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ASIA 

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

ta, joka koskee kalliokiviaineksen louhintaa. Lupa on jatkoa samalla alueella 

31.12.2012 päättyvälle ympäristöluvalle.  

 

HAKIJA 

Suomen Kivivalmiste Oy 

Petäjävedentie 

41800 Korpilahti  

y-tunnus: 0208432-4 

 

Yhteyshenkilö: Seppo Reivinen, p. 014 821 350 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilah-

den kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

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

mentin 7 c -kohdan mukaan toiminta on ympäristöluvanvaraista.  

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 momentin 7 a -kohdan perusteella kunnan ympä-

ristönsuojeluviranomainen käsittelee kivenlouhintaa koskevan lupa-asian.  

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on saapunut Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölau-

takunnalle 17.8.2012.  

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Toiminnanharjoittajalla on alueelle 1.10.2002 voimaan tulleet maa-aineslupa sekä 

ympäristölupa rakennuskiven ottamiseen ja kivenlouhintaan. Molempien lupien voi-

massaolo päättyy 31.12.2012. Hakijalla on ympäristöluvan kanssa samanaikaisesti vi-

reillä uusi maa-aineslupa rakennuskiven ottamiseen. 

  

http://www.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=553451&kielikoodi=1&tarkiste=E004E07C0754030205CF9B2EAD54DC9B300EACF4&path=1547


 2 

Louhinta-alueella ei ole asema- eikä yleiskaavaa. Keski-Suomen maakuntakaavassa 

alue on osoitettu kallio- tai rakennuskiviainesten ottovyöhykkeeksi (eo/2/3, maa- ja 

metsätalousvaltainen alue, jolla on maakunnallista merkitystä kiviaineshuollossa tai 

rakennuskiviteollisuudelle) ja sen suunnittelumääräyksen mukaan alueiden käytössä 

tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen kiviainesvarojen tai rakennuskivivarojen 

suunnitelmalliseen hyödyntämiseen.  

 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Perämaan louhimo sijaitsee Sulunharjun itäpuolella Korpilahdella noin 5 kilometriä 

Korpilahden taajamasta pohjoiseen. Alueelle on tieyhteys valtatie 9:ltä yksityistietä ja 

metsäautotietä pitkin (Punamäentie-Punakankaantie-Porraskorventie-Lanttumäentie-

Sulunharjuntie). Tien pituus on noin 2,5 kilometriä. Alueen välittömät rajanaapurit 

ovat metsätiloja. Ottamisaluetta lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat pohjoisessa 

noin 750 metrin ja idässä noin 1,0 ja 1,1 kilometrin etäisyydellä. Lisäksi kaakossa noin 

550 metrin etäisyydellä on metsästysmaja.  

  

Louhimoalueen ympäristö on kallioista metsää, jonka pääpuulajina on kuusi. Alue on 

korkeussuhteiltaan vaihtelevaa. Varsinaiselta ottamisalueelta puusto on poistettu. Ot-

tamisalue rajoittuu kaikilta sivustoiltaan topografisesti vaihtelevaan metsäiseen aluee-

seen, joka maisemallisesti suojaa itse louhosta. Alueen kiviaines on koostumukseltaan 

graniittia, kauppanimeltään Korpilahden vaaleanpunainen. Kallion päällä on noin 0,2 

– 1 metrin paksuinen moreenikerros.  

 

Louhimon alue ei ole ympäristöhallinnon luokittelemaa pohjavesialuetta. Lähin pohja-

vesialue, Vihtakangas (0927701, I-luokka) sijaitsee noin 550 metrin etäisyydellä alu-

een länsipuolella.  

 

Lähin vesistö on koillisessa lähimmillään 300 metrin etäisyydellä oleva pienehkö Por-

rasjärvi. Muita vesistöjä ei lähialueella ole. Louhokseen valuvat pintavedet palautetaan 

luonnon kiertoon painovoimaisesti louhimon ulkopuoleiseen valuma-alueeseen. 

 

LAITOKSEN TOIMINTA 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

 

Kyseessä on vuonna 2002 toimintansa aloittanut rakennuskivilouhimo, jonka lupaa 

jatketaan uudelleen rajatulla ottamisalueella. Ottamisalueen pinta-ala on 3,7 ha. Otta-

misalueen ulkopuolelle jätetään vähintään 30 metriä leveä louhimaton vyöhyke esi-

merkiksi sellaista kiinteistörajaa ja aluetta vasten, jolle louhinta ei ylety. Lohkareiden 

käsittelyalue voi vaihdella louhinnan edetessä suunnittelualueen sisällä.  

