA 

7 §) 

 

4. Ottamisalueen raja on työn aikana merkittävä selvästi havaittavalla varoittavalla 

merkinnällä, esimerkiksi lippusiimalla ja louhinta-alueen rajalle on asennettava 

kulkemisen estävä ja kestävä riittävän korkea metalliaita tai vastaava kiinteä este 

sekä varoituskyltit ilmoittamaan ottoalueesta ja louhinnasta. Aidat ja muut mer-

kinnät on pidettävä jatkuvasti kunnossa. (MAL 11§, MAA 7 §) 

 

5. Louhoksen pohja on muotoiltava siten, ettei louhosalueelle lammikoidu vesiä. 

Louhoksen mahdolliset kuivatusvedet tulee johtaa siten, ettei niistä aiheudu vet-

tymishaittaa naapurikiinteistöille. (MAA 11 §) 

 

6. Puusto ottamisalueelta tulee poistaa ja louhinta suorittaa vaiheittain. Ottamisalu-

een reunat on louhittava 1:1 portaisiin ja luiskattava vähintään kaltevuuteen 1:3 

alueelta saatavilla tai muualta tuoduilla pilaantumattomilla kaivumailla. Luiskia 

tulee rakentaa ja niille istuttaa puustoa mahdollisuuksien mukaan ottamisen ete-

nemisen mukaan. Luiskien rakentamiseen voi käyttää muualta tuotuja pilaantu-

mattomia kaivumaita. Reunoille kasatut pintamaat tulee käyttää ottamisalueen 

maisemointiin uuden biologisesti aktiivisen aluskasvillisuuden ja puuston kasvu-

alustan aikaansaamiseksi. Maisemointi (ml. luiskat ja metsitys) on oltava tehtynä 

luvan päättymiseen mennessä. Alueella on pidettävä vähintään 2 vuotta ennen ot-

totoiminnan päättymistä tarkastus, jossa selvitetään jatkosuunnitelmat ja maise-

mointitarve. Alueella ei hyväksytä pystysuoria seinämiä kuin väliaikaisena ratkai-

suna. (MAL 11 §, MAA 8§).  

 

7. Kun luvan voimassaoloaika on päättynyt tai luvassa myönnetty maa-ainesmäärä 

on otettu, on luvanhaltijan pyydettävä valvontaviranomaista suorittamaan alueella 

lopputarkastus, jossa tarkastetaan jälkihoidon ja muiden lupaan liittyvien toimen-

piteiden toteutuminen. (MAA 7 §) 

 

Toiminta-ajat 
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8. Kallion louhintaa ja murskausta saa tehdä enintään 6 kk ja vain poikkeustapauk-

sissa enintään 8 kuukautta vuodessa 1.9. – 30.5. välisenä aikana arkisin ma-pe. 

Murskausta saa tehdä klo 7-21, porausta klo 7-19, rikotusta klo 8-18 ja räjäytyk-

siä klo 12-18. Jos samaan aikaan on toiminnassa Jyväskylän kaupungin Läntisen 

Palokärjen asemakaavatontin murskaus, on murskaus lopetettava klo 20. Murs-

kausta ja louhintaa ei saa tehdä arkipyhinä eikä samaan aikaan betonin, tiilen, as-

faltin tai ylijäämämaitten murskauksen/pulveroinnin kanssa taikka biopolttoai-

neen murskauksen ja haketuksen kanssa. (YSL 52 §, VNA 800/2010 8 §)  

 

9. Betonin-, tiilen-, asfaltin ja ylijäämämaan murskausta ja jalostusta saa tehdä 

enintään 5 kuukautta vuodessa 15.8. – 15.6. välisenä aikana arkisin ma-pe klo 7-

21. Jätemateriaalien (ml. pilaantumattomat kaivumaat) vastaanottoa saa tehdä 

ympärivuotisesti arkisin (ma-pe) klo 6-21, poislukien arkipyhät. (YSL 52 §) 

 

10. Biopolttoaineen haketusta ja murskausta saa tehdä 1.8. – 30.6. välisenä aikana. 

Biopolttoaineiden murskausta ja haketusta sekä mullan valmistusta saa tehdä ar-

kisin ma - pe klo 7-21. Biopolttoaineita saa 1.8. – 31.5. välisenä aikana murskata 

ja hakettaa myös lauantaisin klo 8.00 – 14.00. Arkipyhinä ja sunnuntaisin bio-

polttoaineiden murskaus ja haketus ja mullan valmistus on kielletty. (YSL 52§) 

 

11. Kuormaamista ja kuljetuksia alueelta saa tehdä ympärivuotisesti arkisin ma-pe 

klo 6-22, poislukien arkipyhät. Biopolttoainekuljetukset on kuitenkin sallittu 

ympärivuorokautisesti sekä viikonloppuisin. (YSL 52 §, VNA 800/2010 8 §)   

 

Tuotanto ja toiminnan järjestäminen 

 

12. Laitosalueella saa murskata alueelta louhittua ja muualta tuotua puhdasta louhet-

ta yhteensä enintään 485 000 tonnia vuodessa. Hakemuksessa mainittuja biopolt-

toaineita saa varastoida, hakettaa ja murskata enintään 200 000 tonnia vuodessa. 

Multaa saa valmistaa enintään 15 000 tonnia vuodessa. Ottamisalueen maise-

mointiin (luiskat ja pohjataso) voidaan lupa-aikana vastaanottaa pilaantumatto-

mia kaivumaita enintään 520 000 m3 ja toimenpideluvan mukaisiin kenttä-, me-

luvalli- ja tierakenteisiin enintään 850 000 m3. (YSL 52 §) 

 

13. Laitosalueelle saa vastaanottaa, varastoida ja käsitellä betoni, -tiili- ja asfalttijä-

tettä sekä muuhun kuin alueen rakentamiseen tai maisemointiin käytettäviä pi-

laantumattomia kaivumaita yhteensä enintään 49 999 tonnia vuodessa ja voima-

laitostuhkia 19 999 tonnia vuodessa. (YSL 52 §) 

 

14. Betoni- ja tiilijäte tulee olla erikseen purkupaikalla lajiteltua ja epäpuhtauksista 

puhdistettua siten, ettei alueelle tuotava materiaali sisällä epäpuhtauksia kuten 

asbesti-, lyijy-, bitumi—tai PCB-pitoisia aineita eikä muita jätteitä. Asfalttijäte ei 

saa sisältää kivihiilitervaa, vaarallista jätettä, kuten öljyä tai vaarallisia kemikaa-

leja eikä muuta siihen kuulumatonta materiaalia. Asfalttia ei saa ottaa vastaan 
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alueilta, joilla käsitellään tai varastoidaan vaarallisia aineita. Alueelle vastaan-

otettavan tuhkan haitta-aineet tulee olla ennalta tutkittu, eikä haitta-aineiden 

määrät saa ylittää valtioneuvoston asetuksen (843/2017) liitteen 2 mukaisia hai-

tallisten aineiden raja-arvoja. Vastaanotettavat jätteet eivät saa sisältää myöskään 

kyllästettyä puuta tai muuta haitallista ainetta, jonka vuoksi jäte olisi vaarallista 

jätettä. (YSL 52, 58 §) 

 

15. Suunnitelma-alueelle voidaan vastaanottaa ja sijoittaa vain maa-aineksia, joiden 

haitta-ainepitoisuus alittaa valtioneuvoston asetuksen 214/2007 alemman ohjear-

von. Suunnitelma-alueelle ei saa ottaa vastaan, käsitellä tai sijoittaa maa-aineksia 

sellaisilta alueilta, joita on käytetty ampumarata-, huoltoasema-, korjaamo tai pe-

sulatoimintaan, romun tai jätteen käsittelyyn tai muuhun vastaavaan maaperää 

mahdollisesti pilanneeseen toimintaan, ellei haitta-aineiden pitoisuuksia ole luo-

tettavasti ennalta selvitetty. Jos on aihetta epäillä, että kaivumaat voisivat olla pi-

laantuneita, tulee haitta-aineiden pitoisuudet luotettavasti selvittää. Alueelle ei 

myöskään saa ottaa vastaan eikä välivarastoida yhdyskuntajätettä tai siihen ver-

rattavaa jätettä, vaarallista jätettä tai hiekanerotuskaivojen hiekkaa. (YSL 58 §, 

VNA 713/2014 16 §. VNA 179/2012 liite 4, VNA 214/2007) 

 

16. Mikäli alueelle tuodaan jätettä tai kaivumaata, jonka vastaanottoa ei ole sallittu 

ympäristöluvassa, on se viipymättä toimitettava asianmukaiseen vastaanotto-

paikkaan tai palautettava jätteen tuojalle. (YSL 52, 58 § JL 28, 31 §) 

 

17. Hyödyntämiskelpoisia betoni-, tiili- ja asfalttijätteitä, voimalaitostuhkia ja pi-

laantumattomia kaivumaita saa varastoida alueella enintään 3 vuotta ennen nii-

den käsittelyä ja hyödyntämistä. Jätteiden käsittelyssä muodostuvat hyödyntä-

miskelvottomat jätteet on toimitettava asianmukaiseen jätehuoltoon vähintään 

kerran vuodessa. Erityyppiset jätejakeet on varastoitava erillään niin, etteivät ne 

sekoitu toisiinsa. (YSL 52, 58 §, JL 13 §, VNA 331/2013 3 §) 

 

Laitoksen rakenteet ja toiminnan järjestäminen 

 

18. Laitosalueen kenttien ja teiden rakentamiseen saa käyttää vain vaadittavien ra-

kennekerrosten kannalta tarpeellinen määrä tutkittua ja laatuvarmennettua beto-

ni-, tiili- ja asfalttijätettä taikka tuhkaa, joiden haitallisten aineiden määrä ei saa 

ylittää MARA-asetuksen (VNA 843/2017) liitteessä 2 annettuja haitallisten ai-

neiden raja-arvoja ja jotka muutoin täyttävät kyseisessä liitteessä mainitut jättei-

den laatuvaatimukset. Jätteen kerrospaksuus saa olla enintään 1,5 metriä. Edellä 

mainituissa rakenteissa saa hyödyntää laatuvaatimukset täyttävää betoni-, tiili- ja 

asfalttijätettä enintään yhteensä 150 000 m3 ja voimalaitostuhkia enintään 44 000 

m3. (YSL 52 §, VNA 843/2017). 

