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638-2017 (235) 
 

Ympäristölupapäätös Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Pitkäsaarenkuja 7 
 
 

Ympäristöinsinööri Helena Pakkala 2.3.2017: 
 

ASIA 
 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on 17.1.2017 toimittanut Turun kaupungin 
ympäristönsuojeluun ympäristönsuojelulain 35 § mukaisen ympäristölupaha-
kemuksen, joka koskee tilapäistä kiviaineksen murskaamista erilaisiksi murs-
ketuotteiksi sekä kiviaineksen varastointia. Lupaa murskaukselle haetaan 
kahdeksi vuodeksi. 

 
LUVAN HAKIJA 

 
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 

 
Kuormakatu 17 

 
20380 Turku 

 
Y-tunnus 18683938 

 
Hakijan yhteyshenkilönä toimii Patrik Jalonen Lounais-Suomen Jätehuolto 
Oy:stä. 

 
LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 
Hakemus koskee Metsämäen kaupunginosassa, Topinojan jätekeskuksen 
alueella osoitteessa Pitkäsaarenkuja 7, kiinteistöillä RN:o 853-93-9909-0 ja 
853-603-1-5  tilapäistä murskauslaitoksen toimintaa sekä pintamaiden, kai-
vannaisjätteiden ja kiviaineksen tilapäistä varastointia. Kyseessä on samoilta 
tonteilta louhitun kiviaineksen murskaaminen erilaisiksi mursketuotteiksi, joita 
hyödynnetään mm. Topinojan jätekeskuksen erilaisissa rakentamiskohteissa. 
Murskaustoiminta on luonteeltaan jaksottaista ja työtä tehdään 6 - 12 kuu-
kautta vuodessa.  

 
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. Kyseessä on siirrettävä murskaamo, 
jolle haetaan ympäristölupaa kahdeksi vuodeksi. 

 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on asiassa toimivaltainen Valtioneu-
voston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) § 2 kohdan 6 b mukai-
sesti.  
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Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta on delegoinut ympäristön-
suojelujohtajalle päätösvallan ratkaista ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaiset 
ympäristöluvat.   

 
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOI-
TUSTILANNE 

 
Maakuntakaavassa kohdealue sijaitsee pääosin erityistoimintojen alueella (E) 
sekä vähäisessä määrin virkistysalueeksi (V) merkityllä alueella. Laaditussa 
Turun yleiskaava 2020:ssa alue on merkitty erityisalueeksi (E). Asemakaa-
vassa alue on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitos-
ten aluetta (ET-1). 

 
Murskauspaikan koko lähiseutu on Topinojan jätekeskuksen aluetta, joka on 
osittain vanhaa metsittynyttä kaatopaikka-aluetta sekä nykyisin käytössä ole-
vaa kaatopaikka-aluetta, jolla sijaitsevat jätteen ja jätevesilietteen käsittelylai-
tokset. Lounais-Suomen Jätehuollon lisäksi alueella toimivat Gasum 
(Biovakka) Oy:n puhdistamolietteen mädätyslaitos ja Kaivoasema Oy, jonka 
toimialaa ovat hiekanerotus-, rasvanerotus-, öljynerotus- ja sadevesikaivojen 
lietteiden käsittely. 

 
Kyseessä ei ole pohjavesialue tai sen muodostumisalue. Lähimmät pohjavesi-
alueet ovat länsipuolella noin kahden kilometrin päässä sijaitseva Huhtamäen 
pohjavesialue ja luoteispuolella noin kolmen kilometrin päässä sijaitseva Len-
tokentän pohjavesialue. Alueella ei ole erityisiä luonto- tai maisemallisia ar-
voja. 

 
Alueelle on 13.3.2013 myönnetty lupa maa-ainesten ottamiseen. Lisäksi kaa-
topaikkatoiminnalla on 31.5.2006 myönnetty ympäristölupa. Aluehallintovi-
rasto on 1.12.2016 antanut ympäristölupapäätöksen koskien toiminnan muut-
tamista ja yksi lupamääräyksistä koskee kalliovaraston rakentamista. 

 
Rakennettavaa kenttää, jossa hyödynnetään mursketta, koskeva maisema-
työlupahakemus on jätetty Turun kaupungin rakennusvalvontaan 4.1.2017. 

