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Asia Valitus maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa 

 

Muutoksenhakijat 

 

ja Jyväskylän Versot Ry, yhdessä 

 

Luvan hakija Leustun Kaivu Ky 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Jyväskylän rakennus- ja ympäristöjaosto 16.10.2018 (9.10.2018 § 47) 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto on myöntänyt Leustun 

Kaivu Ky:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kiven-

louhintaan ja -murskaamiseen sekä pilaantumattomien maa-ainesten vastaanot-

toon maisemointitarkoituksessa sekä maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan kal-

liokiviaineksen ottamiseen Vesangan kylään  tilalle. 
 

Päätös on voimassa 10 vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulopäivästä lukien. 

Jaosto ei myöntänyt lupaa aloittaa toiminta ennen kuin päätös on lainvoimai-

nen.  
 

Kivenlouhinnassa ja murskaustoiminnassa on noudatettava valtioneuvoston 

asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympä-

ristönsuojelusta (800/2010). Asetus säätää toimintojen vähimmäisvaatimukset 

silloin, kun toimintaan on oltava ympäristölupa. Edellä mainitun lisäksi on 

noudatettava hakemusta ja tämän päätöksen lupamääräyksiä. 
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Maa-ainesluvan lupamääräykset 

 

1. Alin ottotaso on N2000 +180 m ja otettavan aineksen määrä on enintään 390 

000 m3.  

 

2. Naapuritilojen Rn:o  ja Rn:o  rajoihin on jätettävä vähintään 30 met-

rin suojavyöhyke, jolla ei saa tehdä kaivua tai varastoida pintamaita. Suoja-

vyöhykkeellä tulee puusto säilyttää, mutta sille voidaan asentaa muita ottami-

seen liittyviä rakenteita (mm. aidat, varoituskyltit jne.).  

 

3. Kaivualueen ja tilojen  ja  (itäpuoliset kiinteistöt) väliseltä metsä-

talouskäyttöön jäävältä alueelta ei saa poistaa puustoa luvan voimassaoloai-

kana. Myös kaivualueen pohjoispuolelle on jätettävä vähintään 50 metrin luon-

nontilainen alue, jolla puusto tulee säilyttää luvan voimassaoloajan.  

 

4. Varastokenttää ei saa sijoittaa suunnitelmakarttaan merkityn metsäautotien 

pohjoispuolelle. Tien eteläpuolinen varastokenttä reunaluiskineen tulee sijoit-

taa korkeuskäyrän +164 m yläpuolelle. Varastointi tulee järjestää kaivualueelle 

heti, kun se tilankäytöllisesti on mahdollista.  

 

5. Valvonnan helpottamiseksi on alueella oltava riittävästi alinta ottotasoa 

osoittavia, selvästi näkyviä korkeusmerkkejä. Myös ottamis- ja louhinta-alueen 

rajat on merkittävä selvästi maastoon ennen ottamistoiminnan aloittamista. 

Alueelle on asennettava infotaulu, josta käy ilmi alueen toimija ja lupa-aika.  

 

6. Ottamisalueen raja on työn aikana merkittävä selvästi havaittavalla varoitta-

valla merkinnällä, esimerkiksi lippusiimalla ja louhinta-alueen rajalle on asen-

nettava kulkemisen estävä ja kestävä aita tai vastaava kiinteä este sekä varoi-

tuskyltit ilmoittamaan ottoalueesta ja louhinnasta. Aidat ja muut merkinnät on 

pidettävä jatkuvasti kunnossa. Tulotielle on asennettava puomi.  

 

7. Louhoksen pohja on muotoiltava siten, ettei louhosalueelle lammikoidu ve-

siä. Louhoksen mahdolliset kuivatusvedet tulee johtaa siten, ettei niistä ai-

heudu vettymishaittaa naapurikiinteistöille.  

 

8. Ottamisalueen reunat on louhittava suunnitelman mukaisesti portaisiin ja 

portaat on luiskattava alueelta saaduilla tai muualta tuoduilla pilaantumatto-

milla kaivumailla vähintään kaltevuuteen 1:2.  

 

9. Maa-ainesten ottaminen ja jälkihoitotoimet on mahdollisuuksien mukaan 

tehtävä vaiheittain ottamisen edistyessä. Alueelle varastoidut pintamaat tulee 

käyttää ottamisalueella uuden biologisesti aktiivisen aluskasvillisuuden ja 

puuston kasvualustan aikaansaamiseksi. Puuntaimia on istutettava niille alu-

eille, joille puusto ei ole luontaisesti levinnyt. Alueella on pidettävä vähintään 

2 vuotta ennen ottotoiminnan päättymistä tarkastus, jossa selvitetään jatko-

suunnitelmat ja maisemointitarve.  

 

10. Kun luvan voimassaoloaika on päättynyt tai luvassa myönnetty maa-aines-

määrä on otettu, on luvanhaltijan pyydettävä valvontaviranomaista suoritta-

maan alueella lopputarkastus, jossa tarkastetaan jälkihoidon ja muiden lupaan 

liittyvien toimenpiteiden toteutuminen.  
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Ympäristöluvan lupamääräykset: 

 

Toiminta-aika ja tuotanto 

 

11. Louhintaa ja murskausta saa tehdä enintään 4 kk vuosittain. Porausta ei saa 

suorittaa samanaikaisesti murskauksen ja rikotuksen kanssa melumallinnuk-

sessa rajatulla alueella toimittaessa. Hakijan tulee toimittaa ennen ottamisen 

aloittamista mittakaavaan piirretty ja riittävän yksityiskohtainen kartta (esim. 

ottamissuunnitepiirros), johon rajausalue on tarkasti merkitty. Alue on merkit-

tävä myös maastoon. 

 

Kalliokiven porausta ja räjäytyksiä voi tehdä 15.8. - 30.5. aikana ja murskausta 

1.9. - 30.5. välisenä aikana. Viikonloppuisin (la-su) ja arkipyhinä toiminta alu-

eella on kielletty. Murskausta saa tehdä arkisin (ma-pe) klo 7-22, rikotusta voi 

tehdä arkisin (ma-pe) klo 8-18, porausta arkisin (ma-pe) klo 7-18 ja räjäytyksiä 

arkisin (ma-pe) klo 8-18. Kuormaamista ja kuljetuksia sekä pilaantumattomien 

maa-ainesten käsittelyä voidaan tehdä ympärivuotisesti arkisin ma-pe klo 6-22, 

pois lukien arkipyhät.  

 

12. Alueen maisemoinnissa voi hyödyntää enintään 47 500 m3 pilaantumatto-

mia kaivumaita siten, että hyödyntäminen tapahtuu maa-ainesluvan mukaisella 

louhinta-alueella. Muualta tuotuja kaivumaita saa varastoida enintään vuoden 

ajan alueella ennen niiden hyödyntämistä maisemoinnissa. Maa-aineksen se-

assa ei saa olla purkujätettä, risuja tai kantoja. Alueilta, joita on käytetty ampu-

maratana, huoltoasema- tai pesulatoimintaan, romun tai jätteen käsittelyyn, 

teolliseen tai muuhun vastaavaan toimintaan, ei saa ottaa vastaan maa-ainek-

sia, ellei niiden haitattomuutta ole etukäteen luotettavasti selvitetty. Louhitun 

alueen pohjalle saa sijoittaa enintään 0,5 m:n kerros maa-aineksia. Alueelle 

sijoitettava materiaali on tasattava siten, että siihen ei jää vettä kerääviä pai-

nanteita. Pintaan on laitettava vähintään 20-30 cm:n vahvuinen kasvukerros. 

Kasvukerroksena voidaan käyttää vain tähän tarkoitukseen alueelle luontaisesti 

sopivaa maa-ainesta.  

 

Päästöt ilmaan 

 

13. Pölypäästöt tulee pitää kaikessa toiminnassa mahdollisimman pieninä. Lu-

van haltijan on huolehdittava alueella liikennöitävien teiden ja laitosalueen 

päällysteiden kunnosta sekä alueiden puhtaanapidosta. Pölyn leviämistä on vä-

hennettävä rakenteellisin toimenpitein kuten laitteiston koteloinnilla, kastelulla 

ja aineksen alhaisella putoamiskorkeudella ja pölylähteiden sijoittamisella 

mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle rintausten ja 

varastokasojen suojaan. Poravaunu tulee olla varustettu pölynkeräimellä. Va-

rastokasat ja ajoneuvojen kuormat on tarvittaessa kasteltava ja pölyn leviämi-

nen ajoneuvoista toiminta-alueen ulkopuolelle on estettävä.  

 

14. Poravaunujen ja murskaamon pölynpoistojärjestelmät on pidettävä hyvässä 

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

poistojärjestelmän rikkoutuessa tai jonkin muun päästöjä olennaisesti lisäävän 

häiriön sattuessa on laitoksen päästöjä aiheuttava toiminta keskeytettävä, kun-

nes järjestelmä on korjattu tai häiriö poistettu. Samoin toiminta on keskeytet-

tävä tilanteessa, joissa pölynpoistojärjestelmää ei voida käyttää normaalilla 
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teholla esimerkiksi pakkasen vuoksi.  

 

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

kokonaisuudessaan aiheutuvat hiukkaspäästöt saa ylittää hengitettävien hiuk-

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

nettua raja-arvoa 50 μg/m3 (24 tunnin keskiarvo). 

 

Melu ja tärinä 

 

16. Toiminnasta liikenne mukaan lukien aiheutuva melu ei saa ylittää asunto-

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

22-7 keskiäänitasoa 50 dB. Loma-asutukseen kuuluvilla alueilla melutaso ei 

saa ylittää klo 7-22 keskiäänitasoa 45 dB eikä yöllä klo 22-7 keskiäänitasoa 40 

dB.  

 

17. Louhoksen luoteis-itäreunoille on tehtävä melumallinnuksen mukainen yh-

tenäinen vähintään 5 metriä korkea meluvalli, jota voidaan ottamisen etenemi-

sen mukaan siirtää siten, että se kussakin louhintatilanteessa estää mahdolli-

simman tehokkaasti melun leviämisen luoteen ja koillisen suuntaan. Melun 

leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan tulee estää aseman rakenteilla 

(esim. kuljettimien koteloinnit, syöttösuppilon kumitus). Myös kiviseinämillä, 

murskekasojen ja meluavien toimintojen sijoittelulla sekä louhinnan etenemis-

suunnan valinnoilla on pyrittävä minimoimaan melun leviämistä häiriintyvien 

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

malle tasolle kalliorintauksen suojaan mahdollisimman lähelle rintausta.  

 

18. Räjäytystyöt on mitoitettava ja räjäytysaineet valittava siten, että räjäytyk-

sistä ja niistä aiheutuvasta tärinästä ei aiheudu vahinkoa tai haittaa alueen ul-

kopuolisille kiinteistöille, asuin- tai muille rakennuksille tai talousvesikäytössä 

oleville kaivoille. Räjäytyksissä tulee ensisijaisesti käyttää emulsioräjähteitä. 

Räjähteitä tulee käsitellä huolellisesti ja räjäytykset toteuttaa tehokkaasti niin, 

ettei alueelle jää räjähtämättömiä räjähteitä. Räjäytysten ajankohdista on ilmoi-

tettava kirjallisesti ainakin lähimmälle itäpuoliselle lomakiinteistölle viimeis-

tään viikkoa ennen räjäytysten toteuttamista.  

 

Jätteet ja vaaralliset jätteet 

 

19. Alueen jätehuolto on järjestettävä siten, että jätteistä ei aiheudu epäsiis-

teyttä eikä haittaa ympäristölle. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä eril-

leen ja toimitettava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn.  

 

20. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on varastoitava tiiviillä alustalla 

katetussa ja lukitussa tai valvotussa tilassa siten, että vuototapauksissa jätteet 

saadaan kerättyä talteen. Jätteiden laadut tulee ilmetä niiden varastointipak-

kauksesta. Erilaatuisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä mui-

hin jätteisiin. Vaarallisia jätteitä saa alueella varastoida ainoastaan toimintajak-

sojen aikana. 
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Päästöt maaperään ja vesiin 

 

21. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai polttoainesäiliöt on 

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

polttoainesäiliön tilavuus. Suoja-altaat varustetaan katoksilla tai sadeveden 

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

liöiden tulee olla lukittavia ja ne tulee varustaa laponestimellä sekä yli-

täytönestimellä.  

 

22. Poltto- ja voiteluaineiden varastointi, jakelu ja käsittely tulee tapahtua nes-

teitä läpäisemättömällä ja reunoiltaan korotetulla alueella. Tällainen rakenne 

voi olla esim. 2 mm paksu HDPE-muovi tai vastaava, jonka päälle asennetaan 

muovin rikkoutumisen estävä 20-30 cm:n maakerros. Alueella ei saa käyttää 

huonokuntoisia, öljyä vuotavia työkoneita tai kalustoa. Alueella ei saa pestä 

kalustoa. Polttoaineiden varastointi, jakelu- ja käsittelypaikka tulee sijoittaa 

alueelle siten, ettei mahdollisissa vahinkotilanteissakaan polttoaineita pääse 

suoraan ojiin tai Suolijokeen.  

 

23. Öljyvahinkojen varalta alueella tulee olla imeytysainetta. Mahdollisesta 

öljyonnettomuudesta on ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja lu-

van valvojalle. Öljyllä likaantunut maa ja imeytysaine sekä muut öljyiset jät-

teet toimitetaan vaarallisten jätteiden vastaanottoluvan saaneeseen paikkaan. 

 

24. Kaivualueen valumavedet on ohjattava alueelta hallitusti laskeutusaltaan 

kautta siten, etteivät ne aiheuta pintavesien pilaantumista tai vettymishaittaa 

toiselle kuuluvalla alueella tai vesistön kuivumista. Allas tulee sijoittaa vähin-

tään 90 m:n etäisyydelle Suolijoesta. Allas on rakennettava ennen toiminnan 

aloittamista ja se on verhoiltava suodatinkankaalla ja louheella. Altaasta ei saa 

johtaa vesiä suoraan Suolijokeen, vaan vedet on johdettava suodatinrakenteen 

läpi pintavalutuksena maastoon. Virtaaman tasaamiseksi on järjestettävä altaa-

seen tulevaan ojaan louhekatkoja. Tarkka suunnitelma/ rakennustapaselostus 

altaasta, sijoittumisesta, rakenteesta, mitoituksesta ja alueen ojajärjestelyistä 

on toimitettava ennen kuin allas ja ojat rakennetaan. Suunnitelmaan on sisälly-

tettävä myös varastointialueen vesien johtaminen. Allas on tyhjennettävä vä-

hintään kerran vuodessa siihen kertyvästä lietteestä. Lietteitä ei saa sijoittaa 

siten, että ne valuvat altaaseen, Suolijokeen tai alueen ojiin. Varastoalueen ve-

det voidaan johtaa pintavalutuksena maastoon. 

 

Muut toimet, joilla ehkäistään pilaantumista 

 

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

käsiteltävä kiinteistöllä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, 

pölyämistä, terveyshaittaa, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa 

eikä muutakaan haittaa ympäristölle tai naapureille.  

 

26. Luvanhaltijan on seurattava toimialansa parasta käytettävissä olevaa tek-

niikkaa ja sen kehittymistä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönot-

toon.  
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Tarkkailu 

 

27. Ilmanlaadun mittaukset tulee valvontaviranomaisen määräyksestä suorit-

taa, mikäli toiminnasta aiheutuvasta pölyämisestä valitetaan ja on perusteltu 

syy epäillä ohjearvojen ylittymistä.  

28. Alueen normaalista toiminnasta liikenne mukaan lukien aiheutuva melu-

taso on mitattava ensimmäisenä toimintavuotena ja sen jälkeen joka toinen 

vuosi ainakin lähimmän loma- ja asuinkiinteistön pihalta sekä lähimmältä ete-

läpuoliselta loma-asunnolta.  

 

29. Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on suoritettava 

ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 ”Ympäristömelun mittaaminen” mukai-

sesti louhinnan ja murskauksen ollessa normaalissa toiminnassa. Mittausra-

porttiin on merkittävä, mitkä työvaiheet olivat käynnissä mittausajanjaksolla. 

Lisäksi raporttiin on liitettävä kartta, josta käy ilmi mittauspiste, melulähteiden 

ja meluesteiden sijainnit. Mittaustulokset ja -raportti on toimitettava Jyväsky-

län kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluttua mittaus-

ten suorittamisesta.  

 

30. Mikäli mittaustulokset osoittavat melutason raja-arvojen ylittyvän asumi-

seen tai loma-asumiseen käytettävillä alueilla, on toiminnanharjoittajan ryh-

dyttävä välittömiin toimenpiteisiin toiminnasta aiheutuvan melutason alenta-

miseksi esim. laitosalueen rakenteellisia suojauksia lisäämällä ja esitettävä ra-

portissa toimenpiteet, joilla melutasojen raja-arvot alitetaan lähimmissä häi-

riintyvissä kohteissa. Uusintamittauksia voidaan edellyttää, mikäli toiminnasta 

valitetaan ja on perusteltu syy epäillä melutason raja-arvon ylittymistä. 

 

31. Toiminnan aiheuttamaa tärinää on mitattava ainakin lähimmällä koillispuo-

lisella loma- asuinkiinteistöllä ensimmäisen räjäytysjakson aikana ulkopuoli-

sen mittaajan toimesta. Tämän jälkeen mittaukset on tehtävä, jos panostus on 

alueella aiemmin käytettyä suurempi. Toiminnanharjoittaja voidaan määrätä 

mittaamaan tärinää myös muilta asuinkiinteistöiltä, mikäli valvontaviranomai-

nen katsoo sen tarpeelliseksi.  

 

32. Ennen ottamistoiminnan aloittamista on viitasammakon esiintyminen Suo-

lijärven rannalla ja Suolijärvestä Koveroiseen laskevalla jokireitillä selvitet-

tävä. Selvitys on tehtävä keväällä kutuaikaan. Selvitys tulee toimittaa välittö-

mästi sen valmistuttua ympäristönsuojeluun. Lupaviranomainen voi tarvitta-

essa antaa lisämääräyksiä selvityksen perusteella.  

 

33. Suolijoesta toiminta-alueen ylä- ja alapuolelta tulee ottaa ennen ottamistoi-

minnan aloittamista ja sen jälkeen kertaluonteisesti ensimmäisenä toiminta-

vuotena vesinäytteet, joista tutkitaan sameus, pH, kokonaistyppi ja kemiallinen 

hapenkulutus.  

 

34. Kiinteistön  vedenkäyttö on selvitettävä ja mahdollisesta 

kaivosta laadittava kaivokortti ja tutkittava kaivovedestä E. coli, koliformiset 

bakteerit, pH, väri, väri, sähkönjohtavuus, sameus, rauta, nitraatti, nitriitti, am-

monium ja permanganaattiluku ennen ottamistoiminnan aloittamista, ensim-

mäisenä ottamisvuonna ja sen jälkeen 3 vuoden välein. 
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Kirjanpito ja raportointi 

 

35. Jokaisen toimintajakson aloittamisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomai-

selle kirjallisesti. Toiminnan olennaisesta muuttumisesta, toiminnan lopettami-

sesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä Jyväs-

kylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

 

36. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta 

merkityksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden 

kirjanpidosta on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaiselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Kirjanpidon tulee 

sisältää: 

- toiminta-ajat (ml. porauspäivät) 

- louhitun ja murskatun kiviaineksen määrä, alueelle tuodun ylijäämämaan 

määrä, alkuperä, tuontipäivä, laatu ja maisemointiin käytettyjen ylijäämämai-

den määrä 

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

paikka 

- käytettyjen polttoaineiden kulutustiedot 

- tiedot tehdyistä melumittauksista, kaivovesitarkkailutulokset jne. 

- tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista 

tilanteista ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet 

-tiedot toiminnasta aiheutuneista valituksista ja niiden seurauksena tehdyistä 

toimenpiteistä. 

 

Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään 

kolmen vuoden ajan.  

 

37. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, 

joista voi aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tulee ilmoittaa 

välittömästi ympäristötoimeen ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinko-

jen torjumiseksi tai tapahtuman toistumisen ehkäisemiseksi.  

 

38. Luvansaajan on nimettävä laitoksen ympäristönsuojelusta vastaava hoitaja, 

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

dot on ilmoitettava kirjallisesti Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaiselle.  

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

 asiakumppaneineen on vaatinut, että valituksen kohteena 

oleva yhdistetty maa-aines- ja ympäristölupapäätös kumotaan kokonaisuudes-

saan. Lisäksi muutoksenhakijat ovat vaatineet, että Jyväskylän kaupunki vel-

voitetaan korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa lisättynä 250 euron oi-

keudenkäyntikulumaksulla. 

