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ASIA 

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemukses-

ta, joka koskee maarakentamisen yhteydessä syntyvien pilaantumattomien maa-

ainesten läjittämistä (maankaatopaikka). Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 

§:ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta. 

 

HAKIJA 

Jyväskylän kaupunki 

Altek Aluetekniikka Liikelaitos 

Kuormaajantie 26 

40320 Jyväskylä 

 

Yhteyshenkilö: Jouko Liuha, p. 014 266 8139 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Toiminnan tarkoituksena on rakentamistoiminnassa syntyvien puhtaiden maa-ainesten 

läjittäminen Lekatien päähän entiselle maa-ainestenottoalueelle Jyväskylän Palokan-

kaan kaupunginosassa tilalla Monttu (179-401-12-610) ja määräalalla tilasta Ritolahti 

(179-401-12-66-M601). Alue samalla tasataan tulevaa kaavoitusta ja kaavan mukaista 

käyttöä varten sekä maisemoidaan paremmin ympäristöön sopivaksi. Kiinteistöt omis-

taa Jyväskylän kaupunki.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

Ympäristönsuojelulain 28 §:n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 mo-

mentin kohta 13 d. Kyseessä on kaatopaikka.  

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 momentin 13 a -kohdan perusteella kunnan ym-

päristönsuojeluviranomainen käsittelee alle 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mi-

toitetun maankaatopaikan ympäristöluvan. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

toimii myös valvontaviranomaisena. 

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on saapunut Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölau-

takunnalle 27.3.2013 ja sitä on täydennetty kaavatietojen osalta samana päivänä.  
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TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Läjitysaluetta koskien ei ole mitään aikaisempia lupia. Hakija on saanut maa-alueita 

hallinnoivalta Jyväskylän kaupungin tonttituotannolta kirjallisen suostumuksen ympä-

ristöluvassa haetulle toiminnalle.  

 

Läjitykseen käytettävän alueen pääosa sijaitsee Seppälänkankaan osayleiskaava-

alueella. Alueen itälaita sijoittuu asemakaavoitetulle Lekatien teollisuusalueelle. Alue 

on merkitty asemakaavaan (hyväksytty 2004) teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten 

korttelialueeksi (TL-2). Oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa (hyväksytty 2001) 

alue on merkitty teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Asemakaavassa on myös merkintä, 

että alue kuuluu tärkeään Seppälänkankaan pohjavesialueeseen, joka asettaa rajoituk-

sia pohjavesialueella tapahtuvalle toiminnalle.   

 

SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 
Läjitysalue sijaitsee Jyväskylän kaupungin Palokankaan kaupunginosassa Kuormaa-

jantien länsipuolella aivan Lekatien päädyssä. Alue on kokonaisuudessaan vanhaa 

maa-ainesten ottamisaluetta. Sitä ole maisemoitu millään tavalla, vaan alueen pohja on 

silmämääräisesti arvioituna hiekkaa, soraa ja moreenia. Paikoin alueella kasvaa pajuk-

koa ja muuta pienpuustoa. Alue rajautuu idästä ja etelästä maa-ainesten otosta aiheu-

tuneisiin luiskiin ja lännestä ja pohjoisesta luonnonmukaiseen metsämaastoon.  

 

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat täyttöalueelta noin 500 metriä länteen. Lähim-

mät teollisuuskiinteistöt sijaitsevat alueen täyttöalueelta noin 30 metriä etelään (beto-

nitehdas) ja 40 – 50 metriä itään (metallipaja, insinööritoimisto, kiinteistönhallintayri-

tys). Naapuritilat ympärillä ovat kaupungin tai yksityisessä omistuksessa ja metsätalo-

uskäytössä. Etäisyyttä luoteessa sijaitsevaan Tyyppälänjärveen on noin 650 metriä. 

 

Läjitysalue sijoittuu Seppälänkankaan vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialu-

eelle (nro 0917951, I-luokka). Täyttöalueen matalin kohta on tasolla +114.00 m 

(N2000). Tyyppälän toistaiseksi suljettu vedenottamo sijaitsee alueesta noin 300 met-

riä pohjoiseen. 

 

TOIMINTA ALUEELLA 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

Alueelle on tarkoitus läjittää pilaantumattomia ylijäämämaita yhteensä noin 140 000 

m
3
. Lupaa läjitykselle haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi, mutta läjittämisen on 

suunniteltu tapahtuvan vuosien 2013 – 2023 aikana. Täyttöön käytetään ainoastaan 

laadukkaita ylijäämämaita, koska alue on osin kaavassa merkitty teollisuusalueeksi ja 

huonot maa-ainekset vaikeuttaisivat alueen jatkorakentamista. Maa-ainesten läjitystä 

tullaan tekemään pääasiassa Läntisen Palokärjen teollisuusalueen kunnallistekniikan 

rakentamisessa syntyvillä puhtailla ylijäämämailla. 

