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ASIA 

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

ta, joka koskee kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta. Kyseessä on uusi toiminta.  

 

HAKIJA 

Salon Kiviteollisuus Oy 

Mäntyläntie 104 

41800 Korpilahti  

y-tunnus: 0697801-8 

 

Yhteyshenkilö: Antti Salo, p. 040 531 6201 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten sekä toiminnassa synty-

vän sivukiven murskaamiseen Jyväskylässä Korpilahden kylän tiloilla Papinsuo (179-

430-2-43) ja Korpilahden valtionmaa (179-893-1-1). 

 

Kiinteistön Papinsuo omistaa hakija ja kiinteistön Korpilahden valtionmaa omistaa 

Suomen valtio, hallinnoijana Metsähallitus.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

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

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

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

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

ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee louhintaa ja murskausta koskevan lupa-

asian.  

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on saapunut Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölau-

takunnalle 4.5.2012.  

 

 

 

 

http://www.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=553451&kielikoodi=1&tarkiste=E004E07C0754030205CF9B2EAD54DC9B300EACF4&path=1547
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TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Alueella ei ole asema- eikä yleiskaavaa. Keski-Suomen maakuntakaavassa alue on 

osoitettu rakennuskiviainesten ottovyöhykkeeksi (eo/3, maa- ja metsätalousvaltainen 

alue, jolla on maakunnallista merkitystä rakennuskiviteollisuudelle) ja sen suunnitte-

lumääräyksen mukaan alueiden käytössä tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen ra-

kennuskivivarojen suunnitelmalliseen hyödyntämiseen.  

 

Hakijalla on samanaikaisesti ympäristöluvan kanssa vireillä maa-aineslupa rakennus-

kiven ottamiseen.  

 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Toiminta-alue sijaitsee Jyväskylän Korpilahdella, Papinvuoren alueella, Korpilahden 

taajaman keskustasta noin 6,3 kilometriä luoteeseen. Ottamisalueen pinta-ala on 9,5 

hehtaaria ja ottoalueen pinta-ala 6,7 hehtaaria. Kaivannaisjätealue, tukitoiminta-alue ja 

varastointialue sijoittuvat tilalle Papinsuo. Alueelle liikennöidään valtatie 9:ltä reittiä 

Korpiahontie (yhdystie 16588), Papinvuorentie, Louhimotie. Louhimotie kulkee Pa-

pinvuoren louhimon läpi. Salon Kiviteollisuus Oy on ottanut rakennuskiveä alueella 

aiemminkin useita vuosia sitten, minkä lisäksi myös naapuritiloilla on aikaisemmin ol-

lut rakennuskiven ottotoimintaa muiden toimijoiden toimesta.  

 

Lähin vakituinen asutus sijaitsee ottamisalueen reunoista laskettuna noin 270 metrin 

etäisyydellä koillisessa (300 metriä ottoalueen rajalle), 500 metrin etäisyydellä pohjoi-

sessa sekä 700 metrin etäisyydellä kaakossa. Alueen eteläpuolella on kaksi vakituisesti 

asuttua tilaa noin yhden kilometrin etäisyydellä. Lisäksi alueen itäpuolella noin 220 

metrin etäisyydellä on toistaiseksi käyttämättömänä oleva huonokuntoinen loma-

asunto. 

 

Papinvuoren louhimon alue on nuorta ja vanhaa, lähinnä kuusivaltaista metsää. Alueen 

puustoa tullaan poistamaan louhittavilta alueilta tarpeen mukaan, joten näin ollen ko-

konaisvaltaisia puuston hakkuita ei alueella suoriteta. Papinvuoren louhimoalueen län-

sipuolelle sijoittuu ojitettu suoalue, Papinsuo. Ojien virtaussuunta on suoalueella luo-

teesta kaakkoon. 

 

Papinvuoren louhimolla ei ole pohjaveden havaintoputkea eikä louhimo sijoitu ympä-

ristöhallinnon luokittelemalle pohjavesialueelle. Pohjaveden arvioidaan olevan tasolla 

+177.50 m (N2000) Papinvuoren louhimon länsipuolella sijaitsevan Papinsuon ojan 

vedenpinnan mukaisesti. Ottotasoksi esitetään +180.00 m, jolloin oletetun pohjaveden 

pinnan yläpuolelle jää noin 2,5 metrin suojakerros. Lähimmät ympäristöhallinnon luo-

kittelemat pohjavesialueet ovat noin 2,7 kilometrin etäisyydelle louhimosta kaakkoon 

sijoittuva Kulperinkankaan pohjavesialue (0927703, II-luokka) sekä noin 2,9 kilomet-

riä itään sijoittuva Vihtakankaan pohjavesialue (0927701, I-luokka). 

 

Ottamisalueen koillis- ja itäpuolella lähimmillään noin 200 metrin etäisyydellä on 

muutama pieni lampi. Muuten lähin vesistö on noin yhden kilometrin etäisyydellä ole-

va Pikku Peräjärvi. Noin kahden kilometrin etäisyydellä pohjoisessa sijaitsee Ris-

tisuon Natura-alue (FI0900099). 
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LAITOKSEN TOIMINTA 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

 

Alueelle haetaan maa-aineslupaa 60 000 m
3
ktr (noin 180 000 t) ottomäärälle. Otto-

määrästä noin 50 000 m
3
ktr tullaan ottamaan Korpilahden valtionmaa–tilan puolelta ja 

noin 10 000 m
3
ktr Papinsuo –tilan puolelta. Tasaisella ottotahdilla vuosittainen otto-

määrä olisi noin 4 000 m
3
ktr, (12 000 t), mutta ottomäärään vaikuttaa ennen kaikkea 

rakennuskiven kysyntä. Suurin osa (noin 95 %) louhittavasta kiviaineksesta on sivuki-

veä. Koska sivukiven varastointiaika voi olla yli kolme vuotta ennen sen hyödyntämis-

tä, perustetaan Papinsuo –tilan puolelle kaivannaisjätteen jätealue, jonne toiminnassa 

syntyneet sivukivet tullaan varastoimaan. Sivukiven läjityksessä huomioidaan mahdol-

linen sortumisvaara kasojen riittävillä luiskakaltevuuksilla. Sivukiviä tullaan käyttä-

mään alueen maisemoinnissa sekä jalostamaan murskaamalla kalliokivilajikkeiksi. 

Ennen niiden murskaamista suuret sivukivilohkareet pienennetään murskauskelpoisik-

si. Suurten sivukivilohkareiden pienentämisessä (rikotuksessa) käytetään kaivinkonee-

seen liitettyä hydraulista iskuvasaraa. Ylisuuret lohkareet rikotetaan sivukivikasan 

reunalla ja siirretään siitä murskauslaitokselle. Kuljetus tapahtuu pyöräkuormaajalla. 

Rikotus ja murskaus tapahtuvat molemmat Papinsuo –tilan puolella.  

 

Maanpinta vaihtelee alueella nykytilanteessa noin tasoilla +180.00 … +215.00 metriä. 

Alimmaksi ottotasoksi on suunniteltu tasoa +180.00 metriä, joka on alueen luonnolli-

nen maanpinnan taso. Laskennallisesti kallionseinämä olisi tällöin korkeimmillaan 

noin 35 metriä, mutta näin korkeita seinämiä ei alueelle todellisuudessa muodostu 

vaan kallionseinämien korkeus määrittyy tapauskohtaisesti ollen kuitenkin useita met-

rejä. Muodostuvista kallionseinämistä saadaan maisemallisen suojan lisäksi myös me-

lusuoja. 

 

Ottoalueen pinta-ala on noin 6,7 ha, mutta louhinnan eteneminen ja louhittavat alueet 

riippuvat olennaisesti kiven laadun vaihtelusta ottoalueella. Rakennuskiven otto tapah-

tuu pienialaisissa yksittäisissä ottorintauksissa ympäri ottoaluetta ottamissuunnitelma-

piirustuksissa määrättyjen ottoalueen rajojen sisäpuolella kulloinkin ilmenevien tar-

peiden ja kivilaadun vaihtelujen mukaisesti noudattaen keskimääräisiä vuosittaisia 

louhintamääriä. Alueen puusto ja muu kasvillisuus säilytetään niin kauan kuin siitä ei 

ole ottamistoiminnalle haittaa. 