 

Muutoksenhakijoiden on katsottava vaatineen suullista käsittelyä.  

 

Valitusta on perusteltu muun muassa seuraavasti: Myönteinen lupapäätös on 

tehty puutteellisen selvityksen pohjalta tutkimatta perusteellisesti hankkeen 
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ympäristövaikutuksia ja huomioimatta asianmukaisesti alueen luonnonsuoje-

lunäkökohtia. Hankkeen valmistelussa ja päätöksenteossa ei ole noudatettu 

keskeisiä ympäristöoikeuden normatiivisia periaatteita eikä lupaa olisi tullut 

maa-aines-, ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojelulain vastaisena myöntää. 

 

Päätös on yleisen edun vastainen ja ristiriidassa kunnan strategisten linjausten 

ja kehitystavoitteiden kanssa. Kunta on laiminlyönyt päätöksentekoprosessissa 

hyvän hallinnon periaatteet sekä loukannut kuntalaisten yhdenvertaisuutta ja 

luottamuksensuojaa. 

 

 kiinteistö sijaitsee Viitalansuon ja Suolijärven välissä keskellä mo-

nimuotoista luontoa. Alueen luontoarvojen ja hankkeen ympäristövaikutusten 

selvitys on ollut niukkaa, epätäsmällistä ja mututietoon perustuvaa. Alueella ei 

ole tehty ympäristövaikutusten arviointia. Lupaviranomainen ei ole pyytänyt 

asiassa ELY-keskuksen lausuntoa. Luontoarvojen kartoittaminen on ollut riittä-

mätöntä. Hankkeen ympäristövaikutukset on puutteellisesti arvioitu, laskettu ja 

perusteltu. Lupapäätös on perustettu varsin vaillinaiselle selvitykselle ja puut-

teelliselle aineistolle. Jaoston käytössään olleesta materiaalista tekemät johto-

päätökset ovat monin paikoin virheellisiä. Suunnitelman mukaisella kiven-

louhimolla ja -murskaamolla tulisi olemaan alueeseen huomattavia vahingolli-

sia ympäristövaikutuksia.  

 

Kunta on toiminut päätöksenteossaan ilmeisesti lupaharkintaa ohjaavien huo-

lellisuus- ja varovaisuusperiaatteiden vastaisesti. Päätös on tehty epävarman 

tiedon ja riittämättömän selvityksen varassa ja siten laiminlyöden viranomai-

selle asetetut ympäristön- ja luonnonsuojelun vaatimukset. Päätöksessä on use-

assa kohtaa todettu, ettei hankkeella ”ennalta arvioiden” ole haitallisia ympä-

ristövaikutuksia, mutta näkemystä ei ole perustettu tieteelliseen näyttöön tai 

kokemussääntöihin. Luvanhakijan tietoisuus hankkeen ympäristövaikutuksista 

on ollut asiakirjojen perusteella hatara. Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaista 

toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuutta ole asianmukaisesti täytetty. 

Paikoin vaikuttaa, että ympäristövaikutusten selvittäminen ja luontoarvojen 

huomiointi on laiminlyöty tietoisesti ja tarkoituksellisesti.  

 

Kiviaineksen murskaus lukeutuu teollisuuden meluisimpiin toimialoihin. Rä-

jäytyksistä ja rikotuksesta aiheutuva melu ei ole yhtä voimakasta, mutta sen 

häiritsevyyttä lisää äänen impulssimaisuus. Räjäytykset aiheuttavat myös tä-

rinähaittaa. Myös toimintaan liittyvä raskas liikenne aiheuttaa meluhaittaa. 

 

Kivenlouhimo tulee nostamaan raskaan liikenteen määrää alueella huomatta-

vasti: nykyään Vesankajärventietä käyttää päivittäin 5-20 kuorma-autoa ja lou-

himohanke toisi toteutuessaan tielle keskimäärin 45 raskaan liikenteen edesta-

kaista ajoa lisää. Kuljetusmäärä on siten jopa 65 edestakaista ja 130 yhden-

suuntaista ajokertaa päivässä klo 6-22 välillä eli 8 ajoa per tunti.  

 

Lupahakemukseen liitteenä olevan meluselvityksen mukaan keskiäänitaso jää 

lähimmillä asuinrakennuksilla ohjearvojen alapuolelle: lomakiinteistölle on 

arvioitu aiheutuvan enintään 45 desibelin ja asuinkiinteistölle 42 desibelin me-

lurasitus. Päätöksessä on todettu, että lähimmällä loma-asunnolla melutaso 

nousee enimmillään valtioneuvoston päätöksessä määritetyn raja-arvon tasolle, 

joten melutasoa voidaan pitää hyväksyttävänä. Päätöksessä ei ole kuitenkaan 
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huomioitu laskentatuloksen +/- 3 desibelin virhemarginaalia alle 500 metrin 

etäisyydellä louhinta-alueesta. Hakijalta vaadittu muutos korottaa meluvallit 

suunnitelmien mukaisesta kolmesta metristä viiteen metriin ei riitä virhemargi-

naali huomioiden laskemaan äänitasoa raja-arvon alapuolelle, sillä meluvallin 

korotuksen on arvioitu vähentävän lähimmälle loma-asunnolle kuuluvaa melua 

ainoastaan kaksi desibeliä. Päätöksessä tehty johtopäätös, etteivät melutason 

raja-arvot missään prosessivaiheessa millään lähialueen asuin- tai lomakiin-

teistöllä ylity, on virheellinen. Muraus-asetuksessa määritetyn raja-arvon ylit-

tyminen on peruste hylkäävälle päätökselle. 

 

Hakijan esittämässä meluselvityksessä on huomattavia puutteita: meluhaitta-

mallin parametrien arvojen raportointi on vaillinaista ja niistä puuttuvat lähde-

tiedot, meluntason estimaattien luottamusvälejä ei ole raportoitu, liikenteen 

vaikutus keskimelutasoon on todettu vähäiseksi ja alueen ympäristöä väitetty 

akustisesti pehmeäksi ilman minkäänlaisia perusteluja. Kirjallisuudessa teolli-

suusalueiden raskaan liikenteen on todettu olevan merkittävä meluhaitta. To-

dennäköisesti hankealuetta ympäröivät lukuisat vesistöt, louhimon korkea si-

jainti ja sitä varten tehtävät metsähakkuut ovat omiaan levittämään aiheutuvaa 

melua kauaskin ympäristöön. 

 

Eri asuinalueille aiheutuvien meluhaittojen huomioiminen on puutteellista. En-

vineer Oy:n tekemän meluselvityksen mukaan melu leviäisi lähinnä kohti Ve-

sangan keskustaa aiheuttaen meluhaittaa useisiin koteihin ja kesäasuntoihin 

aamuvarhaisesta iltamyöhään. Äänimallinnoksen mukaan melu tulisi kantautu-

maan vähintään 1,5 kilometrin päähän ottoalueesta 40 desibelin voimakkuu-

della ja häiritsisi asukkaita ja luontoa merkittävästi vähintään 9 km2 laajuisella 

alueella. Meluselvityksessä ei ole otettu huomioon ottoalueen pohjoispuolista 

Kalliojärven suunnassa olevaa runsasta asutusta. Ympäristönsuojeluasetuk-

sessa määritettyä vaatimusta toiminnasta aiheutuvasta melusta ja tärinästä teh-

tävästä selvityksestä ei ole asianmukaisesti täytetty. 

 

Louhimisesta aiheutuva kivipöly heikentää hengitysilmaa aiheuttaen merkittä-

vän viihtyvyys- ja terveyshaitan lähialueiden asukkaille. Pöly aiheuttaa haittoja 

myös alueen luonnolle ja voi häiritä rakennusten ilmastointia ja maanviljelyä. 

Pölyn lisäksi ilmanlaatua heikentävät myös muun muassa räjäytyksistä, läm-

möntuotannosta ja työkoneista ilmaan vapautuvat päästöt. Esitettyä laskehti-

misarvioita, jonka mukaan kivipöly laskehtisi maahan alle sadan metrin, ei ole 

perusteltu. Pölyn haittavaikutukset tulevat ulottumaan huomattavasti laajem-

malle alueelle. Murskaamotoiminnan on todettu aiheuttavan merkittäviä pöly-

haittoja yleensä noin 500 metrin säteellä, joka tässä tapauksessa kattaa muun 

muassa Viitalansuon ja Suolijoen ympäristön erityisen tärkeät luontokohteet 

sekä lähimmät asuinrakennukset. Pöly pääsee kulkeutumaan myös ottamisalu-

een välittömässä läheisyydessä sijaitsevien Kolujärven ja Suolijärven kautta 

Suolijokeen ja sieltä edelleen alempana sijaitseviin vesistöihin. 

 

Pölypäästöjen arvioinnissa ei ole otettu riittävästi huomioon muuttuvia olosuh-

teita. Tuotantomäärän, materiaalin laadun ja prosessin toimintatapojen lisäksi 

maaston muodoilla ja sääolosuhteilla on huomattava merkitys pölyn leviämi-

seen. Heikon sekoittumisen tilanteita, joissa epäpuhtauspitoisuudet pääsevät 

herkästi kohoamaan, esiintyy erityisesti talvikuukausina eli vilkkaimpaan ki-
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venlouhinta ja -murskausaikaan. Muuttuvien säätekijöiden ja erilaisten tuotan-

tovaiheiden vuoksi mittauksia tulisi tehdä niin paljon, että saadaan riittävästi 

mittaustuloksia erilaisista olosuhteista. Tutkimuksissa noin 2-3 kuukauden mit-

tausjakso jatkuvalla mittauksella on osoittautunut riittäväksi. 

 

Lupahakemuksessa on puutteellisesti selvitetty, miten kivipölyä estetään le-

viämästä eikä esimerkiksi murskekuormien kuljetuksesta ympäristölle aiheutu-

vaa pölyhaittaa ole huomioitu lainkaan. Raskas liikenne tulisi kulkemaan han-

kealueelle päällystämätöntä tietä pitkin, mikä huonontaisi ilmanlaatua entises-

tään. Päätöksen mukaan toiminnanharjoittajan tulee ehkäistä pölyn leviämistä 

muun muassa koteloinnilla ja kastelulla. Asiakirjoissa ei ole selvitetty, mistä 

kasteluun tarvittava vesi otetaan eikä veden avulla toteutettu pölynsidonta ole 

mahdollista kuin pakkasettomana ajanjaksona. 

 

Päätöksessä on kiinnitetty riittämättömästi huomiota kivenlouhinta ja -murs-

kausprosesseista syntyviin ilmanpäästöihin. Ratkaisussa on todettu, etteivät 

kivenlouhintaan ja -murskaukseen sovellettavan Valtioneuvoston asetuksen 

(2010/800) 5 §:ssä määrätyt päästöjen raja-arvot sovellu kyseiseen tapaukseen, 

koska naapurikiinteistöt ovat pääosin metsätalouskäytössä. Vaikka näin kaa-

voituksen perusteella onkin, lähimpiä kiinteistöjä käytetään pääasiassa asumi-

seen sekä virkistäytymiseen, ja metsätaloutta harjoitetaan lähinnä kiinteistöjen 

omistajien omiin tarpeisiin. 

 

Valtioneuvoston ilmanlaadusta antaman asetuksen (79/2017) osalta päätök-

sessä on määrätty, etteivät hiukkaspäästöt saa ylittää epäpuhtauspitoisuuksille 

asetuksessa asetettuja raja-arvoja. Aineistoista ei kuitenkaan käy ilmi, miten 

raja-arvojen ylittymistä tullaan mittaamaan tai kontrolloimaan. Asiakirjoissa ei 

ole myöskään kattavasti selvitetty, miten esimerkiksi työkoneiden aiheuttamia 

ilmanpäästöjä pyritään rajoittamaan, miten räjäytystoiminnan ilmastovaikutuk-

set huomioidaan tai miten päästövaikutuksia tullaan seuraamaan.  

 

Päätöksessä on todettu, että toiminnassa on ensisijaisesti käytettävä emulsiorä-

jähteitä, joissa haitallisten aineiden pitoisuudet ovat pienempiä. Ilmaus ei vel-

voita toiminnanharjoittajaa vähäpäästöisten räjähteiden käyttämiseen eikä rä-

jähteiden osalta ole edellytetty käyttöpäiväkirjan pitämistä. Päätöksessä ei ole 

edellytetty toiminnanharjoittajalta sitoutumista kivenlouhinta- ja murskaus-

hankkeissa keskeisiin parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) ja ympäristön 

kannalta parhaiden menetelmien (BET) periaatteisiin.   

 

Maan pintakerroksen poistaminen sekä maanpinnan ja kallioperän rakenteen 

muokkaaminen vaikuttaa muun muassa valuma-alueen kokoon ja pintavesien 

virtausnopeuksiin muuttaen veden luonnollista kiertokulkua. Kiviainestuotan-

non seurauksena vesistöön mahdollisesti kulkeutuvat vieraat aineet heikentävät 

veden laatua ja muuttavat pintaveden hydrologisia olosuhteita. Sulfiittipitoiset 

mineraalit kulkeutuvat lähialueen vesistöihin louhoksella käytetyn veden mu-

kana aiheuttaen ympäröivien jokien, järvien, lampien ja soiden happamoitu-

mista. Valumavesi voi sisältää muun muassa kiintoainesta, räjähteistä peräisin 

olevaa typpeä ja pintamaiden läjitysalueiden ravinteita, jotka lisäävät vesistö-

jen rehevöitymistä. Merkittävän riskitekijän vesistöille muodostavat myös alu-

eella käytettävistä ajoneuvoista ja työkoneista mahdollisesti aiheutuvat poltto- 

ja voiteluainevuodot. 
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Hankesuunnitelman mukaan varastoalueen tuntumaan rakennetaan avo-oja, 

johon toiminta-alueen pintavedet johdetaan. Lisäksi 25 metrin etäisyydelle 

Suolijoen rannasta tehdään laskeutusallas, johon kiintoaineksen on tarkoitus 

suodattua. Päätöksessä on todettu, että altaasta putkea pitkin poisjohdettu vesi 

suotautuu alapuoliseen maastoon ennen Suolijokea eikä siten vaikuta vesis-

töön. Toisaalla sanotaan, että vesi päätyy kangasmaastosta Suolijoen kautta 

Koveroiseen. Ristiriitaiset lausumat osoittavat, ettei louhimon todellisia vaiku-

tuksia vesistöön ole riittävästi selvitetty. Päätöksessä on myös ilman tarkempia 

perusteluita tai haitallisen määrän määrittelyä todettu, ettei kiintoainesta pääse 

haitallisessa määrin alapuolisiin vesistöihin. 

 

Päätöksen perusteluissa on ristiriitaisesti esitetty, ettei toiminnasta synny pro-

sessivesiä, mutta vettä kuitenkin tullaan käyttämään muun muassa kiviainek-

sen kasteluun. Hakijan esittämää väitettä siitä, että toimintaan käytettäisi aino-

astaan alueen pintavesilammikoissa olevaa vettä, ei voida pitää uskottavana. 

Asianmukaisessa pintavesisuunnitelmassa tulisi ilmoittaa tarkasti alueella ker-

tyvien hulevesien määrä, pölynsidontaan ja muihin tuotannon tarpeisiin käytet-

tävät vesimäärät sekä menettelytavat, joilla pintavedet johdetaan ympäristöön. 

 

Päätöksessä ei ole huomioitu alueen vesistöjen kokonaiskuormitusta. Kinnas-

lampea, Koveroista ja Vesankajärveä rasittaa jo nyt merkittävästi Valkeissuon 

turvetuotantoalue. Tästä on osoituksena muun muassa Vesangan koskireitin 

kunnostushanke. Uusi hankealue sijoittuisi korkealle paikalle kallion päälle ja 

sen valuma-alue käsittäisi kaikki alueen merkittävät ja jo valmiiksi kuormitetut 

vesistöt. 

 

Jyväskylän kaupunki ei ole pyytänyt ELY-keskukselta maa-aineslain 7 §:n tar-

koittamaa lausuntoa hankkeesta, vaikka hankealueen sijainnin ja valuma-alu-

een perusteella on ilmeistä, että suunnittelulla kivilouhimolla on vaikutusta ve-

sien suojelun kannalta. Tämä kuvastaa ympäristövaikutusten puutteellista sel-

vittämistä. Lupa-alueen välittömässä läheisyydessä louhoksen valuma-alueella 

sijaitsee muun muassa Suolijärvi ja Suolijoki, joiden on todettu olevan metsä-

lain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettuja monimuotoisuuden kannalta erityisen 

tärkeitä elinympäristöjä. Muun muassa maanpinnan muokkaaminen, ojitus ja 

metsähakkuut on kielletty metsälain 10 §:n tarkoittamissa elinympäristöissä. 

Kunta on puutteellisen selvityksen pohjalta todennut, että kaavaillut suoja-

vyöhykkeet ovat riittäviä varmistamaan, ettei Suolijoen alueeseen kohdistu 

haitallisia vaikutuksia. 

 

Maisemointitarkoituksessa tuotavat ylijäämämaat muodostavat rasitusta ja ym-

päristöuhan alueen vesistöille. Hakija ei ole esittänyt selvitystä siitä, miten 

muualta tuotavien maa-ainesten puhtaus ja turvallisuus varmistetaan ja taataan. 

Päätöksessä on todettu, että vastaanotettavien maiden puhtautta seurataan "sil-

mämääräisesti", mikä ei voi olla riittävä toimenpide ympäristöriskien minimoi-

miseksi. 

 

Päätöksen mukaan ottamisalue ei sijaitse pohjavesialueella tai sen välittömässä 

läheisyydessä eikä alueella ole vedenottamoita. Huomioiden etäisyydet lähim-

piin vesistöihin (130 metriä) ja kaivoihin on arvioitu, ettei toiminnasta aiheudu 

pinta- tai kaivovesille niiden laatuun tai antoisuuteen liittyviä vahinkoja tai 
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muutoksia. Päätöksessä ei ole riittävästi selvitetty, miten läheisen -

tilan  omistajan puhtaan veden saanti tullaan turvaamaan. 

Omistajan talousvesi joudutaan ottamaan tällä hetkellä Suolijärvestä, koska 

kaivossa ei ole riittävästi vettä. Minkäänlaista arviota kivenlouhimon ja -murs-

kaamon vaikutuksesta Suolijärven veden käyttämiseen talousvetenä ei ole 

tehty. 

 

Alueen luontoa tai lajistoa ei ole aktiivisesti kartoitettu. Myöskään EU:n luon-

todirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin erityisesti suojeltaviin lajeihin kuu-

luvan viitasammakon esiintymistä ei ole alueella systemaattisesti selvitetty. 

Tutkijatohtori Janne Valkonen on tehnyt kivilouhoshankkeen vaikutusalueella 

varmoja havaintoja viitasammakon lisääntymispaikoista, minkä vuoksi niiden 

esiintyminen alueella on välttämätöntä tutkia ja selvittää tarkemmin. Valkosen 

asiantuntijalausunnon mukaan on hyvin todennäköisestä, että viitasammakko 

käyttää elinpiirinään myös suunniteltua louhosaluetta ja lisääntyy sen välittö-

mässä läheisyydessä. 

 

Viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentämi-

nen on luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin nojalla kielletty. ELY-keskus voi 

yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen 1 momentin mukaisesta kiellosta, 

jos luontodirektiivin 16 artiklan mukaiset edellytykset täyttyvät. Jyväskylän 

rakennus- ja ympäristöjaosto ei voi myöntää poikkeusta ja se on ylittänyt toi-

mivaltansa myöntämällä luvan ilman riittäviä selvityksiä.  

 

Suurimmat uhat viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikoille ovat maan-

käytön muutokset ja pintavesien laadun heikkeneminen. Myös muutokset 

elinympäristön lähialueilla saattavat välillisesti heikentää viitasammakon me-

nestymistä. Louhostoiminnasta aiheutuva melu ja tärinä lisäävät sammakoiden 

stressitasoa haitaten niiden lisääntymistä. Jo 43 desibelin melutason on ha-

vaittu heikentävän sammakkopopulaatiota. 

