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ASIA 

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemukses-
ta, joka koskee kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasematoimintaa, betoni- ja tiili-
jätteen käsittelyä ja ylijäämämaiden vastaanottoa ja loppusijoittamista. Päätös sisältää 
ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamiseksi muu-
toksenhausta huolimatta  

HAKIJA  
Rudus Oy 
Pl 49  
00441 Helsinki 
 
Yhteyshenkilö: Jarkko Peräaho 
puh. 044 3641654 
y-tunnus: 1628390-6 
 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
 
Toiminta sijoittuu Metsärinne 179-404-74-6 ja Raitala 179-404-60-2 tiloille Jyväsky-
län kaupungin Palokan kylään.  
 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
 
Ympäristönsuojeluasetuksen 1 § 1 momentin kohdan 7 c mukaan vähintään 50 päivää 
kestävään kivenlouhintaan tulee olla ympäristölupa. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 § 1 
momentin kohdan 7 e mukaan kiinteä murskaamo tai sellainen tietylle alueelle sijoitet-
tava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, tar-
vitsee luvan. Kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä asfalttiasematoiminta on 
ympäristönsuojeluasetuksen 1 § 1 momentin kohdan 7 f mukaan luvanvaraista. Ympä-
ristönsuojeluasetuksen 1 § 1 momentin kohdan 13 d mukaan maankaatopaikka ja koh-
dan 13 f mukaan jätteen käsittely ovat ympäristöluvanvaraisia toimintoja.  
 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 mo-
mentin kohtien 7 a), b) ja c) sekä kohtien 13 a) ja c) perusteella toimivaltainen lupavi-
ranomainen.  

 
ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 16.5.2014. Lupahakemusta on täydennetty 
14.7.2014. 
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TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
 

Alueella ei ole aikaisempia lupia, mutta samanaikaisesti haetaan maa-aineslupaa kal-
liokiviaineksen ottamiseen.     
 
Alueella ei ole asemakaavaa. Keski-Suomen maakuntakaavassa ei ole osoitettu alueel-
le erityisiä merkintöjä. Lähinnä aluetta oleva asemakaavoitettu alue on Nuutin teolli-
suusalue n. 300 m:n etäisyydellä toiminta-alueesta. Jyväskylän kaupunginvaltuusto on 
10.11.2014 hyväksynyt Jyväskylän yleiskaavan, jossa ko. toiminta-alue on merkitty ti-
laa vaativien työpaikkojen alueeksi, jolle voidaan asemakaavoittaa ympäristöhäiriöitä 
tuottavaa tuotantotoimintaa tai muuta tilaa vaativaa työpaikkatoimintaa. Kaava ei ole 
vielä lainvoimainen.  
 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 
 
Toiminta-alue sijaitsee Palokan Nuutissa noin 7 km Jyväskylän keskustasta luoteeseen 
Pykälistönkujan varressa. Toiminta-alueesta noin 400 metriä etelään kulkee Saaren-
maantie. Kulku alueelle tapahtuu Saarenmaantien ja Pykälistönkujan kautta. Alue ra-
jautuu koillis/itäosaltaan Jyväskylän vanhaan, suljettuun kaatopaikkaan, jonka itäpuo-
lella on Lemminkäinen Infra Oy:n kallion louhinta-alue ja asfalttiasema. Lähialueella 
hankealueen pohjois/koillispuolelle sijoittuvilla kiinteistöillä on jätteen käsittely- ja 
varastointitoimintaa. Muutoin naapurikiinteistöt ovat metsätalouskäytössä. Lähimmät 
asuinkiinteistöt sijaitsevat alueen lounaispuolella Katajarinteentiellä sekä alueen länsi- 
ja pohjoispuolella Pykälistönkujalla noin 300 metrin etäisyydellä toiminta-alueen reu-
nasta. Myös Saarenmaantien varressa on useita asuinrakennuksia noin 400 - 600 m:n 
etäisyydellä. Terttumäen asuinalue on noin 1 km:n päässä toiminta-alueen rajalta koil-
liseen, Nuutin asuinalue noin 1 km alueen rajalta kaakkoon, Elovainion asuinalue noin 
1,5 km ja Haukkamäen asuinalue noin 2 km rajalta kaakkoon. Lähimmät loma-
asunnot sijaitsevat Kaitajärven rannalla noin kilometrin etäisyydellä toiminta-alueesta 
luoteeseen. Lähimmät melulle ja pölylle erittäin alttiit kohteet ovat noin 1,3 km:n etäi-
syydellä Nuutissa sijaitseva päiväkoti.  
 
Toiminta-alue on nykytilassaan metsäinen kalliomäki, josta osa on hakkuuaukeaa. 
Alueelle on tehty luontoselvitys kesällä 2012 suunnitteilla olevaa yleiskaavoitusta var-
ten. Selvityksen mukaan ottoalueella ei havaittu liito-oravia tai muita arvokkaita luon-
tokohteita tai luontotyyppejä. Lähimmät liito-oravahavainnot on tehty noin 300 metrin 
etäisyydeltä ottamisalueesta. Etelärajan tuntumassa aluerajauksen ulkopuolella on pie-
nialainen suo (Kiikkalan korpi), joka on luontotyypiltään metsäkortekorpea. Selvityk-
sen mukaan hankealueen eteläpuolella noin 50-200 metrin etäisyydelle suunnitelma-
alueen rajasta sijoittuvat Kiikkalan korpi sekä Kiikkalan suot ja Lemminkäisen lou-
hoksen lounaispuoliset louhoksen korvet ovat ympäristöarvoja omaavia kohteita. 
Edellä mainituille kohteille on ehdotettu kaavamerkintää MY (maa- ja metsätalous-
alue, jolla on ympäristöarvoja).  
 
Toiminta-alue ei sijaitse pohjavesialueella. Pykälistönkujan, Katajarinteentien ja Saa-
renmaantien lähimmät asuinrakennukset saavat talousvetensä omista kaivoista. Lähin 
pohjavesialue on noin 1,3 km:n etäisyydellä alueesta itään sijaitseva Kirrin veden han-
kintaa varten tärkeä pohjavesialue (0918001). Vedenhankintavesistönä käytettävä 
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Tuomiojärvi sijaitsee yli 2 km:n etäisyydellä toiminta-alueesta. Lähin vesistö on noin 
kilometrin etäisyydellä alueesta länteen sijaitseva Ruppa ja Kaitajärvi ja seuraavaksi 
lähinnä oleva noin 1,3 km:n etäisyydellä sijaitseva Ylä-Tuomiojärvi.   
 

TOIMINTA HAKEMUKSEN MUKAAN 
 
Yleiskuvaus toiminnasta 

Toiminta käsittää kalliokiven louhinnan ja murskauksen, asfalttiasematoiminnan, kier-
rätysasfaltin, –betonin ja -tiilen vastaanoton, välivarastoinnin ja murskauksen sekä 
puhtaiden ylijäämämaiden vastaanoton ja niiden läjittämisen alueelle. Toimintaan si-
sältyy myös ylijäämälouheen vastaanottoa ja murskausta. Ympäristölupaa haetaan 
olemaan voimassa toistaiseksi.  
 
Toiminta-alueen pinta-ala on 6 ha ja se sijoittuu kiinteistöille Metsärinne ja Raitala. 
Alueella on louhittavaa kalliokiviainesta n. 2,43 tonnia.  
 
Toiminta-ajat:  
 
Toiminto päivittäinen  

toiminta-aika 
Viikoittai-
nen 
toiminta-
aika 

Ajallinen vaihtelu toiminnassa 

Murskaus 7-22 ma-pe ympärivuotisesti 1-3 kk jaksona 2-4 krt 
vuodessa 

Poraus 7-21,länsiosassa 
rajoitettu alkuvai-
heessa  8-18 

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 ma-pe Ympärivuotisesti, kuljetukset keskittyvät 
ma-pe klo 7-17 ajalle 

Asfaltinvalmistus 5-22 ma-pe Päällystystyöaikana, tarvittaessa myös la klo 
7-15 

Kierrätysbetoni, 
-tiili ja -asfaltti 

6-22 ma-pe Vastaanotto ja välivarastointi ympärivuo- 
tisesti, murskaus 1-4 krt/3v n. 1 kk kerral-
laan 

Puhdas ylijää-
mämaa- ja -louhe 

6-22 ma-pe Vastaanotto ja maisemointi ympärivuotista, 
louheen murskaus ma-pe klo 7-22 alueelta 
louhittavan louheen murskauksen yhteydes-
sä 

 
Kuljetukset tapahtuvat Pykälistönkujan kautta Saarenmaantielle. Tukitoimintoalue, jol-
la on mm. polttoaineen tankkaus- ja säilytyspaikat, sijoitetaan kulloisenkin ottovaiheen 
kannalta parhaalle sijoituspaikalle.  
 

Tuotanto ja käytettävät raaka-aineet  
 
Louhinta- ja murskaus: 
 
Louhintatyö koostuu porauksesta, kiven irrotuksesta (räjäytys) ja rikotuksesta. Louhin-
nassa kiviaines irrotetaan poraamalla ja räjäyttämällä. Poraus suoritetaan halutulla rei-
kävälillä kerrallaan irrotettavaksi aiotulla alueella. Reikien määrään ja keskinäiseen 
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etäisyyteen vaikuttaa mm. kallion laatu ja korkeus, kerrallaan irrotettava materiaali-
määrä, käytettävä räjähdysaine ja haluttu lohkarekoko. Louhinnassa ja räjähdysainei-
den käsittelyssä noudatetaan viranomaisten ja valmistajien antamia turvallisuus- ja 
käyttöohjeita (mm. valtioneuvoston päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 
29.5.1986/410). Louhinta aloitetaan koeräjäytyksillä pieniä räjähdysainemääriä käyttä-
en. Jokaista räjäytystä varten laaditaan räjäytyssuunnitelma. Toiminnan aikana räjäy-
tyksiä tehdään yleensä 1-3 kertaa viikossa. Porauskalusto valitaan louhintakohteen 
suuruuden ja aikataulun perusteella. Lisäksi valintaan vaikuttaa louhinta-alueen maas-
to-olosuhteet sekä porauskaluston vaadittu liikkumisnopeus ja -kyky.  
 
Ylisuuret lohkareet rikotaan tavallisesti kaivinkoneeseen kiinnitetyllä hydraulisella is-
kuvasaralla. Louhe kuljetetaan pyöräkuormaajalla tai dumpperilla murskaimeen.  
 
Louhe murskataan siirrettävällä 3- tai 4-vaiheisella murskaimella, joka koostuu yleensä 
esimurskaimesta, välimurskaimesta ja yhdestä tai useammasta jälkimurskaimesta sekä 
seulastosta ja kuljettimista. Vaihtoehtoisesti voidaan murskata myös tela-alustaisella 
omalla voimanlähteellä varustetulla murskauslaitoksella. Murskauslaitos sijoitetaan 
kullakin kerralla melun- ja pölyntorjunnan kannalta parhaaseen paikkaan asemapiir-
rokseen rajatulle murskausalueelle. Alueelle tuodaan puhdasta ylijäämälouhetta myös 
alueen ulkopuolisista rakennuskohteista ympäri vuoden. Ylijäämälouhe käsitellään 
samalla murskauslaitoksella kuin alueelta saatava kalliokivi.  
 
Kalliomursketta valmistetaan vuodessa keskimäärin 200 000 t ja enintään 400 000 t, 
josta enintään 50 000 tonnia on muualta tuotua louhetta.  
 
Murskaimen käyttöenergia tuotetaan vähärikkisellä kevyellä polttoöljyllä toimivalla 
aggregaatilla. Aggregaatin polttoaineenkulutus on 0,4 l valmistettua mursketonnia 
kohden.   
 
Asfalttiasematoiminta: 
 
Alueelle sijoitetaan A-luokan siirrettävä asfalttiasema, mikä tarkoittaa suodatinpölyn-
poistolaitteistolla varustettua asemaa. Asfaltin raaka-aineita ovat kivimurskeet, bitumi, 
filleri (kalkkifilleri tai suodatinpölynpoistossa talteen kerätty pöly), hiekka sekä asfalt-
tirouhe.  
 
Kiviaines varastoidaan siiloissa, jossa se annostellaan ja syötetään hihnakuljettimella 
kuivausrumpuun kuivattavaksi ja lämmitettäväksi tiettyyn lämpötilaan. Kuumennettu 
kiviaines nostetaan elevaattorilla seulastolle, josta kiviaines seulotaan lajikkeittain ki-
viainessiiloihin ja edelleen sekoittajaan. Sekoittajassa kiviaineslajikkeet sekoitetaan 
kuuman bitumin ja fillerin kanssa asfalttimassaksi. Kiviaineksen kuumennukseen käy-
tetään kevyttä polttoöljyä. Kiviaineksen kuumennuksessa irtautuu hienojakoista kivi-
pölyä, joka imetään rummusta savukaasujen mukana pölynerotuslaitteeseen. Hienompi 
kivipölyjae siirretään fillerisäiliön kautta sekoittimeen ja karkeampi jae palautetaan ta-
kaisin valmistusprosessiin. Puhdistetut savukaasut johdetaan savupiipun kautta ilmaan.  
 
Asfaltin valmistuksessa käytetään myös kierrätysasfalttia, joka murskataan alueella. 
Murskattu kierrätysasfaltti kuormataan pyöräkuormaajalla kaksiosaiseen kylmäsyöttö-
laitteeseen, josta se kuljetinhihnalla viedään RC-rumpuun. Rumpu saa käyttövoiman 
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liekinvalvontalaitteella varustetusta öljynpolttimesta. RC-rummun happimäärä pide-
tään mahdollisimman niukkana, jolloin bitumin palaminen estyy. Lämmitysprosessissa 
syntyvät savukaasut johdetaan RC-rummusta perusasfalttirummun liekkiin, joka polt-
taa palamatta jääneet hiilivetyjakeet. Perusrummusta savukaasut johdetaan suodatti-
men läpi ja suodattimesta talteen otettu pöly käytetään täytejauheena. Kuumennettu as-
falttirouhe kuljetetaan elevaattorilla lämpöeristettyyn varastosiiloon ja sieltä annoste-
luvaa’an kautta kuljetinhihnalla sekoittajaan, jossa rouhe sekoitetaan perinteisellä tek-
niikalla kuumennetun kiviaineksen, bitumin ja täytejauheen kanssa uusioasfaltiksi. 
RC-rumpu toimii kevyellä polttoöljyllä.  
 
Asfalttia tuotetaan enintään 100 000 tonnia vuodessa. Asfaltin valmistukseen käyte-
tään vuosittain enintään 90 000 tonnia kiviainesta, 4 tonnia bitumia ja 4 tonnia kalkki-
filleriä ja suodatinpölyä.  
 
Kierrätysbetonin – ja asfaltin vastaanotto ja käsittely: 
 
Alueelle vastaanotetaan, varastoidaan ja käsitellään betoniteollisuuden ylijäämäbetonia 
sekä purku- ja saneerauskohteista peräisin olevaa lajiteltua betonia ja tiiltä. Niistä val-
mistetaan Betoroc-mursketta tie-, katu- ja muihin maarakennuskohteisiin. Betoroc- 
mursketta voidaan käyttää myös toiminta-alueen työmaatie- ja vastaanottoalueen ra-
kenteissa. Rakenteet poistetaan toiminnan loputtua.  
 
Kierrätysbetoni- ja –asfaltti tuodaan alueelle 5-15 tonnin kuormissa, jotka vastaanotto-
tarkastetaan. Vastaanotettavan betonin ja asfaltin laatu ja määrä kirjataan ja alueelle 
hyväksytään vain puhdasta ja hyödyntämiskelpoista materiaalia. Alueelle kuulumaton 
materiaali ohjataan kyseisiä jätteitä vastaanottavaan laitokseen. Betonit kootaan varas-
tokasoihin pyöräkuormaajalla. Tarvittaessa suurempia betonipaloja rikotetaan kaivin-
koneeseen kiinnitettävän pulveroijan tai iskuvasaran avulla. Varastokasoista betoni 
siirretään pyöräkuormaajalla tai kaivinkoneella murskauslaitoksen syöttösuppiloon. 
Murskauslaitos on joko siirrettävä iskupalkkimurskain tai muu kierrätysmurskain, jos-
sa on magneettierotin raudoitusraudan poistoon sekä erillinen siirrettävä seulasto. Be-
tonin sisältämä raudoitusrauta poistetaan pääosin jo ennen murskausta esikäsittelyn yh-
teydessä ja loput magneettierottimella. Erotettu rauta välivarastoidaan ja toimitetaan 
kierrätykseen. Murskauskapasiteetti on 50-250 tonnia/h. Murskauksen tuotteena saa-
daan pääasiassa raekooltaan 0-45 mm. Betoroc-mursketta.  
 
Ylijäämämaiden ja –louheen vastaanotto ja loppusijoitus: 
 
Alueelle vastaanotetaan puhtaita ylijäämämaita ja –louheita eri rakennuskohteista. Yli-
jäämämaat käytetään louhinta-alueen maisemointiin ja niistä tehdään alueen pohjois-
reunalle vanhaa kaatopaikkaa vasten maavalli, jonka korkeus on 15 m, leveys 50 m ja 
pituus n. 300 m. Valli rakennetaan, kun kyseinen alue on louhittu. Valliin arvioidaan 
käytettävän maita yhteensä 93 000 m3. Ylijäämämaita voidaan sijoittaa tarpeen mu-
kaan myös reunaluiskiin. Pohjatasolle luiskausten ulkopuolelle ylijäämämaita ei sijoi-
teta. Jos ylijäämämaiden seassa on sinne kuulumatonta materiaalia, erotellaan ne mais-
ta ja toimitetaan muuhun soveltuvaan vastaanottokohteeseen. Maisemoinnin aikana 
luiskakaltevuus maanvastaanottoalueella on n. 1:1 tai 1:2. Liukumien ja sortumien 
osalta vastaanotettavia kasoja tarkkaillaan säännöllisesti huomioiden mm. vastaanotet-
tavien maiden koheesio ja virhetilanteisiin puututaan välittömästi. Vastaanottotoimin-
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nan päätyttyä valli maisemoidaan luonnon monimuotoisuutta tukevalla tavalla mm. ke-
tokasvillisuutta suosimalla. Ylijäämälouhe murskataan alueelta saatavan neitseellisen 
kiviaineksen murskauksen yhteydessä.  
 
Maisemointitarkoituksessa alueelle loppusijoitettavia ylijäämämaita tuodaan vuosittain 
enintään 49 000 tonnia, kuitenkin niin, että yhteensä vastaanotettavan betonin, tiilen, 
asfaltin ja ylijäämämaiden määrä on maksimissaan 49 000 tonnia/a. 
 

Polttoaineiden ja kemikaalien käyttö ja varastointi 
Kallion louhintaan ja murskaukseen sekä kierrätysmateriaalien käsittelyyn käytetään 
kevyttä polttoöljyä vuosittain keskimäärin 171 t ja enintään 342 t.  
 
Polttoaineet varastoidaan kaksoisvaippasäiliöissä tai valuma-altaalla varustetussa säi-
liössä, joissa on ylitäytönestimet. Enimmäisvarastointimäärä on murskauslaitoksen 
toiminnan aikana 9900 litraa. Kun alueella on asfalttiasema, polttoaineita varastoidaan 
alueella laitoksen toiminnan takaamiseksi vaadittava määrä. Työkoneiden polttoaineet 
varastoidaan ylitäytönestimillä varustetuissa kaksoisvaippasäiliöissä. Öljytuotteet va-
rastoidaan tynnyreissä valuma-altaallisessa lukittavassa varastossa ja voiteluaineet lu-
kittavassa kontissa.  
 
Vesi alueelle tuodaan säiliöissä tai alueelle tehdään porakaivo. 

Liikenne 
Liikennemäärät vaihtelevat vuodenajan ja markkinatilanteen mukaan ja vilkkainta se 
on kesällä. Raskasta liikennettä alueella on arviolta 20 - 40 ajoneuvoyhdistelmän 
käyntiä vuorokaudessa. Kaikkien toimintojen ollessa käynnissä maksimiliikennemää-
räksi arvioidaan 65 ajoneuvoyhdistelmäkäyntiä vuorokaudessa. Liikennöintiin käytet-
tävä tie on murskepintainen. 
 

Paras käyttökelpoinen tekniikka 
Toiminnassa käytetään yleisesti käytössä olevaa parasta tekniikkaa. Alueella toimivat 
murskauslaitokset ja pyöräkuormaajat ja muut koneet ovat nykyaikaisia ja parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan mukaisia.  

 
Ympäristöjärjestelmä 

Rudus Oy:llä on sertifioitu ISO 14001-standardiin perustuva ympäristöjärjestelmä.  
 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  
 
Päästöt maaperään ja vesiin 
 

Polttoaineita ja muita öljytuotteita käsitellään ainoastaan suojatulla alueella. Tukitoi-
mintoalueen osa, jolla käsitellään poltto- ja voiteluaineita suojataan riittävän laajalla 
tiiviillä kalvolla, jonka päällä on rikkoutumisen estävä 20 - 30 cm:n kerros maa-
ainesta. Polttoaineet varastoidaan kaksoisvaippasäiliöissä tai valuma-altaallisissa säili-
öissä, joissa on ylitäytönestimet. Tankkauslaitteisto on lukittava. Työkoneiden kuntoa 
seurataan säännöllisesti vuotojen havaitsemiseksi.  
 
Alueelta tulevat sade- ja hulevedet johdetaan pohjakallistuksin louhoksen itäpuoliseen 
ojaan ja siitä edelleen laskeutusaltaaseen. Loppuvaiheessa alueen itäreunaan tehdään 
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ylijäämämaista maapenger, jolloin vedet johdetaan pohjakallistuksin penkereen etelä-
puolitse laskeutusaltaaseen. Altaasta vedet johdetaan koilliseen Terttumäen suuntaan 
ja lopulta kosteikkoalueen läpi Tuomiojärven suuntaan. Laskeutusallas rakennetaan 
sen jälkeen, kun otto on edennyt altaalle varatun paikan kohdalle ja tarkempi suunni-
telma altaan rakenteesta ja tilavuudesta toimitetaan lupaviranomaiselle ennen altaan 
rakentamista.  
 
Yhdyskuntajätevedet kerätään umpisäiliöihin ja toimitetaan asianmukaiseen jatkokäsit-
telypaikkaan.  
 

Melu ja tärinä 
 
Alueella syntyy melua porauksesta, räjäytyksistä, murskauksesta, rikotuksesta, kuor-
mauksesta ja raskaasta liikenteestä. Murskauslaitoksen tärkeimmät melulähteet ovat 
kiviaineksen rikotuslaitteet, murskaimet, seulasto sekä kuljettimet. Räjäytyksistä syn-
tyvä melu on lyhytkestoista ja kertaluonteista.  
 
Asfalttiaseman melu syntyy useasta eri laitteesta ja merkittävimmät niistä ovat öljypol-
tin, kuivausrumpu ja sekoitin. Aseman melua on vaikea erottaa alueella liikkuvien 
työkoneiden ja kuljetusvälineiden melusta.  
 
Kierrätysmateriaalien käsittelyssä melua syntyy kuljetusliikenteestä, betonin mahdolli-
sesta pulveroinnista tai iskuvasaroinnista, raaka-aineen murskauksesta ja/tai seulonnas-
ta sekä em. toimintoihin liittyvästä liikenteestä.  
 
Toiminnan meluvaikutuksista on teetetty melumallinnus (Ramboll Finland Oy 
27.3.2013). Lisäksi alueelle on myöhemmin tehty yhteismelumallinnus (Promethor 
17.9.2013), jossa on selvitetty alueella jo olevien toimintojen ja Ruduksen suunnitellun 
toiminnan yhteismeluvaikutukset. 
 
Ramboll Finland Oy:n laatimassa melumallinnuksessa on selvitetty Rudus Oy:n suun-
nitellun louhinta- ja murskaustoiminnan sekä asfaltin ja betonin valmistuksesta synty-
vän melun leviämistä ja tarvittavia meluntorjuntatoimenpiteitä. Betoniasematoiminnal-
le ei kuitenkaan tässä vaiheessa haeta lupaa.  
 