 

Louhinta 

Louhintaa tehdään noin 4 – 5 kertaa vuodessa riippuen rakennuskiviaineksen kysyn-

nästä. Louhintajaksolla louhitaan noin 1 000 m
3
ktr kiinteää kalliota yhdellä räjäytyk-

sellä. Lisäksi kiintokalliosta erotettua suurta kivilohkaretta eli kamia paloitellaan tar-

vittaessa pienillä räjäytyksillä. Koska toiminnan etäisyys melulle alttiisiin kohteisiin 

on alle 500 metriä, noudatetaan VNA 800/2010:n mukaisia toiminta-aikoja: Kallion 

porausta tehdään arkipäivisin (maanantai - perjantai) klo 7.00 – 21.00 välisenä aikana 

ja varsinaisia kallion räjäytyksiä arkipäivisin klo 8.00 – 18.00 välisenä aikana. 

 

Murskaus 

Papinvuoren louhimolla sivukiveä syntyy arviolta noin 57 000 m
3
ktr eli noin 171 000 

t. Sivukivet rikotetaan sekä murskataan Papinsuo -tilan alueella. Murskattuja tuotteita 

voidaan käyttää muun muassa teiden ja katujen rakenteissa. Murskattavan sivukiven 
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määrää ei vielä tiedetä, mutta mikäli arvioidaan, että sivukivestä murskataan noin 70 

%, olisi Papinvuoren louhimolla syntyvän sivukiven murskaukselle tarvetta keskimää-

rin 2 - 3 kertaa lupakauden aikana. Tällöin kerralla murskataan sivukiveä noin 40 000 

– 60 000 tonnia erilaisiksi kalliokivilajikkeiksi. Yksi murskausjakso kestää noin 3 - 4 

viikkoa kerrallaan. Murskain tuottaa erilaisia murskeita parhaimmillaan noin 3 000 

tonnia vuorokaudessa. Koska toiminnan etäisyys melulle alttiisiin kohteisiin on alle 

500 metriä, noudatetaan VNA 800/2010:n mukaisia toiminta-aikoja: Suurten lohkarei-

den rikotusta tehdään arkipäivisin (maanantai - perjantai) klo 8.00 – 18.00 välisenä ai-

kana. Murskaus tapahtuu arkipäivisin klo 7.00 – 22.00 välisenä aikana ja valmiiden 

murskeiden lastaus sekä kuljetukset tapahtuvat arkipäivisin klo 6.00 – 22.00 välisenä 

aikana. 

 

Papinvuoren louhimolla käytetään Salon Kiviteollisuus Oy:n aliurakoitsijoiden murs-

kainlaitteistoja; tyypillisesti 2 - 3-vaiheista liikkuvaa, Lokotrack -tyyppisestä tela-

alustaisesta esimurskaimesta ja aggregaattikäyttöisestä jälkimurskaimesta koostuvaa 

murskauslaitosta. Esimurskaimena käytettävä telamurskain mahdollistaa murskaimen 

liikkumisen sivukivikasan mukana, murskattavien massojen liikuttelun sijaan. Esi-

murskaimelle 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 

siirrettäviä murskaimia. Alueelle ei sijoiteta pysyvää murskauslaitosta.  

 

Murskauslaitoksen murskaimissa käytetään kevyttä moottoripolttoöljyä. Lokotrack -

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

kaimet ovat aggregaattikäyttöisiä. Murskauksessa käytettävien työkoneiden kevyt polt-

toöljy varastoidaan suoja-alueella työmaakäyttöön tarkoitetuissa siirrettävissä ja lukit-

tavissa kaksoisvaippasäiliöissä (3 000 litraa), jotka on varustettu ylitäytönestimillä. 

Kevyttä polttoöljyä varastoidaan enimmillään 9 000 litraa (kolme säiliötä). Näiden li-

säksi myös työkoneissa ja murskaimissa on omat polttoainesäiliöt, tyypillisesti 300 lit-

ran säiliöt. Voiteluaineet varastoidaan erillisessä lukittavassa tilassa, esimerkiksi ag-

gregaattivaunun varastotilassa tai siirrettävässä ja lukittavassa huoltorakennuksessa. 

Alueella on myös imeytysturvetta. Murskauslaitoksen sosiaali- ja toimistotilat voidaan 

tarvittaessa sijoittaa Papinsuo –tilan alueelle. Murskatut tuotteet varastoidaan Papin-

suo –tilan alueelle perustettaville murskeiden varastointialueelle, jonne ne siirretään 

pyöräkuormaajalla. 

 

Liikenne   

Papinvuoren louhimo sijaitsee Korpiahontien (yhdystie 16588) pohjoispuolella. Kor-

piahontien keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) oli louhimon kohdalla vuonna 

2010 60, josta raskaita ajoneuvoja oli 5. Liikennöinti Papinvuoren louhimolle tapahtuu 

arkisin (maanantai-perjantai) klo 6.00 – 22.00 välisenä aikana. Alueen liikennöinti on 

riippuvainen vuodenajasta ja rakennuskiven kysynnästä. Talvella alueella on liiken-

nöintiä huomattavasti vähemmän kuin kesällä.  

 

Liikennöinti louhimolle valtatieltä 9 sekä Korpiahontieltä (yhdystie 16588) tapahtuu 

pääosin reittiä Papinvuorentie – Louhimotie, mutta alueelle on kulkuyhteys Kor-

piahontieltä myös Papinsuo –tilan alueella kulkevan Paatelaisen metsätien kautta. 

Murskauksen toteutuessa Paatelaisen metsätie tullaan todennäköisesti kunnostamaan 

murskeen ajoa varten.    
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Räjäytys- ja polttoaineet 

Räjäytyksessä käytetään yleisesti tarvekivilouhinnassa käytössä olevia K- ja KK –

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

vekivien louhintaan ja yleensä hyvin heikkoa panostusta vaativiin töihin. Niiden rä-

jähdysaine sisältää muun muassa nitroglykolia ja piimaata ja niiden räjähdysnopeus on 

noin 1700 – 2000 m/s. 

 

Räjäytysainetta käytetään noin 250 kg / räjäytys ja yhdellä räjäytyksellä irrotetaan noin 

1000 m
3
ktr kiveä (noin 3 000 tonnia). Koska kiviaineksen kokonaisottomäärä on noin 

60 000 m
3
ktr, räjäytyksiä tehdään yhteensä noin 60 kappaletta 15 vuoden aikana, eli 

vuosittain 4 – 5 kappaletta.  Näin ollen räjäytysaineen vuosikulutus on 1000 – 1 250 

kg. Räjähdysaineita voidaan varastoida alueella tarvittaessa lukittavassa varastossa; rä-

jähdysaineiden varastointiin tullaan hakemaan lupaa Turvallisuus- ja kemikaaliviras-

tolta ennen toiminnan aloittamista. 

 

Louhinnassa käytettävien työkoneiden eli poravaunun, kaivinkoneen ja pyöräkuormaa-

jan kevyt polttoöljy varastoidaan työmaakäyttöön tarkoitetuissa siirrettävissä ja lukit-

tavissa kaksoisvaippasäiliöissä (3 000 l), jotka on varustettu ylitäytönestimillä. Poltto-

öljyä arvioidaan kuluvan noin 2 tonnia vuodessa. Säiliöt varastoidaan suoja-alueella, 

jonka maaperä on suojattu öljynsuojamuovilla ja täytetty hienojakoisella maa-

aineksella. Työkoneiden voiteluöljyt, joita arvioidaan kuluvan noin 200 litraa vuodes-

sa, varastoidaan lukittavassa huoltorakennuksessa. 

 

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 aiheu-

du 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 raken-

nuskivilouhimolta otettava maa-aines on pienempi suhteessa alueen pinta-alaan. 

 

Papinvuoren louhimolla tai sen välittömässä lähiympäristössä ei ole luonnonsuojelu-

alueita tai Natura 2000 –verkostoon kuuluvia alueita. Papinvuoren alueella on ollut ra-

kennuskivilouhintaa jo vuosia, joten toiminnan jatkuminen ei tulisi muuttamaan ny-

kyistä lähi- ja kaukomaisemakuvaa merkittävästi. Papinvuoren alue ei ole luokiteltu 

arvokkaaksi maisema-alueeksi ja alueen ympärysmetsät ovat metsätalouskäytössä. 