 

Ramboll Oy:n 11.9.2018 tekemän luontoselvityksen mukaan louhosalueella ei 

ole havaittu viitasammakolle soveltuvia elin- ja lisääntymispaikkoja eikä lajin 

esiintymistä ole tarpeen kartoittaa uudelleen keväällä. Valkosen asiantuntija-

lausunnon mukaan luontoselvityksen johtopäätös siitä, ettei alueella ole vii-

tasammakolle soveltuvia alueita, on virheellinen johtuen puutteellisesta ja vää-

rään aikaan vuodesta tehdystä selvityksestä. Hankealueelta löytyy runsaasti 

viitasammakolle tyypillisiä lisääntymis- ja levähdysympäristöjä kuten kosteita 

painanteita ja ojia. Viitasammakon varmin tuntomerkki on sen keväinen soi-

dinääni, joka on kuultavissa ainoastaan lisääntymisaikaan, minkä vuoksi lajin 

esiintymiskartoitukset, ollakseen edes lähtökohdiltaan luotettavat, tulee tehdä 

touko-kesäkuussa kutuaikaan.  

 

Lupapäätöksen perustelujen mukaan varmat havainnot viitasammakoista sijoit-

tuvat niin kauas louhosalueesta, ettei kutuaikaisen selvityksen tekeminen sam-

makoiden esiintymisestä ennen päätöksen antamista ole tarpeen, mutta vii-

tasammakon esiintyminen alueella kutuaikaan on kuitenkin varmistettava en-

nen ottamistoiminnan aloittamista. Päätöksessä on arvioitu, että vaikka vii-

tasammakkoja löytyisi alueelta, ei kivenlouhimon ja -murskaamon toiminta 

heikennä lajin elinolosuhteita eikä viitasammakkojen löytymisellä ole vaiku-

tusta toiminnan aloittamiseen.  
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Lupahakemuksessa ei ole selvitetty, miten lajin elinpiirin suotuisuus varmiste-

taan, eikä ympäristökeskukselta ole myöskään haettu luonnonsuojelulain 49 

§:n 3 momentin mukaista poikkeuslupaa. Luvan myöntäminen on luonnonsuo-

jelulain vastaista eikä lupaa voida myöntää ennen kuin sammakon esiintymi-

nen ja murskaamon toiminnan vaikutus sen elinolosuhteisiin on selvitetty oi-

keana ajankohtana puolueettoman tahon toimesta. 

 

Hankealueella on metsälain 10 §:n mukaiseksi erityisen tärkeäksi elinympäris-

töksi luokitellun Suolijoen ja luontodirektiivissä suojellun viitasammakon li-

säksi muitakin suojelemisen arvoisia luontokohteita. Kaivuualue rajautuu noin 

20 metriä korkeaan kalliojyrkänteeseen, joka tulisi metsälain 10 §:n nojalla 

säilyttää alusmetsineen luonnontilaisena. Heti jyrkänteen alla on myös rauhoi-

tusalueita, jotka ilmeisesti ulottuisivat louhimon välittömän vaikutusalueen pii-

riin. Alueella sijaitsee myös tervahauta, joka Metsäkeskuksen luonnonhoidon 

johtavan asiantuntijan mukaan olisi suositeltavaa säilyttää kulttuuriperintöä 

turvaavana kohteena muinaismuistolaissa tarkoitettujen muinaismuistojen ta-

voin. Muinaismuistoja tulee suojella muun muassa maanmuokkaukselta ja hai-

tallisilta hakkuilta. Lisäksi alueen asukkaat ovat tehneet hankealueella ja sen 

välittömässä läheisyydessä havaintoja tiukasti suojellun liito-oravan jätöksistä 

ja pesäpuista. 

 

Päätöksessä on todettu, ettei ottamisalueella maastotarkastelun perusteella si-

jaitse jyrkänteitä, muita maisemansuojelun kannalta arvokkaita alueita, arvok-

kaita biologisia luonnonesiintymiä eikä uhanalaisia tai suojeltavia lajeja tai nii-

den lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Ottaen huomioon Rambollin luontosel-

vityksen puutteet ja siitä tehdyt johtopäätökset muun muassa viitasammakon 

osalta, alueen arvokkaiden luontokohteiden tutkiminen ennen luvan myöntä-

mistä vaikuttaa perustellulta, tarpeelliselta sekä varovaisuus- ja huolellisuuspe-

riaatteiden mukaiselta menettelytavalta.   

 

Louhintalupa vaarantaa Vesangan koskihankkeen suunnitelman mukaisen to-

teuttamisen. Toiminta olisi ollut mahdollista sijoittaa lähemmäksi lopputuot-

teen käyttöpaikkaa, kauemmaksi ympäröivästä asutuksesta sekä liikenneturval-

lisuuden kannalta järkevämpään ja luontoa vähemmän kuormittavaan paik-

kaan. Päätös on perustettu virheelliselle käsitykselle kaupungin laajenemis-

suunnasta ja ajankohtaisista rakennushankkeista.  

 

Sijoituspaikan valinnassa ei ole huomioitu muita Vesankaan sijoitettuja hank-

keita. Vesangassa on jo ennestään neljä soranottoaluetta ja kaksi turvetuotanto-

aluetta, jotka kuormittavat samoja vesistöjä kuin  louhimo. Lupaha-

kemuksessa tai päätöksessä ei ole huomioitu ympäristölle eri toiminnoista ai-

heutuvaa kokonaisrasitusta. Huomattava raskaan liikenteen lisääntyminen vaa-

rantaa liikenneturvallisuutta. Hiekkapohjainen tie ei kestä raskasta liikennettä.  

 

Kunnan käsitys lupapäätöksen perustumisesta puhtaalle oikeusharkinnalle on 

virheellinen. Kunnalla on päätöksenteossa tarkoituksenmukaisuusvastuu. Kun 

kyseessä on hallintovalitus, voivat valittajat vedota päätöksen tarkoituksenmu-

kaisuusnäkökohtiin ja -perusteisiin.  
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Lupahakemusta koskeva kuulutus ei ole täyttänyt ympäristönsuojeluasetuk-

sessa määriteltyjä sisältövaatimuksia; kuulutuksesta on puuttunut luvan haki-

jan yhteystiedot, tiedot hankkeen aiheuttamista olennaisista päästöistä ja toi-

minnasta syntyvistä jätteistä sekä tieto YVA-menettelyn soveltumisesta ta-

paukseen. Hatara informointi hankkeesta, asian huolimaton selvittäminen ja 

kunnan edustajien passiivisuus kuntalaisten mielipiteiden kuulemisessa osoit-

tavat, että hankkeen hyväksymisen taustalla on ollut muuta kuin kuntalaisten, 

ympäristön tai yleisen edun mukaiset ja objektiivisesti perusteltavissa olevat 

näkökohdat. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Jyväskylän kaupungille ja Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaostolle on 

varattu tilaisuus antaa vastine valituksen johdosta. Vastineita ei ole annettu. 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto on antanut lausunnon ja 

vaatinut, että valitus hylätään aiheettomana. Myös vaatimus oikeudenkäyntiku-

lujen korvaamisesta tulee hylätä.  

 

Perusteluinaan jaosto on muun muassa esittänyt, että valituksessa on tuotu 

esiin pääosin samoja meluun, pölyyn, liikennöintiin, luontoarvoihin ja väitet-

tyihin puutteellisiin selvityksiin liittyviä seikkoja kuin jätetyissä muistutuk-

sissa ja jotka on jo huomioitu lupapäätöksessä ja sen perusteluissa. Näiltä osin 

rakennus- ja ympäristöjaosto on viitannut lupa-asiakirjoihin ja päätöksensä pe-

rusteluihin.  

 

Hakemus on käsitelty ja päätös tehty normaalin käytännön mukaisesti ympä-

ristönsuojelulaissa säädetyllä tavalla hyvää hallintotapaa ja ympäristöoikeudel-

lisia periaatteita  noudattaen.  

 

Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu ympäristönsuojelulain 44 §:n mukai-

sesti. Ympäristönsuojelu- tai maa-aineslaki eivät velvoita lupaviranomaista jär-

jestämään tiedotustilaisuuksia eikä lupaviranomainen ole asian selvittämiseksi 

katsonut tarpeelliseksi järjestää niitä. 

 

Kallionlouhinta ja -murskaus on kansalaisten keskuudessa toimialana ja pääs-

töiltään yksi tunnetuimmista. Muutoksenhakijoille ei siten liene ollut epäselvä 

toiminnan luonne. Tähän viittaa myös hakemuksesta jätettyjen muistutusten 

sisältö. Valituksessa mainituista puutteista huolimatta toiminnan laatu, kuulu-

tuksen muu sisältö ja muistuttajien määrä huomioiden, hanke ja sen sijainti ei-

vät liene jääneet epäselviksi kuntalaisille ainakaan siinä määrin, että sillä olisi 

ollut merkitystä asianosaisten oikeuteen, etuun tai asemaan. YVA-arviointia ei 

ole kuulutuksessa mainittu, koska hanke ei kokonsa ja laatunsa vuoksi edellytä 

YVA-arviointia. Asiaa ei tällöin tarvitse erikseen kuulutuksessa mainita. 

 

”Ennalta arvioiden” on yleisesti lupapäätöksissä käytössä oleva ilmaisutapa, 

koska lupaharkinta perustuu ennakkoarviointiin varsinkin kun kyseessä on 

suunnitteilla oleva toiminta. Päätös perustuu hankekohtaisiin selvityksiin, 

mutta taustalla on myös tutkimuksiin pohjautuvaa tietoa toimialan tunnetuista 

ympäristönäkökohdista, joita on koottu ”Ympäristöasioiden hallinta kiviaines-

tuotannossa” -julkaisuun. 
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Selvitykset on vaadittu ympäristönsuojelulain 39 §:n ja ympäristönsuojeluase-

tuksen 3 §:n mukaisesti. Viranomaisen tulee huolehtia, että selvitykset ovat 

riittäviä ja asianmukaisia. Vaadittavien selvitysten laajuus, määrä ja sisältö 

määräytyvät luvanvaraisen toiminnan laadun, laajuuden, sijainnin ja sijainti-

paikan ympäristöolosuhteiden perusteella. Hakemuksen nähtävillä olon jälkeen 

muistutuksissa tai lausunnoissa esille tulleita uusia seikkoja voidaan myös vaa-

tia selvitettäväksi tai hakija voi vastineessaan selvittää niitä tarkemmin. Myös 

nämä selvitykset on otettu huomioon lupaharkinnassa. Ympäristölupaviran-

omaisella on ollut käytössään riittävä ja asianmukainen tieto kyseisen toimin-

nan olennaisista ympäristövaikutuksista ja luontoarvoista luparatkaisun teke-

miseksi eikä asian enempi selvittäminen ole ollut tarpeen. 

 

Toiminnanharjoittajan ympäristönsuojelulain 6 §:n mukainen selvilläolovel-

vollisuus on täytetty. Hallituksen esityksen 214/2013 mukaan ympäristölupa-

järjestelmän kannalta selvilläolovelvollisuus merkitsee käytännössä velvolli-

suutta seurata päästöjen vaikutuksia ympäristön tilaan ja erilaisia tarkkailu- ja 

mittausvelvoitteita. Tällaisia velvoitteita on luvassa määrätty muun muassa 

melun ja vedenlaadun osalta. Ympäristönsuojelulain selvilläolovelvollisuus ei 

velvoita toiminnanharjoittajaa tuottamaan yleistä ympäristötietoa, joka ei ole 

erityisesti tarpeen toiminnan vaikutusten selvittämiseksi. Yleisenä ympäristö-

tietona voidaan pitää valituksessa vaadittua ilmastovaikutusten seurantaa tai 

luontoarvojen selvitystä ilman erityistä syytä toiminta-alueen ulkopuolella. 

Selvilläolovelvollisuutta konkretisoivat tiedot, jotka toiminnanharjoittajan on 

hankittava luvanmyöntämisedellytysten täyttämiseksi luvan hakemisen yhtey-

dessä tai toimitettava valvontaviranomaiselle valvonnassa. 

 

Luontoselvitys ei ole puutteellinen. Siinä on asiantuntijan selvittämänä kuvattu 

lupaharkinnan kannalta tarpeelliset tiedot alueen luontoarvoista. Selvityksen 

luotettavuutta ei ole syytä epäillä. Selvitysajankohdasta huolimatta alueelta on 

voitu, tiedossa oleva metsäkuviosuunnitelma huomioiden, riittävällä tarkkuu-

della ja luotettavuudella kartoittaa suunnittelualueen luontotyypit ja huomion-

arvoiset lajit, arvioida alueen soveltuvuutta viitasammakon ja liito-oravan 

elinympäristönä sekä arvioida tarvetta yksityiskohtaisempaan selvitykseen. 

Myös luvan valmistelija on kesällä 2018 tehdyn maastotarkastelun yhteydessä 

todennut suunnitelma-alueella olevan, Suolijoen rantaa lukuun ottamatta, ta-

vanomaista metsätalouskäytössä olevaa kangasmetsää ja taimikkoa. 

 

Ainoa huomionarvoinen luontokohde alueella on luontoselvityksessä metsä-

lain 10 §:n mukaisena huomionarvoisena elinympäristönä mainittu Suolijoen 

rantametsä, joka on rajattu lupamääräyksin kokonaisuudessaan toiminta-alueen 

ulkopuolelle. Valituksessa on epäilty suojaetäisyyden riittävyyttä Suolijokeen. 

Suojametsävyöhykkeiden leveydestä ei ole olemassa metsä- tai luonnonsuoje-

lulakiin perustuvia sitovia määräyksiä, joten ne määritellään tapauskohtaisesti. 

Alueen aiemmat metsänkäsittelytoimet (harvennus) on ulotettu noin 15-20 

metriin joesta. Lupapäätöksen perusteella varastoalueita ei saa sijoittaa 30 met-

riä eikä kaivualueita 130 metriä lähemmäksi Suolijokea. Suojaetäisyyttä voi-

daan tässä tilanteessa pitää riittävänä. 

 

Valituksessa on virheellisesti tulkittu, että luontoarvojen vaarantumista olisi 

yksinomaan arvioitu 2 kilometrin etäisyydellä olevan luonnonsuojelualueen 
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perusteella. Lupapäätös perustuu alueelta ja sen lähiympäristöstä kokonaisuu-

dessaan saatuun luontotietoon. Kyseisellä toiminta-alueella tai sen vaikutus-

alueella ei ole havaittu sellaisia luonnonsuojelullisia tai muita suojeluarvoja, 

jotka estäisivät luvan myöntämisen. Mikä tahansa metsä, ympäristö, kallio- tai 

harjumuodostelma eivät sellaisenaan ole suojeltavia, ellei niistä löydy objektii-

viseen arvioon perustuvia, kuten luonnonsuojelu-, maa-aines-, muinaismuisto-, 

metsä- tai muun vastaavan lain, yleisen selvityksen taikka viranomaispäätök-

sen määrittelemiä suojeluarvoja. 

 

Viitasammakon elinympäristövaatimukset tunnetaan melko hyvin ja yleisesti 

tiedossa ovat myös lajin lisääntymis- ja levähtämispaikkoja heikentävät toimet. 

Viitasammakko suosii elinympäristöinään kosteikkoja, soita, vesistöjä ja nii-

den ranta-alueita, koska ne tarvitsevat avovettä lisääntymiseen sekä tarpeeksi 

suojaisia paikkoja, kuten varvikkoja tai pensaikkoja saalistajia vältelläkseen. 

Metsäkuviotietojen ja luontoselvityksen perusteella kaivu- ja varastointialu-

eella on metsäisiä elinympäristöjä, nekin pääsääntöisesti kuivahkoja mäntyval-

taisia kangasmetsiä, harvennuksin käsiteltyjä mäntyvaltaisia tuoreita kangas-

metsiä tai taimikoita. Kosteikkoja tai lisääntymiseen sopivia vesistöjä tai 

ojauomia ei ole kaivu- tai varastointialueella, mikä on ollut varsin helposti sel-

vitettävissä syyskuussa tehdyn luontoselvityksen yhteydessä. Kallionottoalu-

een elinympäristöt eivät ole lajille tyypillisiä lisääntymisympäristöjä. Valituk-

sessa lähimpänä potentiaalisena viitasammakon lisääntymispaikkana esitetty 

Suolijoen pohjoispää noin 130 metrin etäisyydellä kaivualueesta on mainittu ja 

huomioitu jo lupapäätöksessä. Valituksessa ei mahdollisten lisääntymispaikko-

jen tai varmojen lajihavaintojen osalta ole tuotu esiin uusia asian ratkaisuun 

vaikuttavia seikkoja. 

 

Valituksessa mainitut yksittäiset painanteet kallioalueen metsissä eivät liene 

ainakaan lajin lisääntymiseen sopivia ympäristöjä, koska ne eivät ole avove-

sipintaisia. Valitukseen liitetyssä asiantuntija-arvioissa viitataan ojien ja kostei-

den painanteiden sijainnin osalta valituksen liitteenä olevaan suunnistuskart-

taan. Siinä näkyvät painanteet ja ojat jäävät pääosin toiminta-aluerajauksen 

ulkopuolelle, joten ne säilyvät potentiaalisina levähdysalueina. Tien kääntöpai-

kan itäpuolella on laajempi yksittäinen korpialue, joka on noin 180 metrin etäi-

syydellä kaivualueesta. Suunnistuskartan numero 5 tuntumassa oleva kos-

teampi maastonkohta näyttää sijaitsevan varastointialuerajauksen sisällä tai 

rajauksen tuntumassa. Varsinaisella ottamis- ja varastointialueella on yksi met-

säautotien varressa oleva oja, joka muun muassa kesällä 2018 ja myöhemmin 

syksyllä 2018 tehdyllä maastokäynnillä oli kuiva. Tällainen välillä kuivillaan 

oleva tienkuivatusoja ei liene myöskään lajille sopivaa lisääntymis- tai leväh-

dysaluetta. 

 

Ei ole olemassa yksityiskohtaisia ohjeita miten viitasammakon elinpiirin laa-

juus määritellään tai missä tilanteessa tiedossa oleva viitasammakkoesiintymä 

edellyttäisi lajiselvitystä jossain toisaalla olevalla lupa-alueella. Lajiselvitys-

tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Tässä tapauksessa se on perustunut hake-

musvaiheessa tiedossa olleisiin lajihavaintoihin ja myöhemmin käsittelyn yh-

teydessä ilmi tulleisiin lähimpiin lajihavaintoihin, joista lähimmät ovat varas-

toalueesta noin 600 metrin ja kaivualueesta noin 750 metrin etäisyydellä sekä 

hankealueen elinympäristötietoihin, eli millaiseen elinympäristöön hanke koh-

distuu ja onko sillä ylipäänsä viitasammakolle sopivaa elinympäristöä. Näistä 
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lähtökohdista tarkasteltuna ei hakemusvaiheessa ole ollut syytä arvioida lajin 

esiintyvän kallionottoalueella, eikä luontoselvitys tai asukkaiden lajihavainnot 

ole antaneet aihetta arvioida toisin. Tästä syystä hakemusvaiheessa eikä myö-

hemmin asian käsittelyn yhteydessä ole vaadittu kevätaikaista viitasammakko-

selvitystä suunnittelualueelta. 

 

Päätöksessä on arvioitu voisiko hankkeella olla lajin lisääntymisen ja levähtä-

misen kannalta merkityksellisiä vaikutuksia laajemmalla alueella. Viitasamma-

kon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja uhkaavia tekijöitä voisivat olla esimer-

kiksi vesistöjen tai soiden kuivuminen tai niiden vedenlaadun muutokset, eri-

tyisesti korkeat kiintoainesmäärät. Tällaisia vaikutuksia ei hankkeen laadusta 

ja sijainnista johtuen arvioitu kohdistuvan valituksessa mainittuun lähimpään 

Koveroisen viitasammakkoesiintymään. Esiintymä on kuitenkin huomioitu ja 

kiellettyjen seuraamusten ennaltaehkäisemiseksi on annettu määräyksiä toi-

mista, joilla varmistetaan, ettei kyseisten vesistöjen vesitase muutu tai niihin 

pääse haitallisessa määrin kiintoainesta, jolla voisi olla vaikutusta viitasamma-

kon kudun onnistumiseen. 

 

Melun vaikutuksesta viitasammakon lisääntymiseen on vielä varsin vähän tut-

kimustietoa. Laajempaan tutkimustietoon pohjautuvia tai sitovia melutason 

raja-arvoja, joita viitasammakon lisääntymisen ja levähtämisen turvaamiseksi 

voitaisi asettaa, ei ole käytössä. Viitasammakon lisääntymisalueiden on luonto-

selvitysten perusteella havaittu sijaitsevan myös meluisissa ympäristöissä. 