 

Täyttösuunnitelma 

Alin täyttötaso on alueen länsiosassa +114.00 m ja korkein täyttötaso itäosassa on 

+135.00 m. Alueen keskiosassa sijaitsee kaksi pohjavesiputkea. Pohjaveden tasoa seu-

rataan kuukausittain. Läjittäminen suoritetaan kerrospengerryksenä, korkeintaan kaksi 



 3 

metriä korkeina kerroksina, jotta alueelle ei synny missään vaiheessa korkeita reuna-

mia ja jotta pengermateriaali saadaan tehokkaasti tiivistettyä. Läjittäminen aloitetaan 

alueen itäosasta, josta edetään länttä kohti. Alueen länsireunaan tehdään avo-oja, joka 

kerää läjitysalueen pintavedet ja ohjaa ne alueen lounaiskulmaan, josta ne purkavat 

alueen länsipuoleiseen niskaojaan. Kalustona läjittämisessä käytetään kaivinkonetta, 

puskukonetta tai pyöräkuormaajaa sekä täryjyrää. Polttoaineiden varastointia ja tank-

kausta ei suoriteta alueella. Läjityksen aikana jyrkät luiskat suojataan lippusiimalla. 

Alueen rajauspaalut, luiskanmallit ja korkopukit rakennetaan luvan myöntämisen jäl-

keen. 

 

Pinta- ja suotovesien johtaminen 

Alueen pintavedet johdetaan täytön pohjois- ja länsipuolelle kaivettavaan niskaojaan, 

joka johtaa vedet alueen lounaiskulmaan ja sieltä edelleen suoalueen ja ojien kautta 

Tyyppälänjärveen.    

 

Liikenne   

Kulku alueelle tapahtuu olemassa olevia katuja, Kuormaajantietä ja Lekatietä pitkin. 

Lekatielle ja toisesta suunnasta tulevalle Kärkitielle laitetaan maanajosta kertovat va-

roituskyltit. Läjitysalueen sisääntuloväylälle asetetaan puomi. 

 

Maisemointi 

Alue läjitetään täyttösuunnitelmien mukaiseen muotoon. Maisemointi viimeistellään 

istuttamalla alue ympäristön mukaiseen puustoon.   

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Päästöt vesiin ja maaperään 

Toiminnalla ei ole vaikutuksia maaperään ja pohjaveteen, sillä alueelle tuotavat maa-

ainekset ovat lähistöltä samalta alueelta. Läjityksen tarkoituksena on esirakentaa tont-

tia eli tasata aluetta tulevaisuuden kaavoitusta varten sekä maisemoida nykyinen otto-

alue paremmin ympäristöön sopivaksi. Läjitykseen käytetään siis pilaantumattomia ja 

tiivistämiskelpoisia ylijäämämaita. Mikäli maa-aineksen soveltuvuutta läjitykseen on 

syytä epäillä, se tutkitaan ennen täyttöön siirtämistä.  

Päästöt ilmaan 

Maa-ainesten kuljettaminen läjitysalueelle saattaa aiheuttaa pölyhaittaa kuljetusreitin 

varrella. Pölyn tuomia haittoja torjutaan lisäämällä tienhoitoa, tarvittaessa alueen kul-

kuväylät kastellaan pölyämisen estämiseksi. Suolaa ei käytetä, koska toimitaan pohja-

vesialueella.    

Melu ja tärinä 

Maa-ainesten kuljettaminen läjitysalueelle aiheuttaa ajoittaista melua Kuormaajantien 

ja Lekatien varrella sijaitseville kiinteistöille. Maanläjitysalueen täytön tasaamisessa ja 

maa-ainesten levittämisessä käytettävä konekalusto aiheuttaa melua ympäristössä toi-

minta-aikana (klo 7.00 – 22.00). Maanläjitysalueen ympärille jätetään puusto vaimen-

tamaan melun etenemistä. Meluhaittoja ehkäistään myös rajaamalla toiminta-aika ar-

kipäiviin. Melutaso jää normaaliaikana alle 55 desibelin. 
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Syntyvät jätteet 

Puhtaiden ylijäämämaiden läjityksessä ei synny jätteitä, mutta jos alueelle ulkopuoli-

sen toimesta toimitetaan sinne kelpaamatonta ainesta, toiminnanharjoittaja huolehtii, 

että se toimitetaan asianmukaisen luvan omaavaan sijoituspaikkaan. 

 

Vaikutukset maisemaan ja luontoon 

Maanläjitysalueen täyttö muuttaa maisemaa, mutta ajatuksena on maisemoida nykyi-

nen alue, vanha maa-ainestenottoalue, ympäristöön sopivaksi. Alueen maisemointi pa-

rantaa alueen ilmettä, kun jyrkät luiskat häviävät. Luonnonsuojeluarvoihin alueella ei 

ole vaikutuksia.  

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA SEKÄ PARHAAT KÄYTÄNNÖT 

 

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan sovellus perustuu alueen valintaan, käytön valvon-

taan, vesien hallintaan sekä ympäristön tarkkailuun. Ympäristön kannalta paras käy-

täntö toteutuu, kun alueen rakentamisen yhteydessä minimoidaan maa-ainesten kuljet-

tamisesta aiheutuvat päästöt. 

 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Maanläjitysalueen toimintaa seurataan säännöllisesti. Maa-aineksia tuovat kuljettajat 

raportoivat tuomistaan maa-aineksista läjitysalueen toiminnasta vastaavalle. Maamas-

sojen täyttöalueelle levittämisen yhteydessä tehdään aistinvaraista tarkkailua maa-

aineksien soveltuvuudesta läjitykseen. Tarvittaessa toimitettava materiaali tutkitaan 

Altek:n maalaboratoriossa. Läjitysalue tulee ainoastaan Altek Aluetekniikka Liikelai-

toksen käyttöön, jolloin maa-ainesten toimittaminen on hallittua.  

