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ASIA 

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

ta, joka koskee soran murskausta. Kyseessä on uusi toiminta. Lisäksi haetaan lupaa 

aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta.  

 

HAKIJA 

Lemminkäinen Infra Oy/Kiviainestoiminta 

Vehkakuja 4 

40700 Jyväskylä 

Yhteyshenkilö: Juha Korhonen puh. 020 7154744 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Murskaustoiminta sijaitsee Jyväskylän kaupungissa Jyväskylän kylässä kiinteistöillä 

Hamppulan sora-alue 179-401-5-227.  

 

Kiinteistön haltija on hakija. 

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

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

mentin 7 e) kohdan mukaan toiminta on ympäristöluvanvaraista.  

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

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

ristönsuojeluviranomainen käsittelee murskausta koskevan lupa-asian. 

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on saapunut Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölau-

takunnalle 18.2.2010 ja sitä on täydennetty 8.3.2010.  
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TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Kiinteistölle on myönnetty 24.3.2003 maa-aineslupa 10 vuodeksi.  

 

Alueella ei ole asema- tai yleiskaavaa eikä Keski-Suomen maakuntakaavassa ole esi-

tetty alueelle varauksia.  

  

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Toiminta-alue sijaitsee Majajärven pohjoispuolella n. 2 kilometriä Hiekkapohjan taa-

jamasta luoteeseen. Alue rajautuu etelässä naapuritilan soranottoalueeseen. Ympäröi-

vät alueet ovat metsätalouskäytössä. Lähimpään vesistöön (Majajärvi) on toiminta-

alueelta matkaa n. 600 metriä. Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle ja lähin pohjavesi-

alue (Lintumäki nro 0941051) sijaitsee n. 400 metriä ottamisalueen itäpuolella.  

 

Lähin yksittäinen asuinrakennus, joka on tällä hetkellä luvan valmistelijan tietojen 

mukaan loma-asuntokäytössä, sijaitsee ottamisalueen länsipuolella n. 350 metrin etäi-

syydellä ottamisalueen reunasta. Majajärven rannalla n. 800 metrin etäisyydellä otta-

misalueen reunasta on useita loma-asuntoja. Lähimmät vakituisesti asutut kiinteistöt 

sijaitsevat yli 1,5 km:n etäisyydellä.  

 

Alueelle liikennöidään Laukaan kunnan puolelta Leppäveden taajaman pohjoispuolitse 

Vaajakoski - Tikkamannila tielle.   

 

LAITOKSEN TOIMINTA 

  

Yleiskuvaus toiminnasta 

Kyseessä on maa-ainestenottoalueella tapahtuva soran murskaus. Soran murskaus si-

sältää kiviaineksen oton rintauksesta, siirron murskaamoon, murskauksen ja varastoin-

nin siihen liittyvine oheistoimintoineen. Vuosittainen tarve on n. 50 000 tonnia sora-

murskeita, jonka tuottamiseen tarvitaan n. 20 – 40 työpäivää vuodessa. Maa-

ainesluvalla alueelta voidaan ottaa soraa n. 70 000 m
3
, joten keskimääräisellä tuotan-

nolla alueen sorat on otettu kolmessa vuodessa. Toiminta-ajat ja tuotantomäärät mää-

räytyvät tosin kysynnän mukaan. Kokonaismäärä ei voi kuitenkaan ylittää maa-

ainesluvan mukaista maksimiottomäärää. Alueelle voidaan tuoda kiviainesta muualta 

enintään 4900 t vuodessa.  

 

Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. Murskausta tehdään ympärivuotisesti 1-

3 kk:n ajan. Toiminta-aika on arkisin (ma-pe) klo 7.00 – 22.00. Raskasta liikennettä on 

pääosin klo 7.00 – 22.00. 

 

Alueella ei tehdä huoltoja eikä pesuja. Henkilökunnan paikoitus tapahtuu toiminta-

alueella siihen varatulla paikalla. Talousvesi tuodaan säiliössä ja kastelussa tarvittava 

vesi otetaan mahdollisuuksien mukaan maastosta.  