Melun leviämistä on mallinnettu louhinnan etenemisen mukaan kolmessa eri vaihees-
sa. Louhinta aloitetaan alueen koilliskulmasta, josta se etenee II alueen keskiosaan ja 
edelleen osa-alueelle III ja II-alueen länsiosa pyritään louhimaan viimeisenä. Mallin-
nuksessa poravaunu on sijoitettu ottorintauksen päälle mahdollisimman korkealle ta-
solle tai mahdollisimman lähelle häiriintyviä kohteita. Mallinnus on tehty ohjelmalla, 
joka laskee melutasot vähän ääntä vaimentavissa olosuhteissa. Selvityksessä on jätetty 
laskenta-alueella olevien metsäalueiden, rakennusten ja toiminnan seurauksena synty-
vien tuotekasojen melua vaimentava vaikutus huomioimatta. Mallissa huomioitiin alu-
eella olevat louhintarintaukset ja alueen pohjoisreunalle Pykälistönkujan varteen ra-
kennettava meluvalli.   
 
Mallinnuksessa murskauslaitoksen äänitehotasona käytettiin 121 dB ja iskuvasaran 
121 dB, poravaunun 122 dB, pyöräkuormaajan 110 dB, asfalttiaseman 111 dB ja beto-
niaseman 111 dB. Murskaamon, porauksen ja asfalttiaseman äänitehotasot perustuvat 
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tehtyihin melupäästömittauksiin ja iskuvasaran sekä pyöräkuormaajan äänitehotasot 
yleisesti käytössä oleviin arvoihin. Murskaimen äänilähteen korkeudeksi asetettiin 3 
metriä, iskuvasaran ja poravaunun 1 metriä maan pinnasta. Laskentapisteverkko sijoi-
tettiin puolestaan 2 metrin korkeuteen maan pinnasta. Toiminta-ajoiksi valittiin murs-
kaamon, asfaltti- ja betoniaseman sekä pyöräkuormaajan osalta klo 07-22. Näille toi-
minta-asteena käytettiin 90 % työajasta. Rikotuksen toiminta-aika on 8-18 ja porauk-
sen 7-21 ja toiminta-asteena käytettiin 60 % työajasta. Em. melulähteiden lisäksi on 
huomioitu liikennemelu Saarenmaantielle asti. Kuljetusten määränä käytettiin 30 kul-
jetusta päivässä.  
 
Mallinnuksen perusteella keskiäänitasot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ovat sekä 
alku- että loppuvaiheessa (I-alue ja III-alue) välillä 35-50 dB ja osa-alueella II välillä 
34-50 dB. Ottoaluetta lähinnä olevat häiriintyvät kohteet ovat yli 300 m:n etäisyydellä 
melulähteestä, joten toiminnan melu ei mallinnuksen tekijän mukaan todennäköisesti 
ole merkittävästi impulssimaista, eikä mallinnustuloksiin ole tehty impulssimaisuus-
korjausta. Mallinnuksen perusteella Rudus Oy:n suunnitelluista toiminnoista aiheutuva 
melu ei ylitä melun päiväajan raja-arvoa (55 dB) lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, 
kun alueelle on rakennettu selvityksen mukainen 2 - 3 metriä korkea meluvalli alueen 
pohjoisreunaan.  
 
Promethor Oy:n laatimissa yhteismeluselvityksessä on Rudus Oy:n toiminnan osalta 
käytetty lähtötietoina Ramboll Finland Oy:n meluselvitystä ja siinä olleita tietoja. 
Muiden toimijoiden lähtötiedot mm. toiminta-aikojen osalta perustuvat nykyisiin ym-
päristölupiin ja nykytilanteeseen. Laskennassa on melutilannetta tarkasteltu meluisim-
man työpäivän perusteella. Liikenteen melu on sisällytetty myös selvitykseen. Selvi-
tyksessä on mallinnettu melutasot Ruduksen toiminnan aloitusvaiheessa, siten, että 
kaikki toimijat (8 kpl) ovat toiminnassa tai vain kiviaines- ja maankaatopaikkatoimin-
not (4 kpl) ovat toiminnassa. Lisäksi on mallinnettu tilanteet, joissa Ruduksen otto on 
edennyt ja alueelle on sijoitettu asfaltti- ja betoniasema ja kaikki toimijat (8 kpl) ovat 
käynnissä tai vain kiviaines- ja maankaatopaikkatoiminnot (4 kpl) ovat käynnissä. 
Mallinnuksessa ei huomioitu metsäalueita tai lyhytaikaisia varastokasoja. Toiminta-
alueilla olevien pidempiaikaisten varastokasojen vaikutus melutilanteeseen selvitettiin 
myös mallintamalla (meluselvityksen liitteet 5.1 ja 5.2). Rudus Oy:n alueelta huomioi-
tiin pohjois- ja länsireunalle suunnitellut 4 metriä korkeat varastokasat. Laskentatulok-
siin ei ole tehty impulssimaisuuskorjausta +5 dB, sillä impulssimaisuutta ei mallinnuk-
sen laatijan mukaan voi arvioida laskennallisesti tarkkaan. Impulssimaisuus tulee var-
mistaa havaintokohteissa tehtävillä mittauksilla.  
 
Selvityksen perusteella tulosten tarkastelussa on huomioitava, että alueen toimijoiden 
toiminta on kausiluonteista ja tilanne, jossa kaikilla toimijoilla olisi kaikkein melui-
simmat toiminnot samaan aikaan käynnissä koko päivän ajan, on hyvin harvinainen. 
Melulaskennan tulokset kuvaavat enimmäismelua kussakin tarkastelutilanteessa, mutta 
suuren osan ajasta melutasot ovat esitettyä pienempiä.  
 
Selvityksen perusteella aloitustilanteessa ja kaikkien toimijoiden toimiessa, kun pi-
dempiaikaisia varastokasoja ei ole huomioitu (liite 4.1A), päiväajan keskiäänitason ra-
ja-arvo (55 dB) ylittyy kahdella asuinrakennuksella alueen pohjoispuolella, yhdellä 
asuinrakennuksella Pykälistönkujan varrella ja muutamilla asuinrakennuksilla Ruduk-
sen kaakkoispuolisen louhoksen etelä- ja länsipuolella. Myös Nuutin asuinalueella ra-
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ja-arvo ylittyisi usealla asuinkiinteistöllä. Yöajan keskiäänitaso jää alle raja-arvon (50 
dB) kaikilla asuinrakennuksilla (liite 4.1B). Tilanteessa, jossa ei ole huomioitu varas-
to- ja pintamaakasojen vaikutusta, pääsee etenkin murskausmelu etenemään laajalle 
alueelle. Selvityksen perusteella melutilanne ei juuri muutu, kun tarkastellaan melun 
leviämistä yksinomaan kiviaines- ja maankaatopaikkatoimintojen osalta (liite 4.2A). 
Eniten melua aiheutuu siis louhinta- ja murskaustoiminnasta.  
 
Rudus Oy:n toiminnan aloitusvaiheessa kiviaines- ja maankaatopaikkatoiminnoista ai-
heutuva yhteismelu, kun huomioidaan alueella olevat pidempiaikaiset varastokasat (lii-
te 5.1A), ylittää päiväajan keskiäänitason raja-arvon (55 dB) yhdellä asuinrakennuksel-
la alueen pohjoispuolella (Mäenpää) ja Pykälistönkujan varrella sekä muutamilla 
asuinrakennuksilla Rudus Oy:n kaakkoispuolisen louhoksen kaakkois- ja eteläpuolella. 
Ylitykset ovat suuruudeltaan 1-3 dB ja aiheutuvat pääosin murskauslaitoksen melusta. 
Ruduksen toiminnan eteneminen ei oleellisesti lisää melua millään asuinrakennuksella 
ja muutamilla asuinrakennuksilla esim. pohjoispuolisella kiinteistöllä melu vähenee 
aloitustilanteeseen verrattuna (liite 5.2A).  
 
Selvityksen laatijan mukaan meluntorjunnassa on keskeistä estää murskauslaitosten 
melun leviäminen lähimpien asuinrakennusten suuntaan. Jos meluntorjuntaa ei tehdä 
kunnolla, voi joillekin asuinrakennuksille aiheutua yli 55 dB:n päiväajan keskiäänita-
so. Rikotus tulisi myös tehdä meluvallien suojassa, millä voidaan vähentää impulssi-
maisen melun leviämistä ympäristöön. Lisäksi todetaan, että Rudus Oy:n toiminnan 
käynnistyminen lisää jonkin verran melua alueen länsiosassa. Riittävillä melusuojaus-
toimenpiteillä lähimmille häiriintyville kohteille aiheutuva päiväajan keskiäänitaso 
alittaa kuitenkin 55 dB. Melutaso Pykälistönkujan alkupäässä olevalla asuinrakennuk-
sella ylittää päiväajan raja-arvon kuljetuksista aiheutuvan melun takia.  
 
Hakija esittää ehkäisevänsä Rudus Oy:n toiminta-alueen meluhaittoja sijoittamalla 
murskauslaitos mahdollisimman alhaiselle tasolle ympäröivään maastoon nähden si-
ten, että louhoksen seinämät muodostavat meluesteen lähimpien häiriintyvien kohtei-
den suuntaan. Lisäksi raaka-aine-, pintamaa- ja tuotevarastokasojen sijoittelulla voi-
daan ehkäistä melun leviämistä ympäristöön. Lähimmän asutuksen suuntaan pohjois- 
ja länsireunalle yhteismelumallinnuksen mukaisiin paikkoihin sijoitetaan vähintään 4 
metriä korkeat meluvallit. Meluhaittoja vähennetään myös rajoittamalla länsiosassa 
porausaikaa. Hakijan käsityksen mukaan em. suojaustoimenpiteiden ansioista meluta-
son ohjearvo ei ylity lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.  
 

Päästöt ilmaan 
Murskaamo- ja kierrätystoiminnasta aiheutuu ilmaan pölyhiukkaspäästöjä 1,0 -1,9 t. 
Typen oksideja syntyy 8,1 – 16,4 t ja rikkidioksidia vastaavasti 0,2 – 0,4 t. Hiilidioksi-
dipäästöjä syntyy 538 -1096 t. Asfaltin valmistuksesta aiheutuu pölyhiukkaspäästöjä 
enintään 3,9 t, typenoksideja enintään 33 t, rikkidioksidia enintään 0,7 t ja hiilidioksi-
dia enintään 2119 t.  
 
Pölyhaittoja vähennetään pintamaa- ja tuotekasojen sijoittelulla, itäreunaan rakennet-
tavalla maavallilla, kastelemalla murskauslaitoksen pölyäviä kohtia, työmaateitä, va-
rastokasoja ja kuormia. Työmaateitä voidaan myös suolata. Pölyämistä ehkäistään 
myös murskattavan kiviaineksen putoamiskorkeuden säätelyllä sekä sijoittamalla toi-
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minnot mahdollisimman alhaiselle tasolle ympäristöönsä nähden muodostuvien kallio-
seinämien suojaan.   
 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen  
Toiminnassa syntyy arvioilta 500 kg jäteöljyjä ja muita vaarallisia jätteitä (mm. akut, 
öljyiset strasselit) 500 kg vuodessa. Vaaralliset jätteet säilytetään lukittavassa tiivis-
pohjaisessa kontissa ja ne toimitetaan asianmukaiseen vaarallisten jätteiden jatkokäsit-
telypaikkaan. Syntyvät talousjätteet (1000 kg/vuosi) kerätään jätesäiliöihin ja toimite-
taan asianmukaiseen jatkokäsittelypaikkaan. Betonin murskauksessa erotettava rauta-
romu (0-500 kg/vuosi) välivarastoidaan toiminta-alueella ja toimitetaan kierrätykseen. 
Raaka-aineen mukana tulevaa rakennusjätettä muodostuu arviolta 0-10 kg vuodessa ja 
kerätään siirtolavalle jatkokäsittelyyn toimittamista varten.  
 

Kaivannaisjätehuoltosuunnitelma 
Alueella muodostuu pintamaita noin 30 000 m3. Pintamaat varastoidaan ottamisen 
ajaksi reunoille ja ne hyödynnetään lopulta alueen maisemoinnissa.  

 
ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN 
 

Louhinnan, murskauksen, asfaltinvalmistuksen ja kierrätysmateriaalien käsittelyn 
merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat melu, pöly ja pohjaveden pilaantumisriski. 
Ympäristövaikutuksia syntyy myös työmaaliikenteestä ja kuljetuksista. Raskas kivipö-
ly leviää vain lyhyitä matkoja tuulen mukana, joten merkittävin pölylaskeuma kohdis-
tuu yleensä vain ottoalueen läheisyyteen. Melu- ja pölyhaitat pyritään minimoimaan 
(mm. meluvallein, kastelun avulla, kiviaineksen pudotuskorkeuden säätelyllä). Hanke-
alue ei sijaitse maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristös-
sä tai suojellulla alueella, eikä sillä arvioida olevan vaikutusta luontoselvityksessä 
mainittuihin arvokkaisiin kohteisiin. Lähimmät pintavedet sijaitsevat 1-1,3 km:n etäi-
syydellä, eikä hulevesiä johdeta lähimpien järvien suuntaan, joten hankkeella ei arvi-
oida olevan vaikutusta myöskään pintavesiin. Hakemuksen mukaan toiminnan vaiku-
tukset eivät ulotu lähimmälle, yli kilometrin etäisyydellä olevalle pohjavesialueelle.  
 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 
 

Käyttötarkkailu 
Toiminnasta pidetään kirjanpitoa tuotannon kannalta olennaisista tiedoista kuten toi-
minta-ajoista, jätteistä, vastaanotetuista maa-aineksista jne.   

 
Päästötarkkailu  

Meluntorjuntatoimien riittävyys varmistetaan toiminnan alkuvaiheessa kertaluonteisel-
la mittauksella ja jatkomittauksista sovitaan luvan valvojan kanssa tarpeen mukaan.  
Melu- ja pölypäästöjä seurataan myös aistinvaraisesti ympäristössä. Pölypäästöjä voi-
daan tarvittaessa mitata lähimmillä kiinteistöillä.  
  
Ottamisalueen hulevesivaikutuksia tarkkaillaan kahdesta pisteestä, joista toinen (R1) 
sijoitetaan purkuojan yläosaan alueelta lähtevien vesin laadun tarkkailemiseksi. Toi-
nen tarkkailupiste sijoitetaan kosteikon suulle (R2) ja siitä tarkkaillaan kosteikosta 
lähtevän veden laatua. Ensimmäinen tarkkailunäyte otetaan ennen toiminnan aloitta-
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mista ja toiminnan alettua vuosittain. Näytteistä tutkitaan kiintoaine, pH, CODMn, 
sähkönjohtavuus, sulfaatti ja typpiyhdisteet.  
 
Tärinää mitataan tarvittaessa lähimmillä häiriintyvillä kohteilla (2 kpl).   

 
Raportointi 
 

Tarkkailutulokset toimitetaan vuosittain valvontaviranomaiselle vuosiraportoinnin yh-
teydessä.  

 
POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN  

 
Ympäristöriski voi aiheutua työkoneiden polttoaine- tai hydrauliikkaöljyvuodoista. 
Letkurikon tapahtuessa pilaantunut maa kaivetaan pois ja toimitetaan asianmukaiseen 
vastaanottopaikkaan. Tankkaukset tapahtuvat tiiviillä alustalla, josta mahdolliset vuo-
dot eivät pääse leviämään maaperään. Alueelle varataan öljynimeytysainetta ja öljyva-
hingon sattuessa ryhdytään välittömästi torjuntatoimiin ja siitä ilmoitetaan esimiehelle 
sekä alueelliselle pelastus- ja ympäristöviranomaiselle. Rudus Oy kouluttaa henkilös-
töään ympäristövastuullisempaan toimintaan ympäristöturvallisuuskorttikoulutuksella.   

 
TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA JA VAKUUS 

 
Aloituslupaa haetaan toiminnan aloittamisen mahdollistamiseksi mahdollisimman no-
pealla aikataululla. Alueen kiviaineksia tullaan käyttämään alueen maanrakennuskoh-
teissa sekä betonin valmistuksessa. Hakija sitoutuu asettamaan hyväksyttävän vakuu-
den välittömästi lupapäätöksen antamisen jälkeen mahdollisten vahinkojen korvaami-
seksi lupapäätöksen kumoamisen tai lupapäätöksen muuttumisen varalta.  

 
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 
Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 8.8.–
8.9.2014. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti 
nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17, 40100 Jyväsky-
lä. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu sanomalehti Keskisuomalaisessa 8.8.2014. 
Asianosaiset on kuultu 6.8.2014 lähetetyllä virkakirjeellä.   
 

Muistutukset ja mielipiteet 
Ympäristölupahakemuksesta on määräajassa jätetty kymmeniä muistutuksia (82 kpl). 
Osa muistuttajista on jättänyt useita samansisältöisiä muistutuksia ja nämä on huomi-
oitu yhtenä muistutuksena. Osa muistuttajista on henkilökohtaisen muistutuksen lisäk-
si allekirjoittanut alueen asukkaiden toimittamia yhteisiä muistutuksia. Joiltain kiin-
teistöiltä ovat molemmat kiinteistön haltijat jättäneet henkilökohtaisen joko samansi-
sältöiset tai sisällöltään erilaiset muistutukset. Samansisältöiset on katsottu yhdeksi 
muistutukseksi.  
 
 
 



 12 

Muistuttaja 1 toteaa, että haettu toiminta aiheuttaa lähiasukkaille kohtuutonta melu- ja 
pölyhaittaa. Myös liikenne lisääntyy huomattavasti Saarenmaantiellä aiheuttaen melu-
haittaa ja liikenteen turvallisuuden vaarantumista.  
 
Muistuttaja 2 ei hyväksy alueelle lisää louhimoita, sillä jo nykyisistäkin aiheutuu häi-
riötä (mm. päivittäistä melua). Toiminta vaikuttaisi asumismukavuuteen ja kiinteistö-
jen arvoon, eivätkä louhimot kuulu asutuksen läheisyyteen.  
 
Muistuttaja 3 vastustaa luvan myöntämistä, sillä lisääntynyt melu ja louhimisesta syn-
tyvä pienhiukkasmäärän alueellinen lisääntyminen on selkeä ympäristöhaitta. Alueella 
asuu useita hengitystiesairauksista kärsiviä ihmisiä ja paljon pieniä lapsia. Alueen lii-
kenneturvallisuus heikkenee raskaan liikenteen lisääntymisen takia.  
 
Muistuttaja 4 vastustaa luvan myöntämistä, koska toiminta aiheuttaa meluhaittaa asuk-
kaille ympärivuotisesti ja raskaanliikenteen lisääntymistä asuinalueella. Louhimot ei-
vät kuulu asutuksen läheisyyteen.   
 
Muistuttaja 5 vastustaa luvan myöntämistä, koska toiminnasta kärsivät asumismuka-
vuus ja talot. Tärkeänä syynä muistuttajan muuttoon alueelle vuonna 2005 oli alueen 
rauhallisuus, joka nyt menetetään. Murskaaminen aiheuttaa meteliä ja pölyhaittoja. Rä-
jäytykset voivat aiheuttaa vaurioita taloille, sillä jo olemassa olevien toimintojen räjäy-
tyksistä on aiheutunut asunnoille vaurioita kuten lattialaattojen ja seinien halkeamisia. 
Uusi louhimo lisäisi räjäytysten määrää. Kasvava melu ja rekkaralli ärsyttävät. Muis-
tuttaja kyselee kuka korjaa ja korvaa vauriot.   
 
Muistuttaja 6 on huolissaan alueen lasten koulureitin turvallisuudesta lisääntyvän rek-
kaliikenteen takia. Jo nykyisin tienylitykset ovat vaarallisia, erityisesti Elovainiontien 
päässä.  Muistuttaja pyytää kiinnittämään erityistä huomiota tieliikenneturvallisuuteen 
alueella, jossa asuu paljon lapsiperheitä. Myös meluhaitat lisääntyvät.   
 
Muistuttaja 7 mielestä lupaa ei tule myöntää melu-, pöly- räjäytys- ja liikennehaittojen 
ja niistä johtuvan asuinviihtyvyyden merkittävän huonontumisen takia. Muistuttaja on 
muuttanut Terttumäkeen vuosi siten asuinalueen rauhallisen sijainnin takia. Uusien 
asuinalueiden lähelle ei tule hyväksyä toimintoja, jotka huonontavat asuinolosuhteita.  
 
Muistuttaja 8 on asunut Nuutissa vuodesta 1999 lähtien. Alue oli alun perin rauhalli-
nen, mutta nykyään siellä on monia melua aiheuttavia toimintoja. Lupaa vastustetaan 
entisestään lisääntyvien räjäytys-, liikenne- ja melumäärien takia. Räjäytykset tuntuvat 
jo nykyisin ikkunoiden tärinänä ja melu häiritsevänä taustaäänenä. Liikenne Saaren-
maantiellä on ruuhkaisaa ja Ruoke-Palokka liittymä nykyiselläänkin ahdas. Saaren-
maantien varressa on kevyen liikenteen väylää vain muutama sata metriä. Muistuttaja 
vetoaa naapuruussuhdelain 17 pykälään ja esittää luvan hylkäämistä melu- ja ympäris-
töhaittojen takia. 
 
Muistuttaja 9 ei hyväksy esitetyssä mittakaavassa olevaa toimintaa asuinalueen lähelle, 
melu- ja pölyhaittojen sekä liikenneturvallisuuden vaarantumisen takia. Jo nykyisin 
rekkaliikenne on vilkasta, meluhaittoja esiintyy ja ikkunat helisevät räjäytysten takia. 
Melu- ja pölyhaitat vaikuttavat terveyteen, henkiseen tilaan, kiinteistöjen arvoon ja 
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yleiseen viihtyvyyteen alueella. Jos hanke kuitenkin toteutuu, pyydetään Saarenmaan-
tien turvallisuutta parantamaan. 
 
Muistuttaja 10 asuu Palokan Terttumäessä alle 1 km:n etäisyydellä louhinta-alueesta ja 
pyytää, että lupaa ei myönnetä. Nykyisten louhimoitten räjäytykset tuntuvat talon ra-
kenteissa, joten uuden toiminnan myötä huoli alueen asumisviihtyisyydestä ja talojen 
rakenteellisesta kestosta kasvaa. Muistuttaja haluaa tietää miten haitat estetään, sillä 
varsinkaan kallion räjäytyksissä ei ole paljon keinoja tärinän vähentämiseksi. Täräh-
dykset, pöly ja melu lisääntyisivät merkittävästi.  
 
Muistuttaja 11 asuu Terttumäessä ja vaatii, että lupaa ei myönnetä. Muussa tapaukses-
sa alue muuttuu melun, pölyn yms. takia saasteisemmaksi ja omakotitalon rahallinen 
arvo romahtaa. Toiminnalle löytyisi vaihtoehtoisiakin paikkoja, joissa asutus ei ole vä-
littömässä läheisyydessä.   
 
Muistuttaja 12 ei hyväksy Nuutin alueelle lisää räjäytys- ja murskaustoimintaa, sillä jo 
nykyisin melu on ajoittain todella häiritsevää, pölymäärät ajoittain korkeat ja raskasta 
liikennettä Saarenmaantiellä erittäin paljon. Muistuttajan mielestä on kohtuutonta lisä-
tä räjäytys- ja murskaustoimintaa nykyisten lisäksi ja tuoda ko. toimintaa lähelle kas-
vavaa asuinaluetta. Toiminta vaikuttaisi asumismukavuuteen ja kiinteistöjen arvoon. 
Myöhemmin täydentämässään muistutuksessa muistuttaja katsoo, että toiminnasta lii-
kenne mukaan lukien aiheutuu suuria ympäristöhäiriöitä ja -haittoja, luontoarvojen ja 
viihtyisyyden menetystä, eivätkä ympäristönsuojelulain edellytykset luvan myöntämi-
selle näin ollen täyty. Muistuttajan käsityksen mukaan toimintaa on mahdotonta järjes-
tää aiheuttamatta vakavia melu- ja pölyhaittoja ja liikenneturvallisuuden vaarantumis-
ta. Hakemuksen mukaisessa laajuudessaan toiminta-ajoista aiheutuisi sietämätöntä me-
lua jopa 3 kilometrin säteellä. Alueen luontoarvoja menetettäisi ja alueen lähivirkis-
tysarvo mitätöityisi, sillä louhosalueen meluhaitta-alueella Nuutissa ja Terttumäessä on 
VL-kaavamerkinnällä osoitettuja lähivirkistysalueita. Murskausmelu aiheuttaa terveys-
riskin Nuutin ja Terttumäen asukkaille, sillä toiminnan melu ylittää häiritsevyysvaiku-
tuksen kynnystason 42 dB ja siten laskee asukkaiden hyvinvointia sekä on WHO:n tar-
koittama terveyshaitta. Muistuttaja epäilee, että louhosalueen kallioperästä vapautuisi 
syöpävaarallista arseenia ilmaan ja vesiin. Lisäksi liikenteen lisääntyminen ruuhkaisel-
la Saarenmaantiellä ei ole mahdollista ja aiheuttaisi liikenneturvallisuuden vaarantu-
mista. Muistutuksessa on viitattu myös Jyväskylän kaupungin Muuramen kunnan 
murskausluvasta tekemään valitukseen, jossa asuinalueen läpi kulkevan liikenteen kat-
sottiin vähentävän ympäristön yleistä viihtyisyyttä erityisesti, kun siihen liittyvä lii-
kennöinti tapahtuu asuinalueen kautta. Toiminnalle ei tule missään tapauksessa myön-
tää aloituslupaa, koska hanke on ristiriidassa ympäristönsuojelulain edellytysten kans-
sa. Jos lupa kuitenkin myönnetään, vaaditaan toiminta-aikaa rajoitettavan siten, että 
vuosittainen toiminta aika on 15.8. – 31.5 ja vuorokautinen toiminta-aika arkisin klo 7-
17.  
 