 

Maanläjitysalueelta valuvien vesien laatua tarkkaillaan aistinvaraisesti alueen länsi-

puolisesta ojasta. Pohjaveden korkeutta tarkkaillaan paikallisesta pohjavesiputkesta 

kuukausittain.  

 

Läjitysalue maastomallinnetaan vuosittain, jolloin saadaan tarkat kuutiomäärät toimi-

tetuista maa-aineksista. 

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Hakemuksessa ei ole esitetty toiminnassa mahdollisesti tapahtuvia poikkeuksellisia ti-

lanteita. Hakemuksen mukaisessa toiminnassa riskit ovat melko vähäisiä. Pohjavesi-

alueella toimittaessa riskiä maaperälle ja pohjavedelle aiheutuu lähinnä työkoneiden 

rikkoontumisista. 

  

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA JA VAKUUS 

 

Altek Aluetekniikka Liikelaitos on hakenut 22.5.2013 ympäristönsuojelulain 101 §:n 

mukaista lupaa toiminnan aloittamiselle ennen kuin ympäristölupapäätös on saanut 

lainvoiman. Perusteluna hakija esittää, että läheisestä Altek Aluetekniikan Ampuma-

radantien hankkeesta olisi mahdollista ajaa läjitysalueelle sopivaa materiaalia jo kesä-

kuun aikana, jolloin säästettäisiin kustannuksia, kun kaivumaita ei tarvitse välivaras-

toida. 
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HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 4.4. – 

3.5.2013. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti 

nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. Asi-

anosaisia on kuultu 3.4.2013 lähetetyllä virkakirjeellä.   

 

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet  

Hakemuksesta on 3.4.2013 pyydetty Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto, koska 

alue on tärkeää pohjavesialuetta (YSA 17 §).  

 

ELY-keskus katsoo 18.4.2013 toimittamassaan lausunnossa, että ympäristölupahake-

muksessa kuvattu toiminta täyttää luvan myöntämisen edellytykset. ELY-keskuksen 

käytössä oleviin paikkatietoaineistoihin ei ole viety sellaisia luonnon-

/maisemansuojelullisia tietoja, jotka tulisi ottaa huomioon lupaharkinnassa. Toimintaa 

saa harjoittaa lupahakemuksen mukaisesti vain arkisin (ma-pe) klo 7.00 – 22.00 väli-

senä aikana. Läjityksessä saa käyttää vain viereisen Palokärjen teollisuusalueen kun-

nallistekniikan rakentamisessa syntyviä puhtaita ylijäämämaita. Maamassojen läjityk-

seen tulee käyttää hakemuksessa esitettyä aluetta ja täyttö tulee tapahtua esitetyn 

suunnitelman mukaan. 

 

Asiaton pääsy ja jätteen luvaton sijoittaminen maa-ainesten läjitysalueelle on estettävä 

valvonnan ja tarvittaessa myös rakenteellisin keinoin, esimerkiksi asettamalla puomi 

alueelle johtavalle tielle tai aitaamalla alue tarvittavilta osin. Alueen sisääntulotien 

varressa tulee olla informaatiotaulu, josta ilmenee alueen käyttötarkoitus, aukiolo ja 

tarvittavat yhteystiedot. 

 

Läjitysalueelle on nimettävä vastaava hoitaja, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitetta-

va Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vastaavan hoitajan tulee 

olla hyvin perillä tehtävistään ja ympäristölupapäätöksessä annetuista määräyksistä. 

Mikäli vastaavan hoitajan nimi ja/tai yhteystiedot muuttuvat, on muutoksesta ilmoitet-

tava viipymättä edellä mainitulle viranomaisille. Toiminnanharjoittajan on lisäksi huo-

lehdittava henkilökuntansa riittävästä opastuksesta sekä riittävän informaation antami-

sesta myös alueen käyttäjille. 

 

Läjitysalueella tapahtuva toiminta on toteutettava suunnitelmallisesti siten, ettei siitä 

aiheudu maaperän pilaantumista, pohja- tai pintavesien pilaantumisvaaraa eikä muuta-

kaan haittaa terveydelle tai ympäristölle, maiseman rumentumista, pölyämistä, epäsiis-

teyttä tai ympäristön roskaantumista. Ympäristön siisteyttä on säännöllisesti val-

vottava ja alueesta ei saa muodostua sinne kelpaamattomien maa-ainesten varastoalu-

etta. Mikäli alueelle on tuotu sinne kuulumattomia maamassoja, yhdyskuntajätettä tai 

siihen verrattavaa jätettä, vaarallista jätettä, risuja, kantoja, muuta puumateriaalia tai 

muita eloperäisiä aineksia, tulee ne välittömästi toimittaa paikkaan, jolla on lupa nii-

den vastaan ottamiseen. 

 

Polttoaineita tai öljyjä ei saa varastoida eikä koneita tai autoja huoltaa alueella. Pöly-

haittojen vähentämiseksi läjitettäviä maamassoja, alueelle johtavaa tietä sekä alueen 



 6 

kulkureittejä on tarvittaessa kasteltava. Suolan tai muiden kemikaalien käyttö pölyä-

misen estämiseksi on kielletty. 

