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Kokouspäivämäärä 14.4.2021 

ASIA  
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 47 a §:n ja maa-aineslain (555/1981) 4 a §:n mukainen yhteislupa kallioki-

viaineksen ottoon sekä kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen.  

LUVAN HAKIJA  
Metsähallitus Metsätalous Oy 
Haapasaarentie 18 
44500 Viitasaari 
 
Yhteyshenkilö: 
p. 040 7153 651, Mikko Koivisto, mikko.koivisto@metsa.fi 
 
LUPA-ALUEEN SIJAINTIPAIKKA JA KIINTEISTÖN OMISTAJA  
Kunta:   Toivakka (850)  
Kylä:   Taka-Toivakka  
Tila:   Toivakan valtionmaa RN:o 1:3  
Omistaja:   Suomen valtio / Metsähallitus 
Koordinaatit, koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä: 
  N 6885579, E 26511692, ETRS-GK26, N2000 
 
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA  
Kallion louhinta ja murskaus on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:n liitteen 1 taulukon 2 koh-

tien 7 c ja e perusteella.  

Kalliokiven irrottaminen on maa-ainesluvanvaraista maa-aineslain 4 § 1 momentin perusteella.  

Maa-aineslain (555/1981) 7 §:n perusteella maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kunnan ym-

päristönsuojeluviranomainen. Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n kohtien 6 a ja b perusteella kun-

nan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee kivenlouhintaa ja siirrettävää murskaamoa koskevan lupa-

asian. 

ASIAN VIREILLETULO  
Hakemus on tullut vireille 15.12.2020.  

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA KAAVOITUSTILANNE  
Alueella on Toivakan ympäristöjaoston myöntämä maa-aineslupa (27.4.2017 § 33). Lupa on voimassa 10 

vuotta eli vuoteen 2027 asti. Aiemman luvan mukaisesta ottomäärästä 28 000 m3ktr ei ole juurikaan jäljellä, 

koska maa-aineksen menekki on ollut huomattavasti ennakoitua suurempi.  

Alueella ei ole yleiskaavaa tai asemakaavaa.  
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Keski-Suomen maakuntakaavassa (1.12.2017) kohdealue on merkitty biotalouteen tukeutuvaksi alueeksi. Mer-

kinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita. ”Suunnittelumääräys: Alueen 

suunnittelussa varmistetaan maa- ja metsätalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen toiminta- ja kehittä-

misedellytykset sekä turvataan hyvien ja yhtenäisten metsä- ja peltoalueiden säilyminen maaseutuelinkeinojen 

käytössä.” 

YLEISKUVAUS TOIMINNASTA JA TUKITOIMINNASTA SEKÄ NIIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA  
Yleiskuvaus, aluekohtaiset tiedot ja suoritetut maastoselvitykset 
Ympäristölupaa haetaan toimintakokonaisuudelle, joka käsittää kallion louhinnan ja louheen murskauksen eri-

laisiksi kiviaineslajitteiksi ja maa-ainesten ottamiseen maa-aineslupaa. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Louhintaa 

ja murskausta ei tehtäisi lintujen pesimäaikana eikä aikavälillä 1.5. - 31.8. Aineksia ei käytetä kaupallisesti, vaan 

ne ovat yksinomaan Metsähallitus Metsätalous Oy:n omaan käyttöön. 

Haja-asutusalueella oleva kohde sijaitsee noin 8,5 kilometrin ajomatkan päässä Toivakan keskustasta itään. 

Kohteeseen johtava metsäautotie erkanee idän suuntaan liittymästä, jonka lähin osoite on Taka-Toivakantie 

1008, Toivakka. Alueen koordinaatit ovat (ETRS-GK26): 6885 448 pohjoinen (N), 26 511 830 itä (E).  

Kohteen ympäristö on metsätalouskäytössä ja Metsähallituksen omistuksessa. Alueen ympäristössä kasvaa 
havupuustoa. Suunniteltu ottamisalue on avointa metsämaata ja aiemman oton yhteydessä sen pohjoisosassa 
on jo kallion päältä kuorittu pintamaat pois. Etäisyydet suunnitellun ottamisalueen rajasta lähimpiin lam-
piin/järviin/vesiesiintymiin ovat lyhimmillään seuraavat 

- Laitiolampi koillisessa 850 metriä 

- Mustalampi luoteessa 1000 metriä 

Lähin rakennettu kiinteistö on louhintarajasta noin 380 metrin päässä idässä kiinteistöllä 850-405-40-2 (Lep-

pälä). Se on merkitty lomarakennukseksi. Lähin asuinrakennus on samassa suunnassa noin 600 metrin etäisyy-

dellä kiinteistöllä 850-405-20-4 (Pahkalampi). 

Louhintaa ja murskausta ei tehtäisi kesäaikana eikä lintujen pesimäaikana. Arvio toiminnan meluvaikutuksista 

sekä meluhaittojen vähentäminen tarvittaessa on esitetty ympäristölupahakemuksen liitteen 1A kohdassa 20.  

Kohdealueen alkutilannekartta (piirustus 03) perustuu Inno-CAD Oy:n 12.10.2020 tekemään ortoilmakuvauk-

seen sekä GNSS-mittaukseen. Maastoon tehtiin signalointi, jonka merkit mitattiin tarkoin sekä vaaka- että pys-

tysijainniltaan maanmittaustason satelliittipaikantimella. Alue kuvattiin sen jälkeen UAS-ortokuvaus-kopterilla 

120 metrin korkeudesta. Yhden maastopikselin kooksi saatiin tältä korkeudelta 2,5 cm. 

Kuvauksesta tuotettiin signaloinnin ja ortokuvamosaiikin avulla kolmiulotteinen pistepilvi ja siitä edelleen mit-

tatarkka alkutilanteen korkeusmalli. Tulokset on esitetty ETRS-TM35 -koordinaatistossa sekä korkeusjärjestel-

mässä N2000. Maastomallinnuksessa on käytetty ilmakuvatun alueen ulkopuolella sekä peitteisillä alueilla hy-

väksi myös Maanmittauslaitoksen maastotietokannan korkeusmallia. Maanpinnan korkeus vaihtelee kohdealu-

eella välillä N2000 +192…+210. 

TOIMINTA, JOHON LUPAA HAETAAN  
Tiedot ottamisalueesta  
Tila ja pinta-ala:  Toivakan valtionmaa, 850-893-1-3, 5773,4 ha, 22 palstaa  
Ottamisalueen pinta-ala:  noin 2,7 ha  
Alin ottamistaso:  N2000 +200,00  
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Pohja- ja pintavedet, luonnonolot ja maisema  

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kohteen lähistöllä ei ole kaivoja eikä muita vedenottamoita. 
Alueen ylimmäksi pohjavesipinnaksi on oletettu itä-puolella olevan suon pinta korkeudessa noin N2000 
+194,00. Kohde ei sijaitse luonnonsuojelu-alueella eikä Natura-alueella.  

Kohdealue ei kuulu mihinkään suojeluohjelmiin, eikä suunniteltua ottoaluetta ole osoitettu virkistyskäyttöön. 

Alueella ei ole tiedossa uhanalaisia eläinlajeja. Ottoalueella ei ole vanhaa metsää, metsälakikohteita eikä muita 
erityisiä elinympäristöjä. Ottotoiminnan vaikutukset luonnonarvoihin ja monimuotoisuuteen ovat vähäiset. 
Ottoalueelle ei tule myöskään vesiä ulkopuolelta muuten kuin sadantana ja alueelta lähtevä vesimäärä on vä-
häinen. 

 

Ottamismäärä ja –aika  

Maa-aines:   Louhe sekä siitä murskatut lajitteet  
Haettu kokonaismäärä:  60 000 m3  
Vuotuinen otto:  noin 6 000 m3  
Ottamisaika:   10 vuotta  
 

Ottamistoiminta  
Ottamistoimenpiteen tarkoituksena on maa-ainesten sekä kalliolouheesta tehtävien murskattujen lajitteiden 
hyödyntäminen metsäautoteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä tiestön hiekoitukseen ym. metsäta-
louden tarpeisiin. Aineksia ei käytetä kaupallisesti, vaan ne ovat yksinomaan Metsähallitus Metsätalous Oy:n 
omaan käyttöön. Alueelle haetaan maa-aines- ja ympäristölupia 10 vuodeksi. Ympäristölupahakemukseen liit-
tyvät dokumentit on esitetty tässä samassa yhteydessä maa-aineslupadokumenttien jälkeen. 
 
Leikattavia maa/kalliokiviaineksia on alueella yhteensä noin 60 000 m3ktr. 
Koko ottamisalueen pinta-ala on 2,72 ja louhinta-alueen 1,08 hehtaaria.  
Ottamisalue sisältää varasto- ja tukitoimintoalueet. 
 
Alin suunniteltu ottotaso on N2000 +200,00, louhinta-alueen kaakkoisreunalla. Pohja nousee kohti luodetta 
edettäessä 1 prosentin (1cm/m) kaltevuudella. Mikäli pohjavettä havaitaan, ottamista ei saa missään olosuh-
teissa ulottaa alemmaksi kuin tasolle, joka on vähintään 2 metriä havaittua pohjavesipintaa ylempänä. Otta-
missuunnitelma esitetään suunnitelmakartoissa 03 ja 04. Kaivu/louhintasuuntanuolet ovat ohjeellisia. 
 