 

Valituksessa mainittuun lähimpään potentiaaliseen viitasammakon lisääntymis-

paikan suuntaan tulee meluvalli ja suojametsä, jotka osaltaan estävät pölyn 

kulkeutumista kyseiseen suuntaan. Viitasammakon kutuaika ajoittuu ”sulan-

maan” aikaan, jolloin pölyn leviämistä tehokkaasti estävää kastelua voidaan 

käyttää. Näin ollen ilmavälitteisen pölyn ei arvioida kulkeutuvan haitallisessa 

määrin Suolijärveen, Suolijokeen tai yli 700 metrin etäisyydellä olevaan Kove-

roiseen, josta nykytiedon mukaan lähimmät havainnot on tehty. 

 

Ympäristönsuojeluasetuksen 12 §:n 1 momentin mukaan ELY-keskuksen lau-

sunto on pyydettävä silloin, kun lupa-asia koskee toiminnan sijoittumista tär-

keälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle. Kysei-

nen alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle, joten lausuntoa ei ole pyy-

detty. Lupapäätöksestä ja vastineesta kokonaisuudessaan ilmenevien seikkojen 

perusteella toiminta- tai sen vaikutusalueella ei ole sellaista luonnon- ja ve-

siensuojelun kannalta muita merkityksellisiä seikkoja, kuten luonnonsuojelu-

alueita, Natura-alueita, luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoittamia lajeja tai luon-

nonsuojelulain 29 §:n mukaisia luontotyyppejä, että hakemuksesta olisi tullut 

maa-aineslain 7 §:n tai muun erityisesti selvitettävän seikan perusteella pyytää 

lausunto taikka hakea luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukaista poik-

keuslupaa. Lupaviranomainen ei ole voinut ylittää toimivaltaansa, koska poik-

keamislupaa ei ole myönnetty. 

 

Lupamääräyksessä 32 on todettu, että selvityksen perusteella voidaan antaa 

lisämääräyksiä muun muassa kutuaikaisesta toiminnan rajoittamisesta. Luvan 

myöntämisen lähtökohtana on ollut tieto, ettei viitasammakko esiinny toi-

minta- tai sen vaikutusalueella. Päätöksen perustelut ja vaatimus tehdä kutuai-



18 (44) 

 
 

 
 

kainen selvitys eivät ole keskenään ristiriidassa, koska selvitysvelvoite perus-

tuu hakijan omaan vapaaehtoiseen esitykseen selvityksen tekemisestä. 

 

Valituksessa mainittu metsälain mukainen jyrkänne jää naapuritilan puolelle 

noin 30 metrin etäisyydelle kiinteistöjen välisestä rajasta. Luvassa on edelly-

tetty lisäksi 30 metrin suojaetäisyyttä naapurin rajaan, joten etäisyyttä kaivu-

alueelta jyrkänteelle tulee noin 60 metriä. Kyseinen jyrkänne tulee alusmetsi-

neen säilymään luonnontilaisena. 

 

Valituksessa on väitetty, että alueella on tehty liito-oravahavaintoja, mutta ei 

ole yksilöity mihin liito-oravahavainnot suunnittelualueella sijoittuvat. Luvan 

valmistelija on maastokäynnillä havainnoinut Suolijoen rantametsistä liito-ora-

van pesäpuita (risupesät ja kolopuut) sekä etsinyt liito-oravan papanoita kuus-

ten, isompien haapojen ja koivujen tyviltä. Samalla on arvioitu kallioalueen 

metsätyyppien soveltuvuutta liito-oravan elinympäristönä ja tarkemman liito-

oravaselvityksen tarpeellisuutta. Alueen soveltuvuutta liito-oravalle on selvi-

tetty myös syksyllä 2018 tehdyssä luontoselvityksessä. Maastokäynnin, hake-

mukseen liitettyjen metsäkuviotietojen ja luontoselvityksen perusteella alueen 

metsät ovat pääsääntöisesti kuivahkoa mäntyvaltaista kangasta ja taimikkoa, 

metsiä on käsitelty harvennuksin ja hakkuin, eivätkä ne ole liito-oravalle tyy-

pillisiä elinympäristöjä. Edellä mainituissa selvityksissä ei ole havaittu merk-

kejä liito-oravasta. Lähinnä suunnittelualuetta oleva liito-oravahavainto on län-

sipuolelta Kinnasvuoresta yli kilometrin etäisyydeltä. 

 

Valituksessa uutena seikkana on tuotu esiin tervahauta. Kyseinen muinais-

muisto ei löydy ympäristönsuojelun käyttämästä Jyväskylän kaupungin paik-

katietoaineistosta ja asia on vielä 8.2.2019 varmistettu Keski-Suomen muse-

olta, jolta saadun tiedon perusteella muinaisjäännösrekisterissä ei ole mainin-

taa tervahaudasta. Muita valituksessa mainittuja toiminta-alueen ulkopuolisia 

rauhoitusalueita ei ole yksilöity, eivätkä ne löydy myöskään Jyväskylän kau-

pungin paikkatietoaineistosta, johon on koottu myös Metso-kohteet. Mikäli 

rauhoituskohteena tarkoitetaan toiminta-alueen länsipuolista Viitalansuota, on 

se lupaharkinnan yhteydessä huomioitu. 

 

Toisin kuin valituksessa väitetään, laskeutusallasta ei saa sijoittaa 25 metrin 

etäisyydelle Suolijoesta, vaan lupamääräyksen 24 mukaisesti se tulee sijoittaa 

vähintään 90 metrin etäisyydelle. Samassa lupamääräyksessä on vaadittu tehtä-

väksi tarkempi vesienjohtamissuunnitelma, jossa myös valituksessa mainitut 

seikat tulevat huomioiduksi. Lupamääräysten perusteella vesiä ei saa suunni-

tella johdettavaksi, eikä johtaa suoraan ojalla tai putkella Suolijokeen, vaan ne 

johdetaan maastoon pintavaluntana. Vesiensuojelurakenteiden toimivuutta seu-

rataan lupamääräyksen 33 mukaisesti. 

 

Toimialaa koskevaan ”Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa”-jul-

kaisun mukaan kiintoaineksen pääsy vesistöön voidaan tehokkaasti estää las-

keutusallas- ja veden virtausta viivästävin ratkaisuin. Muun ohella näitä ratkai-

suja on edellytetty käytettäväksi myös kyseisellä toiminta-alueella. Haitalli-

suuden arvio ei perustu paikalla tehtyyn mittaukseen tai paikkaan sidottuun 

laskentaan, vaan arvioon, että parasta käyttökelpoista tekniikkaa käyttämällä, 

suojaetäisyys- ja vesiensuojelumääräykset sekä hankkeen laatu ja laajuus ko-

konaisuudessaan huomioon ottaen alueen hulevesistä ei aiheudu haitallisia 
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päästöjä vesistöön. 

 

Valituksessa on virheellisesti tulkittu kiviaineksen kasteluun käytetty vesi pro-

sessivedeksi. Kasteluun käytetään yleisesti käytössä olevan tavan mukaan alu-

een sade- ja sulamisvesiä sellaisenaan, eikä vesi käy läpi sellaisia teollisia pro-

sesseja, joissa siihen lisättäisi tai siihen päätyisi muita kuin sade- ja sulamisve-

den luontaisesti sisältämiä ja kuljettamia aineita. Toiminnassa ei muutoin käy-

tetä vettä. 

 

Vesirakentamisen jäljiltä kunnostettavat joet ja kosket eivät sijaitse samalla va-

luma-alueella kuin kallionottohanke. Kunnostushanke sijoittuu Kuusjärven va-

luma-alueelle kun taas kallionottohanke sijaitsee valuma-alueella numero 

14.286 noin neljän kilometrin etäisyydellä lähimmästä kunnostettavasta kos-

kesta. Kallionottohanke ei vaaranna koskireitin kunnostamista. 

 

Valituksessa mainituista yksilöimättömistä neljästä maa-ainestenottopaikasta 

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tiedossa on kolme koh-

detta. Mainitut toiminnat eivät sijoitu samalle valuma-alueelle kuin kyseessä 

oleva kallionotto ja lähin niistä on noin 3 kilometriä koilliseen sijaitseva kalli-

onlouhintakohde. Yhdellä soranotto on jo loppunut ja kolmas tiedossa oleva 

sora-alue on Humalamäessä yli 3 kilometrin etäisyydellä. 

 

Valituksessa esille tuodut turvetuotantoalueet ovat Valkeissuolla, jonne matkaa 

on yli 3 kilometriä. Valkeissuon vesien purkureitti on varsin pitkä ja vedet pää-

tyvät Kinnaslammen ja Koveroisen kautta Vesankajärveen, jonka ekologinen 

tila on ympäristöhallinnon vedenlaatutietojen mukaan hyvä. Hankealueen län-

sipuolinen Suolijoki laskee myös Koveroiseen, mutta Kinnaslampeen ei toi-

minta-alueen vesiä johdeta. Hankkeen laadun, laajuuden ja sijoittumisen pe-

rusteella on ennalta arvioitu, ettei siitä aiheudu luvassa edellytetyt vesiensuoje-

luratkaisut huomioiden sellaista kiintoaines- tai muuta kuormitusta, jolla olisi 

vaikutusta yksinään tai yhdessä muun kuormituksen kanssa alapuolisten vesis-

töjen ekologiseen tilaan tai joka muutoin aiheuttaisi pilaantumisen vaaraa. Ve-

sistötarkkailua tai yhteisvaikutusten arviointia ei ole siten katsottu tarpeel-

liseksi. 

 

Toiminta-alueen vesillä ei ole vaikutusta Suolijärven vedenlaatuun, koska ve-

det ohjataan Suolijärven alapuolelle. Järvivettä ei lähtökohtaisesti voida pitää 

talousvetenä, joka täyttää talousvedeltä edellytetyt laatuvaatimukset. Kiinteis-

tön kaivon vedenlaadun seuranta on kuitenkin määrätty tehtäväksi. 

 

Suomen ympäristökeskuksen ”Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotan-

nossa” -julkaisussa todetaan, että melumallit eivät ota huomioon melun ajalli-

seen käyttäytymiseen liittyviä ominaisuuksia, jotka ilmenevät esimerkiksi im-

pulssimaisena äänenä. Siksi impulssimaisuuden mahdollista häiritsevyyttä on 

vaikea mallintaa. Käytännössä impulssimaisuuden on todettu vähenevän etäi-

syyden myötä ja murskaustoiminnan melu on harvoin impulssimaista yli 500 

metrin etäisyydellä, jolla etäisyydellä yhtä loma-asuntoa lukuun ottamatta 

muut häiriintyvät kohteet sijaitsevat. Lähimpään häiriintyvään kohteeseen on 

louhimon reunalta matkaa 330 metriä (savusauna) ja 430 metriä (lomaraken-

nus) ja näissä melu voi olla impulssimaista. Murskaustoiminnassa impulssi-

maista melua aiheutuu lähinnä rikotuksesta ja räjäytyksistä, osittain myös 



20 (44) 

 
 

 
 

murskauksesta. Kyseisessä tapauksessa rikotus ja murskaus tapahtuvat alata-

solla louhintarintauksen ja meluvallin takana lähimpiin häiriintyviin kohteisiin 

nähden, mikä vähentää melun impulssimaisuutta lähimmän asutuksen ja loma-

asunnon suuntaan. Käytännössä melulähteiden kokonaismelutarkastelusta im-

pulssimaisuus on voitu jättää pois mallista. Tässä tapauksessa impulssimaisuus 

on kuitenkin huomioitu rikotuksen melutasossa. 

 

Maanpinnan absorptio-ominaisuudet on mallinnuksessa asianmukaisesti huo-

mioitu, sillä maanpinnan akustista kovuutta kuvaavat tiedot (louhosalue mal-

linnettu ääntä heijastavaksi ja ympäröivät alueet akustiseksi pehmeiksi) vastaa-

vat muissa saman tyyppisissä louhinta- ja murskaustoimintojen melumallin-

nuksissa yleisesti käytettyjä tietoja. Mallinnus on tehty alueen korkeustaso ja 

ympäristön maastonmuodot huomioiden sekä niin, että säätila on melun leviä-

miselle kaikkiin ilmansuuntiin, myös Kalliojärven suuntaan, suotuisa. Mallin-

nuksen perusteella melu ei leviä Kalliojärven suuntaan niin voimakkaana, että 

sen takia olisi tullut antaa erityisiä määräyksiä. Meluselvityksessä ei ole huo-

mioitu metsien melua vaimentavaa vaikutusta, joten hakkuut alueella eivät 

muuta selvityksessä esitettyä melutilannetta. 

 

Muistutuksessa on väitetty valtioneuvoston asetuksen (800/2010) 7 §:n mukai-

sen loma-asunnon raja-arvon ylittyvän, kun huomioidaan +/- 3 desibelin epä-

varmuus. Epävarmuuskertoimen vaikutus on otettu huomioon häiriintyvien 

kohteiden melutasojen raja-arvojen tarkastelussa. Meluselvityksen täydennyk-

sen perusteella melutaso lähimmän loma-asunnon kohdalla olisi 5 metriä kor-

keat meluvallit huomioiden tasolla +42 dB louhinnan alkuvaiheessa kaikkien 

toimintojen ollessa käynnissä sekä loppuvaiheessa porauksen ollessa käyn-

nissä. Selvitykseen liittyvän epävarmuuden takia melu voi olla +/-3 dB korke-

ampi tai alhaisempi kuin mitä selvitys osoittaa. Melutaso voi siten olla lähim-

män loma-asunnon kohdalla enintään 45 dB eli enintään melutason raja-arvon 

tasolla, ei sen yli. Melutason raja-arvon 45 dB alittumisen varmistamiseksi on 

määrätty tehtäväksi mallinnuksessa esitetyt 5 metriä korkeat meluvallit loma-

asunnon suuntaan, rajattu poraus tehtäväksi eri aikaan louhinnan edettyä tiet-

tyyn vaiheeseen, rajattu porauksen päivittäistä toiminta-aikaa esitetystä tun-

nilla myös louhinnan 2-vaiheessa. Kokonaisarviossa on myös huomioitu lu-

vassa määrätyt suojametsävyöhykkeet, jotka osaltaan laskevat melutasoja ky-

seisen loma-asunnon suuntaan sekä se seikka, että usein mallinnuksista pois 

jätetty impulssimaisuuskorjaus on tässä tapauksessa jo tehty rikotuksen me-

luun. Louhintasuunnista johtuen louhos ei suoraan avaudu lähimmän loma-

asunnon suuntaan. Melumallinnus kuvaa melun leviämisen kannalta pahinta 

mahdollista, mutta normaalissa toimintatilanteessa yleensä varsin epätodennä-

köistä tilannetta. Melumallinnukseen sisältyy toiminnan liikenteen melu, joten 

sen häiritsevyys on myös huomioitu. Melutasoja on määrätty myös mittamaan 

melutasojen raja-arvojen alittumisen varmistamiseksi. Mittausten perusteella 

voidaan määrätä tehostamaan meluntorjuntatoimia, joita voivat käytännössä 

olla muun muassa vaimennetun poravaunun käyttö tai päivittäiset toiminta-

aikarajoitukset. Loma-asunnolle kohdistuvasta melutasosta johtuen on koh-

tuuttoman rasituksen välttämiseksi kielletty murskaus kesä-, heinä- ja elo-

kuussa sekä viikonloppuisin. 

 

Ihmisen kokemalle tärinälle ei ole määritelty raja- tai ohjearvoja ja siksi tärinä-
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vaikutusten arviointi perustuu rakenteille määriteltyihin arvoihin. Tässä ta-

pauksessa ei ole katsottu olevan erityistä tarvetta ilmoittaa räjäytyksistä, koska 

etäisyyksien perusteella räjäytystärinästä ei arvioida aiheutuvan kiinteistöillä 

asuville kokemusperäistä tärinähaittaa. 

 

Lähtökohtana pölytilanteen arvioinnille on ollut se, että haitallisten pölyvaiku-

tusten oletetaan hakemuksessa esitetyn, vastaavia toimintoja koskevien selvi-

tysten ja toiminnanharjoittajaa sitovan asetuksen (800/2010) 4 §:n mukaisesti 

toimien jäävän tuotantoalueelle. Toiminta sijoittuu rintausten suojaan niin 

etäälle asutuksesta, loma-asutuksesta, virkistykseen erikseen kaavalla tai 

muulla viranomaisen päätöksellä varatuista alueista tai muista vastaavista ym-

päristönsuojelulain tarkoittamista häiriintyvistä kohteista, etteivät ennalta arvi-

oiden asetuksen (800/2010) 4 §:n mukaiset raja-arvot toiminnan pölystä joh-

tuen ylity näillä alueilla. Yksityiskohtaisempi pölyselvitys ei ole ollut tarpeen. 

 

Ilmanlaadun raja-arvot on annettu terveyshaittojen ehkäisemiseksi, joten raja-

arvoja ei sovelleta valituksessa mainituilla vesistöillä tai Viitalansuolla vesien 

tai kasvillisuuden suojelemiseksi. 

 

Valituksessa on väitetty, että hakemuksessa esitetyt kivipölyn torjuntatoimet on 

puutteellisesti selvitetty. Hakemuksesta kuitenkin ilmenee, että kivipölyn le-

viämisen estämiseen käytetään kastelua. Se on vallitseva, tehokkain ja toimia-

laa koskevan asetuksen (2010/800) 4 §:ssä mainittu toimintatapa silloin, kun 

häiriintyvät kohteet sijoittuvat alle 500 metrin etäisyydelle. Vaatimukset pölyn-

torjunnasta on kirjattu lupamääräykseen 13. 

 

Hakijan esitystä kastelun toteuttamisesta ei ole syytä epäillä, koska kasteluve-

den otto kallionottoalueelle muodostuvista lammikoista, ojista ja laskeutusal-

taista on vallitseva tapa järjestää kastelu. Talvella käytetään myös lunta. Jois-

sain tapauksissa, kuten kuivina kausina, vesi voidaan tuoda alueelle säiliöau-

tolla. Lupaviranomainen ei ole katsonut aiheelliseksi määrätä erikseen veden-

ottotapaa, vaan luvanhaltijan velvollisuutena on lupamääräyksen 13 mukaisesti 

järjestää kastelu valintansa mukaan esimerkiksi jollain edellä mainitulla ylei-

sesti käytössä olevalla tavalla. Myös tilanteet, joissa pölytorjuntaa ei voi nor-

maalisti käyttää esimerkiksi sääolosuhteiden takia, on huomioitu ja toiminta 

lupamääräyksen 14 mukaisesti lopetettava. 

 

Lupapäätöksessä ei ole edellytetty jatkuvaa tien tai kuormien kastelua, koska 

kastelu on tarpeen tehdä vain tilanteessa, jossa kuormat tai alueelle tuleva tie 

kyseisen toiminnan vuoksi pölisee ja pöly leviää haitallisessa määrin häiriinty-

viin kohteisiin. Kastelu ei esimerkiksi talviaikaan tai kosteina kausina ole vält-

tämättä tarpeen. Liikenteen aiheuttamat pölyhaitat yleisellä tiellä eivät kuulu 

ympäristöluvassa käsiteltäviin asioihin. 

 

Työkoneiden päästöjä ei ole katsottu tarpeelliseksi rajoittaa, koska alueella 

käytettävät koneet ja laitteet ovat yleisesti käyttöön hyväksyttyjä eikä ole eri-

tyistä syytä rajoittaa päästöjä enempää kuin mitä lainsäädännössä moottorei-

den päästöistä yleisesti määrätään. Nykyaikaista, käyttökuntoista kalustoa käy-

tettäessä toiminta täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset kysei-

sessä paikassa. 
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Räjäytyksistä aiheutuvat ilmanpäästöt (lähinnä häkä, typpi ja hiukkaset) ovat 

hetkellisiä, laimenevat ilmassa varsin pian ja niiden vaikutukset ilmastoon tai 

ilmanlaatuun toiminta-alueen ulkopuolisilla alueella ovat kokonaisuudessaan 

niin pieniä, ettei ole olemassa ympäristönsuojelulain mukaisia perusteita mää-

rätä ilmastovaikutusten seurantaa. Jyväskylän kaupunki seuraa kaupungin alu-

eella ilmanlaatua ilmanlaatuasetuksen 3 §:n mukaisesti kahdessa eri pisteessä. 

Kyseinen ilmanlaatuasetuksen 3 §:n tarkoittama seuranta ei ole yksittäisen toi-

mijan päästöjen seurantaa, vaan eri päästölähteistä tulevien päästöjen koko-

naisseurantaa. Toiminnan sijainnista ja laadusta johtuen ei ole katsottu olevan 

perusteita velvoittaa luvanhaltijaa osallistumaan edellä mainittuun tarkkailuun.  