 

Pintamaa poistetaan sitä mukaa kun louhinta etenee. Louhintaa suoritetaan poraamalla, 

räjäyttämällä ja kiilaamalla. Louhinta tapahtuu pääsääntöisesti yhdessä vuorossa, mut-

ta tarpeen vaatiessa myös kahdessa vuorossa. Sivukiven ajo tapahtuu osittain kahdessa 

vuorossa. Työaika ajoittuu klo 6.00 – 22.00 väliseen aikaan. Satunnaisesti voidaan 

työskennellä lauantaisin tai arkipyhinä yhdessä vuorossa. 
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Mikäli kiviaines vastaa sille asetettuja vaatimuksia, louhinta-alueella louhitaan ja kul-

jetetaan vuosittain yhteensä keskimäärin 200 m
3
 louhittua raakakiveä. Kun saantipro-

sentti koko louhitusta määrästä on noin 10 %, irrotetaan vuosittain noin 2 000 m
3
, jos-

ta 1 800 m
3
ktr joutuu sivukiveksi. Louhittavan kiviaineksen kokonaismäärä 15 vuoden 

aikana on 30 000 m
3
ktr. 

 

Aluksi sivukiveä läjitetään louhoksen eteen tulotien oikealle puolelle sivukiven läji-

tysalueelle. Sitä mukaa kun alin louhintataso on saavutettu, käytetään sivukiveä lou-

himon maisemointiin täyttämällä. Loppuun täytetty sivukivipenkereen reunus verhoil-

laan louhosalueelta poistetulla pintamaalla, jonka jälkeen penkereet taimettuvat luon-

taisesti.  

 

Tulevaisuudessa on tarkoituksena myös sivukiven murskaus teiden tai vastaavien ra-

kennemateriaaliksi ulkopuolisen urakoitsijan toimesta. Murskaukseen tarvittavat luvat 

hankkii murskausurakoitsija laissa määrätyllä tavalla.  

 

Louhintojen aikana alueella on käytössä porakone, kaivinkone, pyöräkuormaaja, 20 

kW:n aggregaatti sekä tarvittaessa kompressori. Polttoöljy varastoidaan kaksoisvaip-

pasäiliössä. 

 

Tuotannossa ei käytetä vettä. 

 

Liikenne   

Raskas liikenne muodostuu lähinnä lohkareiden kuljetuksesta jatkojalostukseen. Ajo-

neuvoja kulkee vuosittain noin 30. Louhosalueella käytettävät työkoneet tuodaan koh-

teelle louhinnan alkaessa ja viedään pois louhintajakson loputtua. Teiden ja alueiden 

pölyäminen estetään tarvittaessa kastelemalla. Lisäksi louhimolla on 3 – 4 työntekijää, 

jotka kulkevat päivittäisen työmatkan henkilöautolla.  

 

Räjäytys- ja polttoaineet 

Koneissa käytettävää kevyttä polttoöljyä varastoidaan yhdessä tai kahdessa 1 500 lit-

ran kaksoisvaippasäiliössä. Polttoaineita ei varastoida alueella, vaan säiliöt ovat pai-

kalla vain louhintojen aikana. Polttoaineen kulutus on noin 12 000 litraa vuodessa. 

 

Räjähdysaineena käytetään louhintaräjähdettä. Käyttömäärä on noin 500 kg vuodessa. 

Räjähdysaineita ei varastoida alueella lukuun ottamatta 50 kg:n käsivarastoa.     

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Vaikutukset luonnonoloihin, maisemaan ja yleiseen viihtyisyyteen 

Louhimon toiminta ei aiheuta louhimon ulkopuolelle mainittavia vaikutuksia kasvilli-

suuteen tai eläimistöön eikä myöskään ilman, maaperän tai veden laatuun. Haittana 

voidaan pitää porauksesta ja räjäytyksistä sekä alueella tapahtuvasta liikenteestä aiheu-

tuvaa melua. 

 

Mahdolliset ympäristövaikutukset liittyvät onnettomuus- ja häiriötilanteisiin, jotka 

voivat johtaa maaperän ja sitä kautta pohjaveden pilaantumiseen. Edellä mainittujen 

ympäristöriskien hallitsemiseksi mahdollisten vaarallisten jätteiden käsittelyssä nouda-

tetaan viranomaisten määräyksiä ja vaatimuksia. 
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Louhimoalue sijaitsee syrjäisessä paikassa eikä sillä ole vaikutusta rakennettuun ympä-

ristöön tai yleiseen viihtyvyyteen. Louhimon häiriötön toiminta ei aiheuta suoria vai-

kutuksia ihmisten terveyteen. Onnettomuustilanteesta voi aiheutua henkilövahinkoja 

lähinnä louhimon työtekijöille.  