Näin ollen maa-aineslain (555/1981) 3 §:n mukaista kauniin maisemakuvan turmeltu-

mista ei rakennuskivilouhimon toiminnoista arvioida aiheutuvan.  

 

Päästöt ilmaan 

Papinvuoren louhimon merkittävin ilmapäästö on pöly, jota muodostuu lähes kaikista 

kiviaineksen käsittelyvaiheista. Rakennuskiven louhinnassa merkittävimmät pölyä ai-

heuttavat toiminnat ovat poraus ja räjäytykset. Lisäksi noin 2 – 3 kertaa lupakauden 

aikana tapahtuva sivukiven murskaustoiminta aiheuttaa pölypäästöjä. Myös louhimon 
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sisäinen työmaaliikenne ja ulkopuolinen kuljetusliikenne (hajapäästö) voivat aiheuttaa 

tietyissä sääolosuhteissa pölypäästöjä. Suurin osa kiviainestuotannon pölypäästöistä on 

halkaisijaltaan yli 10 µm kokoluokkaa, jotka laskeutuvat lähelle päästökohdetta.  

 

Kallionporauksen pöly eli poraussoija kerätään porausvaunun pölynkeräyslaitteistolla. 

Pölynkeräyslaitteiston suodattimet tyhjennetään kaivannaisjätteen jätealueelle. Räjäy-

tysten aiheuttama pöly on suurijakoista ja se laskeutuu pääosin tuotantoalueelle eikä 

siten leviä haitallisesti ympäristöön.  

 

Murskaustoiminnan aiheuttamia pölyhaittoja vähennetään muun muassa murskauslai-

toksen ja varastokasojen sijoittelulla, kastelulla sekä teknisillä ratkaisuilla. Murskain-

ten sijoittelussa on mahdollista hyödyntää alueen pinnanmuotoja ja varastokasoja pö-

lyn leviämisen estämiseksi sekä pienentää murskatun kiviaineksen siirtomatkoja sijoit-

tamalla varastokasat murskaimen välittömään läheisyyteen. Murskatun kiviaineksen 

vapaan pudotuskorkeuden pienentämisellä, esimerkiksi pudotussukan tai teleskooppi-

putken avulla, pölypäästöjä saadaan vähennettyä yksinkertaisin ja edullisin keinoin. 

 

Hengitettävien hiukkasten (PM10) määrälle on annettu valtioneuvoston asetuksessa 

(711/2001) ilmanlaadusta raja-arvot; vuorokauden keskiarvo 50 µm/m
3
 ja vuoden kes-

kiarvo 40 µm/m
3
. Salon Kiviteollisuus Oy:n aliurakoitsijoiden murskauslaitteistoissa 

on riittävät pölyntorjuntamenetelmät, joiden avulla hengitettävien hiukkasten (PM10) 

määrä jää edellä mainittujen raja-arvojen alle maa-ainesalueen lähimmällä ympärivuo-

tisesti asutulla kiinteistöllä (Rukkisuo), noin 300 metrin etäisyydellä koillisessa. On 

myös huomattava, että toiminta alueella on jaksottaista (räjäytyksiä korkeintaan 5 kpl 

vuodessa ja murskausjaksoja 2 – 3 kpl lupakauden aikana), joten pölystä aiheutuvat 

pitkäaikaiset, jatkuvat vaikutukset jäävät suhteellisen vähäisiksi. 

 

Toiminnassa käytettävät työkoneet tuottavat myös kaasumaisia päästöjä. Papinvuoren 

louhimolla työskentelevien työkoneiden päästöt on hakemuksessa arvioitu VTT:n Li-

pasto (Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjes-

telmä) –laskentajärjestelmästä saadun TYKO työkoneiden päästömallin avulla. Päästöt 

on arvioitu suurimman mahdollisen käyttömäärän mukaisesti siten, että alueella louhi-

taan rakennuskiveä neljän viikon ajan joka vuosi sekä murskataan sivukiveä neljä ker-

taa 15 vuoden aikana. Pyöräkoneen, poravaunun ja kaivinkoneen sekä kahden diesel-

käyttöisen murskaimen vuotuisiksi hiilidioksidipäästöiksi on saatu 49,2 tonnia ja ty-

penoksidipäästöiksi (NOx) 470 kg. Työkoneiden päästömallin tiedot kuvaavat Suo-

messa keskimäärin käytössä olevien työkoneiden tietoja, mutta polttomoottoreiden pa-

kokaasu- ja hiukkaspäästöjä rajoitetaan lakisääteisesti asteittain. Kaluston uusiutuessa 

myös tiukentuneet raja-arvot vaikuttavat vuosittaisiin ilmapäästöihin pienentävästi, 

erityisesti typenoksidien (NOx) osalta. 

 

Kiven räjäytyksissä käytetään K- ja KK -putkipanosmassaa noin 1000 - 1250 kg vuo-

dessa. Räjäytyksissä vapautuu ilmaan räjähdyskaasua, jonka vaikutus ilman laatuun on 

varsin vähäinen. Räjäytyskaasu on pääasiassa hiilidioksidia, typpikaasua ja vesihöyryä. 

Lisäksi räjäytyskaasut sisältävät typen oksideja (NOx) sekä hiilimonoksidia, jotka tosin 

laimenevat nopeasti avoimessa tilassa. 
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Melu ja tärinä 

Papinvuoren louhimolla melua syntyy pääasiassa kalliokiven räjäytyksissä, poraami-

sessa, rikotuksessa sekä murskauksessa. Myös louhimon sisäinen työmaaliikenne sekä 

ulkopuolinen kuljetusliikenne voivat aiheuttaa melua, mutta vähäisemmässä määrin 

kuin edellä mainitut toiminnot. Suurin meluvaikutus aiheutuu räjäytyksistä. Räjäytys-

ten aiheuttama melu on kuitenkin hyvin lyhytkestoista, joten sillä ei ole merkitystä 

alueen kokonaismelutason kannalta. On myös huomattava, että isompia räjäytyksiä, 

joissa irrotetaan kiintokalliota, tehdään ainoastaan 4 - 5 kertaa vuodessa, joten räjäy-

tysten meluvaikutukset jäävät vähäisiksi.  

 

Porauksen, rikotuksen ja murskauksen aiheuttama melu vaimenee etäisyyden funktio-

na (etäisyysvaimennus) ja lisäksi äänen vaimentumiseen vaikuttavat muutkin tekijät, 

kuten säätila, maanpinnan muoto ja laatu, kasvillisuus sekä esteet. Ympäristön kannal-

ta merkittävin melulähde on poraaminen, jonka meluvaikutukset jäävät kuitenkin mel-

ko vähäisiksi ottaen huomioon, että toiminta alueella on jaksottaista. Lisäksi louhitta-

vat rintaukset, metsä sekä tuotteiden varastokasat toimivat meluvalleina lähimpään 

asuinrakennukseen (Rukkisuo) nähden koko kivenlouhinnan ajan. 

 

Muut melua aiheuttavat toiminnot (sivukiven rikotus ja murskaus) sijoittuvat Papinsuo 

–tilan puolelle, lähimpään asuttuun rakennukseen nähden louhintarintausten taakse, yli 

500 metrin etäisyydelle. Murskauksessa syntyvää melua voidaan vähentää laitteiston 

kunnossapidolla ja säännöllisillä huolloilla. Uusimmissa murskainmalleissa esimer-

kiksi esimurskaimen syötin ja pääseula ovat kumitettuja, mikä osaltaan vähentää 

murskaimesta lähtevää melua. Murskaamisessa pyritän käyttämään parasta ja uusinta 

mahdollista tekniikkaa. Jo syntyneen melun etenemistä voidaan vähentää myös murs-

kaimen, aggregaatin ja varastokasojen sijoittelulla.  

 

Rakennuskiven louhinnassa ympäristöön leviää tärinää louhittaessa kiintokalliota rä-

jäyttämällä. Sen sijaan räjäytettäessä kamia pienempiin osiin, syntyy vain räjäytysääni 

sekä mahdollisesti ilmanpaineaalto, mutta ei varsinaista tärinää. Louhintaräjäytys syn-

nyttää kallioon jännitysaallon, joka aiheuttaa kiven irtoamisen lisäksi väliaineen hiuk-

kasten siirtymistä eli tärinää. 