 

Läjitysalueen pintavedet on johdettava hakemuksen mukaisesti alueen länsipuolella 

olevaan niskaojaan. Lupaharkinnassa tulisi katsoa, tulisiko vesien johtamista varten 

rakentaa kuitenkin laskeutusallas. Toiminnanharjoittajan olisi otettava niskaojasta (tai 

laskeutusaltaasta) pintavesinäyte ensimmäisen kerran ennen toiminnan aloittamista ja 

sen jälkeen kaksi kertaa vuodessa, huhti- toukokuussa ja syys-lokakuussa. Näytteistä 

tulisi määrittää pH, sähkönjohtavuus, väriluku, sameus, kiintoaine, kemiallinen ha-

penkulutus (CODMn), nitraattityppi (NO3-N), ammoniumtyppi (NH4-N), kokonaisfos-

fori (kok-P), mineraaliöljyt sekä haihtuvat hiilivedyt. Analyysitulokset tulee toimittaa 

heti niiden valmistuttua Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Tarkkailua tulisi voida tarvittaessa muuttaa ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksy-

mällä tavalla. 

 

Alueella jo olevasta tai sinne mahdollisesti sijoitettavasta uudesta pohjavesiputkesta 

tulee mitata pohjaveden pinnankorkeus kerran kuukaudessa. Lupaharkinnassa tulisi 

katsoa, onko pohjaveden laaduntarkkailu tarpeen esimerkiksi samojen parametrien 

mukaan kuin pintaveden tarkkailussa.  

 

Läjitettävistä maa-aineksista on pidettävä kirjanpitoa, josta tulee ilmetä riittävällä 

tarkkuudella niiden alkuperä, määrä, laatu sekä toimittaja. Kirjaa on pidettävä myös 

toiminnassa tapahtuneista poikkeuksellisista tilanteista. Kirjanpito on pyydettäessä esi-

tettävä valvontaviranomaisille. Yhteenveto kunkin vuoden valvonta- ja tarkkailutie-

doista, vastaanotetuista maamassoista tulee toimittaa Jyväskylän kaupungin ympäris-

tönsuojeluviranomaiselle seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Havaituista terve-

ys- ja ympäristöhaitoista sekä häiriötilanteista on ilmoitettava viipymättä edellä maini-

tulle viranomaisille. 

 

Läjitysalue on maisemoitava toiminnan päättyessä hakemuksen mukaisesti. 

 

Hakemuksesta ei jätetty määräaikaan mennessä muistutuksia tai mielipiteitä.   

 

Tarkastukset 

Lekatien läjitysalueella on käyty ympäristölupahakemukseen liittyvällä tarkastuskäyn-

nillä 24.4.2013. Tarkastuskäynnistä on tehty muistio. 

 

Hakijan kuuleminen 

Hakijaa on kuultu hakemuksesta jätetyn lausunnon johdosta sähköpostitse 18.4.2013. 

Hakija toteaa vastineessaan, että ELY-keskuksen mukaan maanläjitysalueen täyttöön 

tulisi käyttää ainoastaan Palokärjen kunnallistekniikan rakentamisessa syntyviä pilaan-

tumattomia ylijäämämaita. Lekatien läjitysalueen tarkoituksena on kuitenkin ensisijai-

sesti esirakentaa nykyistä Lekatien asemakaava-aluetta ja sen viereistä vielä asema-

kaavoittamatonta aluetta. Läjitysalueen täyttö tehdään tästä johtuen puhtailla, tiivistä-

miskelpoisilla ja routimattomilla ylijäämämailla. Pääasiassa tähän tarkoitukseen sopi-

vat ylijäämämaat syntyvätkin Palokärjen teollisuusalueen rakentamisesta, otollisista 

maaperäolosuhteista ja sijainnista johtuen. Ajatuksena on kuitenkin käyttää täyttöön 

myös muualta Seppälänkankaan pohjavesialueelta syntyviä puhtaita ja täyttöön sopivia 

ylijäämämaita. Hakijan pyrkimyksenä on myös vähentää ylijäämämaiden läjityksestä 
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ympäristölle aiheutuvaa kuljetuskuormitusta, jota kyseessä oleva maanläjitysalue jär-

kevillä logistiikkaratkaisuilla edistää. 

 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää ympäristöluvan Jy-

väskylän kaupungin Altek Aluetekniikka Liikelaitoksen maankaatopaikalle Jyväskylän 

Palokankaalle tilalle Monttu (179-401-12-610) sekä määräalalle tilasta Ritolahti (179-

401-12-66-M601). Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen ja tämän päätöksen lu-

pamääräysten mukaisesti.  

 

Toiminnan järjestäminen 

 

1. Jyväskylän kaupungin Lekatien maankaatopaikka luokitellaan puhtaiden maa- ja 

kiviainesten (17 05 04) kaatopaikaksi. (YSL 45 §, YSA 20 §) 

 

2. Maankaatopaikalle saa sijoittaa Läntisen Palokärjen kaava-alueen sekä muualla 

Seppälänkankaan pohjavesialueella tapahtuvasta rakennustoiminnasta tulevia pi-

laantumattomia ylijäämämaita enintään 140 000 m
3
. Maankaatopaikan alue voi-

daan täyttää esitetyn täyttösuunnitelman mukaisesti siten, että täyttö ei ylitä ase-

mapiirroksessa esitettyä 4,5 hehtaarin alaa ja enimmäiskorkeutta +135.0 m 

(N2000). (YSL 43 §, YSA 20 §) 

 

3. Maankaatopaikalle saa sijoittaa vain pilaantumattomia maa- ja kiviaineksia. Mi-

käli on aihetta epäillä, että maa-aines voisi olla pilaantunutta, tulee haitta-

aineiden pitoisuudet luotettavasti selvittää. Eloperäistä ainesta voidaan sijoittaa 

alueen pintarakenteisiin, mutta ei kaatopaikkapenkkaan. Alueella ei saa varastoi-

da polttoaineita. 

