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ASIA 

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

nen yhteislupa tarvekiven (rakennuskiven) ottoon sekä kiviaineksen louhintaan ja 

murskaukseen.  

 

HAKIJA 

Salon Kiviteollisuus Oy 

Mäntyläntie 104 

41800 Korpilahti 

y-tunnus: 0697801-8 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Lupaa haetaan olemassa olevan tarvekivilouhimon toimintaan Jyväskylässä Korpilah-

den kylän tiloilla Mäntymäki (179-430-2-118), Metsä-Kuusela (179-430-2-122) ja 

Mäntykallio (179-430-39-3). Hakijan edustaja omistaa kiinteistön Mäntykallio ja haki-

ja toimii vuokralaisena kahdella muulla kiinteistöllä. 

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Kallion louhinta ja murskaus on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 

§:ssä viitatun liitteen 1 taulukon 2 kohtien 7c ja 7e perusteella. Kalliokiven irrottami-

nen on maa-ainesluvanvaraista maa-aineslain 4 § 1 momentin perusteella.  

 

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

louhintaa ja murskausta koskevan lupa-asian käsittelee kunnan ympäristönsuojeluvi-

ranomainen. Maa-aineslain (555/1981) 7 §:n perusteella maa-ainesten ottamista kos-

kevan lupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Yhteislupahakemus on tullut vireille 5.3.2018. Hakemusta on täydennetty 22.3.2018. 

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Toiminnanharjoittajalla on alueella 9.9.2008 Korpilahden kunnan ympäristölautakun-

nan myöntämä maa-aineslupa, jonka voimassaolo päättyy 9.10.2023. Lupaa on muu-

tettu alimman ottotason ja ottoalueen rajauksen osalta Jyväskylän kaupungin raken-
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nus- ja ympäristölautakunnan päätöksellä 26.2.2013. Alueella ei ole aikaisempaa ym-

päristölupaa. 

 

Alueella on voimassa Jyväskylän kaupungin yleiskaava, jonka kartalla 1 louhimo kuu-

luu maaseutuelinkeinojen alueeseen. Muutoin lähialueella ei ole kaavamerkintöjä. 

 

LOUHIMON SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Louhimoalue sijaitsee Korpiahossa noin 5 kilometriä Korpilahden taajamasta luotee-

seen Mäntyläntien varrella ulottuen ottosuunnitelman mukaisesti tiloille Mäntymäki, 

Metsä-Kuusela ja Mäntykallio. Louhimolla on ollut saman yrityksen toimesta toimin-

taa jo vuosikymmeniä. Alue on haja-asutusaluetta ja ympäröivät kiinteistöt ovat pää-

osin metsätalouskäytössä. Louhimoalueen puusto ja pintamaat on poistettu noin 2,5 

hehtaarin alueelta niiltä osin, mihin ottamistoiminta on kohdistunut. Lähimetsät ovat 

varttunutta sekametsää, mutta alueella on myös peltoviljelyä.    

 

Lähimmät asuinrakennukset ovat kaikki vakituiseen asuttuja ja sijaitsevat ottoalueen 

rajasta lähimmillään noin 300 metrin sekä 350 metrin etäisyydellä etelässä. Lisäksi 

pohjoispuolella sijaitsee asunto noin 400 metrin ja luoteessa noin 470 metrin etäisyy-

dellä. Muut asuinrakennukset sijaitsevat yli 500 metrin etäisyydellä toiminta-alueen 

rajoista.   

  

Louhimo ei sijoitu valtion ympäristöhallinnon luokittelemalle pohjavesialueelle. Lähin 

pohjavesialue, Kulperinkangas (II-luokka, 0927703), sijaitsee ottoalueesta noin 2,2 ki-

lometriä itään. Louhimon pohjoispuolella on pieni lampi, mutta muutoin alueen lähin 

vesistö on Virolainen, joka sijoittuu ottoalueesta noin 600 metrin etäisyydelle alueen 

eteläpuolelle. Järven pinnankorkeudeksi on ilmoitettu +146,0 m (N60). Alueella tai 

sen läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai Natura 2000 –verkkoon kuulu-

via alueita. 

 

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

 

Alueella on ollut kalliokiviaineksen louhintaa jo vuodesta 1964. Tähänastisen toimin-

nan seurauksena ottoalueella on yksi suuri sekä muutama pienempi avattu tarvekiven 

louhintapaikka. Ottamisalueen vieressä toimii myös yrityksen saha- ja korjaamoraken-

nus toimisto- ja sosiaalitiloineen. Toimintaa on tehty tähän saakka ainoastaan maa-

ainesluvalla. Alueelle haetaan nyt yhteiskäsittelylupaa kalliokiviaineksen otto-, louhin-

ta- ja murskaustoiminnalle. Otto- ja ottamisaluetta laajennetaan alueen itä- ja eteläpuo-

lelle. Ottaminen ei ole aiemmin ulottunut tilan Mäntykallio alueelle. 

  

Mäntymäen louhimolle haetaan yhteislupaa 100 000 m3ktr (noin 280 000 t) kokonais-

ottomäärälle. Nyt esitetyllä suunnitelmalla alueelta on saatavissa yli 1 000 000 m3ktr 

kalliokiviainesta. Vuotuinen ottomäärä on verrattain pieni alueella hyödynnettävissä 

olevaan määrään nähden. Näin ollen lupaa haetaan 15 vuoden ajalle luvan lainvoi-

maiseksi tulemisesta lukien. Tasaisella ottotahdilla vuosittainen ottomäärä olisi noin 6 

700 m3ktr (noin 19 000 t), mutta ottomäärään vaikuttaa ennen kaikkea Jyväskylän ta-

lousalueen raakakiven kysyntä. Toiminnassa saattaa olla vuosia, jolloin alueella louhi-
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taan enemmän ja vuosia jolloin toiminta on vähäisempää. Louhitusta kalliokiviainek-

sesta arviolta noin 5 % hyödynnetään raakakivenä ja loput louhitusta maa-aineksesta 

on sivukiveä. Sivukiveä tullaan käyttämään alueen maisemoinnissa sekä jalostamaan 

murskaamalla eri kalliokivilajikkeiksi. Louhinnan eteneminen ja louhittavat alueet 

riippuvat olennaisesti kiven laadusta ottoalueella. Toimintaa on näillä näkymin tarkoi-

tus jatkaa vielä pitkään tulevan lupakauden jälkeen, jotta avattu kallioalue saadaan 

hyödynnettyä tehokkaasti. 

  

Ennen toiminnan aloittamista otto- ja ottamisalue merkitään maastoon ja alin sallittu 

ottotaso merkitään selkein korkomerkein. Ottamisalueella kallion pinnalla on poistet-

tavaa puustoa ja kuorittavia pintamaita noin 4 hehtaarin alueella. Alueen puustoa ja 

pintamaita poistetaan vaiheittain ottamisen edetessä. Ottotoiminta jatkuu alueen länsi-

osasta, jossa maanpinnankorko on nykytilanteessa noin tasolla +162 (N60). Ottotoi-

minnan etenemiseen vaikuttaa olennaisesti kiviaineksen laatu. Kallion pinnalta poistet-

tavat pintamaat varastoidaan ottamisalueelle ja hyödynnetään myöhemmin maise-

moinnissa. Alin suunniteltu ottotaso on +154 (N60), maanpinnan vaihdellessa ottoalu-

eella nykytilanteessa noin tasolla +162...+190 m. 

 

Suunniteltu ottoalue on rajattu kahdesta kohdasta 5 metrin etäisyydelle naapuritilan 

Vironmutka (179-430-1-30) tilan rajasta ympäristöministeriön suosituksen ollessa 30 

metriä. Kohdat ovat ottoalueen kulmauksia ja näin alaltaan pieniä. Hakija on keskus-

tellut louhintaetäisyydestä tilan omistajan hakemuksen suunnitteluvaiheessa ja saanut 

ottoalueen rajaukselle suullisen suostumuksen. Tulevalla lupakaudella kalliokiviainek-

sen louhinta sijoittuu kallioalueen länsiosaan, mutta alueen itäosassa lähellä Viron-

mutkan tilan rajaa saatetaan suorittaa koelouhintoja. Mäntymäen kallioaluetta laajen-

netaan mahdollisesti tulevaisuudessa Vironmutkan tilan alueelle. 

  

Mäntymäen kallioalueella ei ole pohjaveden havaintoputkea. Lähin veden pinnankor-

keus tieto on noin 600 metrin etäisyydeltä ottoalueesta sijaitsevasta järvestä, jonka 

pinnankorkeudeksi on ilmoitettu +146 (N60). Näin ollen alueen pohjaveteen jäisi vä-

hintään 8 metrin suojakerros. Alueen pohjavesipintaan tullaan jättämään vähintään 2 

metrin suojakerros. 