 

19. Betoni- ja tiilijätteen varastointiin ja käsittelyyn käytettävä laitosalue tulee raken-

taa ja pintavedet johtaa hakemusasiakirjoihin liitetyn kenttärakenne- ja LVI-

suunnitelman mukaisesti ja sen tulee olla valmiina ennen kuin jätteen varastointi 
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ja käsittely alkaa. Edellä mainittu laitosalue sekä kenttä- ja tierakenteet, joihin si-

joitettujen jätemateriaalien sisältämien haitta-aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet 

ylittävät MARA-asetuksen päällystetylle rakenteelle annetut raja-arvot, on pääl-

lystettävä asfaltilla, jonka tyhjätila on enintään 5% tai muulla rakenteella tulee 

saavuttaa vastaava suojaustaso. Muutoin jätettä sisältävät kenttä- ja tierakenteet 

on peitettävä vähintään 10 cm:n paksuisella kerroksella pilaantumatonta luonnon 

maa- ja kiviainesta tai asfalttimursketta. (YSL 16, 17, 52 §)  

 

20. Rakennettavien kenttien reunaluiskien kaltevuus saa olla 1:1 vain, mikäli luiskiin 

saadaan maa-ainesta, joka mahdollistaa rakenteen. Muussa tapauksessa luiskat 

on oltava loivempia tai porrastettuja. Luiskat on päällystettävä humuspitoisella 

maalla ja kasvitettava mahdollisimman nopeasti rakentamisen etenemisen mu-

kaan. Eloperäistä ainesta saa käyttää vain pintarakenteeseen. Rakentamisen tulee 

tapahtua hallitusti ja tarkoituksenmukaisesti. Kenttien rakentamisaikana ja niiden 

valmistuttua ei niistä saa aiheutua vettymishaittaa tai maa-ainesten valumista 

naapurikiinteistöille taikka kiintoaineksen kulkeutumista Ylä- ja Kivilampeen. 

Rakentamista tulee valvoa joka päivä, kun ajoa tapahtuu. Vastaanotettavat kuor-

mat on tarkistettava kohteessa ja vastaanoton yhteydessä. (YSL 52 §, VNA 

713/2014 16 §)  

 

21. Betoni-, tiili- ja asfalttimursketta tai tuhkaa saa luovuttaa vain sellaisille vastaan-

ottajille, joilla on ympäristölupa kyseisen jätteen vastaanottoon tai jätteen hyö-

dyntämisestä maarakentamisessa kyseisessä kohteessa on tehty eräiden jätteiden 

hyödyntämistä maarakennuksessa koskevan valtioneuvoston asetuksen (VNA 

843/2017) mukainen ilmoitus. Toiminnanharjoittajan on annettava hyötykäyt-

töön toimitettavasta betoni-, tiili- ja asfalttimurskeista ja tuhkista edellä mainitun 

asetuksen mukaiset laatuselvitykset vastaanottajalle. (YSL 52 §, JL 12) 

Päästöt ilmaan 

22. Pölypäästöt tulee pitää kaikessa toiminnassa mahdollisimman pieninä. Luvan 

haltijan on huolehdittava alueella liikennöitävien teiden ja laitosalueen päällys-

teiden kunnosta sekä alueiden puhtaanapidosta. Pölyn leviämistä on vähennettä-

vä rakenteellisin toimenpitein kuten laitteiston koteloinnilla, kastelulla ja ainek-

sen alhaisella putoamiskorkeudella ja pölylähteiden sijoittamisella mahdolli-

suuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Poravaunu tulee olla va-

rustettu pölynkeräimellä. Varastointialuetta ja laitosalueen liikennöitäviä teitä on 

kasteltava tarvittaessa. (YSL 52 §, VNA 800/2010 4 §) 

 

23. Lentotuhkat tulee varastoida peitettynä tai muulla tavoin estää, että ne eivät pää-

se pölyämään ympäristöön. Pohjatuhkien pölyämistä voidaan estää kastelemalla 

kasoja. Tuhkat on kuljetettava suljetussa kulkuvälineessä tai peitettynä taikka 

muulla tavoin estettävä kuljetuksen aikana pölyäminen ympäristöön. (YSL 52 §) 

 

24. Poravaunujen ja murskaamon pölynpoistojärjestelmät on pidettävä hyvässä kun-

nossa ja niiden kunto on tarkistettava toiminta-aikana päivittäin. Pölynpoistojär-
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jestelmän rikkoutuessa tai jonkin muun päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sat-

tuessa on laitoksen päästöjä aiheuttava toiminta keskeytettävä, kunnes järjestel-

mä on korjattu tai häiriö poistettu. Samoin toiminta on keskeytettävä tilanteessa, 

joissa pölynpoistojärjestelmää (mm. kastelua) ei voida käyttää normaalilla tehol-

la esimerkiksi pakkasen vuoksi. (YSL 52 §, VNA 800/2010 4§)  

 

25. Alueilla, joilla asutaan, on loma-asutusta tai oleskellaan, eivät toiminnasta koko-

naisuudessaan aiheutuvat hiukkaspäästöt saa ylittää hengitettävien hiukkasten 

(PM10) osalta valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (79/2017) annettua ra-

ja-arvoa 50 µg/m3 (24 tunnin keskiarvo). (YSL 52 §, VNA 800/2010 5 §, 

VNA79/2017 4 §) 

Melu ja tärinä 

26. Toiminnasta liikenne mukaan lukien aiheutuva melu ei saa ylittää asuntojen pi-

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

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

tää klo 7-22 keskiäänitasoa 45 dB eikä yöllä klo 22-7 keskiäänitasoa 40 dB. Me-

lun osalta tulee huomioida myös kaupungin murskaustoiminnat. Luvansaajan on 

osaltaan järjestettävä toimintansa niin, ettei alueen yhteismelu ylitä lupamää-

räyksen mukaisia raja-arvoja. (YSL 52 §, NaapL 17 § ja VNp 993/92, VNA 

800/2010 7 §).  

 

27. Melumallinnuksessa esitetyn mukaiset meluvallirakenteet on oltava valmiina 

viimeistään 2 vuoden kuluttua lupapäätöksen lainvoimaistumisesta, kuitenkin 

ennen kuin jätteen käsittely- tai biopolttoaineen haketus/murskaus alkaa. (YSL 

52 §)   

 

28. Melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan tulee estää murskan rakenteil-

la (esim. koteloinnit, syöttösuppilon kumitus). Myös kiviseinämillä, murskeka-

sojen ja muiden varastokasojen ja meluavien toimintojen sijoittelulla sekä lou-

hinnan etenemissuunnan valinnoilla on pyrittävä minimoimaan melun leviämistä 

häiriintyvien kohteiden suuntaan. Kalliokivenmurskaus ja rikotus on tehtävä 

toiminta-alueen alimmalla tasolla, jätteiden murskaus ja biopolttoaineiden murs-

kaus/haketus melumallinnuksessa osoitetulla paikalla. Porauksissa on käytettävä 

vaimennettua poravaunua. (YSL 52 §, NaapL 17 §, VNA 800/2010)  

 

29. Räjäytystyöt on mitoitettava ja räjäytysaineet valittava siten, että räjäytyksistä ja 

niistä aiheutuvasta tärinästä ei aiheudu vahinkoa tai haittaa alueen ulkopuolisille 

kiinteistöille, asuin- tai muille rakennuksille tai talousvesikäytössä oleville kai-

voille. Ulkopuolisen asiantuntijan tulee määritellä lähimmälle itäpuoliselle 

asuinkiinteistölle Koivusillan alueella tärinän heilahdusnopeuden raja-arvo, jo-

hon tärinämittaustuloksia verrataan. Räjäytyksistä on tiedotettava erikseen aina-

kin lähimmille itä-, etelä- ja länsipuolisille asuin- ja lomakiinteistöille. Voima-

johtolinjan lähellä tapahtuvista louhinnoista ja muista toiminnoista tulee erikseen 

laatia työohjeet voimajohtolinjaa hallinnoivan tahon kanssa hyvissä ajoin ennen 



 33 

kuin louhinta tai muu toiminta etenee lähelle voimajohtoa. Työohjeet tulee olla 

tiedossa alueella toimivilla urakoitsijoilla ja ne tulee toimittaa myös luvan valvo-

jalle tiedoksi. (YSL 52 §, VNA 800/2010 13 §)  

 

Jätteet ja vaaralliset jätteet 

30. Alueen jätehuolto on järjestettävä siten, että jätteistä ei aiheudu epäsiisteyttä eikä 

haittaa ympäristölle. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimi-

tettava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. (YSL 52, 58 §, JL 11, 28, 

35 §) 

 

31. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on varastoitava tiiviillä alustalla katetus-

sa ja lukitussa tai valvotussa tilassa siten, että vuototapauksissa jätteet saadaan 

kerättyä talteen. Jätteiden laadut tulee ilmetä niiden varastointipakkauksesta. Eri-

laatuisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin. Vaa-

ralliset jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn kunkin toiminnan toi-

mintajakson päätyttyä, mutta vähintään vuosittain. (YSL 52, 58 §, JL 13, 15, 16, 

17 §) 

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

32. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai polttoainesäiliöt on sijoi-

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

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

erotuslaitteella. Altaisiin kertynyt vesi poistetaan säännöllisesti. Säiliöiden tulee 

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

52 §) 

 

33. Kallionmurskaukseen osoitettujen tukitoiminta-alueiden maarakenteet on tiivis-

tettävä siten, että polttoaineiden tai muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa ai-

heuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen estyy. Poltto- ja voiteluai-

neiden varastointi, jakelu ja käsittely tulee tapahtua nesteitä läpäisemättömällä ja 

reunoiltaan korotetulla alueella (esim. kemikaaleja läpäisemätön HDPE-

muovikalvo, jonka päällä on 20-30 cm maa-aineksia). Suunnitelma-alueella ei 

saa käyttää huonokuntoisia, öljyä vuotavia työkoneita tai kalustoa. (YSL 16, 17, 

52 §, VNa 800/2010 9 §)  

 

34. Öljyvahinkojen varalta alueella tulee olla imeytysainetta niin, että sitä on saata-

villa nopeasti mahdollisissa vahinkotilanteissa. Mahdollisesta öljyonnettomuu-

desta on ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja luvan valvojalle. Öl-

jyllä likaantunut maa ja imeytysaine sekä muut öljyiset jätteet toimitetaan vaaral-

listen jätteiden vastaanottoluvan saaneeseen paikkaan (YSL 16, 17, 52, 58 §). 

 

35. Suunnitelma-alueen hulevedet on ohjattava alueelta hallitusti hakemuksessa esi-

tetyn suunnitelman mukaan laskeutusaltaiden ja kosteikkorakenteen kautta siten, 

etteivät ne aiheuta pintavesien pilaantumista (esim. samentumista) tai vettymis-

haittaa toiselle kuuluvalla alueella. Toiminnasta ei saa päästä vesistöön jätevesiä, 
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jotka aiheuttavat vesistön pilaantumista tai roskaantumista. Kosteikko on raken-

nettava ennen kuin kallionlouhinta-alueen vesiä aletaan johtaa pohjoisen suun-

taan. Kosteikolle rakennettava oja on louhetettava tai muulla tavoin, estettävä 

kiintoaineksen pääsy ojarakenteista veteen.  Ennen kosteikon rakentamista tapah-

tuva vesienohjaus rakennettavilta kentiltä tulee tehdä niin, ettei lähimpiin vesis-

töihin aiheudu haitallista kiintoaineksen kulkeutumista. Suunnitelma-alueen ve-

det tulee käsitellä kiinteistöllä, eikä niitä ei saa johtaa suoraan ojalla tai putkella 

naapurikiinteistöille. Luvanhaltijan tulee toimittaa ympäristönsuojeluun hyväk-

syttäväksi läntisen varastokentän rakentamisen aikana muodostuvien hulevesien 

käsittelysuunnitelma. Rakentamisen aikaiset vesiensuojelutoimet tulee olla toteu-

tettuna ennen kuin läntisen kentän pohjoisosalle voidaan vastaanottaa lisää kai-

vumaita. Ojien ja altaiden kuntoa tulee tarkkailla ja altaat on tyhjennettävä tarvit-

taessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa siihen laskeutuneesta kiintoainekses-

ta. Betoni- ja tiilijätteenkäsittelyalueen hulevedet on johdettava standardin SFS-

EN 858 mukaisen I-luokan öljynerottimen ja sulkukaivon kautta maastoon. Öl-

jynerotuksen kautta maastoon johdettavan veden öljyhiilipitoisuus saa olla enin-

tään 5 mg/l. (YSL 52 §) 

 

Muut toimet, joilla ehkäistään pilaantumista 

36. Laitosalueen toiminta kokonaisuudessaan tulee järjestää siten, että toiminnasta ei 

aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, terveyshaittaa, maaperän, pin-

ta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle tai 

naapureille. Ympäristön siisteyttä on säännöllisesti valvottava ja maa-aineksen 

mukana mahdollisesti tulleet jätekappaleet on siivottava maa-aineksesta erilleen 

ja toimitettava asianmukaiseen jätehuoltoon. Maa-ainesten ja jätteiden tilapäinen 

välivarastointi ja sijoittaminen kokonaisuudessaan on suunniteltava ja toteutetta-

va siten, että estetään haitat ja vaaratilanteet, kuten sortumat, maa-ainesten tai 

jätteiden kulkeutuminen alueen ulkopuolelle. (YSL 7, 16, 17, 52, 58 §, JL 8, 72 

§, NaapL 17 §)  

Tarkkailu 

37. Luvanhaltijan on toimitettava jätteiden laadunhallintasuunnitelma ympäristön-

suojeluviranomaisen hyväksyttäväksi ennen kuin jätteen käsittely ja hyödyntä-

minen alkaa. Laadunhallintasuunnitelman tulee sisältää vähintään MARA-

asetuksen (843/2017) liitteen 3 mukaiset tiedot ja siihen on sisällytettävä myös 

toimintaohje alueen maisemointiin ja rakentamiseen tuotavien pilaantumatto-

mien kaivumaiden puhtauden tarkastamiseen ja vastaanottamiseen laitoksella se-

kä ohje poikkeustilanteissa toimimisesta. (YSL 52, 62, 58 §, JL 12 §) 

 

38. Ilmanlaadun mittaukset tulee valvontaviranomaisen määräyksestä suorittaa, mi-

käli toiminnasta aiheutuvasta pölyämisestä valitetaan ja on perusteltu syy epäillä 

ohjearvojen ylittymistä. (YSL 52, 62 §, VNA 38/2011, VNA 800/2010 5 ja 13 §)  

 

39. Alueen toiminnoista liikenne mukaan lukien aiheutuva melutaso lähiympäristös-

sä on mitattava vuosittain. Mittauspisteitä tulee sijoittaa ainakin niille lähimmille 
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asuin- ja lomakiinteistöille, joista mittauksia on tehty aiemmin. Mittauksia on 

tehtävä myös muilla alueilla, mikäli melusta valitetaan ja on perusteltu syy epäil-

lä melun ohjearvojen ylittymistä. Toiminnanharjoittajan tulee järjestää kertaluon-

teinen yhteismelumittaus Jyväskylän kaupungin kanssa heti, kun molemmat toi-

minnat ovat käynnissä samaan aikaan. Lisäksi kertaluonteisesti on mitattava me-

lutaso lähiympäristössä heti, kun samaan aikaan käynnissä on jätteen (betoni) ja 

biopolttoaineen murskaus/haketus. (YSL 52, 62 §, VNA 800/2010 13 §) 

 

40. Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on suoritettava ympä-

ristöministeriön ohjeen 1/1995 ”Ympäristömelun mittaaminen” mukaisesti lou-

hinnan ja murskauksen ollessa normaalissa toiminnassa. Mittausraporttiin on 

merkittävä, mitkä työvaiheet olivat käynnissä mittausajanjaksolla. Lisäksi raport-

tiin on liitettävä kartta, josta käy ilmi mittauspiste, melulähteiden ja meluesteiden 

sijainnit. Mittaustulokset ja – raportti on toimitettava Jyväskylän kaupungin ym-

päristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluttua mittausten suorittamisesta. 

Mikäli mittaustulokset osoittavat melutason raja-arvojen ylittyvän asumiseen tai 

loma-asumiseen käytettävillä alueilla, tulee hakijan liittää raporttiin suunnitelma, 

jossa esitetään konkreettiset meluntorjunnan toteuttamistoimenpiteet ja toteutta-

misaikataulu ohjearvojen alittamiseksi häiriintyvissä kohteissa. Uusintamittauk-

sia voidaan edellyttää, mikäli toiminnasta valitetaan ja on perusteltu syy epäillä 

melutason raja-arvon ylittymistä (YSL 52, 62 §, VNA 800/2010 13 §)  

 

41. Toiminnan aiheuttamaa tärinää on mitattava jokaisen räjäytyksen aikana ainakin 

lähimmällä itäpuoliselta asuinkiinteistöltä. Mittauslaitteiden tulee rekisteröidä ja 

taltioida mittaustulokset tapahtuma-aikoineen. Mittaus on teettävä ulkopuolisella 

puolueettomalla asiantuntijalla, jolla on riittävä kokemus ja asiantuntemus tä-

rinämittaamisesta. Mittaustulokset tulee toimittaa välittömästi niiden valmistut-

tua kiinteistön omistajalle ja luvan valvojalle. Mittauksissa saatuja tuloksia on 

verrattava ko. kiinteistöille esitettyihin raja-arvoihin ja mikäli ne ylittyvät, toi-

minnanharjoittajan tulee esittää selvitys tilanteesta. Toiminnanharjoittaja voidaan 

määrätä mittaamaan tärinää myös muilta asuinkiinteistöiltä, mikäli valvontavi-

ranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. (YSL 52, 62 §) 

 

42. Toiminta-alueelta johdettavan veden laatua on tarkkailtava esitetyn vesientark-

kailusuunnitelman mukaisesti. Lisäksi mittauspisteestä 1 ja 3 on tutkittava en-

simmäisen näytteenoton yhteydessä kertaluonteisesti kokonaishiilivedyt sekä 

kadmium, kromi, kupari, lyijy ja sulfaatti ja seuraavina 2 vuotena mittauspistees-

tä 3 on tutkittava myös sameus ja kiintoaine. Näytteet tulee pyrkiä ottamaan ve-

siensuojelurakenteiden jälkeen lähtevästä vedestä. Näytteenotto ja analysointi tu-

lee tehdä CEN-, ISO, SFS- tai sitä vastaavan kansallisen tai kansainvälisen ylei-

sesti käytössä olevan standardin mukaisesti ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. 