Leikkaustasoissa täytyy suunnitelmissa esitettyjen korkeuksien lisäksi huomioida se, ettei synny painanteita, 
joissa vesi seisoo. Ne mahdolliset louhospohjan valumavedet, jotka eivät imeydy irtilouhittuun kalliopohjaan, 
ohjataan maastoon alueen kaakkoispuolelle ja siitä edelleen suolle. Tarvittaessa tehdään laskeutusallas ennen 
niiden purkupaikkaa.  
 
Oton aikana on koko ajan tarkkailtava mahdollista pohjavettä. Ennen aloittamista suunnitelmassa esitetty otta-
misalue tulee merkitä maastoon, esimerkiksi kirkasvärisillä aurausviitoilla, puupaaluilla, kepeillä, tms. Alueella 
ei ole rakennuksia tai rakennelmia.  
 
Pysyviä rakennuksia tai rakenteita ei alueelle sijoiteta, mutta ajoittain toistuvaa melko lyhytaikaista (1-10 viik-
koa) kiviainesten jalostusta varten paikalle sijoitetaan murskaus- ja seulontalaitteita. Louhinnalle ja louheen 
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murskaukselle haetaan ympäristölupaa yhtä aikaa tämän maa-aineslupahakemuksen kanssa. Pintamaat varas-
toidaan reuna-alueille, josta ne käytetään hyväksi maisemoinnin yhteydessä. Otto- ja varastointialueelle ei 
tulla tekemään asfaltoituja tai muita pinnaltaan tiiviitä alueita, jolloin suurin osa alueelle satavasta vedestä pi-
dättyy ottoalueen pintaosiin ja haihtuu. 
 
Toiminta, käytettävät raaka-aineet ja polttoaineet 
Louhintaa ja murskausta suoritettaisiin lähinnä talviaikana 1-3 kertaa vuodessa maksimissaan 1-10 viikkoa ker-
rallaan, jolloin räjäytyksiä suoritettaisiin 1-3 kertaa viikossa. 

Toiminta-aikoina tehtäisiin 
- räjäytystöitä maanantaista perjantaihin klo 8.00–18.00 
- kallion porausta ma-pe 8.00–18.00 
- louheen rikotusta ma-pe 8.00–18.00 
- sekä murskausta ma-pe klo 6.00–22.00 välisenä aikana 
 
Alueen maksimi louhintamäärä olisi vuosittain noin 23 400 tonnia ja koko lupa-aikana noin 156 000 tonnia (60 

000 m3ktr). Murskauksessa syntyvien kiviainesten varastokasat sijoitettaisiin mahdollisuuksien mukaan mah-

dollisimman lähelle murskauslaitosta, varastokasojen sijoittelulla estettäisiin myös pöly- ja melupäästöjen le-

viämistä ympäristöön. 

Pyöräkuormaajan polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä. Murskaus suoritettaisiin telaketjualustaisella 

omin avuin liikkuvalla murskaimella, jossa on kiinteä oma dieselkäyttöinen generaattori murskauksessa tarvit-

tavan sähkön tuottamiseksi (esimerkiksi Lokotrack). Erillistä aggregaattivaunua ei siten tarvittaisi. Kuljetuska-

lustossa myös dieselöljyä, mutta kalustoa ei tankata kohdealueella. 

Alueella ei varastoida räjähdysaineita, vaan panostusta varten paikan päälle tuodaan juuri se määrä, joka tarvi-

taan. Loput viedään alueelta pois.  

Toiminnassa käytettävä vesi tuodaan tarvittaessa alueelle säiliöllä. 

Turvallisuus- ja liikennejärjestelyt 
Ottamistyön aikana tulee noudattaa voimassaolevia työturvallisuusmääräyksiä. Työn aikana syntyvät korkeat, 
vielä maisemoimattomat luiskat, on aidattava huolellisesti lippusiimalla tai muulla vastaavalla tavalla. Murs-
kaamon laitteiden mahdolliset polttoaine- ja muut päästöt maaperään on estettävä viranomaisten edellyttä-
mällä tavalla. Kulku alueelle tapahtuu entiseen tapaan Taka-Toivakantieltä ja metsäautotietä pitkin. Tiestön 
kulkukelpoisuus täytyy taata kaikissa olosuhteissa. 

Hiljaisina aikoina noin 10 suoritetta/vrk, vilkkaana aikana 30 – 50 suoritetta/vrk. 

Työmaateitä ei päällystetä, vaan ne ovat murskepintaisia. Niiden pölyämistä torjutaan tarvittaessa kastele-

malla puhtaalla vedellä sekä säännöllisellä kunnossapidolla. 

Kuormaamista ja kuljetuksia tehtäisiin ma-pe klo 6.00 - 22.00 ja tienpidollisista syistä tarvittaessa myös viikon-

loppuisin. Mahdollisia viikonloppukuljetuksia perustellaan sillä, että kiviaineksia saatetaan tarvita jatkuvasti 

mm. alueen soratiestön kunnossapitoon, päällystettyjen teiden talviaikaiseen hiekoittamiseen tms. 

Energian käyttö 
Sähkö hankitaan aggregaatista. 

mailto:kirjaamo@toivakka.fi
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Selvitys ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä 
YLJ eli ympäristö- ja laatujärjestelmä, ISO 14001, mikä on sertifioitu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. 

 

Päästöjen laatu ja määrä 
Toiminnot ja meluvaikutukset vaihtelevat toiminnan aikana jonkin verran. Yleisellä tasolla toimintajakso aloite-
taan räjäytysreikien porauksella, jonka jälkeen reikiin asetetaan räjäytyspanokset. Räjäytyksen jälkeen suurim-
mat lohkareet pienitään kaivinkoneeseen asennetulla hydraulisella iskuvasaralla (rikottimella). Ennen räjäy-
tystä ja sen jälkeen on varoajat, jolloin alueella ei ole muuta toimintaa. Louhetta syötetään kaivinkoneella tai 
pyöräkuormaajalla murskauslaitteistoon ja murskattua kiviainesta ajetaan pyöräkuormaajilla varastokasoihin.  

Louhe murskattaisiin Tielaitoksen luokituksen mukaisella B-luokan siirrettävällä murskauslaitoksella, jossa pö-

lyn haitallinen leviäminen ympäristöön on estetty talvella suojaamalla pölynlähteet peitteillä tai koteloinneilla. 

Kasojen pölyämistä ehkäistään tuulisella ja lämpimällä säällä tarvittaessa kastelemalla niitä vedellä. Kasoja si-

joitetaan louhospohjalle murskaamon ympärille siten, että ne toimivat meluvalleina ja siten mahdollisimman 

tehokkaasti ehkäisevät melun kantaumista mahdollisesti häiriintyviin kohteisiin. Kasoja voidaan sijoittaa myös 

muille alueille, katso asemapiirros, liite 1.3. 

Tielaitoksen määritelmän mukaan käytettävä B-luokan murskauslaitos on siirrettävä laitos, jossa pölyn leviämi-

nen ympäristöön on estetty kesällä kastelemalla ja talvella suojaamalla seulastot ja muut huomattavat pölyn-

lähteet peittein tai koteloinnein. Tielaitoksen ohje "Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu 

1994" on liitteenä nro 4. Ohjeen mukaan suurin sallittu leijuma vapaassa tilassa (0,4 mg/m3; 2 tuntia) alitetaan 

Tielaitoksen luokituksen B-luokkaan kuuluvalla louhemurskaamolla 300 m:n etäisyydellä. 

Louhintatyössä ja murskauslaitoksella melua syntyy porauksesta, räjäytyksistä, murskauksesta, kuormauksesta 

ja raskaasta liikenteestä. Murskauslaitoksen suurimmat melulähteet ovat kiviaineksen rikotuslaitteet, murskai-

met, seulasto sekä kuljettimet. Melua esiintyisi kohdassa 8 esitettyinä aikoina.  

Melu vähenee osin aluetta ympäröivään maastoon. Murskekasojen sijoittelulla, louhinnan etenemissuuntien 

valinnoilla sekä laitteistojen koteloinneilla pyritään minimoimaan meluvaikutuksia. Murskauslaitoksen melun 

leviämistä rajoitetaan kiviainesten varastokasoilla. Murskattavan kiviaineksen pudotuskorkeutta murskaimiin 

voidaan myös tarvittaessa pienentää. 

Porausmelu on korkeataajuuksista, mikä lisää sen häiritsevyyttä. Toisaalta korkeataajuuksinen melu vaimenee 

nopeasti, eikä näin ollen leviä kauas. Räjäytyksistä syntyvä melu on kertaluonteista ja lyhytkestoista. Tärinää ja 

sen ympäristöhaittoja voidaan lieventää optimaalisella ominaispanostuksella sekä valitsemalla louhinnan ete-

nemissuunta ympäristö huomioonottaen, mikäli mahdollista. 

Työkoneiden ja kuljetuskaluston peruutushälyttimistä syntyvä ääni saattaa kantautua lähimpiin häiriintyviin 

kohteisiin. Työsuojelulainsäädäntö kuitenkin määrää näiden olemassaolon, joten niitä ei voida rajoittaa. 

