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ASIA 

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

ta, joka koskee Palokan maankaatopaikan laajentamista. 

 

HAKIJA 

Jyväskylän kaupunki 

Kaupunkirakennepalvelut/yhdyskuntatekniikka 

PL 233 

40101 Jyväskylä 

 

Yhteyshenkilö: Jari Lohi  

p. 014 266 5124 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Palokan maankaatopaikka on puhtaille rakentamiseen kelpaamattomille maa-aineksille 

tarkoitettu läjitysalue, joka sijaitsee Jyväskylän Palokan Saarenmaalla noin 8 kilomet-

riä Jyväskylän keskustasta luoteeseen. Maankaatopaikka sijoittuu tiloille Huuhankaato 

(179-403-7-18), Huuhanrinne (179-403-7-21) sekä määräalalle tilasta Huuhannotko 

(179-403-7-22-M601), jolle sijoittuva läjitysalue on uusi osa maankaatopaikkaa. Alu-

eelle voidaan lisäksi läjittää lunta ja siellä voidaan välivarastoida kantoja sekä tutkittua 

ja hyötykäyttöön kelpaavaa betonimursketta.  

 

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 21.3.2012.  
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TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Nykyisellä toiminnalla on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 22.6.2010 myön-

tämä ympäristölupa (LSSAVI/226/04.08/2010). 

 

Alueella ei ole asema- eikä yleiskaavaa eikä Keski-Suomen maakuntakaavassa ole esi-

tetty alueelle varauksia. 

 

SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 
Maanläjitysalue sijaitsee korkeudeltaan vaihtelevassa maastossa. Alue rajoittuu poh-

jois- ja lounaispuolella noin korkeuteen +175 m kohoavien mäkien metsäisiin rintei-

siin. Lounaispuolella on osin istutettua, nuorta puustoa. Läjitysalueen kaakkoispuoli 

rajautuu hiekkapohjaiseen tulotiehen, joka toimii kulkuyhteytenä myös kaakkoispuo-

lella sijaitsevalle louhinta-alueelle. Hiekkatien toisella puolella samalla Huuhankaadon 

kiinteistöllä sijaitsee myös Palokan entinen yhdyskuntajätteen kaatopaikka, jonka pin-

taeristysrakenne on rakennettu 2000-luvun alussa. Laajennusalueelta puusto on pää-

osin hakattu. Maankaatopaikan alueella tai suunnitellulla laajennusalueella ei ole tehty 

pohjatutkimuksia.  

 

Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 200 metrin etäisyydellä suunnitellusta laa-

jennusalueesta luoteeseen (Pykälistö) sekä 250 metrin (Mäenpää) ja 400 metrin (Huu-

hanmäki) etäisyydellä laajennusalueesta pohjoiseen.  

 

TOIMINTA ALUEELLA 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

Hakemuksen mukaan nykyinen maankaatopaikka laajenee pohjoiseen. Laajennusalu-

een pinta-ala on noin 2,0 hehtaaria ja koko läjitysalueen pinta-ala yhteensä noin 4,2 

hehtaaria. Täytön lakikorkeus nousee nykyisestä täyttösuunnitelmasta noin kahdella 

metrillä tasoon +157 m (N2000). Laajennuksen myötä maankaatopaikan täyttötilavuus 

nykytilanteesta on noin 210 000 m
3
. Vuosittain vastaanotettava massamäärä on enin-

tään 45 000 tonnia. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi. 

 

Alueelle otetaan loppusijoitukseen ainoastaan puhtaita maa-aineksia ensisijaisesti Jy-

väskylän kaupungin alueelta rakennustoiminnasta. Maa-ainesten puhtaus ratkaistaan 

ensisijaisesti aineksen lähtöpaikan perusteella. Maankaatopaikalla ei oteta vastaan 

maa-aineksia sellaisilta alueilta, joita on käytetty maaperää mahdollisesti pilanneeseen 

toimintaan, jollei haitta-aineiden pitoisuuksia ole luotettavasti selvitetty. Massojen 

haitta-ainepitoisuuksien tulee alittaa valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maa-

perän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetut alemmat ohjearvot. 

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

toimitetaan se viipymättä asianmukaiseen paikkaan tai palautetaan sen haltijalle. 

Maankaatopaikalla vastaanottoaikoina oleva vastaanottohenkilö pitää kirjaa kuormis-

ta. Kirjaus sisältää tiedot kuorman koosta irtokuutioina, aineksen laadun, massojen al-

kuperän sekä kuljetuksen suorittajan tiedot. 
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Alueelle on tarkoitus tarvittaessa ottaa välivarastoitavaksi puhdasta purkubetonijätettä 

sekä energiatuotannon polttoaineeksi käytettäviä kantoja. Betonimursketta käsitellään 

(välivarastoidaan) alueella alle 10 000 tonnia vuodessa. Välivarastointialue sijoitetaan 

erilleen, kulloinkin toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisimmalle alueelle. Betonijä-

te on valmiiksi murskattua ja siitä on raudoitukset poistettu. Materiaali täyttää VNa 

591/2006 liitteessä 1 esitetyt liukoisuuden raja-arvot. 