 
Louhintaa koskien on 23.1.2017 annettu ympäristönsuojelulain 122 §:n mu-
kainen päätös (ympäristöinsinöörin päätöspöytäkirja 6 §/2017), jossa anne-
taan louhinnasta aiheutuvan melun torjumiseksi määräyksiä. 

 
LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 
Jätekeskuksen alue sijaitsee kallioisiin mäkiin rajoittuvassa savipeitteisessä 
maastopainanteessa. Painanteissa maaperä on pääasiassa savea/silttiä. Sa-
vikerroksen paksuus vaihtelee huomattavasti johtuen kalliopinnan korkeus-
vaihteluista. Kiviaines on biotiitti-paragneissiä. 

 
Murskauslaitos sijoitetaan louhittavalle alueelle, joka on Topinojan kaatopai-
kan eteläreunassa. Lähin yksittäinen vakituisessa käytössä oleva asuinraken-
nus on idässä noin 300 metrin päässä. Tiheämmin asutuille alueelle on mat-
kaa 700 – 1000 metriä. 

 
MURSKAUSLAITOKSEN TOIMINTA 

 
Murskauslaitoksen sijoittaminen 
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Murskauslaitos sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan kiviaineksen ottamisalu-
een pohjalle, jolloin kalliorintaukset ja varastokasat toimivat meluesteenä. Ot-
tamissuunnitelman mukaan kallioainesta louhitaan pohjaveden pinnan ylä-
puolelle ja taso on alimmillaan +19.5 metriä merenpinnan yläpuolella. Laitok-
sen paikkaa siirretään ottorintaman etenemän mukaisesti. Tasattavan alueen 
pinta-ala on noin 1,2 ha. Murskauslaitoksen läheisyyteen sijoitetaan 5,5 met-
riä korkea meluvalli, joka voi olla kiviaineksen tai pintamaan varastokasa. 

 
Toiminta lisää pääasiassa vain jätekeskuksen alueen sisäistä liikennöintiä. 
Murskattu kiviaines käytetään alueen sisällä, joten toimintaan ei liity ulkopuo-
lelle suuntautuvia kiviaineskuljetuksia. 

 
Murskauskalusto ja polttoaineen varastointi 

 
Toiminnassa käytettävä vesi otetaan ensisijaisesti alueella olevasta vesipos-
tista. Vedenkulutus on noin 5 m3 työpäivän aikana. Tarvittaessa vettä tuodaan 
vesisäiliössä. 

 
Murskaukseen käytetään siirrettävää murskauslaitteistoa, joka toimii kevyellä 
polttoöljyllä. Laitoksella tuotetaan eri murskelajitteita. Lisäksi kivi- ja maa-ai-
neksen siirtelyyn käytetään muita työkoneita. 

 
Murskauslaitoksen ja työkoneiden käyttämän kevyen polttoöljyn suurin kulu-
tus on 130 tonnia vuodessa ja keskimääräinen kulutus 80 tonnia. Lisäksi käy-
tetään öljyä enimmillään 260 litraa ja keskimäärin 150 litraa vuorokaudessa. 
Voiteluaineiden vastaavat kulutukset ovat 24 kg ja 50 kg vuorokaudessa. 

 
Alueelle ei sijoiteta kiinteää öljysäiliötä. Työkoneet ja murskauslaitos tanka-
taan viereen ajettavasta säiliöautosta. Koneet ja laitteet on varustettu ylitäytön 
estimillä. Säiliöauto on VAK katsastettu ja Inspectan hyväksymä. Voiteluainei-
den varastointi tapahtuu valuma-altaalla varustetussa huolto-autossa. Säiliö-
autossa on imeytysainetta mahd. vahinkotilanteita varten. 

 
Murskeen hyödyntäminen ja varastointi  

 
Murske hyödynnetään Topinojan jätekeskuksen erilaisissa rakentamiskoh-
teissa. Toiminnan sitä edellyttäessä alueella varastoidaan väliaikaisesti myös 
pintamaita, kiviainesta ja kaivannaisjätteitä. 

 
Toiminta-ajat 

 
Ympäristölupaa murskaukselle haetaan kahdeksi vuodeksi. Tavoitteena on 
saada murskaus tehtyä vuonna 2017 ja viimeistään 30.4.2018 mennessä.  