 

Papinvuoren louhimon kiintokallion räjäytysten aiheuttama tärinä leviää hetkellisesti 

louhimon lähiympäristöön havaittavasti. Jokaiselle rakennukselle voidaan laskea täri-

nän kestävyyttä kuvaava heilahdusnopeuden pystykomponentin huippuarvo (v), jota 

laskiessa huomioidaan rakennuksen rakennustapa (Fk) sekä heilahdusnopeus (v1) eri 

etäisyyksillä erilaisissa perustamisolosuhteissa. Papinvuoren louhimon eri etäisyyksillä 

sijaitseville lähikiinteistöille voidaan laskea suuntaa-antavia heilahdusnopeuden pys-

tykomponentin huippuarvo (v). Rakennustapakertoimena käytetään varmuuden vuoksi 

0,75, mikäli lähikiinteistössä esiintyy kevytbetonirakenteita. Noin 300 metrin etäisyy-

dellä louhimon ottamisalueesta sijaitsevalle, oletettavasti löyhälle moreenille peruste-

tulle Rukkisuo –tilalla sijaitsevalle rakennukselle sallittu heilahdusnopeus on noin 6 

mm/s (rakennustapakerroin 0,75 ja sallittu heilahdusnopeuden huippuarvo 300 metrin 

etäisyydellä noin 8 mm/s). Rakennuskivilouhinnan kiintokallion räjäytystyöt suunni-

tellaan ja mitoitetaan siten, että sallittua heilahdusnopeuden arvoa ei ylitetä. 
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Päästöt maaperään ja vesiin 

Koska Papinvuoren louhimo ei sijoitu ympäristöhallinnon luokittelemalle pohjavesi-

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

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

vaikuttamaan paikallisesti louhimon pintavalunnan muuttumisen kautta. Mikäli lou-

himolle kertyy pintavesiä tai kuivatusvesiä, voidaan vedet ohjata ottamisalueen pohjan 

kallistusten avulla louhimon länsipuolella sijaitsevalle Papinsuon suoalueelle. Raken-

nuskivilouhimoiden kallioperä ei yleensä sisällä merkittäviä määriä metalleja tai muita 

haitallisia mineraaleja, joten ne eivät aiheuta kemiallista kuormitusta ympäristöön.  

 

Rakennuskivilouhinnan vaikutukset pohjaveden laatuun tai korkeuteen ovat vähäisiä, 

sillä louhimot sijaitsevat usein ehjillä kallioalueilla, joissa on vain vähän halkeamia tai 

rakoja. Kallioiden pohjavesi kerääntyy suuriin rakoihin ja kallion rikkonaisiin osiin. 

Koska kallio on ehjää ja vain vähän halkeillutta, rakennuskiven louhinnan vaikutus 

pohjavedenpinnan korkeuteen rajoittuu aivan louhimon läheisyyteen. Koska Papinvuo-

ren alueen maaperä koostuu pääosin tiivistä ja suuntautumattomasta kivilajista, gab-

rosta, on oletettavaa, että louhimoiden pintavedet eivät pääse sekoittumaan kallion 

pohjaveteen.  

 

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

ten onnettomuuksien yhteydessä, joissa poltto- tai voiteluaineita pääsee vuotamaan 

maahan. Louhimolla säilytetään poltto- ja voiteluaineita vain louhinnan ja murskauk-

sen yhteydessä. Polttoaineet varastoidaan suoja-alueella työmaakäyttöön tarkoitetuissa 

siirrettävissä ja lukittavissa kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu ylitäytönesti-

millä. Suoja-alueen maaperä on suojattu öljynsuojamuovilla ja täytetty hienojakoisella 

maa-aineksella. Voiteluaineet varastoidaan lukittavassa tilassa, esimerkiksi huoltora-

kennuksessa tai murskauksen yhteydessä alueelle tuotavan aggregaattivaunun varasto-

tilassa. Alueella on myös imeytysturvetta. 

 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen 

Papinvuoren louhimolla jätteitä voi muodostua louhinnan ja murskauksen ajaksi tuo-

tavissa tilapäisissä toimisto- ja sosiaalitiloissa sekä mahdollisissa koneiden ja laittei-

den yllättävissä pienissä huolloissa. Alueella ei tehdä koneiden isompia, suunnitelmal-

lisia huoltoja ja korjauksia. Jätteitä voi syntyä mahdollisissa koneiden yllättävissä pie-

nissä korjauksissa, jotka on lisävahinkojen estämiseksi tehtävä välittömästi vian ilmet-

tyä (esimerkiksi pyöräkoneen hydrauliikkaletkun vuoto). Kaikki alueella mahdollisesti 

syntyvät jätteet kerätään umpinaiseen jäteastiaan ja toimitetaan Mustankorkea Oy:n jä-

tekeskukseen. Mahdollisesti pienissä ja yllättävissä huoltotöissä syntyvät voiteluai-

neet, akut, öljysuodattimet ja likaantuneet trasselit säilytetään huoltorakennuksessa ja 

toimitetaan suoraan Ekokem Oy Ab:n ongelmajätehuoltoon tai toimipisteeseen. Mah-

dollisesti toiminnan aikana vahinkotilanteissa likaantunut imeytysturve toimitetaan 

Mustankorkea Oy:n jätekeskuksen pilaantuneiden maiden vahinkokentälle käsiteltä-

väksi. 
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PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA SEKÄ TOIMINNAN JA SEN 

VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Papinvuoren louhimon toiminnassa pyritään käyttämään Ympäristöasioiden hallinta 

kiviainestuotannossa –julkaisun mukaista uusinta ja parasta mahdollista tekniikkaa 

mahdollisuuksien mukaan. 

 

Murskauslaitoksissa uusimpien mallien valinnalla voidaan vähentää toiminnan mah-

dollisesti aiheuttamia melu- ja pölypäästöjä. Papinvuoren louhimolla käytetään Salon 

Kiviteollisuus Oy:n aliurakoitsijoiden koneita, jotka ovat dieselkäyttöisiä. Työkoneissa 

uusimpien mallien valinnalla voidaan vähentää syntyviä ilmapäästöjä, sillä VNA 

398/2005 mukaisesti tyyppihyväksynnän edellytyksenä olevat päästöjen raja-arvot ki-

ristyvät asteittain lähivuosien aikana.  

  

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Papinvuoren louhimolla työskentelevien työntekijöiden työturvallisuus huomioidaan 

alueelle laadittavissa pelastautumis- ja louhintasuunnitelmissa. Pelastautumissuunni-

telma sisältää muun muassa tiedot kulku- ja pelastautumisteistä sekä ohjeet toiminnas-

ta onnettomuuden sattuessa. Louhintasuunnitelmassa esitetään muun muassa tiedot 

porauksesta, käytettävistä räjähdystarvikkeista sytytyksestä, panostamisesta, peittämi-

sestä, räjäytysajankohdasta sekä varmistustoimenpiteistä. 

 

Papinvuoren louhimolla mahdollisen ympäristöriskin aiheuttavat louhintatyöt, erilais-

ten räjähdys-, poltto- ja voiteluaineiden louhinnan ja murskauksen aikainen varastoin-

ti, työkoneiden vuotamisriski sekä murskainten mahdolliset tulipalot.  

 

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

neiden mahdollisia vuotoja pyritään ehkäisemään polttoainesäiliöiden ja tankkauspis-

toolien lukituksilla sekä ylitäytönestimellä. Polttoaineita varastoidaan alueella vain 

louhinnan ja murskauksen aikana suoja-alueella. Räjähteitä varastoidaan alueella vain 

pieniä määriä lukittavassa varastorakennuksessa. Murskainten toimintahäiriöitä ja 

muita onnettomuuksia pyritään estämään säännöllisellä huollolla sekä tarkkailuilla.  

 

Poikkeustilanteissa työkoneet tai murskaimet pysäytetään vian määrittämistä ja kor-

jaamista varten. Mikäli kyseessä on jonkin nestemäisen aineen vuoto, aloitetaan tor-

juntatoimet välittömästi. Lisävuoto estetään ja vuotanut aine imeytetään imeytysainee-

seen. Mahdollisesti pilaantunut maa-aines poistetaan ja toimitetaan likaantuneen imey-

tysaineen kanssa Mustankorkea Oy:n jätekeskuksen pilaantuneiden maiden vahinko-

kentälle käsiteltäväksi. Kaikista onnettomuuksista ilmoitetaan Keski-Suomen pelastus-

laitokselle, Jyväskylän kaupungin ympäristöviranomaiselle sekä Keski-Suomen elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.  

