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TOIMINNAN SIJAINTI 

 
 

Toiminta sijoittuu Jyväskylän kaupungin (179) Palokan kylään (404) kiinteistöille Palokan 
kalliolouhos (RN:o 66:1, aikaisempi kiinteistötunnus 180--408--66--7), Kuntaraitala (RN:o 
60:1), Huuhankaato I (RN:o 66:16) sekä Nuutti (RN:o 8:128). Asfalttiaseman osoite on 
Pykälistönkuja 33, 40270 Palokka. 

 
 
 
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 
 

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin kohta 4 sekä 
ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin kohdat 7c ja 7e. Lupaviranomaisena toimii 
ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin kohdan 13 g perusteella aluehallintoviras- 
to, koska alueella käsitellään jätteeksi luokiteltavia purettua asfalttia yli 10 000 tonnia vuo- 
dessa. 
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VIRANOMAISTA KOSKEVA MERKINTÄ 

 
Keski-Suomen ympäristökeskus on lakkautettu 31.12.2009. Valtion aluehallinnon uudis- 
tamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 §:n mukaan 
ympäristökeskuksissa vireillä olevat asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain 
(896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastolle, siirtyvät 1.1.2010 vastaavalle alueelli- 
sesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. 

 
Ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomaisena toimii Keski-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus. 

 
 
 
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 
 

•  Keski-Suomen ympäristökeskuksen 9.5.2006 Lemminkäinen Oyj:lle myöntämä 
ympäristölupa (Dnro KSU-2005-Y-468/111) louhinta-, murskaus- ja asfalttiaseman toimin- 
nalle sekä jäteasfaltin käsittelylle tilalla Palokan kallioalue (180-408-66-7). 

 

 
•  Keski-Suomen   ympäristökeskuksen   10.7.2008   antama   päätös   (Dnro   KSU-2005-Y- 

468/111) ympäristöluvan siirtämisestä Lemminkäinen Oyj:ltä Lemminkäinen Infra Oy:lle 
 
 

•  Jyväskylän maalaiskunnan ympäristölautakunnan 10.10.2006 (§ 86) 10 vuodeksi myön- 
tämä maa-ainesottolupa kiinteistölle Palokan kalliolouhos (180-408-66-7). 

 

 
•  Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 27.10.2009 (Dnro 2591/09) 12 

vuodeksi myöntämä maa-ainesottolupa kiinteistöille Kuntaraitala (179-404-60-1), Huu- 
hankaato I (179-404-66-16) ja Nuutti (179-404-8-128). Lupa ei ole lainvoimainen, koska 
siitä on valitettu hallinto-oikeuteen. 

 
Osan hakemuksessa esitetyistä alueista (Kuntaraitala, Huuhankaato I ja Nuutti) omistaa Jy- 
väskylän kaupunki, joita Lemminkäinen Infra Oy hallitsee vuokrasopimuksella. Palokan kal- 
liolouhos –tila on Lemminkäinen Infra Oy:n omistuksessa. Alueella ei ole asema- eikä yleis- 
kaavaa eikä Keski-Suomen maakuntakaavassa ole esitetty alueelle varauksia. 

 
 
 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 
 
 

Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia 
 
 

Alueen läheisyydessä ei ole toimintaa rajoittavia suojelurajauksia, aluevarauksia tai vas- 
taavia, joilla voisi olla vaikutusta hakemuksessa esitettyyn toimintaan. Lähimmät asuinkiin- 
teistöt ovat asfalttiaseman pohjoispuolella n. 300 metrin päässä sekä tulevan louhoksen 
reunan länsipuolella olevat asuinrakennukset n. 370 metrin päässä. Terttumäen ja Nuutin 
alueiden asuinalueet jäävät alueen itäreunasta mitaten n. 600 metrin päähän. Tieyhteys on 
Saarenmaantieltä Pykälistönkujalle ja edelleen suljetun kaatopaikka-alueen reunusta nou- 
dattaen alueelle. 

 
Asfalttiasema sekä murskauslaitos sijoitetaan alimpaan mahdolliseen korkeusasemaan 
melun leviämisen minimoimiseksi. Kaikki toiminnassa käytettävät aineet, joihin liittyy ympä- 
ristöriskejä, on varastoitu suoja-altaisiin katettuihin varastopaikkoihin. Sijainti ja eri toimin- 
toihin varatut alueet ilmenevät lupahakemuksen liitteinä olevista ympäristökartasta ja ase- 
mapiirroksesta. 
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Alueen luontokohteet 
 
 

Tilojen Kuntaraitala ja Huuhankaato I alueelle 13.7.2009 (Sysmäläinen Seppo Tmi) teh- 
dyssä luontokartoituksessa ei ilmennyt metsälain (1093/1996) 10 §:n mukaisia erityisen 
tärkeitä elinympäristöolosuhteita. Alueella ei havaittu merkkejä liito-oravan esiintymisestä 
eikä muita suojeltavia eläin- tai kasvilajeja löytynyt. 

 
Liikenne alueella 

 
 

Liikennöinti tapahtuu olemassa olevan tiestön kautta samaa reittiä muun liikenteen kanssa 
tai oikotietä Jyväskylän Kuormaus ja Raivaus Perälä ja Kumpp. kiinteistön kautta. Toimin- 
taan liittyy keskimäärin noin 20--50 kuorma-autokäyntiä vuorokaudessa, sisältäen ki- 
viaineksen, asfalttimassan ja bitumin kuljetukset. Lisäksi tehdään lajikkeiden siirtoa toimin- 
ta-alueen sisällä. Liikennöintiä hoidetaan toiminta-aikojen mukaisesti 6.00--22.00, poikke- 
uksena asfalttimassan kuljetus normaalin toiminta-ajan ulkopuolella yötöiden yhteydessä. 
Alueella ei tehdä huoltoja eikä pesuja. Henkilökunnan autojen paikoitus tapahtuu alueella 
siihen varatulla paikalla. Ottoalueen työmaatiestö on sorapäällysteistä ja tiestöä kastellaan 
tarvittaessa vedellä pölyämisen ehkäisemiseksi. Asfalttiaseman alue on asfaltoitu. 

 
 
 
LAITOKSEN TOIMINTA 

 
 

Toimintojen sijoittuminen 
 
 

Louhinta- ja murskaus tapahtuu tiloilla Palokan kalliolouhos, Kuntaraitala, Huuhankaato I ja 
Nuutti. Asfaltin valmistus, jäteasfaltin vastaanotto sekä sosiaalitilat, autovaa'at, kiviainesva- 
rastot yms. tukitoiminnot ovat tilalla Palokan kalliolouhos. 

 
Toiminta-ajat 

 
 

Louhinta- ja murskausasema toimii enintään 6 kuukauden ajan vuodessa. Kallionporausta 
ja räjäytyksiä tehdään arkipäivisin klo 7.00--17.00, iskuvasaraa käytetään arkipäivinä klo 
7.00--17.00  ja  murskausta  suoritetaan  arkipäivisin  klo  7.00--22.00.  Asfalttiasema  toimii 
1.4.–15.12. välisenä aikana arkipäivisin klo 5.00--18.00 ja kuljetuksia suoritetaan arkipäivi- 
sin klo 6.00--22.00. Mikäli asfalttiaseman toimintaa pitää pakottavista tai ennakoimattomista 
syistä suorittaa näistä ajankohdista tai ajoista poiketen yöllä, tullaan siitä ilmoittamaan etu- 
käteen valvontaviranomaisille. 

 
Yleiskuvaus toiminnasta 

 
 

Louhinta. Louhintatyö koostuu porauksesta, panostuksesta, räjäytyksestä ja ylisuurten 
lohkareiden rikotuksesta. Louhittavalta alueelta poistetaan pintamaat maa- 
ainessuunnitelmassa esitetyn mukaisesti. Poraus suoritetaan panostussuunnitelman mu- 
kaisella tavalla hydraulisella, tela-alustaisella poravaunulla, mikä on varustettu pölynpoisto- 
laitteistolla. Räjäytyksiä tehdään tarpeen mukaan n. 1--3 kertaa viikossa erikseen laaditun 
suunnitelman mukaisesti. Räjäytyksessä syntyneet esimurskaimen kitaa suuremmat lohka- 
reet rikotetaan kaivinkone-sovitteisella hydraulisella iskuvasaralla. Räjäytyksellä irrotettu ja 
tarvittaessa rikotettu kiviaines siirretään murskaukseen pyöräkuormaajalla, kaivinkoneella 
ja/tai dumpperilla. 

 
Murskaus. Murskauksessa louheen raekokoa pienennetään murskainten ja seulojen avulla 
vaiheittain haluttuun raekokoon. Murskauslaitoksen kokoonpano määräytyy kiviaineksen 
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ominaisuuksien, tuotettavan lajikkeen ja käytettävissä olevan kaluston mukaan. Laitteiston 
tuotantokapasiteetti on noin 2 500--6 000 tonnia/vrk. Kolmivaihemurskauksessa esimurs- 
kaus tehdään leukamurskaimella ja väli- sekä jälkimurskaus karamurskaimella. Lisäksi lait- 
teistossa on hihnakuljettimia ja tasoseuloja. Tuotettaessa pienempää raekokoa jälkimurs- 
kaimia voi olla kaksi (nelivaihemurskaus). Tuotteet kuljetetaan suoraan asfalttiasemalle ja 
varastointiin pyöräkuormaimilla ja/tai kuorma-autoilla tai suoraan alueelta poiskuljetettavak- 
si kuorma-autoilla. Murskauslaitos sijoitetaan kullakin käyntikerralla murskattavaksi tarkoi- 
tetun kohteen läheisyyteen asemapiirroksessa rajatulle alueelle. Murskauslaitos kuuluu 
Tieliikelaitoksen julkaisun 227006 luokituksen mukaisesti pölynpoistoluokkaan B. 

 
Asfaltin valmistus. Toiminnan tarkoituksena on asfalttibetonin, pehmeän asfalttibetonin ja 
uusioasfaltin valmistus kiinteällä asfalttiasemalla. Asfaltin raaka-aineena käytetään si- 
deainetta (bitumit ja pehmeiden päällysteiden sideaineet), kallio- tai soramursketta, hiekkaa 
ja täytejauhetta (kivipöly, lentotuhka, kalkkifilleri) ja uusioasfaltin valmistuksessa asfaltti- 
rouhetta. Kalliomurske (ja asfalttirouhe) kuormataan murskevarastosta pyöräkuormaajalla 
asfalttiaseman syöttösiiloihin. Tuotantoon käytetään 2--6 kivilajiketta. Kiviaines kuumenne- 
taan lämmitysrummussa ja seulotaan 2--4 fraktioon. Asfalttimassa valmistetaan sekoitta- 
malla punnittu kiviaines, sideaine ja täytejauhe annossekoittimessa. Sideaine ja täytejau- 
heet annostellaan sekoittajaan suoraan asfalttiaseman yhteydessä olevista umpisäiliöistä. 
Valmis massa siirretään suoraan auton lavalle tai lämpöeristettyihin massasiiloihin. Mas- 
sasiiloilla pystytään tehostamaan aseman käyttöä ja käynnistyksiä vähentämällä pienentä- 
mään päästöjä ja vähentämään liikennettä. 

 
Uusioasfalttia valmistetaan korvaamalla osaksi tai kokonaan kiviaines ja bitumi murskatulla 
asfalttirouheella. 

 
Bitumi, hiekka sekä osa kiviaineksesta ostetaan ulkopuolisilta toimittajilta. Pääosa ki- 
viaineksesta saadaan nykyisellään omasta kalliosta Palokan kalliolouhos -tilan puolelta ja 
tulevaisuudessa viereisten tilojen (Kuntaraitala, Huuhankaato I ja Nuutti) puolelta. Ki- 
viainesten saatavuus asfalttiaseman läheisyydestä vähentää raskasta liikennettä alueella ja 
tuloteillä. Ostettavat materiaalit ja valmiit tuotteet kuljetetaan nuppiautoilla sekä täysperä- 
vaunuilla. 

 
Asfalttiaseman toimintajärjestelmät ovat tietokoneohjattuja. Kone valvoo prosessin lämpöti- 
loja, punnitusmääriä, sekoitusaikoja, valmistustehoa ja ilmansuodattimen toimintaa auto- 
maattisesti. Näin saadaan minimoitua energiankulutus, materiaalihukka ja päästöt ympäris- 
töön. 

 
Asfalttiaseman pohja on asfaltoitu ja pintavedet ohjataan öljynerotuskaivoon. Alueelle joh- 
tava tiestö on murskepintainen. Koneasema on varustettu A-luokan ilmansuodattimella. 
Tuotannosta ei synny jätettä. 