Tiedot maaperän, pohjavesien ja pintavesien suojelemiseksi tehtävistä toimista 
Tukitoimintoalueen tankkaus- ja säiliöiden säilytysalue rakennetaan kalliomurskeella kantavaksi ja se suojataan 

tarvittaessa muovikalvolla. Alueella ei suoriteta koneiden tai autojen huoltotoimenpiteitä tai pesua. 

Murskauslaitoksen polttoainesäiliö sijaitsee murskauslaitoksen rakenteessa. Murskaimet tankataan ns. IBC-

pakkauksesta (Intermediate Bulk Container), joka on maksimissaan 3000 litran vetoinen polttoainesäiliö. Se on 

suunniteltu kestämään siirtämistä, nostamista ja kuljettamista. Säiliö tuodaan tankkauksen ajaksi murskaimen 
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viereen ja tankkaus suoritetaan valvotusti käyttäen murskaimen omaa imupumppua. Tankkauksen jälkeen säi-

liö viedään takaisin tukitoimintoalueelle sille varatulle paikalle. Murskaimen omat polttoainesäiliöt on varus-

tettu ylitäytönestimillä. Säiliöiden täyttöliitin on ns. camlock- eli nokkavipuliitin tai vaihtoehtoisesti hydrauli-

nen pikaliitin, esimerkiksi Tema 1000 -mallinen.  

Työkoneiden polttoaineena käyttämä kevyt polttoöljy sekä mahdollinen tarvittava dieselöljy varastoidaan 

myös IBC-säiliössä. Tankkauslaitteisto varustetaan sulkuventtiilillä, ettei säiliö tankkauslaitteiston vuoto- tai 

rikkoutumistapauksissa pääse valumaan tyhjäksi. Kaikki tankkauslaitteistot lukitaan luvattoman käytön estä-

miseksi. Lisäksi työmaalla säilytetään asiallisesti imeytysmattoja ja/tai -turvetta. 

Mustia jätevesiä ei synny. WC on kuivakäymälä. Harmaita jätevesiä syntyy sen verran, mitä tulee 3-10 henkilön 

käsienpesusta. Pesuvedet imeytyvät maaperään. WC- ja muiden jätteiden käsittely on esitetty kohdassa 18. 

Tiedot syntyvistä jätteistä, niiden ominaisuuksista ja määristä sekä käsittelystä 
Saniteettijäte, max 50 kg/vuosi, kuivakäymälä, syntyvä biöjäte toimitetaan jätteenkäsittelylaitokseen 

Talousjäte, max 30 kg/vuosi, jäteastia, joka kuljetetaan tyhjennettäväksi lähimmälle jäteasemalle tai muulle 

vastaavalle toimijalle, jonka kanssa murskausurakoitsijalla on sopimus. 

Metallijäte, jalostuslaitoksen verkot, max 400 kg/vuosi, toimitetaan paikalliseen romuliikkeeseen tai vastaa-

vaan tai palautetaan varaosatoimittajille 

Jäteöljy (vaarallista jätettä), max 200 kg/vuosi, varastoidaan lukittavaan konttiin ja toimitetaan vaarallisen jät-

teen käsittelylaitokselle 

Kiinteä öljyjäte, max 100 kg/vuosi, varastoidaan lukittavaan konttiin ja toimitetaan vaarallisen jätteen käsittely-

laitokselle 

Vaaralliset jätteet säilytetään lukittavassa kontissa niin, että niistä ei ole vaaraa ympäristölle eikä astioihin 

pääse vettä.  Jäteöljyt säilytetään siten, että hydrauliikka- ja voiteluöljyt lajitellaan erikseen. Öljynsuodattimet, 

trasselit yms. kiinteät öljyjätteet ja akut kerätään omiin jätesäiliöihinsä. Akkuja ei varastoida pitkiä aikoja lai-

toksella, vaan ne toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn samalla kun hankitaan uusi akku. Vaaralliset jätteet 

toimitetaan valtuutettuun ongelmajätteiden/vaarallisten jätteiden käsittelypaikkaan. Vaarallisista jätteistä pi-

detään kirjanpitoa.  

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on esitetty liitteessä 3. Kaivannaisjätteitä ovat lähinnä pintamaat ja 

kannot. Toiminnassa pyritään siihen, että läjitetyt pintamaamassat olisivat kasalla mahdollisimman vähän ai-

kaa (ei useita vuosia). Läjitetyistä pintamaista ei ole vaaraa pinta- tai pohjavesille. Näin ollen ei ole tarvetta 

esittää erillistä selvitystä kaivannaisjätteen seurannasta ja tarkkailusta (liite 3, kohta C). 

 

BAT (paras käyttökelpoinen tekniikka) 
BAT:n ja BEP:n osalta todetaan, että yleisiä parhaita torjuntakäytäntöjä päästöjen ehkäisemiseksi ovat kaluston 

riittävä uusiminen, oikea-aikaiset huoltotoimet, varastokasojen sijoittelu ja murskauslaitteiston sijoittaminen 

louhoksen pohjalle. Hakija vaatii urakoitsijoiltaan parhaan mahdollisen käyttökelpoisen tekniikan käyttämistä. 

Kaikki toiminnassa käytetyt koneet ja laitteet on normaalisti valmistettu ja peruskorjattu viimeisen viiden vuo-

den sisällä. 
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VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 
Toiminnanharjoittajan arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön 
Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen 

Toiminnan vaikutukset ympäristöön ovat lähinnä pöly- ja meluhaittoja, jotka ovat ajallisesti rajoitettuja ja 

myös leviämisalueen kannalta rajallisia. Louhintaa ja murskausta tapahtuisi 1-3 kertaa vuodessa. Muina aikoina 

melua tulisi vain kuljetuskaluston ja kuormauksessa käytettävän pyöräkuormaajan liikenteestä, eikä sekään 

olisi jatkuvaa. Liikenteestä koituva melu on hyvin vähäistä muuhun toimintaan verrattuna. Toiminnan jälkeen 

vaikutukset ympäristöön lakkaisivat. 

ARVIO MELUSTA LÄHIMMÄLLÄ RAKENNETULLA KIINTEISTÖLLÄ 

Louhintaa ja murskausta ei tehtäisi kesäaikana. 

Lähin rakennettu kiinteistö on louhintarajasta noin 380 metrin päässä idässä kiinteistöllä 850-405-40-2 (Lep-

pälä). Se on merkitty lomarakennukseksi.  

Lähin asuinrakennus on samassa suunnassa noin 600 metrin etäisyydellä kiinteistöllä 850-405-20-4 (Pahka-

lampi). 

Louhoksen melu suuntautuisi porausta ja murskauksen aloitusta lukuun ottamatta kohti koillista, poispäin lä-

himmistä rakennuksista idässä. Pahin kiinteistöjä kohti suuntautuva melu syntyy poravaunusta, kun se on kal-

lion päällä. Porausmelu on korkeataajuuksista, mikä lisää sen häiritsevyyttä. Toisaalta korkeataajuuksinen melu 

vaimenee nopeasti, eikä näin ollen leviä kauas. Porausten kesto olisi kuitenkin melko lyhyt. 

Liitteessä 1.3 Asemapiirros on esitetty toiminnassa syntyvien tuotekasojen sijainti. Idän suuntaan kantautuvaa 

melua voidaan vähentää sijoittamalla toiminnan alussa syntyvät tuotekasat (V1) louhoksen itäpuolelle Louhok-

sen ja rakennusten välissä on myös metsää, joka vaimentaa melua.  

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön 

Toiminnalla ei ajoittaisen melun ja pölyämisen lisäksi ole muita toimenpiteitä vaativia vaikutuksia alueen luon-

toon tai luonnonsuojeluarvoihin. Vaikutuksia rakennettuun ympäristöön ehkäistään edellä kuvatuilla tavoilla.  

Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön 

Valumavedet imeytyvät todennäköisesti irtilouhittuun kalliopohjaan. Siltä varalta, että niin ei kävisi, louhoksen 

pohjan kallistus on suunniteltu siten, että valumavedet eivät muodosta lammikoita. Valumavesille tehdään tar-

vittaessa laskeutusallas ennen niiden purkua maastoon. Katso myös maa-aineslupasuunnitelman selostus-

teksti, kohta 6. 

Vaikutukset ilman laatuun 

Ilmaan joutuvien pölypäästöjen ehkäisytoimet on kerrottu kohdassa 8. 

Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen 

Mahdollisia valumavesiä varten tehdään tarvittaessa laskeutusallas ennen niiden purkua maastoon. Toimitta-

essa maa-ainessuunnitelman sekä tämän ympäristölupahakemuksen ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti vai-

kutuksia maaperään ja pohjaveteen ei ole tai ne ovat vähäisiä. 
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Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä sekä tiedot onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista ja 
poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta 
Kaikki laitosalueella työskentelevät hakijan ja urakoitsijoiden työntekijät ovat tietoisia ympäristölupaehdoista 

siinä laajuudessaan, kuin ne heidän työtään koskevat. Alueella työskenneltäessä kiinnitetään erityistä huo-

miota laitteiden ja koneiden kuntoon sekä öljyjen ja polttoaineiden huolelliseen käsittelyyn. Louhinnan ja 

murskauslaitoksen normaalista toiminnasta ei aiheudu haittaa pohjavedelle. Pohjaveden likaantumisvaara syn-

tyy alueella varastoitavien ja käsiteltävien polttoaineiden ja voiteluaineiden riskistä päästä maaperään ja poh-

javeteen onnettomuus- tai häiriötilanteessa. Poltto- ja voiteluaineet varastoidaan tämän hakemuksen koh-

dassa 17 esitetyllä tavalla. Niiden varastoinnissa ja käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta. Valvomoi-

hin ja työkoneisiin varataan turvetta tai muuta öljynimeytysainetta riittävä määrä (50-100 l), jotta mahdollisen 

öljyvahingon sattuessa voidaan heti ryhtyä asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin. Käytetylle turpeelle tai 

muulle öljynimeytysaineelle varataan suojapaikka, josta se viedään asianmukaisesti käsiteltäväksi. Vahingosta 

ilmoitetaan välittömästi omalle esimiehelle ja kunnan ympäristöviranomaisille. Paikallinen ympäristöviran-

omainen tiedottaa tarvittaessa tilanteesta alueelliseen ympäristökeskukseen. Poliisin, pelastuslaitoksen ja kun-

nan ympäristöviranomaisten puhelinnumerot pidetään toimistojen ja valvomoiden ilmoitustaululla näkyvillä 

paikoilla. 