  

Murskattua betonijätettä käytetään alueella tarvittaessa myös kulkuväylien rakentami-

seen sekä stabiliteetiltaan heikkojen maa-aineskerrosten välissä estämään liukumia ja 

sortumia. Rakenteissa kerrosvahvuus on alle 1,5 m. Betonimursketta käytetään alueen 

rakenteissa, mikäli se on rakenteiden kantavuuden tai vakavuuden kannalta välttämä-

töntä ja sillä korvataan neitseellisiä maa-aineksia. 

  

Läjitystoiminnassa pyritään mahdollisuuksien mukaan siihen, että maanläjitysalueelle 

sijoitettuja maamassoja, joille ei heti ole osoittaa hyötykäyttöä, voidaan ottaa maan-

kaatopaikalta pois ja toimittaa asianmukaiseen hyötykäyttöön, mikäli sellainen myö-

hemmin ilmenee. Muualla mahdollisesti myöhemmin hyödynnettävät maa- ja ki-

viainekset välivarastoidaan erillään niille osoitetuilla alueilla. Muille hyötykäytettävil-

le materiaaleille, kuten reunakiville, varataan oma välivarastointialue. 

 

Talvisin läjitysaluetta on tarkoitus käyttää lumenkaatopaikkana. Lumet sijoitetaan 

valmiin täyttötason saavuttaneille alueille tai kulloinkin toiminnan kannalta tarkoituk-

senmukaisimmalle osalle aluetta. Lumien mukana kulkeutuneet roskat kerätään alueel-

ta keväisin lumien sulettua.  

 

Täyttösuunnitelma 

Maamassat sijoitetaan kasoihin, joista ne tasataan pyöräkuormaajalla tai kaivinkoneel-

la. Täyttö tapahtuu järjestelmällisesti hakemuksessa esitetyn täyttösuunnitelman mu-

kaisesti. Maamassojen läjityksen täyttösuunnat merkitään alueelle ja täyttö tehdään 

hallitusti. Täyttö rakennetaan kerroksittain siten, ettei täyttöalueelle muodostu vettä 

kerääviä painanteita. Täyttöalue merkitään maastoon reunatolpilla.  

 

Täyttökerrosten liukumien ja sortumien estämiseksi stabiliteetiltaan heikkojen vesi-, 

siltti- ja savipitoisten täyttömaakerrosten väliin sijoitetaan karkeampia maa-

aineskerroksia. Eroosio estetään sijoittamalla soveltuva pintamaakerros täytön pintaan 

välittömästi, kun täyttötilavuus on saavutettu. Maisemointi tapahtuu sitä mukaa kun 

alue täyttyy.  

 

Luiskat rakennetaan kaltevuuteen 1:4 tai loivemmiksi. Läjitysalueen laajennuksen 

myötä nykyisen täytön jyrkähkön pohjoisreunan aiheuttama sortuma- ja liukumariski 

poistuu. 

  

Pinta- ja suotovesien johtaminen 

Laajennetun maankaatopaikan itäosan pintavedet johdetaan läjitysalueen pohjois- ja 

kaakkoispuolisia purkuojia pitkin Tuomiojärveen. Länsiosan pintavedet kerätään reu-

naojiin, jotka laskevat vanhojen pelto-ojien kautta Kaitajärveen. Olemassa olevia ojia 

kunnostetaan ja täydennetään alueella tarvittaessa.  
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Liikenne   

Alueelle läjitettävät maamassat tuodaan pääasiassa Jyväskylän kaupungin alueella ole-

vilta työmailta kuorma-autoilla. Autot purkavat maa-ainekset vastaanottoa varten tasa-

tulle alueelle. Kun alueelle on kerääntynyt riittävästi tasoitettavia maamassoja, massat 

levitetään ja tiivistetään kerroksittain levityskalustolla/puskukoneella. Täyttöalueen 

hoitoon käytetään tarvittaessa myös muuta maanrakennuskalustoa. Kalusto on joko 

Altek Aluetekniikka Liikelaitoksen (Altek) omaa tai ulkopuolisen urakoitsijan kalus-

toa, joka toimii Altekin työnjohdon alaisuudessa. 

  

Liikennöinti maankaatopaikalle tapahtuu olemassa olevan tiestön kautta (Saarenmaan-

tie, Pykälistönkuja). Asiaton pääsy ja jätteen luvaton sijoittaminen maankaatopaikalle 

estetään puomilla. Maa-aineksen vastaanotto tapahtuu arkisin klo 7.00 ja 20.00 välise-

nä aikana. Lumenkaatopaikkana aluetta käytetään tarvittaessa muunakin aikana.  