 

Päästöt ilmaan 

Kivenlouhimon ilmapäästöistä ei ole tutkittua tietoa, mutta ne ovat hyvin pieniä ja 

paikallisia. Ne muodostuvat lähinnä räjäytyksistä ja toimintaan liittyvästä liikenteestä. 

Porauksen yhteydessä syntyvä pöly otetaan talteen poravaunussa olevalla pölyn tal-

teenottojärjestelmällä. 

 

Melu ja tärinä 

Louhinnasta aiheutuva melu ja tärinä syntyvät lähinnä porauksesta ja räjäytyksistä. 

Ympäristökeskuksen Korpilahdella tekemän meluselvityksen mukaan louhinnan pora-

ukset aiheuttavat 400 metrin päässä noin 35 dB:n melutason. Räjäytykset aiheuttavat 

melupiikin. 

 

Räjäytysmäärät ovat kerralla pieniä ja räjäytykset lyhytkestoisia. Louhinnan meluhait-

toja vähennetään sijoittamalla varastot ja sivukiven läjitysalueet meluesteeksi meluläh-

teen ja häiriintyvien kohteiden väliin.  
 

Päästöt maaperään ja vesiin 

Ennen toiminnan aloittamista nykyisellä paikalla vuonna 2002 alue oli metsämaata. 

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan päästöjä maaperään eikä tiedossa ole myöskään 

onnettomuustilanteita, joista olisi aiheutunut päästöjä maaperään tai pohjaveteen. 

 

Alueella minimoidaan ympäristölle haitallisten aineiden, kuten polttoaineiden käsittely 

ja järjestetään se niin, ettei aineita pääse kulkeutumaan alueen maaperään eikä pinta- 

tai pohjaveteen. Polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä, jota varastoidaan kak-

soisvaippasäiliössä. Tarvittava sähkö tehdään aggregaatilla.  

 

Tarvekiven louhinnassa maahan ei jätetä tai päästetä jätettä eikä muutakaan ainetta si-

ten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua 

vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähenemistä tai 

muuta niihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. 

 

Louhokseen valuvat pintavedet palautetaan luonnon kiertoon painovoimaisesti tai 

pumppaamalla ne louhimon ulkopuolelle. Kiviainesta otettaessa huolehditaan siitä, et-

tä alueelle ei missään olosuhteissa lammikoidu haitallisesti pintavesiä. Louhoksen pin-

tavedet johdetaan tarvittaessa selkeytysaltaan kautta laskuojaan. 

 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen 

Sekajätettä syntyy louhintatöiden aikana, joita tehdään 1 – 3 kuukautta vuodessa. Vuo-

sittain syntyväksi sekajätemääräksi on arvioitu noin 10 m
3
. Jätteet kuljetetaan yhtiön 

Korpilahden toimipisteen jätteenkeräysastiaan, jonka tyhjennyksestä huolehtii Sihvari 

Oy. Jätteet toimitetaan kaatopaikalle. 
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Toiminnassa syntyviä vaarallisia jätteitä ei varastoida Perämaan louhimolla. Mahdolli-

set koneiden korjauksen yhteydessä syntyvät vaaralliset jätteet kuljetetaan Korpilah-

delle ja edelleen jatkokäsittelyyn. Koneita ei huolleta alueella. Vaarallisten jätteiden 

kuljetuksesta eteenpäin huolehtii Lassila & Tikanoja Oy ja niiden käsittely tapahtuu 

Ekokem Oy:n toimesta Riihimäellä. 

 

Syntyvän jätteen määrä on pitkälti riippuvainen toiminnan vuosittaisesta laajuudesta. 

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA SEKÄ TOIMINNAN JA SEN 

VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Hakemuksessa ei ole arvioitu erikseen, onko esitetty toiminta parhaan käyttökelpoisen 

tekniikan (BAT) mukaista. Suomen ympäristö –sarjan BAT-julkaisussa Ympäristöasi-

oiden hallinta kiviainestuotannossa (25/2010) on esitetty alan paras käyttökelpoinen 

tekniikka. Perämaan louhimolla kyseessä on lähinnä poraamista ja räjäyttämistä käsit-

tävä tarvekiven louhinta ilman sivukiven murskausta. Oppaassa porauksen ja räjäytyk-

sien osuuden todetaan olevan tuotantoalueen pölypäästöistä vähäinen muuhun toimin-

taan verrattuna. Porausvaunussa on esitetty käytettäväksi pölynkeräystä. Myös melu on 

vähäistä ja hetkittäistä verrattuna esimerkiksi kiven louhintaan murskaamista varten. 