 

Louhinta 

Alueella louhitaan vuosittain keskimäärin 6 700 m3ktr kalliokiviainesta, pyrkimyksenä 

irrottaa kallio mahdollisimman ehjänä. Kallion louhinnan vaiheita ovat kallionporaus, 

kiviaineksen irrottaminen räjäyttämällä sekä tarvittaessa murskattavaksi päätyvän si-

vukiven pienentäminen eli rikottaminen. Louhintaa, joka käsittää isomman räjäytyk-

sen, tapahtuu alueella raakakiviainestarpeen mukaan noin 6-9 kertaa vuodessa. Yhdellä 

louhintaräjäytyksellä irrotetaan pääsääntöisesti 300-1000 m3ktr kiinteää kalliota laadi-

tun räjäytyssuunnitelman mukaisesti. Lisäksi kiintokalliosta erotettu suuri kivilohkare, 

eli kami, paloitellaan tarvittaessa pienillä räjäytyksillä. Suurten lohkareiden rikottami-

nen tapahtuu kaivinkoneeseen liitetyllä hydraulisella iskuvasaralla.  

 

Toiminnassa noudatetaan valtioneuvoston asetuksen 800/2010 8 §:n mukaisia toimin-

ta-aikoja:  

- poraaminen tehdään arkisin (ma-pe) klo 7.00–21.00  

- räjäytykset tehdään arkisin (ma-pe) klo 8.00–18.00  

- rikotusta tehdään arkisin (ma-pe) klo 8.00–18.00  
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Vuoden aikana alueelta louhitusta kalliokiviaineksesta keskimäärin noin 300 m3ktr 

hyödynnetään raakakivenä. Raakakivilohkareet kuljetetaan alueelta pois valmistumi-

sen mukaan. 

 

Murskaus 

Alueella syntyy sivukiveä arviolta 6 400 m3ktr (noin 18 000 t) vuodessa. Lisäksi alu-

eella on aikaisemman toiminnan seurauksena syntynyttä sivukiveä. Sivukivi varastoi-

daan ottamisalueella ja hyödynnetään alueen maisemoinnissa, sekä jalostetaan murs-

kaamalla eri kalliokivilajitteiksi. Sivukivi myös rikotetaan ja murskataan ottamisalu-

eella. Murskausjaksoja on alueella satunnaisesti kiviainestarpeen mukaan noin kahden 

vuoden välein, jolloin yhdellä murskausjaksolla murskataan kerralla suurempi määrä 

kiviainesta. Murskattavan sivukiven määrää ei ole arvioitu, mutta murskausta arvioi-

daan olevan alueella joka toinen vuosi, jolloin murskataan 1-2 kuukauden ajan. 

  

Mäntymäen kallioalueelle ei sijoiteta pysyvää murskauslaitosta. Alueella käytetään 

toimijan aliurakoitsijoiden murskainlaitteistoja; tyypillisesti 2-3 -vaiheista liikkuvaa, 

Lokotrack -tyyppisestä tela-alustaisesta esimurskaimesta ja aggregaattikäyttöisestä jäl-

kimurskaimesta koostuvaa murskauslaitosta. Telamurskain mahdollistaa murskaimen 

liikkumisen murskattavien massojen liikuttelun sijaan. Vaihtoehtoisesti voidaan käyt-

tää aggregaattikäyttöisiä siirrettäviä murskaimia laitteistojen saatavuuden mukaan. 

Esimurskaimelle syöttö voidaan tehdä kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla. Esimurs-

kainta seuraavat yksi tai useampi jälkimurskain sekä seulavaunu. Mikäli Lokotrack -

tyyppisiä tela-alustaisia murskauslaitteistoja ei ole saatavissa, käytetään perinteisiä siir-

rettäviä murskaimia. Sähköllä murskaus ei tuo merkittävää ympäristönsuojelullista 

etua, sillä alue ei sijoitu ympäristöhallinnon luokittelemalle pohjavesialueelle. 

 

Murskaustoiminnassa noudatetaan valtioneuvoston asetuksen 800/2010 8 §:n mukaisia 

toiminta-aikoja:  

- rikotusta tehdään arkisin (ma-pe) klo 8.00–18.00  

- murskaamista tehdään arkisin (ma-pe) klo 7.00–22.00  

- kuormaaminen ja kuljetukset tehdään arkisin (ma-pe) klo 6.00–22.00 välisenä ai-

kana  

 

Alueella saattaa poikkeustapauksissa olla kuormaamista ja kuljetuksia myös lauantai-

sin klo 7.00–18.00 välisenä aikana ja murskaamista klo 7.00–18.00 välisenä aikana ki-

viainestarpeen mukaan. 

 

Murskauslaitos sijoitetaan alueella sivukivikasan läheisyyteen, jotta kiviaineksen siir-

tomatkat ovat mahdollisimman lyhyitä. Murskauslaitoksen on alustavasti suunniteltu 

sijoitettavaksi ensimmäisellä murskausjaksolla päälouhinta-alueen koillispuolelle mä-

en päälle. Maastonmuodot toimivat meluesteenä alueen eteläpuoliselle asutukselle ja 

varasto- ja pintamaakasat alueen pohjoispuoliselle asutukselle. Murskauslaitoksen si-

jainti alueella riippuu sen hetkisestä alueen ottotilanteesta. Laitos sijoitetaan tulevilla 

murskausjaksoilla niin, että toiminnan aiheuttama meluhaitta on mahdollisimman vä-

häinen. Sijoituksessa huomioidaan alueen kalliorintaukset, maastonmuodot ja mahdol-

liset varasto- ja pintamaakasat, jotka toimivat meluesteinä lähiasutukselle. Murskaus-

laitoksen sosiaali- ja toimistotilat voidaan tarvittaessa sijoittaa Mäntymäen kallioalu-

een ottamisalueelle. Valmiit murskeet varastoidaan tarvittaessa ottamisalueella sen 
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hetkisen ottamistilanteen mukaan. Varastokasojen sijoittelulla pyritään muun muassa 

siihen, että alueella syntyvä melu ja pöly ei leviä lähiympäristöön. 

 

Tiedot ottamisalueesta 

Ottamisalueen pinta-ala : 6,6 ha 

Pohjaveden korkeustiedot : Ei tiedossa, kallioalue (Virolainen +146 m N60) 

Alin ottamistaso : +154,0 m N60 (+154,3 m N2000) 

 

Ottamismäärä ja -aika 

Maa-aines  : Tarvekivi 

Haettu kokonaismäärä : 100 000 m3 

Vuotuinen otto : 6 700 m3 

Ottamisaika  : 15 vuotta 

 

Liikenne   

Alueelle kuljetaan Korpiahontien kautta Mäntyläntielle, josta on liittymä alueelle. 

Kaakkoispuolelle sijoittuvalle valtatie 9:lle on matkaa noin 4,5 kilometriä. Kor-

piahontien keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) louhimon kohdalla vuonna 2016 

oli 91 ajoneuvoa. 

  

Liikennöinti Mäntymäen kallioalueella tapahtuu pääsääntöisesti arkisin maanantaista 

perjantaihin klo 6.00–22.00. Alueen liikennöinti on riippuvainen vuodenajasta ja ki-

viaineskysynnästä. Tarvittaessa alueella saatetaan liikennöidä myös lauantaisin klo 

7.00–18.00 välisenä aikana. Talvella alueella liikennöidään huomattavasti vähemmän 

kuin kesällä. Alueen liikennöinti ei ole säännöllistä vaan keskittyy lyhyille ajanjaksoil-

le. Kyseisellä ajanjaksolla alueella liikennöi korkeintaan 30 raskasta ajoneuvoa päiväs-

sä. 

 

Räjäytys- ja polttoaineet 

Räjäytyksissä käytetään yleisesti tarvekivilouhinnassa käytössä olevia K- ja KK-

putkipanoksia sekä räjähtävää tulilankaa. K- ja KK-putkipanokset on kehitetty tarve-

kiven louhintaan ja yleensä hyvin heikkoa panostusta vaativiin töihin. Niiden räjäh-

dysaine sisältää muun muassa nitroglykolia ja piimaata ja niiden räjähdysnopeus on 

noin 1700-2000 m/s. Räjähdysainetta käytetään noin 50–200 kg yhdellä räjäytyksellä. 

Koska vuoden aikana irrotetaan keskimäärin 6700 m3ktr kiveä, alueella on vuoden ai-

kana enintään 9 louhintaräjäytystä. Räjähdysaineen vuosikulutus on näin ollen 450-

1800 kg. Räjähdysaineita voidaan varastoida alueella tarvittaessa lukittavassa varastos-

sa. Mikäli räjähdysaineita varastoidaan alueella, haetaan varastoinnille lupa Turvalli-

suus- ja kemikaalivirastolta ennen toiminnan aloittamista. 

 

Louhinnassa käytettävien työkoneiden eli poravaunun, kaivinkoneen ja pyöräkuormaa-

jan kevyt polttoöljy varastoidaan työmaakäyttöön tarkoitetuissa siirrettävissä ja lukit-

tavissa kaksoisvaippasäiliössä (esim. 3 000 l), jotka on varustettu ylitäytönestimillä. 

