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ASIA 

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

kainen yhteislupa kalliokiviaineksen ottoon sekä kiviaineksen louhintaan ja murskauk-

seen ja asfalttijätteen vastaanottoon ja käsittelyyn. Lisäksi alueen maisemointia varten 

alueelle vastaanotetaan pilaantumattomia maa- ja kiviaineksia. Päätös sisältää ympä-

ristönsuojelulain 199 §:ssä ja maa-aineslain 21 §:ssä tarkoitetun ratkaisun aloittaa toi-

minta muutoksenhausta huolimatta. 

HAKIJA  

Maansiirto Viiala Oy 

Viialantie 101 

41660 Toivakka 

Y-tunnus: 0611598-4 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Toiminta sijoittuu Viialankallio 179-409-7-72 kiinteistölle Jyväskylän kaupungin Ora-

vasaaren kylään.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Kallion louhinta ja murskaus on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 

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

otto ja käsittely on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:ssä viitatun liit-

teen 1 taulukon 2 kohdan 13 f perusteella. Kalliokiven irrottaminen on maa-

ainesluvanvaraista maa-aineslain 4 § 1 momentin perusteella.  

 

Maa-aineslain 7 §:n perusteella maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee 

kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 

§:n kohtien 6 a ja b sekä kohdan 12 b perusteella kunnan ympäristönsuojeluviran-

omainen käsittelee kivenlouhintaa ja siirrettävää murskaamoa sekä alle 50 000 tonnin 

vuotuista asfalttijätteen käsittelyä koskevan lupa-asian.   

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus on tullut vireille 19.4.2018 ja sitä on täydennetty 

4.6.2018.  

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Jyväskylän maalaiskunnan 21.10.2008 louhintaan ja murskaukseen myöntämä määrä-

aikainen ympäristölupa päättyy 31.12.2018. Alueella on voimassa Jyväskylän kau-

pungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 10.5.2011 myöntämä maa-aineslupa, jonka 

voimassaolo päättyy 16.6.2021.  
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Alueella ei ole asemakaavaa. Toiminta sijoittuu alueella voimassa olevan Oravasaaren 

osayleiskaavan EO- (maa-ainesten ottoalue) ja M-2 (maa- ja metsätalousvaltainen 

alue) alueille.  

   

HANKEALUEEN SIJAINTI JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Sijainti 

 

Toiminta sijaitsee Oravasaaressa noin 4 km Vaajakosken taajamasta etelään 4-tien ja 

Oravasaarentien (tie nro 644) välisellä alueella noin 130 metriä Oravasaarentien länsi-

puolella.  

 

Lähin vakituinen asuinrakennus sijaitsee noin 330 metriä kiinteistön rajalta itään. 

Louhintarajasta etäisyys lähimpään asuinrakennukseen on hieman pidempi, noin 350 

metriä. Lähin loma-asunto sijaitsee noin 460 metriä louhintarajasta koilliseen. Alle 

500 metrin etäisyydellä louhintarajasta ei sijaitse muita asuin- tai loma-rakennuksia. 

 

Luonnonolot ja maisema 

Alueella on ollut aikaisempaa ottotoimintaa ja kiviaineksen murskausta, joten alue ei 

ole luonnontilainen. Alueen pohjoisosaa ei ole vielä avattu.  Ympäristöhallinnon Kar-

palo-karttapalvelun mukaan ottamisalueen läheisyydessä ei ole erityisiä luontoarvoja 

eikä suojeltavia lajeja. Alue ei sijaitse maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvok-

kaassa kulttuuriympäristössä eikä siellä sijaitse kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ra-

kennetun kulttuuriympäristön kohteita.  

 

Louhittavaksi suunnitellun alueen maanpinnan korkeimmat kohdat sijaitsevat pohjois-

osassa noin tasolla N2000 + 142 m, josta maanpinta laskee ottamisalueen itäreunaan 

noin tasoon N2000 +123 m ja lännessä noin tasoon N2000 + 133 m.  

 

Pohja- ja pintavedet 

Ottamisalue ei sijoitu pohjavesialueelle. Alueen pohjavedenpinnan korkeus ei ole tie-

dossa. Lähin luokiteltu pohjavesialue (Oravasaaren II-luokan pohjavesialue, nro) si-

jaitsee noin 500 metrin etäisyydellä ottamisalueesta itään. Lähialueella ei ole talousve-

sikäytössä olevia kaivoja.   

 

Lähin pintavesi (Päijänne, Oravasaarenselkä) sijaitsee noin 400 metriä ottamisalueen 

rajasta itään. Vedenpinta Oravasaarenselällä on noin tasossa N2000 +80,8 m. Otta-

misalueen lounaispuolella noin 700 metrin etäisyydellä on Onkilampi, jossa vedenpin-

ta on tasolla N2000 + 125,6 m.  

 

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

 

Kyseessä on toiminnassa oleva ottamisalue, jolla kallionlouhinta- ja murskaustoimin-

taa on tarkoitus jatkaa voimassaolevan maa-ainesluvan mukaisella alueella. Ottamis-

alueen eteläosa on jo louhittu, mutta pohjoisosa on vielä avaamatta.  
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Ottamissuunnitelma käsittää noin 5 ha:n ottamisalueen. Lupaa haetaan 10 vuodeksi 

kokonaismäärältään 230 000 m3:n kalliokiviaineksen ottamiseen.  Vuotuinen otta-

mismäärä vaihtelee ja on enintään 72 000 m3. Ottamista on tarkoitus jatkaa II-

vaiheessa tilan länsiosaan ja pohjoiseen.  

 

Nykyinen pohjataso alueella on noin N2000 +116 - 116,5 m. Hakemuksen mukaan ot-

tamisalueen rajaus on sama kuin nykyisessä maa-ainesluvassa ja alin ottotaso (N2000 

+115) on 30 cm nykyistä tasoa alempi. Ottaminen etenee nykyisestä rintauksesta kohti 

pohjoista, mutta ottamisjärjestys tarkentuu ottamisen edetessä.   

 

Tiedot ottamisalueesta 

 Ottamisalueen pinta-ala: 5 ha 

 Pohjaveden korkeustiedot: Ei tiedossa 

 Alin ottotaso: + 115 m, N2000 

Ottamismäärä ja –aika 

 Maa-aines: kalliokivi 

 Haettu kokonaismäärä: 230 000 m3 

 Vuotuinen otto: 18 000- 72 000 m3 

 Ottamisaika: 10 vuotta 

 

Ottamisalue rajataan maastoon maapenkoilla ja lippusiimoilla sekä tarvittaessa aidalla. 

Alueelle on rakennettu uusi tieyhteys ja sille on asennettu puomi. Tulotien varressa on 

alueen toiminnoista kertova infotaulu.  

 

Varastointi tapahtuu aluksi tilan eteläosassa nykyisellä varastointialueella kaivualueen 

ulkopuolella, mutta oton edetessä varastointi siirtyy ottamisalueelle. Jalostettuja lajik-

keita varastoidaan keskimäärin 1-2 vuoden tarvetta varten. Tukitoimintoalue sijoittuu 

myös alueen eteläosan varastointialueelle.  

