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ASIA 

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuk-
sesta, joka koskee maankaatopaikkatoimintaa, louheen murskausta sekä betoni- ja as-
falttijätteen käsittelyä ja varastointia.  

HAKIJA  
Sora-Manninen Oy 
Sahinjoentie 140 
41660 Toivakka 
 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
 
Toiminta sijoittuu Myllylän 179-409-8-842, Nättikallio 179-409-8-872 ja Myllylä 
2 179-409-8-87 tiloille Jyväskylän kaupungin Oravasaaren kylään.  
  

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
 
Toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:ssä viitatun liitteen 1 
taulukon 2 kohdan 13 f mukaisesti.  
 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
 
Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n kohtien 12 a ja b 
perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee alle 50 000 tonnin vuo-
tuiselle jätemäärälle mitoitetun maankaatopaikkaa sekä alle 50 000 tonnin vuotuista 
betoni- ja asfalttijätteen käsittelyä koskevan lupa-asian.  

 
ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 12.9.2017 ja sitä on täydennetty 22.9.2017. 
 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
 

Alueelle on 11.9.2007 myönnetty toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa kallion 
louhintaan ja murskaukseen. Kallion ottoon on 26.11.2010 annetulla päätöksellä 
myönnetty maa-aineslupa 10 vuodeksi. Maanomistajan ja hakijan kesken on 28.2.2017 
tehty alueen toiminnoista 30-vuotinen vuokrasopimus.     
 
Alueella ei ole asemakaavaa. Jyväskylän kaupungin yleiskaavassa alueelle ei ole esitet-
ty merkintöjä. Alueelle on vireillä Leppälahden osayleiskaava. Osayleiskaavaehdotuk-
sessa alueella on EO/M- merkintä (maa-ainesten ottoalue). Kaavamerkinnän mukaan 
alueen jälkihoidon tulee olla suunnitelmallista ja alue tulee toiminnan päätyttyä so-
peuttaa ympäröivään luontoon ja maisemaan sekä edistää ottamisalueen jälkikäyttö-
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mahdollisuuksia ja turvallisuutta. Osayleiskaava on 30.5.2017 palautettu uudelleen 
valmisteltavaksi. Maakuntakaavassa ei ole aluetta koskevia varauksia.   
 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 
Suunnitelma-alue sijaitsee Jyväskylän kaupungin Leppälahdessa noin 150 metriä Ora-
järven pohjoispuolella olemassa olevalla kallionottoalueella. Alue rajautuu lännessä 
vanhaan ottoalueeseen ja muilta osin metsätalouskäytössä oleviin metsäalueisiin. Alu-
eella ei ole puustoa, sillä se on kallionottamiskäytössä. Alue ei sijaitse luokitellulla 
maisema- tai kallioalueella, mutta alue näkyy Leppävedentien maisemassa.  
 
Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat ottamisalueen kaakkois- ja lounaispuolella 
noin 200 m:n etäisyydellä ja lähin lomarakennus (=saunarakennus) noin 60 metrin 
etäisyydellä läjitysalueen reunasta.   
 
Lähin pintavesi on noin 150 m:n etäisyydellä alueen eteläpuolella oleva Orajärvi, jon-
ne alueen länsipuolinen Muurikaisjärvestä lähtevä oja laskee. Orajärven vedenpinta on 
karttatarkastelun perusteella noin tasolla + 80,9 m ja Muurikaisjärven pinta noin tasol-
la + 88,3 m.  
   
Toiminta-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Noin 40 metriä suunnitellusta 
maankaatopaikan pengerryksestä länteen on veden hankintaa varten tärkeä Kaivove-
den pohjavesialue (0918003). Naapurustossa ei ole talousvesikaivoja. 
 

TOIMINTA HAKEMUKSEN MUKAAN 
 
Yleiskuvaus toiminnasta 

Toiminta käsittää pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaanoton, varastoinnin, käsit-
telyn ja loppusijoittamisen sekä betoni- ja asfalttijätteen vastaanoton, varastoinnin ja 
käsittelyn ja louhitun kalliokiven ja soran murskauksen. Lisäksi alueella varastoidaan 
ja haketetaan kantoja ja risuja sekä valmistetaan multaa. Alueelle tuodaan myös muu-
alta kiviainesta enintään 10 000 tonnia vuodessa. Suunnitelma-alueen pinta-ala on 6 
ha.  
 
Alueella toimitaan vanhalla ympäristö- ja maa-ainesluvalla vuoden 2017 loppuun asti, 
minkä jälkeen aluetta tullaan käyttämään maankaatopaikkana ja erilaisten maa-
ainesten välivarastointipaikkana. Alueella rikotetaan ja murskataan enintään 80 000 
tonnia louhetta, joka louhitaan vuoden 2017 aikana noin 0,73 ha:n vielä louhimatto-
malta alueelta alueen eteläosasta. Louheen murskaamisen on arvioitu olevan urakka-
luonteista ja kestävän enimmillään yhteensä 50 työpäivää vuosien 2017 - 2018 aikana, 
minkä jälkeen kallionmurskaus alueella loppuu.  
 
Aluetta on louhittu kahdessa tasossa siten, että alempi taso on noin N2000 +88 m ja 
ylätasanne noin N2000 +103-106 m. Tasanteiden välissä on noin 14 metriä korkea 
pystysuora seinämä. Ylätasossa ottaminen on edennyt jo kaivualueen itä- ja eteläreu-
naan, jonne on muodostunut noin 10 - 20 metriä korkea pystysuora seinämä tilan rajal-
le. Alue kokonaisuudessaan on tarkoitus louhia vuoden 2017 aikana tasoon N2000 
+88,8m.  
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Alueelle uutena toimintana on suunniteltu ylijäämämaiden varastointia ja loppusijoit-
tamista sekä betoni- ja asfalttijätteen käsittelyä (murskaus/pulverointi). Ylijäämämailla 
on tarkoitus maisemoida vanha ottamisalue niin, ettei alueelle jää jyrkkiä kallioseinä-
miä. Ylijäämämaita käytetään myös meluvallin rakentamiseen alueen pohjois- ja itä-
reunalle. Meluvalli sijoittuu osittain myös tilan Nättikallio 179-409-8-872 puolelle.  
 
Työkoneille varataan asianmukaiset pysäköintitilat toiminta-alueelta. Työkoneita ei 
pestä eikä huolleta alueella. Varastoalue on murskepintainen.  
 
Ympäristölupaa haetaan olemaan voimassa toistaiseksi. 
 
Toiminta-ajat:  
 
Toiminto päivittäinen  

toiminta-aika 
Viikoittai-
nen 
toiminta-
aika 

Ajallinen vaihtelu toiminnassa 

Murskaus 7-22 ma-pe Urakkaluonteisesti (enintään 50 vrk 2017-
2018) 

Rikotus 7-22 ma-pe Murskauksen toiminta-aikana 
betoni- ja asfaltti-
jätteen käsittely 

7-22 ma-pe markkinatilanteen mukaan ympärivuotisesti 

Ylijäämämaiden 
käsittely ja sijoit-
taminen 

7-22 ma-pe Vastaanotto, käsittely ja sijoittaminen ympä-
rivuotista 

Kuljetus ja 
kuormaus 

6-22 ma-pe Ympärivuotisesti 

Muu toiminta 
(risujen ja kanto-
jen haketus, mul-
lan valmistus, 
soran murskaus) 

7-22 ma-pe ympärivuotista 

 
Kuljetukset tapahtuvat alueelle alueen länsipuolella kulkevalta Leppävesi-Toivakka- 
maantieltä. Suunnittelualueelle rakennetaan nykyistä suorempi tieyhteys asemapiirrok-
seen merkitylle paikalle.  
 

Tuotanto ja käytettävät raaka-aineet  
 
Ylijäämämaiden vastaanotto  
 
Alueelle vastaanotetaan ja läjitetään pilaantumattomia ylijäämämaita eri rakennuskoh-
teista noin 2,4 ha:n alueelle. Osa maista välivarastoidaan sellaisenaan muualle vietä-
väksi, osa käsitellään mm. seulomalla ja tekemällä multaa ja suurin osa loppusijoite-
taan louhinta-alueen pohjatasolle, reunaluiskiin ja pohjoisreunan meluvalliin, joihin on 
tarkoitus sijoittaa yhteensä 210 000 t ylijäämämaita. Alueelle tuodaan puhtaita ylijää-
mämaita vuosittain enintään 45 000 tonnia, mutta pääsääntöisesti vuosittain tuotava 
määrä on 7500 - 30 000 tonnia vuodessa. Määrät pitävät sisällään myös alueelle tuota-
van soran.  
 