Lisäksi hulevesien vedenlaatua on seurattava säännöllisesti silmämääräisesti ja 

havaittaessa poikkeamia (mm. öljyä) on tarvittaessa otettava lisänäytteitä valvon-

taviranomaisen kanssa sovittavalla tavalla.  (YSL 52, 62 §)  
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43. Valmiiden kenttien kuntoa, kuten halkeilua ja painumista on tarkkailtava sään-

nöllisesti ja suunnitelmallisesti. Havaitut viat on korjattava viipymättä. Myös ra-

kentamisvaiheessa on kenttä- ja luiskarakenteita tarkkailtava säännöllisesti. Jos 

niissä havaitaan haitallisia painumia, sortumia, liukumia tai muita vastaavia on 

ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. (YSL 14, 62 §, VNA 713/2014 16 §)  

Raportointi 

44. Jokaisesta kalliokiven- ja betonin murskausjakson aloittamisesta tulee ilmoittaa 

valvontaviranomaiselle ja vähintään 600 m:n etäisyydellä murskaus- tai poraus-

paikasta oleville asuin- ja lomakiinteistöille kirjallisesti tai muulla kiinteistön-

omistajan kanssa sovittavalla tavalla. Toiminnan olennaisesta muuttumisesta, 

toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava 

viipymättä Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnan 

lopettamista koskeva ilmoitus on tehtävä vähintään 3 kuukautta ennen suunnitel-

tua lopettamista ja ilmoituksessa oltava selvitys kunnostustoimenpiteistä ja aika-

taulusta.  (YSL 52 §) 

 

45. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta merki-

tyksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpi-

dosta on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 

seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.  

 

Kirjanpidon tulee sisältää: 

- toiminta-ajat toiminnoittain eriteltynä 

- louhitun ja murskatun kiviaineksen määrä, muualta tuotu louhe eriteltynä, bio-

polttoaineen ja mullan tuotantomäärä  

- vastaanotetun/maarakentamisessa hyödynnetyn/välivarastossa olevan ja käsitel-

lyn sekä tuotteistettujen ja poistoimitetun betoni, -tiili- ja asfalttijätteen (jäteja-

keittain eriteltynä), tuhkan, kaivumaiden määrä, alkuperä, tuontipäivä ja laatu  

- Maarakentamisessa hyödynnetyn betoni-, tiili- ja asfalttijätteen sekä tuhkan sijoi-

tuspaikka (koordinaatit ja kartta) alueella, sijoittuminen ja kerrospaksuudet ra-

kenteessa  

- valmistuneet rakenteet ja rakentamisen eteneminen 

- Alueelta toimitettujen käsitellyn (murskattu/rakeistettu) betoni-, tiili- ja asfaltti-

jätteen sekä tuhkan toimituspaikka 

- vuoden aikana toiminnasta syntyneet jätteet ja vaaralliset jätteet, niiden määrä, 

laatu ja toimituspaikka 

- käytettyjen polttoaineiden kulutustiedot 

- tiedot tehdyistä melu-, pöly- ja tärinämittauksista, pintavesitarkkailusta ja jättei-

den laadunvarmennustutkimusten tuloksista  

- 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.  
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Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kol-

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

 

Varautuminen häiriötilanteisiin 

 

46. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista 

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

tömästi ympäristötoimeen ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen tor-

jumiseksi tai tapahtuman toistumisen ehkäisemiseksi. (YSL 52 §)  

 

47. Toiminnanharjoittajalla on myös oltava ajantasainen toimintaohje mahdollisten 

häiriö- ja poikkeustilanteiden varalle. Toimintaohje tulee pyydettäessä esittää 

valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että kaikki alu-

eella työskentelevät ovat tietoisia näistä ohjeista ja muutoinkin huolehdittava 

alueella työskentelevien henkilöiden riittävästä opastuksesta.  (YSL 14, 15, 52 §) 

 

48. Alueella tulee olla vastaava hoitaja, jonka nimi ja yhteystiedot ovat valvontavi-

ranomaisen tiedossa. Vastaavan hoitajan tulee olla perillä tehtävistään ja ympä-

ristölupapäätöksessä annetuista määräyksistä. Mikäli vastaavan hoitajan nimi 

ja/tai yhteystiedot muuttuvat, on muutoksesta ilmoitettava viipymättä valvontavi-

ranomaiselle. (YSL 52 §, JL 141 §) 

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT  

 

Maa-aines- ja ympäristölupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset  

 

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 vahin-

gollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön 

soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen. Lisäksi alu-

eella, jolla on voimassa oleva asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsot-

tava, 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.  
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Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset 

ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden 

toimintojen kanssa: 

- terveyshaittaa; 

- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 

- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 

- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-

alueella; 

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

tonta rasitusta. 

 

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

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

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

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

jalla on säädetty. 

 

Kyseessä on pääosin jo käynnissä olevan toiminnan jatkaminen ja laajentaminen alu-

eella, joka ei ole enää luonnontilainen. Toiminnat sijoittuvat, Jyväskylän yleiskaavan 

työpaikka- ja viheralueelle. Toiminta-alueella ei ole asemakaavaa. Jyväskylän kau-

pungin yleiskaavoituksesta vastaavan yhdyskuntasuunnittelu ja paikkatieto- palvelu-

yksikön lausunnon perusteella toiminta ei aiheuta haittaa Jyväskylän kaupungin yleis-

kaavan toteutumiselle. Edellä mainitun perusteella toimintaa ei ole sijoitettu kaavan 

vastaisesti.  

 

Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai sen välittömässä läheisyydessä 

taikka vesistön ranta-alueella. Kun otetaan huomioon ottamisalueen sijainti luokitte-

lemattomalla pohjavesialueella ja lupamääräykset sekä vesien johtamisesta hakemuk-

sessa esitetty, ottamistoiminnasta ja muusta luvanvaraisesta toiminnasta ei ennalta ar-

vioiden aiheudu pohjaveden laadun tai antoisuuden vaarantumista. Etäisyydet vesis-

töihin ja kaivoihin huomioon ottaen toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu myös-

kään pinta- tai kaivovesille niiden laatuun tai kaivojen antoisuuteen liittyvää vahinkoa 

tai muutoksia, joita ei varotoimenpitein ja lupamääräyksin pystytä torjumaan. 

 

Kivimäki ei kuulu maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 

arvokkaisiin kallio-, maisema- tai kulttuurimaisema-alueisiin. Jo teollisessa toiminnas-

sa olevana alueena sillä ei ole enää maisemallisia arvoja. Toiminta-alue ei näy asuin-

kiinteistöille. Suunnittelualueelta ei ole tiedossa maa-aineslain mukaisia erikoisia 

luonnonesiintymiä, kuten muinaisrantoja, törmiä, tasanteita, harjukuoppia, kalliojyr-

känteitä tai muita vastaavia. eikä Suunnittelualueelta tai sen läheisyydestä ei ole tie-

dossa myöskään muita arvokkaita biologisia luonnonesiintymiä kuten harvinaisia tai 

uhanalaisia harju- ja kalliokasvillisuusesiintymiä, kallionaluslehtoja, lähteikköjä, 

uhanalaisten tai harvinaisten kasvien ja eläinten elinpaikkoja tai luonnonsuojelulain 29 

§:n mukaisia luontotyyppejä, uhanalaisia tai suojeltavia lajeja tai niiden lisääntymis- ja 

levähdyspaikkoja. Lupa ei siten ole ristiriidassa luonnonsuojelulain säädösten kanssa.  

 

Alueen meluisin toiminta (louhinta ja kalliokivenmurskaus) siirtyy laajenemisen myö-

tä etäämmälle Tyyppälänjärven ja Koivusillan alueista, joihin merkittävimmät melu ja 

pölyvaikutukset kohdistuvat. Louhintatason madaltuessa muodostuvat korkeammat 
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kalliorintaukset estävät melun leviämistä kyseisiin suuntiin. Louhinta-alueen rajalta on 

etäisyyttä lähimpään häiriintyvään kohteeseen vähintään 500 metriä, mikä täyttää toi-

mintaan sovellettavassa valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimojen, muun kiven-

louhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) annetun sitovan 

300 metrin vähimmäissuojaetäisyyden. Muiden alueen toimintojen osalta ei ole sitovia 

suojaetäisyysvaatimuksia. Näin ollen toimintaa ei ole sijoitettu ympäristönsuojelulain 

tai sen nojalla annettujen asetusten sijoitusmääräysten vastaisesti. Riittävät suojaetäi-

syydet varmistavat myös, ettei toiminnasta ennalta arvioiden aiheudu maa-aineslain 3 

§:n 4 momentissa tarkoitettua vaaraa tai kohtuullisin kustannuksen vältettävissä olevaa 

haittaa asutukselle tai ympäristölle.  