 
Murskausta tehdään jaksottaisesti kalliokiviaineksen louhinnan edetessä riip-
puen murskattavan aineksen määrästä, työtilanteesta ja kiviaineksen käyttö-
tarpeesta. Murskauslaitoksen vuosittainen toiminta-aika vaihtelee 6 - 12 kuu-
kauden välillä. Toimintajakson aikana murskausta tehdään arkipäivisin maa-
nantaista perjantaihin klo 7.00 – 21.00 sekä kiviaineksen kuormausta ja kulje-
tusta klo 6.00 – 21.00.  

 
TUOTANTOMÄÄRÄT JA  –KAPASITEETTI 

 
Louheesta tuotetaan vuodessa mursketta keskimäärin 50.000 m3 ja enimmil-
lään 85.000 m3, joka vastaa murskattuna kiviaineksena keskimäärin 130.000 
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tonnia ja enimmillään 220.000 tonnia vuodessa. Louhittavan kallion kokonais-
määrä on noin 120.000 m3ktr. Murskeen päivätuotannon määrä on lajikkeesta 
riippuen 2.000 – 3.000 tonnia. 

 
YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 

 
Jätevedet ja jätteet 

 
Toiminnassa ei muodostu jätevesiä.  

 
Toiminnassa arvioidaan muodostuvan vaarallisia jätteitä noin 430 kg vuo-
dessa. Ne toimitetaan asianmukaisen käsittelyluvan omaavaan laitokseen ja 
niistä pidetään kirjaa. Toiminnassa muodostuu vähäinen määrä talousjätteitä.  

 
Kaivannaisjätteet 

 
Toiminnassa muodostuu kaivannaisjätteitä noin 5.000 m3. Kaivannaisjätteet 
hyödynnetään jätekeskuksen alueen muotoiluissa ja täytöissä mikäli ne omi-
naisuuksiltaan siihen soveltuvat. Toiminnan aikana pintamaakasoja hyödyn-
netään murskauksen aiheuttaman melun ja pölyn leviämisen estämisessä. 
Vallit kasataan siten, että sortumavaaraa ei ole. Tarvittaessa maavallit kastel-
laan pölyämisen estämiseksi. 

 
Alueelle sijoitetaan vain sieltä peräisin olevia maamassoja. Kaivannaisjät-
teistä ei liukene tai muulla tavoin kulkeudu ympäristöön haitallisia aineita, sillä 
louhittavalla alueella ei ole aiemmin varastoitu jätteitä. 

 
Maaperä ja pintavedet 

 
Toiminnalla ei katsota olevan vaikutusta alueen tai sen lähiympäristön maa-
perään. Käytettävät poltto- ja voiteluaineet säilytetään asianmukaisissa säili-
öissä hyödyntäen alueella jo olemassa olevia suojarakenteita. Alueelle vara-
taan imeytysturvetta tai vastaavaa materiaalia vahingon varalle. 

 
Sadevesi poistuu alueelta pinta- ja pintakerrosvaluntana maastomuotoja nou-
dattaen. Valumavesien muodostuminen on vähäinen. Jätekeskuksen alueella 
muodostuvat likaantuneet vedet (kaatopaikkavedet) johdetaan hallitusti kaato-
paikan sisäiseen vesienkeräysjärjestelmään. Jätekeskuksen alueen ulkopuo-
listen vesien pääsy alueelle on estetty niskaojilla, jotka purkavat vetensä jäte-
keskuksen länsi-/luoteispuolella sijaitsevaan ojaan ja kaakkoispuolella sijait-
sevaan Topinojaan. 

 
Päästöt ilmaan 

 
Murskaukseen liittyvistä toiminnoista (murskaus, seulonta, työkoneet ja -lait-
teet) aiheutuu pölypäästöjä. Ottorintaus, varastokasat ja ympäröivä metsä-
maasto osaltaan estävät pölyn kulkeutumista alueen ulkopuolelle.  

 
Työkoneiden ja murskauslaitoksen energiantuotannosta on kiviaineksen 
enimmäiskulutuksen mukaan laskettu vuodessa aiheutuvan ilmaan noin 2 t 
hiukkasia, 290 t hiilidioksidia, 2,7 t typenoksideja ja pieni määrä rikkidioksidia. 
(Laskennassa käytetty VTT:n LIPASTO-laskentajärjestelmää). 