Ylijäämämaiden läjittäminen alueelle aloitetaan louhinnan loputtua siten, että täyttö 
alkaa reunoilta. Täyttötaso on itäreunalla noin N2000 +118 m ja taso laskee länteen 
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päin tasoon noin N2000 +90 m eli on noin 1,2 metriä louhintatason yläpuolella. Reu-
naluiskien kaltevuus on 1:2. Kun suunniteltu täyttötaso on saavutettu, alueelle kylve-
tään männynsiementä. Maisemoinnin viimeistelyä tehdään jo osa-alueittain täytön ai-
kana. Nykyinen louhinta-alue ympäröidään 1,5 metriä korkealla teräsverkkoaidalla, jo-
ka kiinnitetään rautatolpilla kallioon. Teräsverkkoaita on jo pääosin rakennettu. Alu-
een reunoille asennetaan ilmoitus- ja varoitustauluja. Ylijäämämaiden puhtautta seura-
taan silmämääräisesti.  
 
Alueella valmistetaan multaa sekoittamalla turpeista maa-ainesta ja alueelta saatavia 
maa-aineksia. Seulonnan yhteydessä lisätään kalkkia. Multaa valmistetaan maksimis-
saan 5000 m3 vuodessa.  
 
Louheen ja soran murskaus:  
 
Alueelle sijoitetaan siirrettävä, omalla voimanlähteellä varustettu tela-alustainen murs-
kauslaitos, joka täyttää suojaukseltaan C-luokan vaatimukset. Kyseessä on siis laitos, 
jossa pölyn haitallista leviämistä ympäristöön on vähennetty tarvittaessa pölyn sidon-
nalla tai tuuli- sekä leviämisesteillä.  
 
Murskauslaitos koostuu esi-, väli- ja yhdestä tai useammasta jälkimurskaimesta ja seu-
lastosta. Jälkimurskaimien määrän perusteella laitos on joko kolmi- tai nelivaiheinen 
murskauslaitos. Nelivaiheisessa murskauslaitoksessa toinen jälkimurskain voidaan 
korvata materiaalin muotoiluun tarkoitetulla iskumurskaimella.  
 
Materiaali syötetään pyöräkuormaajalla tai siirtoautolla syöttimeen, joka annostelee 
materiaalin esimurskaimeen. Ensimmäisen murskausvaiheen tuote siirretään kuljetti-
mella joko suoraan välimurskaimeen tai seulalle.  
 
Murskauslaitos sijoitetaan asemapiirrokseen rajatulle murskausalueelle ja laitosta siir-
retään murskauksen etenemisen myötä.  
 
Kalliomursketta valmistetaan vuosittain enintään 80 000 t.  
 
Murskaimen käyttöenergia tuotetaan vähärikkisellä kevyellä polttoöljyllä toimivalla 
aggregaatilla.  
 
Varastokasat sijoitetaan pääsääntöisesti asemapiirroksen varastointialueille, mutta 
myös murskausalueelle. Varastokasojen korkeus on keskimäärin 4-10 metriä ja ne si-
joitetaan niin, että ne ovat meluvalleina asutuksen suuntaan. 
 
Betoni- ja asfalttijätteen vastaanotto ja muu toiminta 
 
Asemapiirrokseen merkityllä pohjoisella varastoalueella murskataan ja pulveroidaan 
betonia, murskataan soraa ja asfalttia, välivarastoidaan jäteasfalttia, risuja ja kantoja, 
joita myös haketetaan. Betonia, asfalttia, risuja ja kantoja vastaanotetaan vuosittain 
200 - 2000 tonnia. Keskimäärin vuosittain tuotetaan betonimurskeita 100 tonnia ja 
enimmillään 500 tonnia. Asfalttimurskeita tuotetaan vuosittain keskimäärin 20 tonnia 
ja enintään 100 tonnia. Tuotavalle betonille tehdään liukoisuustesti. Kanto- ja risuhake 
käytetään alueen maisemointiin.   
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Polttoaineiden ja kemikaalien käyttö ja varastointi 

Murskaukseen käytetään kevyttä polttoöljyä vuosittain keskimäärin 1000 t ja enintään 
3000 t. Työkoneet käyttävät kevyttä polttoöljyä vuosittain keskimäärin 20 t ja enintään 
60 tonnia.  
 
Murskauslaitoksen ollessa toiminnassa polttoaineet varastoidaan kaksoisvaippasäili-
öissä, joissa on ylitäytönestimet. Tankkauslaitteisto varustetaan sulkuventtiilillä, ettei 
tankkauslaitteiston vuoto- tai rikkoutumistapauksissa säiliö pääse valumaan tyhjäksi. 
Tankkauslaitteisto lukitaan luvattoman käytön estämiseksi.  
 

Liikenne 
Laitoksen toiminnasta aiheutuu keskimäärin 5-20 ajoneuvoyhdistelmän käyntiä päivit-
täin. Liikennemäärä vaihtelee tuotteiden kysynnän mukaan. Työmaatiet ovat murske-
pintaisia.  
 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  
 
Päästöt maaperään ja vesiin 
 

Murskauslaitoksen ollessa toiminnassa laitoksen polttoaineet varastoidaan kaksois-
vaippasäiliössä, jotka on varustettu ylitäytönestimillä. Tankkauslaitteisto varustetaan 
sulkuventtiilillä, ettei tankkauslaitteiston vuoto- ja rikkoutumistapauksissa säilö pääse 
valumaan tyhjäksi. Tankkauslaitteisto lukitaan luvattoman käytön estämiseksi.  
 
Työkoneita ei pestä eikä huolleta suunnittelualueella.   
 
Alueelta tulevat pintavedet johdetaan hakijan maalla olevaan alapuoliseen sora-
alueeseen, jossa ne imeytyvät osin maaperään ja runsaamman veden aikana alapuoli-
seen puroon. Puron varteen rakennetaan kooltaan 250 m2:ä ja noin 0,5 -1 m:n syvyinen 
laskeutusallas. Altaan purkupäähän tehdään pato ja purkuputki. Hakijan mukaan toi-
minnasta ei aiheudu päästöjä vesiin.   
 

Melu ja tärinä 
 
Alueella syntyy melua murskauksesta, kuormauksesta ja raskaasta liikenteestä. Murs-
kauslaitoksen tärkeimmät melulähteet ovat kiviaineksen rikotuslaitteet, murskaimet, 
seulasto sekä kuljettimet.  
 
Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus on toukokuussa 2014 mitannut alu-
eella tapahtuvan murskaustoiminnan (murskaus ja poraus käynnissä) melutasoja lä-
hiympäristössä. Mittaustilanteen tuuliolosuhteet eivät täyttäneet ympäristöministeriön 
mittausohjeen 1995 vaatimuksia, joten tuloksiin on lisätty 10 dB:n mittausepävarmuus. 
Melun keskiäänitaso vaihteli neljässä eri kohteessa välillä 49 - 59 dB mittausepävar-
muus huomioiden. Mittausepävarmuuden takia ei voi varmuudella todeta ohjearvon 
(55 dB) ylittyvän tai alittuvan. Korkein melutaso mitattiin suunnitelma-alueen luoteis-
puolisella kiinteistöllä. Tulevan toiminnan osalta hakija toteaa, että betonin murskauk-
sen äänitaso on alempi kuin louheen murskauksen.  
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Hakija esittää ehkäisevänsä meluhaittoja sijoittamalla noin 4 -10 metriä korkeat varas-
tokasat ja ylijäämämaavallin meluesteeksi asutuksen suuntaan. Lisäksi sijoittamalla 
toiminnat alatasolle kalliorintausten suojaan estetään melun leviämistä.  

Päästöt ilmaan 
Murskaamo-, maankaatopaikka- ja muusta toiminnasta aiheutuu ilmaan pölyhiukkas-
päästöjä vuodessa keskimäärin 0,1 tonnia. Typen oksideja syntyy keskimäärin 1 t ja 
rikkidioksidia vastaavasti keskimäärin 0,1 t. Hiilidioksidipäästöjä syntyy keskimäärin 
80 t.  
 
Murskauslaitoksen pääasiallisia pölyäviä kohteita ovat kuljettimien päät, seulastot, 
murskaimet sekä kiviaineksen syöttö. Pölyä syntyy myös kiviaineksen käsittelyssä, va-
rastoinnissa, kuormauksessa ja liikennöinnissä alueella. Pölyleijuman määrään vaikut-
tavat useat eri tekijät kuten kiviaineksen kosteus, säätila, ilman suhteellinen kosteus, 
tuuliolot, vuoden aika sekä laitoksella valmistettava tuote ja käytetty raaka-aine.  
 