 

Koska toimipaikan sijainnin, toiminnan jaksottaisuuden, rajoitetun toiminta-

ajan ja annettujen pölyntorjuntamääräysten takia pölyvaikutusten on lähtökoh-

taisesti arvioitu jäävän toiminta-alueelle ja pölyn alittavan häiriintyvissä koh-

teissa ilmanlaatua koskevat raja-arvot, ei valituksessa mainittua 2-3 kuukauden 

pölymittausta ole määrätty tehtäväksi. Tällaisen edustavan mittauksen järjestä-

minen murskaustoiminnan lyhytkestoisuudesta ja jaksottaisuudesta johtuen on 

muutoinkin vaikea käytännössä järjestää. Luvanhakijan on lupamääräyksen 27 

perusteella tarvittaessa mitattava pölyjä ja varmistettava raja-arvojen toteutu-

minen. 

 

Valtioneuvoston asetuksen (644/2011) 12 §:ssä säädetään erikseen räjähteiden 

kirjanpitovelvollisuudesta siten, että työmaalle tuodusta, käytetystä ja luovute-

tusta räjähteestä on pidettävä kirjaa. Kyseistä asetusta ei sovelleta yhteislupa-

harkinnassa, eikä asetuksen valvonta kuulu ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Kultakin räjäytettävältä kentältä laaditaan poliisin hyväksyttäväksi räjäytys-

suunnitelma, jossa esitetään käytettävien räjähteiden määrä. Yhteislupaa varten 

erillistä kirjanpitoa räjähdemääristä ei ole ympäristönsuojelunäkökohdista kat-

sottu tarpeelliseksi. Ympäristönsuojeluviranomainen ei voi myöskään antaa 

velvoittavaa määräystä käytettävästä räjähteestä, koska räjäytystyön suoritta-

misesta määrääminen ei kuulu ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan. 

Räjäytysaineen laatua merkityksellisempää typpipäästöjen osalta on joka ta-

pauksessa oikein tehty panostus ja se ettei alueelle jää paljon räjähtämättömiä 

räjähteitä, jolloin sen sisältämiä aineita voi huuhtoutua vesistöön. 

 

Alueen maisemointiin on tarkoitus käyttää muualta tuotavia pilaantumattomia 

kaivumaita ja niiden puhtauden varmistamiseksi on annettu lupamääräykset 12 

ja 36. Alueelle saa tuoda vain puhtaita kaivumaita. Puhtauden varmistaminen 

perustuu maiden alkuperän tunnistamiseen eli siihen, että ennalta on kielletty 

maiden tuonti alueilta, jotka yleisesti tunnetaan pilaantuneiksi. Alueelle teh-

dään myös suunnitelmallista valvontaa ja valvontaa varten toimitetun kirjanpi-

don avulla voidaan tarkemmin seurata tuotujen maiden alkuperää ja tarvitta-

essa määrätä maat poistettavaksi alueelta. Maiden varastoinnille on annettu 

määräaika, mutta lähtökohtaisesti alueelle tuotuja maita ei välivarastoida, vaan 

maat käytetään välittömästi maisemointiin. 

 

Yleisen edun huomioiminen on sisältynyt maa-aineslain 3 §:n ja ympäristön-

suojelulain 49 §:n luvan myöntämisen edellytysten arviointiin. Myös luonnon-

suojelulain säännökset on huomioitu. 
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Lähialueella ei ole sellaisia ympäristönsuojelulain 27 §:n tarkoittamia ympäris-

tön pilaantumista mahdollisesti aiheuttavia toimintoja, joiden yhteisvaikutus 

melutasoihin, pölymääriin tai vesistöön olisi erityisesti selvitettävä. 

 

YVA-arviointi tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa 

laissa (252/2017) säädetyin perustein. Louhinta ja murskaus edellyttävät kysei-

sen lain liitteen 1 kohdan 2 a perusteella YVA-arviota silloin, kun ottamisalu-

een pinta-ala on yli 25 ha tai ottomäärä yli 200 000 m3 vuodessa. Suunniteltu 

hanke on mittasuhteiltaan selvästi pienempi kuin ympäristövaikutusten arvi-

ointimenettelystä annetussa laissa YVA-arvioinnille säädetyt raja-arvot. Asi-

assa saadun selvityksen perusteella suunnitellun toiminnan ympäristövaikutuk-

set eivät ole poikkeuksellisen suuret hankeen mittakaavaan nähden eivätkä ole 

yhdessä Vesangan alueen muiden toimintojen kanssa laadultaan tai laajuudel-

taan rinnastettavia lain edellä mainitun liitteen 1 kohdassa 2 a tarkoitettuun 

hankkeeseen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen nyt ky-

symyksessä olevaan hankkeeseen ei ole perusteltua. 

 

Ympäristönsuojelulain 11 §:n 2 momentin 5-kohdan mukaan toiminnan sijoit-

tamispaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon muut mahdolliset 

sijoituspaikat alueella. Säännös vastaa pääpiirteissään aikaisempaa ympäris-

tönsuojelulain (86/1999) 6 §:ää. Ympäristönsuojelulain esitöissä (HE 84/1999) 

on sijoituspaikan soveltuvuuden 6 §:n osalta todettu: ”Säännöksellä tarkoitet-

taisiin erityisesti vaihtoehtoisia sijoittumiskohtia samalla kiinteistöllä. Vaihto-

ehtoisten sijoituspaikkojen tulisi sijaita kuitenkin niin lähellä ajateltua sijoittu-

mispaikkaa, ettei tästä aiheutuisi toimintaa suunnittelevalle kokonaan uutta 

hanketta.” Lupaviranomainen voisi määrätä toiminnan sijoitettavaksi toiseen 

samalla kiinteistöllä olevaan paikkaan, jos näin voidaan estää pilaantumisvai-

kutukset hakemuksessa esitettyä tehokkaammalla tavalla. Hakemuksesta ei 

kuitenkaan voida poiketa niin merkittävästi, että kyseessä olisi uusi hanke, 

sillä ympäristölupaviranomaisen on annettava ratkaisu siinä hakemusasiassa, 

joka on sen ratkaistavaksi esitetty. Esillä olevassa tapauksessa toiminnan sijoit-

tamisella johonkin muuhun paikkaan kiinteistöllä ei saavutettaisi ympäristön 

kannalta nykyistä parempaa ratkaisua. 

 

Ympäristö- ja maa-aineslupa on tapauskohtaisesti harkittava lupa, jonka sisältö 

ja vaatimukset määritellään ympäristönsuojelu- ja maa-aineslaissa. Yhteislupa 

on myönnettävä, jos toiminta täyttää maa-aineslain, ympäristönsuojelulain ja 

jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Lupa-asian rat-

kaisussa on noudatettava myös luonnonsuojelulain säädöksiä. Lupaa ei voi rat-

kaista tarkoituksenmukaisuussyillä kuten hankkeen laajalla vastustuksella, 

kaupungin yleisten kehittämissuunnitelmien tai strategisten linjausten vastai-

suudella, hankkeen taloudellisuudella, erilaisilla intressivertailuilla tai yhden-

vertaisuusseikoilla. Yhteislupaharkinnassa ei ole merkitystä myöskään sillä 

seikalla, mitkä ovat valmiiden tuotteiden käyttökohteita. 

 

Lupaharkintaan ei lähtökohtaisesti kuulu liikenteen yleisten ympäristöhaittojen 

huomioon ottaminen alueella, joka ei kuulu suoranaisesti hakijan vastuulle ja 

joka on yleiseen liikenteeseen osoitettu. Tien turvallisuudesta ja tien kunnossa-

pidosta vastaa tienpitäjä, joka tässä tapauksessa on Keski-Suomen ELY-kes-

kus. Teiden käyttäjien liikenneturvallisuus ei liity toiminnasta aiheutuvaan ym-

päristön pilaantumiseen, mistä syystä sitä ei voida huomioida lupaharkinnassa. 



24 (44) 

 
 

 
 

Lupaharkinnassa on kuitenkin otettu huomioon myös liikenteestä johtuva melu 

lähialueella sekä se seikka, ettei muun muassa liittymän kohdalla tai liiken-

nöintiin käytettävän metsäautotien varrella ole asutusta. Liikenteestä yhdessä 

muun toiminnan kanssa ei hakemukseen liitetyn melumallinnuksen mukaan 

aiheudu melutason raja-arvon ylityksiä lähialueella. 

 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vastineessaan vaati-

nut, että lupapäätös kumotaan ja asia palautetaan lupaviranomaiselle uuteen 

käsittelyyn meluselvityksen puutteellisuuteen sekä luonnonsuojelulain 49 §:n 3 

momentin mukaisen poikkeusluvan tarpeesta johtuen.   

  

Maa-aines- ja ympäristölupaharkinta on kunnallisissa päätöksentekoelimissä 

ainoastaan laillisuusharkintaa, tarkoituksenmukaisuusharkinta ei ole näissä 

menettelyissä mahdollista. 

 

Ympäristölupaharkintaan ei lähtökohtaisesti kuulu liikenteen yleisten ympäris-

töhaittojen huomioon ottaminen alueella, joka ei kuulu toiminnanharjoittajan 

vastuulle ja joka on osoitettu yleiseen liikenteeseen. Yleisen tien pölyäminen 

kuuluu tien pitäjän vastuulle, jonka on varmistuttava siitä, että tien rakenne ja 

kunnossapito vastaavat sen käyttöä. Liikenteen huomioon ottaminen ympäris-

tölupaharkinnassa on mahdollista vain siltä osin kuin kysymys on nimenomaan 

liikenteestä aiheutuvasta ympäristön pilaantumisesta. Tienkäyttäjien liikenne-

turvallisuus yleisellä tiellä ei kuulu toiminnasta aiheutuvaan ympäristön pi-

laantumiseen. Liikenteen turvallisuuskysymyksiä ei voida ottaa huomioon lu-

paharkinnassa. 

 

Melumallinnusraportin taulukon 4 mukaan päiväaikaiset melutasot (ajalla klo 

7-22) ovat lomakiinteistöillä 42 dB ja asutusalueilla alle 40 dB. Valituksessa 

on melumallinnuksen epävarmuuden suhdetta meluarvojen ohjearvoon tulkittu 

virheellisesti. Meluasioissa erityisasiantuntemusta omaavan Uudenmaan ELY-

keskuksen näkemyksen mukaan raja-arvo tulkitaan alitetuksi silloin, kun las-

kennallinen melutaso on pienempi kuin raja-arvo, josta on vähennetty epävar-

muustekijä. Esimerkiksi laskentatulos 42 dB, raja-arvo 45 dB ja epävarmuus 3 

dB, jolloin 45 dB= 3 dB + 42 dB eli melutaso on raja-arvon tasolla, mutta ei 

kuitenkaan vielä ylity ja toiminta on vielä määräyksen mukaista. Tällaisessa 

tilanteessa meluntorjuntaa ja toimintaa tulisi kehittää edelleen niin, että pääs-

tään sellaiseen tulokseen, että voidaan varmuudella sanoa, että raja-arvo alit-

tuu. Mitä lähempänä tulos on ylitystä, niin sen tärkeämpää on jatkaa toiminnan 

kehittämistä hiljaisemmaksi. 

 

Luvan myöntämisen edellytyksiä arvioitaessa on varmistauduttava siitä, ettei 

toiminnasta aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa laissa 

tarkoitettuja kiellettyjä seurauksia. Harkinnassa on otettava huomioon myös 

alueen taustamelu sekä muun ohella liikenteestä johtuva melu. Mikäli liiken-

nöinti yleisellä tiellä ja luvanvaraisen toiminnan lähialueella aiheutuu suurelta 

osin vain luvanvaraisesta toiminnasta, on lupaharkinnassa liikennemelu otet-

tava tapauskohtaisesti huomioon myös varsinaisen toiminnan lähialueella, eikä 

vain toiminta-alueella, toiminta-alueelta yleiselle tielle johtavalla tiellä ja tie-

liittymän lähialueella. 
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Nykyään Vesankajärventietä käyttää päivittäin 5-20 kuorma-autoa. Louhimo-

hanke toisi tielle 45 raskaan liikenteen edestakaista ajoa lisää. Kuljetusmäärä 

tulisi tällöin olemaan jopa 65 edestakaista ajoa. Liikenteen määrän kasvu on 

merkittävä aikaisempiin liikennemääriin verrattuna. Asetuksen (800/2010) pe-

rustelumuistion 3.9.2010 mukaan "kuljetusliikenteen aiheuttama melu on eri-

tyisen riippuvainen liikenteen määrästä, mutta myös työmaan sijainnista. Vil-

kasliikenteisen tien läheisyydessä sijaitsevan työmaan liikenne ei lisää tien ai-

heuttamaa melupäästöä ympäristöönsä, mutta mitä suurempi liikennemäärän ja 

-laadun muutos on aiempaan tilanteeseen verrattuna, sitä suurempi on liiken-

teen meluvaikutus". 

 

Hakijan esittämä melumallinnus on puutteellinen, eikä siinä ole otettu huomi-

oon luvanvaraisen toiminnan liikenteestä aiheutuvaa melua toiminta-alueelta 

yleiselle tielle, eikä yleisen tien liittymässä. Lupahakemuksessa ei ole riittävän 

luotettavasti esitetty, että kivenlouhinnan ja kivenmurskauksen ympäristönsuo-

jelusta annetun asetuksen (800/2010) 7 §:n mukaiset melutasot voidaan toi-

minnassa alittaa. Asia tulisi tältä osin palauttaa uudelleen lupaviranomaisen 

käsiteltäväksi. Ympäristölupahakemusta tulisi täydentää melumallinnuksella, 

jossa myös toimintaan liittyvä liikennöinti on otettu huomioon toiminta-alu-

eella ja sen läheisyydessä sekä yleisellä tiellä. 

 

ELY-keskuksella ei ole tiedossa alueeseen kohdistuvia aiempia luontoinven-

tointeja, eikä viitasammakkohavaintoja. Valkosen antaman asiantuntijalausun-

non perusteella on kuitenkin pääteltävissä, että ottamisalueen lähiympäristön 

vesistöillä ja kosteikoilla on mitä ilmeisimmin merkitystä viitasammakon li-

sääntymis- tai levähdyspaikkoina. Tätä taustaa vasten hankkeen vaikutukset 

viitasammakkoon olisi pitänyt selvittää kevätkaudella ja tehdä siltä pohjalta 

arvio mahdollisen luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukaisen poikkeus-

luvan tarpeesta ennen lupakäsittelyä. Poikkeuslupaa ei ole kuitenkaan ELY-

keskukselta haettu eikä saatu.  

 

Leustun Kaivu Ky on vastineessaan vaatinut valituksen hylkäämistä sekä maa-

aines- ja ympäristöluvan pysyttämistä voimassa. Sikäli kuin valituksessa on 

vaadittu valituksenalaisen päätöksen kumoamista tarkoituksenmukaisuuspe-

rusteilla, valitus on jätettävä tutkimatta. Lisäksi Leustun Kaivu Ky on vaatinut 

sen oikeudenkäyntikulujen, yhteensä 2 860 euroa, korvaamista laillisine vii-

västyskorkoineen kun kuukausi on kulunut hallinto-oikeuden päätöksestä. 

Leustun Kaivu Ky ei pidä asian suullista käsittelyä tarpeellisena.  

  

Perusteluina on esitetty muun muassa seuraavaa: Valituksessa ei ole esitetty 

sellaisia perusteita, jotka sisältäisivät edellytyksiä arvioida asiaa eri tavalla 

kuin että myönnetty lupa perustuu kaikilta osin voimassa olevaan lainsäädän-

töön ja oikeuskäytäntöön. Maa-aineslupaharkinta on puhtaasti laillisuusharkin-

taa. Tarkoituksenmukaisuusnäkökohtia ei voida ottaa lupa-asioiden ratkaisussa 

huomioon. Lupapäätöksen perustelut osoittavat lupaviranomaisen perusteel-

lista tietämystä maa-ainesluvan ja ympäristöluvan edellyttämistä perusteista. 

 

ELY-keskuksen vastineessa on pidetty hakijan lupahakemuksen yhteydessä 

esittämää melumallinnusta puutteellisena. Hakija on toimittanut hallinto-oi-

keudelle uuden, Envineer Oy:n laatiman ja 3.6.2019 päiväämän meluselvityk-
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sen täydennyksen, jossa otetaan huomioon ELY-keskuksen esittämät näkemyk-

set. Melumallinnus osoittaa lupapäätöksen oikeaksi ja perustelluksi, minkä 

johdosta lupapäätös tulee melusta esitettyjen seikkojen vuoksi pysyttää sellai-

senaan voimassa.  

 

ELY-keskuksen viitasammakosta vastineessaan lausuman vuoksi hakija on toi-

mittanut hallinto-oikeudelle Ramboll Oy:n laatiman, viitasammakkoa koske-

valta osin 16.5.2019 päivitetyn luontoselvityksen. Uuden selvityksen perus-

teella alkuperäinen lupapäätös on oikea, eikä viitasammakkoon liittyvillä pe-

rusteilla ole perustetta arvioida luvan myöntämisen perusteita toisin. 

 

Valituskirjelmän ainoat lupaharkinnan kannalta relevantit seikat, eli melukysy-

mykset ja viitasammakkoa koskeva osuus, on osoitettu uusilla melu- ja luonto-

selvityksillä aiheettomiksi. Muutoksenhakijoiden ainoat laillisuushankintaan 

liittyviksi perusteiksi katsottavat perusteet on osoitettu viimeistään uusilla sel-

vityksillä aiheettomiksi. Lupapäätöstä ei ole syytä muuttaa.  

 

Luonnon ja lajiston kartoituksen sekä viitasammakon osalta hakija on viitannut 

lupaviranomaisen vastineessaan esittämään. Toiminnan sijoittumisalueelta eli 

 kiinteistön alueelta ei ole aikaisempia havaintoja viitasammakosta. 

 kiinteistön alueelle ja sen lähiympäristöön tehtyjen uusien maasto-

käyntien 30.4.2019 ja 9.5.2019 yhteydessä selvitettiin uudelleen viitasamma-

kon esiintymistä. Viitasammakon esiintymistä kartoitettiin kuuntelemalla koi-

raiden kutuääntelyä lajin kuluaikaan. Selvityksen perusteella voidaan todeta, 

että  kiinteistön alueelta ei havaittu viitasammakon lisääntymis- tai 

levähdyspaikoiksi soveltuvia alueita. Selvityksen mukaan suunniteltua ottoalu-

etta ympäröivät pääosin kuivahkot, metsätaloustoimin hoidetut kangasmetsät, 

jotka soveltuvat huonosti viitasammakon kesäaikaiseen oleskeluun. Lähin vii-

tasammakon lisääntymispaikka sijaitsi lähes kilometrin päässä ottoalueesta.  

 

Viitasammakon esiintyminen on selvitetty asianmukaisesti kevätkaudella sam-

makon kutuaikaan. Luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukaiselle poik-

keusluvalle ei ole ollut tarvetta eikä luvan myöntämiselle ole ollut viitasamma-

kon esiintymisestä johtuvaa estettä. 

 

Meluselvitystä on täydennetty siten, että siinä on huomioitu hankkeen aiheut-

tamat liikennevaikutukset Vesankajärventiellä sekä nykyisen keskimääräisen 

vuorokausiliikenteen aiheuttama taustamelu. Täydennetyn meluselvityksen 

perusteella voidaan todeta, että hankkeen liikenteen meluvaikutukset ovat vä-

häisiä. Mallinnuksessa käytetyt liikennemäärät ja kiviainesalueen muut toimin-

not on arvioitu kuvaamaan toiminnan maksimitilannetta, joka käytännössä to-

teutuu harvoin.  

 

Mallinnuksen perusteella  kiviainesalueelle suunniteltujen toiminto-

jen aiheuttamat meluvaikutukset ovat suurimmillaankin ympäristömelun päi-

väaikaisten raja-arvojen alapuolella. Laskennassa on huomioitu varsinainen 

murskausalueella tapahtuva toiminta sekä kuljetukset kiviainesalueelle johta-

valla tiellä, risteysalueella sekä Vesankajärventiellä hankealueen läheisyy-

dessä. Puuston melua alentavaa vaikutusta ei ole otettu laskelmissa huomioon. 

Muraus-asetuksessa määritellyt raja-arvot eivät hankkeessa miltään osin ylity. 