 
Vanhan asfaltin vastaanotto. Alueella otetaan vastaan vanhaa purettua tai jyrsittyä asfalt- 
tia. Materiaali otetaan vastaan, varastoidaan tontille ja murskataan 1-3 vuoden välein uu- 
sioasfaltin ja maanrakennuksen raaka-aineeksi. Vastaanotettu materiaali kierrätetään 100 
prosenttisesti eikä materiaalia tai sen jäämiä jää pysyvästi tontille. Vanhan asfaltin käyttö 
keventää kaatopaikkojen kuormitusta. 
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Tuotanto ja käytettävät raaka-aineet 
 
 

Tuotteet 
 
 

Tuote Tuotanto 
(t/d) 

Arvioitu vuosituotan- 
to (t/a) 

keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi 
Kalliomurske 2 500 6 000 200 000 300 000 
Louhe 2 500 6 000 200 000 300 000 
Asfalttibetoni AB, RC- 
asfaltti, PAP 

750 2 000 90 000 140 000 

Vanhan asfaltin vastaanotto, 
murskaus 

500 2 000 10 000 19 900 

 
Käytettävät raaka-aineet 

 
 

Käytettävä aine Keskimääräinen kulu- 
tus (t/a) 

Maksimikulutus  (t/a) 

Polttoöljy 800 1 200 
Voiteluöljyt 1,2 3,0 
Räjähdysaineet 66,0 88,0 
Asfalttimurske 7 000 19 900 
Bitumi 4 600 8 000 
Kalkkifilleri 1 800 5 000 
Selluloosakuitu 15 30 

 
Laitos käyttää vuodessa 100 000--300 000 t kiviaineksia. Määrästä on ulkopuolelta tuota- 
via kiviaineksia enintään 12 000 tonnia vuodessa kuitenkin siten, että vanhan (jäte)asfaltin 
ja ulkopuolelta tuotavien kiviainesten yhteismäärä on enintään 31 900 tonnia vuodessa. 

 
Asfaltinvalmistusprosesseissa ei käytetä vettä. Talousvesi tuodaan alueelle säiliössä ja 
tarvittava kasteluvesi otetaan maastosta tai tuodaan säiliöautolla alueelle. 

 
Varastointi ja työkoneiden huolto 

 
 

Vastaanotettu vanha asfaltti ja murskattu asfalttirouhe varastoidaan koneasema-alueelle. 
Kasat sijoitetaan mahdollisimman lähelle asfalttiasemaa kuormausetäisyyden minimoimi- 
seksi. Murskattujen lajikkeiden varastokasat sijoitetaan aluksi pääasiassa Palokan kallio- 
louhos -tilan puolelle, mahdollisimman lähelle asfalttiasemaa. Ottamisen edetessä siirtyy 
myös osa lajikevarastoinnista tilan Kuntaraitala puolelle. Kasojen sijoittelulla pyritään estä- 
mään melun ja pölyn leviämistä alueen ympäristöön, varsinkin häiriintyvien kohteiden suun- 
taan. Pölyämisen ehkäisemiseksi käytetään tarvittaessa vesikastelua. 

 
Raskas polttoöljy varastoidaan terässäiliöön, missä on katettu valuma-allas, jonka tilavuus 
on 15 % säiliön tilavuudesta. Säiliön tilavuus on 50 m3. Muut polttoaineet säilytetään 
kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu ylitäytön estimillä. Voiteluaineet ja rasvat 
säilytetään lukituissa teräskonteissa, joissa on valuma-altaat. Bitumi varastoidaan 
lämpöeristetyissä säiliöissä (3 kappaletta). Bitumia varastoidaan kerrallaan enintään 120 t. 
Bitumi ei ole vesiliukoista, joten maahan joutuessaan se jähmettyy nopeasti ja voidaan 
poistaa mekaanisesti maan pinnalta. 
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Räjähdysaineet tuodaan työmaalle päivittäin valmistajan toimesta ja käyttämättömät räjäh- 
dysaineet viedään myös pois alueelta päivittäin. Laboratoriossa käytetään pääsääntöisesti 
metyleenikloridivapaata tutkimustapaa. Nestekaasut (alle 100 kg) on varastoitu erillisessä 
katetussa, lukittavassa ja tuuletetussa varastossa. 

 
Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus 

 
 

Kaikki murskausyksikön koneet ja apulaitteet on valmistettu tai peruskorjattu aivan viime 
vuosina eikä saatavilla ole merkittävästi parempia laitteita. Myös asfalttiaseman tekniikka 
edustaa parasta ja käyttökelpoisinta saatavilla olevaa tekniikkaa. Korjausten ja huoltojen 
yhteydessä uusitaan asemien varustelutasoa tekniikan kehittyessä. Ympäristönsuojeluun 
ja työturvallisuuteen liittyvää kalustoa uusitaan annettujen määräysten ja asetusten sekä 
yrityksen oman toimintapolitiikan mukaisesti. Toiminnasta syntyvä hukkamateriaali pyritään 
minimoimaan  ja  ympäristölle  vaarallisten  aineiden  käyttö  pyritään  korvaamaan  muilla 
aineilla tai työmenetelmillä. 

 
Murskauslaitos toimii polttoöljyllä. Asfalttiasemalla energiana käytetään vähärikkistä ras- 
kasta ja kevyttä polttoöljyä sekä sähköenergiaa. Asfalttiasemalla käytetty sähköenergia on 
valtakunnan sähköverkosta, vastaavasti murskauslaitoksen sähköenergia tuotetaan aggre- 
gaatilla. Koneet huolletaan säännöllisesti, mikä pienentää polttoaineen kulutusta. Energia 
on suuri kustannuserä ja sen käytössä pyritään mahdollisimman suureen tehokkuuteen. 

 
 
 
YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 

Päästöt maaperään ja pohjaveteen 

Toiminta  ei  hakemuksen  mukaan  aiheuta  päästöjä  vesiin.  Sade-  ja  sulamisvedet 
sitoutuvat varastokasoihin ja suotautuvat  rikotetun pohjan kautta maastoon. Toiminta ei 
aiheuta lisäystä alapuolisissa ojissa virtaaviin vesimääriin, suotumisen ansiosta alueelta ei 
tule  vesiin  kiintoainekuormitusta.  Sosiaalitilojen  jätevedet  (<0.5  m3/d)  kerätään 
umpisäiliöön ja viedään pois imuautolla. 

 
Melu ja tärinä 

 
 

Porauksen melutaso on noin 120 dB(A). Porauksen päivittäinen työaika on noin 10 h. Me- 
lun leviämistä pyritään estämään sijoittamalla pintamaavalleja asutuksen ja porauskoh- 
teen väliin. Kivien rikotuksen ja murskauksen melutaso on samaa tasoa porauksen kans- 
sa. Näistä rikotus on käynnissä 6--8 h päivässä ja murskauksen tehollinen työaika on noin 
90 % käytettävästä työajasta, jolloin melua syntyy noin 14 h päivässä. Räjäytysmelua syn- 
tyy 2--3 kertaa viikossa suoritettavissa räjäytyksissä. Sitä ei voida vähentää, mutta sen 
kesto on vain 1--2 sekuntia kerrallaan, joten siitä syntyvä haitta on hyvin lyhytaikainen. 

 
Melun torjunnassa kallioseinämillä, pintamaavalleilla ja valmiiden tuotteiden varastokasoilla 
on suuri merkitys. Murskaus- ja asfalttiasemat pidetään aina alimmalla mahdollisella 
korkeustasolla. Groundia Oy on laatinut louhinta-alueelta melun leviämismallinnuksen 
(päivätty 16.7.2009), jonka tulosten perusteella toiminnasta ei aiheudu missään vaiheessa 
VNp:n  993/1992  mukaisten  melun  päiväajan  ohjearvotasojen  ylittäviä  äänitasoja 
lähimmissä altistuvissa kohteissa. Leviämismallinnuksessa on huomioitu porauksesta, 
rikotuksesta ja murskauksesta aiheutuva melu. Asfalttiaseman melua ei mallinnuksessa ole 
huomioitu, koska sen melutasot ovat huomattavan alhaiset poraukseen, rikotukseen ja 
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murskakseen nähden eivätkä näin ollen vaikuta ollenkaan tai korkeintaan hyvin vähäisesti 
altistuvien kohteiden kokonaismelutasoihin. 

 
Asfaltin valmistuksessa eniten melua aiheuttaa kuivausrumpu, rummunimuri, polttimet, 
seulatasot sekä kompressori. Melua esiintyy toiminta-ajan puitteissa laitteiden käydessä. 
Asfalttiaseman keskimääräinen käyntiaika on 6 - 8 h/d. Asfalttiaseman toiminnasta ei ai- 
heudu häiriintyviin kohteisiin saakka leviävää meluhaittaa. 

 
Melumallinnus 

 
 

Melumallinnukset tehtiin toiminnan alku- ja loppuvaiheisiin, jotka todettiin ennakolta pa- 
himmiksi melun leviämisen suhteen. Alkuvaiheen mallissa poraus tapahtuu alueen pohjois- 
osassa louhintarintauksen päällä ja ylisuurten lohkareiden rikotus rintauksen alahelmassa. 
Loppuvaiheen mallissa louhinta-alue on tasattu ja poraus sekä rikotus tapahtuvat alueen 
kaakkoispäässä tasatulla alueella, jolloin louhintarintaus on "puhjennut" viereisen Oksalan 
tasatulle louhinta-alueelle. Louheen murskaus tapahtuu molemmissa vaiheissa louhinta- 
alueen pohjalla. 

 
Mallinnuksissa murskauslaitoksen äänitasona (LWA) käytettiin 125 dB, iskuvasaran 121 dB 
ja porauksen 120 dB. Valitut äänitasot vastaavat useista louhintakohteista mitattuja suu- 
rimpia todellisia äänitasoja keskimääräisesti käytettäville louhintalaitteille ja -koneille. Murs- 
kaimen äänilähteen korkeudeksi asetettiin 2,5 m, porausvaunun 2 m ja iskuvasaran 0,5 m 
maan pinnasta. Melun laskentaverkko asetettiin 2 m korkeudelle. 

 
Toimintaa koskevien suunnitelmien mukaisesti murskaamon, porauksen ja rikotuksen vuo- 
rokautisiksi toiminta-ajoiksi valittiin klo 7.00--22.00. Kaikkien melua aiheuttavien toimintojen 
toiminta-asteena (tehokkuutena) käytettiin 100 % päivittäisestä työajasta. Räjäytyksiä ei 
huomioitu melumallinnuksissa niiden vähäisestä määrästä johtuen. Meluselvityksissä jätet- 
tiin laskenta-alueella olevien metsäalueiden, rakennusten ja toiminnan seurauksena synty- 
vien tuotekasojen sekä pintamaista rakennettavien meluvallien melua vaimentava vaikutus 
huomioimatta. Todelliset äänitasot ovat siten todennäköisesti mallinnuksissa saatuja ääni- 
tasoja alhaisemmat. Malleissa huomioitiin alueella olevat louhintarintaukset ja maastomuo- 
dot sekä alueen eteläpuolella olevan toisen toiminnanharjoittajan ottoalueen vaikutus 
maastonmuotoihin. 

 
Mallinnusten perusteella päiväajan keskiäänitasot (LAeq) toiminnan alkuvaiheessa asuinkiin- 
teistöillä ovat välillä 25,6…51,0. VNp 993/1992:n mukainen päiväaikainen ohjearvo 55 dB. 
Toiminnan loppuvaiheessa keskiäänitasot samoilla asuinkiinteistöillä ovat 35,9…52,0 dB. 

 
Alueen luontaisesta ja ottamistoiminnan muokkaamasta topografiasta johtuen toiminnan 
alkuvaiheessa melu kantautuu voimakkaimmin alueelta itään ja pohjoiseen ja toiminnan 
loppuvaiheessa kaakkoon ja luoteeseen. Mallinnusten perusteella louhinta-alueen toimin- 
nasta ei aiheudu missään toiminnan vaiheessa VNp 993/1992:n mukaisten päiväajan oh- 
jearvojen ylittäviä äänitasoja lähimmissä altistuvissa kohteissa. Esimerkiksi sääolosuhteista 
johtuen voi lähimmille kiinteistöille kuitenkin ajoittain kantautua ääniä, jotka saatetaan ko- 
kea häiritsevinä. 