TARKKAILU JA RAPORTOINTI 
Tiedot toiminnan käyttötarkkailusta, ympäristöön kohdistuvien päästöjen ja niiden vaikutusten tarkkailusta 
Louhinnan ja murskauslaitoksen toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti. Toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, jo-
hon kirjataan mm. tuotantomäärät, -ajat, -lajitteet, tiedot käytetyistä raaka-aineista, vaarallisista jätteistä sekä 
maininnat toimintahäiriöistä ja niiden syistä. Toiminnan melu- ja pölypäästöjä seurataan aistinvaraisesti ja mi-
käli aihetta on, ryhdytään toimenpiteisiin päästöjen rajoittamiseksi. 

Mikäli liitteen 1A kohdassa 20C mainittu laskeutusallas on tarpeen tehdä, sen kiintoaineksen määrää on tark-

kailtava ja ainesta tarvittaessa poistettava. Lisäksi on seurattava, että altaasta edelleen virtaava vesi on kiinto-

aineksesta vapaata, ja että laskuojan alkuun ja sen kauempaan uomaan ei pääse syntymään padotusta aiheut-

tavia kynnyksiä tai muita esteitä. 

Maisemointi ja jälkihoito 
Alue muotoillaan tämän ottamissuunnitelman mukaisesti siten, että se mahdollisimman hyvin sulautuu ympä-
ristöönsä. Kallioluiskat louhitaan noin kaltevuuteen 5:1…6:1. Yli kaksi metriä korkeat lopulliset kallioseinämät 
on syytä aidata riittävän turvallisella tavalla. Mikäli kaikki em. korkeat rintaukset suojataan kiinteällä ja vah-
valla metallirakenteisella aidalla, luiskat voidaan toiminnan päättyessä jättää edellä kerrottuun kaltevuuteen. 

Toisena vaihtoehtona on se, että viimeinen louhintaräjäytys tehdään tavalla, jolla syntyvä riittävän pienikokoi-

nen louhe jää paikalleen loivaan kaltevuuteen, eikä sitä viedä pois. Louhe maisemoidaan paikoilleen noin kalte-

vuuteen 1:3. Tämä tapa kuitenkin pienentää hyödynnettävien massojen määrää. 

Lopulliset maaluiskat muotoillaan pintamailla ja ylijäämämassoilla kaltevuuteen 1:3. Alue palautuu metsäta-

louskäyttöön, joten leikatulle pohjalle levitetään paikalta saatavia moreenipintamaita taimettumista varten. 

Alueen metsittyminen tapahtuu luontaisesti. Muotoilua tehdään mahdollisuuksien mukaan sitä mukaa, kun 

ottamistoiminta edistyy. 
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LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
Lupahakemuksen vireilläolosta kuuluttaminen 
Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu julkisella kuulutuksella maa-aineslain 13 §:n mukaisesti Toivakan kun-

nan virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan yleisellä verkkosivulla 21.1.- 22.2.2021. Ilmoitus kuulutuksesta on 

julkaistu Paikallisuutiset-lehdessä 21.1.2021. 

Kuuleminen 
Naapurit on kuultu kunnan toimesta. 

Lausunnot 
Hakemuksesta on pyydetty lausunnot ELY-keskuksen L- ja Y-vastuualueilta, Jyväskylän kaupungin ympäristöter-

veydeltä ja Kangasniemen kunnalta. 

 

1) Kangasniemen kunta: 

Kangasniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen edustajana annan viitekohdassa mainitusta asiasta 

seuraavan lausunnon: 

Ottamisalue sijaitsee yli 2 km etäisyydellä kunnan rajasta, joten louhinnan ja murskauksen ympäristövaikutus-

ten ei odoteta ulottuvan Kangasniemen puolelle. Lupa voidaan myöntää. 

 

2) Puolustusvoimat: 

Puolustusvoimat on tutustunut 1. viiteasiakirjan hakemukseen ja lausuu huomionaan seuraavat seikat mahdol-

lisesti myönnettävässä luvassa huomioitaviksi: 

- ensimmäisen räjäytyksen ajankohta on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen ensimmäistä räjäytystä 1. Logistiikka-

rykmentin yhteyshenkilölle 

- toiminnanharjoittajan tulee järjestää kustannuksellaan tärinämittaus Puolustusvoimien käyttämään raken-

nukseen, mikäli räjäytyksien aiheuttaman tärinän epäillään aiheuttavan vaikutuksia Puolustusvoimien materi-

aalille 

- maankaivu- ja rakennustöitä tehdessä tulee huomioida alueella ja sen läheisyydessä mahdollisesti kulkevat 

Puolustusvoimien kaapelilinjat. Linjojen sijainti tulee selvittää vähintään kymmenen (10) työpäivää ennen aiot-

tua rakentamista. Puolustusvoimien kaapelin näyttö tulee tilata Johtotieto Oy:ltä. Johtotieto Oy neuvoo kaiva-

jia ja rakentajia. 

3) Keski-Suomen ELY, Y-vastuualueen lausunto 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ilmoittaa pitävänsä mahdollisena maa-aineksen otta-

mista sekä louhintaa ja murskausta asiakohdassa mainitulta alueelta. Toiminnassa tulee huomioida seuraavat 

seikat: 

Hakemusta tulisi täydentää tarkemmin vuosittaisilla ja päivittäisillä toiminta-ajoilla. 
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ELY-keskuksen näkemyksen mukaan louhintaa ja murskausta ei saisi tehdä kesäaikana (1.5.–31.9.), eikä lintu-

jen pesintäaikana. 

Kivenlouhinnassa ja murskaustoiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta (ns. MURAUS-asetus) 

kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010). Myönnettä-

vässä ympäristöluvassa asetuksen säädöksiä on käytettävä ympäristönsuojelullisina vähimmäisvaatimuksina, 

kiinnittäen erityisesti huomiota melun- ja pölyntorjuntaan, kiinnittäen erityisesti huomiota melun ja pölyntor-

juntaan, huomioiden lähin lomarakennukseen 380 m päässä. 

Lupaharkinnassa tulee huomioida valtioneuvoston asetuksen 800/2010 8 §:ssä säädetyt toiminta-ajat. 

8 § Melua aiheuttavien työvaiheiden aikarajat 

Jos toiminnan etäisyys melulle alttiista kohteista on alle 500 metriä, ei murskaamista, poraamista, rikotusta tai 

räjäytyksiä eikä kuormauksia tai kuljetuksia saa tehdä viikonloppuisin eikä arkipyhinä, vaan: 

1) murskaaminen on tehtävä arkipäivisin kello 7.00 ja 22.00 välisenä aikana; 

2) poraaminen on tehtävä arkipäivisin kello 7.00 ja 21.00 välisenä aikana; 

3) rikotus on tehtävä arkipäivisin kello 8.00 ja 18.00 välisenä aikana; 

4) räjäytykset on tehtävä arkipäivisin kello 8.00 ja 18.00 välisenä aikana; ja 

5) kuormaaminen ja kuljetus on tehtävä arkipäivisin kello 6.00 ja 22.00 välisenä aikana. 

Jos maasto-olosuhteet ovat erityisen suojaavat ja toiminnanharjoittaja voi sijoittamalla murskaamo rakennuk-

seen tai muita melua tehokkaasti vähentäviä teknisiä keinoja käyttäen luotettavasti ja ympäristölupaviran-

omaisen hyväksymällä tavalla osoittaa, että toiminta täyttää häiriöille alttiissa kohteessa 7 §:n vaatimukset 

melutason arvoista, voidaan ympäristöluvassa sallia murskaus myös lauantaisin kello 7.00–18.00 välisenä ai-

kana. Ympäristöluvassa voidaan lisäksi erityisistä syistä sallia kuormaus ja kuljetus lauantaisin kello 7.00–18.00 

välisenä aikana. 

Murskauksen osalta toiminta aika ei ole MURAUS-asetuksen osalta asetuksen mukainen (lupahakemuksen mu-

kaan klo 6.00–22.00, asetuksen mukaan klo 7.00–22.00). 

Asetuksen 5 §:ssä säädetään ilmanlaadusta: 

5 § Ilmanlaatu 

Ilmanlaadusta alueilla, joilla asuu tai oleskelee ihmisiä ja joilla ihmiset saattavat altistua ilman epäpuhtauksille 

säädetään ilmanlaadusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (79/2017). 