 

Alueelle tuotavien maa-ainesten määrä vaihtelee suuresti kausittain. Kuormia tulee 

eniten sulan maan aikaan, jolloin maanrakennusta tehdään eniten työmailla. Alueelle 

tuodaan maa-aineksia keskimäärin 150 m
3
/pv (noin 15 autoa/pv), enimmillään 1 000 

m
3
/pv (noin 100 autoa/pv).  

 

Maisemointi 

Kun riittävän suuren alueen täyttö on edennyt suunnitelman mukaiseen tasoon, pinta 

muotoillaan siten, ettei siihen jää vettä kerääviä painanteita ja alue maisemoidaan. 

Täytön pintakerros, noin 0,5 m, tehdään maa-aineksista, jotka eivät sisällä isoja kiviä, 

kantoja tai muuta vastaavaa. Ylin pintakerros tehdään istutuksille sopivasta maa-

aineksesta, joka on mahdollisimman samanlaista kuin alueen alkuperäisen kangas-

maan pinta, esimerkiksi kivetöntä moreenia tai hiekkaa. Pinta-kerros ei sisällä savea 

eikä merkittävästi humusta.  

 

Alueen pinnan annetaan sammaloitua ajan mittaan ja estetään ruohovartisten kasvien, 

kuten horsman, erilaisten heinien ja vatukon tulo pioneerikasveina alueelle. Puiden is-

tutus tehdään vaiheittain, kun alueita on saatu maisemoitua. Laajennusalueelle istute-

taan nykyisen täyttöalueen maisemointisuunnitelman hengen mukaisesti männikköä, 

kuusikkoa ja koivikkoa, joiden rajalinjoilla on puulajien noin 20 metriä leveät vaihet-

tumisvyöhykkeet.  

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Päästöt vesiin ja maaperään 

Maankaatopaikkatoiminnan pinta- ja pohjavesikuormitus sekä päästöt maaperään ovat 

vähäisiä, koska läjitettävät maamassat ovat puhtaita maa-aineksia. Alueella ei säilytetä 

polttoaineita tai muita kemikaaleja. Välivarastoitavan betonijätteen käsittelystä ei ai-

heudu päästöjä vesistöön tai maaperään, sillä materiaalit ovat puhtaita eikä niistä liu-

kene merkittäviä määriä haitallisia aineita. Lumien sulamisvedet valuvat reunaojiin ja 

imeytyvät läjitysalueelle eivätkä aiheuta merkittäviä lammikoita. Sulamisvesien vaiku-

tus vesistöihin on vähäinen.  

Laajennetun maankaatopaikan itäosan pintavedet johdetaan läjitysalueen pohjois- ja 

kaakkoispuolisia purkuojia pitkin Tuomiojärveen johtavaan ojaan, jonne myös Palo-
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kan suljetun kaatopaikan vedet johdetaan. Länsiosan pintavedet kerätään reunaojiin, 

jotka laskevat vanhojen pelto-ojien kautta Kaitajärveen.  

 

Suljetulta kaatopaikalta lähtevää vesikuormitusta Tuomiojärveen on tarkkailtu usean 

vuoden ajan. Kaatopaikkavesien tarkkailupisteitä on mittakaivon lisäksi kahdessa 

Tuomionjärveen laskevassa ojassa. Kaitajärveen laskevien ojien veden laatua ei ole 

tarkkailtu.  

 

Nykyisellä maankaatopaikka-alueella muodostuvan veden laadun tarkkailemiseksi on 

voimassa olevassa ympäristöluvassa edellytetty pintavesinäytteen ottamista maanläji-

tysalueen alapuolisesta ojasta ennen suljetun kaatopaikan vesien johtamispistettä ker-

ran vuodessa (keväisin). Tämä näyte on epähuomiossa jäänyt ottamatta, mutta tullaan 

ottamaan keväällä 2012.  

Päästöt ilmaan 

Alueelle loppusijoitukseen tuotavat maamassat ovat puhtaita kaivannoista poistettavia 

massoja, jotka tuodaan alueelle pääasiassa suoraan kaivamisen jälkeen. Maankaato-

paikalle sijoitettavat maamassat eivät aiheuta kaasumaisia päästöjä ilmakehään. 

Läjitystoiminnasta ei aiheudu kohtuutonta pölyämistä lähiympäristöön. Läjitettävän 

aineksen ja alueelle johtavan hiekkatien pölyämistä voidaan tarvittaessa ehkäistä kas-

telulla ja läjittämistä voidaan välttää pölyämistä suosivilla ilmoilla (kuivaa ja tuulista).  