 

Tuotanto 
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Soramurskeita tuotetaan päivittäin keskimäärin 2500 tonnia ja maksimissaan 5000 

tonnia. Vuosittain soraa tuotetaan keskimäärin 50 000 tonnia ja maksimissaan 150 000 

tonnia.  

Prosessi 

Murskauslaitoksena käytetään siirrettävää Lokotrack-tyyppistä laitosta, joka koostuu 

esi-, väli- ja jälkimurskasta sekä seuloista. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää em. kom-

ponenteista koostuvaa ns. kiinteää laitosta. Kyseinen laitos vastaa Tielaitoksen julkai-

sun ”Asfalttiasemien ja kivenmurskaamoiden ympäristönsuojelu 1994”mukaista B- 

luokan laitosta. Murskauslaitos sijoitetaan kullakin käyntikerralla murskattavaksi tar-

koitetun kohteen läheisyyteen. Sähkö tuotetaan CAT 3412 tai vastaavalla aggregaatilla.  

 

Raaka-aineet, polttoaineet ja kemikaalit 

Laitos käyttää vuosittain kiviaineksia 50 000 tonnia ja koko toiminta-aikana n. 

150 000 tonnia. Muualta tuodaan kiviainesta enintään 4900 tonnia vuodessa.  

 

Laitos käyttää kevyttä polttoöljyä enintään 80 tonnia vuodessa. Voiteluöljyjä käytetään 

enintään 0.8 tonnia vuodessa. Polttoöljy varastoidaan kaksoisvaippasäiliössä tai säiliö 

sijoitetaan tilavuuttaan vastaavaan suoja-altaaseen. Keskimääräinen kertavarastointi-

määrä on n. 9 tonnia. Muut ympäristölle haitalliset aineet varastoidaan niille erikseen 

varatuissa säilytyspaikoissa.   

 

Tuotevarastot sijoitetaan siten, että niillä voidaan rajata ympäristöön leviävää melua ja 

pölyä. Pölyämisen ehkäisemiseksi käytetään tarvittaessa vesikastelua.  

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Päästöt ilmaan 

Toiminnasta syntyy jossain määrin pölyä. Tielaitoksen julkaisun ”Asfalttiasemien ja 

kivenmurskaamoiden ympäristönsuojelu 1994”mukaan B luokan laitoksen pölyleiju-

man suojaetäisyys pölylähteestä lähimpään häiriintyvään kohteeseen vapaassa tilassa 

on 300 metriä. Vastaavissa kohteissa suoritettujen mittausten perusteella murskauslai-

tokselta ilmaan pääsevä pöly laskeutuu tuulioloista riippuen 100- 300 metrin etäisyy-

dellä laitoksesta. Edellä esitetyn mukaan toiminta ei hakijan käsityksen mukaan tule 

missään tapauksessa aiheuttamaan merkittävää pölyhaittaa häiriintyvissä kohteissa. 

 

Lämpimänä vuodenaikana pöly sidotaan tarvittaessa vesikastelulla tuotteeseen. Kyl-

mänä kautena käytetään pressuja peittämään tuulelle alttiita kohtia, joista voi levitä pö-

lyä.   

 

Laitosalueen tiet ovat murskepintaisia. Alueelle johtavaa sorapintaista tietä kastellaan 

tarvittaessa pölyämisen estämiseksi.  

 

Melu  

Hakemuksen mukaan melua aiheuttavat murskaus ja ylisuurten kivien rikotus ja työ-

koneet. Melutaso murskauksessa ja rikotuksessa on n. 85 dB. Rikotus alueella on vä-

häistä/hetkellistä tai sitä ei tehdä lainkaan eikä siitä syntyvällä melulla ole juurikaan 

merkitystä. Porausta ja louhintaa ei tehdä lainkaan. Murskauksen tehollinen työaika on 

n. 80 % haetusta toiminta-ajasta, jolloin melua syntyy päivittäin n. 13 tuntia.  
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Kyseisen alueen maasto voidaan luokitella kokonaisuudessaan akustisesti pehmeäksi 

ja läjitetyt pintamaat muodostavat suojaavia meluvalleja tuotevarastojen lisäksi. Murs-

kauslaitteisto sijoitetaan kullakin käyntikerralla alimmalle mahdolliselle korkeustasol-

le, jolloin myös kuormauskalusto liikkuu alimmalla mahdollisella tasolla. 