Muistuttaja 13 vastustaa luvan myöntämistä, sillä satoja talouksia joutuisi jatkuvan 
melusaasteen uhriksi. Ei ole järkevää antaa lupaa lähelle asutusta.  
 
Muistuttaja 14 vastustaa luvan myöntämistä, koska kivenlouhinta aiheuttaa melua ja 
paineaaltoja, jotka tuntuvat mm. talon rakenteissa. Jo nykyiset alueen louhintatoimin-
not aiheuttavat ongelmia mm. murskaamon äänet kantautuvat jatkuvana rynkyttävänä 
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äänenä sisälle asti ja asfalttiaseman pistävä käry tulee sopivalla tuulella myös talon si-
sälle. Muistuttaja ei halua lisää saasteita asuinalueelle. Olisi kohtuutonta hyväksyä 
louhimo liian lähelle Nuutin, Terttumäen ja Haukkamäen asuinalueita.  
 
Muistuttaja 15 vastustaa hanketta, sillä koko Palokan 4-tien länsipuolinen asutus kärsi-
si monista vakavista haitoista toiminnan takia. Jo nykyisistä murskaustoiminnoista on 
alueella kärsitty yli parinkymmenen vuoden ajan. Murskaaminen aiheuttaa kilometrien 
päähän kantautuvaa jatkuvaa meteliä ja mikropöly kulkeutuu kauas esim. Haukkamä-
keen. Liikennemääriä on hakemuksessa aliarvioitu, eikä nopeusrajoituksia noudatettai-
si. Lasten liikkuminen vaarantuu, suuret räjäytysainemäärät aiheuttavat tärinävaurioita 
rakenteille ja kiinteistöjen arvo laskee. Hengityselinsairaille aiheutuu lisäongelmia pa-
kokaasu- ja pölymäärien lisääntyessä. Lisäksi tieverkosto kärsii raskaasta kuormituk-
sesta ja kuormista putoilevasta kivimurskeesta.  
 
Muistuttaja 16 vastustaa luvan myöntämistä, koska asumisviihtyisyys huononisi ja ras-
kaan liikenteen määrä lisääntyisi. Jo nykyinen toiminta on hyvin häiritsevää. Melu 
kuuluu asuinalueille ja Saarenmaantiellä on hengenvaarallista liikkua raskaan kulje-
tuskaluston hurjastellessa kapealla tiellä. Räjäytykset tuntuvat talon tärisemisenä ja ik-
kunoiden helinänä ja niistä on aiheutunut vahinkoja rakennuksille kuten halkeamia 
nurkkiin ja tapettien repeilyä. Muistuttaja haluaa tietää, maksaako louhimo remontti-
kustannukset. Myös louhimopölystä aiheutuu terveyshaittoja. Lisäksi muistuttaja epäi-
lee talojen arvon alenevan.  
 
Muistuttaja 17 ei hyväksy ympäristölupaa, sillä lähiympäristössä Nuutissa, Kirrissä, 
Haukkamäessä ja Terttumäessä on paljon asutusta, joka joutuu kärsimään mm. melu-
haitoista. Jo nykyiset murskaamot aiheuttavat meluhaittoja. Alueen liikennemäärät 
ovat kasvaneet ja alueen tiet ovat jo nykyisin ruuhkaisia. Louhimon myötä liikenne-
määrät, erityisesti raskasliikenne, lisääntyisivät. Viihtyisä ja lapsiystävällinen asuin-
alue leimautuisi em. syistä, mikä vaikuttaa myös kiinteistöjen arvoon.  
 
Muistuttaja 18 vastustaa hanketta. Muistuttaja asuu Nuutissa, joka on suosittu ja arvos-
tettu asuinalue rauhallisuutensa takia. Muistuttajan mukaan alue pilataan melun, pölyn 
ja aamusta iltaan kaahaavien rekkojen takia. Liikenteestä aiheutuisi vaaratilanteita Saa-
renmaantiellä.  
 
Muistuttaja 19 vastustaa luvan myöntämistä, koska toiminnoista aiheutuisi ilmanlaa-
dun heikkenemistä, melu- ja liikennehaittaa sekä em. seikoista johtuvaa kiinteistön ar-
von alenemista. Toiminta ei kuulu omakotitaloasutuksen keskelle.  
 
Muistuttaja 20 asuu Terttumäessä noin kilometrin etäisyydellä suunnitellusta louhok-
sesta. Jo nykyiset alueen toimijat aiheuttavat meluhaittaa. Uusi toimija lisäisi melun 
voimakkuutta ja ennen kaikkea päivittäistä meluaikaa. Muistuttaja epäilee, että lupa 
joka tapauksessa myönnetään ja kokee asukkaana vaikeaksi näyttää toteen meluarvojen 
ylittymisen. Siinä tapauksessa olisi tärkeintä rajoittaa toiminta-aikaa niin, että toimin-
taa sallittaisiin vain arkipäivinä klo 7-16 tai enintään klo 18 asti. Näin meluhaittaa olisi 
helpompi sietää ja ainakin viikonloput ja ilta-aika rauhoittuisi meteliltä.  
 
Muistuttaja 21 vastustaa luvan myöntämistä liikenneturvallisuusseikkojen, räjäytyksis-
tä aiheutuvien vaurioiden ja alueen arvon laskemisen takia.  
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Muistuttaja 22 käytännön kokemusten perusteella käytetyt laskentamallit tai mittaus 
eivät luotettavasti kuvaa meluhaittaa, kun kyseessä on melutasoltaan vaihteleva murs-
kaamon rouskutus. Nykyisistäkin murskaimista kantautuu ajoittain sisälle rousku-
tusääniä. Erityisesti pihalla äänen voimakkuus ja vaihtelu tuntuu häiritsevältä. Muistut-
taja ei valita nykyisistä äänistä, koska meluavaa toimintaa ei tällä hetkellä ole kesällä, 
jolloin pihalla oleskellaan enemmän. Muistuttaja pyytää, että murskauslupaa ei tulisi 
antaa kesäajalle.  
 
Muistuttaja 23 vastustaa luvan myöntämistä, koska räjäytykset, louhinta ja liikenne ai-
heuttavat vakavaa häiriötä asuinalueelle. Luontoa ja koskematonta aluetta olisi säästet-
tävä laajentuvalle asuinalueelle. Hanke on ristiriidassa tulevaisuuden kestävän yhdys-
kuntasuunnittelun suhteen.  
 
Muistuttaja 24 on huolestunut hankkeesta raskaan liikenteen ja melun lisääntymisen 
takia ja toivoo, ettei kodin ympäristö muuttuisi liian epäsuotuisaksi lapsiperheelle. Jo 
nykyisin raskaan liikenteen vuoksi lasten koulumatkan tienylitykset ovat vaarallisia. 
Louhinnasta sekä liikenteestä aiheutuu meluhaittaa oleskelupihalla, sillä havaintojen 
mukaan isoja autoja kulkee tiellä minuutin-pari välein.  
 
Muistuttaja 25 vastustaa luvan myöntämistä toiminnasta aiheutuvien ympäristöhaitto-
jen vuoksi.  
 
Muistuttaja 26 vastustaa luvan myöntämistä, sillä jo nykyinen murskaamo aiheuttaa 
ajoittain arkisin häiritsevää melua ja uusi toiminta lisäisi melua ja räjäytyksiä merkit-
tävästi. Räjäytysten yhteydessä talo tärähtää ja ikkunat helisevät, minkä takia rakenteil-
le epäillään aiheutuvan vaurioita. Kuka silloin vastaa vahingon korvaamisesta? Per-
heessä on allergiaa ja astmaa eikä murskaamon hiukkaspölyn aiheuttamaa terveyshait-
taa voi hyväksyä. Lisäksi mainitaan liikenteestä aiheutuvat haitat jo nykyisin ruuhkai-
silla teillä.  
 
Muistuttaja 27 asuu Nuutissa ja vastustaa luvan myöntämistä mm. asumismukavuu-
teen, liikenneturvallisuuteen, meluun ja räjäytyksiin liittyvien seikkojen takia. Jo ny-
kyisin Saarenmaantien liikenne on vilkasta ja louhimon melu kantautuu välillä todella 
ärsyttävänä. Räjäytysten aikana astiat ovat kilisseet ja muistuttuja pelkää, että räjäytyk-
set aiheuttavat vaurioita.  
 
Muistuttaja 28 vastustaa toimintaa, sillä meluhaitat olisivat mittavat. Raskaiden ajo-
neuvojen määrä lisääntyisi merkittävästi, mikä vähentäisi Saarenmaantien varrella ja 
lähistöllä asuvien asumisviihtyvyyttä. Liikenteen melu- ja pakokaasuhaitat olisivat 
suuret ja raskas liikenne hankaloittaisi liikennettä ruuhkaisessa Ruokkeen- ja Saaren-
maantien risteyksessä. 
 
Muistuttaja 29 vastustaa hanketta, sillä melu- ja pölyhaitta tulisi olemaan jatkuvaa. Li-
säksi huomattava rekkaliikenteen lisääntyminen lapsiperheiden asuinalueella lisäisi 
onnettomuusriskiä. Kaikkea melu-, pöly- ja liikennehaittaa ei pystytä kuitenkaan mil-
lään keinoilla ehkäisemään.  
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Muistuttaja 30 asuu Kirrissä, mutta omistaa tilan Terttumäessä, jonne on tarkoitus ra-
kentaa lähiaikoina. Nykyisten louhimotoimintojen haitat näkyvät ja kuuluvat Kirrissä 
saakka. Toiminnan laajentaminen tulisi estää. Alueen asuinviihtyvyys ei parane, jos 
alueella louhii entistä useampi ja suurempi yritys. Luvan käsittelyssä tulisi huomioida 
alueen muuttunut asuinkaavoitustilanne, sillä lähialueita kaavoitettaessa viranomainen 
on todennut toiminnan olevan väliaikaista. Lupaa ei tule myöntää ympäristön pilaan-
tumisen ja yleisen viihtyisyyden merkittävän vähenemisen vuoksi. Toiminnasta lupa-
määräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioiden aiheutuu jo yksinään ja varsinkin 
yhdessä nykyisten toimintojen kansa ympäristönsuojelulain tarkoittamia haittoja kuten 
terveyshaittaa melu- ja pölypäästöjen merkittävän lisääntymisen johdosta ja yleisen 
asuinviihtyisyyden merkittävää vähenemistä. Lisäksi kalliomurskaus- ja räjäytystoi-
mintojen lisääntyminen aiheuttaa naapuruussuhdelain 17.1 §:ssä tarkoitettua kohtuu-
tonta rasitusta.  
 
Muistuttaja 31 katsoo, että hakemuksen mukaisista toiminnoista aiheutuu lähiympäris-
töön voimakasta melu-, pöly- ja kemikaali (asfaltti) saastetta. Lisäksi toiminta aiheut-
taa vaaraa lähiympäristön asukkaille räjäytysten ja lisääntyvän ajoneuvoliikenteen 
vuoksi. Jo nykyiset toimijat ovat räjäytyksillään aiheuttaneet vaurioita lähikiinteistöi-
hin ja liikkuminen Saarenmaantiellä on vaarallista rekkaliikenteen takia. Edellä maini-
tut haitat aiheuttavat myös kiinteistöjen ja tonttien arvon alenemista. Muistuttaja vaatii 
em. seikkojen perusteella, että lupaa ei myönnetä.  
 
Muistuttaja 32 mukaan toiminnasta aiheutuisi kohtuutonta haittaa ympäröivälle asu-
tukselle ja muille toiminnoille, joten lupaa ei tulisi myöntää. Lupaharkinnassa tulee ot-
taa huomioon, että vaikutusalueella on todella paljon häiriintyviä kohteita ja asutus 
alueella on lisääntynyt ja jatkuvasti lisääntymässä. Nykyiselläänkin meluhaitalle altis-
tuu vähintään tuhat taloutta. Alueella on asuinkiinteistöjen lisäksi myös muita häiriin-
tyviä kohteita kuten useita päiväkoteja ja koulu. Koska alueella asuu paljon lapsiper-
heitä, tulee lupaharkinnassa erityisesti huomioida lapsiin kohdistuvat vaikutukset. 
Muistutuksessa väitetään, että kokonaismelu ei ole enää hallittavissa ja viitataan teh-
tyyn meluselvitykseen, jossa on mainittu melun ohjearvotasojen saattavan ylittyä lä-
himmissä häiriintyvissä kohteissa ilman huolellista melusuojausta. Melu tulisi joka ta-
pauksessa olemaan todellisuudessa häiritsevää, vaikka 55 dB:n päiväajan keskiäänita-
soa ei laskennallisesti ylitettäisi. Nykyisten toimijoiden luvissa ei ole huomioitu Ru-
duksen toiminnasta johtuvaa yhteismelumäärän lisääntymistä, joten kokonaismelua ei 
voi enää hallita. Näin ollen hankkeen toteutumisesta koituva meluhaitta olisi kohtuu-
ton. Hakemuksen mukainen toiminta olisi erittäin massiivista ja pitkäaikaista. Olisikin 
kohtuutonta joutua kuuntelemaan taukoamatonta jyskytystä ympäri vuoden jokaisena 
hereilläolon tuntina. Nykyisillä toimijoilla on toiminta-aikarajoituksia, joten sellaisia 
tulisi asettaa myös hakijalle. Jos lupa myönnetään, toiminta tulisi sallia ainoastaan vir-
ka-aikana ma-pe klo 8-16 loka-huhtikuun välisenä aikana. Muistuttaja toteaa asukkai-
den vastustuksen ilmentävän toiminnan todellista haitallisuutta ja viittaa samalla ny-
kyisten toimijoiden luvista ja toiminnasta tehtyihin lukuisiin muistutuksiin, valituksiin 
ja mm. nykyisten räjäytysten aiheuttamiin kiinteistövaurioihin. Muistuttajan mukaan 
nykyisten toimijoiden luvissa määrättyjä yhteismelumittauksia ei ole suoritettu, joten 
kokonaisuuden valvominen on selvästi haasteellista. Rudus Oy:n toiminta moninker-
taistaisi ympäristöhaitat ja edelleen hankaloittaisi kokonaistilannetta. Alueelta tehdyssä 
luontoselvityksessä on alueen läheisyydestä löydetty liito-orava-alue ja muita arvok-
kaita luontokohteita, mutta hakemuksessa kuitenkin mainitaan, ettei alueen välittömäs-
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sä läheisyydessä ole arvokkaita luontokohteita. Muistuttaja haluaa tietää, mitä ”välitön 
läheisyys” tarkoittaa. Lisäksi muistuttaja vaatii, ettei toiminnalle anneta lupaa aloittaa 
toiminta ennen kuin päätös on lainvoimainen.   
 
Muistuttaja 33 asuu Palokan Eerolassa ja jo vuosia viihtymistä on varjostanut louhi-
mon melu, joka erityisesti kesäisin on ollut merkittävää. Muistuttaja vastustaa luvan 
myöntämistä, sillä jo nykyinen melutaso on liikaa ja pöly merkittävä haitta terveydelle. 
Uusi toiminta pahentaisi tilannetta. Palokan ja Nuutin metsät ovat merkittävä virkis-
tysalue asukkaille ja niiden kuuluisi olla luonnontilassa. Meluavalla toiminnalla ja ras-
kaalla liikenteellä ei tule pilata Palokan kasvavia ja rauhallisuutensa takia vetovoimai-
sia asutuskeskuksia. Toiminnalle vaaditaan toiminta-aikarajoituksia ja murskauslaitos-
ten kattamista.  
 
Muistuttaja 34 on huolissaan liikenneturvallisuudesta raskaan liikenteen lisääntymisen 
takia, sillä alueen tiet ovat jo nykyisin ruuhkaisia, koululaisten tienylitykset vaarallisia 
mm. Elovainiontien kohdalla ja tienpientareet Saarenmaantien varrella olemattomat. 
Muistuttaja ottaa esille mahdolliset jätevesien vaikutukset järville ja muulle luonnolle. 
Muistuttaja epäilee hakemuksen melumallinnuksen luotettavuutta. Jos hanke toteutuu, 
vaaditaan melumallinnuksessa esitettyjä valleja tehtäväksi ennen toiminnan aloittamis-
ta. Lisäksi vaaditaan toimintakieltoa kesäisin ja viikonloppuisin, sillä vastaavia rajoi-
tuksia on muillakin alueen toimijoilla. Rekkaliikenteen melu on huomioitava meluar-
voja laskiessa. Muistuttaja myöhemmin täydentämässään muistutuksessa edelleen vas-
tustaa luvan myöntämistä samoilla perusteilla kuin muistuttajat 78,79,80,81 ja 82. 
 
Muistuttaja 35 asuu Nuutissa, jossa asuu paljon lapsiperheitä. Alueen liikenne on jo 
nykyisin vilkasta ja vaarallista. Lupaa vastustetaan mm. liikenneturvallisuus- ja asu-
mismukavuussyistä. Nykyinenkin louhimomelu on häiritsevää ja päiväaikaiset taloa 
vavahduttavat räjäytykset häiritseviä. Räjäytysten pelätään aiheuttavan vaurioita talo-
jen rakenteille. Muistuttaja kyselee myös eikö louhimolle löytyisi paikkaa kauempaa 
vilkkaasta asuinalueesta.  
 
Muistuttaja 36 asuu Kirrissä noin 2-3 kilometrin etäisyydellä hakemusalueelta. Jo ny-
kyisiltä murskaamoilta kantautuu ääniä ja räjäytykset ovat tuntuneet mm. lasien heli-
semisenä. Murskaamon vaikutukset ulottuvat siis pitkälle ja asia koskee siten monia 
ihmisiä. Muistuttaja epäilee, että ympärivuotisesti hyväksyttynä toimintana, myös 
muut jo toimivat saavat ympärivuotisia lupia. Muistuttaja toivoo, että toimintaa alettai-
siin vähitellen rauhoittaa, sillä alueelle on kaavoitettu asuinalueita. Muistuttaja on huo-
lissaan myös Terttumäen asukkaiden liikenneturvallisuudesta ja viittaa mm. liiken-
nöintiin Koppalankaari-nimisellä tiellä. Muistuttaja epäilee, että liikenne tulisi kulke-
maan Terttumäen kautta ja on sitä mieltä, että vastaavia kalliopaikkoja löytyisi myös 
syrjempää.  
 
Muistutus 37, jonka on allekirjoittanut 72 asukasta, muistutus 38, jonka on allekirjoit-
tanut 9 Nuutin asuinalueen asukasta ja muistuttajien 39 ja 40 muistutus ovat sisällöl-
tään samanlaisia. Niissä esitetään lupahakemuksen hylkäämistä. Suunniteltu toiminta 
olisi ympärivuotista ja ajoittuisi arkisin klo 5-22 ja lauantaisin klo 7-15 väliselle ajalle. 
Suunnitellusta toiminnasta olisi Palokan alueen asukkaille haittaa mm. pitkäkestoisen 
melun, raskaan ajoneuvoliikenteen voimakkaan lisääntymisen, ympäristöön leviävän 
pölyn ja asumisviihtyvyyden heikkenemisen takia. Toiminta johtaisi vaikutusalueen 
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rakennuskannan arvon alenemiseen. Toteutuessaan hanke vaarantaisi asukkaiden oi-
keuden terveelliseen ja viihtyisään asuinympäristöön.  
 
Muistuttaja 41on huolissaan lisääntyvästä raskaasta liikenteestä, sillä jo nykyisin aa-
muisin ja iltapäivisin Ruokkeen- ja Saarenmaantien risteys on ylikuormitettu. Perhees-
sä on ajo-opetteluikäisiä lapsia ja lisääntyvä liikenne huolettaa senkin takia. Ruokkeen-
tien risteyksestä Saarenmaantielle tultaessa puuttuu kevyen liikenteen väylä kokonaan, 
joten ajoneuvoyhdistelmien raju lisääntyminen tekisi kevyen liikenteen nykyistä tur-
vattomammaksi. Muistuttaja pyytää, että toiminnalle ei myönnetä lupaa. 
 
Muistuttaja 42 ihmettelee, miksi ensin suunnitellaan asuntoalueita lapsiperheille Nuut-
tiin, Terttumäkeen ja Haukkamäkeen ja se jälkeen hyväksytään haetun kaltaista toi-
mintaa. Tiet ovat nykyisinkin alueella ruuhkaisia, joten lisää meteliä ja rallia ei tule 
hyväksyä. Yksi murskaamo alueella riittää ja sekin on jo liikaa.  
 
Muistuttaja 43 asuu Terttumäessä ja vastustaa luvan myöntämistä. Jo nykyisestä toi-
minnasta kuuluu toistuvasti kolinaa, paukutusta ja jytkytystä. Muistuttaja ihmettelee, 
miten lupia alueelle on voitu myöntää tai uusia jatkossa hyväksyä. Muistuttaja ottaa 
esille tapauksen kesältä 2012, jolloin räjäytyksen voimasta talossa tippuivat taulut sei-
nältä. Valvontaviranomaiselle tehdyn ilmoituksen seurauksena toiminnanharjoittajan 
tilaama konsultti kävi mittaamassa räjäytyksiä, mutta yllättäen räjäytykset eivät olleet-
kaan yhtä voimakkaita. Toiminnanharjoittajalta saadun selvityksen mukaan räjäytyk-
sistä ei ollut voinut aiheutua korvattavia vaurioita. Muistuttaja epäilee, että kaavoitus 
ei ole ajan tasalla ja vaatii kaavamuutosta alueelle. Muistuttajan mielestä kaupunkilai-
sella tulee olla oikeus asua kodissaan niin, ettei taustameluna kuulu koko ajan kolinaa, 
paukutusta eikä varsinkaan räjäytyksiä. Muistuttajalla itsellään on kokemusta työsken-
telystä murskauslaitoksella, joten tuntee toiminnan. Murskaus, räjäyttelyt ja muut toi-
minnat on mahdotonta sijoittaa ”olemassa olevien kasojen” suojaan tai muutoin estää 
melun ja pölyn leviäminen murskaamolta. Toiminta vaikuttaa monen kilometrin sä-
teellä vähentäen asuinviihtyvyyttä, alentaen alueen arvoa ja vaikuttaen Jyväskylän 
imagokuvaan ja tonttien haluttavuuteen ko. alueella. Muistuttaja on myös huolestunut 
lisääntyvästä raskaasta liikenteestä. Muistuttaja viittaa kaupungin ympäristöraporttiin 
ja toteaa Rudus Oy:n hankkeen rikkovan useita raportin kohtia (mm. liikennemelulle 
altistumista ennaltaehkäistään ja vähennetään). Toiminta vaikuttaa myös suoraan alu-
een pintavesien laatuun, jotka jo nyt ovat tyydyttävässä kunnossa. Louhintaa voi suo-
rittaa muuallakin ja kaupungin tehtävänä on etsiä ja tarjota vaihtoehtoinen paikka yri-
tykselle. Muistuttaja viittaa myös vastaavanlaiseen tapaukseen kaupungin alueella, jos-
sa maa-ainestenotto lopetettiin, kun lähelle kaavoitettiin asutusta. Jos nyt toiminta sal-
litaan, asetetaan kuntalaiset eriarvoiseen asemaan keskenään.  
 
