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Valtioneuvoston asetus
kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuoje-

lusta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristön-

suojelusta annetun asetuksen (800/2010) 3 ja 5 §, 10 §:n 2 momentti sekä 11 § seuraavasti:

3 §

Toiminnan sijoittuminen

Toimintaa ei saa sijoittaa alle 400 metrin päähän sairaalasta, päiväkodista, hoito- tai op-
pilaitoksesta taikka muusta melulle tai pölylle erityisen alttiista kohteesta.

Kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on lisäksi sijoitettava siten, että
melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettä-
vään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitet-
tuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä.

Kivenlouhimo, jolla on ollut ympäristölupa 16 päivänä syyskuuta 2010, ja kivenmurs-
kaamo voidaan kuitenkin sijoittaa alle 300 metrin päähän häiriöille alttiista kohteesta
2 momentissa tarkoitetulla tavalla, jos toiminnanharjoittaja voi sijoittamalla kivenmurs-
kaamon toiminnan rakennukseen tai kivenmurskaamossa taikka kivenlouhimossa muita
teknisiä keinoja käyttäen varmistaa sen, että toiminnasta ei lähimmässä häiriölle alttiissa
kohteessa aiheudu 7 §:ssä tarkoitetut melutason ohjearvot ylittävää melua ja että 5 §:ssä
tarkoitetut ilmanlaadun raja-arvot eivät ole vaarassa ylittyä. Poikkeaminen edellyttää, että
toiminnanharjoittaja on esittänyt poikkeamisen edellytysten täyttymisestä riittävän luotet-
tavan selvityksen lupaviranomaisen hyväksyttäväksi. 

Tukitoiminta-alue voidaan sijoittaa alle 300 metrin päähän häiriöille alttiista kohteesta.
Edellä 3 momentissa tarkoitetun kivenlouhimoa koskevan selvityksen johdosta lupaa

on tarvittaessa muutettava siten kuin ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 §:ssä sääde-
tään.

5 §

Ilmanlaatu

Ilmanlaadusta alueilla, joilla asuu tai oleskelee ihmisiä ja joilla ihmiset saattavat altistua
ilman epäpuhtauksille, säädetään ilmanlaadusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa
(79/2017).
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10 § 

Jäte- ja hulevedet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Talousjätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla säädetään talous-

jätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetussa valtioneuvos-
ton asetuksessa (157/2017).

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

11 §

Jätehuolto

Toiminta-alueen jätehuolto on järjestettävä jätelain (646/2011) ja sen nojalla annettujen
säädösten mukaisesti siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön roskaantumista, maa-
perän pilaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Kaivannaisjätteistä säädetään kaivannaisjätteistä annetussa valtioneuvoston asetukses-
sa (190/2013).

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2017  

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
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