Pintamaavallit ja tuotevarastot tulevat osaltaan pienentämään melun leviämistä häiriin-

tyvien kohteiden suuntiin toiminnassa luonnollisesti syntyvien rintausten lisäksi. 

Hakijan mukaan lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat n. 800 metrin päässä Maja-

järven rannalla. Hakijan käsityksen mukaan autiota rakennusta alueen länsipuolella ei 

voi pitää häiriintyvänä kohteena. Autiotalon suuntaan muodostuu tosin n. 8- 12 metrin 

korkuinen luontainen rintaus pintamaavallien lisäksi, joten melun ohjearvojen ylitty-

minen ko. kohteessa ei ole hakijan käsityksen mukaan mahdollista. Ottamisaluetta 

ympäröi joka suuntaan metsätalouskäytössä oleva normaali metsäinen maasto. Häiriin-

tyvien kohteiden suuntaan Majajärvelle päin on maasto ensimmäisen 400 metrin mat-

kalla topografialtaan hieman ottoaluetta korkeammalla tasolla, loppuosalla matkaa 

maanpinnan taso alempana muodostuen soistuneesta alueesta. Tielaitoksen (1994) op-

paassa akustisesti pehmeässä maastossa 55 dB:n meluvyöhykkeen on laskettu pahim-

massa tapauksessa esteettömässä maastossa leviävän murskausasemalta hieman yli 

400 metrin päähän. Tässä tapauksessa, missä laitteisto ja toiminnat saadaan rajattua 

aluetta ympäröivien vallien sisään, ei melun leviäminen voi olla missään tapauksessa 

Tielaitoksen julkaisussa esitettyä voimakkaampaa, eikä näin ollen voi ylittää häiriinty-

vissä kohteissa Majajärvi mukaan lukien valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mu-

kaisia arvoja. 

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

Hakijan mukaan toiminnasta ei aiheudu päästöjä veteen.  

 

Öljyvahingon varalta alueelle varataan imeytysainetta.  

 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen 

Toiminnassa syntyy vuosittain 500 litraa talousjätettä, jonka paikallinen jätehuoltoliike 

toimittaa kaatopaikalle. Metalliromua muodostuu vuosittain 2 tonnia ja se toimitetaan 

kierrätykseen paikallisten romuliikkeiden kautta. Jäteöljyt ja öljynsuodattimet kerätään 

niille erikseen varattuihin säilytysastioihin. Ongelmajätteiden kuljetuksen hoitaa L&T.  

Liikenne 

Raskasta liikennettä on arkisin klo 7.00 – 22. Raskasta liikennettä on 2 raskasta yksik-

köä työpäivää kohden.  

 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Toimintaa tarkkaillaan käyttöpäiväkirjalla, josta ilmenee päivittäin valmistetut tonni-

määrät, aseman toiminta-aika, tuotantolajikkeet, käytetyt raaka-aineet sekä ongelmajä-

tetiedot. Oksidien määrää seurataan käytetyn polttoaineen ominaispitoisuuksien ja 

polttoainemäärien perusteella. Merkittävistä häiriöistä tehdään merkintä käyttöpäivä-

kirjaan.  

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Kiviainesten valmistukseen ei liity merkittäviä onnettomuusriskejä. Aseman käyttö-

henkilökunta tarkkailee toimintaa koko ajan ja pysäyttää toiminnan häiriötilanteessa. 
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Pysäytys voidaan tarvittaessa tehdä useasta eri pisteestä. Työmaalla on varattuna imey-

tysturvetta öljyvahingon varalle. Asemalla on viranomaisten määräämät alkusammu-

tuskalustot ja henkilökunta on saanut tarvittavan opastuksen niiden käyttöön. Lem-

minkäinen Infra Oy kouluttaa oman henkilökuntansa ympäristövahinkojen varalle pi-

tämällä koulutustilaisuuden jokaisen murskaamon työntekijälle. Työmaalla pidetään 

kaksi kertaa kuukaudessa tarkastus, jossa kartoitetaan riskitekijät työturvallisuuden ja 

ympäristövahinkojen varalta sekä sovitaan toimenpiteet ja tarkistetaan aikaisemmin 

sovittujen toimenpiteiden toteutuminen.  