 

Mikäli alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole sallittu ympäristöluvassa, 

se on viipymättä toimitettava asianmukaiseen paikkaan tai jäte on palautettava sen 

haltijalle. (YSL 43 §, JL 28, 31 §) 

 

4. Toiminta kokonaisuudessaan tulee järjestää siten, että siitä aiheutuva melu, pö-

lyäminen, muut päästöt, haitat tai vaara terveydelle ja ympäristölle ovat mahdol-

lisimman vähäisiä. Täytön tulee tapahtua hallitusti ja tarkoituksenmukaisesti. 

(YSL 4, 5, 7, 8 §, JL 13 §) 

 

5. Maankaatopaikalla saa harjoittaa toimintaa arkisin kello 7.00 – 22.00. (YSL 43 §, 

NaapL 17 §) 

 

6. Asiaton pääsy ja jätteen luvaton sijoittaminen maankaatopaikalle on estettävä 

puomilla, kivillä tai vastaavilla. Maankaatopaikan sisääntulotien varressa tulee 
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olla informaatiotaulu, josta ilmenee alueen käyttötarkoitus, aukiolo ja tarvittavat 

yhteystiedot. Täyttöalue tulee merkitä maastoon rajauspaaluilla niiltä reunoilta, 

joilla ei ole selvää luontaista rajaa. (YSL 42, 43 §) 

 

7. Toiminnasta ei saa aiheutua meluhaittaa lähimmissä melulle altistuvissa kohteis-

sa. Toiminnasta aiheutuvia melutasoja verrataan valtioneuvoston päätökseen me-

lutason ohjearvoista (993/1992). Mikäli melutasot ovat haitallisella tasolla tai 

melu häiritsee lähiasutusta tai yritystoimintaa, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä 

toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. Melu tulee tarvittaessa mitata. 

(NaapL 17 §, YSL 5, 46, 55 §) 

 

8. Maankaatopaikalla tulee olla vastaava hoitaja, jonka nimi ja yhteystiedot ovat 

valvontaviranomaisen tiedossa. Vastaavan hoitajan tulee olla perillä tehtävistään 

ja ympäristölupapäätöksessä annetuista määräyksistä. Mikäli vastaavan hoitajan 

nimi ja/tai yhteystiedot muuttuvat, on muutoksesta ilmoitettava viipymättä val-

vontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on lisäksi huolehdittava alueella 

työskentelevien henkilöiden riittävästä opastuksesta sekä riittävän informaation 

antamisesta myös alueen käyttäjille. (YSL 43 §, JA 10 §, JL 12 §) 

 

9. Alueella muodostuvat vedet tulee johtaa suunnitelman mukaisesti niskaojilla alu-

een lounaiskulmasta veden luonnolliselle virtausreitille. (YSA 20 §)  

 

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin 

 

10. Maankaatopaikka on rakennettava ja sitä tulee käyttää niin, että estetään ja torju-

taan erilaiset haitat ja vaaratilanteet. Alueella käytettävät työkoneet on pidettävä 

kunnossa. Vahinkotilanteisiin ja niiden hoitoon on varauduttava ennalta ja ympä-

ristöhaittojen torjuntaan on ryhdyttävä heti vahingon sattuessa sekä tehtävä tar-

vittavat ilmoitukset viranomaisille. Alueen henkilökunnan ja alueella asioivien 

tulee tuntea alueen toimintatavat tai pystyä toimimaan alueella opastuksen mu-

kaan. (YSL 43, 76 §, YSA 30 §, JL 12 §) 

 

Tarkkailu ja kirjanpito  

 

11. Täytön rakenteita ja sen painumia, sortumia, liukumia tai muita vastaavia on seu-

rattava ja tarkkailtava säännöllisesti sekä maankaatopaikan täytön että jälkihoi-

don aikana. Tarvittaessa on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. Pölyämistä on 

valvottava silmämääräisesti ja puututtava siihen tarvittaessa. Kastelussa ei saa 

käyttää suolaa pölyn sidontaan. (YSL 5, 8, 46 §, YSA 20 §, JL 120 §) 

 

12. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava maankaatopaikka-alueella muodostuvien 

pintavesien laatua. Pintaveden tarkkailua tulee suorittaa läjitysalueen alapuolises-
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ta ojasta. Pintavesinäyte tulee ottaa kaksi kertaa vuodessa alku- ja loppukesällä 

(huhti-toukokuussa ja syys-lokakuussa) ensimmäisen kerran ennen täytön aloit-

tamista ja viimeisen kerran vuosi alueen täyttämisen päättymisen jälkeen. Näyt-

teistä tulee määrittää ainakin pH, sähkönjohtavuus, väriluku, sameus, kiintoaine, 

kemiallinen hapenkulutus (CODMn), nitraattityppi (NO3-N), ammoniumtyppi 

(NH4-N), kokonaisfosfori (kok-P), mineraaliöljyt, rauta sekä haihtuvat hiilivedyt. 

Analyysitulokset tulee toimittaa heti niiden valmistuttua valvontaviranomaiselle.  