 
Pöly 

 
 

Kiviaineksen kuivauksessa syntyvä pöly imetään A-luokan tekstiilisuodattimeen. Kivipöly 
johdetaan suodattimen kautta 50 m3:n varastosiiloon ja sieltä punnittuna täytejauheena as- 
faltin valmistukseen. Prosessissa ei tule poistettavaa jätettä. Tekstiilisuodattimet tarkiste- 
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taan täydellisesti tuotantokauden ulkopuolella ja tuotantokaudella kuntoa seurataan silmä- 
määräisesti. Tuotannon aikana asfalttiaseman ohjauskopista tarkkaillaan puhdistimen läm- 
pötilaa eri pisteistä, sekä likaisen ja puhtaan puolen paine-eroja. Kun paine kasvaa, suoda- 
tin puhdistetaan vastailmalla. Puhdistus tapahtuu noin 3--10 min välein. RC-rummun savu- 
kaasut johdetaan perinteiseen kiviainesrumpuun lähelle rummun liekkiä, jolloin asfaltti- 
rouheesta irtoavat aromaattiset hiilivety-yhdisteet palavat ennen tekstiilisuodattimeen jou- 
tumista. Poistokaasut johdetaan 22 metriä korkeaan teräspiippuun. 

 
Kiviainesten kuivatuksen lisäksi alueella aiheutuu pölyämistä, kun kiviainessiiloja täytetään 
kuormaajalla. Lisäksi kiviaineksen syöttö siilosta kuljettimelle aiheuttaa pölyämistä. Pora- 
uksessa syntyvä pöly kerätään vaunuihin sijoitetuilla pölynkeräyslaitteistoilla ja käytetään 
osana tuotteita. Murskauslaitteiston pölyämistä estetään vesikastelulla ja koteloinneilla. 
Kasteluvesi on lämmitettyä ja paineistettua, jolloin sitä voidaan käyttää jopa -15 asteen 
pakkasessa. Työmaatiet kastellaan ja/tai suolataan kuivana aikana, samoin tuotevarastot ja 
kuormat kastellaan tarvittaessa. Kastelussa käytetty vesi sitoutuu tuotteeseen. 

 
Toiminnan laskennalliset päästöarvot ilmaan 

 
 

Polttoaineiden ominaispäästöistä saadut laskennalliset päästöarvot on laskettu vuosi-, 
vuorokausi- ja tuntipäästöinä. Päästöt sisältävät aggregaattien, kuormaajien ja ko- 
neasemien polttorumpujen päästöt. 

 
Asfalttiasema 

 
 

 
Päästö 

Vuosipäästö 
enintään 

t/a 

Keskimääräinen 
vuosipäästö 

t/a 

Suurin tun- 
tipäästö 

kg/h 

Suurin vuorokau- 
sipäästö 

kg/d 
Hiukkaset 4,9 3,5 8 58 
NOX - 
päästöt 

11,1 8,7 17 170 

SO2- 
päästöt 

14,5 9,0 20 135 

CO2- 
päästöt 

2 700 1 950 4 000 31 000 

 
Murskauslaitos 

 
 

 
Päästö 

Vuosipäästö 
enintään 

t/a 

Keskimääräinen 
vuosipäästö 

t/a 
Hiukkaset 1,08 0,72 
NOX - 
päästöt 

9,18 6,12 

SO2-päästöt 0,20 0,13 
CO2-päästöt 612,6 408,0 

 
Jätteet 

 
 

Toiminnassa syntyy talousjätettä noin 3 t/a. Se kerätään jätesäiliöihin, jotka paikallinen jä- 
tehuoltoliike tyhjentää. Metalliromua syntyy noin 4 t/a ja se toimitetaan paikalliselle romu- 
liikkeelle. Jäteöljyt ja öljynsuodattimet, trasselit ym. ongelmajätteet kerätään niille erikseen 
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varattuihin sadevedeltä suojattuihin säilytysastioihin. Ongelmajätteiden kirjanpitoa tehdään 
laskutuksen seurannan kautta. Jätteiden kuljetuksen hoitaa esim. L&T keräilyjärjestelmän- 
sä kautta. 

 
Kaivannaisjätehuoltosuunnitelma 

 
 

Hakemusasiakirjoihin on liitetty kaksi kaivannaisjätehuoltosuunnitelmaa, toinen kiinteistölle 
Palokan kalliolouhos ja toinen kiinteistöille Kuntaraitala, Huuhankaato I ja Nuutti. 

 
 

Suunnitelmien mukaan maa-ainesten oton ja siihen liittyvien maarakennustöiden yhteydes- 
sä käsitellään ainoastaan puhtaita maa-aineksia. Ennakkoarvion mukaan tähän saakka 
poistettujen ja tulevien pintamaiden määrä tulee olemaan kiinteistöllä Palokan kalliolouhos 
noin 18 000 m3ktr ja kiinteistöillä Kuntaraitala, Huuhankaato I ja Nuutti noin 71 000 m3ktr. 
Pintamaat poistetaan vaiheittain ottamisen etenemisen mukaan ja varastoidaan myöhem- 
pää käyttöä varten, siten kuin maa-ainesottohakemuksessa on esitetty. Varastoidut pinta- 
maat käytetään toiminnan edetessä ottamissuunnitelman mukaisesti alueen pohjan muotoi- 
luun sekä pintamateriaaliksi. Muotoilua toteutetaan ottamisen etenemisen mukaan. Pyrki- 
myksenä on mahdollisemman lyhyt varastointiaika. Kannot ja muu puuaines varastoidaan 
erikseen siten, että ne voidaan joko hakettaa paikalla tai viedä muualle haketettavaksi ja 
edelleen poltettavaksi. Kannot ja muu puuaines voidaan myös käsittelyn jälkeen käyttää ot- 
tamisalueella osana pintarakennetta. Tässä tapauksessa ei käytetä vesiseulontaa eikä alu- 
eella ole muutoinkaan tarvetta rakentaa selkeytysallasta, koska lietettä ei synny. Mahdolli- 
set ylisuuret kivet murskataan ja käytetään osana tuotetta. Kivituhka varastoidaan samalla 
tavoin muiden kiviaineslajikkeiden kanssa edelleen markkinoitavaksi. 

 
 
 
TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 

 
 

Ympäristölle ja asutukselle ei hakemuksen mukaan aiheudu pysyvää haittaa toiminnasta. 
Pölyn leijuman osalta vaikutus luonnollista laskeutumaa lisäävästi ei ulotu lähimpiin altistu- 
viin kohteisiin. Aseman rikkipäästöjä on vähennetty käyttämällä ainoastaan vähärikkistä 
raskasta polttoöljyä, jonka rikkipitoisuus on alle 1.0 p-%. Tämä rikkipitoisuus täyttää rikki- 
päästöjä säätelevien asetusten vaatimukset. Massan valmistuksen yhteydessä kivimateri- 
aalien lämpötilaa tarkkaillaan. Asfalttiaseman hoitaja valvoo, ettei kiviaines ole bitumiin se- 
koitettaessa liian kuumaa ja aiheuttaisi polyaromaattisia hiilivetypäästöjä (PAH). Kivimate- 
riaalien lämpötila pidetään kohdallaan myös polttotapahtuman optimoimiseksi. Tällä lämpö- 
tilan tarkkailulla vähennetään edelleen ympäristövaikutuksia. Maaperän saastumista on 
ehkäisty mm. sillä, ettei alueella pestä eikä huolleta autoja ja asema-alueen ongelmajätteitä 
säilytetään turvallisesti. Ympäristöriskejä on myös vähennetty säilyttämällä polttoaineita 
kaksoisvaipallisessa terässäiliössä. Asfaltin valmistus aiheuttaa jonkin verran rikkidioksidi-, 
hiilidioksidi- ja typen oksidien päästöjä. Nämä päästöt pystytään minimoimaan aseman 
vuotuisilla huolloilla ja säädöillä. Kaikista edellä esitetyistä johtuen hakemuksen mukaisella 
toiminnalla katsotaan olevan suhteellisen vähän vaikutusta ympäristöön. Melumallinnuksen 
mukaan toiminta ei aiheuta ohjearvojen ylityksiä altistuvissa kohteissa. Vanhan asfaltin 
vastaanotto hoidetaan pääsääntöisesti menopaluu -kuljetuksin, joten toiminta ei aiheuta lii- 
kenteen lisääntymistä. Asfaltin murskaus ei aiheuta pehmeytensä vuoksi suurta meluhait- 
taa eikä murskauksen ja varastoinnin aikana aiheudu pölypäästöjä. Vanhan asfaltin vas- 
taanotto on ekologisesti hyödyllistä, koska se vähentää kiviaineksen ja bitumin kulutusta 
sekä liikennettä. 
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LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 
 

Toimintaa tarkkaillaan käyttöpäiväkirjan avulla, josta ilmenee päivittäin valmistetut tonni- 
määrät, aseman toiminta-aika, tuotantolajikkeet, käytetyt raaka-aineet sekä ongelmajäte- 
tiedot. Murskausasema ja asfalttiasema pitävät kumpikin omaa käyttöpäiväkirjaa. Myös 
vastaanotetun asfalttijätteen vastaanotto- ja käyttömäärät kirjataan. Asfalttiasema mittaa 
pölypäästöt ja savukaasujen määrän kerran työkaudessa ja tilannetta tarkkaillaan silmä- 
määräisesti päivittäen. Oksidien määrää seurataan käytetyn polttoaineen ominaispitoisuu- 
den ja polttoainemäärän pohjalta. Aseman mittalaitteet tarkastetaan vuosittain Lemminkäi- 
sen laatusertifikaatin mukaisesti. Merkittävistä häiriöistä tehdään merkintä käyttöpäiväkir- 
joihin. Pintavesien laatua tarkkaillaan seuraamalla laskuojien vedenlaatua ja öljyn kertymis- 
tä öljynerotuskaivoon. Öljynerotuskaivossa on liian korkeasta öljymäärästä varoittava häly- 
tin, jonka merkkivalo on toimistotiloissa helposti havaittavassa paikassa. 

 
Laadun varmistus 

 
 

Lemminkäinen Infra Oy Päällystystoiminta sekä Lemminkäinen Infra Oy Kiviainestoiminta 
noudattavat toiminnoissaan laatujärjestelmää ISO 9001, ympäristöjärjestelmää ISO 14001 
sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmää OHSAS 18001. Järjestelmät on sertifioitu. 

 
 
 
POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 
 

Kiviainesten valmistukseen, varastointiin sekä asfaltinvalmistukseen ei hakemuksen mu- 
kaan liity merkittäviä onnettomuusriskejä. Kevyen polttoöljyn varastosäiliöt ovat kaksois- 
vaippasäiliöitä tai ne ovat varustettu katetulla 100 %:lla suoja-altaalla. Raskasöljysäiliöt on 
varustettu 15 %:n katetulla suoja-altaalla. Öljysäiliöt on varustettu ylitäyttösuojilla. Kaikki 
pintavedet valuvat kiinteän asfalttiaseman pohjalta öljynerotuskaivon kautta avo-ojaan. Me- 
tyleenikloridi säilytetään tuuletetussa lukitussa tilassa. Toiminnan ympäristöriskeihin varau- 
dutaan laatujärjestelmän ja annettujen asetusten mukaisilla toimenpiteillä, säiliörakenteilla 
ja henkilöstön koulutuksella. Ohjaamovaunun tietokoneen ja mittareiden avulla seurataan 
asfalttiaseman automaattisesti tapahtuvaa massan valmistusta. Menetelmä on erittäin toi- 
mintavarma ja käyttöhäiriöitä ei juuri esiinny. Aseman toiminta voidaan kuitenkin häiriötilan- 
teessa pysäyttää eri pisteistä. Tulipalon varalta asema on varustettu viranomaisten mää- 
räämällä alkusammutuskalustolla ja henkilökunta on saanut tarvittavan koulutuksen tulityö- 
kursseilla. Kaikilla tuotantolaitoksilla suoritetaan toiminta-aikana viikoittainen työturvalli- 
suus- ja ympäristötarkastus. Tässä yhteydessä käydään läpi aseman käyttöturvallisuus. 
Pölysuodatinta ei aseman toimiessa voi ohittaa, laitteiston toimintaa seurataan jatkuvasti ja 
laitteisto tarkastetaan päivittäisen huollon yhteydessä. Perushuolto tehdään talvihuollon yh- 
teydessä. Häiriö- ja onnettomuustilanteissa henkilökunta suorittaa alkusammutus- ja muut 
tarvittavat toimet sekä ilmoittaa pelastuslaitokselle. Lisäksi suoritetaan tarvittavat ilmoituk- 
set muille viranomaisille. Öljyvahingon varalle asemalle on varattu riittävä määrä imeytys- 
materiaalia. 