Polttoöljyä arvioidaan kuluvan noin 20 000 litraa vuodessa. Säiliöt varastoidaan beto-

nista valetussa valuma-altaassa polttoainekatoksessa. Työkoneiden voiteluöljyt varas-

toidaan lukittavassa huoltorakennuksessa. Voiteluöljyjä arvioidaan kuluvan 0,5 t vuo-

dessa. 
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Murskauslaitosten murskaimissa käytetään kevyttä moottoripolttoöljyä. Lokotrack –

tyyppinen tela-alustainen esimurskain on varustettu omalla moottorilla ja jälkimurs-

kaimet ovat aggregaattikäyttöisiä. Murskauksessa käytettävien työkoneiden kevyt polt-

toöljy ja voiteluöljyt varastoidaan kuten louhinnassa. Kevyttä polttoöljyä varastoidaan 

alueella enimmillään 9 000 l (esim. kolme 3 000 l säiliötä). Näiden lisäksi työkoneissa 

ja murskaimissa on omat polttoainesäiliöt, tyypillisesti 300 litran säiliöt. Alueella on 

aina toimintajaksojen aikana imeytysmattoa, -turvetta, tai muuta imeytysainetta. 

 

Kaivannaisjätehuoltosuunnitelma 

Hakemuksen yhteydessä on esitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma maa-

ainesten ottamistoiminnalle. Sen mukaan pintamaita syntyy noin 66 000 m3-ktr ja ne 

käytetään alueen maisemointiin. Sivukiveä syntyy arviolta noin 95 000 m3-ktr. Se osit-

tain murskataan alueella ja osittain läjitetään pysyvästi alueelle hyödyntäen niitä mai-

semoinnissa. Sivukivi varastoidaan ottamisalueella. Ottamisalueen reunoille on varattu 

kaivannaisjätealuetta noin 1,2 hehtaarin verran. Alueen kaakkois-, etelä- ja luoteisosis-

sa kaivannaisjätealuetta on varattu enemmän kuin muualla. Alueet mukailevat osin 

maastonmuotoja. Sivukiveä voidaan myös viedä alueen ulkopuolelle hyödynnettäväk-

si. Alueella syntyvät kannot ja hakkuutähteet, noin 6000 m3-ktr, hyödynnetään energi-

antuotannossa. Alueella syntyy suunnitelman mukaan myös sekalaista maa-ainesta 

noin 2000 m3-ktr, jotka hyödynnetään alueen maisemoinnissa. Pintamaat ja muut alu-

een raivaamisesta syntyvät sekalaiset maamassat läjitetään ottamisalueen reunalle ny-

kytilannekartassa esitetylle kaivannaisjätealueelle. Kaikkiaan kaivannaisjätettä arvioi-

daan syntyvän yhteensä noin 169 000 m3-ktr. Kaivannaisjätteillä ei arvioida olevan 

ympäristövaikutuksia eikä siten ole tarvetta toteuttaa kaivannaisjätteiden aiheuttaman 

ympäristön pilaantumisen ehkäiseviä toimenpiteitä. 

 

Maisemointi ja jälkihoito 

Jälkihoidon ja maisemoinnin tavoitteena on saattaa alue turvalliseksi ja sopeuttaa kal-

lioalue ympäröivään luontoon ja maisemaan. Koska tässä vaiheessa suunnittelua ei 

tarkalleen tiedetä, mille alueelle kalliokiven louhinta kohdistuu eikä myöskään ole 

tarkkaan tiedossa kuinka kalliorintausten porrastaminen onnistuu, ei tarkkaa maise-

mointisuunnitelmaa pystytä tekemään. Kalliorintaukset pyritään porrastaan, mutta mi-

käli porrastaminen ei onnistu asennetaan tukeva aita kalliorintauksen päälle, jotta alu-

eella on turvallista liikkua. Porrastetuille kalliohyllyille sijoitetaan alueelta saatua si-

vukiveä ja ottorintaus luiskataan maa-aineksella noin 1:1 kaltevuuteen tai loivemmak-

si.  

 

Mäntymäen kallioalueen jälkikäyttö on metsätalous, sillä metsitys on luonnollisin jäl-

kikäyttö alueella, joka on ennen louhimon toimintaa ollut metsätalouskäytössä. Kun 

alueen louhinta loppuu ja ottorintaukset on mahdollisesti luiskattu, muodostetaan poh-

jamaa käyttämällä muun muassa ylijäämämaamassoja. Alueen pohja muotoillaan si-

ten, ettei alueelle pääse muodostumaan pintavesilammikoita. Muotoiltujen luiskien ja 

pohjatason päälle muodostetaan kasvualusta noin 5 cm:n orgaanista ainesta sisältäväl-

lä pintamaalla biologisesti aktiivisen pintakerroksen luomiseksi. Mikäli riittävää pin-

takerrosta ei saada muodostettua alueelle läjitetyistä pintamaista, tuodaan orgaanista 

pintamateriaalia tarvittaessa muualta. Tällöin varmistetaan, että materiaali on puhdasta 

ja soveltuu kasvualustaksi. Pintamateriaali pyritään sekoittamaan pohjamaahan, sillä 

sekoittamaton pintamaa on altis eroosiolle. Mikäli alueella on havaittavissa luontaista 
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metsittymistä, alue jätetään metsittymään luontaisesti. Muutoin alueelle istutetaan tai-

mia tai kylvetään siemeniä. 

  

Maa-ainesten oton päätyttyä alueesta muodostuu maisemoinnin jälkeen lähes viereis-

ten alueiden kaltaista metsämaata, joten lähimaisemakuva palautuu maastomuotoja lu-

kuun ottamatta entisenkaltaiseksi. Alueen maisemointia pyritään tekemään oton ede-

tessä. Alueen maisemoinnin toteutus tarkistetaan lupaa valvovan viranomaisen kanssa 

kallioalueen elinkaaren loppupuolella, esimerkiksi maastokatselmuksella. 

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Vaikutukset luonnonoloihin, maisemaan ja yleiseen viihtyisyyteen 

Luonnonkivituotannon mitattavissa olevat ympäristövaikutukset, kuten pinta- ja poh-

javesivaikutukset, maata myöten etenevä tärinä tai pölypäästöt, rajoittuvat louhimoi-

den toiminta-alueelle tai niiden välittömään läheisyyteen. Kokonaisuutena louhimoi-

den ympäristövaikutukset ovat siten pienialaisia ja paikallisia. Räjäytyksistä ei aiheudu 

merkittäviä ympäristöhaittoja, sillä räjähdysainemäärät ovat pieniä ja räjähteet no-

peudeltaan hitaita. On myös huomattava, että rakennuskiven ottaminen etenee ensisi-

jaisesti kivilaadun vaihtelujen mukaisesti, joten verrattuna murskelouhoksiin Mänty-

mäen kallioalueelta otettava maa-aines on pienempi suhteessa alueen pinta-alaan.  

Mäntymäen kallioalueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai 

Natura 2000 –verkkoon kuuluvia alueita. Alueella on ollut raakakivilouhintaa jo vuo-

sia, joten toiminnan jatkuminen ei tule merkittävästi muuttamaan alueen lähi- ja kau-

komaisemakuvaa. 

  

Edellä mainitut seikat huomioiden voidaan arvioida, että kalliokiviaineksen ottotoi-

minnasta Mäntymäen kallioalueella ei tule aiheutumaan maa-aineslain 3 §:ssä mainit-

tuja vaikutuksia. 

 

Päästöt ilmaan 

Louhimolla syntyy pölypäästöjä kalliokiven louhinnasta, murskauksesta ja seulonnasta 

sekä valmiiden tuotteiden lastauksesta. Myös kallioalueen sisäinen työmaaliikenne ja 

ulkopuolinen kuljetusliikenne voivat aiheuttaa tietyissä sääolosuhteissa pölypäästöjä. 

Suurin osa kiviainestuotannon pölypäästöistä on halkaisijaltaan yli 10 μm, jotka las-

keutuvat lähelle päästökohdetta. Murskauslaitos sekä kaikki työkoneet tuottavat myös 

kaasumaisia päästöjä. 

 

Kallionporauksessa syntyvä pöly on hienojakoista. Porauksen aiheuttamia pölyhaittoja 

voidaan torjua siten, ettei poravaunun pölynkeräyslaitteistoa tyhjennetä räjäytyspai-

koille. Louhinnan ja lastauksen pöly on sen sijaan suurijakoista, eikä leviä haitallisesti 

ympäristöön. Pölyleijuman määrään vaikuttavat useat eri tekijät, kuten kiviaineksen 

kosteus, säätila, ilman suhteellinen kosteus, alueen tuuliolot ja vuodenaika. Toiminto-

jen sijoittelussa on mahdollista hyödyntää alueen varastokasoja ja kallioseinämiä pölyn 

leviämisen estämiseksi sekä pienentää kiviaineksen siirtomatkoja esimerkiksi sijoitta-

malla murskevarastot murskauslaitoksen välittömään läheisyyteen. 