 

Koska alue on vartioimaton, alueella on ilkivallan tai väärinkäytön riski. Mahdollista 

ilkivaltaa tai väärinkäyttöä voivat olla muun muassa koneiden rikkominen, alueen ros-

kaaminen sekä alueen käyttäminen moottoriajoneuvoilla (muun muassa mönkijät ja 

mopot) harjoitteluun, jotka osaltaan lisäävät alueen maaperän ja pohjaveden pilaantu-

misen riskiä. Tahaton joutuminen alueelle estetään huomiokyltein sekä mahdollinen 

ihmisten tai eläinten tipahtaminen kalliorintauksista estetään kalliorintauksen kiertä-
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vällä aidalla toiminnan ollessa käynnissä. Louhimon maisemoinnin yhteydessä yli 2 

metriä korkeat kallionseinämät loivennetaan, jolloin toiminnan päättymisen jälkeen 

alueella on turvallista liikkua. Mikäli kallionseinämien loiventaminen ei ole mahdollis-

ta, tullaan ne aitaamaan toiminnan päätyttyä pysyvällä aidalla. 

 

 

KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 

 

Hakemukseen on liitetty kaivannaisjätehuoltosuunnitelma, jonka mukaan kaivannais-

jätettä syntyy arviolta yhteensä noin 69 000 m
3
 –ktr. Sivukivet (57 000 m

3
) jalostetaan 

kalliokivilajitteiksi murskaamalla ja käytetään maisemoinnissa. Pintamaat (10 000 m
3
) 

ja sekalainen maa-aines (400 m
3
) käytetään maisemoinnissa. Kannot ja hakkuutähteet 

(1 000 m
3
) menevät energiahyötykäyttöön. Sivukiven lisäksi kivipöly tai kivituhka 

(100 m
3
) varastoidaan alueelle yli 3 vuodeksi. Sivukiven tarkkaa varastointiaikaa ei 

kuitenkaan tässä vaiheessa tiedetä, mutta ne läjitetään Papinsuo –tilan  puolelle perus-

tettavalle kaivannaisjätteen jätealueelle. Samalle alueelle läjitetään myös pintamaat, 

hakkuutähteet ja muut alueen raivaamisessa syntyneet sekalaiset maamassat.  

 

Kaivannaisjätteillä ei ole ympäristövaikutuksia, eikä siten ole tarvetta toteuttaa kai-

vannaisjätteiden aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäiseviä toimenpiteitä. Lou-

himolta kuorittavia pintamaita on keskimäärin noin metrin kerros kallion päällä. Pin-

tamaiden kuorimisen laajuus riippuu olennaisesti louhittavista alueista, eli kiven laa-

dun vaihtelusta ottoalueella. Mikäli arvioidaan, että pintamaita kuoritaan noin 1 heh-

taarin alueelta, pintamaita tulee muodostumaan noin 10 000 m
3
. 

 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 15.5 -

13.6.2012. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti 

nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. 

Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu sanomalehti Keskisuomalaisessa 18.5.2012. 

Asianosaiset on kuultu 14.5.2012 lähetetyllä virkakirjeellä.   

 

Lausunnot  

Toimintaa koskien ei ole pyydetty lausuntoja. 

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Ympäristölupahakemuksesta jätettiin määräajassa yksi muistutus sekä kuulemisajan 

jälkeen yksi muistutus, koska ilmeni, että asianosaisen kuulemiskirje ei ollut tavoitta-

nut yhtä naapuria. Siksi hänelle annettiin erikseen mahdollisuus tehdä muistutus jälki-

käteen.  

 

Ensimmäisessä muistutuksessa vastustetaan ympäristöluvan myöntämistä. Siinä tode-

taan, että toiminta-alueen rajauksessa ei ole lainkaan huomioitu Tuomiojan tilaa kesä-

mökkeineen ja sen mahdollista virkistyskäyttöä. Hakija on esittänyt omistajilta kysy-

mättä arvionsa tilan käyttöasteesta ja virkistyskäytöstä. Tontin käyttö on viime vuosina 

ollut vähäistä, mutta kivenoton vaikutukset tilaan tulee silti huomioida. Hakemuksessa 

esitetty 15 vuoden ajaksi kaavailtu kivenotto ja murskaus ympäristövaikutuksineen tu-
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hoaisi mahdollisuuden kehittää Tuomiojaa virkistyskäyttömielessä. Alue rajautuu hy-

vin lähelle Tuomiojaa. 

 

Muistuttaja myös epäilee, onko valvontaviranomaisella resursseja valvoa, että ottotoi-

minta tapahtuu luvan edellyttämällä tavalla. Papinvuoren aiemman kivenoton lainmu-

kaisuutta epäillään ja kysytään, onko asiaa tutkittu. Muistutuksessa myös ihmetellään, 

miksi maisemointia alueella ei ole tehty ja sitä, voiko Salon Kiviteollisuus Oy:n toi-

mintaa perustella rakennuskivenotolla sen määrän jäädessä suhteessa huomattavan 

pieneksi. Kallioperän louhinnan ja kivenoton todetaan olevan peruuttamatonta maise-

maan ja ympäristöön vaikuttavaa toimintaa. Lisäksi muistuttaja ihmettelee sitä, katso-

taanko kivenoton ympäristövaikutukset pieniksi tai olemattomiksi, kun kyseiset toi-

minnot viedään kaupungin näkökulmasta ”syrjäkylille”. Tuleeko ympäristöhaitoista 

niin vähäisiä, ettei lähinaapureita tarvitse ottaa huomioon? 

 

Myös toisessa 3.8.2012 naapurin jättämässä muistutuksessa esitetään ympäristöluvan 

hylkäämistä. Muistutuksessa louhinnalla todetaan tutkitusti olevan ympäristövaikutuk-

sia louhimoalueella ja sen välittömässä läheisyydessä, jossa myös muistuttajan omis-

tama vuokralla oleva tila sijaitsee. Louhinnalla tiedetään olevan vaikutuksia muun mu-

assa pohjaveteen sekä melu-, tärinä- ja pölyvaikutuksia. Sivukivestä aiheutuu maise-

mallista haittaa. Tilan vuokralainen on astmaatikko, jolle kivipöly aiheuttaa erityisen 

terveysriskin. Louhimon on muualla todettu aiheuttavan jopa 100 desibelin meluhait-

taa viereiselle asuinkiinteistölle. Lisäksi louhimo uhkaa tilan käyttöveden laatua, koska 

tilan kaivo sijaitsee vain noin 250 metrin päässä louhimosta. Tilaa myytäessä louhos-

toiminta alentaisi merkittävästi tilan arvoa heikentäen viihtyisyyttä edellä mainittujen 

ympäristö- ja maisemahaittojen vuoksi. Tilalla on muutaman vuoden sisällä muun mu-

assa uusittu kiviuuni sekä tehty ikkunaremontti. 15 vuoden aikaiset tärinävaikutukset 

voivat rapauttaa talon rakenteita. Muistutuksessa on liitteenä internet-sivustolta poi-

mittu kuvailu tapauksesta, josta selviävät vastaavanlaisen louhimon aiheuttamat todel-

liset haitat asuinkiinteistölle.   

 

Tarkastukset 

Alueella tehtiin tarkastuskäynti 14.5.2012, josta tehty muistio on liitetty hakemusasia-

kirjoihin. 

 

Hakijan kuuleminen 

Hakija toteaa ensimmäiseen muistutukseen 9.7.2012 saapuneessa vastineessaan seu-

raavaa: 

 

Tuomiojan tila sijaitsee aivan vanhan kivilouhoksen vieressä. Papinmäen alueelta on 

louhittu kiveä jo ennen maa-aineslain voimaantuloa. Alueella on vanhoja louhos-

kasoja, jotka ovat muiden yritysten louhimia. Salon Kiviteollisuus on louhinut vähän 

Papinvuoren päältä aikaisemmin, mutta alue on pidetty asianmukaisessa kunnossa. 