 
 
 
TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA JA VAKUUS 

 
 

Toiminnanharjoittaja pyytää, että toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta. 
Perusteena esitetään, että lupapäätöksen toimeenpano ei tässä tapauksessa tee muutok- 
senhakua hyödyttömäksi. Vakuuden määräksi mahdollisten haittojen, vahinkojen ja kus- 
tannusten korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen varalle esitetään 
4 000 €. 
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LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 

Keski-Suomen  ympäristökeskus  on  kuuluttanut  lupahakemuksesta  ilmoitustaulullaan 
28.10.–1.12.2009 ja Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 30.10.–30.11.2009 
sekä ilmoittanut kuulutuksesta Keskisuomalainen -sanomalehdessä 30.10.2009. Ympäris- 
tölupahakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusajan Keski- 
Suomen ympäristökeskuksessa sekä Jyväskylän kaupungin palvelupiste Hannikaisessa 
(Rakentajantalo) osoitteessa Hannikaisenkatu 17. 

 
Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto ympäristönsuojelulain 37 ja 38 §:n mukai- 
sesti niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee 28.10.2009 päivätyllä kirjeellä. 

 
Tarkastuskäynti 

 
 

Lupakäsittelyyn liittyvä tarkastuskäynti toiminta-alueelle tehtiin 4.12.2009. Käynnistä laa- 
dittu tarkastuspöytäkirja on liitetty hakemusasiakirjoihin. 

 
Lausunnot, mielipiteet ja muistutukset 

 
 

Lupahakemuksen johdosta pyydettiin lausunnot Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelu- 
ja –terveydensuojeluviranomaisilta sekä kaupunginhallitukselta. Asian valmistelussa on oltu 
yhteydessä Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valvojaan ja asian- 
tuntijoihin sekä keskusteltu lausunnon tarpeellisuudesta puhelimitse (Annu Palomäki -- 
Hannele Yli-Kauppila 12.2.2010). Erillisen lausunnon antamista elinkeino-, liikenne- ja ym- 
päristökeskukselta ei katsottu tarpeelliseksi. Hakemuksen johdosta jätettiin 7 muistutusta, 
joista yhdessä muistutuksessa oli useita muistuttajia eri kiinteistöiltä. 

 
Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta (ympäristönsuojeluviranomainen) 
toteaa lausuntonaan (kokous 24.11.2009, § 148, Dnro 3637/09) seuraavaa: 

 
 

•  Asfaltin valmistusta sekä louhinta- ja murskaustoimintaa alueella on ollut jo pitkään, mut- 
ta lähiympäristöön on aseman sijoittumisen jälkeen muodostunut paljon uutta asutusta 
(mm. Nuutin ja Terttumäen asuinalueet). Lähiympäristön asukkailta ei ole tullut varsinai- 
sia meluvalituksia ympäristötoimeen, mutta myöhäisistä toiminta-ajoista on tehty muu- 
tamia ilmoituksia. 

•  Todennäköisesti lähiympäristön asuinalueilla toiminnan melu koetaan häiritsevänä, vaik- 
ka melun ohjearvot eivät mallinnuksen mukaan ylity. Alueen läheisyyteen on sijoittunut 
myös muita meluavia toimintoja, mutta kaikkien alueen toimintojen yhteismelutasosta lä- 
hiympäristössä ei ole tietoa. Edellä mainitun takia luvassa tulee antaa tarpeellisia mää- 
räyksiä meluntorjunnan järjestämisestä niin, että meluhaitat ympäristöön ovat mahdolli- 
simman vähäiset. Periaatteena tulee olla jatkuva melutilanteen parantaminen. Lisäksi lu- 
vassa tulee antaa määräys melun yhteismittauksiin osallistumisesta. 

•  Koska kesäaikaan murskauksen ja louhinnan meluhaitat asuinalueilla koetaan yleensä 
häiritsevimpinä, on naapuritilalle (ns. Perälän alue) aiemmin myönnetyssä murskauslu- 
vassa rajattu kesäaika toiminta-ajan ulkopuolelle. Tästä syystä lupaviranomaisen tulee 
harkita vastaavaa toiminta-aikarajoitusta myös Lemminkäinen Infra Oy:n murskaus- ja 
louhintatoiminnalle. 

•  Lautakunnan käsityksen mukaan toiminnan laajentamiselle ei muutoin ole estettä. 



12  
 

Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaosto (terveydensuojelu- 
viranomainen) toteaa lausuntonaan (kokous 26.11.2009, § 123, Dnro 3637/09) seuraa- 
vaa: 

 

 
•  Lupaehdoilla tulee varmistaa, ettei alueelle tuoda sinne sopimattomia aineksia tai muuta 

mahdollista terveyshaittaa aiheuttavaa ainesta. 
•  Toiminnassa syntyvä melu ei saa ylittää lähimmässä häiriintyvässä kohteessa valtioneu- 

voston päätöksen (993/1992) melutason ohjearvoja LAeq 55 dB (klo 7-22) ja LAeq 50 dB 
(klo 22-7). 

•  Lupaehtoja harkittaessa tulisi ottaa huomioon myös alueen muiden samanaikaisten toi- 
mijoiden aiheuttama yhteisvaikutus. Tarvittaessa tulee toiminnanharjoittaja velvoittaa 
suorittamaan mittauksia yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 

•  Toiminta-alueen ja sinne johtavan tien hoito on järjestettävä siten, ettei pöly pääse le- 
viämään haitallisesti ympäristöön. 

•  Haitallisten aineiden (mm. öljytuotteet, polttoaineet) käsittely ja varastointi tulee järjestää 
siten, että vuodot maaperään estetään. 

•  Lähialueen talousvesikaivojen osalta tulee varmistua siitä, että veden laatu ei toiminnan 
edetessä heikkene (esim. tutkimalla talousvesikaivojen veden laatu vähintään kerran 
vuodessa). 

 
Jyväskylän  kaupunginhallitus  yhtyy  lausunnossaan  (kokous  7.12.2009,  §  616,  Dnro 
3637/09) Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan ja perusturvalautakun- 
nan ympäristöterveysjaoston lausuntoihin. 

 
Muistutuksessa A (2 muistuttajaa, saapunut sähköpostilla 26.11.2009) todetaan, että vuo- 
sikausia kestänyt louhinta- ja murskaustoiminta on koettu kohtuuttoman häiritsevänä var- 
sinkin kevät- ja kesäiltaisin. Päivittäinen toiminta-aika tulisi rajata klo 7-17 väliselle ajalle. 
Toimintaa ei muutoin vastusteta. 

 
Muistutuksessa B (1 muistuttaja, saapunut sähköpostilla 27.11.2009) todetaan, että louhin- 
nasta ja murskauksesta on aiheutunut kohtuuttoman voimakasta melua ja tärinää. Räjäy- 
tyksissä on käytetty liian suuria panoskokoja ja muistutuksessa epäillään, että räjäytyksistä 
aiheutuva tärinä voi vaurioittaa alueen rakennuksia.  Lupaviranomaisen toivotaan harkitse- 
van tarkkaan ja tutkimaan, onko yrityksen toiminnasta haittaa lähialueen rakennuksille. 

 
Muistutuksessa C (2 muistuttajaa, saapunut sähköpostilla 30.11.2009) todetaan, että laaje- 
nevasta toiminnasta aiheutuu yhä eneneviä haittavaikutuksia ympäristölle, etenkin Terttu- 
mäen asuinalueelle. Terttumäkeen kantautuneet haitat ovat olleet lähinnä melu-, räjäytys- 
/tärähdys- ja hajuhaittoja. Erityisen ikävänä on koettu asfaltinvalmistuksesta aiheutuvan bi- 
tumin voimakas haju. Lupaa ei tulisi muistutuksen mukaan myöntää, mutta mikäli lupa 
myönnetään, tulisi toiminta rajata ns. virka-aikana tapahtuvaksi. 

 
Muistutuksessa D (1 muistuttaja, saapunut sähköpostilla 30.11.2009) todetaan, että alueel- 
la on muitakin toiminnanharjoittajia ja eri toimintojen yhteisvaikutuksia tulisi tarkastella ko- 
konaisvaltaisesti. Melusta aiheutuu kohtuutonta haittaa asuinviihtyisyydelle ja toimintaa ei 
tulisi sallia kesäkuukausina eikä iltaisin. Vaikutukset ovat voimakkaammat etenkin lapsille. 
Alle kilometrin päässä toiminta-alueesta sijaitsevilla asuntoalueilla asuu huomattava määrä 
lapsiperheitä, joiden elämään melu on erittäin voimakas rasite. Eerolan ja Terttumäen väli- 
selle alueelle on kaavasuunnitelmissa merkitty myös päiväkoti. Asuinalueita laajennetaan 
koko ajan, ja näin asukasmäärä, joka altistuu melulle, lisääntyy. Muistutuksessa kiinnite- 
tään huomiota kaupungin kaavoitukseen ja siihen, että uusia asuinalueita rakennetaan lä- 
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helle olemassa olevia liiketoimintoja. Viranomaisia velvoitetaan tiedottamaan alueen toimin- 
tojen vaikutuksista alueen asukkaille. 

 
Muistutuksessa E (1 muistuttaja, saapunut sähköpostilla 30.11.2009) kiinnitetään huomiota 
seuraaviin kohtiin: Vuosittaista louhinta- ja murskauksen toiminta-aikaa ei saa kasvattaa 
nykyisestä kahdesta kuukaudesta/vuosi. Päivittäinen louhinta- ja murskausaika pitää rajoit- 
taa ehdottomasti arkipäiville klo 7.00--17.00 väliselle ajalle. Asfalttiaseman vuosittaista toi- 
minta-aikaa ei saa pidentää nykyisestä touko-marraskuun välisestä ajasta. Asfalttiaseman 
yöllinen toiminta pitää poistaa kokonaan. Päivittäistä maa-ainesottoaikaa pitää rajoittaa ar- 
kipäiville klo 7.00--17.00 väliselle ajalle. Vaatimusten perusteluina esitetään, että sekä Tert- 
tumäen että Nuutin asuntoalueille rakennettu kymmeniä uusia omakotitaloja joiden asuk- 
kaat kärsivät jo nykyisellään meluhaitoista. Ympäristöolosuhteet ja maankäyttö alueella on 
muuttunut huomattavasti viime aikoina. 

 
Muistutuksessa F (21 muistuttajaa, saapunut sähköpostilla 30.11.2009) todetaan, että toi- 
minnasta on aiheutunut merkittävää haittaa Terttumäen asukkaille sekä melun että tärinän 
muodossa. Uutta ympäristölupaa harkittaessa tulee meluun ja tärinään liittyviä vaikutuksia 
tarkastella erityisellä huolellisuudella. Toimintajaksot tulisi lupaehdoin sijoittaa mahdolli- 
simman paljolti talvikuukausille, jolloin melusta aiheutuu vähiten haittaa. Räjäytysten voi- 
makkuus on Terttumäessä ollut melkoinen ja etenkin useiden kallion päälle rakennettujen 
talojen rakenteet ovat vaarassa vaurioitua. Toiminnanharjoittajalta tulisi vaatia tarkempaa 
selvitystä käytettävistä panoksista. Muistutuksessa kyseenalaistetaan tehdyn melumallin- 
nuksen luotettavuus ja oikeellisuus. Toiminnanharjoittajan esittämiä meluntorjuntatoimia ei 
pidetä riittävinä. Alueen asukkaille vaaditaan oikeutta päästä seuraamaan alueella mahdol- 
lisesti suoritettavia melumittauksia. Toiminnanharjoittajan esittämää 4000 euron suuruista 
vakuutta aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ei pidetä riittävänä 
korvaamaan mahdollisesti kiinteistöille räjäytyksistä aiheutuvia vaurioita. 