Kivenmurskaamo sijaitsee lähimmillään noin 380 metrin etäisyydellä lähimmästä asuinrakennuksesta. Mikäli 

pölyn suhteen tulee valituksia, tulee pölymittaukset tehdä pölylle altistuvissa kohteissa ulkopuolisen asiantun-

tijan toimesta, ja tarvittaessa tehostaa pölyntorjuntaa, mikäli asetuksen 79/2017 raja-arvot ylittyvät. 

Toiminnassa tulee huomioida Suomen ympäristökeskuksen Suomen ympäristö –julkaisusarjan julkaisussa 

25/2010 "Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) –Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa” esitetyt 

parhaat käyttökelpoiset tekniikat (BAT, best available techniques) sekä parhaat ympäristökäytännöt (BEP, best 

environmental practice). 
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Hakemusta tulisi täydentää kuvauksella mitä käytännössä toteutettavat BAT:in ja BEP:in mukaiset toimenpi-

teet olisivat käytännössä, jotta toiminnanharjoittaja sitoutuu niihin. 

Mikäli melusta tulee valituksia, tulee melutasot mitata häiriintyvissä kohteissa. Mittaukset on teetettävä ulko-

puolisella asiantuntijalla ja ne on suoritettava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 ”Ympäristömelun mittaa-

minen” mukaisesti louhinnan ja murskauksen ollessa normaalissa toiminnassa. Mikäli mittaustulokset osoitta-

vat melutason raja-arvojen ylittyvän asumiseen taikka loma-asumiseen käytettävillä alueilla, on toiminnanhar-

joittajan ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin toiminnasta aiheutuvan melutason alentamiseksi esim. laitos-

alueen rakenteellisia suojauksia lisäämällä ja esitettävä raportissa toimenpiteet, joilla melutasojen raja-arvot 

alitetaan. 

Maa-ainesten ottotoiminta tulee toteuttaa esitetyn ottosuunnitelman mukaisesti (Inno-CAD Oy 11.12.2020) ja 

lisäksi tulee huomioida, että: 

Louhoksen pohja tulee muotoilla siten, ettei louhinta-alueelle pääse missään vaiheessa lammikoitumaan hai-

tallisesti pinta- ja pohjavesiä. Muodostuvat vedet tulee johtaa hallitusti maastoon. 

Ottoalueen maisemoinnissa tulee huomioida, että alue maisemoidaan turvalliseksi ja ympäröivään maastoon 

sopivaksi. Maisemoinnissa tulee huomioida Ympäristöministeriön julkaisu 2020:24: Maa-ainesten ottaminen – 

opas maa-ainesten kestävään käyttöön ja siinä esitetty ohjeistus kallioalueen maisemoinnista: 

Turvallisuussyistä rikkonaiset seinämät on syytä pengertää tai loiventaa rinteiksi. Rinteitä loivennettaessa voi-

daan jäljitellä ympäristön kallioiden kaltevuuksia ja mahdollisuuksien mukaan lisätä rinteiden kaltevuuden 

vaihtelua ja polveilua. Louhosten rinteitä voidaan muotoilla myös ylijäämämailla, mikäli niistä ei aiheudu poh-

javeden likaantumisvaaraa. Ehjät kallioseinämät voidaan jättää loiventamatta, mikäli huolehditaan turvalli-

sesta liikkumisesta alueella. Muodostamalla louhoksen pohjalle kumpareita ja harjanteita voidaan lisätä pin-

nanmuotojen vaihtelua. 

Kaksi vuotta ennen lupakauden päättymistä alueella tulee tehdä tarkastus, jossa selvitetään jatkosuunnitelmat 

ja mahdollinen maisemointitarve. Tarkastuksessa tulee olla läsnä luvanhaltija, kunnan maa-ainesoton valvoja 

sekä tarvittaessa ELY-keskuksen edustaja. 

 

4) Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaoston lausunto 

Ympäristöterveysjaosto antaa seuraavan lausunnon: 

-Toiminta tulee toteuttaa siten, että sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (545/2015) mukaisia melun toi-

menpiderajoja asunnoissa tai muissa oleskelutiloissa ei ylitetä (asuinhuoneet päiväajan klo 7–22 keskiäänitaso 

LAeq 35 dB). 

-Tarvittaessa melun torjuntatoimenpiteiden riittävyys tulee varmistaa melutasojen mittauksin lähimmiltä kiin-

teistöiltä. Mittauspiste tulee valita siten, että tulokset kuvaavat asukkaisiin kohdistuvaa tyypillistä melualtis-

tusta ja antavat riittävän luotettavan ja edustavan kuvan melun alueellisesta ja ajallisesta vaihtelusta sekä me-

lun syistä. 
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5) ELY-keskus, L-vastuualueen lausunto 

Leppälän kallioalue sijaitsee lähellä yhdystietä 4421 (Taka-Toivakanväylä). Louhinta-alueen raja on lähimmil-

lään noin 55 metrin etäisyydellä yhdystien keskilinjasta. Alueella suoritettavien räjäytystöiden aikana tulee yh-

dystien 4421 liikenne pysäyttää. Liikenteen pysäytyksille tulee hakea työlupa Pirkanmaan ELY-keskuksesta. 

Työluvassa mm. ohjeistetaan valtatien liikenteenohjauksessa. Alla linkki ELY-keskuksen ohjeisiin. 

https://www.ely-keskus.fi/tyolupa-tiealueella-tyoskentelyyn 

Hakijan tulee tarkistaa alueelle johtavan tien liittymän liittymisnäkemät yhdystiellä 16667 (Taka-Toivakantie) 

liittymälupapäätöksen PIRELY/3603/2017 mukaisiksi eli 6 metrin etäisyydeltä yhdystien reunasta tulee liitty-

misnäkemän olla 150 metriä yhdystien molempiin suuntiin. Tarvittaessa tulee tehdä puuston raivaus. 

Keski-Suomen ELY-keskuksella ei ole muuta huomautettavaa naapurina kiinteistön 850-893-1-3 Toivakan valti-

onmaa maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteislupahakemuksesta, jos toiminta tapahtuu 

Leppälän kallioalueen ottosuunnitelman mukaisesti. 

 

Muistutukset ja mielipiteet 
Hakemuksesta ei jätetty yhtään muistutusta tai mielipidettä. 

 

Hakijan kuuleminen 
Hakijalle on toimitettu täydennyspyyntö 23.3.2021. Hakija on täydentänyt hakemustaan 25.3.2021 seuraa-

vasti: 

Metsähallitus Metsätalous Oy, Yhteislupahakemuksen täydentäminen 
Maa-ainesten ottaminen sekä louhinta ja louheen murskaus 
Toivakan Leppälän kalliopaikka 
Pyynnöstä täydennämme hakemustamme/hakemuksia. 
 

Sekä päivittäisiä että vuosittaisia toiminta-aikoja muutetaan siitä, mitä ne olivat alkuperäisissä hakemuksissa. 

Toiminnan kestoaikaa muutetaan myös. 
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1. Uudet päivittäiset ja viikoittaiset toiminta-ajat 

Toivakan Leppälän kalliopaikka 

Uudet päivittäiset ja viikoittaiset toiminta-ajat (päivitetty 
25.3.2021) 

   

Toiminto Keskimääräinen toiminta-aika (h/a) Päivittäinen 
toiminta-
aika (kellon-
ajat) 

Viikoittainen 
toiminta-aika 
(päivät ja kel-
lonajat) 

Ajallinen vaih-
telu toimin-
nassa  

Poraaminen Vaihtelee kerralla louhittavan sekä ker-
ralla murskattavan määrän mukaan (voi 
olla eri).  
Rikotuksen kesto riippuu räjäytyksessä 
syntyvien ylisuurien kalliolohkareiden 
määrästä ja koosta. 

8 – 18 ma - pe Kuormauksen ja 
kuljetuksen 
määrä vaihtelee 
mursketarpei-
den mukaan.  
Muussa toimin-
nassa ei ole 
vaihtelua edel-
lyttäen, että tar-
vittavat koneet 
ja laitteet toimi-
vat. 

Räjäyttäminen 8 – 18 ma – pe 

Rikotus 8 - 18 ma – pe  

Murskaaminen 7 - 22 ma - pe 

Kuormaaminen ja 
kuljetus 

Vaihtelee murskaustarpeiden mukaan 6 – 22  ma – pe 
 
(tarvittaessa 
myös viikon-
loppuisin) 

 

2. Uudet vuosittaiset toiminta-ajat 

Louhintaa ja murskausta tehdään keskimäärin 5-6 vuoden välein, maksimissaan 3-5 viikkoa kerrallaan, jolloin 

räjäytyksiä suoritetaan yhden kerran / louhinta- ja murskauskerta. Vuosittainen toiminta-aika on 1.8.-30.4. eli 

touko-, kesä- ja heinäkuussa ei louhita eikä murskata. Kuljetukset kuitenkin jatkuvat myös em. kesäaikana. 

3. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) mukaiset toimenpiteet 

Kiviainestuotannon parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta on julkaistu Suomen ympäristökeskuksen ja eri 

kiviainestuotannon toiminnanharjoittajien (Infra ry) ”Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa” -jul-

kaisu, johon on koottu alan tausta- ja vertailutietoa mm. alan parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT). 