 

Alueen vedet purkautuvat nykyisen tilanteen mukaisesti alueen itäpuolelta maastoon.  

 

Ympäristöluvanvarainen toiminta käsittää kalliokiven louhinnan ja murskauksen siir-

rettävällä murskauslaitoksella sekä pilaantumattomien maa-ainesten vastaanottoa ja 

loppusijoittamista maisemointitarkoituksessa. Alueelle tuodut maa-ainekset käytetään 

maisemointiin alueen luiskiin. Lisäksi alueelle vastaanotetaan ja murskataan asfalttijä-

tettä. 

 

Kiviaineksen ottotoimintaan kuuluvia vaiheita ovat kallion louhinta poraamalla ja rä-

jäyttämällä, ylisuurten kivien rikotus kaivinkoneeseen kiinnitetyllä iskuvasaralla ja 

louheen murskaus tuotteiksi siirrettävällä murskauslaitoksella sekä kiviaineksen las-

taus ja kuljetus varastoalueille.   

 

Toiminta-ajat:  

 
Toiminto päivittäinen  

toiminta-

aika 

Viikoittainen 

toiminta-

aika 

Murskaus 7-22 ma-pe 

Poraus 7-21 ma-pe 

Rikotus 8-18 ma-pe 
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Räjäytys 8-18 ma-pe 

Kuljetus ja 

kuormaus 

6-22 ma-pe, tar-

vittaessa la 

klo 7-18 

 

Louhintaa ja murskausta tehdään tarpeen mukaan 15.8 -15.6 välisenä aikana. Kuljetus-

toimintaa on ympärivuotisesti tarpeen mukaan. Räjäytyksiä tehdään keskimäärin 4 – 6 

kertaa vuodessa.  

 

Liikennöinti tapahtuu alueen pohjoispuolitse rakennettua uutta tieyhteyttä pitkin Ora-

vasaarentielle.  

 

Tuotanto ja käytettävät raaka-aineet  

 

Kallion louhinta ja murskaustoiminta 

Pintamaat alueelta poistetaan kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla. Kiviaines irrote-

taan poraamalla ja louhimalla. Kallion poraus tapahtuu hydraulisella porauskalustolla. 

Porauksessa käytetään pölynkeräysjärjestelmällä varustettua poravaunua.  

 

Räjäytyksestä jäävät ylisuuret lohkareet rikotaan kaivinkoneeseen kiinnitetyllä hyd-

raulisella iskuvasaralla. Louhe lastataan kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla siirret-

tävään murskauslaitokseen, joka koostuu 3-5 esi-, väli- ja jälkimurskainyksiköstä ja 

seuloista. Murskauksessa kiviaineksen kokoa pienennetään vaiheittain haluttuun rae-

kokoon. Murskan käyttövoima tuotetaan aggregaatilla.  

 

Murska sijoitetaan ottoalueen pohjalle mahdollisimman lähelle rintausta ja sitä siirre-

tään oton etenemisen mukaan. Valmiit murskeet kuljetetaan pyöräkuormaajalla varas-

tokasoihin ja kuorma-autoilla edelleen käyttökohteisiin.  

 

Murskeita valmistetaan vuodessa keskimäärin 50 000 t ja enintään 220 000 t. Enim-

mäismurskausmäärä sisältää kaikki murskattavat lajikkeet. Tuotteet varastoidaan län-

sipuoliselle varastointialueelle.   

 

Alueelle vastaanotetaan louheita enintään 10 000 t vuodessa ja pilaantumattomia kai-

vumaita maisemointitarkoituksessa enintään 30 000 t vuodessa. Yhteensä alueen luis-

kiin sijoitetaan enintään 35 000 m3 pilaantumattomia kaivumaita kohteista, jotka eivät 

ole olleet esim. teollisuus- tai polttoaineen jakelu- ja varastointikäytössä. Asfalttijätettä 

otetaan vastaan ja murskataan vuosittain enintään 5000 tonnia. Jäteasfalttia ei varas-

toida yli 3 vuotta alueella, vaan se toimitetaan hyödynnettäväksi kohteisiin, joissa on 

lupa sitä käyttää. Jäteasfaltin enimmäisvarastointimäärä on siten 15 000 tonnia. Murs-

kaus tapahtuu samalla murskalla kuin kalliokiven murskaus.  

Polttoaineet  

 

Työkoneet käyttävät kevyttä polttoöljyä enintään 200 t vuodessa. Kevyt polttoöljy va-

rastoidaan kaksoisvaippasäiliöissä tukitoiminta-alueella, jolla on kemikaalien käsitte-

lyä varten tarvittaessa nesteitä läpäisemätön ja reunoiltaan korotettu alue. Öljyjä käy-

tetään enintään noin 1 t vuodessa ja ne varastoidaan tukitoimintoalueella.  

 

Alueella säilytetään vain työkoneiden tarvitsemia poltto- ja voiteluaineita tuotannon 

aikana.  
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Räjähdysaineita (dynamiitti, aniitti ja ammoniumnitraatti) ei varastoida alueella, vaan 

ne tuodaan paikalle vasta, kun niitä tarvitaan.  

Liikenne 

Maksimituotannolla alueella käy keskimäärin 25 raskaanliikenteen ajoneuvoa vuoro-

kaudessa.  

 

Maisemointi ja jälkihoito 

 

Jälkihoidon avulla pyritään ottoalue liittämään mahdollisimman luontevasti ympäris-

töönsä. Alueen reunat louhitaan kaltevuuteen 7:1 siten, että korkeimmat kohdat teh-

dään tarvittaessa portaittain. Lopulliset reunaluiskat tehdään kaltevuuteen 1:3. Reu-

noille varastoidut pintamaat levitetään luiskiin ja pohjatasolle. Luiskiin ja pohjatasolle 

tuodaan myös muualta pilaantumattomia kaivumaita. Puusto alueelle uudistetaan 

luontaisesti ja tarvittaessa täydennetään istutuksin. Ottamistoimintaa on suunniteltu 

jatkettavan pohjoiseen ja länteen, joten näihin suuntiin ei ole tarkoituksenmukaista 

louhia porrastuksia tai tehdä lopullisia luiskauksia ensi vaiheessa. Jos ottaminen ei jat-

kuisi tulevaisuudessa, toteutetaan luiskat suunnitelmassa esitetyn mukaisesti.  

 

Kaivannaisjätehuoltosuunnitelma 

Kaivannaisjätteinä alueella muodostuu pintamaita yhteensä noin 50 000 m3. Pintamaat 

läjitetään alueen reunoille ja ne levitetään maisemoinnin yhteydessä alueen pohjata-

solle ja luiskiin.  

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  
 

Vaikutukset luonnonoloihin ja maisemaan 

Alueen läheisyydestä ei ole tunnistettu erityisiä luontoarvoja tai suojeltavia lajeja. 

Suunnittelualue ei sijaitse maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuu-

rimaisemassa ei alueella ole kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennetun kulttuu-

riympäristön kohteita.  