 

Edellä mainitun asetuksen 8 §:ssä on myös säädetty kallion louhinnan ja murskauksen 

toiminta-ajoista silloin, kun etäisyys häiriintyviin kohteisiin on alle 500 metriä. Kivi-

mäen alueella louhintaraja ja kallionmurskauspaikka sijaitsevat yli 500 m:n etäisyydel-

lä häiriintyvistä kohteista, joten toiminnalle ei ole kyseisen asetuksen mukaan sitovia 

toiminta-aikasäännöksiä. Toiminta-ajat määrätään siten tapauskohtaisesti, tässä ta-

pauksessa toiminta-ajat on määrätty asetuksessa määrättyä tiukemmiksi.   

 

Meluhaittoja on arvioitu hakijan teettämän melumallinnuksen, melulle altistuvien koh-

teiden sijainnin, määrän ja herkkyyden perusteella. Myös liikennöinti, toimintojen yh-

teismelu ja lähistöllä oleva muu meluava toiminta sekä hakijan esittämät meluntorjun-

tatoimet on huomioitu melun haitallisuutta arvioitaessa. Melun terveyshaittojen arvi-

oimiseksi on valtioneuvoston asetuksessa 993/1992 melutason ohjearvoista määritelty 

asumista ja loma-asumista koskevat keskiäänitasot. Nämä ohjearvot on valtioneuvos-

ton asetuksessa 800/2010 muutettu raja-arvoiksi. Melumallinnuksen perusteella lä-

himmillä asuinkiinteistöillä ei melutason raja-arvo 55 dB ylity missään tilanteessa, 

kun huolehditaan melusuojauksesta. Yhteismelutarkastelun perusteella melutaso lä-

himmillä loma-asunoilla on korkea tai saattaa pahimmassa tilanteessa ylittää raja-

arvon 45 dB. Mallinnuksessa ja hakemuksessa esitetyt meluntorjuntatoimet on siksi 

määrätty tehtäväksi ja toiminnot eriytetty tehtäväksi eri aikaan. Säännöllisillä melu-

mittauksilla voidaan mahdollisiin melutason ylityksiin puuttua nopeasti ja tarvittaessa 

määrätä tehostamaan meluntorjuntaa tai rajoittaa toiminta-aikaa. Jaosto katsoo, että 

tehdyn meluselvityksen perustella ja meluntorjuntaa koskevat sekä toiminta-aikaa ra-

jaavat tiukat lupamääräykset huomioiden toiminta ko. paikkaan on sijoitettavissa niin, 

etteivät melutason raja-arvot missään louhintatilanteessa tai yhteismelutilanteessa yli-

ty lähialueen asuin- tai lomakiinteistöillä. 

 

Uusien toimintojen (jätteen käsittely) pölyvaikutukset ympäristöön jäävät vähäisiksi, 

koska alueella jo olevan kallionmurskaustoiminnan pölyvaikutukset niin ajallisesti 

kuin määrällisesti ovat ennalta arvioiden jätteen käsittelyä merkittävämpiä. Suomen 

ympäristökeskuksen julkaisun ”Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa” mu-

kaan kiviainestuotannon pölypäästöistä tehtyjen tutkimusten perusteella suurin osa pö-

lypäästöistä on halkaisijaltaan yli 10 µm hiukkasia, jotka laskeutuvat lähelle päästö-

lähdettä ja näin ollen 500 metrin suojaetäisyyttä kalliomurskaukseen voidaan pölyntor-

juntamääräykset huomioiden pitää riittävänä pölyn aiheuttamien terveys- ja viihtyi-

syyshaittojen ehkäisemiseksi.  

  

Annetut lupamääräykset, saadut selvitykset ja suojaetäisyydet asutukseen ja vesistöön 

huomioiden toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, kohtuutonta rasitusta naapureille, 

yleisen viihtyvyyden merkittävää vähentymistä melun, pölyn tai tärinän muodossa tai 
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muuta merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden 

pilaantumista taikka erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista. Määräyksiä annet-

taessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja on-

nettomuusriski.   

 

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 toimin-

nan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. Toiminnan jätehuolto täyttää 

ympäristönsuojelulain ja jätteiden hyötykäytön vaatimukset. Jätebetonin, -tiilen ja as-

faltin sekä tuhkan käsittely maarakentamistarkoituksessa käytettäväksi edistää jättei-

den hyötykäyttöä aineena. 

 

Maa-ainesluvan yksityiskohtaiset perustelut 

  

Ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on 

noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jos 

nämä seikat eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta (MaL 11 §). 

 

Lupamääräyksellä 1 on ottamismäärä rajoitettu hakemuksen liitteenä olevan ottamis-

suunnitelman mukaiseksi. Ottotason määräämisessä on huomioitu, että ottotason ma-

daltamisella voidaan tehokkaammin ehkäistä meluhaittoja. Alue sijoittuu luokiteltujen 

pohjavesialueiden ulkopuolelle, jolloin ympäristöministeriön maa-ainesten kestävä 

käyttö-oppaan ohjeen mukaan 1-2 metrin suojakerros pohjaveden päällä on riittävä. 

Maanpinnan korkeustietojen ja lähialueen vesistöjen pinnan perusteella alimman otto-

tason ja pohjaveden väliin jää riittävästi suojaetäisyyttä.   

 

Naapuritilaan jätettävä suojaetäisyys on sama kuin nykyisessä luvassa. (lupamääräys 

2) 

 

Kaivualueen ja ottotason merkitsemisellä maastoon helpotetaan valvontaa sekä var-

mistetaan, että toiminta on ottamissuunnitelman rajausten mukaista sekä turvallista. 

(lupamääräys 3)  

 

Varoitusmerkinnöillä sekä aitaamisella varmistetaan ulkopuolisten liikkujien turvalli-

suus alueella. (Lupamääräys 4) 

 

Lupamääräyksellä varmistetaan kuivatusvesien hallittu johtaminen sekä vesien riittävä 

esikäsittely ennen alueelta poisjohtamista. (lupamääräys 5) 

 

Lupamääräys 6 on annettu alueen maisemoinnin ja asiallisen jälkikäytön varmista-

miseksi. Puuston poiston ja louhinnan vaiheistamisella lievennetään toiminnan mai-

semahaittoja erityisesti pohjoispuolisen ulkoilureitin suuntaan.  

 

Lupamääräys 7 on annettu valvonnan helpottamiseksi ja alueen asianmukaisen käytön 

varmistamiseksi.  
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Lupaviranomainen katsoo, etteivät lupamääräykset ole luvansaajalle kohtuuttomia 

hankkeen laajuus ja siitä saatava hyöty huomioon otettuna.  

 

Ympäristöluvan yksityiskohtaisen perustelut 

 

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

ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-

räyksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, melun ja tärinän torjuntaan, jätehuoltoon sekä 

maaperään ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseen ja tark-

kailuun. Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 

huomioon mm. toiminnan luonne ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttö-

kelpoiseen tekniikkaan.  

 

Louhinnan ja murskauksen toiminta-ajoista on säädetty valtioneuvoston asetuksen 

800/2010 8 §:ssä, silloin kuin etäisyys häiriintyviin kohteisiin on alle 500 metriä. Ki-

vimäen alueella louhintaraja ja kallionmurskauspaikka sijaitsevat yli 500 m:n etäisyy-

dellä häiriintyvistä kohteista, jolloin toimintaan sovellettavan asetuksen 800/2010 8 

§:n mukaan ei ole sitovia toiminta-aikasäännöksiä. Toiminta-ajat on kuitenkin tässä 

tapauksessa määrätty tiukemmiksi ja vastaavat hakijan esittämiä toiminta-aikoja. Yh-

teismelutilanteessa on melutason raja-arvon alittumisen varmistamiseksi ollut erityi-

nen syy rajoittaa murskauksen toiminta-aikaa, kun alueella on käynnissä Jyväskylän 

kaupungin murskaus. (lupamääräys 8) 

 

Vaikka melutaso asuinkiinteistöjen kohdalla ei ylitä sallittuja raja-arvoja, ovat meluta-

sot kuitenkin lähimmillä asuin- ja lomakiinteistöillä korkeita ja niillä melu voidaan sen 

luonteesta johtuen kokea niin häiritsevänä, että se aiheuttaa eräistä naapuruussuhteista 

annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Uusien toiminto-

jen myötä hiljaisten ajanjaksojen määrä vähenee ja melun kokonaisrasitus lisääntyy. 