Tämän kohteen toiminnassa pyritään käyttämään uusinta ja parasta mahdollista tekniikkaa mahdollisuuksien 

mukaan. Murskauslaitoksissa uusimpien mallien valinnalla voidaan vähentää toiminnan mahdollisesti aiheutta-

mia melu- ja pölypäästöjä.  

Työkoneissa uusimpien mallien valinnalla voidaan vähentää syntyviä ilmapäästöjä, sillä VNa 398/2005 mukai-

sesti niiden tyyppihyväksynnän edellytyksenä olevat päästöjen raja-arvot kiristyvät asteittain lähitulevaisuu-

dessa. 

4. Parhaiden ympäristökäytäntöjen (BEP) huomiointi 

Metsähallitus Metsätalous Oy:n maa-ainestoiminta perustuu ammattitaitoisten ja hyvämaineisten louhinta-, 

murskaus- ja kuljetusalan yritysten käyttöön aliurakoitsijana (käytetään myös nimitystä ”Toimittaja”). Töitä 

kilpailutettaessa edellytetään, että tarjouksia tekevillä yrityksillä on käytössään riittävän uudenaikainen kalusto 
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ja että ne myös täyttävät Metsähallituksen omat ympäristövaatimukset. Hakijan tehdessä sopimuksia em. yri-

tysten kanssa yhtenä toimittajaa sitovana asiakirjana toimii ”Metsähallituksen toimintatapaohje toimittajille 

(Supplier Code of Conduct)”. Dokumentti on liitteenä tämän täydennyksen lopussa. 

Metsähallitus Metsätalous Oy käyttää ISO 14 001 standardiin perustuvaa ympäristö- ja laatujärjestelmää, 

jonka avulla kartoitetaan ja hallitaan koko yrityksen ympäristövaikutuksia. Jatkuvan parantamisen periaatteen 

mukaisesti ympäristöjärjestelmän toimivuutta seurataan säännöllisesti ulkoisten ja sisäisten auditointien sekä 

palautejärjestelmän avulla. 

5. Puolustusvoimien lausunto  

Hakija tulee toimimaan lausunnon vaatimusten mukaisesti. Hakija konsultoi louhinta-alan ammattilaisia siitä, 

onko tarvetta järjestää tärinämittareita Puolustusvoimien rakennusten perustuksiin. Jos näin on, tärinämittaus 

tehdään ensimmäisellä räjäytyskerralla ja jatkotarve mittaukselle arvioidaan sen jälkeen, kun tuo tärinämit-

tausdata on analysoitu. 

6. Keski-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen lausunto 

Hakija tulee toimimaan lausunnon vaatimusten mukaisesti. 

 

Tarkastukset 
Erillistä tarkastuskäyntiä lupahakemuksen johdosta ei ole tehty. 
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 
Ympäristölautakunta myöntää Metsähallitus Metsätalous Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympä-

ristöluvan kivenlouhintaan ja –murskaamiseen sekä maa-aineslain 4 §.n mukaisen luvan kalliokiviaineksen ot-

tamiseen Toivakan kunnan Taka-Toivakan kylässä tilalla Valtionmaa RN:o 1:3. 

Kivenlouhinnassa ja murskaustoiminnassa on noudatettava valtioneuvon asetusta kivenlouhimojen, muun ki-

venlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010). Asetus säätää toimintojen vähimmäis-

vaatimukset silloin, kun toimintaan on oltava ympäristölupa. Toimintaa tulee harjoittaa edellä mainitun ase-

tuksen, hakemuksen sekä siinä esitettyjen suunnitelmien ja tämän päätöksen lupamääräysten mukaisesti. 

 

Maa-ainesluvan lupamääräykset 
1. Hakijan on pyydettävä ennen ottamistoiminnan aloittamista valvontaviranomaista suorittamaan aloitustar-

kastus, jossa tarkistetaan lupamääräysten 3-5 toteutuminen. (MAA 7§) 

2. Alin sallittu ottotaso on hakemuksen mukaisesti N2000 +200,00 ja otettavan aineksen määrä on enintään 

noin 60 000 m3ktr. (MAL 11 §) 

3. Valvonnan helpottamiseksi tulee alueella olla riittävästi alinta ottotasoa osoittavia, selvästi näkyviä korkeus-

merkkejä. Ottamis- ja louhinta-alueen rajat on merkittävä selvästi maastoon ennen ottamistoiminnan aloitta-

mista. (MAA 7 §) 

4. Työn aikana ottamisalueen raja tulee olla merkittynä selvästi havaittavalla, varoittavalla merkinnällä maas-

toon (esimerkiksi lippusiima). Louhinta-alueen rajalle on asennettava kulkemisen estävä teräsverkkoaita sekä 

varoituskyltit ilmoittamaan ottoalueesta ja louhinnasta. Aidat ja muut merkinnät on pidettävä jatkuvasti kun-

nossa. (MAL 11 §, MAA 7 §) 

5. Ottoalueella on oltava selkeä taulu, josta ilmenee ainakin maa-ainesluvanhaltijan / urakoitsijan yhteystiedot 

ja luvan voimassaoloaika. (MAL 11 §) 

6. Louhoksen pohja tulee muotoilla siten, ettei louhinta-alueelle pääse missään vaiheessa lammikoitumaan 

haitallisesti pinta- ja pohjavesiä. Muodostuvat vedet tulee johtaa hallitusti maastoon. (MAL 11 §) 

7. Ottoalueen maisemoinnissa tulee huomioida, että alue maisemoidaan turvalliseksi ja ympäröivään maas-

toon sopivaksi. Maa-ainesten ottaminen ja jälkihoitotoimet on mahdollisuuksien mukaan tehtävä vaiheittain 

ottamisen edistyessä. Pintamaat kasataan kaivualueen reunoille ja ne tulee käyttää ottamisalueen maisemoin-

tiin luvan voimassaoloajan päättymiseen mennessä. Maisemointiin saa käyttää vain pilaantumattomia maa-

aineksia. (MAL 11 §, MAA 8 §) 

8. Ottamistoiminnan päättyessä alueen jyrkät kalliorintaukset luiskataan. Luiskauksen tulee olla 1:3 tai loi-

vempi. (MAL 11 §) 

9. Toiminnan päätyttyä pintamaita hyödynnetään alueen metsän kasvualustaksi. Alue tulee olla metsitettynä 

luvan päättymiseen mennessä. Alueen metsittymistä tulee edistää tarvittaessa istuttamalla suljetuille alueen 

osille puun taimia, mikäli luontainen metsittyminen ei ole mahdollista tai riittävää. Mikäli alueen käyttö muu-

hun kuin metsätalouskäyttöön on muulla luvalla ratkaistu luvan päättymiseen mennessä, voidaan alueen poh-

jataso jättää metsittämättä. (MAL 11 §) 
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10. Kaksi vuotta ennen lupakauden päättymistä alueella tulee tehdä tarkastus, jossa selvitetään jatkosuunnitel-

mat ja mahdollinen maisemointitarve. Tarkastuksessa tulee olla läsnä luvanhaltija, kunnan maa-ainesoton val-

voja sekä tarvittaessa ELY-keskuksen edustaja. 

11. Maa-ainesten ottaminen ja alueen jälkihoitotoimenpiteet tulee tehdä vaiheittain ottamisen edistyessä. Kun 

luvan voimassaoloaika on päättynyt tai luvassa myönnetty maa-ainesmäärä on otettu, on luvanhaltijan pyydet-

tävä valvontaviranomaista suorittamaan alueella lopputarkastus, jossa tarkastetaan jälkihoidon ja muiden lu-

paan liittyvien toimenpiteiden toteutuminen. 

 

Ympäristöluvan lupamääräykset 
 

Toiminta-aika ja tuotanto 
12. Toiminnassa on noudatettava seuraavia toiminta-aikoja: 

Murskaus ma - pe klo 7 - 22 

Poraus ma - pe klo 7 - 21 

Rikotus ma - pe klo 8 - 18 

Räjäytykset ma - pe klo 8 - 18 

Kuormaaminen ja kuljetukset ma - pe klo 6 - 22 

Kuormaus ja kuljetus on lisäksi sallittua erityisistä syistä lauantaisin klo 7 - 18 välisenä aikana. 

Louhinta ja murskaustoimintaa tulee pyrkiä välttämään touko-heinäkuun aikana sekä lintujen pesintäaikana.  

 

Päästöt ilmaan 
13. Pölypäästöt tulee pitää kaikessa toiminnassa mahdollisimman pieninä. Luvan haltijan on huolehdittava alu-

eella liikennöitävien teiden kunnosta ja alueen puhtaanapidosta. Pölylähteet on sijoitettava teknisten mahdol-

lisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Pölyn joutumista ympäristöön on estettävä kastele-

malla tai koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti taikka käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta 

parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Kiven porauksessa syntyvän pölyn leviämistä on estettävä sijoittamalla po-

rausvaunuihin pölynkeräyslaitteet tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta käyttö-

kelpoista tekniikkaa. Varastointialuetta, ajoneuvojen kuormia ja laitosalueen liikennöitäviä teitä on kasteltava 

tarvittaessa ja pölyn leviäminen ajoneuvoista toiminta-alueen ulkopuolelle on estettävä. 