Pölyhaittoja vähennetään käyttämällä murskauslaitoksessa tuuli- ja leviämisesteitä se-
kä kastelemalla kiviainesta.  Alueen tuloteitä ja työmaateitä suolataan tai kastellaan 
tarvittaessa.  
 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen  
Toiminnassa syntyy arvioilta 300 l vaarallisia jätteitä (mm. jäteöljyt, kiinteät öljyiset 
jätteet ja akut) vuodessa. Vaaralliset jätteet säilytetään lukittavassa kontissa ja ne toi-
mitetaan asianmukaiseen vaarallisten jätteiden jatkokäsittelypaikkaan. Syntyvät talous-
jätteet (200 l/vuosi) kerätään jätesäiliöihin ja toimitetaan asianmukaiseen jatkokäsitte-
lypaikkaan. Rautaromu (0,5 t/vuosi) toimitetaan romuliikkeeseen tai palautetaan vara-
osatoimittajalle.  
 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 
 
Päästötarkkailu  

Tarvittaessa mitataan toiminnan melutasoja. Sade- ja sulamisvesien laatua seurataan 
aistinvaraisesti laskeutusaltaan purkuputkesta. Alueelle tuotavien ylijäämämaiden puh-
tautta seurataan silmämääräisesti. Tuotavalle betonille tehdään liukoisuustesti.  
  

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN  
 
Murskauslaitoksen normaalista toiminnasta ei aiheudu haittaa pohjavedelle. Pohjave-
den likaantumisvaara syntyy alueella varastoitavien ja käsiteltävien poltto- ja voitelu-
aineiden sekä laitteissa ja koneissa käytettävien hydrauliikkaöljyjen riskistä päästä häi-
riö- ja onnettomuustilanteissa maaperään ja pohjaveteen. Alueella työskenneltäessä 
kiinnitetään erityistä huomiota laitteiden ja koneiden kuntoon sekä öljyjen ja polttoai-
neiden huolelliseen käsittelyyn. Alueelle varataan turvetta tai muuta öljynimeytysainet-
ta, jotta mahdollisen öljyvahingon sattuessa voidaan heti ryhtyä asianmukaisiin torjun-
tatoimenpiteisiin. Vahingosta ilmoitetaan välittömästi pelastus- ja ympäristöviran-
omaisille.  
 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
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Hakemuksesta tiedottaminen 
Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 26.9.– 
25.10.2017. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan ylei-
sesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17, 40100 Jy-
väskylä. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu 26.9.2017 sanomalehti Keskisuoma-
laisessa. Asianosaiset on kuultu 22.9.2017 lähetetyllä virkakirjeellä.   
 

Muistutukset ja mielipiteet 
Ympäristölupahakemuksesta on määräajassa jätetty 4 muistutusta.  
 
Muistuttaja 1 vastustaa luvan myöntämistä, koska toiminta on liian lähellä asuntoja ja 
siitä aiheutuu haittoja kuten jatkuvaa autoliikenteen melua, kalliomurskeen louhinnasta 
ja murskauksesta kuin myös betoni- ja asfalttijätteen käsittelystä melu- ja pölyhaittaa. 
Myös vesistö saastuu ja asuntojen arvo alenee. Muistuttaja mainitsee toiminnan sijoit-
tuvan pohjavesialueelle ja toteaa jo aiemmasta toiminnasta aiheutuneen tuntuvaa kivi-
pölyhaittaa.  
 
Muistuttaja 2 vaatii murskauksen ja räjäytyksen kieltämistä ajalla 15.5. - 15.9, koska 
muistuttajan kesäpaikkana toimivalle kiinteistölle aiheutuu meluhaittaa ja pölyhaittaa 
marjasadolle. Murskaamolta on räjäytysten yhteydessä lentänyt kiviä muistuttajan tilal-
le.  
 
Muistuttaja 3 vaatii ottamaan huomioon toiminnan aiheuttaman melu- ja pölysaasteen, 
sillä jo aiemmin tapahtunut toiminta on näitä aiheuttanut. Muistuttaja vaatii päivittäi-
sen toiminta-ajan rajoittamista siten, että murskausta olisi ns. virka-aikana. Pölyn si-
dontaan tulee myös kiinnittää huomiota ja kuljetuksiin on syytä puuttua, koska kello 
22 asti ulottuva rekkaralli aiheuttaa myös melusaastetta. Turvallisuusasiat on huomioi-
tava, koska Leppälahdentie on kapea suureen rekka liikenteeseen, jota tämä toiminta 
tulee aiheuttamaan.  
 
Muistuttaja 4 vaatii ensisijaisesti hylkäämään hakemuksen ja perustelee vaatimusta 
mm. sillä, että alueelle on pitkälle valmisteltuna oikeusvaikutteinen Leppälahden 
osayleiskaava, jonka tavoitteena on korostettu alueen luonto-, kulttuuri- ja maisema-
arvojen huomioimista. Kyseinen alue on pääosin maatalous- ja metsämaata sekä ranto-
jen läheisyydessä lomarakennusaluetta. Kivenmurskaamo- ja muu haettu luvanvarai-
nen toiminta vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavoituksen mukaiseen tarkoitukseen. Ki-
vilouhos näkyy rumentavasti maisemassa eikä toiminta muutoinkaan ole kaavoituksen 
tarkoituksen mukaista. Lisäksi lupa-alue sijaitsee lähellä Muurikaisjärveä sekä Muuri-
kaisjärveltä Orajärvelle kulkevan laskuojan lähellä. Ottamisalueen vaikutukset vesis-
töön voivat olla silloin haitallisia. Lupahakemuksen perusteella toiminnasta aiheutuu 
naapuruussuhdelain 17 §:n 11 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, koska 
80 000 tonnin kalliokivimurskeen tuottaminen aiheuttaa pölyn, melun ja tärinän muo-
dossa em. kohtuutonta rasitusta. Kalliomurskaustoiminta aiheuttaa merkittäviä pöly-
päästöjä, kun siihen liittyy useita pölyäviä vaiheita ja se on jatkuvaa koko työpäivän 
ajan. Toiminnasta aiheutuu kohtuutonta melurasitusta, kun murskaus sisältää useita 
voimakasta melua aiheuttavia työmenetelmiä ja –vaiheita. Haetun luvan mukaisesta 
toiminnasta aiheutuu ympäristömelua esim. kallion louhinnasta, louheen murskaami-
sesta ja murskeen käsittelystä. Melun lähteitä ovat räjäytykset ja louheen rikkominen 
murskaamalla. Lupahakemukseen sisältyvän betoni- ja asfalttimurskaustoimintaan 
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kuuluu betonissa olevien raudoitteiden irrottaminen, johon käytetään kaivinkoneeseen 
kytkettyä erittäin meluisaa äänitasoltaan 110-130 dB:n piikkausvasaraa. Ylijäämämai-
den vastaanotto aiheuttaisi vuotuisen yli 800 rekkakuorman alueelle, joten alueella tu-
lee yksinomaan tästä toiminnasta johtuen runsaasti rekkaliikennettä. Muun luvan pii-
riin kuuluvan toiminnan kuljetukset huomioiden tulisi lupahakemuksen hyväksyminen 
lisäämään huomattavasti liikennepäästöjen ja liikennemelun muodossa rasitusta naapu-
rustolle. Hakemuksessa on ilmoitettu alueelle varastoitavan energiapuuta, jonka haket-
taminen kuulunee osaksi toimintaa, vaikka siitä ei hakemuksessa olekaan mainintaa. 
Haketus aiheuttaa myös meluhaittaa, pölyhaittaa, homeitiöiden leviämistä ja mänty-
puusta kuoriaisten leviämistä. Muistuttajan koti ja pihapiiri sijoittuvat noin 200 metrin 
etäisyydelle toiminta-alueesta ja puuttomana vuodenaikana alueelle on näköyhteys. 
Näin ollen melu- ja pölyhaittojen vaikutukset muodostuvat kohtuuttomiksi asumisen 
kannalta.   
 
Toissijaisesti muistuttaja vaatii rajaamaan lupaa siten, että toiminta kuljetuksineen ra-
jataan tapahtuvaksi arkisin klo 7-18. Naapurustolle aiheutuvia melu- ja pölyhaittoja on 
vähennettävä tehokkaasti rakentamalla riittävän korkeat suojavallit toiminta-alueen 
lounais-länsipuolelle. Muistuttaja mainitsee, että hakemus koskee aluetta, jolla on ollut 
lähes vastaavanalaista toimintaa ja jossa aikaisemmalla luvanhaltijalla on ollut maise-
mointivelvollisuus. Tällä hetkellä alueelle on muodostunut Leppälahden tielle näkyvä 
monttu, jossa korkeimmillaan on noin 40 metriä korkea seinämä. Aikaisemman luvan-
haltijan velvollisuutena on ollut ko. alueen maisemointi. Uudella luvalla maisemointi 
siirtyisi, joten em. velvollisuuden täyttyminen tulee ottaa lupaehdoissa huomioon, jos 
lupa myönnetään.  