  

Kallioalueelta aiheutuvaa pölyämistä voidaan ehkäistä tarvittaessa kastelemalla maa-

ainesaluetta tai varastokasoja. Hengitettävien hiukkasten (PM10) määrälle on annettu 

valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (79/2017) raja-arvot; vuorokauden keskiar-
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vo 50 μg/m3 ja vuoden keskiarvo 40 μg/m3/d. Kallioalueen toiminnasta aiheutuvaa pö-

lyämistä seurataan ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin pölyn leviämisen estä-

miseksi. On kuitenkin huomattava, että toiminta alueella on jaksottaista, joten pölystä 

aiheutuvat pitkäaikaiset, jatkuvat vaikutukset jäävät suhteellisen vähäisiksi.  

 

Toiminnassa käytettävät työkoneet tuottavat myös kaasumaisia päästöjä. Mäntymäen 

louhimolla työskentelevien työkoneiden päästöt on arvioitu VTT:n Lipasto –

laskentajärjestelmästä saadun TYKO työkoneiden päästömallin avulla. Päästöt on ar-

vioitu suurimman käyttömäärän mukaisesti siten, että alueella louhitaan seitsemän vii-

kon ajan joka vuosi sekä murskataan seitsemän kertaa 15 vuoden aikana. Kiven räjäy-

tyksissä käytetään K- ja KK –putkipanosmassaa. Räjäytyksissä vapautuu ilmaan räjäh-

dyskaasua, jonka vaikutus ilman laatuun on varsin vähäinen. Räjäytyskaasu on pääasi-

assa hiilidioksidia, typpikaasua ja vesihöyryä. Lisäksi räjäytyskaasut sisältävät typen 

oksideja sekä hiilimonoksidia, jotka kuitenkin laimenevat nopeasti avoimessa tilassa. 

 

Melu ja tärinä 

 

Louhimolla syntyy melua kalliokiven räjäytyksistä, poraamisesta, rikotuksesta sekä 

murskaamisesta. Myös alueen sisäinen työmaaliikenne ja ulkopuolinen kuljetus liiken-

ne aiheuttavat melua, mutta vähäisemmissä määrin kuin edellä mainitut toiminnot. 

Suurin meluvaikutus aiheutuu räjäytyksistä, mutta räjäytysten melu on kuitenkin ly-

hytkestoista, joten sillä ei ole merkitystä alueen kokonaismelutason kannalta.  

 

Melun syntyä ja syntyneen melun etenemistä pyritään ehkäisemään eri tavoin. Melun 

syntyä vähennetään laitteiston kunnossapidolla ja huollolla. Uusimmissa murskainmal-

leissa esimerkiksi esimurskaimen syötin ja pääseula ovat kumitettuja, mikä osaltaan 

vähentää murskaimesta lähtevää melua. Jo syntyneen melun etenemistä voidaan vä-

hentää esimerkiksi toimintojen sijoittamisella siten, että melun leviäminen ympäris-

töön on mahdollisimman vähäistä. Alueen kalliorintaukset ja varastokasat, sekä kallio-

alueen ympärille jäävä puusto ja kasvillisuus estävät alueelta syntyvää melua leviämäs-

tä ympäristöön. 

 

Rakennuskiven louhinnassa ympäristöön leviää tärinää louhittaessa kiinteää kalliota 

räjäyttämällä. Varsinaista tärinää ei sen sijaan synny räjäytettäessä kamia pienempiin 

osiin. Tärinän leviäminen riippuu räjäytyksen koosta. Tärinän suuruus voidaan etukä-

teen laskea, jolloin räjäytyksen kokoa voidaan säädellä. Kalliossa olevat pienetkin hal-

keamat ja raot vaimentavat tärinää. Mäntymäen kallioalueella kiintokallion räjäytysten 

aiheuttama tärinä leviää hetkellisesti alueen lähiympäristöön havaittavasti.  

 

Räjäytysten aiheuttamaan tärinään voidaan vaikuttaa panostusteknisin keinoin. Jokai-

sesta louhinnasta laaditaan räjäytyssuunnitelma, joka voidaan tarvittaessa esittää ympä-

ristönsuojeluviranomaiselle. 
 

Päästöt maaperään ja vesiin 

Koska Mäntymäen louhimo ei sijoitu ympäristöhallinnon luokittelemalle pohjavesi-

alueelle tai laajemman vesistön välittömään läheisyyteen, ei maa-ainesten otolle arvi-

oida olevan laaja-alaisia vaikutuksia pohja- ja pintavesiin. Maa-ainesten otto tulee 

vaikuttamaan paikallisesti kallioalueen pintavalunnan muuttumisen kautta. Kallioalu-

eilla pohjavesi kerääntyy suuriin rakoihin ja kallion rikkonaisiin osiin. Mäntymäen 
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kallioalueella pyritään irrottamaan ehjiä lohkareita, joten alueen kallion on arvioitu 

olevan ehjää ja vain vähän halkeillutta. Koska kallioperä on tiivistä, kallioalueen pin-

tavedet eivät pääse sekoittumaan alueen pohjaveteen. 

 

Louhitun alueen pohjalle kertyy sade- ja sulamisvesiä. Vesi pumpataan alueen koillis-

osaan, josta vesi ohjautuu vettä sitovaan maakerrokseen. Louhoksen pohjalle kertynyt 

vesi ei ole sisältänyt kiintoainesta, joten vesi on pumpattu suoraan ympäröivään maas-

toon ilman selkeytysallasta. Kallioalueen pohja voidaan jättää alueen lopputilanteessa 

viettäväksi, jotta vedet saadaan pumpattua hallitusti lähimaastoon. 

  

Pohja- ja pintaveden sekä maaperän pilaantuminen on mahdollista ainoastaan sellais-

ten onnettomuuksien yhteydessä, joissa poltto- tai voiteluaineita pääsee vuotamaan 

maahan. Alueella säilytetään poltto- ja voiteluaineita vain louhinnan ja murskauksen 

yhteydessä. Polttoaineet varastoidaan suoja-alueella työmaakäyttöön tarkoitetuissa 

siirrettävissä ja lukittavissa kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu ylitäytönesti-

millä. Voiteluaineet varastoidaan lukittavassa tilassa, esimerkiksi huoltorakennuksessa 

tai murskauksen yhteydessä alueelle tuotavan aggregaattivaunun varastotilassa. Alu-

eelle varataan riittävä määrä imeytysturvetta, -mattoa tai muuta imeytysainetta mah-

dollisen maaperään kohdistuvan öljyvahingon torjumiseksi. 

 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen 

Louhimolla muodostuu jätteitä toimintajaksojen ajaksi tuotavissa tilapäisissä sosiaali-

tiloissa sekä mahdollisissa koneiden ja laitteiden pienissä huolloissa. Alueella ei tehdä 

koneiden suunnitelmallisia, suuria huoltoja tai pesuja. Kaikki alueella mahdollisesti 

syntyvä sekalainen yhdyskuntajäte kerätään umpinaiseen jäteastiaan ja toimitetaan 

urakoitsijan toimesta paikallisen jätehuollon toimijalle. Jäteöljyt varastoidaan esimer-

kiksi 0,5 m3:n lukittavassa kontissa tai tilassa. Mahdollisesti pienissä ja yllättävissä 

huoltotöissä syntyvät voiteluaineet, akut, öljysuodattimet ja likaantuneet trasselit säily-

tetään lukittavassa tilassa. Kaikki vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen lähim-

pään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen. Mahdollisesti toiminnan aikana vahinkoti-

lanteissa likaantunut imeytysaine toimitetaan lähimmälle pilaantuneiden maiden vas-

taanottoasemalle asianmukaisesti käsiteltäväksi. 

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA SEKÄ TOIMINNAN JA SEN 

VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

  

Mäntymäen louhimon toiminnassa pyritään käyttämään uusinta ja parasta mahdollista 

tekniikkaa alan ohjeistuksen ja mahdollisuuksien mukaan. 

 

Louhinta- ja murskausjaksojen aloittamisesta ja lopettamisesta ilmoitetaan tarvittaessa 

lupaa valvovalle viranomaiselle. Murskausjaksoilla työhön valittu urakoitsija pitää 

työmaapäiväkirjaa, johon merkitään muun muassa päivittäiset tuotantomäärät, toimin-

ta-ajat, käytetyt raaka-aineet sekä laitteiden huollot ja mahdolliset poikkeustilanteet. 