Yleisesti myös räjähdysainemäärät ja sitä kautta tärinävaikutukset ovat pienempiä kuin 

kiven louhinnassa murskaamista varten. Muuta ympäristöä korkeammalla eheällä kal-

lioalueella vesien pintavalunta jää yleensä pieneksi eivätkä vedet myöskään merkittä-

västi imeydy pohjavesiin. 

 

Hakemuksessa ei ole esitetty toiminnan vaikutusten tarkkailua. 

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Henkilövahinkoja louhosalueella voi tapahtua yksittäisissä onnettomuuksissa. Tällaisia 

onnettomuustilanteita voivat olla esimerkiksi työntekijän kaatuminen, liukastuminen 

tai putoaminen, räjäytysonnettomuus, vuodot alueella liikennöivien koneiden polttoai-

ne- tai öljysäiliöissä sekä johonkin edellä mainittuihin onnettomuuksiin johtava ilki-

valta louhosalueella. 

 

Onnettomuus- ja häiriötilanteisiin liittyvien ympäristö- ja terveysriskien hallitseminen 

on otettu huomioon työohjeissa, rakenteellisissa ja teknisissä ratkaisuissa sekä koulu-

tuksessa. Polttoainesäiliö on kaksoisvaipparakenteinen ja öljyvahinkojen varalta työ-

maalla on käytössä öljynimeytysmattoja. Räjäytysaineita säilytetään kerralla vain pie-

niä määriä. Räjäytystöitä suorittavalla henkilökunnalla on lainmukaiset panostajan pä-

tevyydet. Louhoksen reunan saavuttaessa joltakin osin lopullisen paikkansa, suojataan 

se joko kivimuurilla tai verkkoaidalla. Väliaikainen louhoksen reuna suojataan lip-

pusiimalla tai aidalla. Ympäristöön sijoitetaan louhoksen reunasta ja räjäytystöistä ker-

tovia varoitustauluja.    

 

KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 

 

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on liitetty maa-ainesluvan yhteyteen. Sen 

mukaan kaivannaisjätettä syntyy arviolta yhteensä noin 35 100 m
3
 –ktr. Sivukivet 

(27 000 m
3
) läjitetään sivukiven läjitysalueelle ja käytetään ottamisalueen maisemoin-
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nissa. Myös pintamaat (8 000 m
3
) ja kivipöly tai kivituhka (100 m

3
) käytetään maise-

moinnissa. Muuta kaivannaisjätettä ei synny. 

 

 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 30.8. -

28.9.2012. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti 

nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. 

Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu sanomalehti Keskisuomalaisessa 31.8.2012. 

Asianosaisille on lähetetty 29.8.2012 erityistiedoksianto hakemuksesta.   

 

Lausunnot  

Toimintaa koskien ei ole pyydetty lausuntoja. 

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Hakemuksesta ei määräaikaan mennessä jätetty yhtään muistutusta tai mielipidettä. 

 

Tarkastukset 

Alueella on tehty aikaisempaan maa-aineslupaan liittyvä valvontakäynti 7.6.2012, josta 

on tehty muistio. Alue on luvan valmistelijalle tuttu eikä erillistä tarkastuskäyntiä ym-

päristölupahakemuksen johdosta ole katsottu tarpeelliseksi.   

 

Hakijan kuuleminen 

Koska hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja eikä muistutuksia tai mielipiteitä jätetty, ei 

hakijan kuuleminen ole ollut tarpeen. 

 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Suomen Kivivalmis-

te Oy:lle luvan rakennuskiven louhintaan Jyväskylän kaupungin Korpilahden kylän ti-

lalla Perämaa 179-430-7-9. Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen ja tämän pää-

töksen lupamääräysten mukaisesti.  