 
Muistutuksen G (1 muistuttaja, saapunut sähköpostilla 30.11.2009) mukaan Lemminkäinen 
Infra Oy:lle ei saisi myöntää ympäristölupaa, koska toiminnasta aiheutuu Nuutin ja Terttu- 
mäen asukkaille ja kaavan mukaisen lähivirkistysalueen käyttäjille haju-, melu- ja tärinähait- 
toja. Asfalttiaseman toiminnasta syntyy muistutuksen mukaan syöpää aiheuttavia PAH- 
päästöjä. Tärinähaitat voivat myös vaurioittaa alueen kiinteistöjä. Lähialueelle on tullut run- 
saasti uutta asutusta edellisen ympäristöluvan myöntämisen jälkeen. Muistutuksessa esite- 
tään kuitenkin, että mikäli lupa kuitenkin myönnetään, tulee toiminnalle asettaa tiukat eh- 
dot, ja että hakijan toiminnan aiheuttamat haitat terveydelle ja viihtyisyydelle minimoidaan, 
sekä korvataan taloudellisesti alueen kiinteistönomistajille haitoista aiheutuva viihtyisyyden 
ja kiinteistöjen arvon aleneminen. Toiminta tulisi rajata tapahtuvaksi vain arkipäivisin (ma- 
pe) kello 7.00--17.00  välisenä aikana, korkeintaan neljänkymmenenkahden (42) päivän 
ajan vuodessa. Muistutuksessa vaaditaan tehtäväksi jatkuvatoimisia melu-, tärinä- ja PAH - 
päästömittauksia Terttumäen ja Nuutin alueilla. Lisäksi vaaditaan, että myönnettävässä 
ympäristöluvassa annetaan selkeät yksikäsitteiset raja-arvot ja vaaditaan, että lupaehtojen 
rikkomiselle on asetettava sanktiot. Muistutuksessa kerrotaan, että Jyväskylän maalais- 
kunnan kaavoitusteknikko J.M. on vakuuttanut, kun muistutuksen antaja alkoi rakentaa 
omakotitaloaan, että Lemminkäisen louhinta- ja murskaustoiminta tulee päättymään lähi- 
vuosien aikana. Lisäksi muistutuksessa kiinnitetään huomiota KHO:n 29.9.2009 antamaan 
päätökseen Suomessa toimineesta valtakunnallisesta asfalttikartellista. 

 
Muita muistutuksia tai mielipiteitä asiasta ei ole esitetty. 
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Hakijan kuuleminen ja vastine 
 
 

Lupaviranomainen on kirjeellään 2.12.2009 varannut luvanhakijalle tilaisuuden tutustua 
lausuntoihin  sekä  antanut  mahdollisuuden  vastineen  jättämiseen.  Vastine  on  annettu 
14.12.2009 päivätyllä kirjeellä. Vastineessa todetaan seuraavaa: 

 
 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto (sekä kaupunginhalli-
 tus). Lemminkäinen Infra Oy tulee osallistumaan melun yhteismittauksiin, mikäli sellainen 
Jyväskylän kaupungin toimesta alueelle tilataan. Lupaehdoissa annetaan määräykset 
vuosittaisista ja päivittäisistä toiminta-ajoista. 

 
Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaoston lausunto. Emme 
tuo tai ota vastaan alueelle sopimattomia aineksia tai pilaantuneita maamassoja.  Toimin- 
tamme ei tule ylittämään melutason ohjearvoja lähimmässä häiriintyvässä kohteessa. 
Olemme sopineet Jyväskylän kaupungin maankaatopaikasta vastaavan henkilön kanssa, 
että yhteisvastuullisesti kastelemme ja tarvittaessa suolaamme alueelle johtavaa tietä. Li- 
säksi työmaan sisäisiä teitä kastellaan ja suolataan pölyämisen ehkäisemiseksi. Varas- 
toimme kaikki haitalliset aineet ja jätteet siten, että niistä ei voi aiheutua haittaa ympäris- 
töön. Noudatamme lupaehtoja. Asfalttiaseman jätteet toimitetaan Jyväskylän korjaamolle 
ja sitä kautta lakisääteisesti eteenpäin. Öljynvaihtoja ja korjauksia ei tehdä asfalttiasema- 
alueella. Toimintamme ei vaikuta lähialueen talousvesikaivojen veden laatuun. Tulemme 
tarkkailemaan veden laatua lupaehtojen mukaisesti. 

 
Muistutukset A ja B. Louhintatärinöitä on toiminnan aikana mitattu kahdesta sovitusta koh- 
teesta, eikä mittauksissa ole havaittavissa ohjearvojen ylittymistä. Louhinta ja räjäytystyöt 
ovat tiukasti ohjeistettu niitä koskevilla laeilla, joita noudatamme. Tulemme kiinnittämään 
melun leviämisen estämiseen erityistä huomiota tulevaisuudessa ja tarvittaessa teetämme 
melumittauksen lähimmässä häiriintyvässä kohteessa. Hakemuksen mukaisella tai nykyi- 
sen voimassa olevan ympäristöluvan mukaisella alueella ei ole harjoitettu murskausta tai 
louhintaa marraskuun 2009 aikana, joten muistutuksessa kuvatut häiriöt eivät ole voineet 
aiheutua Lemminkäinen Infra Oy:n alueella tapahtuneesta toiminnasta. 

 
Muistutus C. Vuorokautiset toiminta-ajat eivät tule muuttumaan, vaan pysyvät (nykyisten 
voimassaolevien lupaehtojen mukaisesti) entisellään. Tuotantomäärien kasvun vuoksi 
murskauspäivien määrä kasvaa hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Asfaltin valmistuksen 
suurempi tuotantomäärä ei muuta päivittäistä työaikaa, vaan tuotanto tulee toimimaan te- 
hokkaammin. Mahdollinen asfaltin valmistus satunnaisesti klo 18--05 ei johdu toiminnan- 
harjoittajan halusta, vaan liikenneturvallisuudesta, ruuhkista yms. Yötöitä tehdään esim. 
Tiehallinnon ja Jyväskylän kaupungin vaatimuksista. Poliisi antaa tapauskohtaiset rajoi- 
tukset päivällä toimimisesta. Asutuksen ja teollisuuden sijoittuminen lähekkäin ei ole hy- 
väksi kummallekaan. Kaavoituksessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota asiaan, jotta vältyt- 
täisiin turhilta ristiriidoilta. 

 
Muistutus D. Liikenne ei tule suuntautumaan Terttumäen suuntaan, vaan liikenne kulkee 
vanhaa reittiä Pykälistönkujan kautta Saarenmaantielle. Toiminnalle ei ole syytä asettaa 
valtioneuvoksen  päätöksestä  993/1992  melutason  ohjearvoista  poikkeavia  raja-arvoja, 
vaan toiminnan suunnittelulla ja melua vaimentavilla toimenpiteillä esim. meluvalleilla tai 
varastokasoilla rajoitetaan melun leviämistä asutuksen suuntaan. 

 
Muistutus E. Tuotannon rajoittaminen klo 7.00--17.00 väliselle ajalle estää kaksivuorotyön, 
jolloin tuotantoteho laskee oleellisesti ja työpäivien määrä lisääntyy. Murskauslaitoksen 
ylösajo aamuisin ja alasajo iltapäivisin pienentävät lyhyellä työajalla huomattavasti tuotan- 
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toa. Toimiminen alueella pitkittyy, koska yhdyskuntarakentaminen (tiet, kadut, rakennuk- 
set, putkilinjat yms.) tarvitsee raaka-aineekseen jalostettuja kiviaineksia. Terttumäen ja 
Nuutin alueelle rakennetut kymmenet omakotitalot ja seudulle tulevat uudisrakennukset 
tarvitsevat kiviaineksia maanrakennustöihinsä, betoniin, kadunrakennukseen ja asfaltoin- 
tiin. Tämä tarvittava kiviaines on ympäristön kannalta suositeltavaa tuoda lähietäisyydeltä, 
jolloin vältytään raskaan liikenteen pitkiltä kuljetusmatkoilta ja samalla rajoitetaan hiilidiok- 
sidipäästöjen syntyä. Asfalttiaseman tarve yöaikaiseen toimintaan johtuu tilaajan/poliisin 
asettamista rajoitteista päiväaikaan toimimiselle. 

 
Muistutus F. Louhintaa ja murskausta harjoitetaan enintään 6 kuukautena vuodessa. Toi- 
minnat ovat käynnissä yhtäaikaisesti. Muuna aikana alueella jatkavat toimintaansa aino- 
astaan kiviaineskuljetukset ja asfalttiasema. Tuotantopäivien määrää ei voida arvioida tar- 
kasti, koska paikalliset tarpeet vaihtelevat suuresti taloustilanteiden ja kaavoituksen ym. 
tarpeiden mukaan. Esimerkiksi lähialueelle toteutuvan uuden asuinalueen yhdyskuntara- 
kentaminen vaatii huomattavia määriä kiviaineksia sekä asfalttia, joka vaikuttaa osaltaan 
tuotantomääriin. Murskaus- ja louhinta pyritään keskittämään kesäkuukausien ulkopuolel- 
le, mutta kaikkia tarpeita ei voida ennakoida, jolloin toimintaa pitää pystyä harjoittamaan 
myös kesäaikana. Meluvallit ja tuotevarastokasat pienentävät melun leviämistä. Melumal- 
linnus osoittaa, että toiminta ei ylitä melutason ohjearvoja, vaikka erityisesti suunniteltua 
meluvaimennusta ei alueella olisikaan. Em. syistä johtuen emme ole laatineet erillistä 
suunnitelmaa melun hallinnasta. Tarvittaessa voimme tehdä melumittauksen lähimmässä 
häiriintyvässä kohteessa. Toiminnanharjoittaja on suorittanut tärinämittauksia ja melumit- 
tauksia lähimmissä kiinteistöissä jo aiemman toiminnan yhteydessä. Käytämme melumal- 
linnuksissa suuria konsulttitoimistoja, emmekä käsittele mittaustuloksia mitenkään. Ei ole 
konsultin tai toiminnanharjoittajan edun mukaista käsitellä tuloksia ja menettää luotetta- 
vuuttaan. Mikäli toiminnanharjoittajan teettämä melumittaus tai -mallinnus ei ole valittajan 
mielestä luotettava, on ko. selvitykset jonkun muun tahon tilattava ja kustannettava. Pin- 
tamaista rakennettavat meluvallit tehdään aina ennen toiminnan aloittamista, eli silloin kun 
alueen pintamaat poistetaan. Mikäli meluvallit tehdään murskeista, niin varastokasat 
murskataan heti tuotannon alkuvaiheessa meluesteeksi. 4 000 € vakuus on toimialueen 
kunnostamiseen asetettava vakuus, eikä sitä voida käyttää muihin kohteisiin. Toiminnan- 
harjoittajalla on erikseen vakuutukset toiminnasta mahdollisesti aiheutuvan vahingon va- 
ralta. 

 
Muistutus G. Lupaehtoja ei voida rikkoa, eikä luvassa voida asettaa sanktioita lupaehtojen 
rikkomiselle. Lupa KSU-2005-Y-468/111 on Vaasan hallinto-oikeudessa käsittelyssä. Vali- 
tuksen syyt eivät vaikuta tämän luvan käsittelyyn eikä KHO:n päätös asfalttikartellista ei 
kuulu  ympäristölupahakemuksessa  käsiteltäviin asioihin.  Lupaehdoissa on  melutasolle 
ym. häiriöille annettu raja-arvot, joita valvotaan tarvittaessa tärinä- ja melumittauksilla, jat- 
kuvatoimisten mittauslaitteiden asentaminen ei ole tarpeellista. Päivittäisiin toiminta-aikoi- 
hin ei sinällään tule muutosta, vaan tuotantomäärien kasvun vuoksi toiminnan kesto kas- 
vaa kahdesta kuukaudesta arviolta noin kuuteen kuukauteen. Emme voi ottaa kantaa Jy- 
väskylän maalaiskunnan/J.M:n mahdollisesti antamaan tietoon, että toimintamme olisi 
päättymässä. Emme ole sellaista ilmoittaneet, eikä sellaisesta ole sovittu. 12 vuoden lupa- 
aika koskee maa-ainestenottolupaa, eikä sitä käsitellä ympäristöluvassa. 

 
Yhteenveto 

 
 

Melu. Mallinnuksessa ei ole huomioitu tuotevarastokasoja tai pintamailla tehtäviä meluval- 
leja ja päästöjen laskennassa on toimintatehokkuutena käytetty 100 % päivittäisestä työ- 
ajasta, joka ei hakemuksen mukaankaan toteudu etenkään porauksen ja rikotuksen osal- 
ta, joten mallinnuksen tulosten voidaan edellä mainituin perustein katsoa edustavan pa- 
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hinta mahdollista tilannetta, kuten mallinnuksen laatija toteaa. Mallinnuksen mukaisesti 
keskiäänitasot jäävät kaikilla häiriintyvillä kiinteistöillä alle VNp:n 993/1992 mukaisten oh- 
jearvojen. Melumittauksen 2005 mukaan melutasot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa 
ovat kaikki alle 40 dBA. Tuotevarastot ja pintamaavallit rajoittavat huomattavasti melunle- 
viämistä ja pienentävät äänitasoja mallinnuksen mukaisesta tasosta. Hakija suorittaa tar- 
vittaessa melumittauksia lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. 