 Lausunnot  
Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto on lausunnossaan 25.10.2017 esittänyt, 
että murskaamista ja rikotusta saa tehdä vain arkisin klo 8-18 ja muuta toimintaa 7-22. 
Murskausta ja rikotusta ei saa tehdä viikonloppuina, arkipyhinä eikä 1.6 - 31.8 aikana. 
Kuormauksia ja kuljetusta voi tehdä poikkeustapauksessa myös la klo 7-16. Laitoksen 
toiminta tulee järjestää niin, ettei valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisia me-
lutason ohjearvoja ylitetä. Toiminta on myös toteutettava niin, ettei sosiaali- ja terve-
ysministeriön asetuksen (545/2015) mukaisia melun toimenpiderajoja asunnoissa tai 
muissa oleskelutiloissa. Murskaamo on sijoitettava mahdollisimman lähelle ottorinta-
uksia ja murskaimen ja häiriintyvien kohteiden väliin on sijoitettava riittävän korkeita 
varastokasoja. Murskauslaitteiston kuljettimelta varastokasaan putoavan kiviaineksen 
pölyämistä tulee vähentää säätämällä putoamiskorkeus mahdollisimman pieneksi. Ri-
kotuksen melupäästöjä tulee vähentää ehkäisemällä ylisuurten lohkareiden muodostu-
mista. Meluavimpia toimintoja voidaan ajoittaa vähiten häiriötä tuottavaan ajankoh-
taan. Melua tuottavat toiminnot tulee pyrkiä tekemään ajankohtana, jolloin tuulen 
suunta on häiriintyvistä kohteista poispäin. Melutasoja tulee mitata lähimmiltä kiin-
teistöiltä toiminnan alkuvaiheessa sekä tarvittaessa myös jatkossa. Mittauspiste tulee 
valita siten, että tulokset kuvaavat asukkaisiin kohdistuvaa tyypillistä melualtistusta ja 
antavat riittävän luotettavan ja edustavan kuvan melun ajallisesta ja alueellisesta vaih-
telusta sekä melun syistä. Laitoksen teiden kuntoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Liikenteestä johtuvaa tärinää, melua ja pölyä tulee pienentää mm. tekemällä kulku-
väylät tasaisiksi sekä pienentämällä ajoneuvojen nopeuksia. Pölyhaittoja tulee vähen-
tää liikennöintireittien kastelulla ja suolaamisella. Laitokselle johtavan tien kastelu- ja 
suolaamisajankohdat on kirjattava. Lähialueen talousvesikaivojen osalta tulee varmis-
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tua, että veden laatu ei toiminnan edetessä heikkene. Tarvittaessa lähialueen talousve-
sikaivojen veden laatu tulee tutkia esim. vähintään kerran vuodessa.   
 

Tarkastukset ja neuvottelut 
Alueelle on tehty viimeisin tarkastus 23.11.2017. Maastokäynnistä on laadittu muistio.  
 

Hakijan kuuleminen ja vastine 
Hakija on antanut 23.11.2017 vastineen muistutuksiin ja lausuntoon.  
 
Vastineessaan hakija on todennut mm. seuraavaa:  
 
Maa-ainesten ottamistoimintaa on alueella ollut lähes 40 vuotta. Maanomistajan tar-
koituksena on ollut jatkaa toimintaa pitkäjänteisesti tästä eteenpäin. Lakimuutoksista 
johtuen alueen louhinta on saatettava loppuun vuoden 2017 aikana. Alue maisemoi-
daan pääosin ulkopuolelta tulevilla maa-aineksilla, jolloin maisemointi parantaa alueen 
ilmettä lähivuosina.  

   
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTON RATKAISU 

 
Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto myöntää Sora-Manninen Oy:lle 
luvan, maankaatopaikkatoimintaan, kiven ja soran murskaukseen ja jätebetonin ja –
asfaltin käsittelyyn sekä puun haketukseen Oravasaaren kylän Myllylän 179-409-8-
842, Nättikallio 179-409- 8-872 ja Myllylä 2 179-409-8-87 tiloille.  
 
Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin: 
 
Vastaus ympäristöterveysjaoston lausuntoon: 
 
Ympäristöterveysjaoston lausunto on huomioitu lupamääräyksissä ja luvan yleisistä 
perusteluista ilmenevällä tavalla.  
 
Vastaus muistutuksiin:   
 
Melu ja tärinä: 
Muistutuksissa esitettyjen meluhaittojen rajoittamiseksi on annettu määräyksiä enim-
mäismelutasosta ja meluntorjunnan toteuttamisesta (lupamääräykset 11 ja 12). Luoteis-
pohjoisreunalle on mm. määrätty tehtäväksi melun leviämistä estävä meluvalli ja va-
rastokasoja voidaan sijoittaa hakemuksen mukaisille varastoalueille estämään melun 
leviämistä mm. lounaan ja lännen suuntaan. Myös alueella olevat kalliorintaukset estä-
vät tehokkaasti melun leviämistä idän, lounaan ja etelän suuntaan. Luvanhaltija on 
määrätty mittaamaan meluja ympäristössä ohjearvojen noudattamisen varmistamiseksi 
ja meluntorjunnan tehostamistarpeen määrittämiseksi (lupamääräys 21). Meluhaittaa 
on pyritty vähentämään rajoittamalla vuotuista ja päivittäistä toiminta-aikaa (lupamää-
räys 1). Toimintojen yhteismelumallinnusta tai betonin/asfaltin murskauksen ja puun 
haketuksen erillistä melumallinnusta ei ole vaadittu, koska yleisen käsityksen mukaan 
niiden melutaso on pienempi kuin kivenmurskauksen ja meluavat toiminnot on rajattu 
tehtäväksi eri aikaan. Kivenmurskauksen melumittauksen on siten arvioitu kuvaavan 
pahinta mahdollista melutilannetta.  
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Pöly: 
Pölyn leviämistä toiminta-alueen ulkopuolelle on rajoitettava lupamääräysten 9 ja 10 
mukaisesti siten, etteivät lupamääräyksessä 8 edellytetyt hiukkasten enimmäisarvot yli-
ty. Pölymittauksilla voidaan tarvittaessa varmistaa, ettei ilmanlaatua koskevia ohje- tai 
raja-arvoja ylitetä. Kun lisäksi huomioidaan, että murskaus- ja haketustoiminta on kiel-
letty vilkkaimpana virkistyskäyttöaikana kesällä ja viikonloppuna, ei toiminnasta mah-
dollisesti ympäristöön leviävän pölyn arvioida aiheuttavan kohtuutonta rasitusta naa-
pureille.   
 
Kaivojen vedenlaatu, pohjavesien ja vesistön pilaantuminen:  
Maankaatopaikka-, murskaus tai muussa alueella tapahtuvassa jätteenkäsittelytoimin-
nassa ei synny varsinaisia jätevesiä, mutta alueen hulevedet saattavat jossain määrin si-
sältää mm. kiintoainesta ja ravinteita. Hulevesien ja niiden mukana kiintoaineen pääsy 
vesistöön on kyseisellä paikalla erittäin epätodennäköistä, kun huomioidaan aluetta 
ympäröivät maavallit ja muuta ympäristöä alempana oleva pohjataso. Vesistöön mah-
dollisesti tulevan kuormituksen vähentämiseksi on määrätty vesien johtamisesta kiin-
toainesta keräävän altaan kautta, mikäli täyttötilanteessa havaitaan vesien kulkeutuvan 
haitallisessa määrin vesistöön. Vesiensuojelutoimenpiteiden toimivuuden varmistami-
seksi on erikseen määrätty altaan kunnossapidosta ja hulevesien tarkkailusta (lupamää-
räykset 17 ja 22). Kaikilla edellä mainituilla järjestelyillä varmistetaan, ettei lietettä tai 
muita haitta-aineita pääse valumavesien mukana Orajärveen. Polttoaineiden ja muiden 
öljytuotteiden varastoinnista ja käsittelystä sekä vahinkotilanteisiin varautumisesta on 
annettu määräyksiä, joilla varmistetaan, ettei polttoaineita tai muita öljytuotteita pääse 
maaperään, pohjaveteen tai vesistöön.   
 
Liikenne ja siitä aiheutuvat haitat: 
Yleisillä teillä tapahtuva liikennöinti tai teiden liikenneturvallisuuteen liittyvät seikat 
eivät kuulu ympäristöluvassa käsiteltäviin asioihin.  
 
Kiinteistöjen arvon aleneminen: 
Ympäristöluvassa ei käsitellä kiinteistöjen arvon alenemista koskevia seikkoja.  
 
Maisema ja maisemointi: 
Alueen itäreunaan on edellisen maa-ainesluvan aikana muodostunut jyrkkä noin 30 
metriä korkea kallioseinämä, josta ottamista oli tarkoitus jatkaa itään ja samalla mai-
semassa näkyvä jyrkkä rintaus olisi poistunut. Louhinta alueella ei ole kuitenkaan 
edennyt siihen vaiheeseen, että aluetta olisi voitu maisemoida nykyisen maa-
ainesluvan mukaisesti. Nyt haettavan ympäristöluvan pääasiallisena tarkoituksena on 
alueen maisemointi ylijäämämaita käyttämällä. 
 