 

Toiminta 

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

Louhintaa, poraamista sekä kuormauksia ja kuljetuksia saa tehdä hakemuksessa 

esitetyn mukaisesti arkisin (ma-pe) klo 6.00 – 22.00. Räjäytyksiä saa tehdä klo 

8.00 – 20.00 välisenä aikana. Satunnainen työskentely lauantaisin ja arkipyhinä on 

mahdollista klo 7.00 – 18.00 välisenä aikana. Arkipyhinä ei saa kuitenkaan tehdä 

räjäytyksiä. (VNA 800/2010 8 §)   

 

Melu ja tärinä 

2. Louhintatoiminnasta liikenne mukaan lukien aiheutuva melu ei saa ylittää asunto-

jen piha-alueilla päivällä klo 7 - 22 melun keskiäänitasoa 55 dB(A) eikä yöllä kes-

kiäänitasoa 50 dB(A). Loma-asutukseen kuuluvilla alueilla melutaso ei saa ylittää 
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klo 7 - 22 keskiäänitasoa 45 dB(A) eikä yöllä keskiäänitasoa 40 dB(A). (YSL 43 §, 

NaapL 17 § ja VNA 800/2010 7 §) 

 

3. Melun leviäminen melulle altistuvien kohteiden suuntaan on pyrittävä minimoi-

maan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi pintamaa- ja sivukivikasojen sijoitte-

lulla, vaimennetulla poravaunulla sekä louhinnan etenemissuunnan valinnoilla. 

(YSL 43 §, NaapL 17 §, VNA 800/2010) 

 

4. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa mitattava louhintatoiminnan aiheuttama me-

lutaso. Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on suoritettava 

ympäristöministeriön ohjeen ”Ympäristömelun mittaaminen 1/1995” mukaisesti 

louhimon ja murskauslaitoksen ollessa normaalissa toiminnassa. Mittaustulokset ja 

-raportti on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 

kuukauden kuluessa mittausten suorittamisesta. Mikäli melutasojen ohjearvot ylit-

tyvät, on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin toiminnasta 

aiheutuvan melutason alentamiseksi esimerkiksi ottoalueen rakenteellisia suojauk-

sia lisäämällä ja esitettävä raportissa toimenpiteet, joilla melutasojen ohjearvot ali-

tetaan lähimmissä altistuvissa kohteissa. (YSL 43, 55 §, NaapL 17 §) 

 

5. 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, mikäli kohteesta ei ole aikaisempaa pätevää 

riskianalyysiä. (YSL 43 §)  

 

Päästöt ilmaan 

6. Louhinnasta syntyvää pölyä tulee torjua käyttämällä pölynsidontalaitteistolla varus-

tettuja poravaunuja tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estävää tekniikkaa. 

Toiminnasta aiheutuva pöly ei saa ylittää ilman laatua koskevan valtioneuvoston 

asetuksen ilmanlaadusta (38/2011) mukaisia ohjearvoja. (YSL 43 §, VNA 38/2011, 

VNp 800/2010 4 §) 

 

7. Liikennealueita tulee hoitaa niin, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. 

Tarvittaessa liikennealueita tulee kastella. (YSL 43 §)   

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

8. 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 §) 

 

9. Öljyvahinkojen varalta alueelle varataan imeytysainetta. Mahdollisesta öljyonnet-

tomuudesta on ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja luvan valvojalle. 

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

rallisten jätteiden vastaanottoluvan saaneeseen paikkaan. (YSL 7, 8, 43, 45 §)  

 

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

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

toehtoisesti alue voidaan myös esimerkiksi asfaltoida tiiviiksi. (YSL 7, 8, 43 §) 

 

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

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

 

Jätteet ja vaaralliset jätteet 

12. 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 §) 

 

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

nettäväksi asianmukaisiin käsittelypaikkoihin. Myös käymälä- ja saniteettijätteet 

on käsiteltävä asianmukaisesti. (YSL 43, 45 §, JL 11, 28, 35 §) 

 

Muut toimet, joilla ehkäistään ja vähennetään pilaantumista 

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

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

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

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

 

Kirjanpito ja raportointi 

15. 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  

- toimintajaksot 

- 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 

 

Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kol-

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

 

16. 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 §) 
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17. Toiminnan olennaisesta muuttumisesta, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanhar-

joittajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä Jyväskylän kaupungin ympäris-

tönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, 8 §, YSA 30 §)  

 

18. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan 

tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. 

(YSL 4, 5 §, YSA 37 §) 

 

19. Luvansaajan on nimettävä louhimon ympäristönsuojelusta vastaava hoitaja, jolla 

on tehtävään riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on il-

moitettava kirjallisesti Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

(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-

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 jatkolupa aiemmalle tarvekiven louhintatoiminnalle samalla, mutta uu-

delleen rajatulla alueella. Toiminnasta, lupamääräykset ja suojaetäisyydet asutukseen 

huomioiden, ei oletettavasti aiheudu kohtuutonta rasitusta naapureille. Toimintaa ei 

ole sijoitettu kaavan tai muiden sijoitusmääräysten vastaisesti.  