Melu ja tärinä 

Melua aiheutuu maamassoja kuljettavista ajoneuvoista ja aluetta hoitavista työkoneista 

arkipäivisin klo 7.00 – 20.00. Alueella ei ole kiviaineksen murskaustoimintaa, joka ai-

heuttaisi merkittävää melua. Maanläjitysalueen sijainnin vuoksi melun ei arvioida ai-

heuttavan merkittävää haittaa ympäristössä eikä ylittävän valtioneuvoston päätöksen 

(993/1992) melutason ohjearvoja lähimmissä melulle altistuvissa kohteissa. Työko-

neista ja liikenteestä arvioidaan aiheutuvan lisäksi vain vähäistä tärinää.  

 

Vaikutukset maisemaan 

Huomioiden alueen aikaisempi käyttö yhdyskuntajätteen kaatopaikkana sekä alueella 

oleva nykyinen maanläjitystoiminta, ei maanläjitysalueen aiheuttamaa maisemakuval-

lista muutosta voida pitää merkittävänä. Laajennusalue ei tule myöskään erottumaan 

maisemasta, sillä alue sijaitsee kahden mäkialueen välissä ja lopullinen täyttötaso on 

selvästi ympäröivän maaston korkeimpia kohtia alempana.  

 

Laajennettu läjitysalue ei tule erottumaan myöskään alueen pohjoispuolisen asutuksen 

suuntaan, sillä sen ja asutuksen väliin jää metsävyöhyke. Itäpuolella sijaitsevan lä-

himmän asuinrakennuksen ja laajennusalueen välinen alue sen sijaan on pääosin 

avointa peltoa, joten läjitystoiminta tulee laajennusalueella näkymään tilalle jonkin 

verran nykyistä selvemmin. 

  

Läjitys ja maisemointi on suunniteltu tehtäväksi siten, että maisemavaikutukset jäävät 

mahdollisimman vähäisiksi. Maanläjitystoiminnan päätyttyä alue on mahdollista mu-

kauttaa alueen muuhun kasvillisuuteen sopivaksi.  
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Vaikutukset ihmisiin ja luontoon 

Laajennuksen myötä maankaatopaikka tulee ulottumaan nykyistä lähemmäs alueen 

länsi- ja pohjoispuolista asutusta. Lähimpään asuinrakennukseen jää kuitenkin etäi-

syyttä noin 200 metriä. Alueella ei ole virkistyskäyttöä. 

  

Maanläjityksen vaikutuksen viihtyisyyden vähenemiseen arvioidaan olevan vähäinen, 

kun huomioidaan alueen nykyinen toiminta. Myös vaikutukset asumisterveyteen ovat 

vähäisiä. Liikenteestä voi aiheutua viihtyvyyshaittaa lähinnä Saarenmaantien varressa 

asuville. Saarenmaantiellä on jo nykyisin muun muassa maankaatopaikka-, asfalt-

tiasema- ja murskaustoimintoihin liittyvää raskasta liikennettä.  

 

Alueen aikaisempi toiminta huomioon ottaen maankaatopaikan nykyisellä toiminnalla 

ja läjitysalueen laajennuksella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia luontoon tai 

rakennettuun ympäristöön. Laajennusalue liittyy välittömästi nykyiseen läjitysaluee-

seen ja vaikutukset luonnonolosuhteisiin rajoittuvat laajennusalueeseen. Maankaato-

paikan ja suunnitellun laajennuksen alueella tai läheisyydessä ei tiettävästi ole luon-

nonsuojelukohteita tai alueita, joilla olisi merkittäviä luonnonsuojeluarvoja. Näin ollen 

maankaatopaikan laajennuksen ei katsota vaikuttavan haitallisesti luonnonsuojeluar-

voihin. Maanläjitystoiminnan loppuessa alue mukautetaan maisemoinnilla ympäröi-

vään kasvillisuuteen sopivaksi.  

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA SEKÄ PARHAAT KÄYTÄNNÖT 

 

Maanläjitysalueen toiminta on maanrakentamisessa hyödyntämiskelvottomien masso-

jen sijoittamista alueelle. Maamassojen sijoitustarve syntyy, kun rakennuskohteissa ei 

voida hyödyntää massoja rakenteissa tai maatäytöissä ja massat joudutaan kuljetta-

maan pois. Näille massoille ei ole olemassa muuta käyttökelpoista käsittelytapaa kuin 

läjitys.  

 

Hakijan mukaan työssä käytettävät koneet ovat alalla yleisesti käytettyjä ja niiden voi-

daan katsoa edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa.  