 
Pöly. Tielaitoksen julkaisun, "Asfalttiasemien ja kivenmurskaamoiden ympäristönsuojelu, 
1994" mukaan B luokan laitoksen pölyleijuman suojaetäisyys pölylähteestä lähimpään häi- 
riintyvään kohteeseen vapaassa tilassa on 300 m. Vastaavissa kohteissa suoritettujen 
mittausten perusteella murskauslaitokselta ilmaan pääsevä pöly laskeutuu tuulioloista 
riippuen 100- 300 metrin etäisyydellä laitoksesta. Lisäksi toiminnanharjoittaja rajoittaa pö- 
lyn leviämistä hakemuksessa esitetyin menetelmin. 

 
Tärinät. Toiminnanharjoittaja on seurannut nykyisin voimassa olevan ympäristöluvan mu- 
kaisella alueella tapahtuvien räjäytysten yhteydessä tärinöitä lähimmissä häiriintyvissä 
kiinteistöissä, eikä ohjearvojen ylittymistä ole havaittu yhdessäkään mittauksessa. 

 
Kesäaikainen työ. Toiminta louhinnan ja murskauksen osalta keskitetään ajalle 15.8- 15.6. 
varsinaisen kesäajan ulkopuolelle. Lupaharkinnassa tulee kuitenkin huomioida mahdolli- 
suus työn suorittamisen erikseen perustelluissa tapauksissa myös kesäkuukausina. Toi- 
minnan rajautuessa tiukasti talvikauteen ei alkuvuoden ja kesäkauden aikana tarjouslas- 
kentaan tulleisiin kesäaikana toteutettaviin kohteisiin ole mahdollista lainkaan osallistua, 
jos toiminta aikarajoituksella totaalisesti estetään. Kesäajan toiminnassa ei missään tapa- 
uksessa ole kysymys normaalista tuotannosta vaan erillisestä rajatusta urakasta. 

 
Aloituslupa. Toiminnan kannalta on ehdottoman tärkeää louhinnan ja murskauksen kes- 
keytymätön jatkuminen siirryttäessä laajennusalueelle Kuntaraitalan, Huuhankaato I ja 
Nuutti -nimisten tilojen puolelle. Mikäli toiminnan harjoittaminen louhinnan ja murskauksen 
osalta estyy, asfaltinvalmistuksen joka tapauksessa jatkuessa toistaiseksi voimassa ole- 
van luvan puitteissa, johtaa tilanne kaiken asfaltissa käytettävän kiviaineksen ajamiseen 
muilta alueilta, eli kaksinkertaistaa kuljetusten määrän. Hakemuksen mukaisen toiminnan 
aloittaminen heti luvan myöntämisen jälkeen tarkoittaa käytännössä olemassa olevan kal- 
liorintauksen laajentamista em. tilojen puolelle ja nykyisen kaltaisen toiminnan jatkumista 
alueella. Aloittamisen ei näin ollen voida katsoa tekevän mahdollista muutoksen hakua 
hyödyttömäksi. Hakemuksessa esitetty toiminta täyttää hakijan käsityksen mukaan ympä- 
ristönsuojelulain 41 §: n ja 42 §:n mukaiset ympäristöluvan myöntämiselle vaadittavat 
edellytykset, jolloin luvan myöntämiselle ei ole tältä osin estettä. 

 
 
 
ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS 

Ratkaisu 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Lemminkäinen Infra Oy Kiviainestoi- 
minnalle Jyväskylän kaupungissa Palokan kylässä kiinteistöillä Palokan kalliolouhos, Kun- 
taraitala, Huuhankaato I sekä Nuutti ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristölu- 
van kallion louhinnalle, louheen murskaukselle ja asfalttiaseman toiminnalle sekä jäteas- 
faltin vastaanotolle ja hyödyntämiselle. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksessa esitetyn 
mukaisesti. Lisäksi on noudatettava tämän päätöksen lupamääräyksiä. 
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Esitettyjen vaatimusten ja lausuntojen huomioon ottaminen 
 
 

Toiminnan kapasiteetti ja toiminta-ajat on huomioitu lupamääräyksillä 1, 2 ja 4. Melu ja pö- 
ly on huomioitu lupamääräyksillä 4, 5 ja 6 sekä räjäytykset lupamääräyksellä 3. Raken- 
nuksille mahdollisesti aiheutuvien haittojen korvaamisesta päättäminen ei kuulu ympäris- 
töluvassa käsiteltäviin asioihin. Lähialueen rakennuksista suurin osa kuuluu kunnalliseen 
vesijohtoverkkoon eikä aluehallintoviraston tiedossa ole talousvesikaivoja, joiden veden 
laatu saattaisi toiminnan johdosta vaarantua. Toiminnan mahdollisia vaikutuksia pohjave- 
teen tulee kuitenkin tarkkailla lupamääräyksen 20 mukaisesti. 

 
Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 
 

Toiminnan kapasiteetti, raaka-aineet ja toiminta-aika 
 
 

1. Louhintaa  suoritetaan  Jyväskylän  kaupungin  rakennus-  ja  ympäristölautakunnan 
myöntämän maa-ainesottoluvan mukaisesti. Vuosittain alueella saa valmistaa murs- 
ketta enintään 300 000 tonnia ja tuoda kiviaineksia alueen ulkopuolelta enintään 12 
000 tonnia. Eri asfalttilajikkeita saa valmistaa enintään 140 000 tonnia vuodessa. Jä- 
teasfalttia saa vastaanottaa alueelle, murskata ja hyödyntää uusioasfaltin valmistuk- 
sessa enintään 19 900 tonnia vuodessa. Jäteasfalttia saa varastoida alueella korkein- 
taan kolmen vuoden ajan ennen sen hyödyntämistä. (YSL 43 §, VNp 861/97 2 §) 

 
2. Louhinta- ja murskaustoimintaa saa tehdä 1.9.--30.5. välisenä aikana enintään 6 kuu- 

kauden ajan. Kallionporausta ja räjäytyksiä voidaan tehdä sekä iskuvasaraa käyttää 
arkipäivisin (ma-pe) klo  7.00--17.00.  Murskausta voidaan suorittaa arkipäivisin klo 
7.00--22.00. Käytettävien louhinta- ja murskausasemien tulee olla Tieliikelaitoksen 
luokituksen mukaisia B-luokan asemia. 

 
Asfalttiasema saa toimia 1.4.–15.12. välisenä aikana arkipäivisin klo 5.00--18.00 ja 
kuljetuksia voi suorittaa arkipäivisin klo 6.00--22.00. Mikäli asfalttiaseman toimintaa pi- 
tää pakottavista tai ennakoimattomista syistä suorittaa näistä ajankohdista tai ajoista 
poiketen yöllä, tulee siitä ilmoittaa etukäteen valvontaviranomaisille. Yöaikaista asfal- 
tinvalmistusta saa suorittaa enintään 30 työvuoron aikana. (YSL 43 §, NaapL 17 §) 

 
3. Räjäytykset on tehtävä suunnitelmallisesti ennalta määriteltyinä ajankohtina ja ne on 

toteutettava siten, että mahdolliset tärinävaikutukset rajoittuvat mahdollisimman lähel- 
le räjäytysaluetta. Suunnitellusta toiminnasta, räjäytyksistä ja louhinnasta on ilmoitet- 
tava kirjallisesti etukäteen ennen kunkin toimintakauden aloittamista valvontaviran- 
omaiselle  ja  Jyväskylän  kaupungin  ympäristönsuojeluviranomaiselle.  (YSL  43  §, 
NaapL 17 §) 

 
Melu ja tärinä 

 
 

4. Toiminnoista, liikenne mukaan lukien, aiheutuva melu ei saa ylittää asuntojen piha- 
alueilla päivällä klo 7.00–22.00 melun keskiäänitasoa 55 dB(A) eikä yöllä keskiäänita- 
soa 50 dB. Loma-asutukseen kuuluvilla alueilla melutaso ei saa ylittää klo 7.00–22.00 
päiväohjearvoa 45 dB eikä klo 22.00–7.00 yöohjearvoa 40 dB. Aseman rakenteilla ja 
sijoittelulla on pyrittävä siihen, ettei voimakkain ääni lähde asutuksen suuntaan. 

 
Toiminnanharjoittajan on järjestettävä yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa ker- 
taluonteisesti normaalin toiminnan aikaiset melutason mittaukset vuoden 2011 lop- 
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puun mennessä. Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on suorit- 
tava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 "Ympäristömelun mittaaminen" mukaisesti. 
Melunmittaussuunnitelma tulee toimittaa valvontaviranomaisille hyväksyttäväksi en- 
nen mittauksia. Mikäli melun mittaaja arvioi melun olevan kapeakaistaista tai isku- 
maista, on mittaustulosta korjattava ennen sen vertaamista annettuihin raja-arvoihin 
lisäämällä siihen 5 dB(A). Toiminnanharjoittajan tulee melumittausten tulosten perus- 
teella ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. 

 
Alueella tulee tehdä alkukartoitus niiden kiinteistöjen osalta, joiden voidaan arvioida 
olevan räjäytyksistä aiheutuvalle tärinälle alttiilla alueella. Räjäytyssuunnitelmiin on si- 
sällytettävä suunnitelma tärinämittauksista, jotka toteutetaan ensimmäisen toiminta- 
kauden aikana. Mittaukset uusitaan tarvittaessa myöhemmin. 
(YSL 43 §, NaapL 17, JA 7 ja 8 §:t, VNp 993/92) 

 
 

Päästöt ilmaan 
 
 

5. Toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä ja muita hiukkaspäästöjä tulee rajoittaa. Asfalt- 
tiaseman osalta elevaattorit, seulastot, välivarastot ja sekoittimet tulee koteloida ja 
niissä syntyvä pöly tulee johtaa yhdessä savukaasujen kanssa pölynerottimeen. As- 
falttiaseman osalta pölyämis- tai muiden hiukkaspäästötorjuntojen tulee olla niin te- 
hokkaita, ettei ulos johdettavan kaasuvirran hiukkaspitoisuus ylitä 50 mg/m3 (n) redu- 
soituna 17 %:n happipitoisuuteen. 

 
Alueilla, joilla asutaan, on loma-asutusta tai oleskellaan, eivät toiminnasta aiheutuvat 
hiukkaspäästöt saa ylittää hengitettävien hiukkasten (PM10) osalta valtioneuvoston 
asetuksessa (711/2001) annettua raja-arvoa (50 µg/m3, 24 tunnin keskiarvo) tai val- 
tioneuvoston päätöksessä (480/1996) annettua ohjearvoa (70 µg/m3, kuukauden toi- 
seksi suurin keskiarvo). Hiukkasten kokonaisleijuma (TSP) ei saa ylittää valtioneuvos- 
ton päätöksessä (480/1996) annettua ohjearvoa (50 µg/m3, vuosikeskiarvo ja 120 
g/m3, vuoden vuorokausikeskiarvojen 98. prosenttipiste, 98 % tuloksista alle ko. ar- 
von). 
(YSL 43 ja 46 §:t, Vnp 480/96 2 §) 

 
 

6. Aseman pölyntorjuntalaitteita ja –menetelmiä on tarkkailtava päivittäin. Päästöjä olen- 
naisesti lisäävän häiriön sattuessa on päästöjä aiheuttava toiminta keskeytettävä. 
Toiminta-alue ja sen liittymätiet sekä kuljetukset on hoidettava siten, että toiminnasta 
aiheutuva pölyäminen on mahdollisimman vähäistä. Valvontaviranomainen voi tarvit- 
taessa edellyttää mittaamaan hiukkasten kokonaisleijuman joko yksin tai yhdessä 
muiden toiminnanharjoittajien kanssa. (YSL 43 ja 46 §:t) 

 
Päästöt maaperään tai vesiin 

 
 

7. Asfaltin laatututkimukset tulee tehdä ensisijaisesti alueen ulkopuolisessa laboratorios- 
sa. Mikäli asfalttia testataan alueella, on se tehtävä sellaisella menetelmällä, jossa ei 
käytetä metyleenikloridia. (YSL 7, 8 ja 43 §:t) 

 
8. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita ei saa päästää maaperään tai 

pohjaveteen. Toiminta-alueella sijaitsevien polttoainesäiliöiden on oltava rakenteel- 
taan tiiviitä ja kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Bitumin, liuottimien ja li- 
säaineiden (kalkkifilleri, selluloosakuitu tms.) säiliöt on eristettävä maasta suoja- 
altaalla tai muulla vettä läpäisemättömällä alustalla, jotka on varustettu korokkeella. 
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Lisäksi säiliöiden on oltava suljettuja. Kevyen polttoöljyn muut kuin kaksoisvaippasäi- 

 

liöt tulee sijoittaa päällystetyllä tiiviillä alustalla olevaan suoja-altaaseen. Mikäli ras- 
kaan polttoöljyn säiliöt ovat koeponnistettuja, ei suoja-allasta tarvita. Muutoin raskaan 
polttoöljyn suoja-altaan tilavuus tulee olla vähintään 0,15 kertaa ja kevyen polttoöl- 
jysäiliön suoja-altaan tilavuus vähintään 1,3 kertaa kyseisen polttoainesäiliön tilavuus. 
Altaat on varustettava suojakatoksella tai sadeveden poisto- ja erotuslaitteilla. Säiliöt 
on varustettava ylitäytönetsimillä ja tankkauslaitteisto sulkuventtiilillä. 