14. Kuormattavan ja murskauslaitteiston kuljettimelta varastokasaan putoavan kiviaineksen pölyämistä on es-

tettävä säätämällä putoamiskorkeus mahdollisimman pieneksi, kiinnittämällä murskauslaitteiston päähän pö-

lyämistä estävät suojat tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 

15. Alueilla, joilla asutaan, on loma-asutusta tai oleskellaan, eivät toiminnasta kokonaisuudessaan aiheutuvat 

hiukkaspäästöt saa ylittää hengitettävien hiukkasten (PM10) osalta valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta 

(79/2017) annettua raja-arvoa 50 μg/m3 (24 tunnin keskiarvo). YSL 52 §, VNA 800/2010 5 § 
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Melu ja tärinä 
16. Toiminnasta liikenne mukaan lukien aiheutuva melu ei saa ylittää asuntojen piha-alueilla päivällä klo 7 - 22 

melun keskiäänitasoa 55 dB eikä yöllä klo 22 - 7 keskiäänitasoa 50 dB. Loma-asutukseen kuuluvilla alueilla me-

lutaso ei saa ylittää klo 7 - 22 keskiäänitasoa 45 dB eikä yöllä klo 22 - 7 keskiäänitasoa 40 dB. (YSL 52 §, NaapL 

17 § ja VNp 993/92, VNA 800/2010 7 §) 

17. Varastokasojen ja meluavien toimintojen sijoittelulla on pyrittävä minimoimaan melun leviämistä häiriinty-

vien kohteiden suuntaan. Melulähteet on sijoitettava mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle ta-

solle ja kalliorintauksen suojaan. Koneiden ja laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava. Toiminta-alueella 

siirtokuljetusmatkat on suunniteltava mahdollisimman lyhyiksi. Melua on torjuttava koteloinnein, kumituksin 

tai muilla vastaavilla ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. Meluesteet on rakennettava melulähteen 

välittömään läheisyyteen. 

18. Luvanhaltijan tulee järjestää kustannuksellaan tärinämittaus Puolustusvoimien käyttämään rakennukseen, 

mikäli räjäytyksien aiheuttaman tärinän epäillään aiheuttavan vaikutuksia Puolustusvoimien materiaalille. Toi-

minnasta ei saa tärinän muodossa aiheutua haittaa tai vahinkoa ympäristössä asuville. 

Jätteet ja vaaralliset jätteet 
19. Alueen jätehuolto on järjestettävä siten, että jätteistä ei aiheudu epäsiisteyttä eikä haittaa ympäristölle. 

Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsitte-

lyyn. (YSL 52, 58 § JL 11, 28, 36 §) 

20. Vaaralliset jätteet on varastoitava erillisessä merkityssä, lukitussa ja katetussa tiivispohjaisessa kontissa 

varastoitavan jätteen tilavuutta vastaavassa suoja-altaassa, josta jätteet eivät pääse valumaan maaperään tai 

ympäristöön. Erilaatuiset vaaralliset jätteet on kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä. Vaa-

rallisten jätteiden päällysmerkinnöistä on käytävä ilmi jätehuollon kannalta tarpeelliset tiedot. Vaarallisia jät-

teitä saa alueella varastoida ainoastaan toimintajaksojen aikana (YSL 52 ja 58 §:t, JL 13, 15, 16, 17 §). 

Päästöt maaperään ja vesiin 
21. Toiminta-alueelle toiminnan aikana tuotavat polttoaineet on oltava lukittavassa kaksivaippaisessa polttoai-

nesäiliössä, mikä on varustettu ylitäytön estolla ja säiliön tilavuutta vastaavalla katetulla suoja-altaalla. Poltto-

öljysäiliön läheisyydessä on oltava imeytysainetta. Mikäli alueella tilapäisesti tai pysyväisluontoisesti käsitel-

lään ja varastoidaan polttoaineita tai muita kemikaaleja, tulee niiden varastoinnissa ja käsittelyssä huomioida, 

mitä kemikaaliturvallisuuslaissa 390/2005 ja valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja 

varastoinnin valvonnasta 685/2015 on säädetty. Mahdollisesta öljyonnettomuudesta on ilmoitettava Keski-

Suomen pelastuslaitokselle ja luvan valvojalle. 22. Toiminta on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu pintave-

sien tai mahdollisten lähimpien kaivojen pilaantumista. Alueen valumavedet eivät saa aiheuttaa vettymishait-

taa toiselle kuuluvalla alueella tai vesistön kuivumista. Louhoksen pohjan kallistus on toteutettava siten, että 

valumavedet eivät muodosta lammikoita. Mikäli pohjan kallistuksella ei saada valumavesiä hallintaan, tulee 

tehdä tarvittaessa laskeutusallas ennen niiden purkua maastoon. 
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Muut toimet, joilla ehkäistään ja vähennetään pilaantumista 
23. Raaka-aineet, tuotteet, polttoaineet ja mahdolliset jätteet on varastoitava ja käsiteltävä kiinteistöllä niin, 

ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, terveyshaittaa, maaperän, pinta- tai pohjave-

sien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle tai naapureille. (YSL 52, 58 §, JL 13, 28 §) 

24. Luvanhaltijan on seurattava toimialansa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja sen kehittymistä ja va-

rauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon sekä parhaisiin ympäristökäytäntöihin. (YSL 6, 7, 8 ja 52 §) 

Tarkkailu 
25. Ilmanlaadun, melun ja tärinän mittauksia tulee valvontaviranomaisen määräyksestä suorittaa ulkopuolisen 

asiantuntijan toimesta, mikäli toiminnasta aiheutuvasta pölyämisestä, melusta tai tärinästä valitetaan ja on 

perusteltu syy epäillä ohjearvojen ylittymistä. (YSL 52 §, VNA 38/2011, VNA 800/2010 5 ja 13 §) 

26. Laitosalueelta lähtevän veden laatua on tarkkailtava aistinvaraisesti. Poikkeamista on raportoitava valvon-

taviranomaiselle ja tarvittaessa otettava valvontaviranomaisen määräyksestä vesinäytteitä. Louhosalueelta 

alle 500 m säteellä olevista talousvesikaivoista tulee kiinteistön omistajan pyynnöstä ottaa näyte toiminnan 

käynnistyessä ja tarvittaessa myöhemmin, mikäli epäillään, että toiminnasta on ollut haittaa talousvesikaivojen 

veden laadulle tai määrälle. Vesinäytteestä määritetään ainakin pH, sähkönjohtavuus, kiintoaine, kokonais-

typpi ja –fosfori ja kokonaishiilivedyt (C10-C40). Vesinäytteiden tulokset tulee toimittaa valvontaviranomai-

selle. 

Kirjanpito ja raportointi 
27. Jokaisen toimintajakson aloittamisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle kirjallisesti. Toiminnan olen-

naisesta muuttamisesta, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava 

viipymättä Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 52 §) 

28. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä tapahtumista 

ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpidosta on toimitettava Toivakan kunnan ympäristönsuoje-

luviranomaiselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Kirjanpidon tulee sisältää: 

- toiminta-ajat 

- louhitun ja murskatun kiviaineksen määrä 

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

- käytettyjen polttoaineiden kulutustiedot 

- tiedot tehdyistä melu-, pöly ja tärinämittauksista ja kasteluajankohdista 

- tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista tilanteista ja niiden johdosta 
suoritetut toimenpiteet 

- tiedot toiminnasta aiheutuneista valituksista ja niiden seurauksena tehdyistä toimenpiteistä 

29. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista voi aiheutua vaaraa tai 

haittaa ympäristölle tai terveydelle, tulee ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumiseksi ja tapah-

tuman toistumisen ehkäisemiseksi ja ilmoittaa viipymättä Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

(YSL 52 §) 
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30. Luvansaajan on nimettävä laitoksen ympäristönsuojelusta vastaava hoitaja, jolla on tehtävään riittävä asi-

antuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti Toivakan kunnan ympäristön-

suojeluviranomaiselle. (YSL 52 §) 

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 
31. Toiminnan olennaisista muutoksista, toiminnanharjoittajan vaihtumisesta sekä toiminnan keskeyttämisestä 

on ilmoitettava Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

32. Toiminnan loputtua on alue saatettava sellaiseen kuntoon, ettei siitä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.  

 

LUVAN VOIMASSAOLO 
Lupapäätös on voimassa 10 vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulopäivästä lukien. 

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
Yleiset perustelut 
Maa-aineslain 3 §:n 1 ja 2 momentin mukaan maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu kauniin maise-

makuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutu-

mista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun ve-

denhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen. Lisäksi alu-

eella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei ottaminen vaikeuta 

alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. 

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

niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että 

maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ym-

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

ilman erityistä syytä vesistön rantavyöhykkeeltä. 

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

telma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa 

ratkaistaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus. 

Kyseessä on vanha kallion ottoalue. Alueella ei ole voimassaolevaa asema- eikä yleiskaavaa, joten toiminnalle 

ei ole maankäytöllisiä esteitä. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kaivualueella ei ole luonnonsuoje-

lulain mukaisia tai muita suojelukohteita eikä ottamisalueella ole sellaisia maa-aineslain 3 §:ssä tarkoitettuja 

biologisia, geologisia tai maisemallisia arvoja, jotka estäisivät luvan myöntämisen. Maisemavaikutukset jäävät 

maastonmuodoista ja ympäröivistä metsäalueista johtuen paikallisiksi. Toiminnasta ei ennalta arvioiden ai-

heudu sijainti sekä lupamääräykset huomioiden haittaa tai vaaraa asutukselle tai ympäristölle. 

