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ASIA 
 

JJ Kaivin & Kallio Oy on 15.2.2017 toimittanut Turun kaupungin ympäristön-
suojeluun ympäristönsuojelulain 35 § mukaisen ympäristölupahakemuksen, 
joka koskee tilapäistä kiviaineksen murskaamista siirrettävällä murskauslai-
toksella sekä kiviaineksen varastointia alueella.  

 
Kyseessä on tonttien esirakentaminen niiden asemakaavan mukaista käyttö-
tarkoitusta varten. Maisematyöluvalla louhittu kiviaines jalostetaan louhinta-
paikalla murskaamalla ja seulomalla se siirrettävällä murskauslaitoksella eri 
lajitteiksi. Osa murskeesta hyödynnetään alueella. Lupaa murskaukselle hae-
taan 31.12.2023 asti. Mahdollisesti työ saadaan valmiiksi jo aikaisemmin.  

 
Toiminnanharjoittaja on hakenut lupaa toiminnan aloittamiseksi ennen lupa-
päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. 

 
LUVAN HAKIJA 

 
JJ Kaivin & Kallio Oy 

 
Sepänmäentie 1 

 
21250 Masku 

 
Y-tunnus 1070363-1 

 
Hakijan yhteyshenkilönä toimii Juhani Aamurusko, Stenex Oy. 

 
LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 
Toiminta sijoittuu Pernon alueelle Naantalintien eteläpuolelle ja Pernontien 
länsipuolelle, teiden välittömään läheisyyteen. Etelässä toiminta-alue rajoittuu 
rautatiehen. Kohteeseen kuljetaan Pernontien kautta. Toimintaa harjoitetaan 
kiinteistöillä 853-65-60-1, 853-65-60-2, 853-65-60-3, 853-65-60-4, 853-65-59-
1, 853-65-59-2, 853-65-59-3, 853-65-59-4 sekä osalla yleistä katualuetta 853-
65-9901-0. Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) 6712555 pohjoinen (N) ha 233280 
itä (E). 

 
Hakemus koskee tilapäistä murskauslaitoksen toimintaa ja kiviaineksen tila-
päistä varastointia. Kyseessä on samoilta tonteilta louhitun kiviaineksen murs-
kaaminen erilaisiksi mursketuotteiksi. Osa tuotetusta murskeesta käytetään 
alueen maanrakentamiseen. Pääosa murskeesta myydään ja kuljetetaan alu-
eelta pois. Lupaa haetaan seitsemäksi vuodeksi. Murskausta tehdään jak-
soissa, joita on vuodessa 2 – 3 ja yhden jakson pituus vaihtelee 1 – 2 kuukau-
den välillä. On arvioitu, että vuosittain murskauspäiviä olisi noin 50. Laitok-
sella työskentelee murskauksen aikana keskimäärin kolme henkilöä ja muuna 
aikana mahdollisesti yksi henkilö. 
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Toiminta-alueella on siirrettävän murskauslaitoksen lisäksi pyöräkuormaajia 
ja/tai kaivinkone siirtelemässä ja lastaamassa kiviainesta. Kaikki koneet ja 
laitteet ovat siirrettäviä ja tuodaan alueelle murskausjakson ajaksi. Jakson ul-
kopuolisina aikoina voi alueella olla kiviaineskuormien lastausta varten pyörä-
kuormaaja. 

 
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 
Kiviaineksen murskaaminen on ympäristölupavelvollista toimintaa ympäristön-
suojelulain 27 § 1 momentin mukaan. Päätöksessä sovelletaan murskauksen 
osalta lisäksi Valtioneuvoston asetusta (800/2010) kivenlouhimojen, muun 
kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta.  

 
Yli 50 vuorokautta kestävä murskaus on lupavelvollisia ympäristönsuojelulain 
liitteen 1 taulukon 2 kohtien 7 e mukaan. 

 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on asiassa toimivaltainen Valtioneu-
voston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) § 2 kohdan 6 b mukai-
sesti.  

 
Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta on delegoinut ympäristön-
suojelujohtajalle päätösvallan ratkaista ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaiset 
ympäristöluvat.   

 
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOI-
TUSTILANNE 

 
Maakuntakaavassa alue on virkistysaluetta ja osin teollisuustoimintojen alu-
etta. Yleiskaavassa 2020 alue on palvelujen ja hallinnon aluetta, tuotanto- ja 
varastoaluetta sekä virkistysaluetta. 

 
Asemakaavan mukaan tontit 853-65-59-1, 853-65-59-2, 853-65-59-3, 853-65-
60-1, 853-65-60-2 ovat teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T). 
Tontit 853-65-59-4 ja 853-65-60-4 ovat yhdyskuntateknistä huoltoa palvele-
vien rakennusten ja laitosten korttelialuetta (ET-1). Tontti 853-65-60-3 on toi-
mitilarakennusten korttelialuetta (KTY) ja tontti 853-65-9901-0 yleistä aluetta 
(KATUALUE). 

 
Luvanhakija on tehnyt kyseisten tonttien maanomistajan eli Turun kaupungin 
kanssa vuokrasopimuksen, joka on voimassa enintään vuoden 2023 loppuun 
asti. 

 
Louhintaa koskien on käsittelyssä 15.2.2017 toimitettu ympäristönsuojelulain 
118 §:n mukainen ilmoitus meluavasta toiminnasta, josta on annettu erillinen 
päätös. 

 
Turun kaupungin rakennuslautakunta on kokouksessaan 23.3.2017 § 144 hy-
väksynyt kyseisiä tontteja koskevan maisematyölupahakemuksen, joka sallii 
alueella suoritettavan louhinnan. Päätöksen mukaan osa kaikista kiinteistöistä 
tasataan louhimalla asemakaavan mukaista käyttöönottoa varten. Päätök-
sessä on annettu noudatettavaksi useita ehtoja.   

 
LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ  
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Toiminnan sijoittumisalueen maaperä on kalliomaata, jossa on maanpeitettä 
enintään metrin paksuinen kerros. Pintamaata on enintään noin 10 cm pak-
suinen kerros. Alueella on paikoin kalliopaljastumia. Maanpinnan korkeustaso 
vaihtelee ja korkein kohta on alueen keski-koillisosassa, josta maanpinta las-
kee kohti toiminta-alueen reunoja. Korkeimmillaan maanpinta on noin +27,5 
m mpy ja alue louhitaan tasolle +14,30…+18,60 m mpy.  

 
Toiminta-alue sijaitsee taajama-alueella noin 4,5 km Turun keskustan luoteis-
puolella ja noin 400 metrin päässä Raision rajasta ja 1,1 kilometrin päässä 
merialueen rantaviivasta. Alue sijaitsee lähellä Pansion telakka-aluetta sekä 
Pernon asuinaluetta eikä ympäristö ole luonnontilainen. Alueelle kuljetaan 
pääasiassa Pernontien kautta. Länsipuolinen metsäalue kuuluu Meyerin te-
lakka-alueeseen. Telakkaan on etäisyyttä noin 500 metriä. Lähin luonnonsuo-
jelualue, Ankkurikylän jalopuumetsikkö sijaitsee alueen lounais-eteläpuolella 
noin 350 metrin päässä. Muut suojelualueet ovat yli kilometrin etäisyydellä. 

 
Lähiympäristössä ei ole luonnonsuojelukohteita tai tiedossa olevia uhanalais-
ten lajien esiintymiä, joihin toiminnalla olisi vaikutusta. Alueen lähellä kulkee 
ulkoilureitti. 

 
Lähimmät yksittäiset asuinrakennukset sijaitsevat toiminta-alueen eteläpuo-
lella noin 120 metrin päässä ja kaakkoispuolella noin 200 metrin päässä. Toi-
minta-alueen ja lähimmän asuinrakennuksen välissä kulkee rautatie. Naanta-
lintien pohjoispuoliset asuinrakennukset ovat lähimmillään noin 360 metrin 
päässä toiminta-alueen rajasta. Lähimmät tiheään asutut alueet sijaitsevat 
luoteis-, pohjois- ja koillispuolella sekä etelä- ja kaakkoispuolella. Etäisyys on 
lähimmillään 300 metriä. 