Kirjanpito on lupaa valvovan viranomaisen saatavissa. Ottotoiminnasta raportoidaan 

vuosittaiset ottomäärät lupaviranomaiselle NOTTO-rekisteriin sähköisellä lomakkeel-

la. Toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia, kuten melua ja tärinää tarkkaillaan 

viranomaisen määräämässä laajuudessa. 
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POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Mahdollisen poikkeustilanteen ja onnettomuusriskin Mäntymäen louhimolla aiheutta-

vat louhintatyöt, erilaisten räjähdys-, poltto- ja voiteluaineiden louhinnan ja murskauk-

sen aikainen varastointi, työkoneiden polttoainetankkien vuotaminen ja murskainten 

mahdolliset tulipalot sekä alueen liikenne. Toiminnasta aiheutuvia riskejä estetään asi-

anmukaisella tuotannon suunnittelulla ja tekniikalla sekä laitteiston ylläpidolla ja 

säännöllisellä huollolla. 

  

Poikkeustilanteissa työkoneet pysäytetään vian määrittämistä ja korjaamista varten. 

Mikäli kyseessä on jonkin nestemäisen aineen vuoto, aloitetaan torjuntatoimet välittö-

mästi. Lisävuoto estetään ja vuotanut aine imeytetään imeytysmattoon tai muuhun 

imeytysaineeseen. Mahdollisesti pilaantunut maa-aines poistetaan ja toimitetaan li-

kaantuneen imeytysaineen kanssa lähimmälle pilaantuneiden maiden vahinkokentälle 

käsiteltäväksi. Kaikista onnettomuuksista ilmoitetaan Keski-Suomen pelastuslaitoksel-

le, lupaa valvovalle viranomaiselle ja Keski-Suomen ELY-keskukselle.  

 

Mäntymäen louhimolla työskentelevien työntekijöiden turvallisuus huomioidaan alu-

eelle laadittavissa pelastautumis- ja louhintasuunnitelmissa. Pelastautumissuunnitelma 

sisältää muun muassa tiedot kulku- ja pelastautumisteistä sekä ohjeet toiminnasta on-

nettomuuden sattuessa. Louhintasuunnitelmassa esitetään muun muassa tiedot porauk-

sesta, käytettävistä räjähdystarvikkeista, sytytyksestä, panostamisesta, peittämisestä, 

räjähdysajankohdasta sekä varmistustoimenpiteistä.  

 

Poltto- ja voiteluaineiden louhinnan ja murskauksen aikaisen varastoinnin sekä työko-

neiden mahdollisia vuotoja pyritään ehkäisemään edellä kuvatuin rakenteellisin ratkai-

suin; polttoainesäiliöt ja tankkauspistoolit on varustettu lukituksella sekä ylitäytönes-

timellä. Polttoaineita varastoidaan alueella vain tuotantojaksojen aikana valuma-

altaisessa polttoainekatoksessa. Räjähteitä varastoidaan alueella vain pieniä määriä lu-

kittavassa varastorakennuksessa. Ennen mahdollista räjähteiden varastointia alueella, 

haetaan varastoinnille lupa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes).  

 

Koska alue on vartioimaton, alueella on ilkivallan ja väärinkäytön riski. Tahaton jou-

tuminen alueelle estetään huomiokyltein, joissa kielletään alueella liikkuminen. Mah-

dollinen ihmisten tai eläinten tipahtaminen ottorintauksesta estetään kalliorintauksen 

kiertävällä aidalla toiminnan ollessa käynnissä. 

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 28.3.-

26.4.2018. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti 

nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. Asi-

anosaisille on lähetetty 27.3.2018 erityistiedoksianto hakemuksesta.   

 

Lausunnot  

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

sunto Jyväskylän kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta (ympäristö- ja terveysja-

osto). 



 11 

 

Ympäristö- ja terveysjaosto toteaa 26.4.2018 pidetyssä kokouksessa antamassaan lau-

sunnossa seuraavaa: 

 

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

ja aikarajoja. Kuitenkin murskaamista, poraamista, räjäytyksiä ja rikotusta ei tule 

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

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

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

mukaisia melutason ohjearvoja ei ylitetä. 

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

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

sa ei ylitetä (asuinhuoneet päiväajan klo 7–22 keskiäänitaso LAeq 35 dB). 

- Melua aiheuttavat toiminnot tulee pyrkiä tekemään ajankohtana, jolloin tuulen-

suunta on häiriintyvistä kohteista poispäin. 

- Laitoksen toiminnan ympäristömeluvaikutukset tulee selvittää melumallilaskel-

mien avulla. 

- Melun torjuntatoimenpiteiden riittävyys tulee varmistaa melutasojen mittauksin 

lähimmiltä kiinteistöiltä toiminnan alkuvaiheessa sekä tarvittaessa myös jatkossa-

kin. Mittauspiste tulee valita siten, että tulokset kuvaavat asukkaisiin kohdistuvaa 

tyypillistä melualtistusta ja antavat riittävän luotettavan ja edustavan kuvan melun 

alueellisesta ja ajallisesta vaihtelusta sekä melun syistä. 

- Toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa. Ajoneuvojen nostattamaa pölyä voidaan 

vähentää pitämällä ajonopeudet alhaisina. Laitokselle johtavien teiden ja muun 

toimintaympäristön pölyntorjunnasta on huolehdittava tarvittaessa kastelemalla. 

Laitokselle johtavan tien kastelu- ja suolaamisajankohdat on kirjattava. 

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

nan edetessä heikkene. Tarvittaessa lähialueen talousvesikaivojen veden laatu tu-

lee tutkia esimerkiksi vähintään kerran vuodessa. 

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Hakemuksesta jätettiin yksi muistutus. Muistutuksen on allekirjoittanut 14 louhimon 

lähialueen asukasta. Siinä esitetään, että lupa tulisi tarkistaa 10 vuoden välein. Louhin-

ta, räjäytykset ja rikotus tulisi sallia arkisin (ma-pe) klo 7-16 ja kuormaus ja kuljetuk-

set arkisin klo 7-17. Sivukivien murskaamista on sovittu syystalvella tehtäväksi enin-

tään 2 viikon ajan. Ainoaksi järkeväksi ratkaisuksi sivukivelle muistutuksessa esite-

tään maisemointia, koska pöly- ja meluhaitat ovat kohtuuttomat asutuksen läheisyyden 

takia (alle 1 km). Tämä koskee myös yrityksen toista louhimoa Papinvuoressa. 

 

Tarkastukset 

Alueella on tehty viimeisin maa-aineslupaan liittyvä valvontakäynti 9.8.2017. Alue on 

valmistelijalle tuttu ja vuosittaiset muutokset vähäisiä hitaasti etenevän ottotoiminnan 

vuoksi. Tarkastuskäyntiä tämän yhteislupahakemuksen johdosta ei ole katsottu tarpeel-

liseksi. 

 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

Hakija toimitti 18.5.2018 vastineensa hakemuksen johdosta jätettyyn muistutukseen. 

Vastineessa todetaan, että hakija ei hyväksy muistutuksessa esitettyjä työaikoja. Toi-

minnalle tulee myöntää lainmukaiset työajat; louhinta ja poraaminen arkisin (ma-pe) 
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klo 7-21, räjäytykset ja rikotus arkisin klo 8-18, murskaus arkisin klo 7-22 sekä kuor-

maus ja kuljetukset arkisin klo 6-22. 

 

Alueella on voimassa oleva maa-aineslupa vuoteen 2023, mutta tällä yhteislupahake-

muksella haetaan uutta lisäaluetta tarvekivenlouhintaa varten. Nyt haettavan uuden lu-

van ei ole tarkoitus muuttaa toimintaa, vaan se jatkuu entisellään. Pääsääntöisesti toi-

minnan työaika on arkisin klo 7-16. Toimija tarvitsee kuitenkin joustavuutta työaikoi-

hin. Kivien saatavuusongelmat aiheuttavat välillä toiminnalle viivästyksiä ja taloudel-

lisia vaikeuksia. Myös muilla alueen tarvekivilouhimoilla on lain säätämät työajat ja 

täten emme olisi tasa-arvoisessa asemassa heidän kanssaan, jos työaikojamme rajoite-

taan. Tämä vaikuttaisi eniten siinä tapauksessa, jos toimittaisimme kiveä esimerkiksi 

isoon rakennuskivihankkeeseen ja louhimon toiminta olisi rajoitettua. 

 

Louhinnassa ja porauksessa on työvaiheita, jotka eivät aiheuta meluhaittoja lähistön 

asukkaille. Sellaiset työvaiheet, jotka eivät aiheuta liiaksi melua ympäristöön, pyritään 

tekemään klo 7-16 työajan jälkeen. Myös louhintakohta vaikuttaa, kuinka melu suun-

tautuu ympäristöön. Louhinnassa syntyvät kallioreunat (4-15 m) toimivat hyvin me-

luesteinä ja tarvittaessa niitä voidaan rakentaa pintamaista. Kuormausta ja kuljetusta 

joudutaan tekemään myös satunnaisesti klo 7-16 jälkeen ja koska kiviä toimitetaan laa-

jalle alueelle, niin noutoaikataulut voivat vaihdella. Hakijan katsoo, että lastauksesta ja 

kuljetuksesta tulevat meluhaitat ovat niin vähäisiä, että ne ovat normaalia liikennettä. 