Homeitiöt ja kuoriaiset: 
Risujen ja kantojen varastointi maastossa tai varastokentillä on normaali ja yleisesti 
hyväksyttävä toimintatapa, eikä varastoinnista ko. alueella arvioida aiheuttavan nor-
maalia suurempaa riskiä homeitiöiden tai kuoriaisten leviämiseen.   
 

Lupamääräykset  
 
Toiminta-aika ja tuotanto 
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1. Kalliokiviaineksen ja soran murskausta sekä kiven rikotusta saa tehdä 15.9. - 
15.5. välisenä aikana yhteensä enintään 49 työpäivää luvan voimassaoloaikana. 
Rikotusta saa tehdä arkisin ma - pe klo 8 - 18 ja murskausta 7 - 20. Betonia ja as-
falttia voi murskata ja kantoja sekä risuja hakettaa yhteensä enintään 1 kuukau-
den ajan vuosittain 15.9. - 15.5 välisenä aikana. Meluavimpia toimintoja (kallio-
kiven murskaus, betonin/asfaltin murskaus ja puun haketus) ei saa tehdä saman-
aikaisesti.  Päivittäinen toiminta-aika betonin ja asfaltin murskaukseen ja risujen 
haketukseen on arkisin ma-pe klo 8 - 18. Maankaatopaikkatoimintaa, mullan 
valmistusta, kuljetusta ja kuormausta saa harjoittaa arkisin ma-pe klo 8 - 20 ym-
pärivuotisesti. Arkipyhinä ja viikonloppuisin kaikki toiminta alueella on kiellet-
ty. (YSL 52 §)  
 

2. Sora-Manninen Oy:n maankaatopaikka luokitellaan puhtaiden maa- ja kiviaines-
ten (17 05 04) kaatopaikaksi. Alueelle voidaan sijoittaa maa-aineksia, joiden 
haitta-ainepitoisuus alittaa valtioneuvoston asetuksen 214/2007 alemman ohjear-
von (YSL 58 §, Vna 713/2014 16 §, Vna 179/2012 liite 4) 
 

3. Maankaatopaikalle saa vastaanottaa, välivarastoida ja sijoittaa pilaantumattomia 
ylijäämämaita yhteensä enintään 45 000 tonnia vuodessa. Maankaatopaikalle ei 
saa ottaa vastaan eikä välivarastoida maa-aineksia sellaisilta alueilta, joita on 
käytetty ampumarata-, huoltoasema-, korjaamo- tai pesulatoimintaan, romun tai 
jätteen käsittelyyn tai muuhun vastaavaan maaperää mahdollisesti pilanneeseen 
toimintaan, jollei haitta-aineiden pitoisuuksia ole luotettavasti selvitetty. Maan-
kaatopaikalle ei saa myöskään ottaa vastaan eikä välivarastoida yhdyskuntajätettä 
tai siihen verrattavaa jätettä, vaarallista jätettä tai hiekanerotuskaivojen hiekkaa. 
Eloperäistä ainesta saa sijoittaa pintarakenteisiin, mutta ei luiskatäyttöihin. Mikä-
li on aihetta epäillä, että maa-aines voisi olla pilaantunutta, tulee haitta-aineiden 
pitoisuudet luotettavasti selvittää.  
 

4. Alueelle saa erikseen osoitetulle paikalle vastaanottaa, varastoida ja käsitellä be-
toni- ja asfalttijätettä sekä risuja ja kantoja yhteensä enintään 2000 tonnia vuo-
dessa. Betonijätteen tulee olla purkupaikalla lajiteltua ja epäpuhtauksista puhdis-
tettua, eikä se saa sisältää raskasmetalleja, PCB:tä, asbestia tai muita vaarallisia 
jätteitä. Asfalttijäte ei saa sisältää kivihiilitervaa, vaarallista jätettä kuten öljyä tai 
vaarallisia kemikaaleja. (YSL 52, 58 §, JL 13, 28§) 

 
5. Betoni- ja asfalttijätteitä saa varastoida enintään kolme vuotta ennen niiden hyö-

dyntämistä tai esikäsittelyä. Mikäli alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei 
ole sallittu ympäristöluvassa, se on viipymättä toimitettava asianmukaiseen paik-
kaan tai jäte on palautettava sen haltijalle. (YSL 52 §, YSL 58§, JL 13, Vna 
331/2013 3 §) 
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6. Maankaatopaikan alue voidaan täyttää esitetyn täyttösuunnitelman mukaisesti si-
ten, että täyttö ei ylitä suunnitelmassa esitettyä pinta-alaa (2,4 ha) ja korkeutta 
(+157,0 m, N2000). Täyttöalueen luiskien kaltevuus saa olla 1:2. Täyttöalueen 
maisemointi kasvillisuuden kylväminen mukaan lukien on tehtävä mahdollisuuk-
sien mukaan samanaikaisesti läjityksen edetessä. Maa-ainesten välivarastointi ja 
läjittäminen on kokonaisuudessaan suunniteltava ja toteutettava niin, että estetään 
haitat ja vaaratilanteet kuten sortumat ja liukumat. (YSL 52) 
 

7. Hyödynnettäväksi toimitettavan betonijätteen haitallisten aineiden pitoisuudet ja 
liukoisuudet eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksen 591/2006 eräiden jättei-
den maarakentamisessa ja kyseisen asetuksen liitteiden muuttamisesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen 403/2009 liitteessä 1 annettuja raja-arvoja. Jätebetonis-
ta valmistettuja murskeita saa toimittaa hyödynnettäväksi ympäristöluvan mukai-
seen paikkaan tai paikkaan, josta tehty ilmoitus on merkitty ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmään valtioneuvoston asetuksen 591/2006 mukaisesti (YSL 52§ ) 

Päästöt ilmaan 
 

8. Alueilla, joilla asutaan, on loma-asutusta tai oleskellaan, eivät toiminnasta koko-
naisuudessaan aiheutuvat hiukkaspäästöt saa ylittää hengitettävien hiukkasten 
(PM10) osalta valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (79/2017) annettua raja-
arvoa 50 µg/m3 (24 tunnin keskiarvo). (YSL 52 §, VNA79/2017 4§)  
 

9. Pölypäästöt tulee pitää kaikessa toiminnassa mahdollisimman pieninä. Luvan hal-
tijan on huolehdittava alueella liikennöitävien teiden ja laitosalueen päällysteiden 
kunnosta sekä alueiden puhtaanapidosta. Pölyn leviämistä on vähennettävä raken-
teellisin toimenpitein kuten laitteiston koteloinnilla, kastelulla ja aineksen alhai-
sella putoamiskorkeudella ja pölylähteiden sijoittamisella mahdollisuuksien mu-
kaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle. (YSL 52 §) 

 
10. Murskaamon ja hakettimen pölynpoistojärjestelmät on pidettävä hyvässä kunnos-

sa ja niiden kunto on tarkistettava toiminta-aikana päivittäin. Pölynpoistojärjes-
telmän rikkoutuessa tai jonkin muun päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattu-
essa on laitoksen päästöjä aiheuttava toiminta keskeytettävä, kunnes järjestelmä 
on korjattu tai häiriö poistettu. Samoin toiminta on keskeytettävä tilanteessa, jois-
sa pölynpoistojärjestelmää ei voida käyttää normaalilla teholla esimerkiksi pakka-
sen vuoksi. (YSL 52 §) 

Melu ja tärinä 
 

11. Toiminnasta liikenne mukaan lukien aiheutuva melu ei saa ylittää asuntojen piha-
alueilla päivällä klo 7-22 melun keskiäänitasoa 55 dB eikä yöllä klo 22-7 keski-
äänitasoa 50 dB. Loma-asutukseen kuuluvilla alueilla melutaso ei saa ylittää klo 
7-22 keskiäänitasoa 45 dB eikä yöllä klo 22-7 keskiäänitasoa 40 dB. (YSL 52 §, 
NaapL 17 § ja VNp 993/92) 
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12. Varastokasojen ja meluavien toimintojen sijoittelulla on minimoitava melun le-

viämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan. Melulähteet on sijoitettava mahdolli-
suuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle tasolle ja mahdollisimman kauas häi-
riintyvistä kohteista varastokasojen ja rintausten suojaan. Alueen luo-
teis/pohjoisreunalle suunnitelmassa osoitettuun paikkaan on tehtävä maa-
aineksista meluvalli ennen kuin betonin, asfaltin tai puun murskaus aloitetaan.  
(YSL 52 §, NaapL 17 §)  
 

Jätteet ja vaaralliset jätteet 
 

13. Alueen jätehuolto on järjestettävä siten, että jätteistä ei aiheudu epäsiisteyttä eikä 
haittaa ympäristölle. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitet-
tava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. Myös käymälä- ja saniteetti-
jätteet on käsiteltävä asianmukaisesti (YSL 52, 58 §, JL 28 §) 

 
14. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on varastoitava tiiviillä alustalla katetussa 

ja lukitussa tai valvotussa tilassa siten, että vuototapauksissa jätteet saadaan kerät-
tyä talteen. Jätteiden laadut tulee ilmetä niiden varastointipakkauksesta. Erilaatui-
sia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin. Vaarallisia 
jätteitä saa alueella varastoida ainoastaan toimintajaksojen aikana (YSL 52 ja 58 
§:t, JL 13, 15,16 §) 

 
Päästöt maaperään ja vesiin 
 

15. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-
altaallisia säiliöitä ja niiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säi-
liöiden tulee olla lukittavia ja ne tulee varustaa lapon estimellä sekä ylitäytön es-
timellä. (YSL 52 §). 