 

Muistutuksessa mainittiin, että olisimme vähätelleet tilan käyttöastetta. Tosiasia kui-

tenkin on, että tila on ollut ainakin viimeiset 10 vuotta käyttämättä. Siitä todisteena 

teiden ja ympäristön pusikoituminen. Tästä syystä emme osanneet huomioida tilaa alu-

een rajauksessa, koska kyseessä on ollut ”autio” tila. 
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Varsinainen kivenotto ja louhinta tulee tapahtumaan muutenkin yli 300 metrin etäisyy-

dellä Tuomiojan mökistä. Murskaus sen sijaan tapahtuisi vuoren toisella puolella Pa-

pinsuon tilalla ja sitä on kaavailtu tehtäväksi vain muutaman kerran lupakauden aika-

na. Louhintaa kun on ollut ennenkin Papinvuoren alueella eikä se ole ollut esteenä 

Tuomiojan kehittämisessä virkistyskäyttöön.  

 

Louhintaa tehdään suunnitelmallisesti ja siitä kertyvä sivukivi varastoidaan asiaan kuu-

luvaan paikkaan. Toimintaa valvotaan vuotuisilla tarkastuskäynneillä Jyväskylän kau-

pungin toimesta.  

 

Kun kyseessä on rakennuskivilouhimo, ei vuotuinen ottomäärä ole kovin suuri ja pal-

jonko alueella vuosittain louhintaa tehdään, riippuu paljon kiven laadusta ja kysynnäs-

tä. 

     

Toiseen muistutukseen hakija vastaa 7.8.2012 saapuneessa vastineessaan seuraavasti: 

 

Salon Kiviteollisuus Oy:llä on ollut ottotoimintaa Papinvuoren alueella vuosina 1985 

– 2002, eli kyseessä on vanhan toiminnan jatkaminen. Myös muistuttajan tilan lähei-

syydessä on ollut louhintaa lähempänäkin kuin nyt haetulla louhinta-alueella. Louhin-

nan ympäristövaikutukset ovat vähäiset, koska toiminta on verrattain pienimuotoista. 

Louhinta-alue sijaitsee vuoren päällä ja osittain sen toisella puolella eikä sijaitse poh-

javesialueella. Korpiahon alueella on ollut louhoksia aina 50-luvulta lähtien eikä kos-

kaan ole ilmennyt, että ne olisivat aiheuttaneet vaaraa käyttöveden puhtaudelle, vaikka 

ovat olleet hyvinkin lähellä kaivoja.  

 

Viimeksi Papinvuoressa toimittaessa noin 10 vuotta sitten Metsähallitus oli juuri pois-

tanut puuston. Muistuttajan tilan vuokralainen kävi usein louhoksilla eikä koskaan va-

littanut toiminnasta. Nyt puusto on kasvanut ja suojaa osittain melulta. Murskaus ja 

osa louhinnasta tapahtuu vuoren toisella puolella, joka toimii samalla meluvallina. 

Tarvekivilouhinnan räjäytyksistä syntyvä tärinävaikutus on lähes olematon johtuen 

pienistä panostusmääristä ja kevennetyistä räjähdysaineista eikä näin ollen aiheuta 

vaurioita rakenteisiin. Useimmat asioista tietämättömät sotkevat räjäytyksessä synty-

vän paineaallon tärinään. 

 

Poravaunuissa on nykyisin pölynkerääjät eikä pöly näin ollen aiheuta minkäänlaista 

haittaa terveydelle. Kesäisin kuivaa tien pintaa kastellaan, jotta myöskään koneilla 

ajaminen ei nostata pölyä. Näillä toimenpiteillä pölyä ei ajaudu naapuritilalle. 

 

Sivukivi varastoidaan Papinsuon tilalle vuoren toiselle puolelle. Louhimoaluetta ei näe 

lainkaan naapuritilalta eikä myöskään Papinvuorentieltä. Louhintaa tehdään suunni-

telmallisesti ja noudatamme tarkkaan maa-aines- ja ympäristölupaehtoja.  

 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää luvan Salon Kivite-

ollisuus Oy:lle Jyväskylän kaupungin Korpilahden kylän tiloilla Papinsuo 179-430-2-

43 ja Korpilahden valtionmaa 179-893-1-1 tapahtuvaan kalliokiviaineksen louhintaan 
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ja murskaamiseen. Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen ja tämän päätöksen lu-

pamääräysten mukaisesti.  

 

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin  
 

Tuomiojan kiinteistöllä oleva asuinrakennus ei lupaviranomaisen näkemyksen eikä 

muistutuksessa esitetynkään mukaisesti ole tällä hetkellä virkistys- tai muussa asumis-

käytössä. Rakennuksen käytön mahdollinen muuttuminen on huomioitu lupamääräyk-

sellä 2. Maa-ainesluvan valvontaa tehdään viranomaisten vuositarkastusten sekä rapor-

toinnin puitteissa. Tarvittaessa käyntejä paikalla tehdään useamminkin, esimerkiksi va-

litusten perusteella. Rakennuskiven otolle on tyypillistä, että huomattavan suuri osa 

kivestä jää sivukiveksi. Alueen aikaisempi kivenotto on vanhaa ja sen valvonnasta on 

vastannut silloinen Korpilahden kunta sen aikaisen lainsäädännön puitteissa. Alueella 

ei tällä hetkellä tiedetä kuitenkaan olevan huomattavia maisemallisia epäkohtia tai vaa-

ranpaikkoja. Lupahakemuksen mukainen sivukiven murskaaminen edistää sekä kiven 

hyötykäyttöä että helpottaa alueen maisemointia. Tarvekiven ottoa ei tarkoituksellisesti 

viedä etäälle asutuksesta, vaan sitä tehdään siellä, missä kallioperän kivi on ehjää ja 

laadultaan rakentamiseen soveltuvaa. Kyseinen alue on maakuntakaavassakin huomi-

oitu tarvekivenottoalueena. 

 

Toisessa muistutuksessa esitettyihin toiminnan aiheuttamiin haittoihin on puututtu lu-

pamääräyksillä. Lähimpien kaivojen kunto tulee tarkastaa lupamääräyksen 14 mukai-

sesti mahdollisten muutosten toteamiseksi. Melun syntymistä ja leviämistä tulee rajoit-

taa lupamääräyksen 4 mukaisesti. Melun ei arvioida suojaustoimenpiteet huomioiden 

muodostuvan kohtuuttomaksi, mutta mahdollisten haittojen ilmetessä melua tulee mi-

tata lupamääräyksen 5 mukaisesti. Lupamääräyksessä 6 edellytetään tärinävaikutusten 

arviointia ennen räjäytystöitä. Toiminnanharjoittaja on esittänyt keinoja pölyn hallit-

semiseksi. Pölyämiseen liittyen on myös annettu lupamääräykset 7 – 9. Pölyn määrän 

ei esitetyillä toimenpiteillä pitäisi nousta terveydelle haitalliselle tasolle. Sivukiven va-

rastointialue sijaitsee Papinvuoren toisella puolella, jolloin esteettistä haittaa ulkopuo-

lisille ei pitäisi aiheutua. Sivukivien määrää rajoitetaan ajoittaisilla murskausjaksoilla.   

Ympäristöluvassa ei voida antaa etukäteismääräystä viihtyvyyshaitan tai kiinteistön ar-

von alenemisen korvaamisesta. 