 

Toiminnalle on jouduttu hakemaan myös ympäristölupa, jota ei aikaisemmin ole vaa-

dittu. Hakemuksessa haetaan myös lupaa sivukivien rikotukselle ja murskaukselle. 

Tässä vaiheessa ei ole tietoa, joudutaanko alueella joskus murskaamaan. Jos sivukivi-

määrät kasvavat kohtuuttomiksi eikä niiden maisemointi onnistu järkevästi, niin murs-

kaus on ainoa vaihtoehto. Murskaus on lyhytkestoista ja sitä joudutaan tekemään tänä 

päivänä monissa kohteissa asutuskeskuksien läheisyydessä rakennus- ja tietyömailla. 

Tämä toteutetaan sellaisena ajankohtana (syksy), että se aiheuttaa mahdollisimman vä-

hän haittaa lähistön asukkaille. Ajankohta ja nykyaikainen murskauslaitos vähentävät 

merkittävästi ympäristöhaittoja. 

 

Rikotukset ja räjäytykset tulee sallia arkisin klo 8-18. Murskauksessa kiveä joudutaan 

rikottamaan ja jos aikoja rajataan, niin murskauksen kesto (2 viikkoa) pitenee. Murska 

joudutaan pysäyttämään, jos kiviä ei saada rikotettua riittävästi. On kaikille parempi, 

että melua aiheuttavat toimet saadaan mahdollisimman nopeasti. 

 

Hakijan edustajan kotitila on noin 400 metrin päässä louhimosta ja hän itsekin viettää 

siellä paljon aikaa perheensä kanssa. Samalla pystyy seuraamaan toiminnasta syntyvää 

melua ja pyrkimään toimimaan siten, ettei se aiheuta lähistöllä asuville kohtuuttomia 

haittoja. 

 

Hakijan vastine ympäristöterveysjaoston lausuntoa koskien saapui 24.5.2018. Siinä 

hakija toteaa, että lausunto on selvästi annettu kallionlouhintaa murskauslaitoksille 

suorittaville louhoksille. Toimintaan ei ole tutustuttu ja lausunnossa esitetyt ehdotukset 

koskevat lähinnä uusia avattavia louhoksia. 

 

Kyseiseltä alueelta on louhittu tarvekiveä vuodesta 1964 lähtien. Toiminta on jatkunut 

samankaltaisena ja haittavaikutukset ympäristölle ja asutukselle ovat hyvin tiedossa. 
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Hakijan edustajan kotitalo sijaitsee 400 metrin päässä louhoksesta ja haittoja seurataan 

sieltä käsin ja lähinaapureiden kuulemisella. 

 

Toiminta on verrattain pienimuotoista moniin muihin tarvekivilouhijoihin nähden. Ki-

veä käytetään rakennus- ja hautakivituotannossa. Kyseessä on pieni yritys ja irrotus-

määrät ovat merkittävästi pienempiä kuin monissa muissa louhimoissa. Kiveä louhi-

taan vuodessa noin 2000-4000 k-m3 eli 15 vuoden lupajaksolla ottomäärät ovat 30000-

75000 k-m3. 

 

Murskausta alueella ei koskaan ole ollut eikä se nytkään ole varmaa luvan hakemisesta 

huolimatta. Jos murskaus toteutetaan, mietitään sen melu- ja pölyvaikutukset tarkkaan. 

Murskaus on kuitenkin lyhytkestoista ja sen ajankohta on syksyllä. Lupaehtoja tarkas-

tellessa asia pitää käsitellä vain tarvekivilouhimon näkökulmasta, koska se on päätoi-

mi. Toimintakieltoa kesäajalle (1.6.-31.8.) liittyen louhintaan (poraus ja räjäytykset) ja 

hakija ei voi hyväksyä, sillä siitä aiheutuisi suuret tuotannolliset ja taloudelliset riskit 

koko toiminnalle. Louhinta toiminta-alueella ei muutenkaan ole jatkuvaa kaluston ol-

lessa välillä toisella Papinvuoren louhimolla. Kesäaikaan toiminta katkeaa joka ta-

pauksessa kesälomien vuoksi. Lomien tarkkaa ajankohtaa ei voi etukäteen määrittää 

kysynnästä ja kivien saatavuusongelmista riippuen. Viereinen tuotantolaitos tarvitsee 

kiveä toiminnan pyörittämiseksi. 

 

Louhintaa suoritetaan hakijan mukaan pääasiassa kalliorintauksien sisällä, jotka estä-

vät melun leviämisen ympäristöön. Louhinnassa syntyvät meluhaitat lähiasutukselle 

ovat näin hyvin pienet. Räjäytyksiä on hyvin vähän, koska kivet pyritään kiilaamaan 

aina kuin mahdollista. Tarvekivilouhinnassa melumallilaskelmat ja melutasojen mit-

taukset lähimmiltä kiinteistöiltä ovat hakijan mukaan tarpeettomia. Sosiaali- ja ter-

veysministeriön asetuksen mukaisista melun toimenpiderajoista asunnoissa ollaan hy-

vin kaukana, koska toiminnasta ei yksinkertaisesti synny niin paljoa melua. 

 

Louhimosta ei kerry pölyhaittaa ympäristöön. Porauslaitteissa on pölynkerääjät, jotka 

estävät tehokkaasti pölyn leviämisen. Louhinta-alueen teille on tarvittaessa tehty pö-

lynsidontaa kastelemalla. 

 

Toiminnalla ei hakijan mukaan ole myöskään vaikutusta lähialueiden talousvesikai-

voihin, koska mustagabron kallioesiintymässä on verrattain vähän rakoilua yleisiin ra-

pakallioihin nähden. Halkeamat ovat niin pieniä, että niissä ei vesi pääse johtumaan 

eikä näin ollen vaikuta lähteiden ynnä muiden toimintaan.       

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTON RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto myöntää Salon Kiviteollisuus 

Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kivenlouhintaan ja 

murskaukseen sekä maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottamiseen 

Jyväskylän kaupungin Korpilahden kylän tiloilla Mäntymäki 179-430-2-118, Metsä-

Kuusela 179-430-2-122 ja Mäntykallio 179-430-39-3. Toimintaa tulee harjoittaa lupa-

hakemuksen ja tämän päätöksen lupamääräysten mukaisesti.  
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Maa-ainesluvan määräykset 

1. Alin ottotaso on ottamissuunnitelman mukaisesti N60 +154,0 m ja otettavan ainek-

sen määrä enintään 100 000 m3ktr. Pohjavedenpinnan alapuolinen otto on kiellet-

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

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

viin. (MAL 11 §) 

  

2. Ottotasoa tulee seurata ja merkitä korkotaso säännöllisesti kallioseinämään. Lou-

hinta-alueen rajat on merkittävä selvästi maastoon ja louhinta-alueen rajalle on 

asennettava kulkemisen estävä ja kestävä aita tai vastaava kiinteä este sekä varoi-

tuskyltit ilmoittamaan ottoalueesta ja louhinnasta. Lisäksi yli 3 metriä korkeiden 

rintausten päälle tulee laittaa erillinen suoja-aita tai vastaava. Aidat ja muut mer-

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

 

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

yhteystiedot sekä toiminnan ollessa käynnissä yhteyshenkilö, lupatiedot ja toimin-

ta-ajat. (VNA 926/2005 7 §) 

 

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

tä aiheudu vettymishaittaa naapurikiinteistöille. Vesi ei saa lammikoitua louhoksen 

pohjalle. (MAL 11 §) 

 

5. Sivukivikasat on pyrittävä pitämään maisemallisesti mahdollisimman matalina ja 

lähistöllä liikkuville turvallisina. (MAL 3, 11 §) 

 

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

rallisia tai maisemassa selvästi erottuvia maastonmuotoja. Maisemointitilannetta ja 

tarvetta tulee tarkastella viimeistään kaksi vuotta ennen lupakauden päättymistä 

kutsumalla valvontaviranomainen tarkastukselle. Mikäli toiminnan todetaan päät-

tyvän, tulee maisemointia koskien tehdä lopullinen maisemointisuunnitelma vii-

meisten vuosien aikana toteutettavaksi. Maisemointisuunnitelma tulee hyväksyttää 

valvojalla. (MAL 11 §) 

 

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

pyydettävä valvontaviranomaista suorittamaan alueella lopputarkastus, jossa tar-

kastetaan jälkihoidon ja muiden lupaan liittyvien toimenpiteiden toteutuminen. 