Päästöt maaperään ja vesiin 

 

Toiminta-alueen pintavedet johdetaan nykyiseen tapaan alueen itäreunalta maastoon. 

Toiminnasta ei muodostu jätevesiä. Normaalista toiminnasta ei arvioida aiheutuvan 

päästöjä maaperään ja pohjaveteen. Alueen läheisyydessä ei ole sellaisia vesistöjä, joi-

hin toiminnalla olisi vaikutusta, eikä alue sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle.    

 

Melu ja tärinä 

Melua aiheutuu etenkin porauksesta ja murskauksesta. Räjäytysmelu on hetkellistä. 

Tärinää aiheutuu vain räjäytyksistä.  

 

Nykyisen toiminnan melua on mitattu kertaluontoisesti 23.5.2018 lähimmältä koillis- 

ja itäpuoliselta asuin- ja lomakiinteistöltä. Mittausten aikana louhoksella oli käynnissä 

murskaus kaksivaiheisella murskalla, murskan syöttö, louheen rikotus, murskeen alta-

kanto varastokasaan, kuormaus ja kuljetus. Mittauspisteessä 1 noin 400 metrin etäi-

syydellä olevan asuinkiinteistön pihassa melutaso oli 50 dB (+/- 3dB) ja mittauspis-

teessä 2 noin 600 metrin etäisyydellä olevan lomakiinteistön pihassa melutaso oli 46 

dB (+/- 4 dB). Mittaustulosten perusteella asuinkiinteistön kohdalla päiväajan meluta-

so jää raja-arvon 55 dB alle. Sen sijaan lomakiinteistön kohdalla päiväajan melutason 

raja-arvo 45 dB ylittyy niukalti.  
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Parhaiten melua voidaan torjua sijoittamalla murska louhoksen pohjalle asutukseen 

nähden rintauksen suojaan. Hakijan tiedossa ei ole valituksia melusta nykyisen toi-

minnan aikana.  

 

Päästöt ilmaan 

Pölyämistä tapahtuu porausten, kaivausten, räjäytysten, murskauksen, kuormauksen, 

materiaalin liikuttelun ja liikennöinnin yhteydessä.  

 

Vuosittain syntyy hiilidioksidipäästöjä enintään 600 tonnia. Typpidioksidia syntyy 

enintään 1 tonnia vuodessa. Rikkidioksidia syntyy enintään 0,5 tonnia vuodessa. 

Hiukkasia syntyy enintään 1 tonnia vuodessa.  

 

Pölyn leviämisen estämiseksi porauskalustossa käytetään pölynkeräintä. ja murskaus-

laitoksessa pölyn leviämistä torjutaan mm. kesäaikaan kiviaineksen ja kulkuteiden 

kastelulla ja talvella suojaamalla seulastot ja huomattavat pölylähteet peittein tai kote-

loinnein. Vesi kasteluun otetaan alueella luonnostaan olevista vesistä. Murskan sijoit-

taminen asutukseen nähden louhintarintauksen suojaan vähentää myös pölyn leviämis-

tä. Varastokasat sijaitsevat ympäröivät maanpinnan alapuolella, eivätkä siksi pölyä 

ympäristöön. Kohteen sijainnista johtuen ei ilmanpäästöjen puhdistamiseksi tarvita 

erityistoimia.  Pölystä ei arvioida aiheutuvan haittaa ihmisille.  

 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen  

Toiminnassa syntyy vuosittain noin 500 kg yhdyskuntajätettä, jolle järjestetään asian-

mukainen jätehuolto. Metallijätettä muodostuu vuosittain 1000 kg. Öljyä sisältäviä jät-

teitä syntyy 800 kg vuodessa ja ne toimitetaan luvalliselle vastaanottajalle.  

 

Alueella varastoidaan vain kullakin toimintajaksolla syntyneet vaaralliset jätteet, jotka 

urakoitsija vie pois alueelta lähtiessään. Jätteet varastoidaan tiiviillä alustalla, lukitta-

vassa tilassa kukin jätelaji erillään.  

 

Vaarallisten jätteiden siirrosta laaditaan siirtoasiakirja. Panostustöissä mahdollisesti 

syntyvät räjähdysaineiden pahvipakkaukset poltetaan räjähteitä koskevan lainsäädän-

nön ja ohjeistuksen mukaisesti panostuspaikalla.  

 

Käyttötarkkailu 

Mahdolliset poikkeamat kirjataan ylös.   

 

Päästötarkkailu  

 Tarkkailu toteutetaan kulloinkin voimassaolevien lupien määräysten mukaisesti.  

 

Raportointi ja kirjanpito 

 Toimintaa tarkkaillaan ja siitä raportoidaan lupapäätöksessä määrättävällä tavalla.   

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN  

Alueelle on varattu imeytysainetta. Louhinnassa käytettäviä räjähdysaineita ei varas-

toida alueella, vaan ne tuodaan paikalle yleensä vasta räjäytyspäivänä. 

 

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA  
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Maansiirto Viiala Oy hakee lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta, kos-

ka toiminta vastaa nykyistä toimintaa ja toimintoja voidaan tehdä vielä voimassaole-

van ympäristöluvan mukaisen ehdoin ennen uuden luvan lainvoimaisuutta.  Vakuu-

deksi esitetään 5 000 euroa.   

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Lupa-

hakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan 8.6 – 9.7.2018 yleisesti 

nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17, 40100 Jyväsky-

lä. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu 8.6.2018 sanomalehti Keskisuomalaisessa. 

Asianosaiset (noin 500 m:n etäisyydeltä ottamisalueesta olevat asuin –ja lomakiinteis-

töt) on kuultu 5.6.2018 lähetetyllä virkakirjeellä.   

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Lupahakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia.   

Lausunnot  

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto on lausunnossaan 27.6.2018 todennut, 

että toiminnassa on noudatettava asetuksen (800/2010) 8 §:ssä mainittuja aikarajoja ja 

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

lutason ohjearvoja, eikä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (545/2015) mukaisia 

melun toimenpiderajoja asunnoissa tai muissa oleskelutiloissa ylitetä (asuinhuoneet 

päiväajan klo 7–22 keskiäänitaso LAeq 35 dB). Melua aiheuttavat toiminnot tulee pyr-

kiä tekemään silloin, kun tuulensuunta on häiriintyvistä kohteista poispäin. Pölyhaittaa 

ei saa aiheutua ja pölyämistä tulee vähentää mm. säätämällä ajonopeudet alhaisiksi, 

toimintaympäristöä on kasteltava ja kasteluajankohdista on pidettävä kirjaa. Metsäi-

nen vyöhyke asutuksen suuntaan tulisi säilyttää. Luvassa on edellytettävä selvitettä-

väksi lähikiinteistöjen talousveden hankintatapa ja talousvesikaivojen laaduntarkkailu. 

Lähialueen talousvesikaivojen veden laatu tulee tutkia ennen toiminnan aloittamista ja 

sen jälkeen kolmen vuoden välein. Vedestä on tutkittava E.coli, koliformiset bakteerit, 

pH, väri, sähkönjohtavuus, sameus, rauta, nitraatti, nitriitti, ammonium ja permanga-

naattiluku. 