 
Melu  
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Melulähteitä ovat kiviaineksen murskaus, seulonta ja moottoreiden äänet. 
Murskauslaitos sijoitetaan mahdollisimman etäälle lähimmistä asunnoista ot-
tamisalueen pohjalle siten, että rintaukset sekä varastokasat toimivat melues-
teinä. Louhittavan alueen ja lähimmän lännessä sijaitsevan asuinalueen väliin 
jää muuta maastoa ylempänä oleva kallioinen ja metsäinen kannas, mikä eh-
käisee tehokkaasti melun ja pölyn leviämistä asutuksen suuntaan. 

 
Murskauksen aiheuttamasta melusta on tehty melumallinnus (Promethor Oy, 
12.12.2016, PR4074-Y01), joka on liitetty ympäristölupahakemukseen. Melu-
selvityksen lähtötietona on oletettu, että murskauslaitos toimii 14 tuntia vuoro-
kaudessa (klo 7 – 21), lohkareiden rikotusta on 4 tuntia klo 8 – 18 välisenä 
aikana, kauhakuormaajat 10, 5 tuntia klo 7 – 21 välisenä aikana ja louhintaan 
liittyvää porausta tehdään 5,5 tuntia klo 8 – 18 välisenä aikana. Laskennassa 
käytettiin Datakustik Cadna 4.6-laskentaohjelmaa.  

 
Meluntorjunnaksi murskauslaitoksen läheisyyteen esitetään kaikissa toiminta-
vaiheissa 5,5 metriä korkeaa meluvallia, joka tulee sijoittaa mahdollisimman 
lähelle (noin 20 metriä) murskauslaitosta. Valli tulee sijoittaa laitoksen itäpuo-
lelle siten, estää melun leviämistä lähimmän asuinrakennuksen suuntaan. 
Valli voidaan rakentaa esim. varastokasasta tai pintamaasta. Työn aloitusti-
lanteessa, kun murskauslaitos on pohjois-eteläsuuntainen, meluvallin pituu-
den tulee olla noin 40 metriä, mutta muissa tilanteissa noin 20 metrin pituinen 
valli voi riittää. Vallin pituuden on oltava vähintään sellainen, että lähimpien 
asuinrakennusten suunnalta katsottuna murskauslaitos ei ole nähtävissä. 
Aloitustilanteessa myös rikottimen työskentelyn tulee tapahtua meluvallin ta-
kana. 

 
Toteuttamalla esitetyt meluntorjuntatoimet keskiäänitaso pysyy lähimpien 
asuintalojen kohdalla toiminnan alku- ja keskivaiheessa juuri ohjearvotasossa 
55 dB(A) ja louhinnan loppuvaiheessa ympäristön melutasot laskevat hieman. 
Laskentatuloksiin on tehty osittainen melun impulssikorjaus. Laskentamalli 
laskee melutasot melun leviämisen kannalta suotuisissa sääolosuhteissa, jo-
ten säätila voi jonkin verran vaikuttaa tuloksiin. 

 
Huomioiden Topinojan alueen muut toiminnot varastoalueen louhinta ja murs-
kaustoiminta eivät tule olemaan määrääviä melupäästöjen osalta. 

 
POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 
Toiminnan riskit liittyvät lähinnä koneiden ja laitteiden sekä murskaamon öljy- 
tai polttoainevuotoihin tai tankkauksen yhteydessä tapahtuviin ylivuotoihin. 
Vuodot ovat yleensä vähäisiä, mikäli niitä tapahtuu, ja haitat ovat rajallisia. 
Vuotojen varalta alueella on käytettävissä turvetta tai muuta öljynimeytysai-
netta. Tuotantoalueella imeytysainetta säilytetään tankkauspaikkojen ja murs-
kainten yhteydessä. Polttoaineet varastoidaan kaksoisvaipallisissa tai suoja-
altaallisissa säiliöissä. 

 
Murskauslaitoksen pöly- ja melusuojainten rikkoutuminen aiheuttaa poikkeuk-
sellisia päästöjä. Laitteiston käyttäjät tarkkailevat laitteiden toimintaa jatku-
vasti ja häiriötilanteessa toiminta keskeytetään tarvittavassa laajuudessa. Toi-
mintaa jatketaan vasta, kun vika on korjattu. Koneet ja laitteet pidetään jatku-
vasti työturvallisuusmääräysten mukaisessa kunnossa. 