(VNA 926/2005 7 §) 

 

Ympäristöluvan määräykset 

8. Tarvekiven ottoon liittyvää kivien rikotusta ja räjäytystöitä voidaan tehdä arkisin 

(ma-pe) klo 8.00-18.00 ja poraamista klo 7.00-21.00. Kesä-, heinä- ja elokuussa ri-

kotus sekä räjäytys- ja poraustyöt tulee kuitenkin tehdä arkisin klo 8.00-17.00. Ar-

kipyhinä edellä mainittuja työmenetelmiä ei sallita. Tarvekivien kuormaamista ja 

kuljetuksia voidaan tehdä ympäri vuoden klo 6.00-22.00 ja tarvittaessa lauantaisin 

klo 7.00-18.00. (YSL 52 §, VNA 800/2010 8 §)   

 

9. Sivukivien murskaus tulee järjestää 1.9.-30.4. Murskausta voidaan tehdä arkisin 

(ma-pe) klo 7.00-21.00 ja kivien rikotusta arkisin klo 8.00-18.00. 
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10. Murskausmelun syntymistä ja leviämistä altistuvien kohteiden suuntaan on pyrittä-

vä minimoimaan murskaamon teknisillä ratkaisuilla (esim. koteloinnit ja kumituk-

set), suojaisalla sijainnilla sekä pintamaa-, murske- ja sivukivikasojen sijoittelulla. 

(YSL 52 §, NaapL 17 §, VNA 800/2010 6 §) 

 

11. Louhinnasta ja murskaustoiminnasta aiheutuva melu liikenne mukaan lukien ei saa 

ylittää asuntojen piha-alueilla päivällä klo 7-22 melun keskiäänitasoa 55 dB(A) ei-

kä yöllä klo 22-7 keskiäänitasoa 50 dB(A). Loma-asutukseen kuuluvilla alueilla 

melutaso ei saa ylittää klo 7-22 keskiäänitasoa 45 dB(A) eikä yöllä klo 22-7 kes-

kiäänitasoa 40 dB(A). (YSL 52 §, NaapL 17 § ja VNA 800/2010 7 §) 

 

12. Toiminnanharjoittajan on mitattava seuraavan puolen vuoden aikana luvan lain-

voimaiseksi tulosta lukien kesäkauden ulkopuolella normaalitoiminnasta aiheutuva 

melutaso ajankohtana, jolloin louhimolla tehdään porausta. Mittaukset on teetettä-

vä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on suoritettava ympäristöministeriön ohjeen 

”Ympäristömelun mittaaminen 1/1995” mukaisesti. Mittauspisteinä tulee käyttää 

lähimpiä asuinkiinteistöjä ainakin louhimon pohjois-, etelä-, ja luoteispuolella. 

Mittaustulokset ja -raportti on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuoje-

luviranomaiselle kuukauden kuluessa mittausten suorittamisesta. Mikäli meluta-

sojen ohjearvot ylittyvät, on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä välittömiin toimenpi-

teisiin toiminnasta aiheutuvan melutason alentamiseksi ja esitettävä raportissa toi-

menpiteet, joilla melutasojen ohjearvot alitetaan lähimmissä altistuvissa kohteissa. 

(YSL 6, 52, 54 §, NaapL 17 §, VNA 800/2010 6 §) 

 

13. Räjäytykset on toteutettava siten, että mahdolliset tärinävaikutukset rajoittuvat 

mahdollisimman lähelle räjäytysaluetta. Tärinävaikutuksia tulee mitata tarvittaessa 

erikseen määritellyille asuinkiinteistölle sijoitettavin tärinämittarein. Raportti tulee 

toimittaa valvojalle kahden viikon kuluessa mittausten tekemisestä. (YSL 6, 52, 

54, 62 §)  

 

14. Louhinnasta ja murskauksesta syntyvää pölyä tulee torjua käyttämällä pölynsidon-

talaitteistolla varustettuja poravaunuja, tarvittaessa murskauslaitteiston kastelujär-

jestelmää tai muuta pölyn leviämisen estävää tekniikkaa. Kerätyn porauspölyn le-

viäminen ympäristöön on estettävä. Toiminta-alueen liikennealueita tulee hoitaa 

niin, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Tarvittaessa liikennealueita 

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

 

15. Louhimon vedet tulee poistaa hakemuksessa esitetyn mukaisesti ja seurata, ettei 

vedestä aiheudu ojien tai vesistöjen samentumista tai vettymishaittaa naapurikiin-

teistöille. Veden johtamista varten tulee tarvittaessa tehdä kiintoainetta sitova las-

keutusallas. Allas on pidettävä jatkuvasti toimintakuntoisena. (VNA 713/2014 16 

§) 

 

16. Alueella käytettävien polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai kiin-

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

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

ylitäytön estolla. (VNA 800/2010 9 §, YSL 52 §) 
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17. Öljyvahinkojen varalta alueelle varataan imeytysainetta. Mahdollisesta öljyonnet-

tomuudesta on ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja luvan valvojalle. 

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

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

§)  

 

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

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

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

52 §) 

 

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

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

 

20. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on varastoitava tiiviillä alustalla katetussa 

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

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

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

52, 58 §, JL 12, 13, 15, 16 §) 

 

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

nettäväksi asianmukaisiin käsittelypaikkoihin. Myös käymäläjätteet on käsiteltävä 

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

 

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

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

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

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

 

23. Luvan haltijan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta merki-

tyksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpi-

dosta on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seu-

raavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.  

 

Kirjanpidon tulee sisältää  

- toimintajaksot 

- louhitun kiven määrät 

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

- käytettyjen polttoaineiden kulutustiedot 

- tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista ti-

lanteista ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet 

- tiedot toiminnasta aiheutuneista valituksista ja niiden seurauksena tehdyistä toi-

menpiteistä 

 

Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kol-

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

 

24. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista 

voi aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tulee ilmoittaa välittö-
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mästi ympäristötoimeen ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen torju-

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

 

25. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan 

tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. 

(YSL 16, 17 §) 

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 

Yleisperustelut 

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

heutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen 

tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia va-

hingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyt-

töön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen. Lisäksi 

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

va, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä 

turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.  

 

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

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

kuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään 

säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle 

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

myöskään ottaa ilman erityistä syytä vesistön rantavyöhykkeellä. 

 

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

kainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 

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

lupamääräysten vaikutus. 

 

Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset 

ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden 

toimintojen kanssa: 

- terveyshaittaa; 

- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 

- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 

- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-

alueella; 

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

tonta rasitusta. 

 

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

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

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

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

jalla on säädetty. 
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Kyseessä on yhteislupa kalliokiven ottoon ja louhimotoimintaan olemassa olevalla 

louhimoalueella. Toiminnasta, lupamääräykset ja suojaetäisyydet asutukseen huomioi-

den, ei oletettavasti aiheudu kohtuutonta rasitusta naapureille. Toiminta ei sijoitu kaa-

van tai muiden sijoitusmääräysten vastaisesti. 

  

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

ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-

räyksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, meluntorjuntaan, jätehuoltoon sekä maaperään 

ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuoje-

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

toiminnan luonne, ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tek-

niikkaan. Toimittaessa hakemuksessa esitetyn tekniikan ja käytäntöjen sekä päätöksen 

lupamääräysten mukaisesti normaalin louhimotoiminnan sekä ajoittaisen kivenmurs-

kauksen voidaan arvioida olevan parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja käytännön mu-

kaista. 

 

Lupa on myönnetty 15 vuodeksi, koska kyseessä on pysyväisluonteinen (kiinteitä ra-

kennuksia) tarvekivilouhimo, joka on ollut samalla paikalla pitkään ja suunnitelmissa 

on jatkaa louhintaa tulevaisuudessakin. Ottotoiminta etenee hitaasti potentiaalisen ki-

ven määrään nähden. Paikalla on kivilaadultaan rakennuskiveksi sopiva kallioperä. 
 

Yksityiskohtaiset perustelut 

 

Hakemuksessa esitetyn ottotason ei katsota vaarantavan pohjavesiä eikä aiheuttavan 

haittaa ympäristölle. Ottotaso on määritelty hakemuksen ja aiemman maa-ainesluvan 

mukaiseksi. Pohjaveden pinnan alapuolelta ottaminen vaatii erillisen vesilain 

(587/2011) mukaisen luvan. Jos louhintaa ehditään tehdä ennen pohjavesitason ala-

puolelta ennen sen havaitsemista, tulee louhittu alue täyttää esimerkiksi sivukivillä tai 

murskeella. (määräys 1) 

 

Alinta ottotasoa tulee pystyä seuraamaan alueella olevista merkinnöistä, vaikka syvälle 

menevän toiminnan alinta ottotasoa ei pystyisikään näkyvästi merkitsemään. Varoi-

tusmerkinnöillä sekä aitaamisella varmistetaan ulkopuolisten liikkujien turvallisuus ja 

estetään turha alueella kulkeminen. Ottoalue on aidattava ainakin niiltä osin, joilla on 

toimintaa. Alueen sisällä olevien korkeiden rintausten päällä riittää varoituksena pudo-

tuksesta kevyempikin suoja-aita, esimerkiksi lippusiima. (määräys 2)    

 

Infotaulun tarkoituksena on antaa tietoa alueen toiminnasta ulkopuolisille niin louhi-