 

KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 

 

Alueella muodostuu pintamaita n. 7200 m
3
 ja ne poistetaan vaiheittain ja varastoidaan 

myöhempää maisemointikäyttöä varten. Kannot ja muu puuaines varastoidaan erikseen 

siten, että ne voidaan joko hakettaa paikalla tai viedä muualle haketettavaksi ja poltet-

tavaksi. Kannot ja muu puuaines voidaan käyttää käsittelyn jälkeen myös ottamisalu-

eella osana pintarakennetta.  Alueella ei suoriteta vesiseulontaa, eikä alueelle ole tar-

vetta rakentaa selkeytysallasta. Lietteitä ei synny. Mahdolliset ylisuuret kivet murska-

taan ja käytetään osana tuotteita. Kivituhka varastoidaan samalla tavoin muiden ki-

viaineslajikkeiden kanssa edelleen markkinoitavaksi. Varsinaisesta ottotoiminnasta 

eroavia ympäristövaikutuksia ei synny. Toiminnan seuranta ja tarkkailu hoidetaan osa-

na maa-aineslupaan liittyvää valvontaa.  

  

HAKEMUKSEN KÄSITTELY  

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 12.3 -

12.4.2010. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti 

nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. 

Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu sanomalehti Keskisuomalaisessa 12.3.2010. 

Asianosaiset on kuultu 10.3.2010 lähetetyllä virkakirjeellä.   

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Ympäristölupahakemuksesta ei ole määräajassa jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. 

 

Lausunnot  

Hakemuksesta on pyydetty lausunto perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaostolta. 

 

Perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaosto on lausunnossaan 29.4.2010 todennut 

seuraavaa: 

 

 Toiminnassa syntyvä melu ei saa ylittää lähimmässä häiriintyvässä kohteessa 

Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) melutason ohjearvoja LAeq 55 dB (klo 

7-22) ja LAeq 50 dB (klo 22-7). 

 Toiminta-alueen ja sinne johtavan tien hoito on järjestettävä siten (esim. kaste-

lu), ettei pöly pääse leviämään haitallisesti ympäristöön. 

 Alueelle tulee varata vettä kasteluun, mikäli olosuhteet eivät mahdollista veden 

ottamista maastosta. 

 Haitallisten aineiden (mm. öljytuotteet, polttoaineet) käsittely ja varastointi tu-

lee järjestää siten, että vuodot maaperään estetään. 
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 Raskaan ajoneuvoliikenteen määrä tulee täydentää. 

 

 

Tarkastukset ja neuvottelut 

Alueella on tehty tarkastuskäynti 3.5.2010. Tarkastuspöytäkirja on liitetty ympäristö-

lupa-asiakirjoihin.   

 

Hakijan kuuleminen 

Hakija toteaa 30.4.2010 lähettämässään vastineessaan Jyväskylän kaupungin ympäris-

töterveysjaoston lausuntoon seuraavaa:  

 

 Hakemuksen mukainen toiminta ei nosta melutasoja lähimmissä häiriintyvis-

sä kohteissa yli Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisten tasojen 

toiminnan missään vaiheessa. 

 

 Alueelle johtavan tien läheisyydessä ei ole häiriintyviä melulle tai pölylle alt-

tiita kohteita, tietä tullaan siitä huolimatta tarpeen vaatiessa kastelemaan. 

 

 Alueelle tuodaan tarvittava kasteluvesi säiliöllä, mikäli veden saanti ei maas-

tosta ole mahdollista. 

 

 Haitalliset aineet varastoidaan hakemuksessa esitetyn mukaisesti, niin ettei 

niistä aiheudu vaaraa ympäristölle. 

 

 Ympäristöluvan mukainen toiminta aiheuttaa arviolta 2 raskaan ajoneuvon 

päivittäisen käynnin alueella. Kiviainesten kuljetusmäärät eivät lisäänny 

murskauksen yhteydessä, vaan pysyvät samansuuruisina riippumatta siitä mil-

laisina lajikkeina ne kuljetetaan alueelta.  