Muistuttaja 44 vastustaa luvan myöntämistä, sillä se ei halua lisää melua ja saasteita 
asuinalueen läheisyyteen. Alueella toimii jo kaksi vastaavanlaista toimintaa, jotka vai-
kuttavat asumismukavuuteen. Melu, räjäytykset ja ilmansaasteet lisääntyvät rajusti. 
Myös liikenteen lisääntyminen huolestuttaa.   
 
Muistuttaja 45 käsityksen mukaan suuren louhimoyhtiön tuominen rauhallisten lähiöi-
den tuntumaan jo kolmanneksi louhimoyritykseksi ei vaikuta vastuunalaiselta ja harki-
tulta ympäristösuunnittelulta. Noin 2 km:n sisällä nykyisestä louhimopaikasta sijaitsee 
Terttumäen, Haukkamäen ja Nuutin omakotitaloalueet. Louhimotoiminnan laajenta-
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minen on ristiriidassa ympäristönsuojelulaissa mainittujen viihtyvyystekijöiden kanssa, 
konkreettisista haittavaikutuksista puhumattakaan. Muistuttajan asunnossa on juoma-
laseja rikkoutunut räjäytystöiden takia ja lähinaapurustossa on myös kiinteistöjä, joissa 
epäillään rakennusten hiushalkeamien olevan räjäytystöiden seurauksia. Mikäli melu-
haitta ja räjäyttely lisääntyy, lupaa ei tule myöntää.  
 
Muistuttaja 46 asuu Eerolan alueella, jonne kuuluu nykyisten toimijoitten räjäyttely ja 
meluhaitat. Räjäytykset tuntuvat maaperän tärinänä ja muistuttaja on huolissaan täri-
nän vaikutuksista kiinteistön rakenteille. Uuden louhimon myötä räjäyttely lisääntyisi 
moninkertaisesti, mikä tuottaa myös melua ja pölyä. Olisi edesvastuutonta myöntää lu-
paa asuinalueen läheisyyteen. Nuutin lähialueiden asumismukavuus ja imago kärsivät 
ja kiinteistöjen rakenteet heikkenevät räjäytyksistä, mikä johtaa kiinteistöjen arvon 
alenemiseen. Ympäristövaikutukset voivat ulottua pohjaveteen asti riippuen siitä miten 
louhoksen ”jätevedet” hoidetaan. Em. syiden takia luvan myöntämistä vastustetaan.  
 
Muistuttaja 47 on asunut Saarenmaantien ja Pykälistönkujan liittymäkohdassa vuosi-
kymmeniä. Jyväskylän kaupungin ja Lemminkäisen toiminnot ovat haitanneet melu- ja 
pölyongelmineen astmaatikon asumisviihtyvyyttä. Huonosti hoidetun Pykälistönkujan 
pöly- ja meluhaitat koetaan raivostuttavina. Muistuttaja epäilee kiviaineksen laatua ja 
tarvetta laajamittaiselle maa-ainestenotolle. Perheiden vapaa-aikaa tulee kunnioittaa, 
eikä klo 18 jälkeen tai viikonloppuisin tapahtuvaa toimintaa tule hyväksyä. Tehdyn 
melumallinnuksen asianmukaisuutta epäillään, sillä epäselväksi jää miten paljon melu-
tasot ylittyvät. Impulssimelun huomiotta jättäminen epäilyttää, sillä muistuttaja on ko-
kenut näitä meluhaittoja viimeiset 10 vuotta. Tiilet seinissä ovat halkeilleet, mutta 
toimijat eivät ota vastuuta asiasta. Selvityksessä ei ole huomioitu Saarenmaantien me-
luhaittoja. Muistuttaja vaatii, että taloon asennetaan pysyvä tärinämittari ja että kau-
punki tehostaa valvontaa, pyytää puolueettoman asiantuntijalausunnon melun- ja lii-
kenteen haittavaikutuksista sekä käsittelee luvan vasta alueen kaavoituksen saatua 
lainvoiman. Muistuttaja toteaa ylisuuren raskaan liikenteen olevan turvallisuusriski 
kapealla Saarenmaantiellä, jolta puuttuu kevyen liikenteen väylä. Muistuttaja ottaa 
esille louhoksen viereen sijoittuvan suljettuun kaatopaikkaan liittyvät vesien vuoto-
ongelmat. Esitetty toiminta saattaa vaarantaa lähijärvien puhtauden ja toimialueen poh-
javeden. Lähitaloissa on useita porakaivoja ja kotitalouden käytössä oleva lähde, jotka 
voivat pilaantua. Jos lupa hyväksytään, tulee toimija velvoittaa kaivojen näytteenot-
toon määräajoin. Lisäksi epäillään kiinteistöjen arvon alenevan ja alueen tonttimyyn-
nin vaikeutuvan.  
 
Muistuttaja 48 vastustaa luvan myöntämistä ympäristöhaittojen takia.  
 
Muistuttaja 49 ei hyväksy luvan myöntämistä, sillä jo nykyiset toimijat aiheuttavat me-
luhaittoja Terttumäessä. Melun takia normaali asuminen pihalla häiriintyy eikä lähi-
alueen ulkoilumaastoa voi hyödyntää virkistykseen melun takia.  
 
Muistuttaja 50 asuu Haukkamäessä noin kilometrin etäisyydellä Kuormaus ja Raivaus 
Perälän louhimolta ja noin 2 kilometrin etäisyydellä suunnitellusta louhimosta. Muis-
tuttaja on huolissaan Haukkamäkeen kohdistuvista meluhaitoista, sillä nykyiseltä Perä-
län alueeltakin kuuluu erittäin selvästi murskausääni ja se on erittäin häiritsevää var-
sinkin ilta-aikaan.  
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Muistuttaja 51 on huolissaan Saarenmaantien liikenneturvallisuudesta, sillä erityisesti 
Elovainion alueen koululaisten tien ylitys on vaarallinen. Jos hanke toteutuu, toivotaan 
toimia Saarenmaantien ylittämiskohdan parantamiseksi. Lisäksi toivotaan kesäajan 
melua tuottavan toiminnan rajoittamista.  
 
Muistuttaja 52 vastustaa luvan myöntämistä, koska siitä aiheutuisi meluhaittaa asutuk-
selle, liikennemäärät lisääntyisivät tarpeettoman suuriksi Saarenmaantiellä vaarantaen 
liikenneturvallisuutta. Liikennemelu vaikuttaisi talojen arvoon ja viihtyvyyteen. Toi-
minta-ajat koetaan liian pitkiksi ja huomioon pitäisi ottaa myös yötyötä tekevät. Ny-
kyisestä räjäytystoiminnasta johtuva tärinä tuntuu Terttumäessä asti ja uuden toimijan 
myötä tärinä lisääntyy, mikä rasittaa rakennuksia ja aiheuttaa niille mahdollisesti pysy-
viä vaurioita. Toiminnan pöly koetaan rasitteeksi ja epäillään, ettei ole keinoja pölyn 
hallitsemiseksi. Samalla epäillään, että pölyntorjunnassa mahdollisesti käytettävät ke-
mikaalit pilaavat maaperää ja rasittavat ympäristöä. Muistuttajan mukaan kauempana 
asutuksesta löytynee sopivampiakin paikkoja. Epäillään, että toiminto vähitellen laa-
jenisi nyt haetusta.  
 
Muistuttaja 53 katsoo, ettei näin suuria ympäristöhaittoja aiheuttavaa toimintaa voi sal-
lia lähelle asutusta, sillä välittömällä vaikutusalueella on runsaasti asutusta. Toiminnot 
aiheuttaisivat erittäin kovaa ja häiritsevää melua sekä pölyä. Kuljetusreitillä lisääntyvä 
raskas liikenne aiheuttaa haittoja. Muistuttaja vastustaa erityisesti esitettyjä toiminta-
aikoja ja toiminta tulee sallia vain arkisin klo 7-16. Nykyisinkin toiminta-ajat ylitetään 
ja valvontaa pitäisi tehdä nykyistä tiukemmin. Lupaa toiminnan aloittamiseksi ennen 
luvan lainvoimaisuutta ei tule myöntää. 
 
Muistuttaja 54 on huolissaan lisääntyvän liikenteen määrästä alueella sekä liikennetur-
vallisuuden vaarantumisesta erityisesti Elovainion alueella. Muistuttaja kyselee voisi-
ko liikennöintiä järjestä jotain muuta kautta? 
 
Muistuttaja 55 vastustaa suunniteltua murskaamoa.  
 
Muistuttaja 56 vastustaa ensisijaisesti luvan myöntämistä liikenneturvallisuus-, mah-
dollisten terveyshaitta- ja kiinteistön arvonalenemisseikkojen takia. Terveydelle vaa-
rallisen kivipölyn määrät huolettavat ja muistuttaja haluaa tietoa pölyn leviämisen ja 
pitkäaikaisaltistumisen vaikutuksista. Myös meluhaitta on huomattava. Jos lupa kui-
tenkin myönnetään, liikennejärjestelyt tulee hoitaa kuntoon.  
 
Muistuttaja 57 vastustaa luvan myöntämistä, koska jo nykyiset toiminnot ovat melui-
neen, pölyineen ja tärinöineen häiritseviä. Ympärivuotista toimintaa ei tule sallia ja ke-
sälomakausi pitää rauhoittaa, sillä asumisviihtyvyys menetetään ja asuntojen arvo pu-
toaa, jos toimintaa on kesällä. Muistuttaja kokee kaavoituksen epäonnistuneen, kun 
asuinalueita on kaavoitettu lähelle louhimoita. Lisäksi otetaan esille Saarenmaantien ja 
Ruokkeentien risteysalueen liikenneongelmat.  
 
Muistuttaja 58 vastustaa ensisijaisesti hakemusta, koska toiminnasta aiheutuisi koh-
tuuttomia haittoja asukkaille. Samalla viitataan jo nykyisten toimijoiden meluhaittoi-
hin ja Saarenmaantien liikenneturvallisuusseikkoihin. Jos lupa myönnetään, on toimin-
ta-aika rajoitettava 1.9 – 30.4 ajalle arkisin klo 8-16 tapahtuvaksi. Lisäksi toimija on 
velvoitettava riittävään melu-, pöly- ja yms. suojaukseen.  
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Muistuttaja 59 vastustaa lupaa, koska jo nykyiset toiminnat aiheuttavat tärinä, melu- ja 
pölyhaittoja, eivätkä kivenlouhinta ja murskaus sovi näin lähelle asutusta.  Räjäytysten 
epäillään vaikuttavan talojen rakenteisiin ja vaikuttaneen jo syntyneeseen kodinhoito-
huoneen ikkunan halkeamiseen.  
 
Muistuttaja 60 vaatii, että vuotuiset toiminta-ajat tulisi olla yhtenevät muiden alueella 
vastaavaa toimintaa harjoittavien toimijoiden kanssa. Puhtaiden maamassojen vas-
taanotossa ja loppusijoittamisessa tulee huomioida alueen jatkokäyttö, sillä alue on 
strategisessa yleiskaavaehdotuksessa merkitty tilaa vaativien työpaikkojen alueeksi. 
Lupakäsittelyssä tulisi harkita onko suunniteltu n. 1,5 ha:n ylijäämämaavalli tarkoituk-
senmukainen huomioiden em. kaavaehdotus.  
 
Muistuttaja 61 tuo esille Saarenmaantien liikenneturvallisuuteen liittyviä seikkoja ku-
ten tien kapeus, huono näkyvyys ja kevyen liikenteen väylän puuttuminen. Muistuttaja 
pyytää, että Saarenmaantielle rakennettaisiin kevyen liikenteen väylä.  
 
Muistuttaja 62 vastustaa luvan myöntämistä, sillä jo nykyisten toimijoiden melu ja rä-
jäytykset ovat häiritseviä ja vaikuttavat asumismukavuuteen Terttumäessä. Myös ny-
kyinen liikennöinti koetaan haitaksi ja toivotaan liikenteen ohjautuvan muuta kuin 
Terttumäen kautta. Kiinteistöjen arvojen pelätään alenevan louhimon myötä.  
 
Muistuttaja 63 vastustaa luvan myöntämistä, sillä ei halua lisää melua ja liikennettä 
Saarijärventielle. Yötyöläiset häiriintyvät melusta, joka on jo nyt järkyttävää. (liikenne 
ja melu) 
 
Muistuttaja 64 vastustaa luvan myöntämistä, koska kiinteistön arvo alenisi.  
 
Muistuttaja 65 vastustaa luvan myöntämistä lähialueen asukkaille aiheutuvan kohtuut-
toman rasituksen takia ja esittää vaihtoehtoisen paikan kartoittamista toiminnalle. 
Muistuttaja ottaa esille Palokan alueen liikenneongelmat ja uskoo toiminnan myötä 
ongelmien (mm. melu- ja pakokaasupäästöt) lisääntyvän. Hakemuksessa esitettyjä 
toiminta-aikoja pidetään liian pitkinä ja lisääntyvä melu-, pöly- ja tärinähaitta laskee 
kiinteistöjen arvoa. Lisäksi halutaan tietää, miten toiminta vaikuttaa louhintatoiminnan 
läheisyydessä olevien virkistysalueitten käyttöön sekä miten alueen vesiolosuhteet ja 
räjäytysten vaikutus niihin on selvitetty. Meluhaitan lisäksi räjäytykset aiheuttavat tä-
rinää ja pölyä vähentäen alueen viihtyisyyttä ja haitaten erityisesti herkimpien (mm. 
astmaatikkojen) elämää.  
 
Muistuttaja 66 vastustaa luvan myöntämistä, sillä myönteinen päätös olisi ristiriidassa 
Suomen perustuslain omaisuuden suojaa koskevan 15 §:n kanssa. Lupaa toiminnan 
aloittamiseksi ennen lainvoimaisuutta ei tule myöntää. Muistuttaja epäilee, että kiin-
teistöjen arvo laskee lisääntyvien melu-, tärinä-, pöly- ja liikennehaittojen vuoksi. Jotta 
lupa ei olisi vastoin perustuslakia ja jotta lupa ylipäänsä voitaisi myöntää, vaaditaan 
määräyksiä mm. asuinalueen kiinteistöjen arvojen seurannasta verrokkialueeseen ver-
rattuna ja mahdollisen arvon aleneman korvaamista sekä pöly- ja meluvaikutusten jat-
kuvasta seurannasta ja raportoinnista. Lisäksi tulee järjestää kyselyitä subjektiivisista 
vaikutuksista ja toiminnanharjoittajan tulee nimetä henkilö tähän tehtävään. Tärinäseu-
rantaa tulee tehdä jokaisen räjäytyksen yhteydessä eri puolilla vaikutusaluetta, pohja-
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vedenlaatua tulee tarkkailla vaikutusalueen kaivoista vähintään 4 krt/vuosi ja tuloksista 
on raportoitava asukkaille. Rudus Oy on velvoitettava pesemään aiheuttamansa pöly 
Saarenmaantieltä. Lisääntyvään liikenteeseen ja liikennehaittoihin liittyen vaaditaan 
hakijaa rakentamaan kiertoliittymä Saarenmaan- ja Ruokkeentien risteykseen. Saaren-
maantielle on asennettava jatkuva nopeudenvalvonta. Toiminta-aikojen tulee olla vas-
taavia kuin muilla alueen toimijoilla ja niiden valvomiseksi tulee järjestää kiinteä ja 
julkinen melumittaus ja raportoinnin tulee tapahtua Web-pohjaisessa järjestelmässä. 
Luvan tulee olla määräaikainen, ensin enintään 2 vuotta. Alue tulee olla maisemoitu 
lupa-ajan päättyessä. Mikäli lupaehtoja rikotaan, toiminta on keskeytettävä.  
 
Muistuttaja 67 pyytää, että lupaa ei myönnetä, sillä suunnitellussa laajuudessaan toi-
minta ei sovi asuinalueen läheisyyteen siitä aiheutuvan melu-, pöly-, terveys- ja turval-
lisuushaittojen sekä kiinteistöjen arvon alenemisen takia. Muistuttaja viittaa valmis-
teilla olevaan kaavaan ja toteaa, että lupaa ei saa myöntää kaavan vastaisesti. Toimin-
nan takia asumisviihtyvyys heikkenee ja hanke vaarantaa asukkaiden oikeuden terveel-
liseen ja viihtyisään asuinympäristöön. Toimintaa ei saa aloittaa muutoksenhaun aika-
na.  
 
Muistuttaja 68 vaatii huomioimaan samanaikaisesti alueella olevien toimintojen yh-
teisvaikutukset lupaa myönnettäessä ja tarkkailua tehtäessä. Muistuttaja viittaa ole-
massa olevien toimintojen rajoitettuihin toiminta-aikoihin ja toiminnoista Nuutin 
asuinalueelle häiritsevänä kantautuvaan impulssimaiseen meluun ja vaatii porauksen, 
louhinnan, rikotuksen ja murskauksen toiminta-aikojen rajoittamista arkipäiviin klo 7-
17 ajalle. Ilmoitettujen liikennemäärien epäillään olevan alimitoitettuja ja lisääntyvä 
liikenne olisi turvallisuusriski Nuutin ja Elovainion alueen asukkaille. Kuljetusten 
määrän pienentämiseksi vaaditaan rajoittamaan tuotantomääriä. Kuljetusaikoja vaadi-
taan myös rajoittamaan sekä ohjaamaan raskaat kuljetukset Saarenmaantieltä länteen.  
 
Muistuttaja 69 vaatii toiminnanharjoittajaa tekemään kiinteistölleen kuntokartoituksen 
ja korvaamaan aiheuttamansa vahingot kiinteistölle. Lisäksi vaaditaan luvanhakijalta 
kaivoveden säännöllistä tarkkailua ja kaivon mahdollisesti tyhjentyessä käyttöveden 
järjestämistä kiinteistölle. Toiminta-ajoissa on noudatettava ns. hiljaisuusaikoja, jotta 
oikeus rauhalliseen asumiseen tien varressa turvataan. Asfaltin valmistusta ei saa aloit-
taa klo 5. Jos lupaehtoja rikotaan, on luvanhaltijan korvattava aiheuttamansa haitat. 
Toimintaa ei saa aloittaa ennen luvan lainvoimaisuutta.  
 
Muistuttaja 70 vastustaa luvan myöntämistä, sillä jo nykyään ko. toimintaa on liikaa ja 
toiminnalla tulisi olemaan terveysvaikutuksia tuhansien asukkaiden elämään. Toimin-
nasta aiheutuisi jatkuvaa pitkäkestoista melua sekä pölyä ja niistä seuraavia negatiivi-
sia terveysvaikutuksia. Asfaltin valmistuksesta vapautuu ympäristöön karsinogeeneja 
ja toiminta vaikuttaa 1,5 km:n etäisyydellä olevan Kirrin pohjavesialueeseenkin. Rä-
jäytystärinä aiheuttaa haittaa luonnolle ja rakennuksille sekä stressireaktioita etenkin 
lapsille. Alueella peruskallio kulkee monin paikoin pinnassa ja moni talo on rakennet-
tu aivan peruskallion päälle esim. Koppalankaarella. Ennen luvan myöntämistä tulisi-
kin tehdä koemittauksia, joissa todellinen tärinä saataisiin selvitettyä. Lisäksi tuodaan 
esille liikenteeseen liittyviä ongelmia ja vaaditaan alueellista kokonaistarkastelua asi-
asta. Lupakäsittelyssä tulisi huomioida myös kartoitetut luontokohteet kuten liito-
oravien suosima Haukkamäki ja korpikosteikkoja sisältävä Terttumäki. Jos lupa 
myönnetään, tulee toiminta-aikoja rajoittaa asukkaiden rauhoittumisajan turvaamiseksi 
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siten, että arkipyhinä ja viikonloppuina ei olisi toimintaa ja arkisin työaika olisi klo 7-
17. Ympärivuotista toimintaa ei tule sallia, jotta asukkaille turvataan myös hiljaisia 
kuukausia. Rudus Oy:n tulisi myös huolehtia, että kuljettajat noudattavat nopeusrajoi-
tuksia, ilmoitettuja liikennemääriä ei ylitetä ja teille rakennetaan hidastetöyssyjä. Me-
lua, hiukkasia, tärinää ja liikennemääriä tulee seurata jokaisella aluetta ympäröivällä 
asuinalueella. Mittaustulosten tulee olla reaaliaikaisesti ja julkisesti nähtävillä, millä 
olisi vaikutusta asukkaiden kokemaan viihtyisyyden vähenemiseen ja toisaalta ohjaisi 
toimijaa pysymään lain mukaisissa raja-arvoissa. Myös räjäytyksistä tulisi tiedottaa 
julkisesti etukäteen esim. tekstiviestillä ja verkkosivuilla.  
 
Muistuttaja 71 vastustaa luvan myöntämistä, sillä hankkeella olisi kielteisiä vaikutuk-
sia luontoon, asumisviihtyvyyteen, liikenneturvallisuuteen ja kiinteistöjen arvoon. 
Toiminnan vaikutukset olisivat laajimmat melun osalta, missä yhteydessä viitataan 
tehtyyn yhteismelumallinnukseen ja sen puutteellisuuteen. Laskelmissa ei ole huomioi-
tu impulssimaisen melun, joka erityisesti räjäytysten yhteydessä on voimakasta, eikä 
vuodenaikojen, ilmavirtausten suunnan, ilman lämpötilan ja Saarenmaantien liikenteen 
vaikutusta. Tehdyn ennustemallin mukaan keskimääräinen melutaso ylittää 50 dB lä-
himpien häiriintyvien kohteiden kohdalla ja kymmenien talouksien kohdalla melutaso 
on yli 45 dB. Mallinnuksen puutteellisuuden takia jää epävarmaksi miten paljon melu-
taso tulisi ylittämään sallitut raja-arvot. Ennen päätöstä tulisi hankkia puolueeton nä-
kemys toiminnan meluvaikutuksista. Muistuttaja on osaltaan jo tarkastuttanut tehdyt 
melumallinnukset asiantuntijalla ja ko. asiantuntija-arvio on liitetty muistutukseen. 
Asiantuntija-arviossa kiinnitetään huomiota kahden meluselvityksen keskinäisiin risti-
riitaisuuksiin impulssimaisen melun arvioinnissa sekä impulssimaisuuskorjauksen 
puuttumiseen. Mallinnusta ei ole tehty pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen, sillä mal-
linnuksessa käytetyt arvot maanpinnan akustiselle kovuudelle ovat vääriä. Lisäksi sel-
vitys on johdatteleva, ei objektiivinen. Melulähteiden käyttöasteet ja äänitehotasot on 
perusteltu riittämättömästi, sillä käyttöasteiden selvitys olisi tehtävä riippumattoman 
tahon toimesta ja äänitehotasot mitattava kansainvälisten mittausstandardien ISO-3744 
tai ISO-3744 mukaan. Räjäytystärinän epäillään vaurioittavan rakennuksia ja ympäris-
töön kulkeutuva kivipöly voi olla merkittävä asumisviihtyvyyteen, luonnonympäris-
töön, terveyteen ja muuhun elinkeinotoimintaan (mm. lähialueen hedelmätarha) vai-
kuttava haitta. Asfaltin valmistukseen liittyy myös mahdollisia terveysvaikutuksia ja 
hajuhaittaa. Suunnitellusta maavallista epäillään irtoavan kiintoaineita vesistöön ja eri-
tyisesti vaarassa voi olla läheinen lähde, josta yksi kiinteistö (Pykälistö) ottaa käyttöve-
tensä. Suunnitelma-alueen vesien johtamisen epäillään aiheuttavan entisen kaatopaikan 
myrkkyjen liikkeellelähdön. Samalla mainitaan kohdealueen lounaiskulmassa sijaitse-
vasta entisestä kaatopaikasta, jolta todennäköisesti vapautuu ympäristölle ja terveydel-
le haitallisia aineita, jos kaivu ulottuu ko. alueelle. Suunniteltu toiminta lisäisi liiken-
nettä huomattavasti ja laskelman mukaan vuosittain liikenteeseen tulisi n. 6 500 ras-
kaan ajoneuvoyhdistelmän lisäys, mikä vaarantaisi mm. liikenneturvallisuutta muu-
toinkin ruuhkaisella Saarenmaantiellä. Toiminnalla ei saa myöskään vaikeuttaa tulevia 
kaavoitusvaihtoehtoja. Toimintaa ei saa aloittaa ennen luvan lainvoimaistumista.  
 