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

 

Kuivatusvedet johdetaan hallitusti alueelta. Louhos tulee pitää kuivana esimerkiksi 

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

 

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

tuksia maisemaan niiden noustessa luonnollista maanpinnan tasoa korkeammiksi. Si-

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

pia ja maisemallinen haitta säilyy mahdollisimman pienenä. (määräys 5)  
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Määräykset maisemoinnista on annettu alueen jälkihoidon varmistamiseksi. Hakemuk-

sessa on esitetty toiminnan jatkuvan todennäköisesti vielä tämän lupakauden jälkeen-

kin. Tämän vuoksi maisemointitarvetta on tarpeen tarkastella lupakauden lähestyessä 

loppuaan. (määräykset 6 ja 7) 

 

Louhimon ympäristössä on jonkin verran vakituista asutusta, joiden melutasoihin toi-

minnalla on todennäköisesti vaikutusta. Päivittäisiä toiminta-aikoja on rajoitettu kesä-

aikana, jotta asukkaat voisivat ainakin iltaisin nauttia kesän rauhasta. Myös ympäristö-

terveysjaosto esitti lausunnossaan toiminnan rajoittamista kesäaikana. Rajoitetut toi-

minta-ajat mahdollistavat kuitenkin normaalin työskentelyn, jotta yllättävään kysyn-

tään voidaan vastata. Esimerkiksi ulkomaille lähtevät toimitukset voivat ajoittain vaa-

tia myös lauantaisin kuormaamista ja kuljetuksia. Ulkomelun enimmäistasot on mää-

rätty valtioneuvoston asetuksessa 800/2010. (määräykset 8 ja 11) 

 

Murskauksen ajankohtaa on rajoitettu muistutuksen, lausunnon ja vastineen perusteella 

siten, että sen meluhaitta ei ajoitu kesäaikaan. Lähialueella olevan asutuksen suojaa-

miseksi murskaus tulee lopettaa päivittäin klo 21.00 mennessä. Muutoin toiminta-ajat 

ovat valtioneuvoston asetuksen 800/2010 mukaiset. Lupahakemuksessa ei ole esitetty 

sellaisia asetuksen 8 §:ssä vaadittuja teknisiä keinoja melun vähentämiseksi, joiden pe-

rusteella murskaus olisi mahdollista myös lauantaisin. Meluhaittaa ympäristöön tulee 

rajoittaa myös murskauslaitoksen tekniikalla ja sijoittamisella, koska etäisyyttä lähim-

pään asutukseen on alle 500 metriä. (määräykset 9 ja 10) 

 

Alueella ei ole aiemmin tehty melumittauksia eikä hakemukseen ole liitetty melumal-

linnusta, joten aiheutuvista melutasoista ei ole tutkittua tai laskennallista tietoa. Melu-

mittauksella selvitetään toiminnasta aiheutuvat meluvaikutukset asutukseen. Tulosten 

perustella meluntorjuntaa voidaan tarvittaessa vaatia lisättäväksi. (määräys 12) 

 

Louhimon aikaisemmasta toiminnasta on tullut palautetta räjäytystärinään liittyen. 

Mittauksilla kartoitetaan todelliset tärinävaikutukset suhteessa käytettyyn panostuk-

seen ja tietoa voidaan käyttää myös jatkossa tärinävaikutuksia arvioitaessa. Luvan val-

voja määrittelee yhteydenottojen perusteella mahdollisen mittaustarpeen. (määräys 13) 

 

Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että 

louhinnasta, murskauksesta, työmaaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat 

pölypäästöt pidetään mahdollisimman vähäisinä. Murskauslaitteistossa pölyämistä 

voidaan torjua kastelun lisäksi esimerkiksi pudotuskorkeutta säätämällä ja kuljettimien 

koteloinneilla. (määräys 14) 

 

Vedet pumpataan ylös kaivannosta ja ne virtaavat mäeltä maastoon. Vedestä ei tähän 

saakka ole ollut tiettävästi ongelmaa. Laskeutusaltaan käytöllä vedestä saadaan poistet-

tua kiintoainesta, erityisesti kivipölyä, sekä myös veteen mahdollisesti liuenneita ra-

vinteita. (määräys 15) 

 

Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen sekä roskaantumisen ehkäisemisek-

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

neiden varastoinnista ja käsittelystä, työkoneiden pesusta ja huollosta, valumavesien 

johtamisesta, jätehuollosta ja onnettomuuksiin varautumisesta. (määräykset 16-19, 22) 
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Vaaralliset jätteet on merkittävä jätelain 16 §:n mukaisesti. Siirtoasiakirjoja edellyte-

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

miseksi. (määräys 20) 

 

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

ja siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn 

jätehuoltoon. Sivukivet voidaan hyödyntää alueen maisemoinnissa. Toiminnanharjoit-

tajan on huolehdittava jätehuollon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. 

(määräys 21) 

 

Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedon-

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

määräyksillä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä laitoksen toiminnasta 

ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. (määräys 23) 

 

Määräyksellä varmistetaan tiedonkulku viranomaisille tilanteissa, joissa ympäristölle 

on aiheutunut tai saattaa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa. (määräys 24) 

 

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

minnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnan 

ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen. Toimin-

nanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä voi-

daan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. (määräys 25)    

  

VASTAUS HAKEMUKSESTA ESITETTYYN LAUSUNTOON JA MUISTUTUKSEEN 

 

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

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

sällä. Toiminnan luonne huomioiden kesäaikaista toimintaa ei ole rajoitettu kuin päi-

vittäisiä toiminta-aikoja rajaamalla. Sisätiloihin ulottuvaan meluun ei yhteisluvassa 

voida ottaa kantaa eikä toimintamahdollisuutta ole haluttu sitoa sääolosuhteisiin niin 

toiminnanharjoittajan työjärjestelyjen vaikeutumisen vuoksi kuin valvonnallisistakaan 

syistä. Koska kyseessä on vanha toiminta, vaaditaan normaalitoiminnan melutilanne 

selvittämään mittauksin lupamääräyksen 12 mukaisesti. Mallinnuksen teettämistä täs-

sä vaiheessa ei ole katsottu tarpeelliseksi. Lupamääräys 14 on annettu pölyhaittojen es-

tämiseksi. Tarvekivilouhimoilla kallioperä on tyypillisesti ehjää ja tiivistä, ja sen 

vuoksi louhinnan vaikutus pohjaveden laatuun ja pinnankorkeuteen on vähäinen. Ta-

lousvesikaivojen vedenlaadun seurantaa ei ole näin edellytetty.   

 

Muistutuksessa on esitetty toiminnalle hyvin tiukat toiminta-ajat, jotka sellaisinaan 

olisivat kohtuuttomat yleiseen linjaukseen ja toiminnasta aiheutuviin haittavaikutuk-

siin nähden. Kesäaikana toiminta-aikoja on kuitenkin rajoitettu luonnon ja ympäröivän 

asutuksen riittävän hiljaisuuden varmistamiseksi. Murskausta ei ole sallittu lainkaan 

kesäaikaan. Sivukivet käytetään pääasiassa maisemoinnissa, mutta myös verrattain ly-

hytaikaista haittaa aiheuttava murskaus on mahdollistettu päätöksessä, jotta sivukiven 

kokonaishallinta alueella on mahdollista. Luvan myöntäminen 15 vuodeksi on perus-

teltu päätöksen yleisperusteluissa. Yrityksen toisella louhimolla Papinvuoressa on 

omat lupansa, johon ei tällä päätöksellä voida vaikuttaa.   
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LUVAN VOIMASSAOLO 

 

Päätös on voimassa 15 vuotta sen lainvoimaiseksi tulopäivästä lukien. Mikäli toimin-

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

 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 

määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa-

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

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

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

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

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

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

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

Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17 § 

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

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNA 79/2017) 

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-

jen ympäristönsuojelusta (VNA 800/2010) 

 

VAKUUS 

Hakijan tulee toimittaa ennen ottamistoiminnan aloittamista 39 600 euron (6 000 € 

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

ja maisemointivelvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi. Vakuuden tulee olla voi-

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

teiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty, kuitenkin vähintään 24 kuukautta 

ottamisluvan päättymisen jälkeen. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa luvan voimassa-

oloaikana. (MAL 12 §)  

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisen yhteisluvan käsittelystä viranomai-

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

2724 euroa. Maksu perustuu rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessaan 5.12.2017 

§ 36 vahvistamaan maa-ainestaksaan ja § 35 vahvistamaan ympäristönsuojeluviran-

omaisen taksaan.  
  

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

Salon Kiviteollisuus Oy 

 

Jäljennös päätöksestä  

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

Ympäristöterveysjaosto, Eeronkatu 10, 40720 Jyväskylä 
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Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta. 

 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

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

osoitetaan suoraan hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 12.7.2018. Valitusosoitus 

on liitteenä.  

 

LIITTEET  

 

Valitusosoitus 