 

Keski-Suomen Ely-keskuksen liikennevastuualueella ei ole ollut huomautettavaa ha-

kemuksen johdosta.   
 

Tarkastukset ja neuvottelut 

Alueelle on tehty viimeisin maa-aines- ja ympäristölupatarkastus 24.5.2018.  

 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

Hakija on 8.8.2018 päivätyssä vastineessaan ympäristöterveysjaoston esittämään kesä-

taukoon ja lauantain toiminta-aikarajoitukseen todennut, että ei näe tarvetta muuttaa 

toiminta-aikoja haetusta ja viittaa tehtyyn melumittaukseen. Toimintaa ei muutoin-

kaan ole välttämättä vuosittain eikä jatkuvasti lauantaisin. Hakija ei näe tarvetta kai-

vovesitarkkailuun, koska hakijan käsityksen mukaan alueen kiinteistöt kuuluvat Ora-

vasaaren vesiosuuskunnan viemäriverkostoon.  

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTON RATKAISU 
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Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto myöntää Maansiirto Viiala Oy:lle 

ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kivenlouhintaan ja –

murskaamiseen, asfalttijätteen vastaanottoon ja murskaukseen sekä pilaantumattomien 

maa- ja kiviainesten vastaanottoon ja loppusijoittamiseen sekä maa-aineslain 4 §:n 

mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottamiseen Oravasaaren kylään Viialankallio 179-

409-7-72 tilalle.  

 

Jaosto myöntää luvan aloittaa toiminta ennen kuin päätös on lainvoimainen.  

 

Kivenlouhinnassa ja murskaustoiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta 

kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 

(800/2010). Asetus säätää toimintojen vähimmäisvaatimukset silloin, kun toimintaan 

on oltava ympäristölupa. Edellä mainitun lisäksi on noudatettava hakemusta ja tämän 

päätöksen lupamääräyksiä. 

 

 

1. Alin ottotaso on N2000 + 115,30 m ja otettavan aineksen määrä on enintään 

230 000 m3. (MAA 11 §) 

 

2. Valvonnan helpottamiseksi on alueella oltava riittävästi alinta ottotasoa osoit-

tavia, selvästi näkyviä korkeusmerkkejä. Myös ottamis- ja louhinta-alueen ra-

jat on merkittävä selvästi maastoon ennen ottamistoiminnan aloittamista. 

(MAA 7§) 

 

3. Ottamisalueen raja on työn aikana merkittävä selvästi havaittavalla varoittaval-

la merkinnällä, esimerkiksi lippusiimalla ja louhinta-alueen rajalle on asennet-

tava kulkemisen estävä ja kestävä aita tai vastaava kiinteä este sekä varoitus-

kyltit ilmoittamaan ottoalueesta ja louhinnasta. Aidat ja muut merkinnät on pi-

dettävä jatkuvasti kunnossa. (MAL 11§, MAA 7 §) 

 

4. Louhoksen pohja on muotoiltava siten, ettei louhosalueelle lammikoidu vesiä. 

Louhoksen mahdolliset kuivatusvedet tulee johtaa siten, ettei niistä aiheudu 

vettymishaittaa naapurikiinteistöille. (MAA 11 §) 

 

5. Ottamisalueen reunat on luiskattava vähintään kaltevuuteen 1:3 ja luiskauksiin 

voidaan käyttää muualta tuotavia pilaantumattomia kaivumaita.  Alueella ei 

hyväksytä pystysuoria seinämiä kuin väliaikaisena ratkaisuna. (MAL 11 §, 

MAA 8§).  

 

6. Maa-ainesten ottaminen ja jälkihoitotoimet on mahdollisuuksien mukaan teh-

tävä vaiheittain ottamisen edistyessä. Alueelle varastoidut pintamaat tulee 

käyttää ottamisalueella uuden biologisesti aktiivisen aluskasvillisuuden ja 

puuston kasvualustan aikaansaamiseksi. Alueella on pidettävä vähintään 2 

vuotta ennen ottotoiminnan päättymistä tarkastus, jossa selvitetään jatkosuun-

nitelmat ja maisemointitarve. (MAL 7 §) 

 

7. Kun luvan voimassaoloaika on päättynyt tai luvassa myönnetty maa-

ainesmäärä on otettu, on luvanhaltijan pyydettävä valvontaviranomaista suorit-

tamaan alueella lopputarkastus, jossa tarkastetaan jälkihoidon ja muiden lu-

paan liittyvien toimenpiteiden toteutuminen. (MAA 7 §) 
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Ympäristöluvan lupamääräykset:   

 

Toiminta-aika ja tuotanto 

 

8. Louhintaa ja murskausta saa tehdä enintään 3 kk vuosittain. Kalliokiven lou-

hintaa ja murskausta tai alueelle muualta tuotujen maa-ainesten käsittelyä 

murskaamalla ei saa tehdä 1.6 -31.8 välisenä aikana, viikonloppuisin (la-su) 

ja arkipyhinä. Poikkeustapauksissa mm. laiterikkojen tai muun ulkopuolisen 

syyn takia murskausta voidaan kuitenkin jatkaa 14.6 saakka. Poraus on tehtä-

vä ennen murskausjakson aloittamista. Murskausta saa tehdä arkisin (ma-pe) 

klo 7-22, porausta arkisin (ma-pe) klo 7-21 ja rikotusta sekä räjäytyksiä arki-

sin (ma-pe) klo 8-17. Kuormaamista ja kuljetuksia sekä pilaantumattomien 

maa-ainesten käsittelyä murskausta lukuun ottamatta voidaan tehdä ympäri-

vuotisesti arkisin ma-pe klo 6-22, poislukien arkipyhät. (YSL 52 §, VNA 

800/2010 8 §) 

 

9. Alueelle saa vastaanottaa asfalttijätettä enintään 5000 t vuodessa ja enim-

mäisvarastointimäärä alueella on 15 000 tonnia. Vastaanotettuja materiaaleja 

saa varastoida enintään 3 vuotta ennen niiden käsittelyä tai hyödyntämistä. 

Asfalttijäte ei saa sisältää kivihiilitervaa, vaarallista jätettä kuten öljyä tai vaa-

rallisia kemikaaleja, eikä siihen kuulumatonta materiaalia.  

 

10. Alueen maisemoinnissa voi hyödyntää enintään 35 000 m3 pilaantumattomia 

maa-aineksia siten, että hyödyntäminen tapahtuu maa-ainesluvan mukaisella 

louhinta-alueella. Louhitun alueen pohjalle saa sijoittaa enintään 0,5 m:n ker-

ros maa-aineksia. Reunaluiskaukset on tehtävä vähintään kaltevuuteen 1:3 tai 

loivemmiksi. Alueelle sijoitettava materiaali on tasattava siten, että siihen ei 

jää vettä kerääviä painanteita. Pintaan on laitettava vähintään 20-30 cm:n 

vahvuinen kasvukerros. Kasvukerroksena voidaan käyttää vain tähän tarkoi-

tukseen alueelle luontaisesti sopivaa maa-ainesta.  