Muistuttaja 72 vastustaa luvan myöntämistä, koska toiminta aiheuttaisi meluhaittaa ja 
sen seurauksena psykofyysistä rasitusta. Muistutuksessa tuodaan esille pääsääntöisesti 
samoja seikkoja kuin muistutuksessa 71. Tämän lisäksi todetaan toiminnan aiheutta-
van saastumista ja pölyhaittoja. Erityisessä vaarassa ovat lapset. Lisäksi pelätään kau-
pungin juomavesilähteenä käytettävän Tuomiojärven vaarantumista ja toiminnan riskit 
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tulisi selvittää tarkemmin. Päätöstä tehdessä tulisi huomioida ensisijaisesti terveen 
asuinympäristön turvaaminen.  
 
Muistuttaja 73 vastustaa luvan myöntämistä, sillä toiminnasta aiheutuva murskausme-
lu heikentää elämänlaatua asuinalueella, jossa on satoja asuinrakennuksia ja useita 
päiväkoteja. Lähimmät asuinalueet ovat noin kilometrin etäisyydellä ja yksittäisiä 
asuntoja on tätäkin lähempänä. Muistuttaja viittaa sallittuihin melutason raja-arvoihin 
ja Valviran selvityksiin. Muistuttajan esittämien laskelmien mukaan murskausmelu 
kuuluisi 680 m:n etäisyydellä 62,35 desibelin voimakkuudella ja vielä 1,1 km:n etäi-
syydellä 58,18 dB:n voimakkuudella, joten melu rikkoisi sallittuja raja-arvoja yli 1,5 
km:n etäisyydellä. Myös rekkaliikenne lisääntyisi ja aiheuttaisi 70-90 dB:n melutasoja. 
Liikenneturvallisuus kärsisi. Melu aiheuttaa kuulovaurioiden lisäksi muita terveyshait-
toja, joten muistuttaja haluaa tietää melunleviämisen hallintakeinoista. Muistuttaja on 
huolissaan tärinästä ja haluaa tietoa tärinävaikutusten huomioimisesta ja räjäytysvauri-
oiden korvaamisesta. Muistuttaja on liittänyt muistutukseen valokuvan jo aiemmin ta-
pahtuneesta vauriosta, jonka epäilee syntyneen räjäytyksistä. Muistuttaja ottaa esille 
myös paineaaltojen vaikutuksen ja niiden huomioimisen räjäytyssuunnittelussa. Pöly- 
ja hajuhaittojen seurannasta ja torjunnasta halutaan myös lisää tietoa. Muistuttaja mai-
nitsee, että alueella asuu paljon hengitystiesairauksista kärsiviä ja lapsia, joiden ter-
veydestä on myös huolissaan. 
 
Muistuttaja 74 tuo esille, että toiminta-alueen läheisyydessä Nuutissa on päiväkoti. 
Lupakäsittelyssä on pyydetty huomioimaan, että suunniteltu toiminta ei aiheuta päivä-
hoitotoiminnalle minkäänlaista haittaa tai häiriötä kuten melua, tärinää, hajua, pölyä, 
viihtyisyyden laskua, raskaan liikenteen tuomaa turvallisuusriskiä sekä ennen kaikkea 
terveyshaittaa.   
 
Muistuttaja 75 vastustaa luvan myöntämistä, koska toiminnasta aiheutuu kohtuuttomia 
haittoja lähiympäristön asukkaille. Jo nykyisistä toiminnoista aiheutuu meluhaittaa, 
vaikka toiminnot ovat laajuudelta nyt suunniteltua pienemmät. Raskaan liikenteen li-
sääntyvää kuormitusta ei ole huomioitu ja liikenneturvallisuus vaarantuisi. Suunnitel-
mat eivät ole realistisia, eikä melutason lisäystä ole tutkittu riittävästi ja luotettavasti.   
 
Muistutukset 76 ja 77 ovat samansisältöisiä ja niissä vastustetaan ensisijaisesti luvan 
myöntämistä, sillä ympäristönsuojelulain edellytykset luvan myöntämiseksi hakemuk-
sen mukaiselle toiminnalle eivät täyty. Muistutuksissa epäillään melumallinnuksen 
luotettavuutta ja vaaditaan tarkistuttamaan melumallinnus ulkopuolisella asiantuntijal-
la virheiden korjaamiseksi. Louhinta-alueelta vaaditaan tehtäväksi myös selvitys kal-
lioperän arseenipitoisuudesta sekä tekemään selvitys siitä, miten estetään mahdollisesti 
räjäytyksistä johtuva vanhan kaatopaikan pilaantuneiden vesien kulkeutuminen alueen 
ojiin. Jos lupa myönnetään, vuotuinen toiminta-aika tulee rajata 15.8 – 31.5 ajalle ar-
kipäiviin klo 7-22, mikä vähentäisi vuosittaista kokonaismelua. Kaavan keskeneräi-
syys tulee myös huomioida ja siksi lupaa ei tule myöntää ennen kuin tarkempi kaava 
alueelle selkeytyy. Muistuttajien mielestä maankaatopaikkatoiminta ei ole järkevää, 
sillä täyttömaat joudutaan todennäköisesti poistamaan alueen rakentamisen yhteydessä, 
mikä kuormittaa ylimäärin ympäristöä.  
 
Muistuttajat 78,79,80,81 ja 82 ovat jättäneet samansisältöisen muistutuksen, joissa en-
sisijaisesti vastustetaan luvan myöntämistä, sillä toiminnasta liikenne mukaan lukien 
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aiheutuu suuria ympäristöhäiriöitä ja -haittoja, luontoarvojen ja viihtyisyyden menetys-
tä. Ympäristönsuojelulain edellytykset luvan myöntämiselle eivät näin ollen täyty. Ha-
kemuksen mukaisessa laajuudessaan kyse on mittavasta tuotannonaikaisesta häiriöteki-
jästä ja lopullisia menetyksiä aiheuttavasta toiminnasta. Muistuttajien käsityksen mu-
kaan toimintaa on mahdotonta järjestää aiheuttamatta vakavia melu- ja pölyhaittoja ja 
liikenneturvallisuuden vaarantumista. Hakemuksen mukaisessa laajuudessaan toimin-
ta-ajoista aiheutuisi sietämätöntä melua jopa 3 kilometrin säteellä. Alueen luontoarvo-
ja menetettäisi. Alueen lähivirkistysarvo mitätöityisi, sillä louhosalueen meluhaitta-
alueella Nuutissa ja Terttumäessä on VL-kaavamerkinnällä osoitettuja lähivirkistys-
alueita. Murskausmelu aiheuttaa terveysriskin Nuutin ja Terttumäen asukkaille, sillä 
toiminnan melu ylittää häiritsevyysvaikutuksen kynnystason 42 dB ja siten laskee 
asukkaiden hyvinvointia sekä on WHO:n mukaan terveyshaitta. Lisäksi epäillään, että 
louhosalueen kallioperästä vapautuisi syöpävaarallista arseenia ilmaan ja vesiin ja lii-
kenneturvallisuus ruuhkaisella Saarenmaantiellä vaarantuisi lisääntyvän liikenteen 
myötä. Toiminnalle ei tule missään tapauksessa myöntää aloituslupaa, koska hanke on 
ristiriidassa ympäristönsuojelulain edellytysten kanssa. Jos lupa kuitenkin myönnetään, 
vaaditaan toiminta-aikaa rajoitettavan siten, että vuosittainen toiminta aika on 15.8. – 
31.5 ja vuorokautinen toiminta-aika arkisin klo 7-17 ja yhdessä muistutuksessa klo 7-
18. Muita yksittäisissä muistutuksissa esille tuotuja seikkoja ovat mm. asfalttiaseman 
hajuhaitat ja raskasmetallien pääsy maaperään ja vesiin, melumallinnuksesta todettava 
sallittujen melutasojen ylittymien useilla kiinteistöillä ja mallinnuksesta puuttuva im-
pulssimelukorjaus. Yhdessä muistutuksessa on tuotu myös esille Jyväskylän kaupun-
gin Muuramen kunnan murskausluvasta tekemä valitus, jossa asuinalueen läpi kulke-
van liikenteen katsottiin vähentävän ympäristön yleistä viihtyisyyttä. Sama muistuttaja 
viittaa myös kaupungin tavoitteisiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä 
kiinteistönomistajille myyntitilanteessa annettujen lupausten rikkomiseen.  
 

 Lausunnot  
Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto on lausunnossaan 22.10.2014 todennut, 
että lupa voidaan myöntää, mikäli murskausaseman sijoittumisessa ja toiminnassa 
noudatetaan valtioneuvoston asetuksessa (800/2010) kivenmurskaamoiden ympäris-
tönsuojelulle asetettuja vaatimuksia (ilmanlaatu, pöly, melu, pohjaveden suojelu, jäte-
vedet ja jätehuolto). Lisäksi vaaditaan, että kesäaikana (1.6. - 31.8.) murskaamista, po-
raamista, rikotusta ja räjäytyksiä ei tule tehdä, kuormaaminen ja kuljetukset tulee teh-
dä arkipäivisin klo 7-20 välisenä aikana eikä murskaamista, poraamista, rikotusta, rä-
jäytyksiä, kuormauksia tai kuljetuksia saa tehdä viikonloppuisin eikä arkipyhinä. Lai-
toksen toiminta tulee toteuttaa siten, että valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mu-
kaisia melutason ohjearvoja ei ylitetä ja melun torjuntatoimenpiteiden riittävyys tulee 
varmistaa melumittauksin lähimmiltä kiinteistöiltä toiminnan alkuvaiheessa sekä tar-
vittaessa myös jatkossa. Mittauspiste tulee valita siten, että tulokset kuvaavat asukkai-
siin kohdistuvaa tyypillistä melualtistusta ja antavat riittävän luotettavan ja edustavan 
kuvan melun alueellisesta ja ajallisesta vaihtelusta sekä melun syistä. Toiminnasta ei 
saa aiheutua pölyhaittaa ja laitokselle johtavien teiden ja muun toimintaympäristön pö-
lyntorjunnasta on huolehdittava tarvittaessa kastelemalla ja samalla vaaditaan, että 
kastelusta tulee pitää kirjaa. Rudus Oy:n tulisi selvittää myös muiden alueen vastaavi-
en yrittäjien kanssa laitokselle johtavan tien asfaltoimisen vaikutusta melu- ja pöly-
haittojen vähentämiseksi alueella. Lähialueen talousvesikaivojen vedenlaadun turvaa-
misesta on huolehdittava ja niiden veden laatu tulee tutkia ennen louhinta- ja murs-
kaustoiminnan aloittamista sekä toiminnan alettua esim. vähintään kerran vuodessa. 
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Ajankohtina, jolloin alueella ei ole toimintaa, alue on suljettava esim. puomilla. Alu-
een käyttötarkoitus ja aukioloajat on käytävä ilmi opastaulusta, joka sijoitetaan sisään-
tulotien varteen. 
 
Naapuritilalla olevan suljetun kaatopaikan hallinnoija (Mustankorkea oy) on 
6.10.2014 sähköpostilla toimittamassaan kannanotossaan todennut, että kaatopaikan 
reunaojien vesiä ei ohjata ko. suotovesialtaaseen. Suotovesialtaaseen johdetaan vain 
vanhan suljetun kaatopaikan suotovedet (sisäisiä vesiä) ja käsitellään maasuodattimel-
la. Suotovesialtaan kohdalla ympärysojien vedet johdetaan putkea pitkin purkuojaan, 
joka johtaa vedet Tuomiojärveen. Kyseinen putki on rakennettu yhdessä Lemminkäi-
sen kanssa. Tässä yhteydessä tulee selvittää riittääkö putken kapasiteetti myös Ruduk-
sen alueelta johdettaville vesille. Jos putken kapasiteetti ei riitä voi vedenpaine aiheut-
taa mahdollisesti ongelmia vanhalle suljetulle kaatopaikalle (vesi purkautuu jätetäytön 
sisään) ja Lemminkäisen alueelle. 
 

Tarkastukset ja neuvottelut 
Luvan valmistelija on tutustunut alueeseen maastokäynnillä 26.9.2014. Maastokäynnil-
lä valmistelija totesi, että lähinnä aluetta oleva talousvesikaivo (lähdekaivo) sijaitsee 
Pykälistön RN:o 31:3 tilalla noin 150 metriä suunnitellusta kaivualueesta luoteeseen 
kiinteistölle vievän tien länsipuolella. Etäisyys meluvallista lähdekaivoon on n. 120 
metriä. Katajarinteentiellä ja Pykälistönkujan alkupäässä olevilla kiinteistöillä on ren-
gaskaivot. Lähin porakaivo on kiinteistöllä Katajisto 31:5 noin 400 metriä ottamisalu-
een reunasta lounaaseen. Alueen itäpuolella kulkeva kaatopaikan reunaoja on melko 
umpeenkasvanut ja kasvipeitteinen. Ojassa virtaavan veden määrä oli käynnin aikana 
vähäinen. Ojan vedet kulkevat Lemminkäisen asfalttiaseman vieressä olevan laskeu-
tusaltaan suuntaan.  
 
Hakemuksen johdosta järjestettiin neuvottelu hakijan kanssa 7.10.2014.  
 

Hakijan kuuleminen ja vastine 
Hakija on antanut 11.11.2014 vastineen muistutuksiin ja lausuntoihin. Muistutusten 
suuresta määrästä johtuen hakija ei vastaa erikseen kaikkiin muistutuksiin, vaan antaa 
vastineensa muistutuksissa esitettyihin asiakokonaisuuksiin. Samassa yhteydessä vas-
tataan myös ympäristöterveysjaoston lausuntoon.  
 
Vastaus Mustankorkea Oy:n lausuntoon: 
 
Ramboll Oy/Janne Huttunen on tehnyt maastokäynnin kaatopaikan oja-alueelle 
8.10.2014 ja todennut ko. ojan olleen tuolloin kuiva. Käynnin perusteella tien alituksen 
rumpu on kooltaan Ø 315/275, joten siitä menee maksimissaan vettä läpi 120 l/s. Koko 
ojan valuma-alueen koko on noin 10 ha, josta arvioidaan 60l/s sadannalla tulevan mi-
toitusvirtaaman verran vettä (hulevesiopas, valumakerroin 0,2). Siten rumpu on riittävä 
vesimäärän johtamiseen. Todellisuudessa louhittavan alueen vesimäärä tulee olemaan 
pienempi kuin nykyisin, koska mitoitusperusteena olevan rankkasateen aikana vesi va-
rastoituu irtilouhittuun ja murskeella kiilattuun pohjaan ja valuu sieltä tasausaltaiden 
kapasiteetin rajoissa ojaan. Jos vedet jostain syystä padottuisivatkin purkuojaan, voi-
daan tien ali tehdä toinen rumpu nykyisen viereen. Vesienjohtamisreitin seuraava rum-
pu on 500 mm kokoinen, joten se vetää hyvin mitä vaan.  
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Vastaus muistutuksiin ja ympäristöterveysjaoston lausuntoon: 
 
1. Toiminnan vastuullisuus 
Rudus Oy:n arvoissa vastuullisuus on nostettu yhdeksi toiminnan avaintekijäksi. Työ-
turvallisuus ja ympäristövastuullisuus ovat olleet viime vuosina yhtenä tärkeimmistä 
toiminnan kulmakivistä, joihin on panostettu aiempaa enemmän. Rudus Oy on alansa 
edelläkävijä työturvallisuudessa ja edelläkävijyys on otettu tavoitteeksi myös ympäris-
tövastuullisessa toiminnassa. Rudus Oy:n ja sen aliurakoitsijoilta vaaditaan työturvalli-
suuskortti sekä ympäristöturvallisuuskortti. Ympäristöturvallisuuskortti on todettu hy-
väksi keinoksi kouluttaa henkilöstöä toimimaan ympäristövastuullisesti. Koulutukses-
sa henkilöstölle jaetaan ympäristöohjeet, joita noudatetaan kaikilla toimipisteillä.  
 
Rudus Oy:llä on sertifioidut ympäristö- ja laatujärjestelmät, joiden mukaan toimitaan 
kaikilla toimialoilla ja –pisteillä. Energiatehokkuuteen liittyen ollaan hakemassa myös 
sertifiointia. Edellä mainituista syistä johtuen Rudus Oy kiinnittää jokapäiväisessä 
toiminnassaan erityistä huomiota ympäristöasioihin ja hankkeen ennakkosuunnitteluun 
siten, että mahdolliset ympäristöhaitat olisivat mahdollisimman vähäiset.  
 
2. Toiminta-ajat 
Rudus Oy muuttaa esittämiään toiminta-aikoja siten, että kesäaikaan (1.6 -31.8) lou-
hintaa ja murskausta on klo 7-18 maksimissaan 1 kk:n ajan markkinatilanteen niin 
vaatiessa. Louhinta- ja murskausjaksot pyritään suunnittelemaan ja ajoittamaan 1.9 – 
31.5 väliselle ajanjaksolle. Markkinatilanteesta johtuen voi olla tarvetta louhinnalle ja 
murskaukselle myös kesäaikaan, mistä syystä em. toiminta-aikoja esitetään. Muilta 
osin haettuja toiminta-aikoja ei muuteta.  
 
3. Tuotantoalueen sijainti 
Alue sijaitsee vanhan kaatopaikan ja olemassa olevien louhimoiden vieressä teolli-
suusalueeksi kaavoitetulla alueella. Kallion louhinta on välivaihe, jossa tähdätään sii-
hen, että alue on tulevaisuudessa teollisuusalue. Alueen maaston muodoista johtuen 
(korkeustasot + 150 - +178) käyttö teollisuusalueena ei onnistu ilman alueen tasaamis-
ta. Alueen käyttö suunniteltuun tarkoitukseen onnistuu vain kallion louhinnalla ja 
murskauksella. Kaavoitetuille asuinalueille ei tule haittaa toiminnasta. Alueelle tehdyn 
luontoselvityksen mukaan alueella ei ole arvokkaita luontokohteita.  
 
Tuotantoalue sijaitsee lähimmilläänkin yli kilometrin etäisyydellä Nuutin ja Terttumä-
en asuinalueiden lähimmistä taloista ja välissä ovat mm. Lemminkäisen ja Perälän 
louhokset. Tuotantoalueetta lähinnä olevat rakennukset sijaitsevat etelä- ja länsipuolel-
la lähimmillään 300 m:n etäisyydellä. Toiminnan edetessä tuotantoalueen toiminnot si-
joittuvat korkeiden kallioseinämien suojaan. Toiminnasta ei tule aiheutumaan haittaa 
asuin- tai virkistyskäytössä oleville alueille, mikä varmistetaan ympäristötarkkailujen 
(melu, vedet jne.) avulla.  
 
4. Pohjavedet 
Tuotantoalue ei sijaitse pohjavesialueella. Rudus Oy tulee tekemään ennen toiminnan 
aloittamista kaivokartoituksen noin 500 m:n etäisyydellä toiminta-alueesta pohjoiseen, 
etelään ja länteen. Kartoitettavalla alueella on 7 asuinkiinteistöä. Kaivokartoituksen 
yhteydessä kaivoista mitataan pinnankorkeus (rengaskaivot) sekä otetaan vesinäyte, 
josta analysoidaan koliformiset bakteerit, e-coli, haju, maku, ulkonäkö, pH, sähkönjoh-
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tavuus, KMnO4-luku, nitriitti, nitraatti, ammonium, rauta, kloridi, väri, mangaani, 
fluoridi, kokonaiskovuus ja sameus. Kartoituksen jälkeen valitaan lähin kaivo, josta 
määritetään pinnan korkeus 2 krt/v (mikäli kyseessä on rengaskaivo) ja otetaan vesi-
näyte vuosittain syksyllä. Näytteestä tutkitaan parametrit, joihin kiviainesten otolla voi 
olla vaikutusta eli haju, maku, ulkonäkö, pH, sähkönjohtavuus, KMnO4-luku, nitriitti, 
nitraatti, ammonium, rauta, kloridi, väri ja mangaani.  
 
Hakija on tutustunut maastossa muistutuksissa esille tuodun lähdekaivon sijaintipaik-
kaan. Hakijan käsityksen mukaan kaivo kerää vetensä lähialueelta eikä suunnitellulla 
louhoksella tule olemaan vaikutusta lähteen vedenriittävyyteen. Lähdekaivo on muka-
na kaivokartoituksessa ja sen vuotuisesta tarkkailusta voidaan tehdä esitys kaivokartoi-
tuksen jälkeen. Pintamaiden kuorinnasta tai varastoinnista ei arvioida aiheutuvan hait-
taa pohjavesien käytölle. Tämä varmistetaan pohjavesitarkkailun avulla.  
 
5. Pintavedet 
Louhintatoiminnan aikana ojastoon johdettavien vesien määrä tulee olemaan nykyistä 
tilannetta vähäisempi, koska mm. rankkasateiden aikana vesi varastoituu toiminnan ai-
kana irtilouhittuun ja murskeella kiilattuun pohjaan ja valuu sieltä tasausaltaiden kapa-
siteetin rajoissa ojaan. Hakija esittää, että alueelle tehdään alkuperäisestä hakemukses-
ta poiketen kaksi erillistä tasausallasta; toinen alkuperäiseen paikkaan ja uusi allas tu-
loliittymän viereen. Vastineeseen liitetyn ottosuunnitelman päivityksen perusteella 
louhoksen pohja muotoillaan niin, että vesien ohjaaminen molempien altaiden suuntiin 
onnistuu.  
 
6.  Melu  
Melusta on todettu, että hakija suunnittelee ja toimii alueella niin, että ympäristöhait-
toja ei ole tai ne ovat mahdollisimman vähäiset. Toimintaa säännellään nykyisin ympä-
ristönsuojelulailla ja –asetuksella sekä ns. muraus-asetuksella. Edellä mainittujen syi-
den takia jo suunnitteluvaiheessa mallinnetaan ympäristövaikutuksia eri tavoin. Va-
kiintuneen käytännön mukaan tällaisissa hankkeissa tehdään melumallinnus yhteispoh-
joismaiseen laskentamalliin perustuvalla ohjelmistolla. Vastaavat toimintamallit ovat 
käytössä kaikilla konsulteilla ja kaikilla toiminnanharjoittajilla Suomessa. Alueelle 
tehty yhteismelumallinnus sekä melumallinnus Rudus Oy:n meluvaikutuksista ovat ol-
leet ohjenuorana toimintojen suunnittelussa. Mallinnuksessa esitetyt melun vaimen-
nuskeinot tulevat olemaan käytössä ja niiden toimivuus tarkistetaan mittauksilla. Jotta 
melutasot pysyvät sallituissa rajoissa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, rajoitetaan 
toiminnan alkuvaiheessa porausaikaa sekä sijoitetaan meluvalli pohjoisreunalle. Muil-
ta osin pintamaavallien teko ei melutasojen ohjearvoissa pysymisen takia ole välttämä-
töntä, mikä ilmenee vastineeseen liitetystä meluselvityksen päivityksestä. Näin ollen 
mm. lounaisosaan aiemmin esitetyt meluvallit eivät ole tarpeen ja ne on poistettu 
suunnitelmista.  
 
Hakija on myös tarkentanut melumallinnuskarttaa siten, että melun leviäminen ympä-
ristöön aloitustilanteessa lyhyemmällä porausajalla näkyy laajemmalti kuin hakemuk-
sessa olleessa liitekartassa.  
 