 
TOIMINNAN TARKKAILU 

 



Turun kaupunki § Päätöspöytäkirja  6 
 
Ympäristötoimiala, ympäristönsuojelu 
Ympäristönsuojelujohtaja 28 07.03.2017 

 
 

Laitoksen käyttäjä tarkkailee laitoksen toimintaa ja tarvittaessa keskeyttää 
tuotannon kunnes häiriö on poistettu. Murskaustoiminnan ympäristövaikutuk-
sia tarkkaillaan ympäristöluvan edellyttämällä tavalla. 

 
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 
Lupahakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla 20.1. – 22.2.2017 Turun kau-
pungin ilmoitustaululla ja Turun kaupungin internetsivuilla. Lisäksi asiasta on 
erikseen tiedotettu lähimmälle asukkaalle. 

 
Tarkastus 

 
Toimintaan liittyen on käyty useita neuvotteluja ja työkohteeseen on käyty tu-
tustumassa paikan päällä ennen hakemuksen vireille tuloa.   

 
Lausunnot 

 
Ympäristöterveydenhuolto on 27.2.2017 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.  

 
Muistutukset ja mielipiteet 

 
Lupahakemuksesta ei jätetty muistutuksia. 

 
Luvanhakijan vastine 

 
Hakija ei antanut vastinetta lausunnoista. 

 
Päätös Päätän myöntää Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 

§:n mukaisen ympäristöluvan, joka koskee Metsämäen kaupunginosassa, To-
pinojan jätekeskuksen alueella osoitteessa Pitkäsaarenkuja 7, kiinteistöillä 
RN:o 853-93-9909-0 ja 853-603-1-5  tilapäistä murskauslaitoksen toimintaa 
sekä pintamaiden, kaivannaisjätteiden ja kiviaineksen tilapäistä varastoin-
tia.     

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

 
Kapasiteetti ja toiminta-ajat 

 
1. Laitoksella saa murskata noin 120.000 m3 ktr hakemuksen kohteena ole-
valta kaatopaikka-alueelta louhittua kiviainesta.   

 
2. Murskausta saa harjoittaa enintään kahden vuoden ajan murskauksen al-
kamispäivästä laskien.  

 
3. Murskausta saa suorittaa arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 – 
21.00. Murskausta ei saa tehdä 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 
muita impulssimaista melua aiheuttavia työvaiheita ei saa tehdä klo 6.00 – 
7.00 välillä.  
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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. Työmaan melusuojaus tulee toteuttaa rakentamalla vähintään 5,5 metriä 
korkea meluvalli murskauslaitoksen itäpuolelle enintään 20 metrin etäisyy-
delle murskauslaitoksesta. Alkuvaiheessa meluvallin pituuden on oltava vä-
hintään 40 metriä. Työn edetessä vallin pituutta voi lyhentää siten, että se ly-
himmilläänkin peittää koko murskauslaitoksen lähimmän asuinrakennuksen 
kohdalta katsottuna.  

 
Toimintaa ei saa aloittaa ennen meluesteiden rakentamista. Meluesteiden ja -
suojausten on oltava riittävät ja toimintakuntoiset jokaisen murskausjakson 
aikana.  

 
Työ alkuvaiheessa myös lohkareiden rikotuksen on tehtävä meluvallin takana. 

 
Pölyntorjunta ja ilmansuojelu 

 
7. Mistään työmaan toiminnoista ei saa aiheutua häiritsevää pölyämistä kaa-
topaikka-alueen ulkopuolelle. 

 
Koko työmaa-alue mukaan lukien kiviaineksen varastokasat, siirtely ja kuor-
maus sekä autokuormat tulee tarvittaessa kastella ja/tai suolata pölyämisen 
estämiseksi.  

 
Työmaan ulkopuolisille tiealueille ei saa kuljetuskaluston mukana kulkeutua 
maa-ainesta, joka kuivuessaan aiheuttaa tienpinnan pölyämistä.  

 
8. 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.  

 
9. 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 

 
10. Maa- tai kallioperään tai pintaveteen ei saa päästä öljyä, öljyisiä vesiä tai 
muita ympäristölle haitallisia aineita. 

 
11. 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 
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12. Toiminta on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu pintavesien pilaantu-
mista. Kiintoaineen erottamiseksi ympäristöön päätyvät vedet on tarvittaessa 
johdettava selkeytysaltaan kautta. 