Toiminnan vaikutusalueella on runsaasti kesäasutusta ja kesä- ja loma-aikoina oleskel-

laan yleensä enemmän ulkona ja silloin melu koetaan yleensä häiritsevimpänä. Myös 

liikenne lisää melun häiritsevyyttä ja melumallinnukseenkin sisältyy aina tietty epä-

varmuus. Asutukselle aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen ehkäisemiseksi ja yleisten 

viihtyisyyshaittojen vähentämiseksi on ollut tarpeen rajoittaa melua ajallisesti ja siksi 

toimintoja on eriytetty tehtäväksi eri aikaan, kielletty eniten melua aiheuttava toiminta 

ja rajoitettu muuta toimintaa vilkkaimpana kesälomakautena ja viikonloppuisin. Lu-

pamääräykseen on sovellettu valtioneuvoston päätöstä melutason ohjearvoista 

(993/1992). (lupamääräykset 8, 9 ja 11)  

 

Biopolttoaineterminaalin ja mullanvalmistuksen toiminta-ajat ovat hakijan esityksen 

mukaisia. (lupamääräys 10) 

 

Määräykset toimintakapasiteetista rajaavat toiminnan hakemuksen mukaiseksi ja niillä 

varmistetaan, että toiminta pysyy suunnitelman mukaisena. Ympäristönsuojelulain 58 

§:n mukaan jätteen käsittelyä koskeva ympäristölupa voidaan ympäristöhaittojen kuten 

maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi rajoittaa tietynlaisen jätteen kä-

sittelyyn. Alueella käsiteltävien, varastoitavien ja rakenteissa hyödynnettävien jättei-

den määrää ja laatua on rajoitettu ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. (12 ja 13) 
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Asfalttijäte on ympäristölle ja terveydelle yleensä melko riskitön materiaali. Haitta-

aineita on kuitenkin todettu esiintyvän, jos asfaltin valmistuksessa on käytetty bitumin 

ja luonnonkiviaineksen sijasta muita materiaaleja tai purettu päällyste on ollut sellai-

sessa kohteessa kuten polttonesteiden jakeluasemalla, jossa siihen on voinut imeytyä 

haitallisia aineita. Riskikohteista peräisin olevaa asfalttia ei saa vastaanottaa laitoksel-

le. Myöskään muut vastaanotettavat jätteet eivät saa sisältää sellaisia materiaaleja ku-

ten PCB:tä sisältäviä tiivistysmassoja tai lattiapäällysteitä, jotka tekevät siitä vaarallis-

ta jätettä. Alueelle tuotavan ja rakenteissa hyödynnettävän tuhkan osalta määräys on 

hakijan esityksen mukainen. (lupamääräys 14) 

 

Hakemuksessa on ilmoitettu alueelle tuotavan vain pilaantumattomia kaivumaita. Pi-

laantumattomiksi maa- ja kiviaineksiksi voidaan katsoa massat, joiden haitta-

ainepitoisuudet ovat alle valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperän pilaantu-

neisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annettujen alempien ohjearvojen. Alueelle 

soveltumaton jäte voidaan käsitellä asianmukaisesti esimerkiksi ympäristöluvan jät-

teen käsittelyyn omaavassa käsittelypaikassa. (lupamääräys 15 ja 16) 

 

Jätteiden varastointia koskevat määräajat on annettu valtioneuvoston kaatopaikkapää-

töksen mukaisina. Kaatopaikkapäätöksen mukaan kaatopaikkana ei pidetä aluetta, jos-

sa annetut varastointiajat alittuvat. Toiminta on hoidettava siten, että alueelta siirretään 

murskattuja jätteitä pois mahdollisimman nopeasti ja rajoitetaan käsittelemättömien 

jätteiden varastojen yhteismäärää, sillä varastokasoista aiheutuu helposti epäsiisteyttä 

ja ahtaus vaikeuttaa alueen puhtaanapitoa. Varastointiaikaa- ja varastoivan jätteen 

määrää rajoittamalla varmistetaan, että kaikki alueelle tuodut jätteet saadaan hyöty-

käyttöön. (lupamääräys 12 ja 17) 

 

Se, joka hyödyntää jätettä sijoittamalla tai levittämällä sitä maahan, on käytettävä jä-

tettä vain maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyyden kannalta tarpeellinen 

määrä tai siten, että sen käyttö muutoin vastaa mahdollisimman tarkasti tarvetta. Alu-

een kenttien ja teiden rakennekerroksissa käytettävän murskeen ympäristökelpoisuu-

den osalta noudatetaan soveltuvin osin valtioneuvoston eräiden jätteiden hyödyntämi-

nen maarakentamisessa (VNA 843/2017) vaatimuksia. Rakennekerroksissa käytettä-

vän betoni- ja tiilijätteen laatu on selvitettävä, jotta voidaan varmistua, ettei hyötykäyt-

tö aiheutua haittaa ympäristölle. (lupamääräys 18) 

 

Betoni- ja tiilijätteen käsittelykenttä on edellytetty rakennettavaksi hakijan esityksen 

mukaisesti. Jätettä sisältävien rakenteiden huolellisella tiivistämiselle ja päällystämi-

sellä estetään veden pääsy rakennekerroksiin ja päällystämisellä estetään jätteen le-

viäminen ja sille altistuminen. (lupamääräys 19) 

 

Alueen kenttien reunaluiskat on edellytetty rakennettavaksi ja toteutettavaksi niin, että 

mahdolliset vaara- ja vahinkotilanteet kuten liukumat ja valumat naapurikiinteistölle 

voidaan välttää jo ennakolta. Luiskien mahdollisimman nopea kasvittaminen estää 

kiintoaineksen pääsyä vesiin ja maa-ainesten valumisen naapurin puolelle. Eloperäi-

nen aines hajoaa hitaasti maaperässä ja voi hajottuaan aiheuttaa esimerkiksi kuoppia 

tai sortumia. (lupamääräys 20) 

 

Jotta betoni-, tiili- ja asfalttijätettä tai tuhkia voidaan hyödyntää Mara-asetuksen mu-

kaisesti, tulee niiden täyttää asetuksen mukaiset laatuvaatimukset. Asianmukaisen lu-
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van jätteen hyödyntämiseen maarakentamisessa hakee tai ilmoituksen tekee hyödyn-

tämispaikan haltija. (lupamääräys 21) 

 

Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä ympäristön yleisen viih-

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

maaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pölypäästöt pidetään mahdolli-

simman pieninä. Liiallinen pöly saattaa aiheuttaa naapurille kohtuutonta rasitusta, ter-

veyshaittaa sekä ympäristön pilaantumisesta. Pölylle on asetettu raja-arvo ilman laatua 

koskevan valtioneuvoston päätöksen (79/2017) mukaisesti. Pölyä ja sen leviämistä 

voidaan vähentää merkittävästi erilaisin pölyntorjuntatoimin, joista on annettu luvassa 

tarpeelliset määräykset. Sääolosuhteet (mm. tuulisuus) on huomioitava toiminnassa.  

(lupamääräykset 22, 24 ja 25)   

 

Lentotuhkat ovat hienojakoista materiaalia, joka on alttiina tuulen mukana tapahtuval-

le kulkeutumiselle ja siksi ne on peitettävä esim. kevytpeitteellä tai suodatinkankaalla 

erotetulla maa-kerroskella pölyn leviämisen estämiseksi. Sitä vastoin pohjatuhkat ovat 

rakeisuudeltaan lentotuhkia karkeampia ja niiden pölyämistä voidaan estää tehokkaasti 

myös kastelulla, välttäen kuitenkin runsasta vedenkäyttöä.  (Lupamääräys 23)  

 

Melutasoa koskevat määräykset on annettu lähellä olevien häiriintyvien kohteiden 

suojaamiseksi. Määräys perustuu valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista 

(933/92), valtioneuvoston asetukseen 800/2010 sekä laadittuun meluselvitykseen. 

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

sin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa kohtuutonta rasitusta tai terveyshaittaa lä-

himmissä häiriintyvissä kohteissa. (lupamääräys 26) 

 

Melun ja sen leviämisen rajoittamiseksi on annettu määräyksiä toiminnan, meluvallien 

ja varastokasojen sijoittamisesta sekä laitoksen rakenteeseen liittyvistä muista melun-

torjuntatoimenpiteistä ja meluesteiden sijoittumisesta. Murskausaseman ja varastoka-

sojen sijoittelulla on muissa vastaavissa tapauksissa todettu olevan huomattava vaiku-

tus melun leviämiseen. (lupamääräykset 27 ja 28) 

  

Räjäytyksistä aiheutuu maaperän kautta tärinää ja ilman kautta ilmanpaineaaltoja, jot-

ka voivat vaurioittaa mm. rakennuksia. Määräyksen tarkoituksena on ehkäistä toimen-

piteestä aiheutuvat tärinähaitat lähimmissä ja tärinäherkimmissä kohteissa. Tärinän ai-

heuttamat vahingot rakennuksille ym. rakenteille voidaan estää huolellisella ennakko-

suunnittelulla ja siksi on katsottu tarpeelliseksi määrätä huomioimaan tärinälle mah-

dollisesti alttiit kohteet jo räjäytyksiä suunniteltaessa. Kallion räjäytyksistä aiheutuu 

ympäristöön äkillistä melua ja tärinää, joten räjäytyksistä ennakolta ilmoittamista kos-

keva määräys on katsottu vielä erikseen tarpeelliseksi. (lupamääräys 29) 

 

Jätelain periaatteiden mukaan jätteistä ei saa aiheutua roskaantumista ja toiminnassa 

on huolehdittava siitä, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Syntyvät jätteet on 

pyrittävä ensisijaisesti hyödyntämään, jos se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollis-

ta. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava jätehuollon asianmukaisesta järjestämises-

tä. Kaikessa toiminnassa tulee pyrkiä siihen, että haitallisia ympäristövaikutuksia eh-

käistään ja ne pidetään ainakin mahdollisimman vähäisinä. Jätelaki kieltää ympäristön 

roskaamisen. Maa-aineksen mukana tulee usein sinne kuulumattomia jätteitä kuten 

lautoja tai muoviputkia, joten tällaisten jätteet on kerättävä pois. (lupamääräykset 30, 

31 ja 36) 
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Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen ehkäisemiseksi on annettu mää-

räyksiä alueella varastoitavista polttoaineista ja öljytuotteista sekä niiden käsittelystä, 

huollosta, jätehuollosta, valumavesien käsittelystä ja onnettomuuksiin varautumisesta. 