Muistutukseen, jossa on mukana Denis Siposen asiantuntija-arvio melumallinnuksen 
puutteellisuudesta, on yhteismelumallinnuksen laatija Promethor Oy hakijan pyynnöstä 
antanut seuraavan vastineen: 
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Impulssimaisen melun häiritsevyyskorjauksen huomioimatta jättäminen 
 
Mallinnuksen laatijan kokemuksen mukaan kivenmurskaustoiminnan aiheuttama melu 
on tarkasteluetäisyyksillä 300-1000 m huomattavasti harvemmin ei-impulssimaista 
kuin impulssimaista, kun ympäristöön leviävän melun torjuntaan on kiinnitetty huo-
miota erityisesti melulähteen ja pintamaiden sijoittelun sekä louhintasuunnan osalta. 
Näin ollen 5 dB:n korotus suoraan laskentatuloksiin johtaisi ilman todellista tarvetta 
usein virheelliseen lopputulokseen. Toiminta-aikaisilla tarkkailumittauksilla määrite-
tään toiminnan äänitaso, melun impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus. Jos mittauksissa 
em. tekijät huomioiden tai ilman niitä havaitaan lupamääräysarvojen ylittyvän, tulee 
ympäristöön leviävän melun määrää vähentää esim. melulähteen meluntorjuntatoimil-
la, melun leviämistä estävillä toimilla tai toiminta-aikarajoituksilla. 
 
Maanpinnan akustinen kovuus 
Meluselvitys antaa kuvan ympäristöön aiheutuvasta melutasosta ja haitasta, jota arvi-
oidaan tavallisesti vertaamalla tulosta ohje- tai lupamääräysarvoon. Selvityksen tulok-
sien ja niistä tehtävien johtopäätösten tulee olla oikeassa suhteessa ympäristössä koet-
tuun haittaan. Lausunnossa viitataan ympäristöministeriön 31.3.1995 julkaisemaan 
ympäristömelun mittausohjeen lukuun 6 ja siinä mainittuihin mittausten tekemiseen ja 
epävarmuus tekijöiden (mm. sää, taustamelu jne.) huomioimiseen. Samalla todetaan, 
että ohjearvot eivät ole absoluuttisia ylärajoja, vaan tasoja, jota suuremmalle meluta-
solle pidemmällä aikavälillä ei altistuta (ts. altistuvaan henkilöön/alueeseen ei kohdistu 
pysyvää ohjearvotason ylittävää melua). Melumallinnuksen tuloksilla määritetään ym-
päristön melutilanne suhteessa ohjearvoihin, jota toiminnan aikana tarkkaillaan em. 
mittausohjeen mukaisesti. Mallinnuksen laatiminen esimerkiksi teollisen toiminnan 
luvittamisen yhteydessä siten, että laskennalla selvitetään ”varmuudeksi” pahin mah-
dollinen tilanne johtaisi kohtuuttomiin ratkaisuihin, joihin todellisuudessa ei ole tarvet-
ta. Lisäksi kokemuksen perusteella kiviainestoimijat hyvin usein haluavat järjestää ja 
myös järjestävät toiminnan siten, että keskiäänitaso tarkkailupisteissä ei ylitä ohjearvo-
ja minään vuodenaikana missään sääolosuhteessa. Tätä asiaa ei kuitenkaan tule vir-
heellisesti soveltaa arvioitaessa ympäristölupakäsittelyn yhteydessä toiminnan haitta-
vaikutuksia. Kiviaineksen tuotanto rajoittuu klo 7-22 ajalle. Muistutuksessa esitetty 
”pahimman tilanteen” tarkastelu voisi olla perusteltua, kun arvioidaan merkittävän 
toistuvan yöaikaisen melutapahtuman vaikutuksia. Melumallinnuksen laatijan koke-
muksen mukaan selvityksessä käytetyillä maanpinnan akustisilla kovuuksilla saatavat 
tulokset vastaavat hyvin todellista louhoksien ympäristössä havaittavaa äänitasoa. Yh-
teenvetona on todettu, että käytetyt maanpinnan akustiset kovuudet vastaavat sitä, mitä 
melun laskennallisella mallinnuksella on tarkoitus määrittää ympäristölupakäsittelyn 
yhteydessä arvioitaessa kiviainestuotannon aiheuttamaa melutasoa ja haittaa suhteessa 
valtioneuvoston päätökseen 993/1996 ohjearvoihin.  
 
Melun enimmäisvaikutus 
Meluselvityksessä on tarpeen tuoda ilmi kaikki tiedossa olevat seikat, jotka todelli-
suudessa vaikuttavat ympäristöön aiheutuvaan haittaan. Kaikki käytettävissä oleva tie-
to lisää mahdollisuuksia arvioida toimintaa ja sen vaikutuksia. Meluselvityksen tekstiä 
ei ole laadittu johdattelemaan lukijaa, vaan esille on tuotu selvityksen kannalta olen-
naisia asioita. Esimerkiksi ilman mainintaa ”tulosten tarkastelussa on huomioitava, että 
tilanne, jossa kaikilla yrityksillä on käynnissä meluisimmat toiminnot on todellisuu-



 30 

dessa hyvin harvinainen”, voisi selvityksen lukija luulla ympäristön melutilanteen ole-
van aina melukarttojen mukainen, vaikka todellisuudessa näin ei tulisi olemaan. 
 
Melulähteiden käyttöasteet ja niiden äänitehotasot 
Eri melulähteille käytetyt käyttöaikakertoimet perustuvat kokemukseemme eli mitta-
uksiin sekä louhoksilla että niiden ympäristössä. Mittauksia on tehty vuodesta 1996 al-
kaen. Lisäksi huomattakoon, että suurimman melupäästölähteen (murskan) käyttöaika-
na on käytetty 100 % eli murskan oletetaan aiheuttavan yhtä voimakasta melua koko 
toiminta-aikansa. Rikottimen äänitehotasona on käytetty 115 dB, joka perustuu usei-
siin todellisiin melupäästömittauksiin eri louhoksilla ja sitä käyttävät myös muut kon-
sulttitoimistot.  
 
Lopuksi todetaan, ettei kyseisessä muistutuksessa ole esitetty seikkoja, joiden perus-
teella meluselvitystä tulisi muuttaa tai tarkentaa. Selvitys on laadittu ympäristöministe-
riön ohjeen ja melutason ohjearvojen edellyttämällä tavalla. Selvityksen sisältö tai laa-
timistapa ei poikkea yleisesti hyväksytystä tavasta laatia kiviainestoiminnan ympäris-
tömeluselvitys.  
 
7. Pöly 
Pölyvaikutusten oletetaan jäävän tuotantoalueelle, eikä pöly leviä pölyntorjuntakeino-
jen ansiosta lähimpien häiriintyvien kohteiden suuntaan. Alueelle johtavan tien al-
kuosa on päällystetty, mikä yhdessä kunnossapitotoimien kanssa vähentää liikenteen 
pölyhaittoja.  
 
8. Tärinä  
Hakija on valmis teettämään riskianalyysin tärinäasiantuntijalla. Analyysin teon yh-
teydessä tehdään lähimpiin häiriintyviin kohteisiin alkukatselmus ja määritetään tä-
rinämittareiden sijainnit. Tärinämittareiden tulokset tulevat näkymään internetissä ja 
lukemiseen tarvittavat tunnukset toimitetaan viranomaisille ja muille asianosaisille 
tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.  
 
9. Arseeni 
Tuotantoalue ei kuulu kohonneen arseenipitoisuuden alueisiin. Alueen kivilaji kuuluu 
kivilajeihin, joissa ei ole odotettavissa kohonneita arseenipitoisuuksia.  
 
10. Liikenneturvallisuus 
Hakijalla on oikeus käyttää yleisiä teitä, eikä se pysty omavaltaisesti tekemään muu-
toksia yleisten teiden liikennejärjestelyihin. Hakija pystyy vaikuttamaan alueelle ja 
sieltä suuntautuvien liikennöijien liikennekäyttäytymiseen tuomalla esille oikeiden ti-
lannenopeuksien tärkeyttä. Alueelle johtavilla teillä noudatetaan teiden nopeusrajoi-
tuksia ja Saarenmaantien osalta tien alkuosassa ko. osuudelle määritettyä nopeusrajoi-
tusta.  
 
Liikennemelu on yhteismeluselvityksessä mallinnettu viranomaisten hyväksymällä ta-
valla.  
 
Alueen kaikilta toiminnanharjoittajilta myytävä kiviainesmäärä tulee pysymään mark-
kinatilanteen mukaisena eli kokonaismyynti alueelta ei kasva sen mukaan kuinka mon-
ta toimijaa alueella on vaan sen mukaan miten Palokan läheisyydessä on rakentamis-
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hankkeita. Alueelta myydään kiviaines tietyille etäisyyksille, ei koko Jyväskylän talo-
usalueelle, vaikka toimijoiden määrä kasvaisikin. Myynti alueella on pysynyt vakiona 
ja näin tulee olemaan jatkossakin, vaikka toimijoiden määrä kasvaisi. Näin ollen lii-
kennemäärät eivät kasva nykytilanteeseen verrattuna.  
 
11. Tiedotus 
Rudus oy järjesti tiedotustilaisuuden kesällä 2013, joihin kutsuttiin 1-2 km:n etäisyy-
dellä olevia kiinteistönomistajia. Osoitetiedot perustuivat maanmittauslaitoksen kiin-
teistötietojärjestelmään. Kutsu ei ollut tavoittanut kaikkia asianosaisia ja tästä on tullut 
palautetta. Rudus on ollut mukana Palokkaseuran järjestämässä tilaisuudessa syys-
kuussa 2014 ja kuullun perusteella kyseessä olisi ollut ensimmäinen tilaisuus, jossa 
asukkaat pääsivät kertomaan kokemuksistaan alueen toiminnoista.  
 
Rudus oy:n vastuullisuuteen kuuluu pitää aktiivisesti yhteyttä toimipisteiden naapurus-
toon. Palokan alueella tullaan järjestämään toiminnan alkaessa tilaisuuksia naapureille. 
Lisäksi naapureita tiedotetaan sähköpostitse ja mahdollisesti tekstiviestitse mm. räjäy-
tysajankohdista. Tärinätulokset tulevat internettiin ja tunnukset niiden katseluun toimi-
tetaan halukkaille. Rudus selvittää myös hankkeen nettisivujen laatimista, mikä toimisi 
tiedotuskanavana.  
 
 

  
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 
Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää ympäristönsuojelu-
lain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan Rudus Oy:lle Palokan kylän Metsärinne 179-
404-74-6 ja Raitala 179-404-60-2 tiloille. Kivenlouhinnassa ja murskaustoiminnassa 
on noudatettava valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja 
kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010). Asfalttiaseman osalta toimin-
nassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta asfalttiasemien ympäristönsuojelusta 
(846/2012). Asetukset säätävät toimintojen vähimmäisvaatimukset silloin, kun toimin-
taan on oltava ympäristölupa. Edellä mainitun lisäksi on noudatettava hakemusta ja 
tämän päätöksen lupamääräyksiä. 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunta ei myönnä lupaa aloittaa toimintaa ennen luvan 
lainvoimaisuutta.  
 
Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin: 
 
Vastaus ympäristöterveysjaoston lausuntoon: 
 
Ympäristöterveysjaoston lausunto on huomioitu lupamääräyksissä ja luvan yleisistä 
perusteluista ilmenevällä tavalla. Opastaulusta on määrätty maa-ainesluvassa. Kulje-
tusten toiminta-ajat noudattavat valtioneuvoston asetuksen 2010/800 toiminta-aikoja, 
sillä tässä tapauksessa ei ole katsottu olevan erityistä syytä rajata kuljetusaikoja.   
 
Vastaus muistutuksiin:   
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Muistutuksissa ja kannanotoissa on pääsääntöisesti vaadittu luvan myöntämättä jättä-
mistä samoilla perusteilla kuten lisääntyvillä melu-, pöly- asumisviihtyvyys- ja liiken-
nehaitoilla. Useimmissa muistutuksissa on tuotu esille myös toiminnasta aiheutuva tä-
rinä sekä sen mahdolliset vaikutukset rakennuksiin ja kiinteistöjen arvon alenemiseen. 
Lisäksi on vaadittu toiminta-aikojen supistamista erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin 
sekä puuttumista liikenneturvallisuuteen. Myös vesistön ja kaivojen pilaantumisseik-
koja sekä mahdolliset vaikutukset vanhojen kaatopaikkojen vesiin on tuotu esille. Tä-
män vuoksi ohessa on vastaus yhteisesti kaikkiin muistutuksiin. Lisäksi muistutuksissa 
ja kannanotoissa toiminnasta esitettyjä seikkoja on otettu huomioon lupamääräyksistä 
ja luvan yleisistä perusteluista ilmenevällä tavalla.  
 
Melu, tärinä ja toiminta-ajat: 
Muistutuksissa esitettyjen meluhaittojen rajoittamiseksi on annettu määräyksiä enim-
mäismelutasosta ja meluntorjunnan toteuttamisesta (lupamääräykset 15-16). Luvanhal-
tija on määrätty mittaamaan meluja ympäristössä ohjearvojen noudattamisen varmis-
tamiseksi ja meluntorjunnan tehostamistarpeen määrittämiseksi myös tilanteessa, jossa 
useampi toiminta on samaan aikaan käynnissä (lupamääräys 28). Meluhaittaa on pyrit-
ty vähentämään rajoittamalla vuotuista ja päivittäistä toiminta-aikaa (lupamääräys 1).  
 
Räjäytyksiä koskee oma lainsäädäntönsä, eikä ympäristöluvassa voida suoraan antaa 
määräyksiä esim. räjäytysaineiden määristä tai räjäytettävien kenttien koosta. Tä-
rinähaitat ja tärinävaikutusten ennaltaehkäisy ja seuranta on kuitenkin huomioitu lu-
pamääräyksissä 17 ja 29, joissa on määrätty selvittämään ennalta räjäytysten vaikutuk-
set ja toteuttamistapa lähialueen rakennukset, suljettu kaatopaikka ja muu ympäristö 
huomioiden.  
 
Melumallinnukset on tehty yleisesti hyväksytyillä laskentaohjelmilla, jossa lähtötietoi-
na on käytetty yleisesti hyväksyttyjä ja mm. ”Paras käyttökelpoinen tekniikka, Ympä-
ristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa – julkaisussa” mainittuja tai paikalla mitat-
tuja melulähteiden melutasoja sekä nykyisten toimijoiden ympäristölupien sekä Rudus 
Oy:n antamia toiminta-aikatietoja. Hakemukseen liitettyjen melumallinnusten luotetta-
vuutta ei ole siten ollut syytä epäillä.  
 
Muistutuksissa mainitut nykyisiin ympäristölupiin sisällytetyt melumittaukset on kor-
vattu hakemukseen liitetyllä yhteismelumallinnuksella. Yhteismelua ei ole mitattu, 
koska nykyiset murskaamot eivät ole olleet samaan aikaan toiminnassa eikä pahinta 
mahdollista mitattavissa olevaa melutilannetta ole vielä lupa-aikana esiintynyt. Edellä 
mainitussa tilanteessa on katsottu, että mallinnus on riittävän luotettava keino selvittää 
kokonaismelutilanne. Valvontaviranomaisen tietojen mukaan nykyiset murskaamot ei-
vät ole viimeiseen 10 vuoteen toimineet samanaikaisesti. Luvanhaltijalta edellytetään 
yhteismelumittauksia heti, kun sellainen tilanne ilmenee. Toimijakohtaisia melumitta-
uksia on tehty mm. Saarenmaantien, Pykälistönkujan ja Nuutin alueen asuinkiinteis-
töillä. Niissä ei ole todettu raja-arvoja ylittäviä melutasoja.  

 
Pöly ja haju: 
Kiviainestuotannon pölypäästöistä tehtyjen tutkimusten perusteella suurin osa pöly-
päästöistä on halkaisijaltaan yli 10 µm hiukkasia, jotka laskeutuvat lähelle päästöläh-
dettä ja näin ollen 300 metrin suojaetäisyyttä pölyntorjuntamääräykset huomioiden 
voidaan pitää riittävänä pölyn aiheuttamien terveys- ja viihtyisyyshaittojen ehkäisemi-
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seksi. Toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä on rajoitettava lupamääräysten 11 ja 12 mu-
kaisesti siten, etteivät lupamääräyksessä 13 edellytetyt hiukkasten enimmäisarvot ylity. 
Pölymittauksilla voidaan varmistaa, ettei ilmanlaatua koskevia ohje- tai raja-arvoja yli-
tetä. (lupamääräys 27). Lisäksi Palokan alueen ilmanlaadusta on yleisesti todettavissa, 
että Palokan Haukkamäessä n. 1,5 km:n etäisyydellä nykyisestä murskaamosta sijaitsee 
kaupungin ilmanlaadun mittauspiste. Mittaustulosten mukaan ilmanlaadun raja-arvo 
pienhiukkasten (PM10) osalta ei ole ylittynyt ainakaan viimeisten kolmen vuoden ai-
kana kuin muutamana päivänä keväällä katupölyn takia. Näin ollen murskaustoimin-
noista selvästi aiheutuneita ilmanlaadun raja-arvon ylityksiä ei ole todettu ainakaan ko. 
etäisyydellä. Asfalttiaseman hajuhaittojen ehkäisystä on annettu lupamääräys 14. Ar-
seenin kulkeutuminen hengitysteitse ihmisiin on alueella varsin epätodennäköistä, sillä 
Jyväskylän seutu ei Geologian tutkimuskeskuksen maaperätietojen perusteella kuulu 
luontaisesti suuria arseenipitoisuuksia käsittävään alueeseen.  
 
Kaivojen vedenlaatu, pohjavesien ja vesistön pilaantuminen:  
Kallionlouhinnassa ja murskauksessa ei synny varsinaisia jätevesiä, mutta alueen hule-
vedet saattavat jossain määrin sisältää mm. kiintoainesta, ravinteita ja räjäytyksistä 
ympäristöön kulkeutuu mm. vesistössä happea kuluttavia typpiyhdisteitä. Valuntaa ja 
virtaamaa alueelta on pyritty säätelemään maa-ainesluvan määräyksillä, joissa on mää-
rätty mm. pintamaiden poiston sekä kaivun vaiheistamisesta. Alueen hulevedet johde-
taan Tuomiojärven suuntaan, jonne matkaa on noin 3 km. Vesienjohtamisreitillä noin 
200 metrin etäisyydellä ottamisalueesta pohjoiseen on myös virtaamaa pidättävä luon-
tainen kosteikko. Osa-alueelle 1 on määrätty rakennettavaksi kiintoainesta pidättävä 
laskeutusallas ennen toiminnan aloittamista ja ottotoiminnan siirtyessä osa-alueelle 3 
rakennetaan vielä toinen laskeutusallas. Edellä mainituilla järjestelyillä varmistetaan, 
ettei lietettä tai muita haitta-aineita pääse valumavesien mukana vesistöihin. Näin ollen 
alueen hulevedet eivät ennalta arvioiden pilaa ko. valuma-alueen järviä.  
 
Kaatopaikka-alueen vieressä on ollut nyt suunnitellun kaltaista louhinta- ja murskaus-
toimintaa jo pitkään, mutta kaatopaikan vesistötarkkailun perusteella räjäytystoiminta 
ei ole vaikuttanut kaatopaikalta lähtevien vesin laatuun. Alueen hulevesiä ei johdeta 
itä- ja lounaispuolisille suljetuille kaatopaikka-alueille, joten toiminta ei vaikuta kaa-
topaikoilta ympäristöön kulkeutuvien vesien laatuun ja määrään. Räjäytyksiä koske-
vissa määräyksissä on huomioitu myös kaatopaikan läheinen sijainti. 
 
Ruduksen maankaatopaikalta mahdollisesti vesistöön kulkeutuvan kiintoaineksen vä-
hentämiseksi on annettu lupamääräyksiä kaatopaikan luiskarakenteista ja vaiheittaises-
ta maisemoinnista. Luiskan ja ojan väliin jää pääsääntöisesti 10 m:n kasvillisuussuoja-
vyöhyke, joten sade- ja sulamisvedet eivät pääse valumaan suoraan ojaan. Lisäksi on 
huomioitava, että ylijäämämaiden läjitystoiminta ajoittuu pääasiassa louhinnan loppu-
vaiheeseen, joten läjitystoiminnan mahdolliset vesistövaikutukset ovat ajallisesti raja-
tumpia kuin varsinaisen kivenlouhinnan. Vesiensuojelutoimenpiteiden toimivuuden 
varmistamiseksi on erikseen määrätty hulevesien tarkkailusta ja altaiden kunnossapi-
dosta (lupamääräykset 23 ja 30).  
 
Talousvesikaivojen etäisyyksien perusteella on arvioitu toiminnan mahdolliset vaiku-
tukset kaivojen antoisuuteen ja veden laatuun. Lähinnä olevaan porakaivoon on etäi-
syyttä n. 400 metriä, joka on katsottu riittäväksi suojaetäisyydeksi kaivon veden laadun 
turvaamiseksi. Lähimpien alle 500 metrin etäisyydellä olevien talousvesikaivojen tila 
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tulee kuitenkin kartoittaa ja veden laatua seurata lupamääräyksen 31 mukaisesti. Pykä-
listön tilalla olevaan lähteeseen tai Katajarinteentiellä sijaitseviin rengaskaivoihin toi-
minnalla ei oleteta olevan vaikutusta, koska kyseessä on kallioalue, jolla vedet eivät 
imeydy välittömästi maastoon eivätkä vedet virtaa ko. lähteen tai kaivojen suuntaan. 
Meluvallista etäisyyttä lähteeseen on noin 120 metriä ja vallit sijoittuvat paikalle, josta 
maastotarkastelun perusteella vedet pääsääntöisesti ohjautuvat koilliseen eli lähteestä 
poispäin.  
 
Polttoaineiden ja muiden öljytuotteiden varastoinnista ja käsittelystä sekä vahinkoti-
lanteisiin varautumisesta on annettu määräyksiä, joilla varmistetaan, ettei polttoaineita 
tai muita öljytuotteita pääse maaperään, pohjaveteen tai vesistöön.   
 
Maisema- ja luontoarvot sekä virkistyskäyttö 
Aluetta tai sen välitöntä lähiympäristöä ei ole missään maankäyttöä ohjaavissa kaa-
voissa tai suunnitelmissa merkitty virkistys- tai suojelualueeksi, joten alueella ei arvi-
oida olevan laajempaa merkitystä virkistyskäytölle tilanteessa, jossa lähialue on jo 
muutoinkin vastaavanlaisen toiminnan vaikutuspiirissä. Alueen virkistyskäyttö- ja 
maisema-arvot joka tapauksessa muuttuvat, mikäli yleiskaavan mukainen maankäyttö 
toteutuu. Yhteismelumallinnuksen mukaan melutasot Terttumäen tai Nuutin asuinalu-
een lähivirkistysalueilla eivät ylitä niillä sovellettavaa melutason ohjearvoa 55 dB. Me-
lun ei arvioida myöskään heikentävän lähiympäristöstä, lähimmillään 300 m:n etäisyy-
deltä havaitun liito-oravan elinolosuhteita, sillä laji esiintyy yleisesti myös meluisilla 
alueilla mm. taajamien keskellä ja jo nykyisten murskaamojen lähiympäristössä. Mai-
sema-arvot on käsitelty yksityiskohtaisemmin maa-ainesluvan yhteydessä.  
 
Liikenne ja siitä aiheutuvat haitat: 
Asiassa saadun selvityksen mukaan toiminta-alueen liikenne kulkee yleisiä 
teitä pitkin ja samaa tieyhteyttä käyttää myös Lemminkäinen infra oy:n louhimolle se-
kä Jyväskylän maankaatopaikalle kulkeva raskas liikenne. Kuljetukset eivät suuntaudu 
Terttumäen suuntaan, joten liikenne siinä suunnassa ei lisäänny. Vakiintuneen oikeus-
käytännön mukaan yleisen tien liikennettä ei voi ympäristöluvassa rajoittaa, koska kai-
killa on oikeus käyttää yleisiä teitä. Asiassa ei ole ilmennyt syytä poiketa vallitsevasta 
tulkintalinjasta. Pykälistönkuja on yksityistie, jonka hoidosta ja kunnosta osakkaat 
mm. nykyiset alueella toimivat yritykset vastaavat keskenään sopimallaan tavalla. Py-
kälistönkujan liikenteen pölyntorjunta on kuitenkin huomioitu lupaehdoissa ja liiken-
teen melu Pykälistönkujalla on huomioitu meluvaikutuksia arvioitaessa. Yleisten tei-
den kuntoon, mitoitukseen tai liikenneturvallisuuteen liittyvät seikat eivät myöskään 
kuulu ympäristöluvassa käsiteltäviin asioihin.  
 