 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Käyttötarkkailua tehdään Altekin toimesta yleisenä aistinvaraisena tarkkailuna. Alu-

eelle hyväksytään tuotavaksi vain lähtöpaikan maankäytön perusteella puhtaaksi ole-

tettuja tai tutkimuksilla puhtaaksi todettuja maamassoja. Maankaatopaikan vastaanot-

tohenkilö pitää kirjaa kuormista (laatu, tilavuus irtokuutioina, alkuperä ja toimittaja). 

Kirjaa pidetään myös alueelle varastoiduista ja edelleen toimitetuista maa-aineksista, 

betonimurskeesta ja kannoista sekä toiminnassa tapahtuneista poikkeuksellisista tilan-

teista. Kirjanpito esitetään pyydettäessä valvontaviranomaisille.  

 

Maankaatopaikan täytön etenemistä seurataan määrävälein täyttötason mittauksin. 

Täytön rakenteita ja sen painumia, sortumia, liukumia tai muita vastaavia muutoksia 

seurataan ja tarkkaillaan Altekin toimesta säännöllisesti sekä maankaatopaikan toi-

minnan että jälkihoidon aikana. Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin.  

 

Maankaatopaikka-alueella muodostuvan veden laatua tullaan tarkkailemaan nykyisen 

ympäristöluvan määräysten mukaisesti kerran vuodessa (keväisin) maanläjitysalueen 
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alapuolisesta ojasta ennen Palokan entisen kaatopaikan vesien johtamispistettä. Tark-

kailupisteen sijainti on esitetty kartalla liitteessä 6. Näytteenotolla saadaan selville 

maankaatopaikan toiminnan vaikutukset pintavesiin ja voidaan erottaa ne viereiseltä 

suljetulta yhdyskuntajätteen kaatopaikalta tulevasta kuormituksesta.  

 

Vesinäytteistä määritetään pH, sähkönjohtavuus, väriluku, sameus, kiintoaine, kemial-

linen hapenkulutus (CODMn), nitraattityppi (NO3-N), ammoniumtyppi (NH4-N), ko-

konaisfosfori (kok-P), mineraaliöljyt, rauta sekä haihtuvat hiilivedyt. Analyysitulokset 

toimitetaan heti niiden valmistuttua valvontaviranomaiselle. 

 

Lähialueella ei ole tiedossa talousvesikaivoja, joiden veden laatua olisi maankaatopai-

kan toiminnan vuoksi tarpeen seurata. Alueen pohjavesien tarkkailua suoritetaan vie-

reisen käytöstä poistetun yhdyskuntajätteen kaatopaikan tarkkailuohjelman mukaisesti, 

jonka oletetaan aiheuttavan suuremman riskin pohjaveden laadulle. Melu- ja pölypääs-

töjen osalta hakija katsoo yleisen aistinvaraisen tarkkailun riittäväksi.  

 

Yhteenveto kunkin vuoden valvonta- ja tarkkailutiedoista, vastaanotetuista ja edelleen 

toimitetuista jätelajeista sekä maisemoinnin etenemisestä toimitetaan Jyväskylän kau-

pungin ympäristötoimeen seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Pintavesitarkkai-

lun tulokset toimitetaan heti niiden valmistuttua valvontaviranomaiselle. Havaituista 

terveys- ja ympäristöhaitoista sekä häiriötilanteista ilmoitetaan viipymättä.  

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Maanläjitysalueen toiminnan aikaisia riskejä ovat täyttökerrosten liukumat ja sortu-

mat, kuljetuksista aiheutuvat riskit, työkoneiden ja autojen öljyvuodot sekä pölyämi-

nen. Vahinkotilanteisiin ja niiden hoitoon varaudutaan ennalta ja ympäristöhaittojen 

torjuntaan ryhdytään heti mahdollisen vahingon sattuessa.  

Liukumia ja sortumia pyritään ennaltaehkäisemään suunnitellulla täyttötekniikalla se-

kä ohjeilla. Mahdolliset vauriot ja painumat korjataan välittömästi. Kuljetuksista ai-

heutuvia riskejä voidaan vähentää nopeusrajoitusten noudattamisella, turvallisuutta pa-

rantavilla liikennejärjestelyillä alueella sekä kuljettajien valistamisella. Öljyvuotoja 

pyritään vähentämään kaluston hyvällä kunnossapidolla ja säännöllisillä huolloilla. 

Kaluston mukana on mahdollista öljyvuotoa varten imeytystarvikkeet. Maanrakennus-

koneiden tankkausta tai huoltoa ei tehdä maankaatopaikalla, eikä alueella säilytetä 

polttoaineita. Pölyäminen voi olla ongelma kuivalla säällä lähinnä kesäaikaan. Tarvit-

taessa maa-aineksia sekä alueelle johtavaa hiekkatietä kastellaan pölyämisen estämi-

seksi.  