 
13. Öljyiset ja muut mahdolliset vaaralliset jätteet on toimitettava laitokseen, 
jonka ympäristölupa mahdollistaa tällaisten jätteiden vastaanoton.  

 
14. 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 

 
15. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa teetettävä ulkopuolisella luotetta-
valla asiantuntijalla standardin SFS  ISO 3744 mukaisia melumittauksia siten, 
että tulokset ovat verrattavissa tehtyyn meluselvitykseen.  

 
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. 

 
Tulosten edellyttämiin toimenpiteisiin tulee ryhtyä välittömästi. 

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

 
17. 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 ja louhinnan eteneminen 

 vuoden aikana louhitun kiviaineksen määrä (m3ktr ja t) 

 varastossa olevan murskaamattoman louheen määrä (m3ktr ja t) 

 murskatun louheen määrä lopputuotteina (t) 

 tontin rakentamisessa hyödynnetyn murskeen määrä (t) 

 alueella varastoituna olevan 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 

 tiedot vuoden aikana toteutuneista tai suunnitteilla olevista muutok-
sista 

 
18. Häiriö- tai onnettomuustilanteista, joista mahdollisesti aiheutuu poikkeuk-
sellisia päästöjä ilmaan, maaperään tai vesistöön, tulee välittömästi ilmoittaa 
ympäristönsuojeluun.  
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Toiminnanharjoittajan on nimettävä vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot toimite-
taan valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. 

 
Toiminnan lopettaminen 

 
19. Viimeisen murskausjakson päättymisen jälkeen työmaa-alue tulee 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.  

 
Ympäristöterveydenhuollon lausunto on huomioitu pölyn- ja meluntorjuntaa 
koskevissa määräyksissä 

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

 
Lupamääräysten perustelut 

 
Lupamääräys 1 

 
Louhittava kiviaines hyödynnetään murskeena kaatopaikka-alueen rakentami-
sessa. Murskaamalla louhe paikan päällä vältytään kiviaineksen edestakai-
selta siirtelyltä, lastaamiselta ja kuljettamiselta, mikä osaltaan vähentää ras-
kaan liikenteen aiheuttamaa kuormitusta lähialueella.  

 
Lupamääräys 2 - 3 

 
Murskauksen kokonaistoiminta-aikaa on rajoitettu hakemuksen mukaisesti. 
Kyseessä on alueen rakentamiseksi suoritettava tilapäinen työ. Päivittäisiä 
toiminta-aikoja koskeva rajoitus on annettu viihtyvyyshaittojen ehkäise-
miseksi.  

 
Lupamääräys 4 
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Muiden hakemuksen mukaisten töiden työaikaa ei lähtökohtaisesti ole tarvetta 
rajoittaa, koske niistä ei yleensä aiheudu merkittävää meluhaittaa ympäris-
töön. Voimakasta melua aiheuttavia töitä on tarpeen rajoittaa klo 6.00 – 7.00, 
jolloin taustamelutaso on alhaisempi ja esimerkiksi yksittäinen kolahdus tai 
muu kova ääni voi kuulua häiritsevästi lähimpien asuntojen kohdalle. Kolinaa 
voi syntyä esimerkiksi kuorman lastauksessa, jos kiviainesta pudotetaan yl-
häältä tyhjälle lavalle. Mikäli myöhemmin osoittautuu, että maansiirtotöistä tai 
muista työmaan oheistoiminnoista aiheutuu häiritseväksi koettua melua lähi-
alueille, voidaan työaikaa rajoittaa myöhemmin sovittavalla tavalla, ellei esi-
merkiksi meluseinämän korotuksella tai pidennyksellä saavuteta riittävää vai-
mennusta. 

 
Lupamääräykset 5 - 6 

 
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. 

 
Melumallinnuksen mukaan louhintaan liittyvän porauksen ja kivenmurskaa-
mon toiminnan aiheuttama melutaso ei ylitä asutuksen kohdalla annettua raja-
arvoa 55 dB(A) edellyttäen, että melusuojaukset on toteutettu leviämismallin-
nuksessa käytettyjen mukaisin meluestein ja laitos on sijoitettu selvityksen 
mukaiseen paikkaan. Lisäksi se edellyttää, että murskauslaitos on varustettu 
riittävin kattein ja koteloinnein melupäästön vähentämiseksi ja vastaa siten 
melumallinnuksessa käytettyjä melupäästön lähtöarvoja.  