 
Alueella ei saa varastoida öljy-, polttoaine- ja voiteluaineita eikä ympäristölle vaaralli- 
sia kemikaaleja enempää kuin viikoittaista tarvetta vastaavia määriä. Kirjanpito alueel- 
le tuoduista, siellä käytetyistä ja varastoiduista öljy-, polttoaine- yms. aineista tulee 
tarvittaessa voida esittää valvontaviranomaiselle. 
(YSL 7, 8 ja 43 §:t, JA 8 §) 

 
 

9. Alueella ei saa käyttää sellaisia huonokuntoisia koneita tai ajoneuvoja, joista voi ai- 
heutua ympäristöhaittaa eikä alueella saa pestä tai korjata kalustoa. Alueelle on varat- 
tava imeytysmattoja tai -alustoja ja riittävästi muutakin imeytysainetta ja torjuntakalus- 
toa. (YSL 7, 8 ja 43 §:t, JA 8 §) 

 
Energian käyttö 

 
 

10.  Käytettävän raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 1,00 painoprosenttia ja 
kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus enintään 0,10 painoprosenttia. Alueella tulee mahdol- 
lisuuksien mukaan pyrkiä käyttämään sähköverkon liittymästä saatavaa sähköä. (YSL 
7, 8 ja 43 §:t, Vna 689/2006) 

 
 

Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 
 
 

11.  Hyödyntämiskelpoiset jätteet on jaoteltava ja kerättävä erilleen jätelajeittain kunnallisia 
jätehuoltomääräyksiä noudattaen ja toimitettava hyödynnettäviksi asianmukaisiin kä- 
sittelyihin. Myös käymälä- ja saniteettijätteet on toimitettava asianmukaiseen käsitte- 
lyyn. (YSL 5, 42 ja 45 §:t, JL 4 ja 6 §:t) 

 
12.  Ongelmajätteet on säilytettävä laatua ja vaarallisuutta osoittavilla merkinnöillä varuste- 

tuissa, tiiviisti suljetuissa astioissa. Ongelmajätteet on varastoitava katetussa ja sulje- 
tussa tilassa, varoaltain varustetuissa astioissa tai tiiviillä reunuksellisella ja reunako- 
rokkein varustetulla alustalla siten, että vuototapauksissa ongelmajätteet saadaan ke- 
rättyä talteen. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jät- 
teisiin. (YSL 4, 7, 8, 42, 43 ja 45 §:t, YSA 19 §, JL 4, 6, ja 51 §:t, JA 5 §, VNp 
101/1997, VNp 659/1996) 

 
 

13.  Kertyneet ongelmajätteet on vietävä alueelta pois kerran kuukaudessa ja toimitettava 
laitokseen, jonka ympäristöluvassa on myönnetty lupa kyseisen jätteen vastaanottoon 
ja käsittelyyn. Ongelmajätteiden siirtoa varten on laadittava siirtoasiakirja. Siirto- 
asiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä kolmen vuoden ajan. (YSL 42, 43 ja 45 §:t, 
YSA 19 §, JL 4, 6, 12, 15 ja 51 §:t, VNp 659/1996) 

 
Muut lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 
14.  Louhinta- ja murskausasemalle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka nimi ja yhteystiedot 

on toimitettava valvontaviranomaiselle sekä Jyväskylän kaupungin ympäristönsuoje- 
luviranomaiselle. (YSL 43, 45 §:t, JA 10 §) 
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15.  Häiriötilanteista, jotka saattavat lisätä laitoksen päästöjä ja aiheuttaa merkittävää ym- 

 

päristöhaittaa, on ilmoitettava välittömästi valvontaviranomaiselle ja Jyväskylän kau- 
pungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 76 §, YSA 30 §) 

 
16.  Louhinta- ja murskauslaitoksen sekä asfalttiaseman käytön aloittamisesta ja lopetta- 

misesta tulee kunkin toimintakauden osalta tehdä kirjallinen ilmoitus valvontaviran- 
omaiselle ja Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSA 30 §) 

 
17.  Raaka-aineita ja polttoaineita sekä jätteitä on varastoitava ja käsiteltävä alueella siten, 

ettei aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaan- 
tumista, pölyämistä tai muuta haittaa ympäristölle. (YSL 8, 43 ja 45 §:t, JL 6 ja 19 §:t) 

 

 
18. Alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Alueet, joilla työkoneet liikkuvat, ja 

alueelle johtava tie on hoidettava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäi- 
seksi. (YSL 43 §, JL 4 ja 6 §:t) 

 

 
19.  Toiminnan päätyttyä alue on siistittävä ja tarpeettomat rakenteet on poistettava. (YSL 

7, 8 ja 43 §:t, JA 8 ja 9 §:t) 
 
 

Tarkkailu ja raportointimääräykset 
 
 

20.  Öljynerotuskaivon kautta maastoon johdettavasta vedestä sekä toiminta-alueelle sijoi- 
tetusta pohjavesiputkesta tulee ottaa kerran vuodessa näytteet, joista määritetään 
seuraavat parametrit: pH, sähkönjohtavuus, sameus, väri, kiintoaine CODMn, koko- 
naistyppi, ammoniumtyppi, nitraattityppi, nitriittityppi, alumiini, arseeni sekä mineraa- 
liöljyt C10--C40. Lisäksi pohjavesiputkesta on seurattava pohjaveden korkeutta. Ana- 
lyysitulokset tulee toimittaa heti niiden valmistuttua valvontaviranomaiselle sekä Jy- 
väskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tarkkailua voidaan tarvittaessa 
muuttaa valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla. (YSL 5, 43 ja 46 §:t) 

 

 
21. Toiminnasta tulee raportoida valvontaviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun 

mennessä. Raportissa tulee esittää valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla lou- 
hinta-, murskaus- ja asfalttiaseman raaka-aine- ja tuotantotiedot, käytettyjen polttoai- 
neiden laatu- ja kulutustiedot, pinta- ja pohjavesien tarkkailutulokset, tiedot tehdyistä 
melu-, pöly- ja tärinämittauksista, tiedot häiriötilanteista sekä niistä aiheutuneista 
päästöistä tai jätteistä sekä asemalla syntyneistä, käsitellyistä, varastoiduista tai hyö- 
tykäyttöön ja kaatopaikalle toimitetuista jätteistä sekä ongelmajätteistä niiden alkupe- 
rä, laatu, määrä, varastointi ja edelleen toimittaminen. Lisäksi tulee esittää tiedot 
suunnitteilla olevista laitoksen toiminnan muutoksista. (YSL 45 ja 46 §:t, JL 51 ja 52 
§:t) 

 
 

Vakuus 
 
 

22.  Luvan hakijan on asetettava valvontaviranomaiselle 10 000 euron vakuus tai esitettä- 
vä muu vastaava järjestely toiminnan asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi välit- 
tömästi luvan tultua lainvoimaiseksi. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa 
vakuuden määrää. (YSL 42 §) 
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RATKAISUN PERUSTELUT 

 
 

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset 
 
 

Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja 
määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettu- 
jen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla 
on säädetty. 

 
Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti ei laitoksen toiminnasta Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintoviraston näkemyksen mukaan aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnon- 
olosuhteiden huonontumista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua 
kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama 
pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski. 

 
Vilkkaiden liikennekohteiden päällystystyöt on tehtävä liikenteellisistä ja turvallisuussyistä 
yöaikaan ja tämä edellyttää myös yöaikaista asfaltinvalmistusta. Yöaikainen toiminta on 
rajattu naapuruston mahdollisen häiriintymisen vuoksi enintään 30 työvuoroon vuodessa 
noudattaen kuitenkin toiminnassa melulle annettuja yöohjearvoja. Yöaikaisesta toiminnas- 
ta tulee ilmoittaa erikseen valvontaviranomaiselle ja Jyväskylän kaupungin ympäristön- 
suojeluviranomaiselle. 

 
Lupahakemuksen johdosta tehtyjen muistutusten mukaan liikenne tulisi aiheuttamaan pö- 
ly- ja meluhaittoja ja vaarantaisi liikennettä. Yleisillä teillä tapahtuva toiminta-alueen ulko- 
puolinen liikenne ei kuulu ympäristöluvassa käsiteltäviin asioihin, mutta liikenteen pölyn- 
torjunta on huomioitu lupaehdoissa ilmenevällä tavalla. Liikenne ei tule suuntautumaan 
Terttumäen suuntaan, vaan liikenne kulkee vanhaa reittiä Pykälistönkujan kautta Saaren- 
maantielle. 

 
Ympäristönsuojelulain 42 §:n 2 momentin nojalla jätteen hyödyntämis- tai käsittelytoimin- 
nan harjoittajan on asetettava toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat 
määräykset huomioon ottaen riittävä vakuus tai esitettävä vastaava muu järjestely asian- 
mukaisen jätehuollon järjestämiseksi. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on vaati- 
nut riittäväksi katsomansa vakuuden ja toteaa, että toiminnanharjoittajalla on jätteen hyö- 
dyntämis- ja käsittelytoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. 

 
Lupamääräysten yksilöidyt perustelut 

 
 

Määräys 1. Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaan voidaan rajoittaa tuotantoa, mikäli toi- 
minnan luonteesta johtuen ei muutoin voida riittävästi ehkäistä tai rajoittaa ympäristöhait- 
toja. Kierrätysasfaltin enimmäisvarastointiaika on annettu valtioneuvoston päätöksen kaa- 
topaikoista (861/1997) mukaisesti. 

 
Määräykset 2, 3 ja 4. Toiminta-aikoja on rajoitettu, sillä toiminnoista saattaa syntyä ympä- 
ristönsuojelulain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua ympäristön pilaantumiseen rinnastetta- 
vaa haittaa (melu ja pöly), käytännössä ympäristön yleisen viihtyisyyden vähentymistä 
asuinalueilla. Melulle on asetettu enimmäistaso, jotta varmistutaan siitä, että laitos ei ai- 
heuta viihtyvyys- tai terveyshaittaa. Meluraja-arvot vastaavat valtioneuvoston päätöksessä 
asetettuja melutason ohjearvoja (VNp 993/1992). Vastaavanlaisilla murskausasemilla teh- 
tyjen  melumittausten  tulokset  osoittavat,  että  asemien  rakenteellisilla  ominaisuuksilla 
(esim. koteloinnilla) sekä asemien ja tuotekasojen asettelulla on huomattava vaikutus me- 
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lun leviämiseen. Asutukseen kohdistuvia meluvaikutuksia voidaan vähentää lisäksi kivi- 
seinämillä, murskekasojen sijoittelulla sekä louhinnan etenemissuuntien valinnoilla. Mää- 
räys melu- ja tärinämittauksista on annettu valvonnallisista syistä. Melumittauksilla varmis- 
tetaan toteutettujen meluntorjuntatoimien riittävyys. Melun mittaamisen yhteistyöstä on 
määrätty myös osassa lähialueen muiden toimijoiden ympäristöluvissa. Melun kapeakais- 
taisuus tai iskumaisuus voi tulla kysymykseen esimerkiksi kiven porauksissa ja rikotuksis- 
sa, kuormauksissa tai esimurskauksessa. Meluntorjuntaratkaisuilla voidaan rajoittaa osin 
myös pölyn leviämistä. Melun ja pölyn leviämiseen voidaan vaikuttaa myös käytettävien 
asemien luokitusvaatimuksilla, jotka perustuvat julkaisuun ”Asfalttiasemien ja kivenmurs- 
kaamojen ympäristönsuojelu 1994 (TIEL 2270006)". Räjäytysten aiheuttaman melun ja tä- 
rinän haitallisten vaikutusten ennakoimiseksi on asetettu velvoite laatia suunnitelma räjäy- 
tysajankohdista ja velvoite tiedottaa siitä etukäteen. 

 
Määräykset 5 ja 6. Toiminnan aiheuttamia päästöjä ilmaan tulee rajoittaa terveys- ja ym- 
päristöhaittojen ehkäisemiseksi. Niitä voidaan vähentää esimerkiksi murskausaseman ra- 
kenteellisilla ominaisuuksilla, aseman ja tuotekasojen sijoittelulla sekä meluvallilla. Määrä- 
yksillä pölyntorjuntajärjestelmien kunnossapidosta ja tarkkailusta sekä toimintojen kes- 
keyttämisestä vähennetään mahdollisen häiriön sattuessa ilmapäästöjä ja ehkäistään ym- 
päristöhaittoja. 