 

Alueella olevat pohjavesiputket tulee pyrkiä pitämään kunnossa täytön aikana ja 

toisesta niistä tulee tarkkailla pohjaveden pinnan korkeutta kuukausittain. Alueel-

la tulee olla vähintään yksi pohjaveden pinnan ja laadun seurantaan soveltuva 

pohjavesiputki. Tarkkailua voidaan tarvittaessa muuttaa valvontaviranomaisen 

hyväksymällä tavalla. (YSL 46, 55 §, JL 120 §) 

 

13. Maankaatopaikalle läjitettävistä maa-aineksista on pidettävä kirjanpitoa, josta tu-

lee ilmetä riittävällä tarkkuudella maa-ainesten alkuperä, määrä ja laatu. Kirjaa 

on pidettävä myös toiminnassa tapahtuneista poikkeuksellisista tilanteista. Kir-

janpito on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaisille ja sitä on säilytettävä 

vähintään kolme vuotta. 

 

Yhteenveto kunkin vuoden valvonta- ja tarkkailutiedoista, vastaanotetuista maa-

massoista sekä maisemoinnin etenemisestä tulee toimittaa valvontaviranomaiselle 

vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Havaituista terveys- ja ympäristö-

haitoista sekä häiriötilanteista on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle. 

(JL 118 §, JA 22 §) 

 

Toiminnan kehittäminen 

 

14. Toiminnanharjoittajan on seurattava ja sovellettava alan parasta käyttökelpoista 

tekniikkaa. Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn 

luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan 

voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 

4, 56 §, YSA 19 §, JL 13 §) 

 

Toiminnan lopettaminen 

 

15. Kun alue on täytetty loppuun, on maankaatopaikka jälkihoidettava välittömästi 

hakemuksessa esitetyn mukaisesti, mikäli kaavan mukaista rakentamista ei ole 

tiedossa. Pintakerroksessa voidaan käyttää rakentamisessa syntynyttä eloperäistä 

maa-ainesta. (YSL 20 §, JA 13 §) 

 

16. Toiminnan lopettamisesta tai olennaisesta muuttamisesta on ilmoitettava hyvissä 

ajoin valvontaviranomaiselle. Luvan saaja vastaa lupamääräysten mukaisesti 
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maankaatopaikka-alueen tarkkailusta ja jälkihoidosta myös toiminnan loputtua 

vähintään 10 vuoden ajan. (YSL 43 §, YSA 20, 30 §) 

 

Vakuus 

 

17. Toiminnanharjoittajan on asetettava 5 000 euron suuruinen vakuus tai esitettävä 

muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuus tai 

selvitys vakuutta vastaavasta järjestelystä on toimitettava valvontaviranomaiselle 

ennen toiminnan aloittamista. Vakuuden suuruutta, riittävyyttä ja kattavuutta on 

mahdollista tarkistaa toiminnan edetessä. (YSL 42 §) 

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 

Yleisperustelut 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa 

harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, 

toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetus-

ten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on sää-

detty.  

 

Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toi-

minnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimin-

tojen kanssa 

- terveyshaittaa; 

- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 

- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 

- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-

alueella; 

- eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuu-

tonta rasitusta. 

 

Kyseessä on käytännössä maisemoimaton vanha maa-ainestenottoalue. Alue viettää 

maastollisesti selvästi länteen, jonne myös alueelle muilta Lekatien varren tonteilta 

muodostuvat vedet johtuvat. Ympäristölle aiheutuvien kokonaisvaikutusten kannalta 

rakennettavalla alueella syntyvien sinne hyötykäyttöön kelpaamattomien maa-ainesten 

läjittäminen lähialueelle kaavan mukaisen tontin pohjaksi on järkevää ja samalla jäte-

lain läheisyysperiaatteen (19 §) mukaista. Alue on maastollisesti suojaisa. Maankaato-

paikkatoiminnasta ei toiminnan sen luonne, lupamääräykset ja etäisyydet asutukseen 

huomioiden aiheudu lautakunnan käsityksen mukaan kohtuutonta rasitusta naapureille.  

 

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti on päätöksessä annettu määräyksiä ympäris-

tön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu määrä-

yksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, melun torjuntaan sekä maaperään ja vesistöön 

mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseen. Ympäristönsuojelulain 43 §:n 

mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon muun muassa toiminnan 

luonne, ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. 
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Toimittaessa hakemuksessa esitetyn rajauksen ja käytäntöjen sekä päätöksen lupamää-

räysten mukaisesti toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan käyttökelpoisen teknii-

kan ja käytännön mukaista.  

 

Yksityiskohtaiset perustelut 

 

Ympäristönsuojeluasetus edellyttää määräystä kaatopaikan luokasta sekä kaatopaikalle 

sijoitettavaksi hyväksyttävän jätteen määrästä ja lajista. Määräykset rajaavat toiminnan 

lupahakemuksessa esitetyn mukaiseksi. (lupamääräykset 1 ja 2)  

 

Alueelle soveltumaton jäte voidaan käsitellä asianmukaisesti esimerkiksi ympäristölu-

van jätteiden käsittelyyn omaavassa käsittelypaikassa. Pilaantumattomiksi maa- ja ki-

viaineksiksi voidaan maankaatopaikalla katsoa massat, joiden haitta-ainepitoisuudet 

ovat alle valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puh-

distustarpeen arvioinnista annettujen alempien ohjearvojen. Eloperäinen aines hajoaa 

hitaasti maaperässä ja voi hajottuaan aiheuttaa esimerkiksi kuoppia tai sortumia alueel-

le. Polttoainevarastot aiheuttavat riskin maaperälle ja pohjavedelle esimerkiksi ilkival-

lan tai varkauden kohteeksi joutuessaan. (lupamääräys 3) 