 
Virkistysalueista lähin on asemakaavaan merkitty VL-alue rautatien eteläpuo-
lella. Toiminta-alueella ja sen ympäristössä kulkee kaupungin ulkoilureitti Paa-
vonpolku. 

 
Kohteen itäpuolella lähimmillään noin 200 metrin päässä virtaa etelää kohti 
puro, joka toiminta-alueesta etelään noin 250 metrin päässä kääntyy lounaa-
seen ja laskee mereen Valkamalahdessa noin 1,3 km päässä toiminta-alueen 
lounaispuolella.  

 
Kyseessä ei ole luokiteltu pohjavesialue. Lähin pohjavesialue (Lietsala, tun-
nus 0252901) sijaitsee vajaan 5 kilometrin päässä luoteessa. 

 
Toiminta-alueen eteläpuolella kiinteistöllä Vanha-Perno 853-493-1-112 sijait-
see talousvesikäytössä oleva porakaivo. Vettä ei käytetä ruokavetenä. Kai-
vosta on 31.1.2017 otettu vesinäyte ja laadittu kaivokortti. 

 
Lähin yksittäinen asuinrakennus (Vanha Perno) sijaitsee toiminta-alueen ete-
läpuolella noin 120 metrin päässä työkohteen ollessa alkuvaiheessa. Työn 
siirtyessä länteen toiminta-alueen tontit 853-65-59-2 ja 853-65-59-1 kaartuvat 
etelää kohden, jolloin Öölanninkadun rivitalot ovat toiminta-alueen reunasta 
noin 120 metrin päässä. Kaakkoispuolella lähin yksittäinen (Komero) asuin-
talo on 200 metrin päässä. Pohjoispuolella, Raision kaupungin puolella noin 
360 metrin päässä toiminta-alueen lähimmästä reunasta sijaitsee useita 
asuintaloja. Lähimmät tiheään asutut alueet sijoittuvat työmaan luoteis-, poh-
jois- ja koillispuolille sekä etelä- ja kaakkoispuolille. Lähimmät päiväkodit ovat 
toiminta-alueen kaakkoispuolella (600 m) ja koillispuolella (600 m). 
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Työmaan ja häiriintyvien kohteiden väliin jää joka tilanteessa metsää eikä työ-
maalta ole suoraa näköyhteyttä niihin.  

 
MURSKAUSLAITOKSEN TOIMINTA 

 
Murskauslaitoksen sijoittaminen 

 
Toiminta-alueen maanpinnan korkeustaso vaihtelee ja korkeimmillaan (+27,5 
m mpy) se on alueen keski-koillisosassa, josta maanpinta laskee kohti alueen 
reunoja. Toiminta-alue louhitaan asemakaavan mukaista esirakentamista var-
ten suunnitelmapiirustusten mukaiseen korkeuteen +14.30 …+18.60 m. 

 
Ensimmäiseksi louhitaan ja tasataan tontit 853-65-59-3 ja 853-65-60-3. Murs-
kauslaitoksen sijoitetaan ensivaiheessa toiminta-alueen koillisosan tontille 
853-65-60-3. Tontin 853-65-59-3 alueelle sijoitetaan murskeen varastoalue 
sekä alueelta kuorituista pintamaista kootut kasat. Louhinnan edetessä murs-
kauslaitos siirtyy länteen ja pohjoiseen. Laitoksen sijoituspaikka on aina tont-
tien sisäosissa, ei niiden etelä- ja pohjoisreunassa. Murskauslaitos sijoittuu 
toiminta-alueella mahdollisuuksien mukaan louhintarintauksen suojaan.  

 
Louhe ja murske varastoidaan murskepintaisella pohjalla ja alueen sisäinen 
kuljetusreitistö on murskepintaista. Kasat pyritään sijoittamaan mahdollisim-
man lähelle murskauslaitosta melun ja pölyn leviämisen estämiseksi.  

 
Murskauskalusto  

 
Murskauskalustona käytetään siirrettävää murskauslaitosta. Sen koko mää-
räytyy kiviaineksen ominaisuuksien, tuotettavan lajitteen ja käytössä olevan 
tilan perusteella. Laitos koostuu esi-, väli- ja jälkimurskaimista, hihnakuljetti-
mista ja seuloista. Esimurskaimena käytetään yleensä leukamurskainta. Väli- 
tai jälkimurskaimina on usein kartio- tai karamurskain. Käyttöenergia tuote-
taan polttomoottorilla. Kiviaineksen siirtelyyn käytetään kevytöljykäyttöistä kai-
vinkonetta ja pyöräkuormaajia. 

 
Polttoaineen varastointi ja kulutus 

 
Polttoainetta varastoidaan alueella vain työkoneiden ja murskauslaitoksen tar-
vetta vastaava määrä. Varastosäiliöt ovat alueella ainoastaan silloin kun alu-
eella on myynti- tai murskaustoimintaa. Säiliöt ovat alle 10 m3:n vetoisia lukit-
tuja kaksoisvaippasäiliöitä, joissa on ylitäytön estävä sulkuventtiili ja lapones-
tojärjestelmä. Säiliöt täyttävät vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsitte-
lyn turvallisuutta koskevan lain (390/2005) vaatimukset. Tankkauspaikka ja 
varastosäiliöt sijoitetaan pohjaltaan tiivistetylle alueelle, jolle on varattu paikka 
tontin 853-65-59-3 koilliskulmasta läheltä Pernontietä. Kuljetuskalustoa ei tan-
kata tai huolleta alueella. 

 
Murskauslaitoksen ja työkoneiden käyttämän kevyen polttoöljyn suurin kulu-
tus on 180 tonnia vuodessa ja keskimääräinen kulutus 125 tonnia. Lisäksi 
vuoden aikana käytetään alle 200 litraa öljyä ja voiteluaineita, jotka varastoi-
daan omissa astioissaan, pohjalta suojatussa ja lukittavassa varastokontissa.  

 
Toiminta-ajat 

 
Ympäristölupaa murskaukselle haetaan seitsemäksi vuodeksi eli vuoden 
2023 loppuun. Työ voi kuitenkin valmistua aikaisemmin. Murskaus suoritetaan 
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vuosittain 2 – 3 jaksossa, jonka pituus on 1 – 2 kuukautta kerrallaan. Murs-
kausta ei tehdä juhannuksen ja heinäkuun lopun välisenä aikana. Murskaus-
laitoksen arvioidaan olevan toiminnassa noin 50 työpäivän ajan vuodessa. 
Murskauskalusto kuljetetaan välillä pois alueelta. Kulloisenkin toimintajakson 
pituuteen vaikuttaa irrotetun louheen määrä ja murskeen menekki.  

 
Murskausjakson aikana kiviainesta murskataan arkisin maanantaista perjan-
taihin klo 7.00 – 19.00. Kuormausta ja kuljetusta voi olla myös murskausjak-
son ulkopuolisina aikoina ja sitä tehdään arkisin klo maanantaista perjantaihin 
klo 6.00 – 22.00. Kuljetusta ja kuormausta voi olla myös lauantaisin. 

 
Liikenne 

 
Toiminnasta aiheutuvan raskaan liikenteen määrä on noin 50 – 100 käyntiä 
työpäivässä. Lisäksi on alueelle suuntautuvaa työntekijöiden henkilöautolii-
kennettä. 

 
Murskekuljetukset ohjautuvat todennäköisesti pääasiassa Naantalintielle ja 
muille vilkkaasti liikennöidyille pääväylille. Murskeen käyttökohteet eivät ole 
tiedossa, joten tarkat ajoreitit eivät ole etukäteen tiedossa. 

 
TUOTANTOMÄÄRÄT JA -KAPASITEETTI 

 
Murskattavan kalliolouheen kokonaismäärä on noin 280.000 kiintokuutiomet-
riä (m3ktr) eli 750.000 tonnia. Vuodessa murskataan keskimäärin 100.000 – 
150.000 tonnia. Toiminnan aikana murskeen päivätuotanto on noin 3.000 ton-
nia, mutta se voi vaihdella 1.500 ja 5.000 tonnin välillä. 

 
Osa murskeesta hyödynnetään toiminta-alueen tonttien rakentamisessa ja 
osa myydään ja kuljetetaan muualle heti murskauksen jälkeen tai välivaras-
toinnin jälkeen.  