Luvan myöntämiselle ei ole ollut hankkeesta aiheutuvasta melusta johtuvaa 
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estettä.  

 

Vastineeseen on liitetty lisäselvityksenä täydennetty luontoselvitys (Ramboll 

16.5.2019) ja meluselvitys (Envineer 3.6.2019). 

 

 asiakumppaneineen on antanut vastaselityksen. He ovat 

vaatineet, että oikeudenkäyntikuluvaatimus kohdistetaan myös Leustun Kaivu 

Ky:öön yhteisvastuullisesti Jyväskylän kaupungin kanssa. 

 

Perusteluina on esitetty muun muassa seuraavaa: Muutoksenhakukirjelmässä 

esitetyt valitusperusteet ovat laillisuusperusteita. Muutoksenhakijat vaativat 

päätöksen kumoamista, koska päätös on maa-aines- ja ympäristölupa-asioissa 

sovellettavien säännösten vastainen, päätös on perustettu puutteelliselle selvi-

tykselle ja päätöksentekoprosessissa on toimittu vastoin ympäristöoikeudellista 

päätöksentekoa ohjaavia periaatteita sekä yleisiä hyvän hallinnon periaatteita. 

Viranomaisen tulee punnita lupaharkinnassa erilaisia intressejä, näkökulmia ja 

arvoja, vaikka muodollisesti on kyse oikeusharkinnasta. Oikeusperiaatteiden 

noudattamisen laiminlyöminen viranomaisen päätöksenteossa on lainvastaista 

harkintavallan väärinkäyttöä. Hallintovalitus mahdollistaa vetoamisen tarkoi-

tuksenmukaisuusperusteisiin valitusinstanssissa. 

 

Lupaharkinnassa ei ole maa-aineslain 3 §:n tarkoittamalla tavalla huomioitu 

toiminnan ympäristövaikutuksia. GTK:n selvitys koskee ainoastaan alueen ki-

viainesesiintymän laatua ja määrää eikä selvitys ota kantaa alueen luontoarvoi-

hin taikka mahdollisuuteen hyödyntää kiviainesta maa-aines- ja ympäristön-

suojelulain mukaisesti.  

 

Lupapäätöksessä ei ole riittävällä huolellisuudella huomioitu hankkeen vaiku-

tuksia ympäröiviin vesistöihin. Aluetta ympäröivät lukuisat vesialueet, jotka 

kaikki sijaitsevat hankealueen alapuolella, ja hankealueelta kulkeutuu sekä va-

lumana että laskeutumana epäpuhtauksia vesistöihin, muun muassa Suolijo-

keen.  

 

Kaupungin näkemys vesistöjen kuormittumisesta on virheellinen. Valkeissuo-

Vuorimäen ja Valkeissuon turvetuotantoalueiden jätevedet laskevat Kinnas-

lammen kautta Koveroiseen ja sieltä edelleen Vesankajärveen.  

 

Vesankajärveen laskee kaksi haaraa, toinen Koveroisen ja toinen Saarijärven 

kautta. Koveroinen sijaitsee sekä Vesangan koskireitin että kaavaillun murs-

kaamohankkeen vaikutusalueella ja viimeistään Vesankajärvessä hankkeiden 

valuma-alueet yhtyvät. Samalle valuma-alueelle kaavailtu murskaamohanke 

on ristiriidassa koskireitin kunnostushankkeen kanssa.  

 

Hankealue sijaitsee 30-50 metriä korkeammalla kuin 120 metrin etäisyydellä 

ottoalueesta sijaitseva Suolijärvi, joten hankealueelta kulkeutuu epäpuhtauksia 

Suolijärveen. Suolijärven veden käyttämiseen talousvetenä ei ole estettä. Mai-

semointimaiden puhtauden varmistamista ei ole määrätty riittävän tarkasti. 

 

Pölyhaittoja olisi tullut arvioida noin 500 metrin säteellä ja tästä on poikkeami-

nen olisi edellyttänyt korostunutta perusteluvelvollisuutta. Lupaharkinnassa ei 
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ole huomioitu tapauskohtaisia olosuhteita. Toiminnassa käytettävistä räjäh-

teistä syntyy merkittäviä ilmapäästöjä, jotka tulisi huomioida yhteisluvan kä-

sittelyssä. Lähimpiä kiinteistöjä käytetään kaavamääräyksistä (metsätalous-

käyttö) huolimatta pääasiassa asumiseen ja virkistyskäyttöön. Muraus-asetuk-

sessa asetettuja hiukkaspäästöjen raja-arvoja tulee siten noudattaa.  

 

Meluselvityksessä ei ole huomioitu asianmukaisesti kaikkia melulähteitä eikä 

toiminnasta aiheutuvan melun vaikutusalueita. Lupapäätöksessä edellytetyt 

melun seurantatoimenpiteet ovat riittämättömiä varmistamaan, etteivät melura-

jat ylity lähimmillä kiinteistöillä. Raja-arvon alittumisen toteaminen ei riitä 

toiminnasta aiheutuvan meluhaitan selvittämiseksi. Ei ole esitetty vakuuttavaa 

selvitystä siitä, miten melutason pysyminen sallituissa rajoissa varmistetaan. 

Hankealueella ja sen ympäristössä on tällä hetkellä täysin hiljaista. Melutason 

suhteellinen lisäys on huomattava. Ympäröivän alueen luonteella ja siellä val-

litsevilla kiinteistön käyttötavoilla on merkitystä arvioitaessa sallittavaa ympä-

ristökuormitusta ja haitankärsijöiden suojan tasoa.  

 

Envineer Oy:n laatimaa uutta meluselvitystä ei voi pitää uskottavana. Sen mu-

kaan raskaan liikenteen lisääntymisellä ei olisi vaikutusta melutasoon. Liiken-

teen meluvaikutusten voidaan arvioida kasvavan reilusti yli selvityksen teke-

miseen velvoittavan 2 desibelin alarajan.  

 

Työkoneet aiheuttavat myös meluhaittaa. Lupaharkinnassa ei ole huomioitu 

melunlähteinä liikennemelua tai louheen siirtoon ja murskeen lastaukseen käy-

tettävistä kaivinkoneista ja työkoneiden liikennöinnistä aiheutuvaa ääntä. Me-

lumallinnuksessa ei näy Vesankajärventien itäpuolista asutusta eikä päätök-

sessä ole huomioitu lähimetsien virkistyskäyttöä.  

 

Räjäytyksistä aiheutuvasta tärinähaitasta ei ole täydennetty selvitystä. Tärinän 

kulkeutumiseen maaperässä vaikuttaa olennaisesti muun muassa kallioperän 

yhtenäisyys, jota ei ole selvitetty. Hakijalle olisi tullut lupamääräyksissä aset-

taa tarkemmat kaivoja koskevat tarkastusvelvollisuudet. Myös alle 500 metrin 

etäisyydellä toiminta-alueesta sijaitsevien rakennusten rakenteelliset ominai-

suudet olisi tullut tarkistaa.   

 

Hankealueella sijaitsee luonnonsuojelulaissa, metsälaissa ja muinaismuisto-

laissa tarkoitettuja luontoarvoja, joita ei ole asianmukaisesti otettu huomioon 

lupaharkinnassa. Luontoselvityksen maastokäynnit 30.4.2019 ja 9.5.2019 on 

tehty liian aikaisin keväällä ennen kutuajan alkamista. 17.5.2019 Janne Valko-

nen on tehnyt alueella viitasammakkohavainnon useista yksilöistä. Toukokuun 

puolenvälin jälkeen myös muualla Jyväskylän seudulla on tehty kevään ensim-

mäiset viitasammakkohavainnot. Viitasammakkojen kutuaika ajoittuu tyypilli-

sesti touko-kesäkuuhun.  

 

Luontoselvityksessä esitetty näkemys siitä, ettei hankealueen ympäristö ole 

erityisen potentiaalinen viitasammakon levähdysalue, ei vastaa tieteellisissä 

tutkimuksissa tehtyjä havaintoja viitasammakoiden elinympäristöstä. Ottamis-

alueen maasto on varsin otollista viitasammakoiden elinympäristöä. Viitasam-

makot käyttävät hankealuetta suurella todennäköisyydellä levähdyspaikka-

naan.  
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Luonnonsuojelulaissa tarkoitettua heikentymistä voi tapahtua myös suojellun 

lajin elinympäristön ulkopuolella suoritettavien toimenpiteiden johdosta. Esi-

merkiksi toiminnasta vesistöön kulkeutuva kiintoaines, pölylaskeutumat, melu 

ja tärinä saattavat heikentää viitasammakon menestymismahdollisuuksia paitsi 

hankealuetta elinympäristönään käyttävässä populaatiossa niin myös kauem-

pana hankealueesta havaituissa sammakkopopulaatioissa.  

 

Hankkeesta viitasammakoille aiheutuvaa haittaa ei ole selvitetty riittävästi. 

Haittavaikutusten torjumisesta ei ole lupapäätösharkinnassa riittävällä tavalla 

varmistuttu. Luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentissa tarkoitetun lajin elin-

mahdollisuuksien heikentymiseen riittää, että viitasammakon jossain elinym-

päristön piirteissä joko vedessä tai maalla tapahtuu haitallisia muutoksia.  

 

Lupaharkinnassa on tullut ilmi, että liito-orava käyttää ympäristöä hyvin to-

dennäköisesti levähdysalueenaan. Lupapäätöksessä ei ole kuitenkaan arvioitu, 

miten hanke vaikuttaa liito-oravan elinympäristöön. Liito-orava on viitasam-

makon tavoin suojeltu laji, joten jo lain elinympäristön heikentäminen ilman 

ELY-keskuksen myöntämää poikkeuslupaa estää maa-aines- ja ympäristöluvan 

myöntämisen.  

 

Metsälaissa tarkoitetun avainbiotoopin heikentymistä voi tapahtua myös suo-

jellun alueen ulkopuolella suoritettavien toimenpiteiden johdosta. Toiminnan 

vaikutukset Suolijoen erityisen tärkeään elinympäristöön on selvitetty puut-

teellisesti. Lupahakemuksessa tai -päätöksessä ei ole huomioitu hankealueelle 

vievää tietä, joka ylittää Suolijoen. Tie ei sovellu nykyisellään raskaalle liiken-

teelle, joten sitä olisi muutettava. Tien muuttamisen vaikutuksia ei ole arvioitu.  

 

Kaivuualue rajautuu jyrkänteeseen, joka tulee metsälain 10 §:n mukaisesti säi-

lyttää alusmetsineen luonnontilaisena. Luvanhakija ja kaupunki ovat laimin-

lyöneet selvitys- ja näyttövelvollisuutensa sen osalta, ettei toiminnalla ole va-

hingollisia vaikutuksia jyrkänteen edustan erityispiirteiseen metsäalueeseen. 

Alueella olevaa, suunnistuskarttaan merkittyä tervahautaa ei ole otettu huomi-

oon. Muinaismuiston ympäristön muokkaaminen ilman siihen haettua ja saatua 

poikkeuslupaa on muinaismuistolain vastaista.  

 

Muutoksenhakijat ovat myös vedonneet muun muassa kestävän kehityksen pe-

riaatteeseen, varovaisuusperiaatteeseen, selvitysvelvollisuuteen, huolellisuus-

periaatteeseen ja hallintolain 6 §:ssä tarkoitettuihin hyvän hallinnon periaattei-

siin.  

 

Muutoksenhakijoiden oikeudenkäyntikulujen määräksi on arvioitu karkeasti 

noin 19 000 euroa ilman arvonlisäveroa. 

 

Keski-Suomen ELY-keskus on vastineessaan ottanut kantaa hakijan hallinto-

oikeudelle toimittamiin meluselvityksen täydennykseen ja viitasammakkoa 

koskevaan luontoselvitykseen. Hakijan teettämillä melumallinnuksilla on täy-

dennetty riittävästi aikaisempaa meluselvitystä eri toimintavaiheiden osalta. 

Myös liikenteen vaikutuksia on otettu huomioon riittävästi. Eniten melua ai-

heuttavien toimintojen (räjäytykset, rikotus ja murskaus) samanaikaisuutta ja 

ajallisuutta olisi rajoitettava melumallinnuksessa esitetyllä tavalla. Mikäli ase-

tuksen (800/2010) melutason ohjearvot ylittyvät, on toiminnasta aiheutuvat 
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meluvaikutukset selvitettävä mittauksin ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpitei-

siin. 

 

Ramboll Oy:n viitasammakoiden osalta päivittämän luontoselvityksen loppu-

tuloksena todetaan, että  kiinteistön alueella ei havaittu viitasamma-

kolle soveltuvia lisääntymisalueita eikä erityisen potentiaalisia levähdysalu-

eita. Yhteenvedossa todetaan, ettei alueen suunnitellulle käytölle ole luonnon-

suojelullista estettä. ELY-keskus katsoo, että tehty viitasammakkoselvitys on 

tarpeeksi luotettava tämän päätelmän tekemiselle. 

 

Varsinaisella louhinta-alueella ja murskaamon varausalueella ei esiinny vii-

tasammakon käyttämää tyypillistä lisääntymisaluetta. Kuitenkin viitasamma-

kolle soveltuvia elinympäristöjä ja potentiaalisia lisääntymisalueita todettiin 

olevan hankealueen ympärillä. Näille alueille, hankealueen lisäksi, tehtiin vii-

tasammakon kutuselvitys 30.4. ja 9.5.2020. Selvityksessä löydettiin 9.5. kute-

via viitasammakoita enintään viisi yksilöä noin kilometri toimialueen etelä-

puolelta Koveroinen järven pohjoisosasta. Lisäksi Kolujärven pohjoisosasta 

noin kilometrin hankealueen pohjoispuolelta on viitasammakon ääntelyha-

vainto vuodelta 2019 sekä viitasammakon näköhavainto järven pohjoisran-

nalta. Hankealueen läheisimmiltä viitasammakolle soveltuvilta ympäristöiltä 

Suolijärveltä sekä Viitalansuolta viitasammakkohavaintoja ei kuitenkaan ole. 

Havaintojen perusteella vaikuttaa siltä, että hankealueen läheisyydessä esiintyy 

viitasammakoita, mutta ei runsaasti. 

 

Luontoselvityksessä todetaan, ettei hankealue ole erityisen potentiaalista vii-

tasammakon levähdysaluetta. Tämä siitä huolimatta, että alueella mainitaan 

esiintyvän useita pienialaisia painanteita ja soistumia, joita viitasammakot 

saattavat suosia. Hankealue on kuitenkin pääosin mäntyvaltaista kuivaa kan-

gasta, joka ei ole viitasammakon suosimaa elinympäristöä. Suunnittelualueen 

ympäristön metsät ovat pääosin kuivahkoja kangasmetsiä, jotka eivät ole vii-

tasammakon suosimaa ympäristöä. Viitasammakko suosii elinympäristönään 

erityisesti heinikoita, saraikkoja sekä pajukoita ja välttää hankealueen ja sen 

läheisyyden kangasmetsissä yleisimpiä sammal- ja varvikkoalueita (Ruuth, 

Janne. "Viitasammakon (Rana arvalis) liikkuminen ja elinpiiri muuttuneessa 

elinympäristössä." 2017). Koska hankealueen ympäristössä esiintyy viitasam-

makon levähdysalueeksi hankealuetta selkeästi potentiaalisempia ympäristöjä 

(esimerkiksi luontoselvityksessä todetut Viitalansuo ja Suolijärven rannat, sekä 

todennäköisesti Koveroisen pohjoisosan pohjoispuolen soistuneet alueet), on 

epätodennäköistä, että hankealue olisi viitasammakoiden luonnonsuojelulaissa 

tarkoitettua levähdysaluetta. 

 

Luontoselvityksen suurin virhelähde liittyy mahdolliseen viitasammakkoselvi-

tyksen liian aikaiseen ajankohtaan sekä selvityspäivien kylmään säähän, joita 

myös valituksessa (Janne Valkosen lausunto Ramboll Oy:n luontoselvityksen 

täydennyksestä) tuodaan ilmi. Valituksessa argumentoidaan, että laji.fi sivus-

ton havaintojen perusteella Jyväskylästä ei ole tehty viitasammakkohavaintoja 

ennen luontoselvityksen myöhäisempää kartoituspäivää (9.5.2020). Laji.fi si-

vustolle kertyy viitasammakkohavaintoja suhteellisen niukasti. Kuitenkin si-

vustolta selviää myös, että viitasammakkohavaintoja on tehty 2019 Etelä-Hä-

meessä 26.4., Keski-Pohjanmaalla jo 25.4. ja Oulun Pohjanmaalla jo 22.4. al-

kaen. Siten edes luontoselvityksen ensimmäistä viitasammakkokartoituspäivää 
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(30.4.) ei voi pitää laji.fi sivuston tietojen perusteella liian aikaisena kartoitus-

ajankohtana. Silti havainnointiöinä lämpötila on ollut kylmä, mikä on saattanut 

varsinkin ensimmäisen laskentakerran aikana heikentää viitasammakoiden ku-

tuaktiivisuutta. Kuitenkin viitasammakon kutua on havaittu toisena kartoitus-

päivänä 9.5. mikä osoittaa, että kyseisenä ajankohtana kutu on alueella var-

muudella jo käynnistynyt, ja ettei kyseisenä yönä lämpötila ole ollut niin 

kylmä, että kutu olisi lakannut. Siten on todennäköistä, että jos lisääntymis-

paikkoja olisi ollut muualla hankealueen ympärillä, ne olisi tuolloin 9.5. ha-

vaittu.  

 

Toukokuun 2019 alkuun sattunut kylmä kausi on mahdollisesti viivästyttänyt 

viitasammakon kutua, sillä kutu on ollut Muuramessa aktiivisena vielä 

14.5.2019 (Kinkomaan asemakaavan luontoselvitys 2019, Latvasilmu osk). 

Samoin hankealueen läheisyydessä kutu on jatkunut vielä Koveroinen järven 

pohjoisosassa 17.5.2019 (Janne Valkosen havainto). Siten kolmas viitasamma-

kon kartoituskerta olisi ollut hyvä tehdä. 

 

Viitasammakko ei todennäköisesti ole kovinkaan herkkä lisääntymispaikko-

jensa suhteen melulle, tärinälle eikä pölylle. Tähän viittaa viitasammakon ak-

tiivisten lisääntymisalueiden löytyminen nelostien välittömästä läheisyydestä 

Vehniältä sekä Jyväskylän kaupungin keskeltä Taulamäkeä vastapäätä olevasta 

pienestä hulevesilammikosta nelostien liittymän ja nelostien välistä. Melutason 

intensiteetti vaihtelee myös maanteiden varsilla. Ottaen huomioon viitasamma-

kon lisääntymis- ja levähdyspaikkojen etäisyys suunnitellusta toiminnasta ja 

se, että kutu on aktiivisimmillaan myöhäisillasta aamuyöhön, myöskään melun 

impulssimaisuus ei ennalta arvioiden todennäköisesti heikennä lisääntymis- ja 

levähdyspaikkojen ekologista toiminnallisuutta. 

 

Tehty viitasammakkoselvitys on riittävä toteamaan, ettei hanke heikennä vii-

tasammakon luonnonsuojelulain tarkoittamia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, 

eikä hanke siten edellytä poikkeamista luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin 

rauhoitussäännöksestä viitasammakon osalta.    

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto on viitannut aikaisempaan 

vastineeseensa ja lisäksi esittänyt muun muassa seuraavaa:  

 

Asiassa ei ole esitetty sellaista uutta tietoa, jonka perusteella lupapäätös tulisi 

kumota. Vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta tulee hylätä. Lupa-

määräyksen 11 porausta koskevan toiminta-ajan muuttamista tulee harkita.  

 

Hakija ei ole väittänyt, että alueella olisi GTK:n toimesta tutkittu luontoarvoja, 

eikä tällaisia tietoja ole esitetty lupapäätöksen tausta-aineistoksi. Erilaiset val-

takunnalliset ja alueelliset inventoinnit ja selvitykset ovat keskeinen tausta-

aineisto maa-aines- ja ympäristölupaharkinnassa ja tarvittaessa niitä täydenne-

tään kohdekohtaisilla luontoselvityksillä. Hakija on teettänyt alueella luonto-

selvityksen ja lupaviranomaisen käsityksen mukaan luontoarvot on riittävällä 

tarkkuudella selvitetty. Sillä, ettei alueen luontoarvoja ole GTK:n kalliovaran-

toselvityksessä erikseen selvitetty, ei ole merkitystä luparatkaisuun. Kalliova-

rantoaluemerkintä ei sellaisenaan ole myöskään peruste myöntää maa-ainesten 

ottolupaa, sillä maa-ainesten ottamisen sääntely tapahtuu maa-aineslupamenet-

telyn kautta ja lupaharkinnassa on otettava huomioon maa-aineslain 3 §:n 
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myöntämisen ehdot.  