 

 Tulee huomioida, että toiminta alueella rajoittuu väistämättä kohtuullisen ly-

hytaikaiseksi alueen vähäisen kiviainesmäärän vuoksi (maa- aineslain mukai-

nen kokonaismäärä n. 70 000 m
3
 ktr).  

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää luvan Lemminkäinen 

Infra Oy/Kiviainestoiminnalle Jyväskylän kaupungin Jyväskylän kylän Hamppulan so-

ra-alue 179-401-5-227 tilalla tapahtuvaan soran murskaamiseen. Toimintaa tulee har-

joittaa lupahakemuksen ja tämän päätöksen lupamääräysten mukaisesti.  

 

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin  

Ympäristöterveysjaoston esittämät seikat on huomioitu pääpiirteissään lupamääräyk-

sissä.   

 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 

Toiminta-aika 

1. Murskausta saa tehdä arkisin (ma-pe) klo 7.00 - 22.00. Murskausta ei saa tehdä 

1.7- 31.7 välisenä aikana, viikonloppuisin tai arkipyhinä. (YSL 43 §, NaapL 17 §).  
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Tuotanto 

2. Laitoksen toiminta-aikana murskattava kiviainesmäärä saa olla enintään 150 000 

tonnia. (YSL 43 §) 

 

Melu  

3. Soran murskauksesta liikenne mukaan lukien aiheutuva melu ei saa ylittää asunto-

jen piha-alueilla päivällä klo 7 - 22 melun keskiäänitasoa 55 dB eikä yöllä keski-

äänitasoa 50 dB. Loma-asutukseen kuuluvilla alueilla melutaso ei saa ylittää klo 7 - 

22 keskiäänitasoa 45 dB eikä yöllä keskiäänitasoa 40 dB. (YSL 43 §, NaapL 17 § 

ja VNp 993/92) 

 

4. Melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan tulee estää laitoksen rakenteilla 

(esim. koteloinnit, syöttösuppilon kumitus). Myös laitoksen, murskekasojen ja pin-

tamaakasojen sijoittelulla on pyrittävä minimoimaan melun leviämistä häiriintyvi-

en kohteiden suuntaan. (YSL 43 §, NaapL 17 §, VNp 993/92) 

 

5. Toiminnanharjoittajan on mitattava kertaluonteisesti murskauksen sekä toiminta-

alueen liikenteen aiheuttama melutaso kolmen ensimmäisen toimintakuukauden 

aikana lähimmällä loma-asunnolla (Majaharju RN:o 5:207). Mittaukset on teetet-

tävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on suoritettava ympäristöministeriön oh-

jeen 1/1995 ”ympäristömelun mittaaminen” mukaisesti murskauslaitoksen ollessa 

normaalissa toiminnassa. (YSL 43 §, VNp 993/92) 

 

6. Mittausraporttiin on merkittävä, mitkä työvaiheet olivat käynnissä mittausajanjak-

solla. Lisäksi raporttiin on liitettävä kartta, josta käyvät ilmi mittauspiste, murs-

kauslaitoksen, iskuvasaran ja meluesteiden sijainnit sekä selvitys siitä mitä muuta 

kalustoa oli samaan aikaan toiminnassa. (YSL 43 §, VNp 993/92) 

 

Mittaustulokset ja – raportti on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuo-

jeluviranomaiselle 2 viikon kuluttua mittausten suorittamisesta. Mikäli melu-

tasojen ohjearvot ylittyvät, on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä välittömiin toi-

menpiteisiin toiminnasta aiheutuvan melutason alentamiseksi esimerkiksi laitos-

alueen rakenteellisia suojauksia lisäämällä. Tehdyn mittauksen perusteella voidaan 

myös antaa lisämääräyksiä muista melun vähentämistoimista ja uusintamittauksis-

ta. Uusintamittauksia voidaan edellyttää myös myöhemmin, mikäli toiminnasta va-

litetaan ja on perusteltu syy epäillä melutason ohjearvon ylittymistä. (YSL 43 §,  

YSL 58 §, VNp 993/1992, NaapL 17 §) 

 