 
Pölynsidonnassa käytettävää vettä varastoidaan säiliössä ja sen maksimiku-
lutus on 5 m3 päivässä. Talousvesi tuodaan erikseen. 

 
YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 

 
Toiminnan yleiset vaikutukset ympäristöön 

 
Toiminnalla ei ole merkittäviä vaikutuksia ihmisen viihtyisyyteen tai tervey-
teen. Toiminta järjestetään siten, etteivät valtioneuvoston melutason ohjearvot 
ylity asuinrakennusten kohdalla, jolloin haitta rajoittuu mahdollisesti ajoittai-
seen viihtyvyyshaittaan terveysvaikutusten sijaan.  

 
Murskauksesta saattaa aiheutua tilapäistä viihtyvyyshaittaa toiminta-alueen 
läheisyydessä sijaitsevilla ulkoilureitillä ja virkistysalueella. Työaikaa rajoitta-
malla mahdollistetaan haitaton virkistyskäyttö iltaisin ja viikonloppuisin. Murs-
kaustoiminnan ollessa jaksottaista mahdollista meluhaittaakin on vain ajoit-
tain. 

 
Toiminta järjestetään siten, etteivät valtioneuvoston ilmanlaadun ohjearvot 
ylity lähiympäristössä. Haitat rajoittuvat myös pölyn osalta ajoittaisiin viihty-
vyyshaittoihin terveyshaittojen sijaan. 
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Murskauksella ei oleteta olevan vaikutusta lähimmän asuinrakennuksen ta-
lousvesikäytössä olevaan kaivoon, eikä sitä kautta ihmisen terveyteen.(Kaivo-
vesi on tutkittu luvanhakijan toimesta 6.2.2017 ja lausunnon mukaan vesi täyt-
tää yksittäisen kotitalouden talousvedelle annettavat laatuvaatimukset ja –
suositukset lukuun ottamatta arseeni- ja fluoridipitoisuutta ja väriä.) 

 
Jätevedet ja jätteet  

 
Tuotantotoiminnassa ei muodostu jätevesiä. 

 
Alueella syntyy pääasiassa sosiaalitilojen sekajätettä, WC-jätettä ja –jäteve-
siä. Yhdyskuntajätettä arvioidaan muodostuvan alle 2000 kg vuodessa. Jät-
teet lajitellaan jäteastioihin ja paikallinen jätehuoltoyhtiö huolehtii kuljetuk-
sesta.  

 
Koneiden ja laitteiden kunnossapidosta muodostuu vähäinen määrä öljyisiä 
vaarallisia jätteitä sekä muita vaarallisia jätteitä, kuten akkuja, paristoja ja öl-
jynsuodattimia. Määräksi arvioidaan noin 200 kg vuodessa. Jätteet lajitellaan, 
varastoidaan omissa jäteastioissaan tiiviissä ja lukitussa varastokontissa. 
Vaaralliset jätteet toimitetaan säännöllisin väliajoin käsittelypaikkaan, jolla on 
lupa niiden vastaanottamiseen. 

 
Maaperä ja pintavedet 

 
Toiminnalla ei ole vaikutusta alueen pintavaluntatilanteeseen, koska huleve-
siä ei muodostu merkittäviä määriä. Mahdolliset hulevedet imeytyvät maan-
pinnan murskekerrokseen. 

 
Normaalilla toiminnalla ei katsota olevan vaikutusta alueen tai sen lähiympä-
ristön maaperään.  Alueelle varataan riittävästi imeytysmateriaalia ja öljynke-
räysvälineitä öljy- ja polttoainevuotoja varten.  

 
Päästöt ilmaan 

 
Pölyä muodostuu louheen jatkojalostuksen aikana murskauksesta, varastoin-
nista, kuormauksesta ja työmaaliikenteestä. Polttoprosessiperäisiä päästöjä 
(typenoksidit, rikkidioksidi, hiilidioksidi ja pienhiukkaset) aiheutuu murskauk-
seen ja seulontaan tarvittavan energian tuotannossa sekä kiviaineksen siirte-
lyyn ja kuljettamiseen tarvittavista työkoneista ja kuorma-autoista. Toiminta 
järjestetään siten, ettei valtioneuvoston asetuksessa ilman laadusta annetut 
ohjearvot ylity.  

 
Kokonaisvuosipäästöksi on arvioitu noin 3 – 5 t typenoksideja, 0,002 – 0,003 t 
rikkidioksidia, 9 – 12,5 t hiukkasia ja 320 – 460 t hiilidioksidia. Työkoneiden 
keskimääräiset päästöt on laskettu VVT:n LIPASTO-laskentajärjestelmän pe-
rusteella murskeen keskimääräisen ja enimmäistuotantomäärän mukaan.  

 
Murskauksessa syntyviä pölypäästöjä vähennetään murskauslaitoksen osien 
kotelointien lisäksi kiviaineksen putoamiskorkeuden säätelyllä ja tarvittaessa 
kastelulla. Polttoprosessipäästöt minimoidaan huoltamalla koneet säännölli-
sesti ja pitämällä laitteet hyvässä kunnossa. Liikenteen aiheuttamaa tien pö-
lyämistä estetään pitämällä ajonopeudet toiminta-alueella alhaisina ja tarvitta-
essa kastelemalla ajoreitit. 

 
Melu  
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Louhetta murskataan vain ajoittain, joten meluhaitta ei ole jatkuvaa. Ulkoilurei-
teille ja virkistysalueelle melusta aiheutuvaa häiriötä vähennetään rajoitta-
malla työaikaa, jolloin ympäristön häiriötön virkistyskäyttö on mahdollista iltai-
sin ja viikonloppuisin. 

 
Toiminnasta aiheutuvasta melusta on teetetty 7.2.2017 valmistunut selvitys 
asiantuntijalla (Promethor Oy, Raportti PR4001-Y01). Meluselvityksessä on 
huomioitu myös samalla alueella tapahtuvan louhinnan (kallionporaus ja riko-
tin) ja pyöräkuormaajan melupäästöt. Lähtömelupäästöinä on käytetty Pro-
methor Oy:n vastaavissa kohteissa suorittamien melumittausten tuloksia ja 
melupäästöarvot on esitetty oktaavikaistoittain ja A-painotettuina kokonais-
äänitehotasoina LWA, jotka ovat seuraavat: 

 
kiven murskauslaitos          123 LWA 

 
rikotin                                  115 LWA 

 
poravaunu                          122 LWA 

 
pyöräkuormaaja                 105 LWA 

 
Koneiden ja laitteiden melupäästöt kuvaavat tasoa, kun laite työskentelee täy-
dellä teholla. Laskennassa on huomioitu laitteiden todelliset käyttötehot työs-
kentelyn aikana, mikä murskauslaitoksella on 100 %, rikottimella ja poralla 
noin 50 % ja pyöräkuormaajalla noin 75 % koko toiminta-ajasta. Kuljetuksen 
aiheuttama melu lähimmille asuinrakennuksille on merkityksettömän pieni 
eikä sitä ole huomioitu laskennassa. Yleisen käytännön mukaisesti myöskään 
lyhytaikaista räjäytysmelua ei ole huomioitu. 

 
Melun leviämistä lähimmille asuinrakennuksille estetään sijoittamalla murs-
kauslaitos louhintarintauksen suojaan aina kun se on mahdollista. Lisäksi me-
lun leviämistä torjutaan murskeen varastokasojen ja pintamaakasojen sijoitte-
lulla. Louhinta alkaa itäisiltä tonteilta (Pernontie) ja etenee länteen. 

 
Melulaskentatulokset 

 
Toiminnan alkuvaiheessa louhe murskataan tontilla 853-65-60-3. Jotta melu-
taso ei lähimmän (etelä- ja kaakkoispuolella) asuinrakennuksen kohdalla ylitä 
melutason päiväohjearvoa 55 dB(A), tulee murskauslaitoksen eteläpuolisen 
tontin 853-65-59-3 kohdalle heti toiminnan alkuvaiheessa kasata pintamaata 
ja murskeen varastokasoja. Sijoittamalla em. tontille yhtenäinen 8 metriä kor-
kea varastokasa, joka ulottuu tontin 853-65-59-3 länsireunasta itäreunaan, 
alittaa melutaso raja-arvon kaikkien rakennusten kohdalla.  