 

Toiminta 

1. Kalliokiven louhintaa suoritetaan aluetta koskevan maa-ainesluvan mukaisesti. Ki-

viaineksen louhintaa ja murskausta saa tehdä hakemuksessa esitetyn mukaisesti ar-

kisin (ma-pe) klo 7.00 – 22.00. Poraaminen tulee tehdä arkisin klo 7.00 – 21.00 ja 

rikotus ja räjäytykset 8.00 – 18.00 välisenä aikana. Kuormaamista ja kuljetuksia 

voidaan tehdä arkisin klo 6.00 – 22.00 välisenä aikana. (VNA 800/2010 8 §)   

 

2. Siinä vaiheessa, kun louhintaa on tarve tehdä alle 300 metrin etäisyydellä kiinteis-

töstä Tuomioja (179-430-1-78), on toiminnanharjoittajan selvitettävä, onko kysei-

nen kiinteistö asumis- tai loma-asumiskäytössä. Tilanne tulee saattaa tiedoksi val-

vontaviranomaiselle. Mikäli kiinteistö on käytössä, louhintaa ei voida ulottaa 300 

metriä lähemmäksi kiinteistön rajaa, jollei asiasta kiinteistön omistajan kanssa 

erikseen kirjallisesti toisin sovita. (VNA 800/2010 3 §)  
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Melu ja tärinä 

3. Kalliolouhinnasta ja murskauksesta liikenne mukaan lukien aiheutuva melu ei saa 

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

eikä yöllä keskiäänitasoa 50 dB(A). Loma-asutukseen kuuluvilla alueilla melutaso 

ei saa ylittää klo 7 - 22 keskiäänitasoa 45 dB(A) eikä yöllä keskiäänitasoa 40 

dB(A). (YSL 43 §, NaapL 17 § ja VNA 800/2010 7 §) 

 

4. Melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan tulee estää aseman rakenteilla 

(esim. koteloinnit, syöttösuppilon kumitus). Myös kiviseinämillä, murskekasojen 

ja pintamaakasojen sijoittelulla sekä louhinnan etenemissuunnan valinnoilla on py-

rittävä minimoimaan melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan. (YSL 43 

§, NaapL 17 §, VNA 800/2010) 

 

5. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa mitattava murskaustoiminnan aiheuttama 

melutaso. Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on suoritet-

tava ympäristöministeriön ohjeen ”Ympäristömelun mittaaminen 1/1995” mukai-

sesti louhimon ja murskauslaitoksen ollessa normaalissa toiminnassa. Mittaustu-

lokset ja -raportti on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaiselle kuukauden kuluessa mittausten suorittamisesta. Mikäli melutasojen oh-

jearvot ylittyvät, on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin 

toiminnasta aiheutuvan melutason alentamiseksi esimerkiksi laitosalueen raken-

teellisia suojauksia lisäämällä ja esitettävä raportissa toimenpiteet, joilla melu-

tasojen ohjearvot alitetaan lähimmissä altistuvissa kohteissa. (YSL 43, 55 §, 

NaapL 17 §) 

 

6. Räjäytykset on toteutettava siten, että mahdolliset tärinävaikutukset rajoittuvat 

mahdollisimman lähelle räjäytysaluetta. Ennen louhinnan aloittamista kohteessa 

tehdään riskianalyysi, jossa kartoitetaan tarvittavat toimenpiteet räjäytysten turval-

lisen suorittamisen varmistamiseksi. (YSL 43 §)  

 

Päästöt ilmaan 

7. Toiminnasta aiheutuva pöly ei saa ylittää ilman laatua koskevan valtioneuvoston 

asetuksen ilmanlaadusta (38/2011) mukaisia ohjearvoja. Ilmanlaadun mittaukset 

tulee valvontaviranomaisen määräyksestä suorittaa, mikäli toiminnasta aiheutuvas-

ta pölyäminen koetaan ympäristössä haitalliseksi ja on perusteltu syy epäillä oh-

jearvojen ylittymistä. (YSL 43 §, VNA 38/2011) 

 

8. Louhinnasta syntyvää pölyä tulee torjua käyttämällä pölynsidontalaitteistolla varus-

tettuja poravaunuja. Pölyämistä tulee vähentää laitteiston koteloinnilla tai kastele-

malla kiviainesta. Myös varastokasojen ja murskauslaitoksen sijoittelulla on pyrit-

tävä vähentämään pölyn leviämistä lähimpiin altistuviin kohteisiin. Toimintaa tu-

lee rajoittaa, mikäli tuuli levittää toiminnasta aiheutuvaa pölyä tilalla Rukkisuo 

(179-430-1-97) olevan asuinrakennuksen ympäristöön. (YSL 43 §, VNp 800/2010 

4 §) 

 

9. Liikennöintialueita tulee hoitaa niin, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäi-

seksi. Tarvittaessa liikennealueita tulee kastella. (YSL 43 §)   
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Päästöt maaperään ja vesiin 

10. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai polttoainesäiliöt on sijoi-

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

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

erotuslaitteella. Altaisiin kertynyt vesi poistetaan säännöllisesti. Säiliöiden tulee ol-

la lukittavia ja ne tulee varustaa lapon sekä ylitäytön estolla. (YSL 43 §) 

 

11. 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 on-

gelmajätteiden vastaanottoluvan saaneeseen paikkaan. (YSL 7, 8, 43, 45 §, JL 6 §)  

 

12. Alueilla, jolla käsitellään poltto- tai voiteluaineita tai huolletaan ja tankataan työ-

koneita tai laitteita, tulee maaperä suojata riittävän laajalla tiiviillä reunoiltaan ko-

rotetulla kalvolla, jonka päällä on rikkoutumisen estävä maakerros. Maaperän suo-

jaukseen vaadittava tiivis kalvo voi olla esimerkiksi 2 mm paksu HDPE-muovi tai 

vastaava. Kalvon päälle tulevan maakerroksen tulee olla 20 – 30 cm paksu. Tällai-

nen suojaus tulee rakentaa erikseen jokaista toimintakautta varten ja purkaa aina 

toimintakauden päätyttyä. Vaihtoehtoisesti alue voidaan myös esimerkiksi asfaltoi-

da tiiviiksi. (YSL 7, 8, 43 §) 

 

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

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

 

14. Lähimmistä talousvesikaivoista (mahdolliset kaivot tiloilla Rukkisuo ja Kalliomä-

ki) tulee tehdä kaivokortti, joihin merkitään kaivojen rakenne, veden korkeus, sil-

mämääräinen arvio kaivon kunnosta, sekä kirjataan taloudet, joihin talousvesi kai-

vosta johdetaan. Lisäksi kaivokorttiin kirjataan veden laadun tutkimustulokset. 

Kaivojen vedestä tulee ottaa vesinäyte ennen toiminnan aloittamista ja tulokset 

toimittaa valvontaviranomaiselle. Vedestä tulee tutkia kloridi, rauta, sulfaatti, 

mangaani, nitraatti, nitriitti ja ammonium. Lisänäytteitä tulee ottaa myöhemmin, 

mikäli veden laadussa havaitaan mahdollisesti räjäytyksistä aiheutuneita muutok-

sia. (YSL 43 §)  

 

Jätteet ja vaaralliset jätteet 

15. 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 

43, 45 §, JL 12, 13, 15, 16 §) 

 

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

nettäväksi asianmukaisiin käsittelypaikkoihin. Myös käymälä- ja saniteettijätteet 

on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. (YSL 43, 45 §, JL 11, 28, 35 §) 

 

Muut toimet, joilla ehkäistään ja vähennetään pilaantumista 

17. Raaka-aineet, tuotteet, polttoaineet ja mahdolliset jätteet on varastoitava ja käsitel-

tävä kiinteistöllä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, 
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terveyshaittaa, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan 

haittaa ympäristölle tai naapureille. (YSL 43, 45 §, JL 13, 28 §) 

 

Kirjanpito ja raportointi 

18. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta merki-

tyksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpi-

dosta on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seu-

raavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.  

 

Kirjanpidon tulee sisältää  

- toiminta-ajat  

- louhitun ja murskatun aineksen 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 

- muut lupamääräyksissä edellytetyt mittaustulokset  

 

Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kol-

men vuoden ajan. (YSL 5, 46 §, JL 12§) 

 

19. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista 

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

mästi ympäristötoimeen ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumi-

seksi tai tapahtuman toistumisen ehkäisemiseksi. (YSL 43, 62, 76, YSA 30 §) 

 

20. Murskaustoiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle kirjalli-

sesti aloitustarkastuksen tekemistä varten. Toiminnan olennaisesta muuttumisesta, 

toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava 

viipymättä Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, 8 §, 

YSA 30 §)  

 

21. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan 

tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. 

(YSL 4, 5 §, YSA 37 §) 

 

22. Luvansaajan on nimettävä murskauslaitoksen ympäristönsuojelusta vastaava hoita-

ja, jolla on tehtävään riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystie-

dot on ilmoitettava kirjallisesti Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaiselle. (YSL 43 §) 

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 

Yleisperustelut 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa 

harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, 

toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetus-
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ten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on sää-

detty.  

 

Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toi-

minnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimin-

tojen kanssa: 

- terveyshaittaa; 

- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 

- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 

- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-

alueella; 

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

tonta rasitusta. 