 

Lupamääräyksissä annetut ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tehtävät sekä lupahake-

muksessa mainitut suojatoimet huomioiden, voidaan louhimon 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. 
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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 melulle altistuvissa kohteissa. Melun ja 

sen leviämisen rajoittamiseksi toiminnalle on asetettu hakijan esittämät toiminta-ajat 

muiden kuin räjäytysten osalta. Valtioneuvoston asetuksessa 800/2010 esitetyt aikara-

joitukset eivät koske kyseistä toimintaa, koska etäisyys lähimpään asuinrakennukseen 

on yli 500 metriä. Räjäytysten aiheuttama melu on erityisen häiritsevää, impulssimais-

ta ja ääni kuuluu etenkin korkeilta paikoilta erittäin kauas, joten sen toiminta-aikaa on 

rajoitettu erikseen. (lupamääräys 1) 

 

Melutasoa koskevat määräykset on annettu lähimpänä olevien altistuvien asuinraken-

nusten suojaamiseksi. Määrätyt melun enimmäistasot ovat samat kuin valtioneuvoston 

päätöksessä melutason ohjearvoista (933/92). Yöaikaiset melurajat on asetettu, koska 

toiminta-aika klo 6.00 – 7.00 on yöaikaa. (lupamääräys 2) 

 

Louhintatoiminnasta ei oletettavasti aiheudu suhteellisen etäällä asutuksesta olevan si-

jaintinsa vuoksi merkittävää meluhaittaa. Meluhaitat rajoittuvat lähinnä räjäytyshet-

kiin, jolloin niiden vaikutus kokonaismelutasoon jää hyvin pieneksi. Meluhaitta tulee 

kuitenkin pyrkiä pitämään mahdollisimman vähäisenä esimerkiksi lupamääräyksessä 

mainituilla yksinkertaisilla toimilla. Määräys mahdollisista melumittauksista on annet-

tu valvonnallisista syistä ja meluntorjunnan riittävyyden varmistamiseksi. Luvan val-

voja määrittelee melumittauksen tarpeellisuuden esimerkiksi valitusten perusteella. 

(lupamääräykset 3 ja 4) 

 

Räjäytysten aiheuttaman tärinän haitallisten vaikutusten välttämiseksi on tärinälle 

mahdollisesti alttiit kohteet ja niiden kunto selvitettävä etukäteen mahdollisten haitto-

jen todentamiseksi. Riskianalyysin toimenpiteisiin tulee kuulua ainakin kiinteistöjen 

katselmustarpeen selvittäminen, räjäytyksissä syntyvien tärinöiden johtuvuuden selvit-

tämistarpeen kartoitus sekä sopivien räjähdysainemäärien käytön varmistaminen. (lu-

pamääräys 5) 

 

Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että 

louhinnasta, työmaaliikenteestä ja muista toiminnoista aiheutuvat pölypäästöt pidetään 
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mahdollisimman pieninä. Valtioneuvoston asetuksessa (38/2011) on annettu raja-arvot 

pölyn määrälle ilmassa. (lupamääräykset 6 – 7)    

 

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 8 – 

11, 13) 

 

Vaaralliset jätteet on merkittävä jätelain 16 §:n mukaisesti. Siirtoasiakirjoja edellyte-

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

seksi. (lupamääräys 12) 

 

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 ja muun toiminnan 

asianmukaisesta järjestämisestä. (lupamääräys 14) 

 

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. (lupamääräys15) 

 

Määräyksellä varmistetaan tiedonkulku viranomaisille tilanteissa, joissa ympäristölle 

on aiheutunut tai saattaa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa. (lupamääräys 16) 

 

Toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristö-

luvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan pysyvästä tai pitkäai-

kaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan kannalta olennaisista muutoksista sekä esi-

tettävä suunnitelma todettujen ympäristöhaittojen poistamiseksi. (lupamääräys 17)    

 

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 18)    

  

Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan louhimon 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 

19)    

 

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 §).  
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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 §) 

 

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) 

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  

Suomen Kivivalmiste Oy, Petäjävedentie 3, 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 13.12.2012. 

Valitusosoitus on liitteenä.  

 

LIITTEET Valitusosoitus 
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