 
Tilanteessa, jossa louhinta on edennyt alueen länsireunaan asti, mutta läntis-
ten tonttien 853-65-60-1 ja 853-65-60-2 pohjoisosat ovat vielä louhimatta, es-
tää louhintarintaus melun leviämisen pohjoiseen ja etelään. Murskauslaitos on 
siinä tilanteessa sijoitettu em. tonteille. Tarvittaessa tulee parantaa melusuo-
jausta kaakon suuntaan pitämällä tontilla 853-65-59-3 sijaitsevat varastokasat 
noin 8 – 10 metrin korkuisina kuten murskauksen alkuvaiheessa. Vaihtoehtoi-
sesti melun leviämisen estämiseksi voidaan murskauslaitoksen kaakkoispuo-
lelle enintään muutaman kymmenen metrin etäisyydelle sijoittaa noin 5 – 6 
metriä korkea murskeen varastokasa. Tarve melusuojaukseen tulee selvittää 
mittauksella. 
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Kun tontit 853-65-60-1 ja 853-65-60-2 on kokonaan louhittu, tulee murskaus 
louhinnan loppuvaiheessa suorittaa tontilla 853-65-60-2, jonka pohjoisosaan 
jää korkeampi kallioseinämä estämään melun leviämistä pohjoiseen. Jotta 
melu ei lähimmän eteläpuolisen asuinrakennuksen kohdalla ylitä melutason 
raja-arvoa, voidaan murskauslaitoksen läheisyyteen, enintään muutaman 
kymmenen metrin etäisyydelle, sijoittaa noin 5 – 6 metriä korkea varastokasa. 

 
Viimeisessä vaiheessa louhitaan tontit 853-65-59-1 ja 853-65-59-2 pohjoi-
sesta etelään edeten. Murskauslaitos sijoitetaan louhintarintauksen läheisyy-
teen, jolloin se estää melun leviämisen etelä- ja kaakkoispuolen asuinraken-
nusten suuntaan. Tarvittaessa melun leviämistä pohjoissuuntaan voidaan es-
tää sijoittamalla varastokasa murskauslaitoksen pohjoispuolelle. Pohjoispuoli-
siin asuinrakennuksiin on kuitenkin etäisyyttä yli 500 metriä, joten melunsuo-
jaustarve on epätodennäköinen. 

 
Melutason laskennallisen mallinnuksen perusteella murskaustoiminnan ai-
heuttama päiväajan keskiäänitaso alittaa Vna 800/2010 melutason raja-arvon 
55 dB(A) ympäristön asuinrakennuksilla, kun melun leviämisen estämiseen 
kiinnitetään huomiota toiminnan kaikissa vaiheissa. Etenkin eteläpuolisiin 
asuinrakennuksiin nähden murskauslaitos tulee kaikissa tilanteissa sijoittaa 
louhintarintauksen tai riittävän suuren varastokasan taakse. Mikäli varasto-
kasa voidaan sijoittaa muutaman kymmenen metrin etäisyydelle murskauslai-
toksesta, riittävä kasan korkeus on noin 5 – 6 metriä. Tätä kauempana sijait-
sevan varastokasan suositeltava korkeus on 8 – 10 metriä. 

 
Laskennan tuloksiin ei ole lisätty melun mahdollisesta iskumaisuudesta johtu-
vaa korjausta, koska sitä ei voida mallinnuksen avulla selvittää. Toiminta tulee 
mahdollisuuksien mukaan järjestää siten, että iskumaista melua ei aiheudu. 
Iskumaisuus selvitetään tarvittaessa toiminta-alueen ympäristössä suoritetta-
villa mittauksilla toiminnan käynnistyttyä. Jos melun havaitaan olevan isku-
maista ja raja-arvo tästä johtuen ylittyy, tulee suojaustoimenpiteitä parantaa 
esimerkiksi varastokasojen sijoittelulla. 

 
POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 
Murskaustoiminnassa merkittävin ympäristöriski on öljyvahinko esimerkiksi 
työkoneiden letkurikkojen, varastosäiliöiden vuodon tai tulipalon yhteydessä. 
Koko henkilöstö on tietoinen toimintatavoista tällaisen vahingon sattuessa. 
Toiminta-alueelle varataan riittävät välineet vahingon rajaamiseen ja torjun-
taan, kuten imeytysturvetta tai vastaavaa materiaalia sekä alkusammutuska-
lusto. Polttoaineen varastosäiliöiden vuotojen estämiseksi säiliöt ovat kaksi-
vaippaisia tai varustettu vähintään säiliön tilavuutta vastaavalla katetulla 
suoja-altaalla sekä ylitäytön estimellä ja lukolla. Säiliöt varustetaan laponesto-
järjestelmällä. Vuotojen ehkäisemiseksi koneet ja laitteet huolletaan säännölli-
sin väliajoin. 

 
Poikkeustilanteessa koneet ja laitteet pysäytetään ja mahdollinen vika korja-
taan. Onnettomuuksista ilmoitetaan välittömästi Turun kaupungin pelastus- ja 
ympäristöviranomaisille sekä ELY-keskukseen. Tarvittaviin toimiin ryhdytään 
välittömästi vahingon aiheuttamien haittojen leviämisen estämiseksi. 

 
TOIMINNAN TARKKAILU 

 
Laitoksen toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan päivittäinen 
työaika, tuotantomäärä, tehdyt tarkastukset, huollot, toiminnan keskeytykset 
ja poikkeavat tilanteet sekä alueella muodostuvat jätteet. 
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Syntyvää melua ja pölyä seurataan jatkuvasti aistinvaraisesti laitoksen toimin-
nan aikana. Ympäristöön kantautuvaa melua mitataan ympäristölupapäätök-
sen edellyttämällä tavalla lähimmissä mahdollisesti melusta häiriintyvissä koh-
teissa. Tarvittaessa melumittaukset ja analysointi tehdään ympäristöministe-
riön ohjeen 1/1995 ”Ympäristömelun mittaaminen” mukaisesti. Muita murs-
kaustoiminnan ympäristövaikutuksia tarkkaillaan lupaviranomaisen edellyttä-
mällä tavalla. 

 
Käyttöpäiväkirjan ja jätekirjanpidon tiedoista kootaan raportti, joka toimitetaan 
vuosittain Turun kaupungin ympäristönsuojeluun. 

 
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 
Lupahakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla 21.4. – 5.5.2017 Turun kau-
pungin ilmoitustaululla ja Turun kaupungin internetsivuilla ja julkaistu kuulutus 
Turun Sanomissa 19.4.2017. Lisäksi asiasta on kirjeitse erikseen tiedotettu 
lähimmille asukkaille. 

 
Asukkaiden pyynnöstä luvanhakija järjesti asukkaille hankkeen esittelytilai-
suuden 9.5.2017 Pernossa.  Tilaisuudesta on laadittu muistio. 

 
Tarkastus 

 
Toimintaan liittyen on käyty useita neuvotteluja ja toiminta-alueeseen on käyty 
tutustumassa paikan päällä ennen hakemuksen vireille tuloa.   

 
Lausunnot 

 
Raision kaupungin (20.4.2017) lausunnossa todetaan, että toiminta-alue sijait-
see useamman asuinalueen välittömässä läheisyydessä ja tämän takia melun 
ja pölyn torjuntaan on kiinnitettävä erityistä huomiota noudattamalla kiven-
louhinnan ja –murskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston 
asetuksen (800/2010) 4 ja 6 §:n määräysten mukaisesti. Laitos on sijoitettava 
toiminta-alueelle siten, että louhe-, murske- ja pintamaakasat toimivat melun 
leviämisen esteenä häiriintyvien kohteiden suuntiin. Kasojen koko tulee pitää 
riittävän suurena. Pölyäminen tulee estää koteloinnein, maa- ja louhekasojen 
sijoittelulla sekä tarvittaessa louhetta ja tiestöä kastelemalla. Toiminnasta ai-
heutuvan lisääntyvän liikenteen haittoja on tarvittaessa ehkäistävä ajoneuvo-
jen nopeutta vähentämällä. Kuormien pölyämisen estämisestä tulee huoleh-
tia. Mikäli kuormaus ja kuljetus sallitaan myös lauantaisin, tämän tulee tapah-
tua vain erityisistä syistä ja toiminta-aikoja rajoittamalla. 