 

Alueelta ei ole havaittu liito-oravan jätös- tai pesäpuita taikka muutoinkaan 

merkkejä liito-oravasta. Valittajien tulkinta lupapäätöksen tekstistä ”joen var-

rella havainnoitiin mahdollisia jätös- tai pesäpuita” on virheellinen. Havain-

noinnilla on tarkoitettu jätös- ja pesäpuiden etsimistä/kartoittamista, ei havait-

semista. Aluetta ei ole merkitty kaavoissa virkistysalueeksi, eikä ottamisalu-

eella tai sen läheisyydessä ole kaupungin tai muun tahon ylläpitämiä virkis-

tystä palvelevia rakenteita kuten urheilukenttiä, pururatoja, luontopolkuja tai 

muita rakennettuja reitistöjä, joihin asukkaita aktiivisesti ohjataan. Mahdolliset 

haitat virkistykselle ovat tilapäisiä, sillä virkistysalueilla liikkuminen ja mah-

dollinen melulle tai pölylle altistuminen on lyhytaikaista ja poikkeaa siten 

loma- tai asuinkiinteistöllä asuviin kohdistuvasta melu- ja pölyaltistuksesta. 

Vesangan alueella on laajalti virkistykseen sopivia metsäalueita. Kyseinen alue 

ei ole sellainen valtioneuvoston asetuksen (VNp 993/1992 ja VNa 800/2010) 

tarkoittama virkistysalue, johon melutason ohje- ja raja-arvoja sovelletaan.  

 

Kuten melumallinnuksen sivulta 10 ja taulukosta 4 ilmenee, liikenteen melu on 

ollut mukana arvioitaessa toiminta-alueelta lähiympäristöön aiheutuvia melu-

vaikutuksia, eikä liikennemelusta ole tältä osin esitetty lausunnossa virheellistä 

tulkintaa. Kuljetusten aiheuttamaa melua ottoalueelta Vesankajärventielle kul-

kevalla reitillä ei ole erikseen vaadittu selvittämään, koska kyseistä reittiä lä-

hinnä olevat loma-asunnot ovat etäällä, lähimmilläänkin noin 400 metrin ja 

vakituinen asunto lähes 500 metrin etäisyydellä reitistä ja kuljetusreitti otta-

misalueelta kulkee poispäin lähimmästä koillispuolisesta loma-asunnosta, joka 

on melun suhteen häiriintyvin kohde lähialueella.  

 

Luparatkaisua tehtäessä vallitseva käsitys on ollut, ettei yleisellä tiellä tapahtu-

van liikennöinnin meluvaikutukset kuulu luvassa selvitettäviin seikkoihin, jos 

liittymäalueen tai toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta.  

Tämän vuoksi hakijaa ei ole myöskään vaadittu selvittämään liikenteen melu-

vaikutuksia yleiseksi tieksi luokitellulla Vesankajärventiellä.  

 

Hakija on liittänyt vastineeseen uuden meluselvityksen (3.6.2019), jossa myös  

liikenteen melu kuljetusreitillä on huomioitu. Selvityksen perusteella on osoi-

tettavissa, ettei liikenteestä yhdessä muun toiminnan kanssa aiheudu Vesanka-

järventiellä tai muuallakaan ympäristössä sellaisia meluvaikutuksia, joiden pe-

rusteella lupa tulisi kumota. Selvityksen mukaan porauksen toiminta-aikaa 

olisi kuitenkin tarpeen rajoittaa lupapäätöksessä määrättyä tiukemmaksi, jotta 

melutason raja-arvo lähimmällä yksittäisellä koillispuolisella loma-asunnolla 

ei ylity missään louhintatilanteessa. Tältä osin hallinto-oikeuden tulisi harkita 

lupamääräyksen 11 muuttamista siten, että poraus määrätään tehtäväksi kai-

kissa louhintavaiheissa eri aikaan murskauksen ja rikotuksen kanssa tai po-

rauksen päivittäistä toiminta-aikaa rajoitetaan mallinnuksessa esitetyllä tavalla 

7 tuntiin louhinnan alkuvaiheessa. Tässä yhteydessä tulisi kuitenkin huomi-

oida, että hakijan mukaan liikennettä on pääsääntöisesti vilkkaimpana rakenta-

misaikana huhti-syyskuussa. Kyseisellä ajanjaksolla murskausta ja rikotusta on 

rajoitettu 3 kuukauden ajalta, joten vilkkaimpina kesälomakuukausina (kesä-

elokuu) ei esiinny liikenteen ja murskauksen yhteismelua. Lisäksi mallinnus 

on tehty kuvaamaan pahinta mahdollista melutilannetta, joka käytännössä ei 
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todennäköisesti edes toteudu. Todellinen melutilanne on määrätty selvitettä-

väksi luvassa määrätyillä melumittauksilla, joiden perusteella myönnetyn lu-

van toiminta-aikoja voidaan rajoittaa, jos sallitut melutason raja-arvot häiriin-

tyvissä kohteissa ylittyvät.  

 

Hakijan teettämä viitasammakkoselvitys on asianmukaisesti tehty ja tukee nä-

kemystä, ettei kallioalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ole viitasamma-

kon lisääntymis- tai levähdysalueita eikä toiminnasta aiheudu sellaisia haitalli-

sia vaikutuksia nykyisiin viitasammakkoesiintymiin, joiden perusteella lupaa 

ei voi myöntää. Tätä tukee myös vastaselityksessä esitetty asiantuntijalausunto, 

jonka mukaan suunnittelualueella ei ole havaittu viitasammakkoja. 

 

Vastaselityksessä on myös kiinnitetty huomioita tierakentamisen Suolijokeen  

kohdistuvista vaikutuksista. Hakija ei ole esittänyt muuttavansa tien kulkua tai 

muutoinkaan parantavansa/leventävänsä tietä Suolijoen ylityskohdassa, joten 

tierakentamisen vaikutuksia Suolijokeen ei ole ollut tarpeen erikseen arvioida.  

 

Leustun Kaivu Ky on vastaselityksessään, oikeastaan vastineessaan, esittänyt 

muun muassa, että Suolijoen varrella ei ole havaittu merkkejä liito-oravasta. 

Aluetta ei ole kaavoitettu virkistysalueeksi eikä alueella ole virkistystä palvele-

via rakenteita.  

 

Vastineen liitteenä olevasta Ramboll Oy:n lausunnosta ilmenee, että viitasam-

makkoselvitys on tehty oikeaan ajankohtaan ja se vastaa luontoselvitykselle 

asetettuja vaatimuksia ja alan käytäntöjä kohteiden rajaamisessa. Luonnonsuo-

jelusäännöksistä ei aiheudu estettä tai rajoituksia haetulle maa-aines- ja ympä-

ristöluvalle. Selvitysten perustella toiminnasta ei myöskään aiheudu maa-ai-

neslain 3 §:ssä tai ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettuja kiellettyjä vai-

kutuksia tai sellaisen vaaraa. 

 

Hankkeesta aiheutuvia edestakaisia kiviaineskuljetuksia on arvioitu olevan 45 

työpäivää kohden. Kuljetuksista yhden kolmasosan oletetaan suuntautuvan 

pohjoiseen ja kaksi kolmasosaa etelään kohti Jyväskylää. Meluselvityksen täy-

dennys 3.6.2019 huomioi myös toimintaan sisältyvän liikenteen meluhaitan 

toiminta-alueen lähialueilla. Selvitykset osoittavat, ettei liikenteestä yhdessä 

muun toiminnan kanssa aiheudu sellaisia meluvaikutuksia, jotka olisivat luvan 

myöntämisen esteenä.  

 

Meluselvityksen tulosten mukaan porausten toiminta-aikaa on mahdollisesti 

rajoitettava siten, että poraus määrätään tehtäväksi eri aikaan murskauksen ja 

rikotuksen kanssa tai vaihtoehtoisesti rajoittamalla kallioporauksen päivittäistä 

toiminta-aikaa mallinnuksessa esitetyllä tavalla seitsemään tuntiin louhinnan 

alkuvaiheessa. Liikennettä on pääsääntöisesti vilkkaimpana rakentamisaikana 

huhti-syyskuussa. Murskausta ja rikotusta on lupamääräyksissä jo rajoitettu 

kesä-elokuussa, joten silloin ei esiinny liikenteen ja murskauksen yhteismelua.  

 

Vastineeseen liitetyssä Envineer Oy:n lausunnossa 2.9.2020 on osoitettu melu-

selvitykseen kohdistettu kritiikki perusteettomaksi. Liikenteen vaikutukset on 

meluselvityksen täydennyksen myötä selvitetty viimeisimmän oikeuskäytän-

nön mukaisesti. Vastineeseen liitetyn täydennetyn meluselvityksen (Envineer 

8.10.2019) mukaan nykytilanteeseen verrattuna hankkeen aiheuttama raskaan 
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liikenteen lisäys ei merkittävästi vaikuta tieliikenteen aiheuttamaan meluta-

soon Vesankajärventien varrella sijaitsevien kiinteistöjen alueella. Selvityk-

sestä ilmenee, että keskiäänitasot ovat nykytilanteessakin paikoin yli ohjearvon 

tason. Mallinnuksen hankkeen aikaiset liikennemäärät on arvioitu kuvaamaan 

toiminnan maksimitilannetta, joka käytännössä toteutuu harvoin. Selvitysten 

perusteella liikenteen lisääntymisestä Vesankajärventiellä ei aiheudu eräistä 

naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

 

Hankkeen aikaisen lisääntyneen liikenteen vaikutuksia lomakiinteistöillä voi-

daan pienentää vähentämällä kiviainesalueen edestakaisten vuorokautisten kul-

jetusten määrää 45:stä 40:een, jolloin ohjearvotasojen ylitys vastaa nykyliiken-

teen aiheuttamia meluvaikutuksia. 

 

Alkuperäinen lupapäätös on tehty riittävien selvitysten ja oikeiden päätöspe-

rusteiden vallitessa. Lupapäätös tulee mahdollista kallioporausta ja kuljetuksia 

koskevin tarkennuksin pysyttää sellaisenaan voimassa. 

 

Vastineeseen liitetyn vedoslaskun mukaan Leustun Kaivu Ky:n oikeudenkäyn-

tikulut arvonlisäveroineen ovat yhteensä 7 755 euroa. 

 

 asiakumppaneineen on vastaselityksessään viitannut aikai-

semmin toimittamaansa aineistoon ja lisäksi lausunut muun muassa seuraavaa.  

 

Vastaselityksissä, oikeastaan vastineissa, on perusteltu Rambollin tekemien 

viitasammakkokartoitusten ajankohtaa muualla Suomessa samoihin aikoihin 

tehdyillä soidinhavainnoilla. Mainitut havainnot eivät vaikuta siihen, että ke-

vään ensimmäinen viitasammakkohavainto Vesangan alueella on tehty vasta 

9.5.2019 Rambollin luontokartoittajien toimesta. Yksikään vastineissa maini-

tuista havaintopaikoista ei sijaitse lähellä Vesankaa.  

 

Sammakkoeläintein kutukausi voi alkaa hyvin eri aikoihin eri puolilla Suomea. 

Viitasammakoiden aktiivisin soidinkausi alkaa hiipua, kun sen aloituksesta on 

kulunut kaksi viikkoa. ELY-keskus on ristiriitaisesti todennut, että kutu on ol-

lut aktiivista alueella vielä toukokuun puolivälin jälkeen ja pitänyt kuitenkin 

30.4. tehtyä kartoitusta oikea-aikaisena. Jos 30.4. kartoitus olisi tehty oikea-

aikaisesti, soidinkauden ei olisi pitänyt olla aktiivinen enää lähes kolme viik-

koa sen jälkeen. Kutu on ollut 9.5. vasta alkamassa alueella ja viitasammakoi-

den esiintymisen luotettava toteaminen olisi vaatinut vielä ainakin yhden myö-

häisemmän kartoituskäynnin. 

 

Ramboll Oy:n suhtautuminen havaintotietokantoihin ja niiden merkitykseen on 

ristiriitaista. Ramboll Oy on tekemässään luontoselvityksen täydennyksessä 

kertonut suunnitelleensa kartoituskäynnin ajankohdan laji.fi-sivustolle merkit-

tyjen havaintojen perusteella. Ramboll Oy on kuitenkin myös kyseenalaistanut 

avoimen tietokannan luotettavuuden ja kertonut perustavansa arvionsa sen 

omiin, ajantasaisempiin tietoihin. Mainittujen tietojen esittäminen olisi ollut 

väitteen todenperäisyyden ja eri tietokantojen välisten mahdollisten eroavai-

suuksien arvioimiseksi välttämätöntä. Asiassa annetuissa selityksissä on arvi-

oitu virheellisesti hankealueen ympäristön ja olosuhteiden soveltuvuutta vii-

tasammakolle.  
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Asiassa esitetyt meluselvitykset ovat edelleen epäuskottavia ja hankkeen melu-

vaikutuksia on arvioitu virheellisesti. Melumallinnuksen mukaan 45 edestakai-

sen sora-auton liikennöinti lisäisi melua vain kaksi desibeliä, mutta samaan 

aikaan autojen vähentäminen 45 edestakaisesta ajosta 40 edestakaiseen ajoon 

vähentäisi melutasoa yhden desibelin. Ei ole uskottavaa, että ensimmäisten 80 

ajon vaikutus melutasoon olisi yhtä suuri (1 dB) kuin niitä seuraavan 10 ajon 

(1 dB). Liikenteestä aiheutuvaa melulisäystä ei ole lupapäätöksessä eikä selvi-

tyksissä pidetty merkittävänä, kun hankealueelle vievällä tiellä liikenteen 

määrä lisääntyy 100 %. Vesangantiellä hankealueen tiehaaran eteläpuolella 

raskaan liikenteen vuorokausimäärä kasvaa 20 ajoneuvosta 60 ajoneuvoon ja 

pohjoispuolella 50 ajoneuvosta 80 ajoneuvoon. Hankkeesta johtuvaa henkilö-

autoliikennettä ei ole otettu huomioon, vaikka alueen autoliikenne on nykyisel-

lään vähäistä. 

 

Selvityksessä ei ole arvioitu melulähteiden yhteisvaikutusta eikä esitetty, että 

louhinta- ja murskaamotoiminta keskeytettäisiin kuormien ajon ajaksi. Melu-

mallinnus kiertää kaikki lähialueen asuinrakennukset. Selvityksissä on kat-

sottu, että se seikka, että joissain paikoissa liikenteen melu ylittää jo nyt salli-

tut raja-arvot, on hyväksyttävä peruste lisätä melun määrää. Selvityksessä ei 

ole huomioitu ympäristön erityispiirteitä. Kun melun lähtötaso on olematon 

eikä yksittäisen melunlähteen ääntä tasoittavaa taustamelua ole, vähäiselläkin 

melutason muutoksella on merkittävä vaikutus. Mallinnukset tulee tehdä pa-

himman mahdollisen melutilanteen mukaan, eikä korkeimman mahdollisen 

melutason epätodennäköisyyteen vetoaminen oikeuta sallimaan raja-arvot ylit-

tävää melutasoa. 

 

Liikenteestä aiheutuvan melun merkityksen osalta muutoksenhakijat ovat vii-

tanneet korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun KHO 2019:75. Kyseisen ta-

pauksen olosuhteet ovat pitkälti verrannolliset  kiinteistön ympäris-

töön, ja hankkeet ovat myös luonteeltaan ja laajuudeltaan hyvin samankaltai-

set. Annetun selvityksen perusteella ei ole voitu varmistua siitä, ettei valituk-

senalainen hanke aiheuta kohtuutonta rasitusta Vesangantien varressa sijaitse-

valle nauhamaiselle asutukselle, ja hankkeen aiheuttamaa meluhaittaa on ko-

konaisuudessaan pidettävä alueella ennakoimattomana.  

 

Hakijan valituksen johdosta tekemät lisäselvitykset tai ELY-keskukselta asi-

assa pyydetyt lausumat eivät anna aihetta muuttaa muutoksenhakijoiden ar-

viota hankkeen lainvastaisuudesta. Kaupungin valituksen seurauksena esittä-

miä tiukennuksia ja täsmennyksiä lupamääräyksiin ei voida pitää riittävinä 

hankkeen lainmukaisuuden takaamiseksi, vaan lupapäätös tulee kumota.  

 

Kokonaiskuormituksen osalta muutoksenhakijat ovat viitanneet erityisesti kor-

keimman hallinto-oikeuden ratkaisuun KHO 2019:166, jonka mukaan lupa-

päätöstä tehtäessä tulee huomioida paitsi varsinainen lupaharkinnan kohteena 

oleva toiminta myös kaikki muu alueelle kohdistuva ympäristökuormitus. Uus-

sipilän kiinteistölle sijoittuva louhinta- ja murskaushanke vaikeuttaisi Vesan-

gan alueen vesistön hyvän tilan tavoitteen saavuttamisen tavoitteen, johon 

muun muassa koskireitin kunnostuksella on pyritty. Alueen kokonaiskuormitus 

huomioon ottaen vaarana olisi aiheutua vesistön laadullisten tekijöiden tilaluo-

kan heikentyminen. Asiassa esitetyn aineiston perusteella ei voida riittävästi 

vakuuttua siitä, ettei toiminnasta aiheutusi vesistön ekologinen tilan kehitys 
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huomioon otettuna ympäristönsuojelulaissa kiellettyä merkittävää pilaantu-

mista, kun lakia tulkitaan erityisesti EU-tuomioistuimen Weser-tuomio ja 

KHO:n korostama varovaisuusperiaate huomioiden. Lupaa ei voida myöntää 

parhaan käyttökelpoisen tekniikan hyödyntämisestä huolimatta, jos toimin-

nasta aiheutuvat päästöt aiheuttavat merkittävää pilaantumista tai sen vaaraa. 

 

Hankkeesta aiheutuu eräistä naapurussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitet-

tua kiellettyä rasitusta alueen asukkaille muun muassa pölystä, melusta ja täri-

nästä johtuen. Lupaharkinnassa on arvioitu virheellisesti hankkeen vaikutusta 

naapurikiinteistöjen käyttöön, ja erityisesti hankkeesta aiheutuvan meluhaitan 

arviointi on ollut puutteellista. 

 

Alueen suojeltavia lajeja ja luontokohteita ei ole riittävästi huomioitu. Hank-

keen toteuttaminen suunnitelmien mukaisena ole mahdollista ilman Suolijoen 

suojeltuun ympäristöön ulottuvia vaikutuksia. Hankealueelle kulkevan Suoli-

joen ylittävän metsätien muokkaus raskaille ajoneuvoille soveltuvaksi edellyt-

tää Suolijoen ympäristöön kajoamista, ja vaarallisten aineiden kuljetus Suoli-

joen yli muodostaa ympäristövahinkoriskin.  

 

Vastaselitykseen liitetyn kululaskelman mukana muutoksenhakijoiden oikeu-

denkäyntikulut arvonlisäveroineen ovat yhteensä 27 776 euroa. Vastaselityk-

seen on liitetty muutakin lisäselvitystä. 

 

Leustun Kaivu Ky on vastineessaan todennut, että viitasammakkoselvitys on 

tehty oikea-aikaisesti muutoksenhakijoiden toimittamasta lisäselvityksestä 

huolimatta. Myöskään meluselvitystä kohtaan esitetty kritiikki ei ole ollut ai-

heellista tai ainakaan lopputulokseen vaikuttavaa.  

 

Leustun Kaivu Ky on ilmoittanut oikeudenkäyntikulujensa määräksi 9 609,08 

euroa. Määrään ei sisälly arvonlisäveroa. 

 

Jyväskylän rakennus- ja ympäristöjaosto on vastineessaan täsmentänyt vasta-

selityksen karttaliitteeseen merkittyjen soranottoalueiden nykytilatietoja. Kar-

tan eteläisimmällä soranottoalueella (noin 5 km:n etäisyydellä kallionottoalu-

eelta) kaivutoiminta on loppunut vuonna 2015, minkä jälkeen alueelle myön-

netyllä luvalla sai jatkaa pienialaista soran varastointia reunoiltaan jo luiska-

tulla ja istutetulla sora-alueella. Varastointi alueella on päättynyt ja omistaja 

istuttaa loput taimet pohjatasolle keväällä/kesällä 2021. Kartan pohjoisempi 

soranottoalue on niin ikään vanha maisemoimatta jäänyt ottoalue, jolle on 

myönnetty lupa varastossa olevien sorakasojen poisvientiin ja alueen lopulli-

seen maisemointiin. Näiltä alueilta ei tule Vesangan alueen vesistöihin tai  

ilmaan vaikuttavia päästöjä.  