   

Päästöt ilmaan 

11. Pölypäästöt tulee pitää kaikessa toiminnassa mahdollisimman pieninä. Luvan 

haltijan on huolehdittava alueella liikennöitävien teiden ja laitosalueen pääl-

lysteiden kunnosta sekä alueiden puhtaanapidosta. Pölyn leviämistä on vä-

hennettävä rakenteellisin toimenpitein kuten laitteiston koteloinnilla, kastelul-

la ja aineksen alhaisella putoamiskorkeudella ja pölylähteiden sijoittamisella 

mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Poravaunu tu-

lee olla varustettu pölynkeräimellä. Varastointialuetta ja laitosalueen liiken-

nöitäviä teitä on kasteltava tarvittaessa (YSL 52 §, VNA 800/2010 4 §) 

 

12. Poravaunujen ja murskaamon pölynpoistojärjestelmät on pidettävä hyvässä 

kunnossa ja niiden kunto on tarkistettava toiminta-aikana päivittäin. Pölyn-

poistojärjestelmän rikkoutuessa tai jonkin muun päästöjä olennaisesti lisäävän 
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häiriön sattuessa on laitoksen päästöjä aiheuttava toiminta keskeytettävä, 

kunnes järjestelmä on korjattu tai häiriö poistettu. Samoin toiminta on kes-

keytettävä tilanteessa, joissa pölynpoistojärjestelmää ei voida käyttää nor-

maalilla teholla esimerkiksi pakkasen vuoksi. (YSL 52§, VNA 800/2010 4§) 

 

13. Alueilla, joilla asutaan, on loma-asutusta tai oleskellaan, eivät toiminnasta 

kokonaisuudessaan aiheutuvat hiukkaspäästöt saa ylittää hengitettävien hiuk-

kasten (PM10) osalta valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (79/2017) 

annettua raja-arvoa 50 µg/m3 (24 tunnin keskiarvo). (YSL 52 §, VNA 

800/2010 5 §, VNA79/2017 4§)  

 

Melu ja tärinä 

14. 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 keskiäänitasoa 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, VNA 800/2010 7 §). 

 

15. Melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan tulee estää aseman raken-

teilla (esim. koteloinnit, syöttösuppilon kumitus). Myös kiviseinämillä, murs-

kekasojen ja meluavien toimintojen sijoittelulla sekä louhinnan etenemis-

suunnan valinnoilla on pyrittävä minimoimaan melun leviämistä häiriintyvien 

kohteiden suuntaan. Murska ja rikotin on sijoitettava toiminta-alueen alim-

malle tasolle ja kalliorintauksen suojaan. Porauksissa on käytettävä vaimen-

nettua poravaunua. (YSL 52 §, NaapL 17 §, VNA 800/2010)  

 

16. Räjäytystyöt on mitoitettava ja räjäytysaineet valittava siten, että räjäytyksistä 

ja niistä aiheutuvasta tärinästä ei aiheudu vahinkoa tai haittaa alueen ulkopuo-

lisille kiinteistöille, asuin- tai muille rakennuksille tai talousvesikäytössä ole-

ville kaivoille. Räjäytysten ajankohdista on ilmoitettava kirjallisesti ainakin 

lähimmälle itäpuoliselle asuinkiinteistölle viimeistään viikkoa ennen räjäytys-

ten toteuttamista. (VNA 800/2010 13 §)  

 

Jätteet ja vaaralliset jätteet 

17. Alueen jätehuolto on järjestettävä siten, että jätteistä ei aiheudu epäsiisteyttä 

eikä haittaa ympäristölle. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja 

toimitettava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. (YSL 52, 58§, JL 

11, 28, 35 §) 

 

18. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on varastoitava tiiviillä alustalla kate-

tussa ja lukitussa tai valvotussa tilassa siten, että vuototapauksissa jätteet saa-

daan kerättyä talteen. Jätteiden laadut tulee ilmetä niiden varastointipakkauk-

sesta. Erilaatuisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin 
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jätteisiin. Vaarallisia jätteitä saa alueella varastoida ainoastaan toimintajakso-

jen aikana (YSL 52 ja 58 §:t, JL 13, 15,16,17 §) 

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

19. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai polttoainesäiliöt on 

sijoitettava tiiviisiin suoja-altaisiin, joiden tilavuus on 1,3 kertaa suurempi 

kuin polttoainesäiliön tilavuus. Suoja-altaat varustetaan katoksilla tai sadeve-

den poisto- ja erotuslaitteella. Altaisiin kertynyt vesi poistetaan säännöllisesti. 

Säiliöiden tulee olla lukittavia ja ne tulee varustaa lapon estimellä sekä yli-

täytön estimellä. (YSL 52 §) 

 

20. Tukitoiminta-alueiden maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden 

tai muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy 

maaperään ja pohjaveteen estyy. Poltto- ja voiteluaineiden varastointi, jakelu 

ja käsittely tulee tapahtua nesteitä läpäisemättömällä ja reunoiltaan korotetul-

la alueella. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia, öljyä vuotavia työkoneita 

tai kalustoa. Alueella ei saa pestä kalustoa (YSL 16, 17, 52 §, VNa 800/2010 

9 §) 

 

21. Öljyvahinkojen varalta alueella tulee olla imeytysainetta. Mahdollisesta öljy-

onnettomuudesta on ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja luvan 

valvojalle. Öljyllä likaantunut maa ja imeytysaine sekä muut öljyiset jätteet 

toimitetaan vaarallisten jätteiden vastaanottoluvan saaneeseen paikkaan (YSL 

16, 17, 52 ja 58 §:t).  

 

22. Alueen valumavedet on ohjattava alueelta hallitusti siten, etteivät ne aiheuta 

pintavesien pilaantumista tai vettymishaittaa toiselle kuuluvalla alueella tai 

vesistön kuivumista. Toiminnasta ei saa päästä vesistöön jätevesiä, jotka ai-

heuttavat vesistön pilaantumista tai roskaantumista. (YSL 52 §) 

 

Muut toimet, joilla ehkäistään pilaantumista 

 

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

käsiteltävä kiinteistöllä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, 

pölyämistä, terveyshaittaa, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaa-

raa eikä muutakaan haittaa ympäristölle tai naapureille. (YSL 52, 58 §, JL 13, 

28 §)  

 

24. Luvanhaltijan on seurattava toimialansa parasta käytettävissä olevaa tekniik-

kaa ja sen kehittymistä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. 

(YSL 6, 7 ja 52 §) 

Tarkkailu 
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25. Ilmanlaadun mittaukset tulee valvontaviranomaisen määräyksestä suorittaa, 

mikäli toiminnasta aiheutuvasta pölyämisestä valitetaan ja on perusteltu syy 

epäillä ohjearvojen ylittymistä. (YSL 52 §, VNA 38/2011, VNA 800/2010 5 

ja 13 §)  

 

26. Alueen normaalista toiminnasta liikenne mukaan lukien aiheutuva melutaso 

lähiympäristössä on mitattava vuosittain lähimmän lomakiinteistön pihasta.  

Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on suoritettava 

ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 ”Ympäristömelun mittaaminen” mukai-

sesti louhinnan ja murskauksen ollessa normaalissa toiminnassa. Mittausra-

porttiin on merkittävä, mitkä työvaiheet olivat käynnissä mittausajanjaksolla. 

Lisäksi raporttiin on liitettävä kartta, josta käy ilmi mittauspiste, melulähtei-

den ja meluesteiden sijainnit. Mittaustulokset ja – raportti on toimitettava Jy-

väskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluttua 

mittausten suorittamisesta. Mikäli mittaustulokset osoittavat melutason raja-

arvojen ylittyvän asumiseen tai loma-asumiseen käytettävillä alueilla, tulee 

hakijan liittää raporttiin suunnitelma, jossa esitetään konkreettiset meluntor-

junnan toteuttamistoimenpiteet ja toteuttamisaikataulu ohjearvojen alitta-

miseksi häiriintyvissä kohteissa. (YSL 52 §, VNA 800/2010 13 §)  

 

27. Toiminnan aiheuttamaa tärinää on mitattava jokaisen räjäytysjakson aikana 

lähimmältä asuinkiinteistöltä ulkopuolisen mittaajan toimesta, kun panostus 

on alueella aiemmin käytettyä suurempi. Tehdyn mittauksen perusteella voi-

daan lisämääräyksiä antaa tärinän vähentämistoimista. Toiminnanharjoittaja 

voidaan määrätä mittaamaan tärinää myös muilta asuinkiinteistöiltä, mikäli 

valvontaviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. (YSL 52 §)  

 

Kirjanpito ja raportointi 

28. Jokaisen toimintajakson aloittamisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle 

kirjallisesti. Toiminnan olennaisesta muuttumisesta, toiminnan lopettamisesta 

tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä Jyväskylän 

kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 52) 

 

29. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta 

merkityksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden 

kirjanpidosta on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaiselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Kirjanpidon tulee 

sisältää: 

- toiminta-ajat 

- louhitun ja murskatun kiviaineksen määrä, alueelle tuodun asfaltin ja ylijäämä-

maiden määrä, alkuperä, tuontipäivä ja laatu, alueelta poistoimitettujen asfaltti-

murskeiden määrä.   

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

- käytettyjen polttoaineiden kulutustiedot 
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- tiedot tehdyistä melu- ja tärinämittauksista  

- 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 kolmen vuo-

den ajan. (YSL 6, 62 §, JL 12 §)  

 

30. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, 

joista voi aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tulee ilmoit-

taa välittömästi ympäristötoimeen ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin va-

hinkojen torjumiseksi tai tapahtuman toistumisen ehkäisemiseksi. (YSL 52) 

 

31. Luvansaajan on nimettävä laitoksen ympäristönsuojelusta vastaava hoitaja, 

jolla on tehtävään riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteys-

tiedot on ilmoitettava kirjallisesti Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluvi-

ranomaiselle. (YSL 52) 

 

32. Toiminnanharjoittajan on asetettava 5000 euron suuruinen vakuus tai esitet-

tävä muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Va-

kuus on toimitettava valvontaviranomaiselle ennen asfalttijätteen vastaanotto-

toiminnan aloittamista. (YSL 59) 

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT  

 

Maa-aines- ja ympäristölupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset  

 

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

heutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai 

erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahin-

gollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön 

soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen. Lisäksi alu-

eella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava on katsottava, 

ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä tur-

mele kaupunki- tai maisemakuvaa.  

 

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

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

kuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään 

säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle 

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

myöskään ottaa ilman erityistä syytä vesistön rantavyöhykkeellä. 

 

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

kainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 

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

lupamääräysten vaikutus.  
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Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset 

ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden 

toimintojen kanssa: 

- terveyshaittaa; 

- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 

- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 

- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-

alueella; 

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

tonta rasitusta. 

 

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

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

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

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

jalla on säädetty. 

 

Kyseessä on olemassa oleva kallionottamisalue, jolle ympäristöluvan päättyessä hae-

taan yhteislupaa. Toimintaa alueella on ollut jo ainakin kahden 10 vuotisen lupakau-

den ajan, eikä toiminnasta mm. melusta ole tullut toiminta-aikana valituksia. Toiminta 

sijoittuu Jyväskylän yleiskaavan maaseutuelinkeinojen alueelle. Alueella ei ole ase-

makaavaa, joten toimintaa ei ole sijoitettu kaavan vastaisesti.  

 

Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Kyseessä ole-

va alue ei kuulu maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti tai maakunnallisesti ar-

vokkaisiin kallio- tai maisema-alueisiin ja siltä on jo puustoa laajalti poistettu.  

 

Ottamissuunnitelmaan rajatulta ottamisalueelta ei ole tiedossa maa-aineslain mukaisia 

erikoisia luonnonesiintymiä, kuten muinaisrantoja, törmiä, tasanteita, harjukuoppia tai 

muita vastaavia. Alueelta ei ole tiedossa arvokkaita biologisia luonnonesiintymiä ku-

ten harvinaisia tai uhanalaisia harju- ja kalliokasvillisuusesiintymiä, kallionaluslehto-

ja, lähteikköjä, uhanalaisten tai harvinaisten kasvien ja eläinten elinpaikkoja tai luon-

nonsuojelulain 29 §:n mukaisia luontotyyppejä, uhanalaisia tai suojeltavia lajeja tai 

niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.  

 

Edellä mainitun perustella alueella ei ole sellaisia maa-aineslaissa tarkoitettuja biolo-

gisia, geologisia tai maisemallisia arvoja, jotka estäisivät yhteisluvan myöntämisen. 

Ympäristönsuojelulain 41 § 3 momentin mukaan ympäristölupa-asiaa ratkaistaessa on 

noudatettava mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. Koska alueella tai 

toiminnan vaikutuspiirissä ei ole luonnonsuojelulain tarkoittamia suojeltavia luonto-

tyyppejä tai lajeja ja niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, ei lupa ole myöskään 

ristiriidassa luonnonsuojelulain säädösten kanssa.  

 

Toiminta-alueen rajalta on etäisyyttä lähimpiin häiriintyviin vakituisiin tai loma-

rakennuksiin ja niiden oleskelualueisiin 350 metriä, mikä täyttää toimintaan sovellet-

tavassa valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kiven-

murskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) annetun 300 vähimmäissuojaetäisyy-

den. Näin ollen toimintaa ei ole sijoitettu ympäristönsuojelulain tai sen nojalla annettu-
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jen asetusten sijoitusmääräysten vastaisesti. Riittävät suojaetäisyydet varmistavat, ettei 

toiminnasta ennalta arvioiden aiheudu maa-aineslain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettua 

vaaraa tai kohtuullisin kustannuksen vältettävissä olevaa haittaa asutukselle tai ympä-

ristölle.   