Päästöt ilmaan 

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

päätöksen (480/96) mukaisia ohjearvoja. Ilmanlaadun mittaukset tulee valvontavi-

ranomaisen määräyksestä suorittaa, mikäli toiminnasta aiheutuvasta pölyämisestä 

valitetaan ja on perusteltu syy epäillä ohjearvojen ylittymistä. (YSL 43 §, VNp 

480/96) 

 

8. Murskauksesta syntyvää pölyä tulee vähentää kastelemalla kiviainesta tai koteloi-

malla laitteistot. Myös varastokasojen ja murskauslaitoksen sijoittelulla on pyrittä-

vä vähentämään pölyn leviämistä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. (YSL 43 §) 
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9. Liikennöintialueita tulee hoitaa niin, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäi-

seksi. Tarvittaessa liikennealueita tulee kastella.  

 

Päästöt maaperään ja vesiin 

10. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai polttoainesäiliöt on sijoi-

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

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

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

la lukittavia ja ne tulee varustaa lapon estimellä sekä ylitäytön estimellä. (YSL 43 

§) 

 

11. Öljyvahinkojen varalta alueelle varataan imeytysainetta. (YSL 7, 8, 43 ja 45 §:t, JL 

6§).  

 

12. Tankkauspaikat on sijoitettava tiiviille kemikaaleja kestävälle alustalle (esim. ke-

mikaaleja läpäisemätön muovikalvo). Alusta on varustettava reunoilla aineiden 

ympäristöön valumisen estämiseksi. (YSL 7, 8, ja 43 §:t) 

 

13. Alueen valumavedet on ohjattava alueelta hallitusti siten, etteivät ne aiheuta pinta-

vesien pilaantumista tai vettymishaittaa toiselle kuuluvalla alueella. Toiminnasta ei 

saa päästä vesistöön jätevesiä, jotka aiheuttavat vesistön pilaantumista tai roskaan-

tumista. (YSL 43 §, JäteA 8 §)  

 

Jätteet ja ongelmajätteet 

14. Toiminnassa syntyvät ongelmajätteet (jäteöljyt ym.) on varastoitava tiiviillä alus-

talla katetussa ja lukitussa tai valvotussa tilassa. Ongelmajätteiden määristä ja nii-

den eteenpäin toimittamisesta on pidettävä kirjaa. (YSL 43, 45 §:t, JL 6 ja 19 §:t) 

 

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

nettäväksi asianmukaisiin käsittelypaikkoihin. (YSL 43 ja 45 §:t, JL 6 ja 17 §:t) 

 

Muut toimet, joilla ehkäistään ja vähennetään pilaantumista 

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

tävä kiinteistöllä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, 

terveyshaittaa, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan 

haittaa ympäristölle tai naapureille. (YSL 43 ja 45 §:t, JL 6 ja 19 §:t) 

 

Kirjanpito ja raportointi 

17. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta merki-

tyksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpi-

dosta on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle seu-

raavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.  

 

 Kirjanpidon tulee sisältää  

- toiminta-ajat  

- murskatun aineksen määrät 

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

- käytettyjen polttoaineiden kulutustiedot 
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- tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista tilan- 

teista ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet 

- tiedot toiminnasta aiheutuneista valituksista ja niiden seurauksena tehdyistä toi-

menpiteistä  

 

Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen 

vuoden ajan. (YSL 5, 46§, JäteL 51§) 

 

18. 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 ja 76 §:t, YSA 30 §) 

 

19. Murskaustoiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle kirjalli-

sesti aloitustarkastuksen tekemistä varten. Toiminnan olennaisesta muuttumisesta, 

toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava 

viipymättä Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, 81§, 

YSA 30 §)  

 

20. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan 

tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. 

(YSL 4, 5 §, YSA 37 §) 

 

21. Luvansaajan on nimettävä murskauslaitoksen ympäristönsuojelusta vastaava hoita-

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

dot on ilmoitettava kirjallisesti Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaiselle. (YSL 43 §) 

    

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 

Yleisperustelut 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa 

harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, 

toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetus-

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. 
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Kyseessä on uusi toiminta, joka sijoittuu haja-asutusalueelle eikä alueella ole oikeus-

vaikutteista asema- tai yleiskaavaa. Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle. Jyväskylän 

kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että Lemminkäinen Infra 

Oy/Kiviainestoiminnan soran murskaustoiminta hakemuksessa esitetyllä sijoituspai-

kalla täyttää luvan myöntämisen edellytykset, mikäli annettuja lupamääräyksiä nouda-

tetaan.  