Suunnitelma-alueen hulevesistä saattaa aiheutua ravinne- ja kiintoainekuormitusta va-

luma-alueiden pintavesiin. Lisäksi hulevesivirtaamien vaihtelut voivat olla luonnonti-

laista aluetta suurempia. Kun vedet johdetaan oikein mitoitetun ja asianmukaisesti ra-

kennetun ja ylläpidettyjen vesiensuojelurakenteiden kautta vähennetään toiminnan 

vaikutuksia pintavesiin. (lupamääräykset 32-36) 

 

Hakemuksessa ei ole esitetty jätteen käsittelyn laadunhallintasuunnitelmaa, joten sel-

lainen tulee esittää hyvissä ajoin ennen suunniteltua toimintaa (jätteen hyödyntäminen 

ja käsittely) valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi. Valtioneuvoston asetuksen 

(843/2017) mukaan jätteen luovuttajalla on oltava laadunvarmistusjärjestelmä, jota 

noudattamalla tuotetaan yksilöitävissä ja jäljitettävissä olevat tiedot siitä, että jäte kuu-

luu asetuksen soveltamisalaan ja että hyödynnettäväksi luovutettu jäte täyttää sille ase-

tetut ympäristökelpoisuusvaatimukset. Alueen rakentamisessa hyödynnettävien mai-

den puhtauden varmistamiseksi on laadunhallintajärjestelmään sisällytettävä myös pi-

laantumattomat kaivumaat. (lupamääräys 37) 

 

Pölymittausvelvoite on annettu valvonnallisista syistä sekä pölyntorjuntatoimien te-

hostamistarpeen arvioimiseksi. Pölymittauksilla voidaan varmistaa, ettei ilmanlaatua 

koskevia ohje- tai raja-arvoja ylitetä. Mikäli pöly koetaan toistuvasti häiritsevänä ja 

siitä valitetaan, on mittaukset tehtävä. (lupamääräys 38)  

 

Määräys melumittauksista on annettu valvonnallisista syistä melutasojen toteamiseksi 

häiriintyvissä kohteissa ja meluntorjunnan riittävyyden varmistamiseksi. Mittauspis-

teiksi on määrätty kohteet, joista hakemuksen mukaan on jo nykyisen luvan aikana mi-

tattu meluja. Kertaluonteinen mittaus on määrätty, koska betonimurskauksen ja bio-

polttoaineen haketusta voi olla samaan aikaan, eikä niiden yhteismelua ole mallinnuk-

sella selvitetty. Mittauksella varmistetaan, ettei niiden yhteismelu ylitä raja-arvoja lä-

himmillä asuin- tai lomakiinteistöillä. Mittaustulosten perusteella voidaan määrätä pa-

rantamaan meluntorjuntatoimia tai rajoittamaan päivittäistä toiminta-aikaa. (lupamää-

räykset 39 ja 40) 

 

Lupamääräys 41 on annettu valvonnallisista syistä tärinän heilahdusnopeuksien totea-

miseksi tärinälle altistuvissa kohteissa.  

 

Luvan saajan on oltava selvillä toimintansa päästöistä ja niiden vaikutuksista ympäris-

töön. Hulevesien tarkkailua koskevat määräykset ovat tarpeen valvontaa varten ja ve-

siensuojelutoimenpiteiden toimivuuden arvioimiseksi. Valumavesitarkkailua määrä-

tessä on otettu huomioon, että alueelle on jo läjitetty paljon eri kohteista tuotuja kai-

vumaita ja sijoitettu jätemateriaaleja, joiden mahdollisista vaikutuksista pintavesiin ei 

ole tietoa. (lupamääräykset 42) 

 

Kenttärakenteiden tilaa seuraamalla voidaan nopeasti puuttua ongelmakohtiin ja ennal-

taehkäistä niistä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja ja haittoja. Päällysteen vaurioitu-

minen ja halkeilu esimerkiksi routanousun vuoksi edellyttää vauriokohdan korjaamista 

tai päällysteen uusimista. (lupamääräys 43) 
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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. (lupamääräykset 44, 45)  

 

Määräys ilmoittaa häiriötilanteista on annettu valvonnallisista syistä ja toiminnasta 

mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi. Toimintaohje on osa 

ennalta varautumista. (lupamääräys 46 ja 47) 

 

Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan laitosalueen asianmukainen hoito ja kun-

nossapito. Vastuuhenkilön on tunnettava laitoksen toiminnot, laitosta koskeva ympä-

ristölainsäädäntö ja määräykset. Vastuuhenkilön on oltava selvillä toiminnan ympäris-

tövaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta (lupamää-

räys 48)  

 

Jätteen käsittelyä harjoittavalta on vaadittava ympäristöluvan yhteydessä vakuus tai 

muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuutta voidaan 

tarkistaa maisemoinnin etenemisen mukaan. 10 000 euron vakuus on katsottu riittä-

väksi, kun huomioidaan maa-ainesluvassa jälkihoidon ja muiden alueen siistimis- ja 

turvallisuustoimenpiteiden toteutumisen varmistamiseksi määrätty vakuus. (lupamää-

räys 49) 

 

VASTAUS LAUSUNNOISSA JA MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN 

 

Lausunnoissa, muistutuksissa ja mielipiteissä esitettyihin vaatimuksiin on pääasiassa 

vastattu asian ratkaisussa, sekä lupamääräyksissä ja niiden perusteluista ilmenevällä 

tavalla. 

 

Ympäristöterveysjaoston lausunto 

Alueella on ollut louhintatoimintaa jo yli 20 vuoden ajan, eikä lupaviranomaisen tie-

toon ole tullut muutoksia naapurien talousvesikaivojen vedenlaadussa tai antoisuudes-

sa. Hakijalla itsellään on suunnitelma-alueella porakaivo, jossa toiminnan vaikutukset 

todennäköisesti näkyisivät ensimmäisenä. Hakijan teettämän kaivovesitutkimuksen 

mukaan porakaivon vedenlaatu täyttää talousveden laatuvaatimukset. Toiminta-alueen 

vesiä ei johdeta lähimpien asuinkiinteistöjen suuntaan (Koivusilta), joten niillä ei ole-

tettavasti ole vaikutusta kyseisen alueen pora- tai pintavesikaivojen vedenlaatuun, näin 

ollen naapurien kaivovesien vedenlaatua ei ole tarpeen tarkkailla.    

 

Toiminnan laajentamisen ei arvioida lisäävän pölypitoisuuksia naapurustossa, koska 

suojaetäisyys eniten pölyävästä toiminnasta (louhinta ja murskaus) on lähimpään naa-

puriin aiempaa pidempi ja kuljetusreittinä käytettävä Hyttitie, jonka pölystä on aiem-

min valitettu, on asfaltoitu. Riittävillä pölyntorjuntatoimilla on varmistettu, ettei pölys-

tä aiheudu raja-arvot ylittäviä pölypitoisuuksia naapurustossa. Jos pöly koetaan toistu-

vasti naapurustossa häiritsevänä ja siitä valitetaan, on pölymittaukset tehtävä.   

 

ELY-keskuksen lausunto 
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Lausunnossa mainitut seikat on pääosin sisällytetty lupamääräyksiin ja muutoin vastat-

tu luvan yleisistä perusteluista ilmenevällä tavalla. Naapurikiinteistö on metsätalous-

käytössä, eikä luvassa määrättyä leveämpi suojaetäisyys naapurikiinteistöön ole mm. 

maisemallisten tai toiminnasta aiheutuvien melu- ja pölyvaikutusten ehkäisemiseksi 

tarpeen. Suojavyöhykkeellä tapahtuva pintamaiden varastointi on sallittu, vain jos pin-

tamaista ei aiheudu haittaa naapurille, kuten maa-ainesten valumista. 

 

Muistutukset 

 

Kaavoitukselliset seikat ja virkistyskäyttö  

 

Muistutuksissa esille tuotujen kaavoituksellisten seikkojen osalta jaosto viittaa päätök-

sen yleisiin perusteluihin ja Jyväskylän kaupungin yleiskaavoituksen antamaan lausun-

toon, jonka perusteella luvan myöntämiselle ei ole kaavoituksellisia esteitä. Naapurina 

kuultu Jyväskylän seurakunta ei ole jättänyt muistutusta tai muutoinkaan kommentoi-

nut suunnitelmistaan naapuritilan ottamiseksi asuinkäyttöön. Kyseiselle tilalle ei ole 

vireillä asemakaavaa tai muita suunnitelmia asuinrakentamiseen.    

 

Pohjoispuolinen virkistysreitti on huomioitu liikuntapalveluiden esittämällä tavalla se-

kä muutoinkin virkistyskäyttöä lähiympäristössä on pyritty turvaamaan toiminnan ke-

säaikaisilla aikarajoituksilla (lupamääräys 1)  

 

Melu ja toiminta-ajat 

Louhinnan ja murskauksen toiminta-ajoista on säädetty valtioneuvoston asetuksen 

800/2010 8 §:ssä, silloin kuin etäisyys häiriintyviin kohteisiin on alle 500 metriä. Ki-

vimäen alueella louhintaraja ja kallionmurskauspaikka sijaitsevat yli 500 m:n etäisyy-

dellä häiriintyvistä kohteista, jolloin toimintaan sovellettavan asetuksen 800/2010 8 

§:n mukaan ei ole sitovia toiminta-aikasäännöksiä. Muiden alueen toimintojen osalta 

ei ole olemassa sitovia toiminta-aikasäännöksiä. Vuorokautiset louhinnan ja murs-

kauksen toiminta-ajat on kuitenkin tässä tapauksessa määrätty edellä mainitussa ase-

tuksessa määrättyjä toiminta-aikoja tiukemmiksi.   