 

Meluhaittoja on arvioitu melumittaustuloksen, melulle altistuvien kohteiden sijainnin, 

määrän ja herkkyyden perusteella. Myös liikennöinti alueelta on huomioitu melun hai-

tallisuutta arvioitaessa. Melun terveyshaittojen arvioimiseksi on valtioneuvoston ase-

tuksessa 993/1992 melutason ohjearvoista määritelty asumista ja loma-asumista kos-

kevat keskiäänitasot. Nämä ohjearvot on valtioneuvoston asetuksessa 800/2010 muu-

tettu raja-arvoiksi. Jaosto katsoo, että tehdyn melumittauksen perusteella ja meluntor-

juntaa sekä toiminta-aikaa koskevat lupamääräykset huomioiden toiminta ko. paik-

kaan on sijoitettavissa niin, etteivät melutason raja-arvot missään louhintatilanteessa 

ylity lähialueen asuin- tai lomakiinteistöillä. 

  

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.   

 

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

ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-

räyksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, melun ja tärinän torjuntaan, jätehuoltoon sekä 

maaperään ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseksi. Ympä-

ristönsuojelulain 52 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon 

mm. toiminnan luonne ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen 

tekniikkaan. Toimittaessa hakemuksessa esitetyn tekniikan ja käytäntöjen sekä päätök-

sen lupamääräysten mukaisesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan 

käyttökelpoisen tekniikan ja käytännön mukaista. Toiminnan jätehuolto täyttää ympä-

ristönsuojelulain ja jätteiden hyötykäytön vaatimukset.  

 

Maa-ainesluvan yksityiskohtaiset perustelut 

  

Ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on 

noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jos 

nämä seikat eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta (MaL 11 §). 

 

Lupamääräyksellä 1 on ottamismäärä rajoitettu hakemuksen liitteenä olevan ottamis-

suunnitelman mukaiseksi. Ottamistasoksi on määrätty nykyinen ottamistaso, koska 

hakijan ilmoittaman mukaan kaivu käytännössä joka tapauksessa tehdään tasoon 

N2000 +115,3 m.  
 

Kaivualueen ja ottotason merkitsemisellä maastoon helpotetaan valvontaa sekä var-

mistetaan, että toiminta on ottamissuunnitelman rajausten mukaista sekä turvallista. 

(lupamääräys 3)  
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Varoitusmerkinnöillä sekä aitaamisella varmistetaan ulkopuolisten liikkujien turvalli-

suus alueella. (lupamääräys 4) 

 

Lupamääräyksellä varmistetaan kuivatusvesien hallittu johtaminen sekä vesien riittävä 

esikäsittely ennen alueelta poisjohtamista. (lupamääräys 5) 

 

Lupamääräys 6 on annettu alueen maisemoinnin ja asiallisen jälkikäytön varmista-

miseksi. 

 

Lupamääräys 7 on annettu valvonnan helpottamiseksi 

 

Lupaviranomainen katsoo, etteivät lupamääräykset ole luvansaajalle kohtuuttomia 

hankkeen laajuus ja siitä saatava hyöty huomioon otettuna.  

 

Ympäristöluvan yksityiskohtaisen perustelut 

Asutukselle aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen ehkäisemiseksi, terveys- ja yleisten 

viihtyisyyshaittojen ehkäisemiseksi on rajoitettu toiminnan vuosittaista kestoa enin-

tään 3 kuukauteen. Toimintaa lähinnä oleva asuinkiinteistö sijaitsee alle 500 m:n etäi-

syydellä, joten päivittäiset toiminta-ajat on määrätty pääsääntöisesti asetuksen 

800/2010 8§:n mukaisiksi ja siksi kuljetukset on kielletty lauantaisin. Kuljetusten osal-

ta ei ole esitetty erityisiä syitä, minkä takia em. 8 §:n kuljetuksia koskevasta toiminta-

ajasta voitaisi poiketa. Koska lähimmällä loma-asunnolla melutaso on mittauksen mu-

kaan korkea ja voi tietyissä tilanteissa ylittyä, on melutason raja-arvojen alittumisen 

varmistamiseksi määrätty poraus tehtäväksi eri aikaan muun toiminnan kanssa ja rajoi-

tettu rikotuksen toiminta-aikaa hakemuksessa esitetystä. (lupamääräys 8) 

 

Määräykset 9-10 rajaavat maa-ainesten vastaanoton ja asfaltin kierrätyksen lupahake-

muksessa esitetyn mukaiseksi. Sen, joka hyödyntää jätettä sijoittamalla tai levittämällä 

sitä maahan, on käytettävä jätettä vain maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestä-

vyyden kannalta tarpeellinen määrä tai siten, että sen käyttö muutoin vastaa mahdolli-

simman tarkasti tarvetta. Alueelle soveltumaton jäte voidaan käsitellä asianmukaisesti 

esimerkiksi ympäristöluvan jätteiden käsittelyyn omaavassa käsittelypaikassa. Pilaan-

tumattomiksi maa- ja kiviaineksiksi voidaan katsoa massat, joiden haitta-aine-

pitoisuudet ovat alle valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperän pilaantunei-

suuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annettujen alempien ohjearvojen. Jälkihoidon 

tulee olla suunnitelmallista ja määräyksillä jälkihoidosta varmistetaan, ettei ympäris-

tölle aiheudu haittaa tai vaaraa myöskään toiminnan päätyttyä.  

 

Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä ympäristön yleisen viih-

tyisyyden turvaamiseksi on huolehdittava siitä, että louhinnasta, murskauksesta, työ-

maaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pölypäästöt pidetään mahdolli-

simman pieninä. Liiallinen pöly saattaa aiheuttaa naapurille kohtuutonta rasitusta, ter-

veyshaittaa 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 11-13) 

 

Melutasoa koskevat määräykset on annettu lähellä olevien häiriintyvien kohteiden 

suojaamiseksi. Määräys perustuu valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista 
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(933/92), valtioneuvoston asetukseen 800/2010 sekä laadittuun meluselvitykseen. 