 

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 mm. toimin-

nan luonne ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. 

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 häiriintyvissä kohteissa. Melun ja sen 

leviämisen rajoittamiseksi on asetettu toiminnalle aikarajoituksia ja annettu määräyk-

siä toiminnan ja varastokasojen sijoittamisesta sekä laitoksen rakenteeseen liittyvistä 

meluntorjuntatoimenpiteistä. (lupamääräykset 1 ja 4) 

 

Lupamääräys 2 on hakijan esityksen mukainen. 

 

Melutasoa koskevat määräykset on annettu lähellä olevien häiriintyvien kohteiden suo-

jaamiseksi. Määräys perustuu valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista 

(933/92). (lupamääräys 3) 

 

Määräys melumittauksista on annettu valvonnallisista syistä ja meluntorjunnan riittä-

vyyden varmistamiseksi. Mittauksen uusimista voidaan erikseen myöhemmin vaatia, 

jos se luvan ehtojen valvomisen ja meluntorjunnan riittävyyden varmistamisen kannal-

ta on tarpeen. (lupamääräykset 5 ja 6) 

 

Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että 

murskauksesta, työmaaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pölypäästöt 

pidetään mahdollisimman pieninä. Liiallinen pöly saattaa aiheuttaa naapurille kohtuu-

tonta rasitusta, terveyshaittaa sekä ympäristön pilaantumisesta. Pölylle on asetettu raja-

arvo ilman laatua koskevan valtioneuvoston päätöksen (480/96) mukaisesti. Pölyä ja 

sen leviämistä voidaan vähentää erilaisin pölyntorjuntatoimin, joista on annettu luvas-

sa tarpeelliset määräykset. Mittausvelvoite on annettu valvonnallisista syistä sekä pö-

lyntorjuntatoimien tehostamistarpeen arvioimiseksi (lupamääräykset 7- 9)    

 

Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen ehkäisemiseksi on annettu määrä-

yksiä alueella varastoitavista polttoaineista, niiden käsittelystä, työkoneiden pesusta ja 
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huollosta, valumavesien johtamisesta, jätehuollosta ja onnettomuuksiin varautumises-

ta. (lupamääräykset 10- 16) 

 

Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedon-

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

määräyksillä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä laitoksen toiminnasta 

ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. (lupamääräys 17) 

 

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 18 ja 

19)    

 

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 20)    

  

Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan laitoksen asianmukainen hoito ja kunnos-

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

lainsäädäntö ja määräykset. Vastuuhenkilön on oltava selvillä toiminnan ympäristö-

vaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta. (lupamääräys 

21)    

 

LUVAN VOIMASSAOLO  

 

Päätös on voimassa toistaiseksi. Luvan haltijan tulee tehdä hakemus lupamääräysten 

tarkistamiseksi 31.12.2020 mennessä. Toiminnan päästöjä ja niiden vaikutuksia lisää-

vään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristölupa 

(YSL 28 §).  

 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 

määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa-

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

19 §) 

 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

  

Ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaan lupaviranomainen voi luvan hakijan pyynnöstä 

määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä nou-

dattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen 

lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle.  

 

Lemminkäinen Infra Oy/Kiviainestoiminta on esittänyt hakemuksessaan ympäristön-

suojelulain 101 §:n mukaisen pyynnön toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muu-

toksenhausta huolimatta. Pyyntöä perustellaan seuraavasti:  
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Alue on ollut viimevuodet vähäisellä käytöllä, mutta tarkoituksena on aloittaa toiminta 

kesällä 2010. Ilman aloituslupaa voi aloittaminen siirtyä hyvinkin vuosia eteenpäin, 

jolloin alueen maa-aineslupa umpeutuu ja joudutaan sen osalta uuteen lupakäsittelyyn. 