Hakija on esittänyt ottamissuunnitelman. Hakemuksen, ottamissuunnitelman ja edellä esitettyjen lupamää-

räysten mukaisesti toteutettuna ottaminen tai sen järjestelyt eivät ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä sää-

dettyjen rajoitusten kanssa ja toiminta täyttää maa-aineslain 6 §:ssä esitetyt edellytykset, joilla lupa on myön-

nettävä. Lupaviranomaisen näkemyksen mukaan lupamääräykset eivät ole luvansaajalle kohtuuttomia hank-

keen laajuus ja siitä saatava hyöty huomioon otettuna.  
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Maa-ainesluvan yksityiskohtaiset perustelut 
Ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta 

aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta 

(MAL 11 §). 

Lupamääräys 2.: Hakemuksessa esitetyn ottotason ei katsota vaarantavan pohjavesiä eikä aiheuttavan haittaa 

ympäristölle. Ottotaso on määritelty hakemuksen mukaiseksi.  

Lupamääräykset 3 - 4.: Kaivualueen, ottoalueen ja ottotason merkitsemisellä maastoon helpotetaan valvontaa 

sekä varmistetaan, että toiminta on ottamissuunnitelman rajausten mukaista. Varoitusmerkinnöillä sekä aitaa-

misella varmistetaan ulkopuolisten liikkujien turvallisuus alueella.  

Lupamääräys 5.: Infotaulun tarkoituksena on antaa tietoa alueen toiminnasta ulkopuolisille.  

Lupamääräys 6.: Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen ehkäisemiseksi annettu määräys. 

Lupamääräykset 7 – 9 ja 11.:Määräykset maisemoinnista on annettu alueen turvallisuuden ja jälkihoidon var-

mistamiseksi. Puiden istuttamisella varmistetaan nopea kasvun käyntiinlähtö. 

Lupamääräykset 1 ja 10.:Alku- ja lopputarkastuksesta määrätään valvonnallisista syistä.  

Ympäristöluvan yksityiskohtaiset perustelut 
Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympäristön pilaantumisen eh-

käisemiseksi. Tämän vuoksi lupapäätöksessä on annettu määräyksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, melun ja 

tärinän torjuntaan, jätehuoltoon sekä maaperään ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäise-

miseksi. 

Lupamääräys 12.:Lähin lomarakennus sijaitsee toiminnasta alle 500 m päässä. Kun laitoksen etäisyys lähim-

pään häiriintyvään kohteeseen on alle 500 m, tulee kivenlouhinnassa ja murskaustoiminnassa noudattaa val-

tioneuvoston asetusta (ns. MURAUS-asetus) kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen 

ympäristönsuojelusta (800/2010).  MURAUS-asetuksessa on säädetty kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon ym-

päristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista ympäristöluvanvaraisissa toiminnoissa. Lupamääräys louhinnan ja 

murskauksen välttämisestä keskeisten kesälomakuukausien aikana, jolloin ulkona oleskellaan eniten, on an-

nettu ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi. Lautakunta kuitenkin katsoo, että poikkeuksellinen murskaus-

jakso kesäaikana lupakauden aikana ei aiheuta kohtuutonta haittaa ympäristölle. Vuosittaisia toiminta-aikoja 

on rajoitettu niin ikään viihtyisyyden ja ympäristön suojelemiseksi.  

Lupamääräykset 13 - 18.:MURAUS-asetuksen mukaan melulähteet on ilmaan joutuvien päästöjen rajoitta-

miseksi (melu, pöly) sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle. Alle 

500 metrin etäisyydellä lähimmistä häiriintyvistä kohteista melua ja pölyä on torjuttava koteloinnein, kumituk-

sin ja muilla vastaavilla teknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. MURAUS-asetuksessa on säädetty meluta-

soista. Toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alttiissa kohteissa ylittää melutason ohjearvoista annetussa 

valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja. Hiukkaspäästöille on asetettu raja-

arvo valtioneuvoston asetuksessa 79/2017.  

Lupamääräykset 19 ja 20.:Jätelain periaatteiden mukaan jätteistä ei saa aiheutua roskaantumista ja toimin-
nassa on huolehdittava siitä, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. 
Toiminnanharjoittajan on huolehdittava jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä.  
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Lupamääräykset 21 - 23.:Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen ehkäisemiseksi on annettu mää-

räyksiä mm. alueella varastoitavista polttoaineista ja niiden käsittelystä.  

Lupamääräys 24.: Toiminnanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä 

voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia.  

Lupamääräykset 25 - 30.:Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen nou-

dattamisen ja tiedonkulun varmistamiseksi sekä valvontaa varten.  

Lupamääräys 25.: Koska kyseessä on olemassa oleva toiminta ja laitoksen aiheuttamasta melusta, pölystä ja 

tärinästä ei ole tullut valituksia, määrätään melu- ja pölypäästöjä sekä tärinää mittaamaan vain mikäli valituk-

sia ilmenee. 

Lupamääräykset 31. – 32.: Toiminnan olennainen muutos vaatii ympäristöluvan muutoksen ja siksi on tärkeää 

saada tieto muutoksista viranomaisille. Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan lo-

pettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä.  

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
Maa-aineslaki (555/1981) 

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (VNA 926/2005) 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014) 

Jätelaki (646/2011) 

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNA 79/2017) 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) 

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 
800/2010 

Hallintolaki (434/2003) 

Ympäristölautakunnan hyväksymät Toivakan kunnan maa-ainestaksa ja ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 

 

VAKUUDET 
Hakijan tulee toimittaa ennen ottamistoiminnan aloittamista 6 000 euron maa-aineslain 12 §:n tarkoittama 

hyväksyttävä vakuus lupamääräysten noudattamisen varmistamiseksi. Vakuuden tulee olla voimassa 12 kuu-

kautta yli tämän luvan voimassaoloajan tai siihen saakka, kunnes ottamissuunnitelmassa ja luvassa määrätty 

ottamisalueen jälkihoito on toteutettu ja lopputarkastuksessa hyväksytty. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa 

luvan voimassaoloaikana. 
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TARKASTUS- JA VALVONTAMAKSU 
Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisen yhteisluvan käsittelystä viranomaisessa voidaan periä maksu 

(MAL 23 §). 

Tämän yhteislupapäätöksen käsittelymaksu on 14 €/1000 m3 = 60 000 m3 -> 840 €. Ympäristöluvan osuus 50 

% *1900 € = 950 €. Maksu koostuu ympäristölautakunnan 14.8.2019 § 48 vahvistaman maa-aineslupa- ja val-

vontaviranomaisen taksan mukaisesta maa-aineslupamaksusta. Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukai-

sesta ympäristölupamaksusta peritään puolet. 

Lisäksi peritään ilmoituskulut hakemuksen vireilletulosta 435,24 € sekä jälkikäteen peritään ilmoituskulut pää-

töksestä tiedottamisesta.  

Naapureiden kuulemisista peritään 50€/kuultu naapuri. Lähetetty 16 kirjettä, 16 * 50 €/kuultava = 800 €, kui-

tenkin yhteensä enintään 500 €. 

Lupapäätöksestä peritään yhteensä 2725,24 €. 

Luvanhaltijan tulee suorittaa kunnalle vuotuinen valvontamaksu kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti. 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 
Ote päätöksestä 
Hakija 

Jäljennös päätöksestä 
Keski-Suomen ELY-keskus 

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto 

Puolustusvoimat 

Päätöksen antamisesta tiedoksi kuulutetaan julkisella kuulutuksella yleisessä tietoverkossa osoitteessa 

www.toivakka.fi sekä Toivakan kunnan virallisella ilmoitustaululla. Tieto kuulutuksesta julkaistaan Paikallisuuti-

set –lehdessä. 

 

MUUTOKSENHAKU 
Tähän päätökseen saa hakea muutos valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 190 § ja MAL 20 §). Valituskir-

jelmä liitteineen toimitetaan Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. 

 

LIITTEET 
Valitusosoitus 
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VALITUSOSOITUS 
Ympäristölupa- ja maa-aineslupapäätös, ympäristölautakunta 14.4.2021 § 29 

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Valitusoikeus 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 

etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa 

hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun 

vuoksi. 

 

Valitusaika 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviran-
omaisen aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai 
hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen 
saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. 
 
Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on nou-
dettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, va-
punpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Valitusaika päättyy 24.5.2021 

 

Valitusviranomainen 
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle 

Postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 

Käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs. 

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi 

Faksinumero:  029 56 42760 

Puhelinnumero:  Kirjaamo 029 56 42780 

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
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Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava: 
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 
3) vaatimusten perustelut; 
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai 
asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 
viipymättä hallintotuomioistuimelle. 
 
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat 
voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuo-
mioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

 
Valitukseen on liitettävä: 
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

 

Oikeudenkäyntimaksu 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksu-

laissa (1455/2015) säädetään.  

 

Pöytäkirja 
Pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.toivakka.fi 14.4.2021. 
 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Toivakan kunnan kirjaamosta, kirjaamon aukioloai-
koina maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.  
Posti- ja käyntiosoite: Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@toivakka.fi 
Puhelinnumero:  014 267 4000 
 

 

 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 15.4.2021. 
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