 
Ympäristöterveydenhuolto on 21.4.2017 antamassaan lausunnossa todennut, 
että tärkeimpänä toiminnan aiheuttamana terveyshaittana pidetään melua. 
Toiminta tulee järjestää niin, että melutaso ei asutuksen läheisyydessä ylitä 
ohjearvoja 55 dB(A) (LAeq) klo 7 – 22 eikä klo 22 – 7 välisenä aikana 50 
dB(A)(LAeq). Melutasojen todelliset tasot on varmennettava mittauksin toimin-
nan ollessa käynnissä. Pölypäästöjen osalta toiminta on järjestettävä niin, 
ettei siitä aiheudu terveyshaittaa.  

 
Muistutukset ja mielipiteet 

 
As Oy Kartanonhelmi, Öölanninkatu 4, on 21.4.2017 jättänyt 13 asukkaan al-
lekirjoittaman muistutuksen kivenmurskaamon melu-, pöly- ja liikennehaittoja 
vastaan. 
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TVT Asunnot Oy, Öölanninkatu 4, toteaa 21.4.2017 toimittamassaan muistu-
tuksessa olevansa huolestunut kivenmurskaamon mahdollisesti aiheutta-
masta tärinästä ja melusta. Taloyhtiö vaatii jatkuvaa tärinämittausta kiinteistöl-
leen Öölanninkatu 4 ja kiellon muulle kuin päiväsaikaan tapahtuvalle kovaää-
niselle työlle. 

 
Raisiosta, toiminta-alueen pohjoispuolelta, toimitettiin 21.4.2017 yhteensä 18 
henkilön allekirjoittama muistutus, josta ei ilmene asukkaiden asuinpaikkoja. 
Muistutuksessa viitataan toiminnasta aiheutuvaan pitkäaikaiseen haittaan ja 
murskauksen sopimattomuuteen asuinalueelle. Pölynpoiston onnistumista 
kastelulla epäillään kuten myös suojaavien kallioseinämien olemassa oloa.  

 
Luvanhakijan vastine 

 
Luvanhakija on toimittanut 17.5.2017 vastineen lausunnoissa, muistutuksissa 
ja mielipiteessä esiin nousseista asioista. Melun osalta vastineessa viitataan 
meluselvitykseen ja siinä esitettyihin melusuojauksiin, joiden avulla melutasot 
saadaan pysymään raja-arvojen alapuolella lähimpienkin asuinrakennusten 
kohdalla. Meluntorjunnan keinoina käytetään murskauslaitoksen sijoittamista 
toiminta-alueen pohjatasolle, louhinnan suunnittelua ja varastokasojen hyväk-
sikäyttöä. Murskausta ei ole mahdollista aloittaa ennen louhintaa, joten murs-
kauslaitos voidaan sijoittaa heti alkuvaiheessa kallioseinämien suojaan. Melu-
tasot tarkistetaan mittauksilla. Pölyntorjunnassa käytetään kastelua, mikäli 
sijoittamalla murskauslaitos toiminta-alueen pohjatasolle, koteloinneilla tai pu-
dotuskorkeutta säätelemällä ei saavuteta riittävää pölyntorjuntaa. Tarvittaessa 
myös varastokasat kastellaan. Varastoinnin pölyntorjuntaa voidaan parantaa 
esimerkiksi sijoittamalla hienompirakeisia lajitteita sisältävät kasat karkeampi-
rakeisten suojaan. Toiminnasta aiheutuva liikenne ei lähtökohtaisesti kulje 
asuinrakennusten läheisyydestä, vaan ohjautuu Naantalintielle. Ajonopeudet 
pidetään alhaisina ja kuormien pölyämistä estetään tarvittaessa kastelulla tai 
peittämällä. Kuormauksia ja kuljetuksia on lauantaisin vain satunnaisesti (klo 
7 – 18). Tärinän osalta hakija toteaa, että murskaus ei ole laaja-alaisen tärinä-
herätteen aiheuttavaa toimintaa. Raskaan liikenteen aiheuttama tärinä on to-
dennäköisesti merkityksetöntä. Turun kaupungin rakennuslautakunnan mai-
sematyölupapäätöksessä (23.3.2017) on määrätty louhintatöihin mukaisista 
katselmuksista ja tärinän mittauksista. Työmaalla ei ole toimintaa yöaikana. 
Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus on suunnitellut hankealueella olevan 
polun osuuden siirtämistä siten, että se kulkee toisessa kohdassa lähialueella. 

 
Päätös Päätän myöntää JJ Kaivin & Kallio Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukai-

sen ympäristöluvan, joka koskee kiinteistöillä 853-65-60-1, 853-65-60-2, 853-
65-60-3, 853-65-60-4, 853-65-59-1, 853-65-59-2, 853-65-59-3, 853-65-59-4 
sekä osalla yleistä katualuetta 853-65-9901-0 tilapäistä murskauslaitoksen 
toimintaa sekä pintamaiden, kaivannaisjätteiden ja kiviaineksen tilapäistä va-
rastointia.     

 
Lupa myönnetään edellyttäen, että toiminnassa noudatetaan seuraavia lupa-
määräyksiä ja muilta osin toimitaan hakemuksessa esitetyllä tavalla. 

 
Toimintaa ei voi aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. 

 
Kapasiteetti ja toiminta-ajat 

 
1. Laitoksella saa murskata noin 280.000 m3ktr hakemuksen kohteena olevilta 
tonteilta louhittua kiviainesta.  



Turun kaupunki § Päätöspöytäkirja  11 
 
Ympäristötoimiala, ympäristönsuojelu 
Ympäristönsuojelujohtaja 71 02.06.2017 

 
 

2. Murskausta saa harjoittaa enintään 31.12.2023 asti. Kiviainesta ei saa 
murskata juhannuksesta heinäkuun loppuun ulottuvana ajanjaksona. 

 
3. Murskausta saa suorittaa arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 – 
18.00. Murskausta ei saa harjoittaa viikonloppuisin, arkipyhinä tai juhannus-, 
joulu- tai uudenvuoden aattoina.  

 
4. Maansiirtotöitä sekä valmiin murskeen kuormausta ja kuljetusta saa tehdä 
arkisin maanantaista perjantaihin klo 6.00 – 21.00. Voimakasta kolinaa tai im-
pulssimaista melua aiheuttavia työvaiheita ei saa tehdä klo 6.00 – 7.00 välillä 
eikä klo 18.00 – 21.00.  

 
Tarvittaessa kuormausta ja kuljetuksia saa tehdä lauantaisin enintään klo 
8.00 – 16.00. Sunnuntaisin toiminta on kiellettyä. 

 
Meluntorjunta 

 
5. Toiminnasta aiheutuva A-painotettu keskiäänitaso (LAeq) ei saa lähimpien 
asuinkiinteistöjen kohdalla ylittää 55 dB(A):n tasoa päiväaikana klo 7.00 – 
22.00 eikä 50 dB(A):n tasoa klo 6.00 – 7.00 tehtävän työn osalta. 

 
6. Toiminnan alkuvaiheessa, kun murskauslaitos toimii tontilla 853-65-60-3, 
tulee laitoksen eteläpuoliselle tontille 853-65-59-3 kasata tontin länsireunasta 
itäreunaan ulottuva, vähintään kahdeksan metriä korkea yhtenäinen varasto-
kasa. Varastokasa tulee säilyttää alueella niin kauan, kun murskausta teh-
dään tontilla 853-65-60-3. 

 
7.  Murskauslaitoksen sijoittuessa tonteille 853-65-60-1 ja 853-65-60-2, joiden 
pohjoisosat ovat vielä louhimatta, tulee melusuojausta tehostaa kaakon suun-
taan pitämällä tontille 853-65-59-3 kasattu varastokasa vähintään 8 – 10 met-
riä korkeana. Vaihtoehtona on sijoittaa murskauslaitoksen kaakkoispuolelle, 
laitoksen lähietäisyydellä sijaitseva 5 – 6 metriä korkea varastokasa. 