 

Kaikessa toiminnassa tulee pyrkiä siihen, että haitallisia ympäristövaikutuksia ehkäis-

tään tai ne pidetään ainakin mahdollisimman vähäisinä. (lupamääräys 4) 

 

Lupamääräyksessä määrätään toiminta-ajoista, sillä toiminnasta saattaa syntyä ympä-

ristönsuojelulain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista (melua), 

käytännössä ympäristön yleisen viihtyisyyden vähentymistä lähimmissä asuinraken-

nuksissa. Melun terveyshaittojen arvioimiseksi on valtioneuvoston asetuksessa 

933/1992 melutason ohjearvoista määritelty muun muassa asumista koskevat keski-

äänitasot, joita maankaatopaikan normaalitoiminnan melutasot eivät oletettavasti kui-

tenkaan ylitä. Melutasojen selvittäminen lähimmissä altistuvissa kohteissa on tarpeen, 

mikäli toiminnasta aiheutuva melu koetaan häiritseväksi. Määräys mahdollisista me-

lumittauksista on annettu valvonnallisista syistä, jotta voidaan selvittää maankaato-

paikkatoiminnasta aiheutuva todellinen melutaso. Luvan valvoja määrittelee melumit-

tauksen tarpeellisuuden. (lupamääräykset 5 ja 7) 

 

Asiaton toiminta alueella voidaan estää valvonnalla ja tarvittaessa rakenteellisin kei-

noin, kuten pitämällä kulkureitin puomi suljettuna. Toiminnanharjoittajan on huoleh-

dittava riittävän opastuksen ja informaation antamisesta työntekijöille, maa-ainesten 

kuljettajille sekä alueen muille käyttäjille. Maankaatopaikan hallinnoinnista sekä tar-

vittaessa siellä toimimisesta on kerrottava käyttäjille informaatiotauluilla. (lupamäärä-

ys 6) 

 

Vastuu- ja yhteyshenkilö huolehtii toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä 

valvonnasta ja kirjanpidosta. Lisäksi vastuuhenkilön on oltava selvillä toiminnan ym-

päristövaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta. Henki-

lön yhteystiedot on oltava valvontaviranomaisten tiedossa toimintaa koskevan asioin-

nin nopeuttamiseksi. (lupamääräys 8) 

 



 12 

Läjitysalueella muodostuvat sekä sen halki virtaavat muualta tulevat vedet tulee johtaa 

hallitusti pois alueelta alueen länsireunalta lähtevään ojaan. Kallistuksilla vedet ohja-

taan luonnolliselle reitille. (lupamääräys 9) 

 

Maamassojen läjitys ja luiskaukset on suunniteltava ja suoritettava siten, että mahdol-

liset vaara- ja vahinkotilanteet, kuten reunapenkereiden sortumat, voidaan välttää jo 

ennakolta. Työkoneiden kunnossapidolla estetään esimerkiksi öljypäästöjä maaperään. 

(lupamääräys 10) 

 

Maatäytön tilaa seuraamalla voidaan nopeasti puuttua ongelmakohtiin ja ennaltaeh-

käistä niistä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. Pölytilannetta alueella tulee tarkkailla 

jatkuvasti ja pölyhaittoja on tarvittaessa torjuttava kastelemalla pölyäviä kohteita, ku-

ten alueen kulkureittejä. Suolan käyttö on kielletty, koska toimitaan pohjavesialueella. 

(lupamääräys 11) 

 

Viereisestä suoalueesta sekä vedenottamon viereisten pohjavesiputkien ja Tyyppälän 

lähteen ylimmistä tasoista (N60 +111,75 m, +118,59 m ja +113,95 m) päätellen läji-

tysalue on matalimmalta kohdaltaan melko lähellä pohjaveden pintaa. Pohjavesi ei 

kuitenkaan ole lammikoitunut alueelle, vaan maasto on laskevaa suon suuntaan. Pinta-

vedet johdetaan suoalueen kautta Tyyppälänjärveen. Alueelta tulevien pintavesien laa-

tua arvioitaessa on huomioitava, että alueelle johdetaan vesiä myös muilta Lekatien te-

ollisuustonteilta, minkä vaikutukset näkyvät alueen alapuolisessa ojassa. Läjitettävä 

maa-aines on melko karkeata, koska sen päälle tulee voida rakentaa tulevaisuudessa. 

Hienoaineksen vähäisyys sekä pitkä ja hitaasti vesistöön virtaava reitti vähentävät pi-

laantumisriskiä sekä pohja- että pintavesien osalta. Kesäisin ja syksyisin otettavat näyt-

teet osoittavat mahdolliset vesistövaikutukset. Pohjaveden pinnan korkeuden seuranta 

kertoo pohjaveden pystysuuntaisesta liikkumisesta alueella. Alueelle tulee asentaa uusi 

pohjavesiputki, mikäli alueen vanhoista putkista kumpikaan ei ole toimintakuntoinen. 