Maakaatopaikalle voi tulla pilaantuneita maita, minkä seurauksena haitta-aineita voi 

päästä ympäristöön. Jos pilaantuneita maita havaitaan, keskeytetään kuormien vas-

taanotto kyseessä olevasta kohteesta tutkimusten ajaksi. Pilaantuneilta tai pilaantu-

neiksi epäillyiltä alueelta tuotavien maa-ainesjätteiden osalta sijoituskelpoisuus maan-

kaatopaikalle osoitetaan pilaantuneisuustutkimuksilla ennen läjitystä.  

 

Toiminnanharjoittaja huolehtii, ettei alueella ole asiatonta toimintaa sekä valvoo alu-

een siisteyttä ja asianmukaista käyttöä alueelle tehtävillä säännöllisillä tarkastuskäyn-
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neillä ja vastaa, että maanläjitysalueelle tuodut, sinne kuulumattomat ainekset tai jät-

teet toimitetaan asianmukaisen luvan omaavaan käsittelypaikkaan.  

 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 4.4. – 

3.5.2012. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti 

nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. Kuu-

lutuksesta on ilmoitettu sanomalehti Keskisuomalaisessa 10.4.2012. Asianosaisia on 

kuultu 3.4.2012 lähetetyllä virkakirjeellä.   

 

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet  

Hakemuksesta on keskusteltu nykyistä maankaatopaikan toimintaa valvovan Keski-

Suomen ELY-keskuksen valvojan kanssa, joka totesi, ettei ELY-keskus katso lausun-

non antamista tarpeelliseksi. Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja. 

 

Hakemuksesta jätettiin määräaikaan mennessä yksi muistutus. Muistutuksessa pide-

tään erittäin vääränä sitä, että haja-asutusalueelle kuljetetaan suuria määriä kaupungin 

ylijäämämaita, mutta yksityinen maanomistaja ei saa rakennuslupaa omalle maalleen. 

Maamassojen kuljettaminen kymmenillä autokuormilla vuorokaudessa rasittaa merkit-

tävästi nykyistä tietä. Parempi vaihtoehto reitille tulisi suunnitella laajenevan teolli-

suusalueen kautta. Muistutuksessa todetaan myös, että maankaatopaikan käyttö aiheut-

taa jo nykyisellään huomattavaa meluhaittaa äänekkään kuljetuskaluston ja puskuko-

neen takia. Asia olisi korjattava. Lisäksi läjitysalueen vedet valuvat alapuoliseen Kai-

tajärveen, minkä vuoksi alueelle tulisi rakentaa saostusaltaat ja estää jätevesien valu-

minen alapuoliseen vesistöön. Valumaa olisi seurattava ja jäteveden laatua tarkkailta-

va riittävän usein; kerran vuodessa on liian vähän.    

 

Tarkastukset 

Palokan maankaatopaikalla on käyty ympäristölupahakemukseen liittyvällä tarkastus-

käynnillä 8.5.2012. Tarkastuskäynnistä on tehty muistio. 

 

Hakijan kuuleminen 

Hakijaa on kuultu hakemuksesta jätetyn muistutuksen johdosta sähköpostitse 4.5.2012. 

Hakija on jättänyt vastineensa 14.5.2012 ja toteaa siinä seuraavaa: 

 

Uutta kuljetusreittiä maankaatopaikalle teollisuusalueen kautta ei ole mahdollista 

suunnitella tai toteuttaa maankäytön tämänhetkisen suunnittelutilanteen vuoksi. Jyväs-

kylän kaupunki on vasta laatimassa yleiskaavaa alueelle. Nykyisellään teollisuusalueen 

tiestö ei sovellu maa-ainesten kuljettamiseen. Kuormien nykyinen kuljetusreitti maan-

kaatopaikalle on lisäksi vähiten haittaa aiheuttava. 

 

Maankaatopaikkatoiminnassa melua aiheuttavat työmaakoneet, maansiirto, kuormien 

tyhjennykset ja ajoneuvoliikenne. Melu ei ole jatkuvaa, vaan se tapahtuu jaksoittain. 

Melu rajoittuu maankaatopaikan toiminta-aikaan, eli arkipäivisin klo 7.00 ja 20.00 vä-

lille. Alueella ei ole kiviaineksen murskaustoimintaa, joka aiheuttaisi merkittävää me-

lua. Työssä käytettävät koneet ovat alalla yleisesti käytettyjä ja niiden voidaan katsoa 

edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Melun leviämiseen vaikuttavat toimin-
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nassa käytetyn kaluston lisäksi muun muassa sääolosuhteet, maaston muodot ja puus-

toisuus. Maanläjitysalueen sijainnin vuoksi melun ei arvioida aiheuttavan merkittävää 

haittaa ympäristössä eikä ylittävän valtioneuvoston päätöksen (993/1992) melutason 

ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. 