 
8. Tontin 853-65-60-2 pohjoisosaan jäävää kallioseinää tulee hyödyntää me-
luesteenä pohjoisen suuntaan, kun tontit 853-65-60-1 ja 853-65-60-2 ovat ko-
konaan louhittu, ja murskausta suoritetaan tontilla 853-65-60-2. Lisäksi tulee 
murskauslaitoksen eteläpuolelle, lähietäisyydelle laitoksesta, sijoittaa 5 – 6 
metriä korkea varastokasa. 

 
9. Murskauslaitos tulee sijoittaa louhintarintauksen lähelle estämään melun 
leviämistä etelän ja kaakon suuntaan, kun viimeisenä louhitaan tontteja 853-
65-59-1 ja 853-65-59-2 pohjoisesta etelään. Tarvittaessa tulee sijoittaa varas-
tokasa laitoksen pohjoispuolelle melun torjumiseksi. 

 
10. Toimintaa ei saa aloittaa muuttuneessa paikassa ennen edellä mainittujen 
louhintarintausten muodostumista ja meluesteiden rakentamista. Meluestei-
den ja -suojausten on oltava riittävät ja toimintakuntoiset jokaisen murskaus-
jakson aikana. Louhintarintausten korkeuden ja murskauslaitoksen sijainnin 
niiden suhteen tulee vastata melun leviämislaskemassa käytettyä. 

 
Pölyntorjunta ja ilmansuojelu 

 
11. Mistään työmaan toiminnoista ei saa aiheutua häiritsevää pölyämistä lou-
hinta-alueen ulkopuolelle. Pölypitoisuus lähimmän asuinkiinteistön kohdalla ei 
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saa ylittää pölypitoisuudesta annettuja voimassa olevia ilmanlaadun ohjear-
voja.  

 
Louhinta- ja murskaustyön aiheuttama ilman ns. hengitettävien hiukkasten 
(PM10) pitoisuus ei saa lähimpien asuinkiinteistöjen kohdalla ylittää seuraavia 
arvoja: 

 kuukauden toiseksi korkein vuorokausikeskiarvo saa olla enintään 70 
µg/m3  

 vuorokausikeskiarvon ylityksiä 50 µg/m3 ylityksiä saa olla kalenterivuo-
dessa enintään 35 kpl 

 
12. Koko työmaa-alue mukaan lukien kiviaineksen varastokasat, siirtely ja 
kuormaus sekä autokuormat tulee tarvittaessa kastella ja/tai suolata pölyämi-
sen estämiseksi. Kuormat tulee tarvittaessa peittää kuljetuksen ajaksi. 

 
Työmaan ulkopuolisille tiealueille ei saa kuljetuskaluston mukana kulkeutua 
maa-ainesta, joka kuivuessaan aiheuttaa tienpinnan pölyämistä. Tarvittaessa 
toiminnanharjoittajan tulee vastata siivouksesta. 

 
13. Murskauslaitoksessa on käytettävä pölyämisen estämiseksi riittävän teho-
kasta kastelua tai muuta vastaavaa menetelmää. Murskaus- ja seulontayksi-
köiden kuljettimien ja katteiden tulee olla riittäviä ja tiiviitä. Pakkaskautena 
kastelu tulee korvata suodatinpölynpoistolaitoksella tai muulla vastaavan ta-
soisella pölynpoistomenetelmällä.  

 
14. Toiminta tulee keskeyttää, mikäli pölyntorjuntalaitteiston toiminnassa ilme-
nee häiriö tai pölyn leviämistä ei sääolosuhteiden takia pystytä riittävästi ra-
joittamaan. Toimintaa voi jatkaa, kun vika on korjattu tai sääolosuhteet muut-
tuneet. 

 
Polttoaineiden varastointi 

 
15. Maa- tai kallioperään tai pintaveteen ei saa päästä öljyä, öljyisiä vesiä tai 
muita ympäristölle haitallisia aineita. Polttoaineiden toiminnanaikainen varas-
tointi tulee järjestää paikassa, jonka pohjarakenne on nesteitä läpäisemätön. 

 
16. Varastosäiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia tai varustettu kiinteällä, kate-
tulla vähintään säiliön kokoa vastaavalla valuma-altaalla. Säiliöissä on oltava 
ylitäytön estimet. 

 
17. Työkoneiden ja murskauslaitoksen polttoainetankit tulee olla varustettu 
ylitäytön estimillä. Tarvittaessa maaperä on suojattava valumilta ja säiliöau-
tossa tulee olla imeytysainetta saatavilla.  

 
Jätteet sekä jäte- ja hulevedet 

 
18. Toiminta on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu pintavesien pilaantu-
mista. Kiintoaineen erottamiseksi toiminta-alueelta ympäristöön päätyvät ve-
det on tarvittaessa johdettava selkeytysaltaan kautta. Selkeytysallas tulee tar-
vittaessa tyhjentää.  

 
19. Öljyiset ja muut vaaralliset jätteet on toimitettava laitokseen, jonka ympä-
ristölupa mahdollistaa tällaisten jätteiden vastaanoton. 

 



Turun kaupunki § Päätöspöytäkirja  13 
 
Ympäristötoimiala, ympäristönsuojelu 
Ympäristönsuojelujohtaja 71 02.06.2017 

 
20. Vaarallisia jätteitä ei saa varastoida alueella 12 kuukautta kauempaa. 
Vaaralliset jätteet on säilytettävä lukitussa tilassa asianmukaisesti merkityissä 
astioissa tai säiliöissä katettuna tai muutoin vesitiiviissä tilassa. Erilaiset vaa-
ralliset jätteet on pidettävä erillään toisistaan. 

 
Toiminnan tarkkailu 

 
21. Toiminnanharjoittajan on teetettävä ulkopuolisella luotettavalla asiantunti-
jalla standardin SFS  ISO 3744 mukaisia melumittauksia siten, että tulokset 
ovat verrattavissa tehtyyn meluselvitykseen. Melun ollessa luonteeltaan isku-
maista tai kapeakaistaista mittaus- ja laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen 
sen vertaamista määräyksen 5 melutasoihin. 

 
Melumittauksia on tehtävä toiminnan alkaessa sekä aina, kun murskauslaitok-
sen paikkaa muutetaan tai varastokasojen paikkoja vaihdetaan siten, että sillä 
saattaa olla vaikutusta ympäristöön kulkeutuvaan melutasoon. Lisäksi mit-
tauksia tulee tehdä meluvalitustapauksissa, jos on syytä olettaa melutason 
ylittävän määräyksellä annetun raja-arvon. 

 
Melumittaustulosten edellyttämiin toimenpiteisiin tulee ryhtyä välittömästi. 

 
Melumittausten ajankohdasta tulee etukäteen ilmoittaa valvontaviranomai-
selle. Mittaustulokset sekä vertailu melutason ohjearvoihin ja meluselvityk-
sessä esitettyihin arvoihin tulee esittää valvontaviranomaiselle kahden viikon 
kuluessa mittausten päättymisestä. Valitustapauksessa tulokset tulee rapor-
toida välittömästi. 

 
22. Tarvittaessa tulee teettää pölymittauksia pölylle altistuvassa kohteessa ja 
ryhtyä välittömästi tulosten edellyttämiin toimenpiteisiin. Mahdollisista pölymit-
tauksista tulee etukäteen esittää mittaussuunnitelma lupaviranomaiselle. 

 
23. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle jokaisen toi-
mintajakson alkamisajankohdasta, jakson arvioidusta kestosta ja päättymi-
sestä. Pyydettäessä toimintajaksojen alkamisesta on ilmoitettava myös muille 
tahoille.  