(lupamääräys 12) 

 

Määräys kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedonkulun varmista-

miseksi ja valvontaa varten. Tarkkailua ja raportointia koskevalla lupamääräyksellä 

pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä laitoksen toiminnasta ja sen aihe-

uttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. (lupamääräys 13) 

 

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on velvollisuus käyttää 

parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnanharjoittajan on seurattava eri osa-

alueiden haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksia ja parhaan käyttökelpoi-

sen tekniikan kehittymistä sekä varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli 

päästöjä voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. Lainsäädän-

nön muutokset on huomioitava toiminnassa. (lupamääräys 14) 

 

Lupapäätöksessä on määrättävä kaatopaikan jälkihoitoa koskevista toimista. Hakija on 

esittänyt hakemuksen yhteydessä täyttöalueen maisemointia koskevan suunnitelman, 

jonka mukaan jälkihoito toteutetaan. Näin varmistetaan, ettei ympäristölle aiheudu 

haittaa tai vaaraa myöskään toiminnan päätyttyä. (lupamääräys 15) 

 

Toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristö-

luvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan pysyvästä tai pitkäai-
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kaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan kannalta olennaisista muutoksista sekä esi-

tettävä suunnitelma todettujen ympäristöhaittojen poistamiseksi. (lupamääräys 16)    

 

Kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta on vaadittava ympäristöluvan yhteydessä vakuus 

tai muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Kaatopaikan 

luokalla ei ole merkitystä vakuuden määräämisen kannalta. Vakuussumman suuruus 

on arvioitu siten, että sillä katetaan välittömät maisemointitoimenpiteet ja toteutetaan 

seurantaa. Vakuutta voidaan tarkistaa kaatopaikan täyttymisen ja maisemoinnin ete-

nemisen mukaan. (lupamääräys 17) 

 

VASTAUS LAUSUNNOSSA JA MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN 

 

Päätöksen lupamääräyksissä vastataan Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunnossaan 

esittämiin asioihin. Päätöksessä sallitaan maa-ainesten läjittäminen hakijan esityksen 

mukaisesti koko Seppälänkankaan pohjavesialueelta. Alueelle toimitetaan sen tulevas-

ta käyttötarkoituksesta johtuen vain laadukkaita maa-aineksia, minkä vuoksi maa-

ainesten syntypaikan liian tarkkaa rajaamista ei voi pitää tarkoituksenmukaisena. Kos-

ka vedet johtuvat suoalueelle ja suhteellisen pitkää reittiä Tyyppälänjärveen, ei lausun-

nossa esitettyä laskeutusallasta ole katsottu tarpeelliseksi. Lisäksi läjitettävä maa-aines 

ei ole erityisen hienojakoista, joten siitä ei pääse kiintoainesta pinta- tai pohjavesiin 

yhtä helposti kuin esimerkiksi savipitoisesta maa-aineksesta. Alueen pohjavesistä on 

myös löytynyt haitta-aineita, joiden alkuperää ei ole saatu selville. Näistä syistä pohja-

vesien laadun tarkkailua ei ole katsottu tarpeelliseksi.  

 

LUVAN VOIMASSAOLO 

 

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi tulee 

tehdä 30.6.2023 mennessä, mikäli toiminta ei ole päättynyt. Toiminnan päästöjä ja nii-

den vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haetta-

va ympäristölupa. (YSL 28 §)  

 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 

määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa-

olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §, YSA 

19 §) 

 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO (YSL 101 §) 

 

Ympäristönsuojelulain 100 §:n mukaan toimintaa ei saa aloittaa tai muuttaa ennen 

kuin siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen. Ympäristönsuojelulain 101 §:n 

mukaan lupaviranomainen voi kuitenkin luvan hakijan pyynnöstä perustellusta syystä 

ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, määrätä, että 

toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen. Haki-

jan tulee tällöin asettaa hyväksyttävä vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupa-

päätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan toiminta voidaan aloittaa lu-

papäätöstä noudattaen ennen sen lainvoimaisuutta. Toiminnan luonteesta johtuen sen 

ei normaalitilanteessa katsota voivan aiheuttaa peruuttamatonta haittaa tai vaaraa ym-
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päristölle. Toiminnalta ei peritä ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaista vakuutta ym-

päristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen 

muuttamisen varalle, koska kunnallinen liikelaitos katsotaan osaksi kuntaa, eikä vaa-

timus vakuuden asettamisesta koske kuntaa. 

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000) 4, 5, 7 – 8, 28, 31, 35 – 38, 41 – 43, 45 – 46, 52 

– 56, 76, 96 – 97, 101, 105 § 

Ympäristönsuojeluasetus (YSA 169/2000) 1, 7, 16 – 20, 30, 37 

Jätelaki (JL 646/2011) 12 – 13, 28, 31, 118, 120 § 

Jäteasetus (JA 179/2012) 13, 22 § 

Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17 § 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain 105 §:n mukaisesti kyseisen lain mukaisen luvan käsittelystä 

viranomaisessa voidaan periä maksu. Tämän päätöksen ympäristölupamaksu on 2218 

euroa. Lisäksi ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaista oikeutta aloittaa toiminta muu-

toksenhausta huolimatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pääasian yhteydessä 

peritään 333 euron lisämaksu. Näin ollen ympäristölupamaksu on yhteensä 2 551 

euroa. Maksu perustuu rakennus- ja ympäristölautakunnan 4.12.2012 § 143 vahvista-

maan Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan. 

 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

Altek Aluetekniikka Liikelaitos, Kuormaajantie 26, 40320 Jyväskylä 

 

Jäljennös päätöksestä  

Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40101 Jyväskylä 

 

Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta 

 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus 

osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle ja valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Jyväs-

kylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Valitusaika päättyy 18.7.2013. 

Valitusosoitus on liitteenä.  

 

LIITTEET  

Valitusosoitus 

 