 
16. Alueilla, joilla käsitellään tai varastoidaan kemikaaleja tai poltto- tai voiteluainei-

ta tai huolletaan ja tankataan työkoneita tai laitteita, tulee maaperän olla riittävän 
laajalti nesteitä läpäisemätön ja reunoiltaan korotettu. Alueella ei saa käyttää huo-
nokuntoisia, öljyä vuotavia työkoneita tai kalustoa. Alueella ei saa pestä kalustoa 
Öljyvahinkojen varalta alueella tulee olla imeytysainetta. Mahdollisesta öljyon-
nettomuudesta on ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja luvan valvo-
jalle. (YSL 15, 16, 17, 52 ja 58 §:t)  

 
17. Toiminnasta ei saa päästää vesistöön jätevesiä, jotka aiheuttavat vesistön pilaan-

tumista tai roskaantumista. Lähinnä länsipuolista ojaa olevalla varastoalueella saa 
varastoida vain materiaaleja, joista ei valumavesin mukana kulkeudu kiintoainesta 
tai muita haitallisia aineita länsipuoliseen ojaan. Mullan valmistus ja varastointi 
ojaa lähinnä olevalla varastoalueella on kielletty.  Tarvittaessa toiminta-alueelle 



 14 

on rakennettava hakemuksessa esitetty pohjapadolla varustettu laskeutusallas. 
(YSL 52 §).   
 

Muut toimet, joilla ehkäistään ja vähennetään pilaantumista 
18. Toiminta kokonaisuudessaan tulee järjestää siten, että siitä aiheutuva melu, pö-

lyäminen, muut päästöt, haitat tai vaara terveydelle ja ympäristölle ovat mahdolli-
simman vähäisiä. Ympäristön siisteyttä on säännöllisesti valvottava ja maa-
aineksen mukana mahdollisesti tulleet jätekappaleet on siivottava maa-aineksesta 
erilleen ja toimitettava asianmukaiseen jätehuoltoon (YSL 7, 16, 17, JL 8, 72 §, 
NaapL 17 §) 

 
19. Luvanhaltijan on seurattava toimialansa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja 

sen kehittymistä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. (YSL 70 
§) 
 

20. Asiaton pääsy ja jätteen luvaton sijoittaminen maankaatopaikalle on estettävä 
puomilla. Maankaatopaikan sisääntulotien varressa tulee olla informaatiotaulu, 
josta ilmenee alueen käyttötarkoitus, aukiolo ja tarvittavat yhteystiedot. (YSL 52 
§) 
 
Tarkkailu ja kirjanpito 
 

21. Betonin murskauksesta liikenne mukaan lukien aiheutuva melutaso on mitattava 
kertaluonteisesti vähintään kahdelta lähimmältä asuinkiinteistöltä. Mittaukset on 
teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on suoritettava ympäristöministeriön 
ohjeen 1/1995 ”Ympäristömelun mittaaminen” mukaisesti betonin murskauksen 
ollessa normaalissa toiminnassa. Raporttiin on liitettävä kartta, josta käy ilmi mit-
tauspiste, melulähteiden ja meluesteiden sijainnit. Mittaustulokset ja – raportti on 
toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden 
kuluttua mittausten suorittamisesta. Mikäli mittaustulokset osoittavat melutason 
ohjearvojen ylittyvän asumiseen tai loma-asumiseen käytettävillä alueilla, tulee 
hakijan liittää raporttiin suunnitelma, jossa esitetään konkreettiset meluntorjunnan 
toteuttamistoimenpiteet ja toteuttamisaikataulu ohjearvojen alittamiseksi häiriin-
tyvissä kohteissa. Uusintamittauksia voidaan edellyttää, mikäli toiminnasta valite-
taan ja on perusteltu syy epäillä melutason ohjearvon ylittymistä (YSL 52 §, 62 §)  
 

22. Toiminnanharjoittajan on otettava maanläjitysalueen länsipuolisesta ojasta vesi-
näyte, josta tulee määrittää ainakin pH, sähkönjohtavuus, väriluku, sameus, kiin-
toaine, kemiallinen hapenkulutus (CODMn), nitraattityppi (NO3-N), ammonium-
typpi (NH4-N), kokonaisfosfori (kok-P), mineraaliöljyt, rauta sekä haihtuvat hiili-
vedyt. Ensimmäinen näyte tulee ottaa ennen maanläjitystoiminnan aloittamista ja 
sen jälkeen tarvittaessa. Analyysitulokset tulee toimittaa heti niiden valmistuttua 
valvontaviranomaiselle. (YSL 62§) 
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23. Lähialueella (alle 400 metriä) olevien talousvesikaivojen vedenlaatu tulee val-

vontaviranomaisen määräyksestä tutkia, mikäli on perusteltu syy epäillä toimin-
nasta johtuvaa kaivovedenlaadun heikentymistä.  
 

24. Maankaatopaikan täytön rakenteita ja sen painumia, sortumia, liukumia ja muista 
vastaavia on seurattava ja tarkkailtava säännöllisesti ja tarvittaessa on ryhdyttävä 
toimenpiteisiin.  
 

25. Toiminnoista aiheutuvaa pölyämistä on valvottava silmämääräisesti ja puututtava 
siihen tarvittaessa. Ilmanlaadun mittaukset tulee valvontaviranomaisen määräyk-
sestä suorittaa, mikäli toiminnoista aiheutuva pölyäminen koetaan ympäristössä 
haitalliseksi ja on perusteltu syy epäillä ohjearvojen ylittymistä (YSL 62§, NaapL 
17 §) 

 
26. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta merki-

tyksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpi-
dosta on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 
seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Kirjanpidon tulee sisältää: 

- toiminta-ajat 
- murskatun kiviaineksen, betonin, asfaltin ja haketetun puun ja 

valmistetun mullan määrä 
- vastaanotettujen ylijäämämaiden, betonin ja asfaltin alkuperä, 

määrä, laatu, toimittaja ja vastaanottoaika. Kirjaa on pidettävä 
myös alueelle läjitetyn ylijäämämaan määrästä ja maisemoin-
nin etenemisestä sekä edelleen muualle toimitetuista ylijäämä-
maista, betoni/asfalttimurskeesta sekä toiminnassa tapahtuneis-
ta poikkeuksellisista tilanteista. 

- käytettyjen polttoaineiden kulutustiedot  
- yhteenveto kunkin vuoden valvonta- ja tarkkailutiedoista, tie-

dot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poik-
keuksellisista tilanteista ja niiden johdosta suoritetut toimenpi-
teet, tiedot toiminnasta aiheutuneista valituksista ja niiden seu-
rauksena tehdyistä toimenpiteistä.  

 
Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kol-
men vuoden ajan. (YSL 6, 62 §, JL 12 §)  

 
27. Luvansaajan on nimettävä alueen ympäristönsuojelusta vastaava hoitaja, jolla on 

tehtävään riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on il-
moitettava kirjallisesti Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
(YSL 52) 
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Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin 
 

28. Maankaatopaikka on rakennettava ja sitä tulee käyttää niin, että estetään ja torju-
taan erilaiset haitat ja vaaratilanteet. Vahinkotilanteisiin ja niiden hoitoon on va-
rauduttava ennalta ja ympäristöhaittojen torjuntaan on ryhdyttävä heti vahingon 
sattuessa sekä tehtävä tarvittavat ilmoitukset viranomaisille. Alueen henkilökun-
nan ja alueella asioivien tulee tuntea alueen toimintatavat tai pystyä toimimaan 
alueella opastuksen mukaan. (YSL 14,15, 52, 134 §) 

 
Toiminnan lopettaminen 
 

29. Kun alue on täytetty loppuun, on alue eroosion estämiseksi maisemoitava kasvilli-
suudella esim. perustamalla niitty. Meluvalli on purettava ja siihen käytetyt maa-
ainekset tulee käyttää alueen maisemointiin. Jälkihoidossa on käytettävä tehok-
kaasti läjitysalueelle tuotavia maamassoja. Käytöstä poistettu maankaatopaikka ra-
kenteineen on pidettävä kunnossa. (YSL 14 §, 94§, Vna 179/2012 13 §) 

 
30. Toiminnan lopettamisesta tai olennaisesta muuttamisesta on ilmoitettava hyvissä 

ajoin valvontaviranomaiselle. Luvan saaja vastaa lupamääräysten mukaisesti 
maankaatopaikka-alueen tarkkailusta ja jälkihoidosta myös toiminnan loputtua vä-
hintään 10 vuoden ajan. (YSL 29, 52, 62 §, Vna 713/2014 16 §) 

 
Vakuus 
 

31. Toiminnanharjoittajan on asetettava 10 000 euron suuruinen vakuus tai esitettävä 
muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuus on 
toimitettava valvontaviranomaiselle viimeistään 30.10.2021. Vakuuden suuruutta, 
riittävyyttä ja kattavuutta on mahdollista tarkistaa sulkemistoimien edetessä. (YSL 
59 §)  
 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT  
 
Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset  

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto katsoo, että kun toimintaa harjoi-
tetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toimin-
ta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten 
vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädet-
ty. 
 