 
24. Toiminnanharjoittajan on kalenterivuosittain, viimeistään seuraavan vuo-
den maaliskuun loppuun mennessä toimitettava ympäristönsuojeluun yhteen-
veto edellisen vuoden toiminnasta sekä toiminnan päättyessä, jonka tulee si-
sältää ainakin seuraavat tiedot: 

 toiminta-ajat  
 vuoden aikana louhitun kiviaineksen määrä (m3ktr ja t) 
 varastossa olevan murskaamattoman louheen määrä (m3ktr ja t) 
 murskatun kiviaineksen määrä lopputuotteina (t) 
 tontin rakentamisessa hyödynnetyn murskeen määrä (t) 
 alueella varastoituna olevan murskeen määrä (t)  
 alueelta poiskuljetetun murskeen määrä (t) 
 työkoneissa ja murskauslaitoksessa käytetyn kevyen polttoöljyn määrä 
 tiedot toiminnassa syntyneistä öljy- ja mahdollisista muista vaaralli-

sista jätteistä, niiden määristä, varastoinnista sekä kuljetus- ja käsitte-
lytavoista 

 tiedot mahdollisista häiriö- tai onnettomuustilanteista sekä niiden ai-
heuttamista toimista 

 yhteenveto (tai viittaus aiempaan raportointiin) tehdyistä melumittauk-
sista tai muista ympäristön tilaan liittyvistä selvityksistä 
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 tiedot vuoden aikana toteutuneista tai suunnitteilla olevista muutok-

sista 
 

25. Häiriö- tai onnettomuustilanteista, joista mahdollisesti aiheutuu poikkeuk-
sellisia päästöjä ilmaan, maaperään tai vesistöön, tulee välittömästi ilmoittaa 
ympäristönsuojeluun.  

 
Toiminnanharjoittajan ympäristöluvan noudattamisesta vastaavan henkilön 
yhteystiedot on toimitettava valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloitta-
mista. 

 
Toiminnan lopettaminen 

 
26. Murskausjakson päätyttyä tulee alue siistiä. 

 
RATKAISUN PERUSTELUT 

 
Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset 

 
Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminta täyttää ympäristönsuojelu- 
ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä asetetut ympäristölu-
van myöntämisen edellytykset eikä toiminnasta katsota aiheutuvan terveys-
haittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista, erityistä luonnonolosuh-
teiden huonontumista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tar-
koitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon 
toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski.  

 
Murskaus ei aiheuta pysyviä muutoksia ympäristöön eikä siitä aiheudu ter-
veys- tai ympäristöhaittaa alueen asutukselle. Murskauksesta aiheutuvien 
melu- ja pölyhaittojen mahdollisimman tehokas torjunta sekä erilaisiin poik-
keustilanteisiin varautuminen on huomioitu lupamääräyksissä. Murskaus on 
määrätty keskeytettäväksi, mikäli normaalit torjuntatoimet osoittautuvat poik-
keavissa tilanteissa riittämättömiksi.  

 
Luvanhakija on luotettavalla selvityksellä osoittanut, että toiminta voidaan to-
teuttaa siten, että melutason ohjearvot eivät lähimpien asuinrakennusten koh-
dalla ylity.  

 
Lausunnot, muistutukset, mielipide ja toiminnanharjoittajan vastine on huomi-
oitu pölyn- ja meluntorjuntaa koskevissa määräyksissä 

 
Päätöksessä on annettu ympäristönsuojelulain, jätelain ja niiden nojalla an-
nettujen asetusten vaatimusten täyttämiseksi tarpeelliset määräykset. 

 
Toimintaa ei voi aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa, koska 
louhe on mahdollista kuljettaa alueelta muualle murskattavaksi eikä se estä 
hankkeen muuta toteutumista. 

 
Lupamääräysten perustelut 

 
Lupamääräys 1 

 
Kyseessä on kuuden tontin ja tiealueen louhinta, josta irrotettava louhe murs-
kataan toiminta-alueella. Osa louhittavasta kiviaineksesta hyödynnetään 
murskeena kyseisten tonttien rakentamisessa. Murskaamalla louhe paikan 
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päällä vältytään kolinaa aiheuttavalta louheen lastaamiselta. Murskekasoja 
hyödynnetään meluntorjunnassa.  

 
Lupamääräys 2  

 
Murskaukselle on haettu pitkäaikaista ympäristölupaa, mikä mahdollistaa 
murskauksen suorittamisen sitä mukaa, kun louhinta etenee. Tekemällä 
murskausta muutaman kuukauden jaksoissa toiminnasta ei aiheudu jatkuvaa 
haittaa ympäristöön. Kieltämällä murskausjakson ajoittuminen keskikesään 
vähennetään lähiasukkaille koituvaa mahdollista viihtyvyyshaittaa. 

 
Lupamääräykset 3 ja 4 

 
Rajoittamalla päivittäinen murskausaika päättymään klo 18.00 pyritään vä-
hentämään lähiasukkaiden vapaa-aikaan kohdistuvaa viihtyvyyshaittaa.  

 
Maansiirtotöiden, kuormauksen ja kuljetuksen meluhaitat ovat luonteeltaan 
pääsääntöisesti vähemmän melua aiheuttavia kuin murskaus ja niiden päivit-
täinen työaika voi olla pidempi. Määräyksissä on huomioitu, että mikäli toi-
minta-alueella tapahtuvasta kiviaineksen kuormauksesta ja kuljetuksesta ai-
heutuu asuinalueille häiritsevää melua, kuten kolinaa ja kuorma-autojen pe-
ruutuspillien ääniä, sen tekeminen ei ole mahdollista klo 06 - 07 ja klo 18 – 21 
välillä. Aikaisin aamulla ja klo 18.00 jälkeen taustamelutaso on alhaisempi ja 
yksittäiset äänet erottuvat paremmin ja saattavat muodostua häiritseviksi. Ly-
hemmän työajan noudattaminen saattaa olla tarpeen etenkin kun työtä lähim-
pänä asuinalueita sijaitsevilla työmaa-alueilla. Määräys on annettu viihty-
vyyshaitan vähentämiseksi kuten myös lauantain työajan rajoittaminen. 

 
Lupamääräykset 5  

 
Toiminnasta lähiasutuksen kohdalle aiheutuvalle melutasolle annettu raja-
arvo perustuu valtioneuvoston päätökseen 993/1992 melutason ohjearvoista, 
joihin myös valtioneuvoston asetuksessa 800/2010 (kivenlouhimojen, muun 
kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta) viitataan.  

 
Lupamääräykset 6 - 10 

 
Melumallinnuksen mukaan louhintaan liittyvän kivenmurskaamon toiminnan 
aiheuttama melutaso ei ylitä asutuksen kohdalla annettua raja-arvoa 55 
dB(A). Tämä edellyttää, että kussakin murskauslaitoksen sijoituspaikassa me-
lusuojaukset on toteutettu leviämismallinnuksen mukaisin meluestein. Lisäksi 
se edellyttää, että murskauslaitos on varustettu riittävin kattein ja koteloinnein 
melupäästön vähentämiseksi ja vastaa siten melumallinnuksessa käytettyjä 
melupäästön lähtöarvoja. Määräykset on annettu yksityiskohtaisesti sellaisina, 
kun melumallinnuksen mukaan pystytään parhaiten estämään melun kulkeu-
tuminen työmaa-alueen ulkopuolelle. 

 
Lupamääräykset 11 - 14 

 
Lupamääräykset on annettu ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi ja sen mah-
dollisesti aiheuttamien terveysvaikutusten estämiseksi ja viihtyvyyshaittojen 
vähentämiseksi. Valtioneuvoston antamat ilmanlaadun ohjearvot on annettu 
terveyden suojelemiseksi eikä niitä siksi tule ylittää. Etenkin kuivina kausina 
voimakas tuuli saattaa kuitenkin kuljettaa pölyä murskausalueen ulkopuolelle, 
jolloin toiminnan tilapäinen keskeyttäminen pölyntorjuntatoimista huolimatta 
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voi olla välttämätöntä. Rakentamalla selvityksen mukaiset meluesteet vähen-
netään etenkin karkeamman pölyn kulkeutumista lähimpien asuntojen suun-
taan. Raskaan kuljetusajoneuvon pyörät saattavat kuljettaa kuraa ja hiekkaa 
pitkällekin ja siksi myös kuljetuskaluston pyörien pesu voi osoittautua tarpeel-
liseksi ennen työmaa-alueelta poistumista. 