 

Kyseessä on uusi lupa aiemmin tarvekiven ottoon käytetyllä alueella. Toiminnasta, lu-

pamääräykset ja suojaetäisyydet asutukseen huomioiden, ei aiheudu lautakunnan käsi-

tyksen mukaan kohtuutonta rasitusta naapureille. Toimintaa ei ole sijoitettu kaavan tai 

muiden sijoitusmääräysten vastaisesti.  

 

Lupamääräyksissä annetut ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tehtävät sekä lupahake-

muksessa mainitut suojatoimet huomioiden, voidaan laitoksen sijoittamista alueelle 

pitää hyväksyttävänä. 

 

Toimittaessa hakemuksessa esitetyn tekniikan ja käytäntöjen sekä päätöksen lupamää-

räysten mukaisesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan käyttökelpoi-

sen tekniikan ja käytännön mukaista. 

 

Yksityiskohtaiset perustelut 

 

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

ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-

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

ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuoje-

lulain 43 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon muun muassa 

toiminnan luonne, ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tek-

niikkaan. 

 

Ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa, ym-

päristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 

§:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta pysyväistä rasitusta esimerkiksi melun tai 

pölyn muodossa.  

 

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

tuutonta rasitusta tai terveyshaittaa lähimmissä altistuvissa kohteissa. Melun ja sen le-

viämisen rajoittamiseksi toiminnalle on asetettu valtioneuvoston asetuksen 800/2010 

mukaiset aikarajoitukset, jotka ovat myös hakijan esittämät toiminta-ajat. Erityisen 

häiritsevää ja osin impulssimaista melua aiheuttavien työvaiheiden poraamisen, riko-

tuksen ja räjäytysten toiminta-aikoja on rajoitettu erikseen. Lisäksi on annettu määrä-
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yksiä toiminnan ja varastokasojen sijoittamisesta sekä laitoksen rakenteeseen liittyvistä 

meluntorjuntatoimenpiteistä. (lupamääräykset 1 ja 4) 

 

Tuomiojan kiinteistöllä olevaa asuinrakennusta ei ole katsottu käytössä olevaksi. Lu-

vassa haettu louhinta ajoittuu pitkälle aikavälille, jonka aikana rakennuksen käyttö voi 

kuitenkin muuttua. Rakennuksen pihapiiri ulottuu hyvin lähelle Tuomiojan kiinteistön 

rajaa. Tilanne tulee tarkistaa ennen kuin louhintaa suoritetaan 300 metriä lähempänä 

kyseistä kiinteistöä. Valtioneuvoston asetuksen 800/2010 mukaan asumiseen tai loma-

asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan 

oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen on melua tai pölyä aiheuttavasta toiminnosta 

oltava etäisyyttä vähintään 300 metriä. (lupamääräys 2)   

 

Melutasoa koskevat määräykset on annettu lähellä olevien altistuvien asuinrakennus-

ten suojaamiseksi. Määrätyt melun enimmäistasot ovat samat kuin valtioneuvoston 

päätöksessä melutason ohjearvoista (933/92). (lupamääräys 3) 

 

Murskaustoiminnasta ei suojaisan sijaintinsa ja enimmäkseen etäällä olevan asutuksen 

vuoksi oletettavasti aiheudu merkittävää meluhaittaa. Louhinnan meluhaitat taas rajoit-

tuvat lähinnä räjäytyshetkiin, jolloin niiden vaikutus kokonaismelutasoon jää hyvin 

pieneksi. Määräys mahdollisista melumittauksista on annettu valvonnallisista syistä ja 

meluntorjunnan riittävyyden varmistamiseksi. Luvan valvoja määrittelee melumittauk-

sen tarpeellisuuden esimerkiksi valitusten perusteella. (lupamääräys 5) 

 

Räjäytysten aiheuttaman tärinän haitallisten vaikutusten välttämiseksi on tärinälle alt-

tiin kohteet ja niiden kunto selvitettävä etukäteen mahdollisten haittojen todentamisek-

si.  Riskianalyysin toimenpiteisiin tulee kuulua ainakin kiinteistöjen katselmustarpeen 

selvittäminen, räjäytyksissä syntyvien tärinöiden johtuvuuden selvittämistarpeen kar-

toitus sekä sopivien räjähdysainemäärien käytön varmistaminen. (lupamääräys 6) 

 

Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että 

louhinnasta, murskauksesta, työmaaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat 

pölypäästöt pidetään mahdollisimman pieninä. Liiallinen pöly saattaa aiheuttaa naapu-

rille kohtuutonta rasitusta, terveyshaittaa sekä ympäristön pilaantumista. Valtioneuvos-

ton asetuksessa (38/2011) on annettu raja-arvot pölyn määrälle ilmassa. Pölyä ja sen 

leviämistä voidaan vähentää erilaisin pölyntorjuntatoimin, joista on annettu luvassa 

tarpeelliset määräykset. Tuulinen sää on huomioitava toiminnassa. Mittausvelvoite on 

annettu valvonnallisista syistä sekä pölyntorjuntatoimien tehostamistarpeen arvioimi-

seksi. (lupamääräykset 7 – 9)    

 

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. (lupamääräykset 10 – 

14, 17, 19) 

 

Määräys talousvesikaivojen kartoittamisesta ja kaivoveden laadun tarkkailemisesta on 

annettu toiminnan vaikutusten tarkkailemiseksi alueen lähimpien kaivojen veden an-

toisuuden ja laadun turvaamiseksi. (lupamääräys 14) 
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Vaaralliset jätteet on merkittävä jätelain 16 §:n mukaisesti. Siirtoasiakirjoja edellyte-

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

seksi. (lupamääräys 15) 

 

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

ja siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn 

jätehuoltoon. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava jätehuollon asianmukaisesta jär-

jestämisestä. (lupamääräys 16) 

 

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. (lupamääräys18) 

 

Määräyksellä varmistetaan tiedonkulku viranomaisille tilanteissa, joissa ympäristölle 

on aiheutunut tai saattaa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa. Ilmoitus tällaisissa 

tilanteissa on tehtävä välittömästi. (lupamääräys 19) 

 

Aloitustarkastus on osa toiminnan valvontaa. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden 

ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristöluvan haltijan on ilmoitettava valvontavi-

ranomaiselle toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan 

kannalta olennaisista muutoksista sekä esitettävä suunnitelma todettujen ympäristö-

haittojen poistamiseksi. (lupamääräys 20)    

 

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 21)    

  

Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan laitoksen asianmukainen hoito ja kunnos-

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

lainsäädäntö ja määräykset. Vastuuhenkilön on oltava selvillä toiminnan ympäristö-

vaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta. (lupamääräys 

22)    

 

LUVAN VOIMASSAOLO 

 

Päätös on voimassa viisitoista (15) vuotta lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. 

Luvan rajatun voimassaolon vuoksi lupamääräysten tarkistaminen sen voimassaoloai-

kana ei ole tarpeen. Toiminnan päästöjä ja niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun 

olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristölupa (YSL 28 §).  

 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 

määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa-

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

19 §) 
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SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000) 7 – 8, 28, 31, 35 – 38, 41 – 43, 45 – 46, 52 – 

57, 96 – 97, 105 § 

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

Jätelaki (JL 646/2011) 11 – 13, 15 – 16, 28, 35, 121,  

Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17 § 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) 

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNA 38/2011) 

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-

jen ympäristönsuojelusta (VNA 800/2010) 

Kaupunkirakennelautakunnan 16.12.2008 § 17 hyväksymät Jyväskylän kaupungin 

yleiset jätehuoltomääräykset  

Rakennus- ja ympäristölautakunnan 22.11.2011 § 139 hyväksymä Jyväskylän kaupun-

gin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain 105 §:n mukaisesti kyseisen lain mukaisen luvan käsittelystä 

viranomaisessa voidaan periä maksu. Tämän päätöksen ympäristölupamaksu on 2 428 

euroa. Maksu perustuu rakennus- ja ympäristölautakunnan 22.11.2011 § 139 vahvis-

tamaan Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan. 
  

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

Salon Kiviteollisuus Oy, Mäntyläntie 104, 41800 Korpilahti 

 

Jäljennös päätöksestä  

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

 

Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta. 

 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

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

osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle ja valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Jyväs-

kylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Valitusaika päättyy 20.9.2012. 

Valitusosoitus on liitteenä.  

 

LIITTEET 

Valitusosoitus 