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; 
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- 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 olemassa oleva kalliokiven ottamisalue ja sille myönnetty maa-aineslupa 
on voimassa 27.12.2020 asti. Louhintaan ja murskaukseen 11.9.2007 myönnetty ym-
päristölupa on voimassa toistaiseksi. Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai 
lainvoimaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joten toimintaa ei ole sijoitettu asema- 
tai yleiskaavan vastaisesti. Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle.  
 
Voimassa olevassa maa-ainesluvassa sallittavaksi otetusta kalliokiviaineksesta on vie-
lä ottamatta noin 50 000m3, joka pyritään louhimaan irti vuoden 2017 aikana. Edelli-
sen ympäristöluvan myöntämisen jälkeen on tullut voimaan valtioneuvoston kiven-
louhintaa ja -murskausta koskeva asetus (800/2010), jonka 3 §:n mukaan louhinta-
alueen reunasta lähimpään häiriintyvään kohteeseen on jätettävä vähintään 300 metrin 
suojaetäisyys. Suojaetäisyysvaatimus tulee olemassa olevilla louhinta-alueilla sovellet-
tavaksi 1.1.2018. Koska kyseisellä ottamisalueella louhintarajasta etäisyys lähimpiin 
häiriintyviin kohteisiin on alle 300 metriä, ei louhintaa (poraus ja räjäytykset) alueella 
voi jatkaa. Alueelle on siten jäämässä jyrkkiä kalliorintauksia, joiden maisemoimisek-
si ja turvallisuuden varmistamiseksi on louhinta-alueen reunat tarkoitus luiskata muu-
alta tuotavilla ylijäämämailla ja niiden läjittämiseen alueelle haetaan lupaa.  
 
Lupahakemukseen on sisällytetty kalliokiviaineksen murskaamista, sillä todennäköi-
sesti vuoden 2017 loppuun mennessä irrotettavasta louheesta osa jää murskaamatta.  
Kalliokiven murskauksen toiminta-aikaa luvan voimassaoloaikana on rajoitettu enin-
tään 49 työpäivään. Lyhytkestoinen alle 50 työpäivää kestävä murskaus ei ole yksinään 
ympäristöluvanvaraista toimintaa, jolloin siihen ei sovelleta valtioneuvoston asetuksen 
(800/2010) 3 §:n edellyttämää 300 metrin suojaetäisyysvaatimusta. Näin ollen on kat-
sottu, että tilapäinen lyhytkestoinen kalliokiven murskaus voidaan tehdä alle 300 met-
rin etäisyydellä häiriintyvästä kohteesta, kunhan huolehditaan riittävästä melusuojauk-
sesta.    
 
Melun terveys- ja viihtyvyyshaittojen arvioimiseksi on valtioneuvoston päätöksessä 
melutason ohjearvoista 993/1992 määritelty asumista koskeva päiväaikainen melun 
ohjearvo Laeq7-22 55 dB. Alueella on mitattu kivenmurskauksen meluja ainakin vuosina 
2004, 2007 ja viimeksi vuonna 2013. Betonin/asfaltin murskaus- tai puun haketustoi-
minnasta ei ole vaadittu melumittausta tai –mallinnusta, koska yleisen käsityksen mu-
kaan niiden melutaso on pienempi kuin kivenmurskauksen ja meluavat toiminnot on 
rajattu tehtäväksi eri aikaan. Kivenmurskauksen melumittauksen on siten arvioitu ku-
vaavan pahinta mahdollista melutilannetta. Kivenmurskauksesta tehtyjen melumittaus-
ten perusteella asumista koskeva melutason ohje-arvo 55 dB saattaisi pahimmassa ti-
lanteessa ylittyä luoteispuolisella asuinkiinteistöllä ja olisi korkea myös länsi- ja poh-
joispuolisella kiinteistöllä. Mittaustilanteiden tuuliolosuhteet eivät kaikilta osin ole ol-
leet mittauksia koskevan ympäristöministeriön ohjeen mukaiset, joten varmuudella ei 
voi sanoa ylittyykö vai alittuuko ohjearvo 55 dB lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. 
Tiukoilla päiväkohtaisilla toiminta-aikarajoituksilla ja meluvallin rakentamismääräyk-
sellä on siksi varmistettu, että toiminnoista aiheutuva päiväajan keskiäänitaso ei ylitä 
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sallittuja ohje-arvoja lähimmillä loma- tai vakituiseen asumiseen käytettävillä kiinteis-
töillä missään toiminta- tai tuulitilanteessa. Lisäksi on huomioitu, että melumittauksis-
sa on ollut mukana myös porausmelu, jota uuteen toimintaan ei sisälly. Rakennus- ja 
ympäristöjaosto katsoo, että toiminta ko. paikkaan on melua ja sen torjuntaa koskevat 
lupamääräykset huomioiden järjestettävissä siten, että sallitut ohje-arvot eivät ylity.  
 
Ympäristönsuojelulain 41 § 3 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatet-
tava mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. Toiminta-alueella ei ole suo-
jeltavia luontotyyppejä tai lajeja ja niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.  
 
Annetut lupamääräykset, saadut selvitykset ja suojaetäisyydet asutukseen ja vesistöön 
huomioiden toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, kohtuutonta rasitusta naapureille, 
yleisen viihtyvyyden merkittävää vähentymistä melun, pölyn tai tärinän muodossa tai 
muuta merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista taikka erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista. Määräyksiä annet-
taessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja on-
nettomuusriski.   
 
Toimittaessa hakemuksessa esitetyn tekniikan ja käytäntöjen sekä päätöksen lupamää-
räysten mukaisesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan käyttökelpoi-
sen tekniikan ja käytännön mukaista. 
 
Toiminnan jätehuolto täyttää ympäristönsuojelulain ja jätteiden hyötykäytön vaati-
mukset. Jätteiden hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajalle on toiminnan laa-
juus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset huomioon ottaen määrätty riit-
tävä vakuus. Jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminnan harjoittajan käytettävissä on 
toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus.  
 
Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto katsoo, että Sora-Manninen Oy:n 
toiminta hakemuksessa esitetyllä sijoituspaikalla täyttää luvan myöntämisen edellytyk-
set, mikäli annettuja lupamääräyksiä noudatetaan.  
 

Yksityiskohtaiset perustelut 
 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympä-
ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-
räyksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, melun torjuntaan, jätehuoltoon sekä maaperään 
ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuoje-
lulain 52 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon mm. toimin-
nan luonne ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. 
 
Päivittäistä toiminta-aikaa on rajoitettu lähimpien melulle ja pölylle alttiiden kohteiden 
suojaamiseksi sekä kohtuuttoman rasituksen, terveys- ja viihtyisyyshaittojen ehkäise-
miseksi. Toiminta-aikoja määrätessä on katsottu olevan erityistä syytä rajata sekä vuo-
rokautista että vuotuista toiminta-aikaa, koska toiminta-alueen läheisyydessä on asu-
tusta ja melutaso tehdyn mittauksen perusteella on naapurustossa korkea. (Lupamäärä-
ys 1) 
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Määräykset toimintakapasiteetista rajaavat toiminnan hakemuksen mukaiseksi ja niillä 
varmistetaan, että toiminta pysyy suunnitelman mukaisena. Jätteen hyödyntäminen ja 
käsittely on rajattu ympäristönsuojelulain mukaisesti tietynlaisiin jätteisiin. Ympäris-
tönsuojeluasetus edellyttää määräystä kaatopaikan luokasta sekä kaatopaikalle sijoitet-
tavaksi hyväksyttävän jätteen määrästä ja lajista. Alueelle soveltumaton jäte voidaan 
käsitellä asianmukaisesti esimerkiksi ympäristöluvan jätteen käsittelyyn omaavassa 
käsittelypaikassa. Pilaantumattomiksi maa- ja kiviaineksiksi voidaan maankaatopaikal-
la katsoa massat, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat alle valtioneuvoston asetuksessa 
(214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annettujen 
alempien ohjearvojen. Eloperäinen aines hajoaa hitaasti maaperässä ja voi hajottuaan 
aiheuttaa esimerkiksi kuoppia tai sortumia. Varastointiajan rajoittamien on tarpeen sen 
varmistamiseksi, että kaikki alueelle tuodut jätteet saadaan hyötykäyttöön, eikä alueel-
le muodostu kaatopaikkaa, joka edellyttäisi valtioneuvoston päätöksen 331/2013 mu-
kaisia kaatopaikanrakenteita. Maankaatopaikalle sijoitetaan yleensä huonolaatuisia ja 
rakentamiseen muutoin kelpaamattomia maa-aineksia, jotka liian jyrkkiin luiskiin si-
joitettuna saattavat sortua ja lähteä liikkeelle aiheuttaen mm. kiintoaineksen kulkeutu-
mista pintavesiin.  (lupamääräykset 2-7) 
 
Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä ympäristön yleisen viih-
tyisyyden turvaamiseksi on huolehdittava siitä, että murskauksesta, haketuksesta, työ-
maaliikenteestä ja muista toiminnoista aiheutuvat pölypäästöt pidetään mahdollisim-
man pieninä. Liiallinen pöly saattaa aiheuttaa naapurille kohtuutonta rasitusta, terveys-
haittaa sekä ympäristön pilaantumisesta. Pölylle on asetettu raja-arvo ilman laatua 
koskevan valtioneuvoston päätöksen (79/2017) mukaisesti. Pölyä ja sen leviämistä 
voidaan vähentää merkittävästi erilaisin pölyntorjuntatoimin, joista on annettu luvassa 
tarpeelliset määräykset. Sääolosuhteet (mm. tuulisuus) on huomioitava toiminnassa. 
(lupamääräykset 8-10) 
 
Melutasoa koskevat määräykset on annettu lähellä olevien häiriintyvien kohteiden suo-
jaamiseksi. Määräys perustuu valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista 
(933/92). Toiminnasta aiheutuvaa melua on tarpeen rajoittaa, jotta toiminnasta ei ai-
heutuisi kohtuutonta rasitusta tai terveyshaittaa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. 
(lupamääräys 11) 
 
Melun ja sen leviämisen rajoittamiseksi on annettu määräyksiä toiminnan ja varasto-
kasojen sijoittamisesta sekä laitoksen rakenteeseen liittyvistä muista meluntorjunta-
toimenpiteistä ja meluesteiden sijoittumisesta. Meluavan toiminnan ja varastokasojen 
sijoittelulla on muissa vastaavissa tapauksissa todettu olevan huomattava vaikutus me-
lun leviämiseen. (lupamääräys 12)  
 
Jätelain periaatteiden mukaan jätteistä ei saa aiheutua roskaantumista ja toiminnassa 
on huolehdittava siitä, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Syntyvät jätteet on 
pyrittävä ensisijaisesti hyödyntämään, jos se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollis-
ta. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava jätehuollon asianmukaisesta järjestämises-
tä. (lupamääräys 13 ja 14) 
 
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 
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johtamisesta, jätehuollosta ja onnettomuuksiin varautumisesta. Mikäli alueella ei ole 
nesteitä läpäisemätöntä tiivistä pintaa, voi sellaisen toteuttaa väliaikaisesti esimerkiksi 
reunoiltaan korotetulla muovikalvolla, jonka päällä on rikkoutumisen estävä maaker-
ros. Maaperän suojaukseen vaadittava tiivis kalvo voi olla esimerkiksi 2 mm paksu 
HDPE-muovi tai vastaava. Kalvon päälle tulevan maakerroksen tulee olla 20-30 cm 
paksu. Louhinta- ja murskausalueen hulevesistä saattaa aiheutua ravinne- ja kiinto-
ainekuormitusta valuma-alueiden pintavesiin. Lisäksi hulevesivirtaamien vaihtelut 
voivat olla luonnontilaista aluetta suurempia. Kun vedet johdetaan laskeutusaltaan 
kautta, vähennetään toiminnan vaikutuksia pintavesiin. (Lupamääräykset 15-18 ja 20) 
 
Ympäristön pilaamisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että käyte-
tään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnan ja ympäristön kannalta paras käyt-
tökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen. Toiminnanharjoittajan on varauduttava uu-
den tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä voidaan olennaisesti vähentää ilman 
kohtuuttomia kustannuksia. (lupamääräys 19)  
 
Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedon-
kulun varmistamiseksi ja valvontaa varten. Tarkkailua ja raportointia koskevilla lupa-
määräyksillä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä laitoksen toiminnasta 
ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. Tarkkailusta saatujen tietojen 
perusteella voidaan tarkkailla laitoksen toimintaa suhteessa annettuihin lupamääräyk-
siin ja arvioida toiminnassa mahdollisesti tapahtuvien muutosten merkitsevyyttä suh-
teessa uuden lupakäsittelyn tarpeellisuuteen. Pölymittausvelvoite on annettu valvon-
nallisista syistä sekä pölyntorjuntatoimien tehostamistarpeen arvioimiseksi. Määräys 
melumittauksista on annettu melutasojen toteamiseksi häiriintyvissä kohteissa ja me-
luntorjunnan riittävyyden varmistamiseksi. Hulevesitarkkailumääräykset ovat tarpeen 
vesiensuojelutoimenpiteiden toimivuuden arvioimiseksi. (lupamääräykset 21-26)   
 
Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan laitosalueen asianmukainen hoito ja kun-
nossapito. Vastuuhenkilön on tunnettava laitoksen toiminnot, laitosta koskeva ympä-
ristölainsäädäntö ja määräykset. Vastuuhenkilön on oltava selvillä toiminnan ympäris-
tövaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta (lupamääräys 
27) 
 
Määräys ilmoittaa toiminnan lopettamisesta sekä häiriötilanteista on annettu valvon-
nallisista syistä ja toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poista-
miseksi. (lupamääräys 28) 
 
Lupapäätöksessä on määrättävä kaatopaikan jälkihoitoa koskevista toimista. Hakija on 
esittänyt hakemuksen yhteydessä täyttöalueen jälkikäyttöä koskevan suunnitelman, 
jonka toteutuminen varmistaa, ettei ympäristölle aiheudu haittaa tai vaaraa myöskään 
toiminnan päätyttyä. (Lupamääräys 29) 
 
Toiminnassa mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristö-
luvanhaltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan pysyvästä tai pitkäai-
kaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan kannalta olennaisista muutoksista sekä esi-
tettävä suunnitelma todettujen ympäristöhaittojen poistamiseksi. (lupamääräys 30) 
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Hakija ei ole esittänyt hakemuksessaan vakuutta. Ympäristönsuojelulain 59 §:n mu-
kaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajalle on asetettava vakuus asianmukaisen jäte-
huollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien 
toimien varmistamiseksi. Vakuussumman suuruus on arvioitu siten, että sillä katetaan 
välittömät maisemointitoimenpiteet ja toteutetaan seurantaa. Vakuuden suuruutta voi-
daan tarpeen mukaan muuttaa. (lupamääräys 31) 
 

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN  
 
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisää-
vään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristölupa. 
(YSL 29 §) 
 
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 §) 
 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
   

Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 12.12.2017. Päätös on lainvoimainen 
30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta kyseistä päivää lukuun ottamatta, jos siitä ei 
valiteta.  
 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
  

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 14-17, 27, 34, 39-40, 42-44, 48-49, 52, 58-59, 62, 
70-71, 83-85, 87, 89-90, 190-191, 198, 199, 205 §  
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-4, 12-16 
Jätelaki (646/2011) 11-13, 15-16,28,35, 121§ 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 
Vna 179/2012, 13§ tarkista 
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNA 79/2017)  
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) 
Rakennus- ja ympäristölautakunnan Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviran-
omaisen maksutaksa 
 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  
 

Ympäristönsuojelulain 205§:n mukaan ympäristöluvan käsittelystä viranomaisessa 
voidaan periä maksu. Tämän päätöksen ympäristölupamaksu on 4017 euroa. Maksu 
perustuu rakennus- ja ympäristölautakunnan 29.11.2016 vahvistamaan ympäristönsuo-
jeluviranomaisen taksaan.  
 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN   
 
Ote päätöksestä  

Sora-Manninen Oy  
Sahinjoentie 140 
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41660 Toivakka 
 
Jäljennös päätöksestä  

Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40100 Jyväskylä 
Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto 
 

Ilmoitus päätöksestä  
Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta  
Muistutuksen tekijät  
 
Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisessa järjestyk-
sessä Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla. 

 
MUUTOKSENHAKU 
 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus-
kirjelmä liitteineen toimitetaan Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 
11.1.2018. Valitusosoitus on liitteenä.  
  

LIITTEET 
Valitusosoitus 
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