 
Lupamääräykset 15 - 17 

 
Lupamääräykset on annettu ympäristönsuojelulain 7 § perusteella, jotta maa-
perään ei pääse jätettä eikä muuta ainetta, joka voi pilata maaperän tai ai-
heuttaa haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ympäristövahinkojen estämiseksi 
toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, ettei tankkauksen yhteydessä pääse öl-
jyä maaperään.  

 
Maaperä on rakennettavissa tiiviiksi esimerkiksi käyttämällä rakenteissa vä-
hintään 1 mm:n paksuista HDPE-muovia, jonka päälle laitetaan riittävän 
paksu maakerros. Edellytyksenä on, että tasoitetun maaperän laatu suojaa 
kalvoa rikkoontumiselta. 

 
Lupamääräys 18 

 
Murskausalueen hulevesistä saattaa aiheutua pääasiassa kiintoainekuormi-
tusta esimerkiksi lähiojiin. Muodostuvien hulevesien määrään vaikuttaa murs-
kausajankohdan säätila sekä pölyntorjuntaan käytettävän veden määrä. Alu-
een ulkopuolelle kulkeutuvan kuormituksen vähentämiseksi hulevedet tulee 
tarvittaessa johtaa selkeytysaltaaseen kiintoaineen erottamiseksi vedestä en-
nen sen johtamista tai kulkeutumista muualle. 

 
Lupamääräykset 19 - 20 

 
Määräykset on annettu maaperän suojelemiseksi. 

 
Lupamääräys 21 

 
Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi sel-
villä toimintansa ympäristövaikutuksista ja ympäristöluvassa on annettava tar-
peelliset määräykset mm. toiminnan tarkkailusta ja päästöjen vaikutuksista. 
Laki edellyttää, että em. mittaukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tar-
koituksen mukaisin menetelmin. Koska työmaajärjestelyt muuttuvat useaan 
kertaan louhinnan edetessä, tulee ympäristöön kantautuvat melutasot tarkis-
taa aina, kun murskauslaitos siirtyy uuteen paikkaan tai meluesteinä käyte-
tyissä varastokasoissa tai louhintarintauksessa tapahtuu merkittäviä muutok-
sia. Mittauksilla, myös meluvalitusten takia tehtävillä mittauksilla, varmiste-
taan, etteivät annetut melumääräykset ylity.  

 
Jos melu todetaan luonteeltaan iskumaiseksi tai kapeakaistaiseksi, mittaus- 
tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista lupamääräyksellä 
annettuun melutasoon. Impulssikorjauksella huomioidaan melun luonteesta 
aiheutuva häiritsevyys. Mikäli tulokset edellyttävät toimenpiteitä, kuten melu-
suojauksen tehostamista, tulee siihen haitan vähentämiseksi ryhtyä aikaile-
matta. 

 
Lupamääräys 22 

 
Määräys pölymittausten teettämisestä on annettu, jos torjuntatoimista huoli-
matta ilman pölypitoisuudet asuintalojen tai muiden oleskelualueiden kohdalla 
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ovat korkeita ja mahdollisesti ylittävät ilman laadulle annetut ohjearvot. Tällöin 
toiminnanharjoittajan on kustannuksellaan teetettävä ilmanlaadun mittauksia 
asian selvittämiseksi. Määräys tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä on an-
nettu ilmanlaadun parantamiseksi. Toimenpiteinä voi olla esimerkiksi työmaa-
alueen suolaus ja kastelu tai murskauslaitoksen pölyntorjunnan tehostaminen. 

 
Lupamääräys 23 

 
Velvoite on annettu valvonnan toteuttamiseksi. Ilmoitus valvontaviranomai-
selle tehdään sähköpostitse ennen toimintajakson alkamista. Mikäli myöhem-
min ilmenee, että esimerkiksi lähialueella toimivat muut toiminnanharjoittajat 
tai lähialueen asukkaat haluavat etukäteen tiedon jokaisen toimintajakson al-
kamisesta ja pituudesta, tulee pyydetty tieto näille tahoille toimittaa sovitta-
valla tavalla.  

 
Lupamääräys 24 

 
Kirjanpitoa ja raportointia koskevat määräykset perustuvat ympäristönsuojelu-
lakiin ja ne on annettu valvonnan toteuttamiseksi. Lupamääräysten noudatta-
misen seuranta ja toimintojen ympäristövaikutusten arvioiminen edellyttävät 
kirjanpitoa ja raportointia.  

 
Lupamääräys 25 

 
Ympäristönsuojelulain mukaan luvassa on annettava määräyksiä koskien häi-
riö- ja muita poikkeuksellisia tilanteita. Valvontaviranomaisten tiedonsaanti 
tulee varmistaa, minkä takia vastuuhenkilön nimeäminen ja yhteystietojen 
ajantasaisina pitäminen on tärkeää.  Häiriötilanteista tiedottaminen on tarpeen 
valvonnan toteuttamiseksi ja häiriötilanteista mahdollisesti aiheutuvien haitto-
jen minimoimiseksi.  

 
Lupamääräys 26 

 
Määräys on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. 

 
Sovelletut säännökset 

 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)  

 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 

 
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurs-
kaamojen ympäristönsuojelusta 800/2010 

 
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta, VNA 38/2011 

 
Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista VNP 480/1996 

 
Jätelaki 646/2011 

 
Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 

 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 

 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992 
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Luvan voimassaolo   

 
Tämä lupapäätös on voimassa 31.12.2023 asti.  

 
Asetuksen noudattaminen  

 
Jos asetuksella annetaan jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia sään-
nöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä 
noudatettava.   

 
Ympäristölupamaksu 

 
Ympäristöluvasta peritään Turun kaupunginvaltuuston vuonna 2015 vahvista-
man taksan mukainen 3.700 euron maksu. 

 
Päätöksen antaminen 

 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. 

 
  

 
  

 
Olli-Pekka Mäki 

 
vt. ympäristönsuojelujohtaja 

 
  

 
Muutoksenhaku 

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeu-
teen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyk-
sessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 97 §:ssä mai-
nituilla tahoilla.  

 
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.  

 
 
Jakelu 
 tied As Oy Kartanonhelmi 
 ao JJ Kaivin ja Kallio Oy 
 tied TVT Asunnot Oy 
 tied Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat 
 tied Rautarae Veikko 
 tied Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta 



 

Valitusosoitus 
Hallintovalitus 
(ympäristölupa, meluilmoitus, 
pilaantuneet maat) 

1 (2) 

   
Ympäristötoimiala, ympäristönsuojelu 
Ympäristönsuojelujohtaja 

02.06.2017 § 71 1914-2017 

 
Valitusoikeus Päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. Asian käsittelystä perittävään maksuun haetaan muu-

tosta samassa järjestyksessä kuin pääasiaan. 
Valitusoikeus on: 

1) asianosaisella 

2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnon-
suojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä 
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät 

3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät 

4) Varsinais-Suomen ELY-keskuksella (valtion valvontaviranomainen) sekä toiminnan sijaintikunnan ja 
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella 

5) asiassa yliestä etua valvovalla viranomaisella. 

 
Valitus- 
viranomainen 

Hallintovalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle 

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100 Vaasa 

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi 

Faksinumero: 029 5642 760 

Puhelinnumero: 029 5642 780 (kirjaamo) 

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: päivittäin klo 8.00 – 16.15 

Valitusaika ja 
sen alkaminen 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä. 
 
Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen 
jälkeen. 

 
Päätöksen an-
taminen 

Päätös on annettu julkipanon jälkeen, pvm: 02.06.2017 

Valituksen 
muoto ja  
sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Sen voi toimittaa myös sähköisesti.. 

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

- päätös, johon haetaan muutosta 

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

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos päätös 
valitukseen voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, tulee ilmoittaa myös sähköpostisosoite. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan 
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä: 

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-
kohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-
omaiselle. 

Oikeuden-
käyntimaksu 

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. 

Maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus 



- muuttaa alemman viranomaisen päätöstä muutoksenhakijan eduksi 

- siirtää asian toimivaltaiselle viranomaiselle 

- palauttaa asian aineellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta alemman viranomaisen käsiteltä-
väksi 

Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

 
Liitetään päätökseen/otteeseen 
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