 

Laajennetun maankaatopaikan itäosan pintavedet johdetaan läjitysalueen itä- ja kaak-

koispuolisia purkuojia pitkin Tuomiojärveen. Länsiosan pintavedet kerätään reuna-

ojiin, joista vedet laskevat vanhojen pelto-ojien kautta Kaitajärveen. Näin ollen suun-

niteltu maankaatopaikan laajennus muuttaa alueen nykyisiä pintavesien valumasuuntia 

ainoastaan siltä osin, että pieni osa laajennusalueen itäpuolisista ympäristön valumave-

sistä johtuu jatkossa Tuomiojärven suuntaan laajennusalueen itäpuolista reunaojaa pit-

kin. Toiminnan jälkeisen maankaatopaikan maisemoinnin myötä pintavaluma täyttö-

alueelta pienenee täytön muotoilun, vettä pidättävän pintakerroksen sekä kasvillisuu-

den ansiosta. Täyttötoiminta laajennusalueella loiventaa nykyisin osin jyrkkää rinnettä. 

 

Hakijan esittää, että välittömästi laajennusalueen länsipuolelle rakennetaan pohjapa-

dolla varustettu saostusallas Kaitajärven suuntaan johdettavien pintavesien viipymän 

lisäämiseksi ja kiintoaineksen pidättämiseksi. Allas on mahdollista toteuttaa hakijan 

omistamalla kiinteistöllä nykyisellään tasaisella ja ojitetulla alueella, jolle laajennus-

alueen länsiosan pintavedet johdetaan reunaojilla etelästä ja pohjoisesta. 

 

Maankaatopaikasta ei aiheudu merkittävää vesistökuormitusta, koska alueelle otetaan 

vastaan vain puhtaita maa-aineksia. Maankaatopaikka-alueella muodostuvan veden 

laatua tullaan tarkkailemaan nykyisen ympäristöluvan määräysten mukaisesti kerran 

vuodessa (keväisin) maanläjitysalueen alapuolisesta ojasta ennen Palokan entisen kaa-

topaikan vesien johtamispistettä. Lisäksi Kaitajärven suuntaan johdettavien pintavesi-

en laatua tullaan tarkkailemaan kerran vuodessa (keväisin) välittömästi rakennettavan 

saostusaltaan alapuolelta. Vesinäytteistä määritetään pH, sähkönjohtavuus, väriluku, 

sameus, kiintoaine, kemiallinen hapenkulutus (CODMn), nitraattityppi (NO3-N), am-

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

hiilivedyt. Analyysitulokset toimitetaan heti niiden valmistuttua Keski-Suomen ELY-

keskukselle ja Jyväskylän kaupungin ympäristötoimeen. Muutoksista tarkkailuohjel-

maan sovitaan tarvittaessa Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. 

 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää ympäristöluvan Jy-

väskylän kaupungin kaupunkirakennepalveluiden yhdyskuntatekniikan vastuualueelle 

maankaatopaikan laajentamiselle Palokan Saarenmaalla. Toiminta sijoittuu tiloille 

Huuhankaato (179-403-7-18), Huuhanrinne (179-403-7-21) ja määräalalle tilasta Huu-

hannotko (179-403-7-22-M601). Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen ja tämän 

päätöksen lupamääräysten mukaisesti.  

 

Toiminnan järjestäminen 

 

1. Jyväskylän kaupungin Palokan maankaatopaikka luokitellaan puhtaiden maa- ja 

kiviainesten (17 05 04) kaatopaikaksi. (YSL 45 §, YSA 20 §) 
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2. Maankaatopaikalle saa sijoittaa ensisijaisesti Jyväskylän kaupungin alueelta ra-

kennustoiminnasta tulevia puhtaita ylijäämämaita enintään 45 000 tonnia vuo-

dessa. Maankaatopaikan alue voidaan täyttää esitetyn täyttösuunnitelman mukai-

sesti siten, että täyttö ei ylitä laajennussuunnitelmassa esitettyä pinta-alaa (4,2 ha) 

ja korkeutta (+157,0 m, N2000). Uuden täyttöalueen luiskien kaltevuus saa olla 

enintään 1:4. (YSL 43 §, YSA 20 §) 

 

3. Alueelle voidaan läjittää lunta sekä välivarastoida kantoja ja valtioneuvoston ase-

tuksen 591/2006 mukaisesti tutkittua ja hyötykäyttöön kelpaavaa betonimursketta 

yhteensä alle 10 000 tonnia vuodessa. Betonimursketta voidaan käyttää myös 

alueen rakenteissa, mikäli se on rakenteiden kantavuuden tai vakavuuden kannal-

ta välttämätöntä ja sillä korvataan neitseellisiä maa-aineksia. Alueella ei saa va-

rastoida polttoaineita.  