 

Muistutuksissa esitettyjen meluhaittojen rajoittamiseksi ja melutason raja-arvojen alit-

tumisen varmistamiseksi on annettu määräyksiä enimmäismelutasosta, meluntorjun-

nan toteuttamisesta ja rajoitettu päivittäistä toiminta-aikaa. Luvanhaltija on määrätty 

mittaamaan meluja säännöllisesti ympäristössä raja-arvojen noudattamisen varmista-

miseksi ja meluntorjunnan tehostamistarpeen määrittämiseksi myös tilanteessa, jossa 

maankaatopaikan toiminta on samaan aikaan käynnissä. Meluhaittaa on pyritty vähen-

tämään myös rajoittamalla murskauksen ja louhinnan kesäaikaista toimintaa ja eriyt-

tämällä toimintoja ajallisesti. Betonin murskauksen ja biopolttoaineen haketuksen me-

luvaikutukset jäävät lähelle murskauspaikkaa ja betonimurskeen tuotanto on määrälli-

sesti huomattavasti vähäisempää, joten sen osalta on myös kesäaikainen toiminta kat-

sottu mahdolliseksi, mutta hakijan esitystä rajatumpana aikana.  

 

Pöly 

Toiminnasta aiheutuvan pölyn leviämisen estämiseksi on annettu tiukkoja määräyksiä. 

Pölyämistä on rajoitettava lupamääräysten 22 - 24 mukaisesti siten, etteivät lupamää-

räyksessä 25 edellytetyt hiukkasten enimmäisarvot ylity. Toiminta on määrätty kes-

keytettäväksi, jos pöly leviää haitallisessa määrin häiriintyviin kohteisiin. Tällaisena 
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haittana voidaan pitää mm. silmin nähden näkyvän pölyn kulkeutumista asuinkiinteis-

töille.  

 

Kaivojen vedenlaatu   

Talousvesikaivojen etäisyyksien perusteella on arvioitu toiminnan mahdolliset vaiku-

tukset kaivojen antoisuuteen ja veden laatuun. Suojaetäisyys ja määrätyt vesiensuoje-

lutoimet huomioiden, on katsottu riittäväksi kaivon veden laadun turvaamiseksi. Polt-

toaineiden ja muiden öljytuotteiden varastoinnista ja käsittelystä sekä vahinkotilantei-

siin varautumisesta on annettu määräyksiä, joilla varmistetaan, ettei polttoaineita tai 

muita öljytuotteita pääse maaperään, pohjaveteen tai vesistöön. Jätteenkäsittelyalueen 

vesiä ei johdeta lähimpien talousvesikaivojen suuntaan, vaan niistä poispäin. Ottotason 

madaltaminen ei ennalta arvioiden vaikuta noin 500 metrin etäisyydellä olevien kaivo-

jen antoisuuteen. Vaikutukset oletettavasti näkyisivät ensin ottamisalueelle tehdyn po-

rakaivon antoisuudessa.  

 

LUVAN VOIMASSAOLO JA PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Tämä päätös on voimassa 15 vuotta lupapäätöksen kuuluttamispäivästä lukien.   

 

Maa-aineslain 10 §:n 1 momentin mukaan yhteislupa myönnetään määräajaksi, kui-

tenkin enintään 10 vuodeksi. Pykälän 2 momentin mukaan erityisistä syistä lupa voi-

daan kuitenkin myöntää pitemmäksi ajaksi, kuitenkin enintään 15 vuodeksi, ja kallio-

kiven louhinnan osalta enintään 20 vuodeksi, jos se hankkeen laajuuteen, esitetyn 

suunnitelman laatuun ja muihin ainesten ottamisessa huomioon otettaviin seikkoihin 

nähden katsotaan sopivaksi. Erityisenä syynä voidaan pitää myös sitä, että ottaminen 

kohdistuu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa voimassa olevassa maakuntakaa-

vassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa maa-ainesten ottamiseen varatulle alueel-

le.  

 

Hallituksen esityksessä (HE 88/1980) todetaan, että mahdollisuudella myöntää lupa 

kymmentä vuotta pidemmäksi ajaksi pyritään turvaamaan ainesten ottamisen taloudel-

lisuus niissä tapauksissa, joissa toimintaan liittyy ottamispaikkaan kohdistuvia erityisiä 

rakennus-, laite- tai muita investointeja. Hallituksen esityksessä (HE 110/2004) tode-

taan, että kalliokiviaineksen ottamistoiminnan ympäristöhaittoja ja kustannuksia olisi 

mahdollista vähentää keskittämällä toiminta pitempiaikaisesti suuremmille mutta har-

vemmille ottoalueille. Pitempiaikaiset tuotantolaitokset olisi mahdollista rakentaa si-

ten, että ympäristöhaitat jäisivät mahdollisimman pieniksi. Pitkäaikainen toiminta 

mahdollistaisi myös kiinteät melu- ja pölysuojatut murskaamot.  

 

Yli 10 vuoden lupa-aika on poikkeuksellinen ja asia ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. 

Tässä tapauksessa alue sijoittuu osittain kaupungin yleiskaavan mukaiselle työpaikka-

alueelle ja tarkistetussa Keski-Suomen maakuntakaavassa alue on merkitty arvokkaak-

si maa-ainesalueeksi. Lähialueella ei ole vireillä asuinrakentamista sisältäviä asema-

kaavoja ja lähimmät asemakaava-alueet on merkitty teollisuuskäyttöön.  

 

Ottamispaikalle on suunniteltu ja jo osittain toteutettu muista Jyväskylän alueella toi-

mivista louhinta- ja murskauspaikoista poikkeavia vesiensuojelu- ja meluntorjuntain-

vestointeja. Alueelle on myös rakennettu varastohalli sekä porakaivo. Alueella on tar-

koitus harjoittaa myös muuta luvanvaraista pysyväisluonteista toimintaa (mm. jätteen- 

ja biopolttoaineen käsittelyä). Toiminta alueella on vakiintunutta.  
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Ympäristönsuojelulain 198 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaan toimintaa ei saa aloit-

taa tai muuttaa ennen kuin siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen. Ympäris-

tönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaan lupaviranomainen voi kuiten-

kin luvan hakijan pyynnöstä perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano 

tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta 

huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen.  

 

Jyvässeudun Sora Oy on esittänyt hakemuksessaan ympäristönsuojelulain 199 §:n ja 

maa-aineslain 21 §:n mukaisen pyynnön toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muu-

toksenhausta huolimatta.  

 

 Rakennus- ja ympäristöjaoston näkemyksen mukaan toiminta voidaan nykyisten toi-

mintojen osalta aloittaa lupapäätöstä noudattaen ennen sen lainvoimaisuutta. Kyseessä 

on olemassa olevan toiminnan jatkaminen alueella, joka ei ole enää luonnontilainen. 

Näin ollen toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Toiminnal-

ta vaaditaan ympäristönsuojelulain 101 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukainen 10 000 

euron vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lu-

pamääräyksen muuttamisen varalle. Vakuuden on oltava voimassa luvan lainvoimais-

tumiseen saakka.  

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3, 4, 4a, 6, 10, 11, 12, 20 § 

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (VNA 926/2005) 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 § 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 11, 12, 14-17, 27, 34, 39-40, 42-44, 48-49, 52, 58, 

62, 63, 70, 83-85, 89, 94, 113, 114, 190, 191, 198, 199 §  

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

Jätelaki (646/2011) 11-13, 15,16, 17, 28, 35, 121§ 

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (VNA 

843/2017) 

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 7-9, 11-13, 22 ja 24 

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNA 79/2017) 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) 

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-

jen ympäristönsuojelusta 800/2010 

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista 

(VNA 214/2007) 

Rakennus- ja ympäristöjaoston 4.12.2018 hyväksymä Jyväskylän kaupungin maa-

ainestaksa 

 

VAKUUDET 

 

Toiminnanharjoittajan on asetettava 10 000 euron suuruinen vakuus tai esitettävä muu 

vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuus on toimitetta-

va valvontaviranomaiselle ennen jätteenvastaanottotoiminnan aloittamista. (YSL 59 §) 

 

Hakijan tulee toimittaa ennen ottamistoiminnan aloittamista 70 000 euron (6 000 € 

/ha) suuruinen maa-aineslain 12 §:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus lupamääräysten 
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ja maisemointivelvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi. Vakuuden tulee olla 

voimassa siihen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toi-

menpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty, kuitenkin vähintään 24 kuu-

kautta ottamisluvan päättymisen jälkeen. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa luvan 

voimassaoloaikana. (MAL 12 §)  

  

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisen yhteisluvan käsittelystä viranomai-

sessa voidaan periä maksu (MAL 23 §).  

 

Tämän yhteislupapäätöksen käsittelymaksu on 11 722 euroa. Yhteislupamaksuun si-

sältyy ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaista oikeutta aloit-

taa toiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pää-

asian yhteydessä perittävä 377 euron lisämaksu. Maksu perustuu rakennus- ja ympä-

ristölautakunnan vahvistamaan maa-ainestaksaan.  

 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN   
 

Ote päätöksestä  

 Jyvässeudun Sora Oy 

 
 

Jäljennös päätöksestä  

Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40100 Jyväskylä 

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto 

Jyväskylän kaupungin yleiskaavoitus 

 

Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta  

Muistutuksen tekijät 

 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla 16.3.2020. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 

190 § ja MAL 20§). Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Vaasan hallinto-oikeuteen. 

Valitusaika päättyy 22.4.2020. Valitusosoitus on liitteenä.  

LIITTEET 

Valitusosoitus  

 

 

 

 

 