 
Koska murskaus suoritetaan jaksoissa ja työmaatoimintojen paikat vaihtuvat 
työn edetessä, on syytä varmistaa, että meluesteiden sekä laitoksen katteiden 
ja kotelointien vaimennusvaikutus säilyy riittävänä koko ajan. 

 
Lupamääräykset 7. – 9. 

 
Lupamääräykset on annettu ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi ja sen mah-
dollisesti aiheuttamien terveysvaikutusten estämiseksi ja viihtyvyyshaittojen 
vähentämiseksi. Etenkin kuivina kausina voimakas tuuli saattaa kuitenkin kul-
jettaa pölyä murskausalueen ulkopuolelle, jolloin toiminnan tilapäinen kes-
keyttäminen pölyntorjuntatoimista huolimatta voi olla välttämätöntä. Rakenta-
malla selvityksen mukainen melueste vähennetään etenkin karkeamman pö-
lyn kulkeutumista lähimpien asuntojen suuntaan. Raskaan kuljetusajoneuvon 
pyörät saattavat kuljettaa kuraa ja hiekkaa pitkällekin ja siksi myös kuljetuska-
luston pyörien pesu voi osoittautua tarpeelliseksi ennen työmaa-alueelta pois-
tumista. 

 
Lupamääräykset 10 - 11 

 
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. Alueelle ei sijoiteta öljysäiliötä, 
vaan tankkaus tapahtuu viereen ajettavasta säiliöautosta. Työkoneiden ja 
murskauslaitoksen paikka vaihtelee louhinnan ja murskauksen edetessä ja 
tankkauspaikka siirtyy työn edetessä. Ympäristövahinkojen estämiseksi toi-
minnanharjoittajan tulee huolehtia, ettei tankkauksen yhteydessä pääse öljyä 
maaperään.  
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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 12 

 
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. 

 
Lupahakemuksen mukaan murskauksen yhteydessä muodostuvat vedet kul-
keutuvat kuten jätekeskuksen alueella muodostuvat muut vedet, jotka johde-
taan hallitusti kaatopaikan sisäiseen vesienkierrätysjärjestelmään. 

 
Lupamääräykset 13 -14 

 
Jätekeskuksen alueella toimittaessa vaarallisten jätteiden vastaanotto löytyy 
samalta alueelta ja jätteet voidaan toimittaa suoraan asianmukaiseen paik-
kaan. 

 
Lupamääräys 15 

 
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. Tarve mittauksen tekemiseen syntyy meluva-
litustilanteessa sekä tilanteessa, jossa työmaajärjestelyissä tapahtuu sellaisia 
merkittäviä muutoksia, jotka poikkeavat meluselvityksessä esitetystä eikä 
enää voida olla varmoja riittävän melusuojauksen toteutumisesta.  

 
Melumittauksilla varmistetaan, että annettuja määräyksiä noudatetaan ja työ-
maan toiminnot on järjestetty melun leviämisestä tehdyn selvityksen mukai-
sesti. Jos melu todetaan luonteeltaan iskumaiseksi tai kapeakaistaiseksi, mit-
taus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista lupamää-
räyksellä annettuun melutasoon. Mikäli tulokset edellyttävät toimenpiteitä, ku-
ten melusuojauksen tehostamista, tulee siihen ryhtyä aikailematta. 

 
Lupamääräys 16 

 
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 toimintajakson alkamisesta 
ja pituudesta, tulee pyydetty tieto näille tahoille toimittaa sovittavalla tavalla.  

 
Lupamääräys 17 

 
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.  
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Lupamääräys 18 
 

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.  

 
Sovelletut säännökset 

 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)  

 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 

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

 
Jätelaki 646/2011 

 
Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 

 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 

 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992 

 
Luvan voimassaolo   

 
Tämä lupapäätös on voimassa kaksi vuotta toiminnan aloittamisesta.  

 
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 2012 vahvista-
man taksan mukainen 3.330 euron maksu. 

 
Päätöksen antaminen 

 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. 

 
  

 
Olli-Pekka Mäki 

 
vt. ympäristönsuojelujohtaja 

 
  

 
Muutoksenhaku 
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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 
 ao Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 
 tied Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat 
 tied Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta 