 
Määräykset 7, 8 ja 9. Maaperän sekä pohja- ja pintavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi 
on annettu määräyksiä suojaustoimenpiteistä. Suojaustoimenpiteet on jo toteutettu, mutta 
niiden kuntoa tulee seurata ja havaitut puutteet on korjattava.  Määräykset öljy-, polttoai- 
ne-, bitumi- ym. säiliöistä, koneiden ja ajoneuvojen kunnosta sekä öljyvahinkojen torjunta- 
välineistöstä on myös annettu pilaantumisen ehkäisemiseksi. Samasta syystä myös mety- 
leenikloridin käyttö alueella on kielletty. Määräys pitää kirjaa alueella olevista öljy-, poltto- 
aine-, ym. aineista on annettu valvonnallisista syistä. 

 
Määräys 10. Valtioneuvoston asetuksen (689/2006) perusteella raskaan polttoöljyn rikin 
enimmäispitoisuus saa olla enintään 1,00 p-% ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus enintään 
0,10 p-%. 

 
 

Määräykset 11, 12 ja 13. Jätelain periaatteiden mukaisesti kaikessa toiminnassa on huo- 
lehdittava siitä, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Syntyvät jätteet on ensisijaises- 
ti pyrittävä hyödyntämään, jos se on teknisesti mahdollista ja siitä ei aiheudu kohtuuttomia 
lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Toiminnanharjoittajan 
on huolehdittava jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä. Jätteistä ei saa aiheutua 
haittaa terveydelle tai ympäristölle. Siirtoasiakirjoja edellytetään turvallisen ongelmajäte- 
huollon varmistamiseksi. 

 
Määräys 14.  Toiminnanharjoittajalla on oltava vastuuhenkilö, jonka on tunnettava louhin- 
ta-, murskaus- ja asfalttiasemien toiminta ja niitä koskevat ympäristönsuojelusäännökset 
ja määräykset sekä toiminnassa käsiteltävien kemikaalien ominaisuudet, toiminnan aikai- 
set päästöt, jätteet ja ympäristövahinkojen torjunta. 

 
Määräys 15. Tiedonkulku viranomaiselle on varmistettava tilanteissa, joissa ympäristölle 
on aiheutunut tai saattaa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa. Ilmoitus tällaisissa ti- 
lanteissa on tehtävä välittömästi. 

 
Määräys 16. Valvontaviranomaisen on saatava tieto valvonnan kannalta olennaisista asi- 
oista ja toiminnassa tapahtuvista muutoksista. Tällaisia tietoja ovat mm. tiedot laitosten 
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käytön aloittamisesta ja lopettamisesta. Kunkin toimintakauden osalta on tehtävä kirjalli- 
nen ilmoitus. 

 
Määräykset 17, 18 ja 19. Kun toiminta järjestetään asianmukaisesti, ei siitä aiheudu vaa- 
raa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, maaperän pilaantumista, ympäristön roskaan- 
tumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle laitokselle ominaista haittaa. Erityisesti 
on huolehdittava pölyämisen vähentämisestä kastelemalla tarvittaessa alueita. 

 
Määräykset 20 ja 21. Määräykset raaka-aineiden ja tuotannon ilmoittamisesta, päästöjen 
tarkkailusta sekä jätekirjanpidosta on annettu valvonnallisista syistä. Lisäksi lupamääräys- 
ten noudattamisen seuranta ja laitoksen ympäristövaikutusten arvioiminen edellyttää kir- 
janpitoa ja raportointia. Tarkkailuista saatujen tietojen perusteella voidaan tarkkailla laitok- 
sen toimintaa suhteessa annettuihin lupamääräyksiin ja arvioida toiminnassa mahdollises- 
ti tapahtuvien muutosten merkitsevyyttä suhteessa uuden lupakäsittelyn tarpeellisuuteen. 
Raportoimalla poikkeuksellisista tilanteista valvontaviranomaiselle ja Jyväskylän kaupun- 
gin ympäristönsuojeluviranomaiselle voi viranomainen vastaavien tilanteiden ehkäisemi- 
seksi antaa tarvittaessa asiaa koskevia ohjeita tai määräyksiä. Jotta toiminnassa tapahtu- 
via muutoksia voidaan seurata ja valvoa sekä tarvittaessa arvioida muutoksen merkittä- 
vyys uuden lupakäsittelyn kannalta, tulee toiminnassa tapahtuvista muutoksista ilmoittaa 
valvontaviranomaiselle hyvissä ajoin. 

 
Määräys 22. Ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaan luvan myöntäminen jätteiden hyödyn- 
tämis- ja käsittelytoiminnalle vaatii vakuuden asettamista tai muuta vastaavaa järjestelyä 
asiallisen jätehuollon järjestämiseksi huomioiden toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa 
varten annettavat määräykset. Vakuuden suuruutta määrättäessä on otettu huomion toi- 
minnan laajuus, luonne ja tässä lupapäätöksessä annetut määräykset ja se, mitä laitokselle 
mahdollisesti jäävien jätteiden kuljetuksen ja asiamukaisen käsittelyn kustannukset olisivat. 
Vakuuden suuruutta voidaan tarpeen mukaan muuttaa. 

 
 
 
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 
 

Ympäristönsuojelulain 100 §:n mukaan toimintaa ei saa aloittaa tai muuttaa ennen kuin 
siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen. Ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaan lu- 
paviranomainen voi kuitenkin luvan hakijan pyynnöstä perustellusta syystä ja edellyttäen, 
ettei täytääntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, määrätä, että toiminta voidaan 
muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen. Hakijan tulee tällöin aset- 
taa hyväksyttävä vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen 
tai lupamääräysten muuttamisen varalle. 

 
Lemminkäinen Infra Oy Kiviainestoiminta on esittänyt hakemuksessaan ympäristönsuoje- 
lulain 101 §:n mukaisen pyynnön toiminnan muutoksen aloittamiseksi mahdollisesta muu- 
toksenhausta huolimatta. 

 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, ettei lupahakemuksen mukaisen toimin- 
nan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta ole esitetty riittäviä perusteita. Toimintaa 
ei näin louhinnan ja murskauksen osalta voida aloittaa tiloilla Kuntaraitala, Huuhankaato I 
ja Nuutti ennen tämän päätöksen lainvoimaisuutta. Louhinta ja murskaus on luonnonolo- 
suhteiden kannalta peruuttamatonta toimintaa ja lisäksi kyseisille tiloille annettu maa- 
aineslupa ei ole lainvoimainen, vaan on käsittelyssä Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. 
Tilalla Palokan kalliolouhos (179--404--66--1) on voimassa oleva maa-aineslupa ja louhin- 
taa, murskausta ja asfalttiaseman toimintaa koskeva ympäristölupa, minkä vuoksi toimin- 
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taa tilalla Palokan kalliolouhos voidaan jatkaa aikaisempien päätösten mukaisesti, mikäli 
tästä päätöksestä valitetaan. 

 
 
 
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 

Korvattavat päätökset 

Tämä päätös korvaa lainvoimaiseksi tultuaan Keski-Suomen ympäristökeskuksen 
20.7.2005 myöntämän ympäristölupapäätöksen Dnro KSU-2005-Y-468/111. 

 
 

Päätöksen voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen 
 
 

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnanharjoittajan tulee jättää 31.12.2020 
mennessä lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus ympäristölupaviranomaiselle, 
ellei toiminnassa ennen tätä tapahdu oleellista muutosta. (YSL 55 §) 

 
Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta 

 
 

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 §) 

 
 
 
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

 
 

Ympäristönsuojelulaki (YSL, 86/2000) 4, 5, 7, 8, 30, 42, 43, 45, 46, 76, 96, 97, 100 ja 105 
§:t 
Ympäristönsuojeluasetus (YSA, 169/2000) 1, 5, 12, 19 ja 30 §:t 
Jätelaki (JL, 1072/1993)  4, 6, 12, 15 19, 51 ja 52 §:t 
Jäteasetus (JA, 1390/1993) 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 §:t 
Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista (VNp 861/1997) 2 § 
Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL, 26/1920) 17 § 
Laki ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvoista (480/1996) 
Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (VNp 101/1997) 
Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn, kevyen polttoöljyn ja meriliikenteessä käytet- 
tävän kaasuöljyn rikkipitoisuudesta (VNA 689/2006) 
Valtioneuvoston  päätös  ongelmajätteistä  annettavista  tiedoista  sekä  ongelmajätteiden 
pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/1996) 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) 
Valtion maksuperustelaki (150/1992) 
Ympäristöministeriön  asetus  alueellisen  ympäristökeskuksen  maksullisista  suoritteista 
(1387/2006) 

 
 
 
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 
 

Tästä ympäristölupapäätöksestä perittävä käsittelymaksu on 3 010 €. Lasku lähetetään 
myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. 

 
Ympäristönsuojelulain 105 §:n mukaan ympäristöluvan käsittelystä peritään maksu, jonka 
suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen 
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nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa tai ympäristöministeriön asetuksessa 
säädetään.  Aluehallintoviraston  maksuista  annetun  valtioneuvoston asetuksen 
(1145/2009) 7 §:n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille en- 
nen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa 
voimassa olleiden säännösten mukaan. Lupahakemuksen vireille tullessa maksuun sovel- 
lettiin alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annettua ympäristöminis- 
teriön asetusta (1387/2006). Louhinta-, murskaus- ja asfalttiaseman osalta maksu perus- 
tuu tuntitaksaan (43 €/tunti) ja käytettyyn työaikaan (70 tuntia): 43 €/h × 70 h = 3 010 €. 

 
 
 
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 
 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuulutta- 
malla ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisesti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 
ja Jyväskylän kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla sekä sanomalehti Keskisuomalaisessa. 

 
 
 
MUUTOKSENHAKU 

 
 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 96 §:n mukaan valittamalla 
Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa 
järjestyksessä kuin pääasiasta. Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella luvan haki- 
ja ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka 
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viih- 
tyisyyden edistäminen sekä kunnanhallitus ja viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa 
yleistä etua. Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. 

 
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 

 

 
 
 
 

Ympäristölupapäällikkö                     Annu Palomäki 
 

 
 
 
 

Tarkastaja                                         Petteri Ahonen 
 
 
 
JAKELU 

Päätös 

Lemminkäinen Infra Oy/Kiviainestoiminta 
Vehkakuja 4 
40700 JYVÄSKYLÄ 

 
 

Jäljennös päätöksestä 
 
 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Ympäristö ja luonnonvarat - 
vastuualue, PL 250, 40101 Jyväskylä 
Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, Eeronkatu 10, 40720, Jyväskylä 
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Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaosto, Väinönkatu 1a B, 
40100 Jyväskylä 
Jyväskylän kaupunginhallitus, PL 193, 40101 Jyväskylä 
Suomen ympäristökeskus (kirjaamo.syke@ymparisto.fi) 
Muistutuksen hakemuksesta tehneet (yhteyshenkilöt) 

 
Ilmoitus päätöksestä 

 
 

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta. 



 

VALITUSOSOITUS LIITE 
 

 
 
Valitusviranomainen        Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätökseen saa hakea valit- 

tamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä 
maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. 

 
Valitusaika                         Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän pää- 

töksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 19.3.2010. 
 
Valitusoikeus                     Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, 

sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinym- 
päristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, 
asianomaiset kunnat, alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, 
kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat vi- 
ranomaiset. 

 
Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

-  päätös, johon haetaan muutosta 
-  valittajan nimi ja kotikunta 
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa 

koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttu- 
vat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, 
sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi) 

-  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta 
-  mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
-  perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
-  valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää 

toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) 
 
Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 

-  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai- 
semmin toimitettu viranomaiselle 

-  mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys 
asiamiehen toimivallasta 

 
Valituksen toimittaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle 

 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Länsi- ja Sisä- 
Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määrä- 
ajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liittei- 
neen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti 
(telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu 
niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä mää- 
räajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot 

 
käyntiosoite: Wolffintie 35,65200 Vaasa 
postiosoite: PL 200, 65101 Vaasa 
puhelin: 020 6361 060 
telekopio: 06-317 4817 
sähköposti: kirjaamo.lansi@avi.fi 
aukioloaika: klo 8 - 16.15 

 

 
Oikeudenkäyntimaksu     Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeuden- 

käyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten 
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä 
tapauksista, joissa maksua ei peritä.

mailto:kirjaamo.lansi@avi.fi
mailto:kirjaamo.lansi@avi.fi


 

 