 

Asiassa ei ole kohtuutonta, että muutoksenhakijat joutuvat itse vastaamaan oi-

keudenkäyntikuluistaan. Päätöksen kumoamisvaatimusta on niin valituskirjel-

mässä kuin vastineissa perusteltu hyvin laajasti myös sellaisilla seikoilla, joilla 

ei ole oikeudellista merkitystä maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukai-

sessa lupaharkinnassa. 

 

 asiakumppaneineen on antanut vastaselityksen. Aikaisem-
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min esitettyä kuluvaatimusta on korotettu 744 eurolla, mikä määrä sisältää ar-

vonlisäveroa 144 euroa. Vastaselitykseen on liitetty lisäselvitystä. 

 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

1. Hallinto-oikeus ratkaisee asian antamatta tiedoksi  ja 

hänen asiakumppaneidensa viimeisessä vastaselityksessä esitettyä lisäkuluvaa-

timusta ja samaan vastaselitykseen liitettyä lisäselvitystä.  

 

2. Hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen suullisen käsittelyn toimittamisesta. 

 

3. Hallinto-oikeus valituksen hyväksyen kumoaa päätöksen ja palauttaa asian 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaostolle uutta käsittelyä varten. 

Asiaa uudelleen käsitellessään rakennus- ja ympäristöjaoston on otettava huo-

mioon osapuolten hallinto-oikeudelle esittämät lisäselvitykset ja palautuksen 

syyt. 

 

Asian näin päättyessä raukeaa lausuminen valitusperusteista muilta osin. 

 

4. Hallinto-oikeus hylkää Leustun Kaivu Ky:n ja  asia-

kumppaneineen esittämät oikeudenkäyntikuluvaatimukset. 

 

Perustelut 

 

1. Asian ratkaiseminen ilman lisätiedoksiantoa 

 

Ennen asian uudelleen ratkaisemista on lupaviranomaisen kuulutettava asia 

uudelleen. Tässä yhteydessä lisäselvitykset tulevat oikeudenkäynnin osapuol-

ten ja muiden asianosaisten tietoon. Lupaviranomaisen on ratkaistessaan asian 

uudelleen huomioitava hallinto-oikeudelle annetut lisäselvitykset. Nämä seikat 

huomioon ottaen kuuleminen lisäselvityksistä on hallintolainkäyttölain 34 §:n 

2 momentissa tarkoitetulla tavalla ilmeisen tarpeetonta. 

 

Hallinto-oikeus on jäljempänä esitetyillä perusteilla kokonaan hylännyt 

 ja hänen asiakumppaneidensa esittämät vaatimukset oi-

keudenkäyntikulujen korvaamisesta. Näin ollen kuuleminen 744 euron kulu-

vaatimuksen korotuksesta on myöskin ilmeisen tarpeetonta. 

 

2. Suullinen käsittely 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu pääasiassa huomioon ottaen on suullisen käsittelyn 

toimittaminen hallintolainkäyttölain 38 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla 

ilmeisen tarpeetonta. 

 

3. Asian palauttaminen 

 

Sovellettavat oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin (256/2017) mukaan hakemukseen 
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on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vai-

kutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Jos hakemus  

koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (252/2017) 

tarkoitettua toimintaa, hakemukseen on liitettävä mainitun lain mukainen arvi-

ointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta ennen pää-

töksentekoa. Hakemukseen on lisäksi tarvittaessa liitettävä luonnonsuojelulain 

(1096/1996) 65 §:ssä tarkoitettu arviointi.  

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 44 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomai-

sen on tiedotettava lupahakemuksesta kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän 

ajan toiminnan vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla siten kuin julkisista 

kuuluksista annetussa laissa (34/1925) säädetään. Kuulutus on julkaistava 

myös lupaviranomaisen internetsivuilla, jolloin kuulutus voi sisältää viran-

omaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentin estämättä 

toiminnanharjoittajan nimen ja toiminnan sijaintipaikan tiedot. Lisäksi kuulu-

tuksen julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalu-

eella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai 

ilmoittaminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus on annettava erik-

seen tiedoksi niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.  

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 44 §:n 2 momentin mukaan hakemusasia-

kirjat on pidettävä nähtävillä vähintään kuulutusajan toiminnan vaikutusalueen 

kunnissa.  

 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n (713/2014) 1 

momentin mukaan lupahakemuksesta on kuulutettava sen jälkeen kun asia on 

riittävän yksityiskohtaisesti selvitetty. Lupahakemusta koskevasta kuulutuk-

sesta on käytävä ilmi ainakin: 

1) asian luonne; 

2) hakijan yksilöinti- ja yhteystiedot; 

3) kuvaus toiminnasta; 

4) toiminnan sijoittamispaikka; 

5) tiedot olennaisista päästöistä ja syntyvistä jätteistä; 

6) tieto asian ratkaisevasta viranomaisesta ja siitä, keneltä asiasta saa lisätie-

toja; 

7) tieto siitä, missä ja mihin ajankohtaan asti hakemusasiakirjat pidetään näh-

tävillä; 

8) tieto muistutusten ja mielipiteiden jättämiseksi; 

9) tieto mahdollisesta julkisesta kuulemistilaisuudesta; 

10) tieto mahdollisista lupahakemuksen johdosta käytävistä Suomen ja muun 

Euroopan unionin jäsenvaltion välisistä neuvotteluista, jotka koskevat toimin-

nasta aiheutuvia valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia; 

11) tieto siitä, sovelletaanko hankkeeseen ympäristövaikutusten arviointime-

nettelyä. 

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan hakemusasiakirjat on toimitettava kun-

taan pidettäviksi nähtävinä kuulutuksessa mainitussa paikassa. 

 

Asian käsittelyvaiheet ja asiassa saatu selvitys 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto on myöntänyt Leustun 
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Kaivu Ky:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan ja maa-

aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan kiviaineksen louhintaan ja murs-

kaukseen sekä pilaantumattomien maa-ainesteen vastaanottamiseen Vesangan 

kylässä sijaitsevalle  kiinteistölle . Kyseessä on uusi 

kallionottamisalue. Toiminta sijoittuu Jyväskylän yleiskaavan maaseutuelin-

keinojen alueelle. Alueella ei ole asemakaavaa. 

 

Hakemus on pantu vireille 28.5.2018. Hakemuslomakkeeseen on liitetty maa-

ainesten ottamissuunnitelma, jonka liitteenä on 29.3.2018 päivätty meluselvi-

tys. Hakemusta on täydennetty muun muassa 31.5.2018 päivätyllä meluselvi-

tyksellä. 

 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustau-

lulla. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan 8.6. – 

9.7.2018 yleisesti nähtävillä. Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu 8.6.2018 

sanomalehti Keskisuomalaisessa. Noin 500 metrin etäisyydeltä ottamisalueesta 

olevia kiinteistöjä on kuultu 5.6.2018 lähetetyllä virkakirjeellä. Lisäksi han-

ketta on esitelty asukastilaisuudessa Vesangassa 20.9.2018. 

 

Hakemusta on vielä täydennetty uusia meluntorjuntatoimenpiteitä (meluvallin 

korotus 3:sta 5:een metriin) sisältävällä, 28.9.2018 päivätyllä meluselvityksellä 

ja 21.9.2018 päivätyllä luontoselvityksellä. Asiakirjoista ei ilmene, että näistä 

täydennyksistä olisi tiedotettu. 

 

Muutoksenhakuvaiheessa luvanhakija on toimittanut hallinto-oikeudelle 

16.5.2019 päivätyn luontoselvityksen täydennyksen, jossa luontoselvitystä on 

päivitetty viitasammakon osalta. Selvityksen mukaan  kiinteistön 

alueelta ei havaittu viitasammakon lisääntymis- tai levähdyspaikoiksi soveltu-

via alueita. 

 

Muutoksenhakuvaiheessa luvanhakija on myös toimittanut hallinto-oikeudelle 

kaksi uutta meluselvitystä, jotka on päivätty 3.6.2019 ja 8.10.2019.  

 

Luvan mukaisen suunnitelma-alueen suuruus on 27,2 hehtaaria, josta varsinai-

nen ottamisalue kattaa 5,46 hehtaaria ja varastoalueet yhteensä 3,74 hehtaaria. 

Kiviaineksen kokonaisottomääräksi on ilmoitettu 390 000 m3 ja kalliomurs-

keen keskimääräiseksi vuosituotannoksi 100 000 tonnia. Lisäksi alueelle on 

tarkoitus tuoda muualta 47 500 m3 kaivumaita alueen maisemointia varten. Ki-

vimurskeen lisäksi toiminnasta syntyy kaivannaisjätteinä pintamaita, hakku-

tähteitä sekä kivipölyä ja -tuhkaa. 

 

Lähin vakituinen asuinrakennus sijaitsee noin 520 metrin etäisyydellä ottamis-

alueesta, vapaa-ajan asunto noin 430 metrin päässä ja rantasauna noin 330 

metrin päässä. Lähin luonnonsuojelualue on ottamissuunnitelman mukaan 

1850 metrin etäisyydellä ottamisalueesta. Lähimpään vesistöön eli Suolijär-

veen on ottamissuunnitelman mukaan etäisyyttä 130 metriä. Suunnitelma-alue 

ei ole pohjavesialuetta.  

 

Liikennöinti hankealueelta tapahtuu sorapintaista metsätietä pitkin päällystä-

mättömälle Vesangantielle (tie n:o 16683). 
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Meluselvityksen täydennyksessä 3.6.2019 on esitetty lisäkeinoja meluhaitan 

rajoittamiseksi, muun muassa kallioporauksen ajan rajoittamista 7 tuntiin päi-

vässä tai eri toimintojen yhtäaikaista rajoittamista. Meluselvityksen perus-

teella, kun otetaan huomioon laskentaepävarmuus, toiminnan aiheuttama me-

lutaso loma-asunnoilla on ohjearvon tasolla ollen 45 dB. Meluselvityksessä 

taulukossa 4 esitetyt melutasot eivät vastaa kaikilta osin liitekartoissa esitettyä. 

Meluselvityksen täydennyksen 8.10.2019 mukaan liikenteen aiheuttama melu 

ylittää melun päiväaikaisen ohjearvotason Vesankajärventien varrella sijaitse-

van neljän lomakiinteistön kohdalla ja yöaikaisen ohjearvotason kolmen loma-

kiinteistön kohdalla. Ohjearvot ylittyvät osittain myös ilman hankkeen aiheut-

tamaa liikennettä. Selvityksen mukaan liikenteen melua voidaan vähentää 

hankkeen liikennemääriä rajoittamalla. 

 

Melulaskennoissa on mukana 5 metriä korkea meluvalli. Meluvalli sijoittuu 

louhinta-alueen ulkopuolelle, lähinnä alueen itä-pohjoisreunalle kallion päälle. 

Päätöksestä ei käy selkeästi ilmi, pitääkö vallin olla valmis ennen louhinta- ja 

murskaustoiminnan aloittamista. Hakemuksessa esitetyn ottosuunnitelman mu-

kaan pintamaiden läjitysalue sijoittuu ottoalueen ulkopuolelle sen lähes koko-

naan kiertäen. Päätöksen mukaan alueelle tuotavat maa-ainekset ovat maise-

mointia varten. Meluvallin tarkempaa rakennetta ei ole esitetty hakemuksessa. 

Meluvallin rakentamisen ja maa-ainesten kuljetusten aiheuttamaa liikennettä ja 

siitä ympäröivälle asutukselle aiheutuvaa melua ei myöskään ole arvioitu. 

 

Oikeudellinen arviointi 

 

Lupahakemusta koskeva kuulutus on ollut puutteellinen siltä osin, ettei siitä 

ole käynyt ilmi ympäristönsuojeluasetuksen 11 §:n 1 momentin 2 kohdassa 

edellytetyllä tavalla hakijan yhteystiedot, 5 kohdassa edellytetyllä tavalla tie-

dot olennaisista päästöistä ja syntyvistä jätteistä sekä 11 kohdassa edellytetyllä 

tavalla tieto siitä, sovelletaanko hankkeeseen ympäristövaikutusten arviointi-

menettelyä. Asiassa on näin ollen tapahtunut kuulemisvirhe. 

 

Meluselvityksessä 28.9.2018 ja luontoselvityksessä 21.9.2018 ei ole saapumis-

merkintöjä, joten ei ole mahdollista saada täyttä varmuutta siitä, koska ne ovat 

saapuneet lupaviranomaiselle. Selvitysten päiväyksistä on kuitenkin pääteltä-

vissä, että ne ovat saapuneet kuulemisajan ja asukastilaisuuden 20.9.2018 jäl-

keen. Koska uusista selvityksistä ei ole asiakirjoista saatavan selvityksen pe-

rusteella tiedotettu, on asiassa tapahtunut kuulemisvirhe tältäkin osin.  

 

Asiassa on arvioitava kuulemisvirheiden merkitys. Pääsäännön mukaan kuule-

misvirhe, joka on saattanut vaikuttaa asianosaisen mahdollisuuteen esittää lu-

pakäsittelyssä mielipiteensä ja muistutuksensa hakemuksen johdosta, johtaa 

asian palauttamiseen riippumatta siitä, olisiko kuuleminen lupakäsittelyssä 

voinut johtaa erilaiseen lopputulokseen vai ei.  

 

Hakijan nimi ja toiminnan sijainti käyvät ilmi kuulutuksesta. Hankkeeseen ei 

ole sovellettu ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Kuulutuksessa on 

muun muassa kuvattu toimintaa, jota lupahakemus koskee, sekä ilmoitettu lisä-

tietojen antaja yhteystietoineen. Merkittävimmät puutteet ovat tietojen puuttu-

minen olennaisista päästöistä ja syntyvistä jätteistä ottaen huomioon, että ky-

seessä on uusi toiminta, sekä uusista selvityksistä tiedottamatta jättäminen.  
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Hallinto-oikeus katsoo, että kuulutusta ei ole pidettävä siinä määrin virheelli-

senä, että päätös tulisi yksinomaan sen johdosta kumota ja palauttaa uudelleen 

käsiteltäväksi, kun lisäksi otetaan huomioon, että hakemusasiakirjat ovat kuu-

lutusajan aikana olleet yleisesti nähtävillä. Kun kuitenkin otetaan huomioon 

myös se, että kuulutusajan jälkeen saapuneista, lupaharkinnan kannalta keskei-

sistä lisäselvityksistä ei ole tiedotettu ja että kyse on uudesta toiminnasta, on 

kuulemisvirheitä kokonaisuutena arvioituna kuitenkin pidettävä niin merkittä-

vinä, että rakennus- ja ympäristöjaoston päätös on kumottava. 

   

Luvanhakija on muutoksenhakuprosessin aikana toimittanut hallinto-

oikeudelle luontoselvityksen täydennyksen sekä uusia meluselvityksiä, jotka 

sisältävät lisää keinoja meluntorjuntaan. Vakiintuneen oikeuskäytännön 

mukaan hallinto-oikeus ei ota ensiasteena kantaa vasta valitusvaiheessa 

esitettyihin päästöjen lisätorjuntakeinoihin. Tällaisessa tilanteessa sääntönä on, 

että asia palautetaan lupaviranomaiselle. Lisäksi selvitykset ovat puutteelliset 

meluvallin rakenteen ja rakentamisesta aiheutuvan liikenteen ja melun osalta. 

Nämä tiedot ovat tarpeen asian ratkaisemiseksi ottaen huomioon etäisyydet 

lähimpiin häiriintyviin kohteisiin ja se, että kyse on uudesta toiminnasta. 

 

Johtopäätös 

 

Edellä esitetyn perusteella hallinto-oikeus kumoaa rakennus- ja ympäristöjaos-

ton päätöksen ja palauttaa asian rakennus- ja ympäristöjaostolle uutta käsitte-

lyä varten.  

 

Ennen uutta käsittelyä lupaviranomaisen tulee varata luvan hakijalle, mikäli 

tämä haluaa hakemustaan jatkaa, tilaisuus täydentää hakemustaan. Tämän jäl-

keen lupaviranomaisen on kuulutettava hakemus uudelleen ja muutoinkin tie-

dotettava hakemuksesta ympäristönsuojelulaissa säädetyllä tavalla sekä rat-

kaistava asia kokonaan uudelleen ottaen huomioon kaikki asiassa saatu selvi-

tys, mukaan lukien hallinto-oikeudelle tämän asian yhteydessä toimitettu selvi-

tys. 

 

Selvyyden vuoksi hallinto-oikeus toteaa, ettei se tällä päätöksellä ole ottanut 

kantaa maa-aines- ja ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiin tai lupamää-

räysten sisältöön.  

 

Valituksenalaisen päätöksen tultua tällä päätöksellä kumotuksi, on enempi lau-

suminen valituksessa esitetyistä valitusperusteista ja vaatimuksista tarpeetonta. 

 

4. Oikeudenkäyntikulut 

 

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen 

korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos 

erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä 

joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä tässä pykälässä ja 

75 §:ssä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen tehnee-

seen hallintoviranomaiseen. 
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Saman pykälän 2 momentin mukaan harkittaessa julkisen asianosaisen kor-

vausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti ai-

heutunut viranomaisen virheestä. 

 

Asian näin päättyessä ei ole kohtuutonta, että Leustun Kaivu Ky joutuu pitä-

mään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. 

 

Se, että hallinto-oikeus kumoaa lupaviranomaisen päätöksen myöntää lupa, ei 

vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yksinään ole peruste velvoittaa viran-

omaista taikka luvan hakijaa korvaamaan muutoksenhakijan oikeudenkäynti-

kuluja. Asiaa kokonaisuutena arvioitaessa lupaviranomaisen toiminta ei ole 

ollut siinä määrin virheellistä, että lupaviranomainen olisi velvoitettava kor-

vaamaan muutoksenhakijoiden oikeudenkäyntikulut. Asiassa ei ole myöskään 

ilmennyt perusteita velvoittaa Leustun Kaivu Ky:tä korvaamaan muutoksenha-

kijoiden oikeudenkäyntikuluja. Tämän vuoksi ei ole kohtuutonta, että muutok-

senhakijat joutuvat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.   

 

Sikäli kun muutoksenhakijat ovat vaatineet heiltä perittävän oikeudenkäynti-

maksun korvaamista toteaa hallinto-oikeus, että tuomioistuinmaksulain 9 §:n 3 

kohdan mukaan muutoksenhakijoilta ei asian näin päättyessä peritä oikeuden-

käyntimaksua. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus 

 

 Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen  

 

Jyväskylän kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto kuulutuksesta 

kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla 

nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätökseen voi hakea muutosta 

valittamalla. 

 

Muutoksenhaku  

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan 

tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-

teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 

annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätök-

sen tiedoksisaannista eli viimeistään 11.8.2021. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 01432/18/5701  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Patrick Sahlström 

ja Annukka Lagerstam sekä luonnontieteiden hallinto-oikeustuomari Saara 

Juopperi. Asian on esitellyt Annukka Lagerstam. 

 

 

 

 

 

 

Patrick Sahlström  Saara Juopperi 

 

 

 

 

 

 

Annukka Lagerstam   

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Laura Leinonen 

ma. lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 01432/18/5701  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu  asiakumppaneineen, maksutta 

Prosessiosoite: AA Esa Puranen 

Asianajotoimisto Puranen, Kiviluoto & Co Oy 

 

Jäljennös maksutta 

Leustun Kaivu Ky 

Prosessiosoite: AA Heikki Taulaniemi 

Asianajotoimisto Alfa Oy  

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto 

 

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto 

 

Jyväskylän kaupunginhallitus 

 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

JS / LL 
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 

Valitusluvan myöntämisen perusteet 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 

myönnettävä, jos:  

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhte-

näisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 

olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

Valitusaika 

 

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-

oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 

katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-

nista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 

Valituksen sisältö  

 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 

- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valitta-

jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-

nittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämi-

seen on mainittu peruste 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 

- vaatimusten perustelut 

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valitta-

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

malle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa 

yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 

 

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 

joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 

liitettävä valitukseen valtakirja. 

 

Valituksen toimittaminen  

 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 

perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 

myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 

Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 

kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperi-

muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