Toiminnanharjoittaja pyrkii kaikissa tapauksissa tarjoamaan tuotteitaan logistisesti 

mahdollisimman edukkaalta paikalta, mikä parantaa toiminnan kilpailukykyä, vähen-

tää kalliita kuljetusmatkoja ja pienentää hiilidioksidi- ym. kuljetuksista aiheutuvia 

päästöjä. Ympäristönsuojelulakiin on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi ilmanmuutoksen 

torjunta ja kestävän kehityksen tukeminen. Mikäli ympäristönsuojelulain mukaiseen 

toimintaan on muutoin luvanmyöntämiseen tarvittavat edellytykset olemassa, ei lakiin 

kirjattuja tavoitetta tule missään tapauksessa vesittää jättämällä toiminnan harjoittami-

sen kannalta oleellinen aloituslupa myöntämättä. Kyseisellä alueella on toimintaa har-

joitettu voimassa olevien maa- aineslupien puitteissa kulloistenkin tarpeiden mukai-

sesti ja niin jatkossakin tullaan toimimaan. Aloitusluvan myöntäminen ei tee mahdol-

lista valitusta hyödyttömäksi, mutta varmistaa toiminnan jatkumisen alueella ja otta-

misen loppuun saattamisen sekä alueen maisemoinnin kohtuullisessa aikataulussa. 

Vakuudeksi esitetään 4000 euroa. 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, että hakijalle myönnetään lupa aloittaa toi-

minta ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen. Hakijan tulee asettaa ennen toiminnan 

aloittamista 4000 euron vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen 

kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. (YSL 101 §) 

 

Aikataulu- ja taloudellisista syistä johtuen murskaustoiminnan mahdollisimman nopea 

aloittaminen on tärkeää. Murskaustoiminnan aloittaminen lupapäätöstä noudattaen 

mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ei tee muutoksenhakua tässä tapauksessa 

hyödyttämäksi. Alue on jo avattu edellisen maa-ainesluvan haltijan toimesta, joten 

alueen ympäristö on jo maa-ainesluvan nojalla tapahtuneen ottamistoiminnan myötä 

muuttunut peruuttamattomasti ja hakija voi maa-ainesluvan perusteella joka tapauk-

sessa irrottaa soran alueelta. Hakijan esittämien selvitysten ja lupaehtojen mukaan 

toimittaessa, toiminnasta ei aiheudu sellaista pilaantumista tai ympäristön peruuttama-

tonta muutosta, jotka tekisivät muutoksenhaun tarpeettomaksi. Vakuus on asetettu 

ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten 

muuttamisen varalle. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa vakuuden mää-

rän.  

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 7, 8, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 58, 96, 97, 101, 105 § 

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

 Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 15, 19, 51, 52 § 

Jäteasetus (1390/1993) 22 § 

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992)  

Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista (VNp 480/1996) 

Kaupunkirakennelautakunnan 16.12.2008 § 17 hyväksymä Jyväskylän kaupungin ylei-

set jätehuoltomääräykset  

Rakennus- ja ympäristölautakunnan 17.12.2008 §14 hyväksymä Jyväskylän kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa  
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain 105 §:n ja vesilain 21 luvun 9 §:n mukaan näiden lakien mu-

kaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä viranomaisessa voidaan periä 

maksu.  

 

Tämän päätöksen ympäristölupamaksu on 2300 euroa. Maksu perustuu rakennus- ja 

ympäristölautakunnan 17.12.2008 § 14 vahvistamaan Jyväskylän kaupungin ympäris-

tönsuojeluviranomaisen taksaan. 
 

Lisäksi peritään ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaista oikeutta aloittaa toiminta 

muutoksenhausta huolimatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pääasian yhtey-

dessä 300 euron lisämaksu.  

  

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

Lemminkäinen Infra Oy/Kiviainestoiminta Vehkakuja 4, 40700 Jyväskylä 

 

Jäljennös päätöksestä  

 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä 

Perusturvalautakunta, ympäristöterveysjaosto, Väinönkatu 1 a B, 40100 Jyväskylä   

 

Ilmoitus päätöksestä  

 Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta. 

 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla ja Keskisuomalainen-lehdessä.  

 

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. Valitusosoitus on liitteenä.  

 

LIITTEET 

Valitusosoitus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