Kiinteistön arvon aleneminen ja tapahtuneet kiinteistövauriot:  
Ympäristöluvassa ei käsitellä rakennuksille mahdollisesti aiheutuvien tai nykyisistä 
toiminnoista aiheutuneiden haittojen korvaamisasioita tai kiinteistöjen arvon alenemis-
ta koskevia seikkoja. Lupaviranomaisen tietoon ei ole tullut ainakaan viimeisen 10 
vuoden aikana nykyisistä toiminnoista aiheutuneita korvattavia kiinteistövaurioita. 
Kun noudatetaan luvassa annettuja räjäytyksiä sekä melun- ja pölyntorjuntaa koskevia 
määräyksiä ja huomioidaan naapureihin jäävät suojaetäisyydet, ei toiminnasta ennalta 
arvioiden aiheudu vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle.  
 
Sijaintipaikan tarkoituksenmukaisuus: 
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Ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 ja 2 momenttiin sisältyvät säännökset luvan myöntä-
misen edellytyksistä. Ympäristölupa on siis ympäristönsuojelulakiin perustuva tapaus-
kohtainen lupa, jonka sisältö ja vaatimukset määritellään ympäristönsuojelulaissa. 
Ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain 
sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Edellä mainittujen syiden takia 
lupaa tai sen myöntämättä jättämistä ei voi perustella tarkoituksenmukaisuussyillä ku-
ten toiminnan sopivammalla sijainnilla jossain toisaalla, kaupungin yleisillä linjauksil-
la tai ohjelmilla, Eu-direktiiveillä taikka alueelta tontteja myyneiden virkamiesten lu-
pauksilla alueen toimintojen ”hiljenemisestä”.  

 
Lupamääräykset: 

 
Toiminta-aika ja tuotanto 

 
1. Louhintaa ja murskausta, sisältäen myös betonin, tiilen ja asfaltin murskauksen, ei saa 

tehdä 1.6. - 31.8. välisenä aikana eikä viikonloppuisin (la - su) ja arkipyhinä. Vuotui-
nen toiminta-aika louhinnalle ja murskaukselle saa olla enintään 6 kuukautta. Räjäy-
tyksiä saa tehdä klo 12 - 18, rikotusta ja porausta klo 8 - 18 ja murskausta klo 7 - 20. 
Asfalttiasema saa toimia päällystystyökautena arkisin ma-pe klo 5 - 22. Valmiita tuot-
teita, betoni- ja tiilijätteitä sekä ylijäämämaita ja -louheita saa kuljettaa ja kuormata 
ympärivuotisesti arkisin ma-pe klo 6 - 22, poislukien arkipyhät. (YSL 43 §, VNA 
800/2010 8 §)  
 

2. Alueella saa louhia ja murskata alueelta louhittua kiviainesta ja muualta tuotua louhet-
ta yhteensä enintään 400 000 tonnia vuodessa, josta määrästä muualta tuodun louheen 
osuus voi olla enintään 50 000 tonnia. Asfalttiasemalla saa valmistaa asfalttia enintään 
100 000 tonnia vuodessa. (YSL 43 §) 
 

3. Betoni-, tiili- ja asfalttijätettä sekä ylijäämämaita saa vastaanottaa ja varastoida yh-
teensä enintään 49 000 tonnia vuodessa seuraavasti:  
 
Asfalttijätettä saa vastaanottaa, murskata ja hyödyntää uusioasfaltin valmistukseen 
enintään 10 000 tonnia vuodessa. Asfalttijäte ei saa sisältää kivihiilitervaa, vaarallista 
jätettä, kuten öljyä tai vaarallisia kemikaaleja, eikä siihen kuulumatonta materiaalia. 
 
Alueella saa erikseen osoitetulle paikalle vastaanottaa, varastoida ja käsitellä betoni- 
ja tiilijätettä yhteensä enintään 10 000 tonnia vuosittain. Laitosalueelle vastaanotettava 
betonijäte ei saa sisältää raskasmetalleja, PCB:tä, asbestia tai muita vaarallisia jätteitä. 
 
Alueelle saa vastaanottaa ja sijoittaa maankaatopaikalle (maavalliksi) ja kaivualueen 
reunaluiskiin muualta tuotuja puhtaita ylijäämämaita enintään 49 000 tonnia vuodessa.  
 
Jätteitä saa varastoida enintään kolme vuotta ennen niiden hyödyntämistä tai käsitte-
lyä. Mikäli alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole sallittu ympäristöluvassa, 
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se on viipymättä toimitettava asianmukaiseen paikkaan tai jäte on palautettava sen 
haltijalle. (YSL 43, 45 §, JL 28, 31 §)  
 

Maankaatopaikka 
4. Rudus Oy:n maankaatopaikka (maavalli) luokitellaan puhtaiden maa- ja kiviainesten 

(17 05 04) kaatopaikaksi. (YSL 45 §, YSA 20 §) 
 

5. Maankaatopaikan alueelle voidaan sijoittaa esitetyn suunnitelman mukaisesti muualta 
tuotuja pilaantumattomia ylijäämämaita enintään 93 000 m3 maavalliksi siten, että 
täyttö ei ylitä suunnitelmapiirroksessa (nro 1510003320) esitettyä pinta-alaa ja enim-
mäiskorkeutta +160 m (N2000). Maavallin kaatopaikan puoleinen luiskakaltevuus saa 
olla enintään 1:3, muutoin luiskat voidaan tehdä kaltevuuteen 1:2. Eloperäistä ainesta 
saa sijoittaa pintarakenteisiin, mutta ei kaatopaikkapenkkaan. Mikäli on aihetta epäil-
lä, että maa-aines voisi olla pilaantunutta, tulee haitta-aineiden pitoisuudet luotettavas-
ti selvittää. (YSL 43, YSA 20 §)  
 

6. Maa-ainesten välivarastointi ja sijoittaminen on kokonaisuudessaan suunniteltava ja 
toteutettava siten, että estetään haitat ja vaaratilanteet, kuten sortumat ja liukumat 
(YSL 43 §) 
 

7. Täytön rakenteita ja sen painumia, sortumia, liukumia tai muita vastaavia on seuratta-
va ja tarkkailtava säännöllisesti. Tarvittaessa on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. 
(YSL 5, 46§, YSA 20§) 
 

8. Maavallin maisemointia kasvillisuuden istutus/kylväminen mukaan lukien on tehtävä 
mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti läjityksen edetessä. (YSL 20 §, JA 13 §)  
 

9. Hyödynnettäväksi toimitettavan betonijätteen haitallisten aineiden pitoisuudet ja liu-
koisuudet eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksen 591/2006 eräiden jätteiden maa-
rakentamisessa ja kyseisen asetuksen liitteiden muuttamisesta annetun valtioneuvos-
ton asetuksen 403/2009 liitteessä 1 annettuja raja-arvoja. (YSL 43 §) 
 

10. Jätebetonista ja -tiilestä valmistettuja murskeita saa toimittaa hyödynnettäväksi ympä-
ristöluvan mukaiseen paikkaan tai paikkaan, josta tehty ilmoitus on merkitty ympäris-
tönsuojelun tietojärjestelmään valtioneuvoston asetuksen 591/2006 mukaisesti. (YSL 
43 §) 
 

Päästöt ilmaan 
11. Pölypäästöt tulee pitää kaikessa toiminnassa mahdollisimman pieninä. Luvan haltijan 

on huolehdittava alueella liikennöitävien teiden ja laitosalueen päällysteiden kunnosta 
sekä alueiden puhtaanapidosta. Pölyn leviämistä on vähennettävä rakenteellisin toi-
menpitein kuten laitteiston koteloinnilla, kastelulla ja aineksen alhaisella putoamis-
korkeudella ja pölylähteiden sijoittamisella mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen 
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alimmalle kohdalle. Poravaunu tulee olla varustettu pölynkeräimellä. Pykälistönkujan 
pölyntorjunnasta on myös huolehdittava tarvittaessa kastelemalla ja kasteluajankoh-
dista tulee pitää kirjaa. Asfalttiaseman toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä tulee vähen-
tää käyttämällä pölynerotinlaitteistoja ja kotelointeja sekä tehostamalla palamisproses-
seja tai käyttämällä vastaavia pölyntorjuntakeinoja.  (YSL 43 §, VNA 800/2010 4 §, 
VNA 846/2012) 
 

12. Poravaunujen, murskaamon ja asfalttiaseman pölynpoistojärjestelmät on pidettävä hy-
vässä kunnossa ja niiden kunto on tarkistettava toiminta-aikana päivittäin. Pölynpois-
tojärjestelmän rikkoutuessa tai jonkin muun päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sat-
tuessa on laitoksen päästöjä aiheuttava toiminta keskeytettävä, kunnes järjestelmä on 
korjattu tai häiriö poistettu. Samoin toiminta on keskeytettävä tilanteessa, joissa pö-
lynpoistojärjestelmää ei voida käyttää normaalilla teholla esimerkiksi pakkasen vuok-
si. (YSL 43 §, VNA 800/2010 4§) 
 

13. Alueilla, joilla asutaan, on loma-asutusta tai oleskellaan, eivät toiminnasta kokonai-
suudessaan aiheutuvat hiukkaspäästöt saa ylittää hengitettävien hiukkasten (PM10) 
osalta valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (38/2011) annettua raja-arvoa 50 
µg/m3 (24 tunnin keskiarvo). (YSL 43 §, VNA 800/2010 5 §) 
 

14. Asfalttiaseman hajun leviämistä on torjuttava koteloinneilla ja katteilla tai muulla vas-
taavalla parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla. Asfalttimassakuormat on peitettävä 
heti lastauksen jälkeen. (YSL 43 §, VNA 846/2012) 
 

Melu ja tärinä 
15. Toiminnasta liikenne mukaan lukien aiheutuva melu ei saa ylittää asuntojen piha-

alueilla päivällä klo 7-22 melun keskiäänitasoa 55 dB eikä yöllä klo 22-7 keskiäänita-
soa 50 dB. Loma-asutukseen kuuluvilla alueilla melutaso ei saa ylittää klo 7-22 keski-
äänitasoa 45 dB eikä yöllä klo 22-7 keskiäänitasoa 40 dB. Melun osalta tulee huomi-
oida myös muut toiminnassa olevat kiviaineksen ottotoiminnat. Luvansaajan on osal-
taan järjestettävä toimintansa niin, ettei alueen yhteismelu ylitä lupamääräyksen mu-
kaisia raja-arvoja. (YSL 43 §, NaapL 17 § ja VNp 993/92, VNA 800/2010 7 §). 
 

16. Ennen murskaustoiminnan aloittamista on kaivualueen pohjoisreunalle rakennettava 
alueelta saatavista pintamaista yhteismelumallinnuksessa ja asemapiirroksessa esitetty 
vähintään 4 metriä korkea meluvalli. Kaivualueen etelä- ja länsireunoille, poislukien 
jyrkimmät maastokohdat, on myös rakennettava ennen murskauksen aloittamista 4 
metriä korkeat meluvallit, joita siirretään ottamisen etenemisen mukaan. Melun le-
viämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan tulee estää aseman rakenteilla (esim. kote-
loinnit, syöttösuppilon kumitus). Myös kiviseinämillä, murskekasojen ja meluavien 
toimintojen sijoittelulla sekä louhinnan etenemissuunnan valinnoilla on pyrittävä mi-
nimoimaan melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan. Melulähteet on sijoi-
tettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle tasolle ja kal-
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liorintauksen suojaan. Porauksissa on käytettävä vaimennettua poravaunua ja porauk-
sen tulee tapahtua lähimpiin häiriintyviin kohteisiin nähden meluesteen suojassa. 
(YSL 43 §, NaapL 17 §, VNA 800/2010)  
 

17. Ennen räjäytystöiden aloittamista on laadittava louhintatöiden ympäristöselvitys (ris-
kianalyysi), jossa tarkastetaan ja dokumentoidaan lähialueen rakennusten ja kaivojen 
kunto sekä alttius tärinävaurioille riittävän laajalti lähialueella. Lisäksi selvityksessä 
tulee arvioida tärinän vaikutuksia suljetun kaatopaikan rakenteisiin sekä ilmanpaineen 
vaikutuksia vaikutusalueen rakennuksiin. Selvityksen perusteella tulee määritellä 
enimmäisräjäytysainemäärät, tärinän heilahdusnopeuksien raja-arvot ja kiinteistöt, 
joihin räjäytyksillä voi olla vaikutuksia. Ympäristöselvityksessä on määriteltävä alue, 
jolla katselmukset tehdään sekä esitettävä räjäytysten aiheuttaman tärinän tarkkailusta 
yksityiskohtainen suunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää mm. tiedot tarkkailupis-
teistä perusteluineen sekä tulosten raportointitiheys ja -tapa valvontaviranomaiselle ja 
naapurikiinteistöjen omistajille. Selvitykseen tulee sisällyttää myös ohje siitä, miten 
räjäytyksistä tiedotetaan etukäteen vaikutusalueen asukkaille ja viranomaisille. Räjäy-
tyksistä on tiedotettava erikseen ainakin alle 500 m:n etäisyydellä toiminta-alueen 
reunasta sijaitsevia asuinkiinteistöjä viimeistään räjäytysten suorittamista edeltävänä 
päivänä. Ympäristöselvitys tulee toimittaa tiedoksi luvan valvojalle välittömästi sen 
valmistuttua. Ympäristöselvitys ja siihen liittyvä tärinävalvonta on teetettävä ulkopuo-
lisella puolueettomalla asiantuntijalla, jolla on riittävä kokemus ja asiantuntemus mm. 
tärinämittauksista. (YSL 43, 45 §,VNA 800/2010 13 §)  
 

Jätteet ja vaaralliset jätteet 
18. Alueen jätehuolto on järjestettävä siten, että jätteistä ei aiheudu epäsiisteyttä eikä hait-

taa ympäristölle. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava 
hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. Myös käymälä- ja saniteettijätteet on 
käsiteltävä asianmukaisesti (YSL 43, 45 §, JL 11, 28, 35 §) 
 

19. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on varastoitava tiiviillä alustalla katetussa ja 
lukitussa tai valvotussa tilassa siten, että vuototapauksissa jätteet saadaan kerättyä tal-
teen. Jätteiden laadut tulee ilmetä niiden varastointipakkauksesta. Erilaatuisia vaaralli-
sia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin. Vaarallisia jätteitä saa 
alueella varastoida ainoastaan toimintajaksojen aikana (YSL 43 ja 45 §:t, JL 12, 13, 
15,16 §) 
 

Päästöt maaperään ja vesiin 
20. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai polttoainesäiliöt on sijoitetta-

va tiiviisiin suoja-altaisiin, joiden tilavuus on vähintään 1,3 kertaa suurempi kuin polt-
toainesäiliön tilavuus. Suoja-altaat varustetaan katoksilla tai sadeveden poisto- ja ero-
tuslaitteella. Altaisiin kertynyt vesi poistetaan säännöllisesti. Säiliöiden tulee olla lu-
kittavia ja ne tulee varustaa lapon estimellä sekä ylitäytön estimellä. (YSL 43 §). 
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21. Tukitoiminta-alueiden maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden tai mui-
den ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohja-
veteen estyy. Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien ja lisäaineiden varastointi, 
jakelu ja käsittely tulee tapahtua nesteitä läpäisemättömällä ja reunoiltaan korotetulla 
alueella (esim. kemikaaleja läpäisemätön muovikalvo, jonka päällä on 20-30 cm maa-
aineksia). Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia, öljyä vuotavia työkoneita tai kalus-
toa. Alueella ei saa pestä kalustoa (YSL 7,8, 43 §, VNa 800/2010 9 §) 

 
22. Öljyvahinkojen varalta alueella tulee olla imeytysainetta. Mahdollisesta öljyonnetto-

muudesta on ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja luvan valvojalle. Öljyl-
lä likaantunut maa ja imeytysaine sekä muut öljyiset jätteet toimitetaan vaarallisten 
jätteiden vastaanottoluvan saaneeseen paikkaan (YSL 7, 8, 43 ja 45 §:t).  
 

23. Laitosalueen hulevedet on ohjattava alueelta hallitusti suunnitelman ja hakijan vasti-
neessa esittämän mukaisesti kaatopaikan reunaojaa pitkin pohjoisen suuntaan laskeu-
tusaltaiden kautta siten, etteivät ne aiheuta pintavesien pilaantumista tai vettymishait-
taa toiselle kuuluvalla alueella. Toiminnasta ei saa päästä vesistöön jätevesiä, jotka ai-
heuttavat vesistön pilaantumista tai roskaantumista. Osa-alueelle 1 on rakennettava 
laskeutusallas ennen murskaustoiminnan aloittamista ja osa-alueelle 3 heti, kun se 
louhinnan etenemisen myötä on mahdollista. Altaat on mitoitettava siten, että hule-
vesien viipymä altaassa on riittävä hienoaineksen laskeutumiseksi ja alueelta lähtevän 
hulevesivirtaaman tasaamiseksi. Suunnitelma altaan mitoituksesta ja rakenteesta sekä 
rakentamisaikataulu on toimitettava luvan valvojalle viimeistään kuukautta ennen al-
taan rakentamista. Ojien ja altaiden kuntoa tulee tarkkailla ja luvanhaltijan on osallis-
tuttava kaatopaikan reunaojien kunnossapitoon kaatopaikan hallinnoijan kanssa yhtei-
sesti sovittavalla tavalla. Laskeutusaltaan kunnossapidosta on huolehdittava ja allas on 
tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa siihen laskeutuneesta 
kiintoaineksesta (YSL 43 §, JA 8 §). 

 
Muut toimet, joilla ehkäistään ja vähennetään pilaantumista 

24. Raaka-aineet, tuotteet, polttoaineet ja mahdolliset jätteet on varastoitava ja käsiteltävä 
kiinteistöllä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, terve-
yshaittaa, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa 
ympäristölle tai naapureille. (YSL 43, 45 §, JL 13, 28 §) 
 

25. Asiaton pääsy tai jätteiden luvaton sijoittaminen alueelle on estettävä puomilla, kivillä 
tai vastaavilla rakenteellisilla ratkaisuilla (YSL 42, 43 §) 

 
26. Luvanhaltijan on seurattava toimialansa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja sen 

kehittymistä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. (YSL 4, 5 ja 43 §) 
Tarkkailu  

27. Alueen toiminnoista yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa aiheutuvien hiuk-
kaspäästöjen (hengitettävät hiukkaset PM10) vaikutuksia lähialueen ilmanlaatuun on 
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selvitettävä kertaluontoisella mittausjaksolla, jonka pituuden tulee olla riittävä, jotta 
pitoisuusmittauksen tuloksia voidaan verrata ilmanlaadusta annettuun valtioneuvoston 
asetuksen 38/2011 raja-arvoon. Mittaus on tehtävä ainakin yhdessä mittauspaikassa ja 
se tulee tehdä ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Mittauspaikka tulee sijoittaa siten, 
että se kuvaa toiminnan vaikutusta lähialueen asutukseen. Mittaus on tehtävä viimeis-
tään kahden vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta siten, että murskaustoiminnot 
toimivat normaalisti. Mittaussuunnitelma on toimitettava luvan valvojalle viimeistään 
kuukautta ennen mittauksen aloittamista. (YSL 43 §, VNA 38/2011, VNA 800/2010 5 
ja 13 §:t). 
 

28. Alueen toiminnoista liikenne mukaan lukien aiheutuva melutaso on mitattava vuosit-
tain ainakin yhdeltä Katajarinteentien asuinkiinteistön, Pykälistön RN:o 31:1, Mäen-
pään RN:o 20:1 ja Marjala RN:o 31:3 kiinteistöjen piha-alueilta. Lisäksi melua on mi-
tattava kertaluonteisesti kussakin louhintavaiheessa yhdeltä Nuutin ja yhdeltä Terttu-
mäen asuinalueen kiinteistön piha-alueelta. Ensimmäinen mittaus on tehtävä ensim-
mäisen murskausjakson aikana. Toiminnanharjoittajan on lisäksi mitattava yhdessä 
alueen muiden toimijoiden kanssa kertaluonteisesti normaalin toiminnan aikaiset me-
lutasot, kun: 

• toiminnassa on Ruduksen murskaamon lisäksi Lemminkäinen 
infra Oy:n murska  

• toiminnassa on Ruduksen lisäksi Kuormaus ja Raivaus Perälän 
murska 

• kaikki kolme toimijaa toimivat samanaikaisesti. 
 
Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on suoritettava ympäris-
töministeriön ohjeen 1/1995 ”Ympäristömelun mittaaminen” mukaisesti louhinnan ja 
murskauksen ollessa normaalissa toiminnassa. Mittausraporttiin on merkittävä, mitkä 
työvaiheet olivat käynnissä mittausajanjaksolla. Lisäksi raporttiin on liitettävä kartta, 
josta käy ilmi mittauspiste, melulähteiden ja meluesteiden sijainnit. Mittaustulokset ja 
– raportti on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 
kuukauden kuluttua mittausten suorittamisesta. Mikäli mittaustulokset osoittavat me-
lutason ohjearvojen ylittyvän asumiseen tai loma-asumiseen käytettävillä alueilla, tu-
lee hakijan liittää raporttiin suunnitelma, jossa esitetään konkreettiset meluntorjunnan 
toteuttamistoimenpiteet ja toteuttamisaikataulu ohjearvojen alittamiseksi häiriintyvis-
sä kohteissa. Uusintamittauksia voidaan edellyttää, mikäli toiminnasta valitetaan ja on 
perusteltu syy epäillä melutason ohjearvon ylittymistä (YSL 43 §, YSL 58 §, VNA 
800/2010 13 §) 

 
29. Räjäytysten aiheuttamaa tärinää tulee seurata tärinätarkkailusuunnitelman mukaisessa 

laajuudessa, mutta kuitenkin jatkuvatoimisesti ainakin yhdessä kiinteässä mittauspis-
teessä. Lisäksi tärinää on mitattava ainakin kahdella muulla lähialueen kiinteistöllä 
alueen luoteis- ja eteläpuolella jokaisen toimintajakson yhteydessä sekä aina, kun pa-
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nostus on alueella aiemmin käytettyä suurempi. Louhinnan alkuvaiheessa (osa-alue 1) 
on tehtävä kertaluonteinen mittaus myös yhdellä Nuutin ja yhdellä Terttumäen asuin-
alueen kiinteistöllä. Mittauslaitteiden tulee rekisteröidä ja taltioida mittaustulokset ta-
pahtuma-aikoineen. Mittaustulokset tulee toimittaa välittömästi niiden valmistumisen 
jälkeen tiedoksi kiinteistöjen omistajille ja luvan valvojalle. Mittauksissa saatuja tu-
loksia on verrattava louhintatöiden ympäristöselvityksessä esitettyihin raja-arvoihin ja 
mikäli ne ylittyvät, toiminnanharjoittajan tulee esittää selvitys tilanteesta. (YSL 43§,  

 
30. Laitosalueelta lähtevän veden laatua on tarkkailtava hakemuksessa esitetyistä kahdesta 

tarkkailupisteestä kerran vuodessa ylivirtaamakautena. Vesinäytteistä on tutkittava 
sameus, väri, kiintoaine, sähkönjohtavuus, kemiallinen hapenkulutus (CODMn), koko-
naistyppi, ammoniumtyppi ja nitraattityppi, pH, kloridi, rauta, sulfaatti, öljyhiilivedyt 
(C10 – C40) ja kokonaisfosfori. Näytteenoton yhteydessä on mitattava virtaama. 
Tarkkailu voidaan tehdä yhteisenä viereisen kaatopaikan tarkkailun kanssa niiden pa-
rametrien osalta, jotka sisältyvät kaatopaikkavesitarkkailuun. (YSL 43, 46 §)  

 
31. Alle 500 m:n etäisyydellä sijaitsevat talousvesikaivot on kartoitettava ja niistä on laa-

dittava kaivokortti, johon merkitään kaivojen rakenne, veden korkeus ja silmämääräi-
nen arvio kaivon kunnosta. Lisäksi kaivokorttiin kirjataan veden laadun tutkimustu-
lokset. Kaivovedestä tulee tutkia koliformiset bakteerit, E.coli, haju, maku, ulkonäkö, 
pH, sähkönjohtavuus, kokonaiskovuus, sameus, kemiallinen hapenkulutus, kloridi, 
rauta, sulfaatti, mangaani, nitraatti, nitriitti ja ammonium. Ensimmäinen vesinäyte tu-
lee ottaa ennen toiminnan aloittamista ja sen jälkeen tilan Pykälistö RN:o 31:1 lähde-
kaivosta vuosittain, tilan Katajisto 31:5 porakaivosta ja yhdestä Katajarinteentien kiin-
teistön rengaskaivosta kolmen vuoden välein. Tulokset tulee toimittaa valvontaviran-
omaiselle välittömästi niiden valmistuttua. (YSL 43, 46 §) 

 
Kirjanpito ja raportointi 

32. Jokaisen murskausjakson ja asfalttiasematoiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa val-
vontaviranomaiselle kirjallisesti aloitustarkastuksen tekemistä varten. Toiminnan 
olennaisesta muuttumisesta, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaih-
tumisesta on ilmoitettava viipymättä Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviran-
omaiselle. (YSL 43, 58 §, YSA 30 §) 

 
33. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta merkityk-

sellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpidosta on 
toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavan vuo-
den helmikuun loppuun mennessä. Kirjanpidon tulee sisältää: 

- toiminta-ajat 
- louhitun ja murskatun kiviaineksen sekä tuotetun asfaltin mää-

rät, vastaanotetun, murskatun ja uusioasfaltin valmistukseen 
käytetyn asfalttijätteen määrä ja laatu, maankaatopaikalle läji-
tettyjen maa-ainesten sekä alueelle vastaanotetun, käsitellyn ja 
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hyötykäyttöön toimitettujen betoni- ja tiilijätteiden alkuperä, 
määrä, laatu ja vastaanottopäivä 

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

- käytettyjen polttoaineiden kulutustiedot 
- tiedot tehdyistä melu-, pöly- ja tärinämittauksista sekä tien kas-

teluajankohdista, pinta- ja kaivovesien tarkkailutulokset 
- tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista 

poikkeuksellisista tilanteista ja niiden johdosta suoritetut toi-
menpiteet 

- tiedot toiminnasta aiheutuneista valituksista ja niiden seurauk-
sena tehdyistä toimenpiteistä.  

Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen 
vuoden ajan. (YSL 5, 46 §, JL 12 §)  
 

34. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista voi 
aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tulee ilmoittaa välittömästi 
ympäristötoimeen ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumiseksi tai 
tapahtuman toistumisen ehkäisemiseksi. (YSL 43, 62, 76, YSA 30 §) 
 

35. Luvansaajan on nimettävä laitoksen ympäristönsuojelusta vastaava hoitaja, jolla on 
tehtävään riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitet-
tava kirjallisesti Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43) 
 

36. Luvanhaltijan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopet-
tamista, esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, 
maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista laitoksen toiminnan lopettamiseen liitty-
vistä toimista Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43 ja 90 
§) 

37. Laitoksella on oltava 10 000 euron vakuus asetettuna Jyväskylän kaupungille asian-
mukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamiseksi tai sen jälkeen tarvitta-
vien toimien varmistamiseksi. Vakuus tulee olla asetettuna ennen jätteenkäsittely- tai 
maankaatopaikkatoiminnan aloittamista alueella.  

 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
 
Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset  

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa 
harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, 
toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetus-
ten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on sää-
detty. 
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Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toi-
minnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimin-
tojen kanssa: 
- terveyshaittaa; 
- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 
- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 
- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-
alueella; 

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

 
Kyseessä on uusi kalliokivenottamisalue, jonka jälkikäyttö Jyväskylän kaupunginval-
tuuston 10.11.2014 hyväksymän Jyväskylän yleiskaavan mukaan on tilaa vaativien 
työpaikkojen aluetta, jonne voidaan asemakaavoittaa ympäristöhäiriöitä tuottavaa tuo-
tantotoimintaa tai muuta tilaa vaativaa työpaikkatoimintaa.  Louhintatoiminta tukisi si-
ten osaltaan alueen tulevaa käyttötavoitetta. Toiminta-alueen lähiympäristössä on vas-
taavanlaista louhinta-, murskaus-, asfalttiasema-, jätteenkäsittely- ja maankaatopaikka-
toimintaa, joten lähiympäristö on jo pitkälti ihmistoiminnan vaikutuksessa. Toiminta 
ei sijaitse pohjavesialueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Alueella ei ole voimas-
sa olevaa asemakaavaa, joten toimintaa ei ole sijoitettu kaavan vastaisesti. Alueelle si-
joitettava maankaatopaikka voidaan ottaa huomioon yksityiskohtaisemman kaavoituk-
sen yhteydessä, eikä se sijoitettuna suljetun kaatopaikan viereen vaikeuta tulevaa 
maankäytönsuunnittelua. Toiminta-alueen rajalta on etäisyyttä lähimpiin häiriintyviin 
asuinrakennuksiin ja niiden piha-alueisiin vähintään 300 metriä, mikä täyttää toimin-
taan sovellettavassa valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimojen, muun kivenlouhin-
nan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) annetun vähimmäis-
suojaetäisyyden. Asfalttiasematoimintaan vähimmäisvaatimuksena sovellettavan ase-
tuksen (846/2012) mukaan asfalttiaseman sijoitusetäisyys asutukseen nähden on myös 
riittävä. Näin ollen toimintaa ei ole sijoitettu ympäristönsuojelulain tai sen nojalla an-
nettujen asetusten sijoitusmääräysten vastaisesti.  
 
Ympäristönsuojelulain 41 § 3 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatet-
tava mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. Koska alueella tai toiminnan 
vaikutuspiirissä ei ole luonnonsuojelulain tarkoittamia suojeltavia luontotyyppejä tai 
lajeja ja niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, ei lupa ole ristiriidassa luonnonsuoje-
lulain säädösten kanssa.  
 
Meluhaittoja on arvioitu hakijan teettämien melumallinnusten, melulle altistuvien 
kohteiden sijainnin, määrän ja herkkyyden sekä olemassa olevien meluavien toiminto-
jen yhteisvaikutusten perusteella. Myös Pykälistönkujan liikennemäärät ja –melu on 
huomioitu melun haitallisuutta arvioitaessa. Melun terveyshaittojen arvioimiseksi on 
valtioneuvoston asetuksessa 993/1992 melutason ohjearvoista määritelty muun muas-
sa asumista koskevat keskiäänitasot. Ramboll Finland Oy:n melumallinnuksen mu-
kaan yksinomaan Rudus Oy:n toiminnasta liikenne mukaan lukien aiheutuva melu ei 
ylitä lähimmän, luoteessa olevan asutuksen suuntaan sijoitettava meluvalli huomioi-
den, melun raja-arvoa 55 dB lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, vaikka tuloksiin li-
sättäisiin melun mahdollinen impulssimaisuus (+ 5dB). Kokonaismelutarkastelun pe-
rusteella melutason raja-arvo saattaisi myös pahimmassa tilanteessa ylittyä lähimmissä 
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häiriintyvissä kohteissa, mikäli melusuojausta ei tehdä huolellisesti mallinnuksessa 
esitetyllä tavalla. Mallinnuksessa ja hakemuksessa esitetyt meluntorjuntatoimenpiteet 
on siten määrätty tehtäväksi. Lisäksi on edellytetty, että poraus tapahtuu lähimpiin häi-
riintyviin kohteisiin nähden aina meluesteen takana, jolloin korkeimmalla maastokoh-
dalla tapahtuvan porauksen ääni ei pääse etenemään ympäristöön. Voimakkain melu ei 
myöskään louhintasuunnasta johtuen heijastu lähimpien häiriintyvien kohteiden suun-
taan etelään, länteen tai luoteeseen. Tiukoilla päiväkohtaisilla toiminta-
aikarajoituksilla on edelleen varmistettu, että Rudus Oy:n toiminnasta yksin tai yhdes-
sä muiden toimijoiden kanssa aiheutuva päiväajan keskiäänitaso ei ylitä sallittuja oh-
jearvoja missään louhintatilanteessa. Lautakunta katsoo, että toiminta ko. paikkaan on 
melua ja sen torjuntaa koskevat lupamääräykset huomioiden järjestettävissä siten, että 
sallitut melutasot toteutuvat.  
 
Annetut lupamääräykset, saadut selvitykset ja suojaetäisyydet asutukseen huomioiden 
toiminnasta ei yksin tai yhdessä alueen muiden toimintojen kanssa aiheudu terveys-
haittaa, kohtuutonta rasitusta naapureille, yleisen viihtyvyyden merkittävää vähenty-
mistä melun, pölyn tai tärinän muodossa tai muuta merkittävää ympäristön pilaantu-
mista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista taikka erityistä luonnon-
olosuhteiden huonontumista. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan 
aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski.   
 
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 vaati-
mukset. Kierrätysasfaltin käyttö asfaltin valmistuksessa sekä jätebetonin murskaus 
maarakentamistarkoituksiin käytettäväksi edistää jätteiden hyötykäyttöä aineena.  
 
Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että Rudus Oy:n toi-
minta hakemuksessa esitetyllä sijoituspaikalla täyttää luvan myöntämisen edellytykset, 
mikäli annettuja lupamääräyksiä noudatetaan.  

 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympä-
ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-
räyksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, melun ja tärinän torjuntaan, jätehuoltoon sekä 
maaperään ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseksi. Ym-
päristönsuojelulain 43 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon 
mm. toiminnan luonne ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen 
tekniikkaan. 
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Päivittäistä toiminta-aikaa on rajoitettu lähimpien melulle ja pölylle alttiiden kohteiden 
suojaamiseksi sekä kohtuuttoman rasituksen, terveys- ja viihtyisyyshaittojen ehkäise-
miseksi. Toiminta-aikoja määrätessä on katsottu olevan erityistä syytä rajata vuoro-
kautista toiminta-aikaa asetuksen 800/2010 8 §:n mukaisia toiminta-aikoja tiukem-
maksi, koska lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat vain minimisuojaetäisyydellä 
toiminta-alueesta, toiminnan vaikutusalueella on runsaasti asutusta, alueella on jo 
muuta meluavaa toimintaa ja melutasot suunnitelluista meluntorjuntatoimista huoli-
matta ovat suhteellisen korkeita naapurustossa.  
 
Vaikka melutaso asuinkiinteistöjen kohdalla ei ylitä sallittuja raja-arvoja, ovat meluta-
sot kuitenkin lähimmillä asuinkiinteistöillä korkeita ja niillä melu voidaan sen luon-
teesta johtuen kokea niin häiritsevänä, että se aiheuttaa eräistä naapuruussuhteista an-
netun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Kesäaikaan oleskel-
laan myös paljon ulkona ja silloin melu koetaan yleensä häiritsevimpänä. Asutukselle 
aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen ehkäisemiseksi ja yleisten viihtyisyyshaittojen vä-
hentämiseksi louhinnan ja murskauksen vuotuinen toiminta-aika on rajoitettu 6 kuu-
kauteen ja louhinnan sekä murskauksen toiminta-ajasta on rajattu pois arkipyhät, kesä-
aika ja viikonloput (ml.asfalttiasema). Vastaavanlaisia aikarajoituksia on myös alueen 
muilla toimijoilla, joten em. aikarajoituksilla varmistetaan, että alueella on meluavim-
pien toimintojen osalta myös hiljaisia ajanjaksoja vuosittain. (lupamääräys 1) 
 
Määräykset toimintakapasiteetista rajaavat toiminnan hakemuksen mukaiseksi ja niillä 
varmistetaan, että toiminta pysyy suunnitelman mukaisena. Jätteen hyödyntäminen ja 
käsittely on rajattu ympäristönsuojelulain mukaisesti tietynlaisiin jätteisiin. Ympäris-
tönsuojeluasetus edellyttää määräystä kaatopaikan luokasta sekä kaatopaikalle sijoitet-
tavaksi hyväksyttävän jätteen määrästä ja lajista. Alueelle soveltumaton jäte voidaan 
käsitellä asianmukaisesti esimerkiksi ympäristöluvan jätteen käsittelyyn omaavassa 
käsittelypaikassa. Pilaantumattomiksi maa- ja kiviaineksiksi voidaan maankaatopaikal-
la katsoa massat, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat alle valtioneuvoston asetuksessa 
(214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annettujen 
alempien ohjearvojen. Eloperäinen aines hajoaa hitaasti maaperässä ja voi hajottuaan 
aiheuttaa esimerkiksi kuoppia tai sortumia. Varastointiajan rajoittamien on tarpeen sen 
varmistamiseksi, että kaikki alueelle tuodut jätteet saadaan hyötykäyttöön, eikä alueel-
le muodostu kaatopaikkaa, joka edellyttäisi valtioneuvoston päätöksen 331/2013 mu-
kaisia kaatopaikanrakenteita. Maankaatopaikalle sijoitetaan yleensä huonolaatuisia ja 
rakentamiseen muutoin kelpaamattomia maa-aineksia, jotka liian jyrkkiin luiskiin si-
joitettuna saattavat sortua ja lähteä liikkeelle aiheuttaen mm. kiintoaineksen kulkeutu-
mista pintavesiin. Näin ollen lähelle ojaa sijoitettavan luiskan pysyvyyden varmistami-
seksi ja maankaatopaikalta pintavesiin kulkeutuvan kiintoaineksen vähentämiseksi on 
annettu määräys luiskakaltevuudesta. (lupamääräykset 2-5) 
 
Maankaatopaikka on edellytetty rakennettavaksi ja toteutettavaksi suunnitelmallisesti 
niin, että mahdolliset vaara- ja vahinkotilanteet voidaan välttää jo ennakolta. Maa-
täytön tilaa seuraamalla voidaan nopeasti puuttua ongelmakohtiin ja ehkäistä niistä 
mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. (lupamääräys 6-7) 
 
Lupapäätöksessä on määrättävä kaatopaikan jälkihoitoa koskevista toimista. Jätease-
tuksen 9 §:n mukaan jätteiden vastaanoton lakattua jätteiden hyödyntämis- tai käsitte-
lypaikassa tai sen osassa käytetty paikka on viipymättä saatettava sellaiseen kuntoon, 
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ettei siitä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu jäteasetuksen 8 §:ssä tarkoitettua hait-
taa tai vaaraa. Määräyksessä on edellytetty maisemointi aloitettavaksi vaiheittain läji-
tyksen edetessä. Kasvillisuus sitoo osaltaan hulevesien mukana kulkeutuvaa kiintoai-
nesta. Kun maankaatopaikan pinta kasvitetaan mahdollisimman nopeasti, kaatopaikan 
kiintoaineskuormitus vesistöön vähenee. (lupamääräys 8) 
 
Betonimurskeen hyötykäyttökelpoisuus on varmistettava vastaavalla tavalla kuin mitä 
valtioneuvoston asetuksessa 591/2006 (valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyö-
dyntämisestä maarakentamisessa) edellytetään. (lupamääräykset 9-10)  
 
Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä ympäristön yleisen viih-
tyisyyden turvaamiseksi on huolehdittava siitä, että louhinnasta, murskauksesta, työ-
maaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pöly- ja hajupäästöt pidetään 
mahdollisimman pieninä. Liiallinen pöly saattaa aiheuttaa naapurille kohtuutonta rasi-
tusta, terveyshaittaa sekä ympäristön pilaantumisesta. Pölylle on asetettu raja-arvo il-
man laatua koskevan valtioneuvoston päätöksen (38/2011) mukaisesti. Pölyä ja sen le-
viämistä voidaan vähentää merkittävästi erilaisin pölyntorjuntatoimin, joista on annet-
tu luvassa tarpeelliset määräykset. Sääolosuhteet (mm. tuulisuus) on huomioitava toi-
minnassa. (lupamääräykset 11-13) 
 
Asfalttiaseman hajuhaittojen ehkäisemiseksi on annettu lupamääräys 14 valtioneuvos-
ton asetuksen (846/2012) mukaisesti.  
 
Melutasoa koskevat määräykset on annettu lähellä olevien häiriintyvien kohteiden suo-
jaamiseksi. 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 15) 
 
Melun ja sen leviämisen rajoittamiseksi on annettu määräyksiä toiminnan ja varasto-
kasojen sijoittamisesta sekä laitoksen rakenteeseen liittyvistä muista meluntorjunta-
toimenpiteistä ja meluesteiden sijoittumisesta. Murskausaseman ja varastokasojen si-
joittelulla on muissa vastaavissa tapauksissa todettu olevan huomattava vaikutus me-
lun leviämiseen. Tilapäisin meluestein voidaan vähentää porauksesta aiheutuvaa melua 
ympäristöön. (lupamääräys 16)  
 
Räjäytyksistä aiheutuu maaperän kautta tärinää ja ilman kautta ilmanpaineaaltoja. Kal-
lio- ja maaperässä välittyvä tärinä vaimenee nopeasti etäisyyden kasvaessa, mutta il-
man kautta välittyvät ilmanpainevaikutukset ulottuvat etäämmälle. Koska samalla kal-
lioalueella suhteellisen lähellä toiminta-aluetta on asuinkiinteistöjä, joilta on tullut va-
lituksia jo nykyisistä räjäytyksistä ja toiminnanharjoittajalla on velvollisuus olla selvil-
lä toimintansa ympäristövaikutuksista, on katsottu tarpeelliseksi määrätä ympäristösel-
vityksen tekemisestä. Kallion räjäytyksistä aiheutuu ympäristöön äkillistä melua ja tä-
rinää, joten räjäytyksistä ennakolta ilmoittamista koskeva määräys on katsottu vielä 
erikseen tarpeelliseksi. (lupamääräys 17) 
 
Jätelain periaatteiden mukaan jätteistä ei saa aiheutua roskaantumista ja toiminnassa 
on huolehdittava siitä, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Syntyvät jätteet on 
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pyrittävä ensisijaisesti hyödyntämään, jos se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollis-
ta. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava jätehuollon asianmukaisesta järjestämises-
tä. (lupamääräys 18-19) 
 
Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen ehkäisemiseksi on annettu määrä-
yksiä alueella varastoitavista polttoaineista, niiden käsittelystä, työkoneiden pesusta ja 
huollosta, valumavesien käsittelystä, jätehuollosta ja onnettomuuksiin varautumisesta. 
Louhinta- ja murskausalueen sekä kaatopaikan hulevesistä saattaa aiheutua ravinne- ja 
kiintoainekuormitusta valuma-alueiden pintavesiin. Lisäksi hulevesivirtaamien vaihte-
lut voivat olla luonnontilaista aluetta suurempia. Kun vedet johdetaan laskeutusaltai-
den kautta, vähennetään toiminnan vaikutuksia pintavesiin.  (lupamääräykset 19-25) 
 
Ympäristönsuojelulain 4 §:n mukaan ympäristön pilaamisen vaaraa aiheuttavassa toi-
minnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnan 
ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen. Toimin-
nanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä voi-
daan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. (lupamääräys 26)  
 
Pölymittausvelvoite on annettu valvonnallisista syistä sekä pölyntorjuntatoimien tehos-
tamistarpeen arvioimiseksi. Lupaehdon mukaisilla pölymittauksilla voidaan varmistaa, 
ettei ilmanlaatua koskevia ohje- tai raja-arvoja ylitetä (lupamääräys 27)  
 
Määräys melumittauksista on annettu valvonnallisista syistä melutasojen toteamiseksi 
häiriintyvissä kohteissa ja meluntorjunnan riittävyyden varmistamiseksi. Alueelle si-
joittuu muita saman alan toimijoita, minkä vuoksi on perusteltua mitata meluja myös 
tilanteessa, jossa toiminnassa on useita murskauslaitoksia. (lupamääräys 28) 
 
Räjäytysten aiheuttaman tärinän haitallisten vaikutusten ennakoimiseksi ja todentami-
seksi on asetettu velvoite suorittaa tärinämittauksia lähialueen asuinkiinteistöillä. Mit-
tauksilla pystytään todentamaan räjäytysten mahdolliset riskit rakenteille. (lupamäärä-
ys 29)  
 
Luvan saajan on oltava selvillä toimintansa päästöistä ja niiden vaikutuksista ympäris-
töön. Hulevesi- ja kaivotarkkailumääräykset ovat tarpeen valvontaa varten ja vesien-
suojelutoimenpiteiden toimivuuden arvioimiseksi. Kaivo- ja pintavesitarkkailua mää-
rätessä on otettu huomioon kaivojen, erityisesti lähdekaivon sijainti lähellä kaivualuet-
ta sekä se seikka, että alueella varastoidaan ja käsitellään myös jätteitä. (lupamääräys 
30-31) 
 
Määräys 32 on annettu valvonnallisista syistä. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien 
ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristöluvan haltijan on ilmoitettava valvontavi-
ranomaiselle kunkin toimintajakson aloittamisesta sekä toiminnan pysyvästä tai pitkä-
aikaisesta keskeyttämisestä ja toiminnan kannalta olennaisista muutoksista sekä esitet-
tävä suunnitelma todettujen ympäristöhaittojen poistamiseksi.  
 
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 
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perusteella voidaan tarkkailla laitoksen toimintaa suhteessa annettuihin lupamääräyk-
siin ja arvioida toiminnassa mahdollisesti tapahtuvien muutosten merkitsevyyttä suh-
teessa uuden lupakäsittelyn tarpeellisuuteen. (lupamääräys 33) 
 
Määräys ilmoittaa toiminnan lopettamisesta sekä häiriötilanteista on annettu valvon-
nallisista syistä ja toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poista-
miseksi. (lupamääräys 34 ja 36) 
 
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 (lupamääräys 
35)  
 
Ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaan jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan har-
joittajan on asetettava toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen riittävä vakuus tai 
esitettävä muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Toimin-
taa varten määrätty 10 000 euron vakuus on katsottu riittäväksi toiminnasta aiheutuvan 
jätehuollon turvaamiseksi. (lupamääräys 37) 
 

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN  
 
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisää-
vään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristölupa. 
(YSL 28 §) 
 
Toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi 31.12.2024 
mennessä. (YSL 55 §) 
 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 
määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa-
olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §) 
 

 
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
  Ympäristönsuojelulain 100 §:n mukaan toimintaa ei saa aloittaa tai muuttaa ennen 

kuin siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen. Ympäristönsuojelulain 101 §:n 
mukaan lupaviranomainen voi kuitenkin luvan hakijan pyynnöstä perustellusta syystä 
ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, määrätä, että 
toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen.  

 
Rudus Oy on esittänyt hakemuksessaan ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisen 
pyynnön toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.  

 
 Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, ettei hakemuksen mukaisen uuden toimin-

nan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta ole esitetty riittäviä perusteita. Toimin-
taa ei siten voida aloittaa ennen tämän päätöksen lainvoimaisuutta. Louhinta ja murs-
kaus ovat luonnonolosuhteiden kannalta peruuttamatonta toimintaa.  
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Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 2.12.2014. Päätös on lainvoimainen 
30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta kyseistä päivää lukuun ottamatta, jos siitä ei 
valiteta.  
 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
  

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8, 28, 31, 35-38, 41-43, 45, 46, 52-56, 81, 100, 
105 § 
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 16, 17, 18, 19, 30, 37 § 
Jätelaki (646/2011) 12,13,28,31,118,120§ 
Jäteasetus (179/2012) 13, 22 §  
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNA 38/2011) 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) 
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-
jen ympäristönsuojelusta 800/2010 
Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista 846/2012 
Rakennus- ja ympäristölautakunnan 29.10.2013 hyväksymä Jyväskylän kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa 
 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  
 

Ympäristönsuojelulain 105 §:n ja vesilain 21 luvun 9 §:n mukaan näiden lakien mu-
kaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä viranomaisessa voidaan periä 
maksu. Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai 
muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsit-
telystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.  
 
Tämän päätöksen ympäristölupamaksu on 6565,5 euroa. Ympäristölupamaksuun sisäl-
tyy ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaista oikeutta aloittaa toiminta muutoksenhaus-
ta huolimatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pääasian yhteydessä perittävä 
343 euron lisämaksu. Maksu perustuu rakennus- ja ympäristölautakunnan 29.10.2013 
vahvistamaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.  
 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN   
 
Ote päätöksestä  

Rudus Oy 
PL 49 
00441 Helsinki 

Jäljennös päätöksestä  
Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40100 Jyväskylä 
Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan ympäristöterveysjaosto 
Mustankorkea Oy, Ronsuntaipaleentie 204, 40500 Jyväskylä 

Ilmoitus päätöksestä  
Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta  
Muistutuksen tekijät 
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Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisessa järjestyk-
sessä Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla. 

 
MUUTOKSENHAKU 
 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 96 
§). Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on 
liitteenä.  
  

LIITTEET 
Valitusosoitus 
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