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

sin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa kohtuutonta rasitusta tai terveyshaittaa lä-

himmissä häiriintyvissä kohteissa. (lupamääräys 14) 

 

Melun ja sen leviämisen rajoittamiseksi on annettu määräyksiä toiminnan ja varasto-

kasojen sijoittamisesta sekä laitoksen rakenteeseen liittyvistä muista meluntorjunta-

toimenpiteistä ja meluesteiden sijoittumisesta. Murskausaseman ja varastokasojen si-

joittelulla on muissa vastaavissa tapauksissa todettu olevan huomattava vaikutus me-

lun leviämiseen. (lupamääräys 15)  

 

Räjäytyksistä aiheutuu maaperän kautta tärinää ja ilman kautta ilmanpaineaaltoja, jot-

ka voivat vaurioittaa mm. rakennuksia. Tärinän aiheuttamat vahingot rakennuksille 

ym. rakenteille voidaan estää huolellisella ennakkosuunnittelulla. Kallion räjäytyksistä 

aiheutuu ympäristöön äkillistä melua ja tärinää, joten räjäytyksistä ennakolta ilmoitta-

mista koskeva määräys on katsottu vielä erikseen tarpeelliseksi. (lupamääräys 16) 

 

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. (lupamääräykset 17-18) 

 

Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen ehkäisemiseksi on annettu mää-

räyksiä alueella varastoitavista polttoaineista ja öljytuotteista sekä niiden käsittelystä, 

työkoneiden pesusta ja huollosta, jätehuollosta, onnettomuuksiin varautumisesta ja ve-

sien johtamisesta alueelta. (lupamääräykset 19-23) 

 

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 24) 

  

Pölymittausvelvoite on annettu valvonnallisista syistä sekä pölyntorjuntatoimien te-

hostamistarpeen arvioimiseksi. Pölymittauksilla voidaan varmistaa, ettei ilmanlaatua 

koskevia ohje- tai raja-arvoja ylitetä (lupamääräys 25)  

 

Toiminnan melua on mitattu vain kerran lähimmällä loma-asunnolla. Mitattu melutaso 

oli varsin korkea ja tästä syystä on tarpeen seurata säännöllisesti melutilannetta. Mää-

räys säännöllisistä melumittauksista on annettu valvonnallisista syistä melutasojen to-

teamiseksi häiriintyvissä kohteissa ja meluntorjunnan riittävyyden varmistamiseksi. 

Mittaustulosten perusteella voidaan määrätä parantamaan meluntorjuntatoimia tai ra-

joittamaan päivittäistä toiminta-aikaa. (lupamääräys 26) 

 

Lupamääräys 27 on annettu valvonnallisista syistä tärinän heilahdusnopeuksien totea-

miseksi ja räjäytysten turvallisuuden varmistamiseksi tärinälle altistuvissa kohteissa.  

 

Määräys 28 on annettu valvonnallisista syistä. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien 

ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristöluvan haltijan on ilmoitettava valvontavi-
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ranomaiselle kunkin toimintajakson aloittamisesta sekä toiminnan pysyvästä tai pitkä-

aikaisesta keskeyttämisestä ja toiminnan kannalta olennaisista muutoksista.  

 

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. (lupamääräys 29)  

 

Määräys ilmoittaa häiriötilanteista on annettu valvonnallisista syistä ja toiminnasta 

mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi. (lupamääräys 30) 

 

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 (lupamää-

räys 31)  

 

Jätteen käsittelyä harjoittavalta on vaadittava ympäristöluvan yhteydessä vakuus tai 

muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuutta voidaan 

tarkistaa maisemoinnin etenemisen mukaan. 5000 euron vakuus on katsottu riittäväksi, 

kun huomioidaan maa-ainesluvassa jälkihoidon ja muiden alueen siistimis- ja turvalli-

suustoimenpiteiden toteutumisen varmistamiseksi määrätty vakuus. (lupamääräys 32) 

 

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin: 

 

Vastaus ympäristöterveysjaoston lausuntoon: 

 

Ympäristöterveysjaoston lausunto on huomioitu lupamääräyksissä ja luvan yleisistä 

perusteluista ilmenevällä tavalla. Kaivovesitarkkailua ei ole katsottu tarpeelliseksi, 

koska lähialueella (alle 500 m:n etäisyydellä) ei ole talousvesikaivoja. Lähin asuin- ja 

lomakiinteistö on liitetty yleiseen vesijohtoverkostoon.  

 

LUVAN VOIMASSAOLO JA PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Tämä päätös on voimassa 10 vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulopäivästä lukien.  

Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan 

muuttamiseen on haettava ympäristölupa. (MAL 10 §, 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§) 

 

Ympäristönsuojelulain 198 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaan toimintaa ei saa aloit-

taa tai muuttaa ennen kuin siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen. Ympäris-

tönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaan lupaviranomainen voi kuiten-

kin luvan hakijan pyynnöstä perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano 



 19 

tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta 

huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen.  

 

Rakennus- ja ympäristöjaoston näkemyksen mukaan toiminta voidaan aloittaa lupa-

päätöstä noudattaen ennen sen lainvoimaisuutta. Toiminta sijoittuu vanhalle ottamis-

alueelle, jossa vastaavaa toimintaa on ollut pitkään.  Hakemuksen kohteena oleva lou-

hinta-alue ei ole enää luonnontilainen ja siltä on pääosin puusto ja pintamaat poistettu. 

Toiminnan aloittaminen ei siten tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, koska alueella on 

voimassa oleva maa-aineslupa ja kyseessä on olemassa oleva toiminta. Toiminnalta 

vaaditaan ympäristönsuojelulain 101 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukainen 5000 euron 

vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamää-

räyksen muuttamisen varalle. Vakuuden on oltava voimassa luvan lainvoimaistumi-

seen saakka.  

 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 18.9.2018. Päätös on lainvoimainen 

30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta kyseistä päivää lukuun ottamatta, jos siitä ei 

valiteta.  

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3, 4, 4a, 6, 10, 11, 12, 20 § 

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (VNA 926/2005) 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 § 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 11, 12, 14-17, 27, 34, 39-40, 42-44, 48-49, 52, 58, 

62, 63, 70, 83-85, 89, 94, 113, 114, 190, 191, 198, 199 §  

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

Jätelaki (646/2011) 11-13, 15,16, 17, 28, 35, 121§ 

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNA 79/2017) 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) 

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-

jen ympäristönsuojelusta 800/2010 

Rakennus- ja ympäristöjaoston 5.12.2017 hyväksymä Jyväskylän kaupungin maa-

ainestaksa 

 

VAKUUS 

Hakijan tulee toimittaa ennen ottamistoiminnan aloittamista 30 000 euron (6 000 € 

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

ja maisemointivelvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi. Vakuuden tulee olla 

voimassa siihen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toi-

menpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty, kuitenkin vähintään 24 kuu-

kautta ottamisluvan päättymisen jälkeen. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa luvan 

voimassaoloaikana. (MAL 12 §)  

  

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisen yhteisluvan käsittelystä viranomai-

sessa voidaan periä maksu (MAL 23 §).  

 

Tämän yhteislupapäätöksen käsittelymaksu on 5539 euroa. Yhteislupamaksuun sisäl-

tyy ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaista oikeutta aloittaa 
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toiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pääasi-

an yhteydessä perittävä 370 euron lisämaksu. Maksu perustuu rakennus- ja ympäristö-

lautakunnan 5.12.2017 vahvistamaan maa-ainestaksaan.  

 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN   
 

Ote päätöksestä  

 Maansiirto Viiala Oy 

Viialantie 101 

41660 Toivakka 
 

Jäljennös päätöksestä  

Keski-Suomen ELY-keskus E- ja L-vastuualueet, PL 250, 40100 Jyväskylä 

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto 

Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta  

 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 

190 § ja MAL 20§). Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Vaasan hallinto-oikeuteen. 

Valitusaika päättyy 18.10.2018. Valitusosoitus on liitteenä.  

LIITTEET 

Valitusosoitus  

 

 

 

 

 