 

Maankaatopaikalle ei saa ottaa vastaan eikä välivarastoida maa-aineksia sellaisilta 

alueilta, joita on käytetty ampumarata-, huoltoasema-, korjaamo- tai pesulatoimin-

taan, romun tai jätteen käsittelyyn tai muuhun vastaavaan maaperää mahdollisesti 

pilanneeseen toimintaan, jollei haitta-aineiden pitoisuuksia ole luotettavasti selvi-

tetty. Maankaatopaikalle ei saa myöskään ottaa vastaan eikä välivarastoida yhdys-

kuntajätettä tai siihen verrattavaa jätettä, vaarallista jätettä tai hiekanerotuskaivo-

jen hiekkaa. Eloperäistä ainesta ei saa sijoittaa kaatopaikkapenkkaan.  

 

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 6 §) 

 

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 4 §) 

 

5. Maankaatopaikalla saa harjoittaa toimintaa arkisin kello 7.00 – 20.00. Lumen-

kaatopaikkana aluetta voidaan käyttää tarvittaessa muunakin aikana. (YSL 43 §, 

NaapL 17 §) 

 

6. Asiaton pääsy ja jätteen luvaton sijoittaminen maankaatopaikalle on estettävä 

puomilla. Maankaatopaikan sisääntulotien varressa tulee olla informaatiotaulu, 

josta ilmenee alueen käyttötarkoitus, aukiolo ja tarvittavat yhteystiedot. Täyttö-

alue tulee merkitä maastoon reunatolpilla. (YSL 42, 43 §) 

 

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

sa. Toiminnasta aiheutuvia melutasoja verrataan valtioneuvoston päätökseen me-
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lutason ohjearvoista (993/1992). Mikäli melutasot ovat haitallisella tasolla tai 

melu häiritsee lähiasutusta, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin 

meluhaitan vähentämiseksi. Melu tulee tarvittaessa mitata. Toiminnanharjoittajan 

tulee osallistua myös lähialueen toimijoiden kanssa tehtävään yhteiseen melumit-

taukseen, kun sellainen toteutetaan. (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 51 §) 

 

9. Alueella muodostuvat vedet tulee johtaa sen itäosista aluetta ympäröiviin avo-

ojiin ja edelleen Tuomiojärveen johtavaan purkuojaan. Alueen länsiosan vedet 

tulee johtaa lounais-/länsireunaan kaivettavan pohjapadolla varustettavan saos-

tusaltaan kautta Kaitajärveen johtaviin ojiin. Saostusallas tulee tyhjentää tarvitta-

essa. Saostusaltaan tulee olla käyttökunnossa 15.8.2012 mennessä. Tiedot saos-

tusaltaan koosta ja sijoittumisesta tulee toimittaa heti sen valmistuttua kaupungin 

ympäristötoimeen. (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 §, JA 8 §) 

 

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. (YSL 5, 46 §, 

YSA 20 §) 

 

12. Ympäristön siisteyttä on säännöllisesti valvottava ja lumien mukana tulleet ros-

kat tulee kerätä lumien sulettua. Lisäksi toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä on 
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valvottava silmämääräisesti ja puututtava siihen tarvittaessa. (JL 19 §, NaapL 17 

§) 

 

13. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava maankaatopaikka-alueella muodostuvan 

veden laatua. Tarkkailua tulee suorittaa kerran vuodessa (keväisin) maanläjitys-

alueen alapuolisesta ojasta ennen Palokan entisen kaatopaikan vesien johtamis-

pistettä sekä lupamääräyksen 9 mukaisen saostusaltaan alapuolelta. Näytteistä tu-

lee määrittää ainakin pH, sähkönjohtavuus, väriluku, sameus, kiintoaine, kemial-

linen hapenkulutus (CODMn), nitraattityppi (NO3-N), ammoniumtyppi (NH4-N), 

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

lyysitulokset tulee toimittaa heti niiden valmistuttua valvontaviranomaiselle. 

Tarkkailua voidaan tarvittaessa muuttaa valvontaviranomaisen hyväksymällä ta-

valla. (JL 12 §) 

 

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

lee ilmetä riittävällä tarkkuudella maa-ainesten alkuperä, määrä, laatu sekä toi-

mittaja. Kirjaa on pidettävä myös alueelle varastoiduista ja edelleen toimitetuista 

maa-aineksista, betonimurskeesta ja kannoista sekä toiminnassa tapahtuneista 

poikkeuksellisista tilanteista. Myös tiedot rakenteisiin käytetystä betonimurskees-

ta on raportoitava samassa yhteydessä. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä val-

vontaviranomaisille ja sitä on säilytettävä vähintään kolme vuotta. 

 

Yhteenveto kunkin vuoden valvonta- ja tarkkailutiedoista, vastaanotetuista ja 

edelleen toimitetuista jätelajeista sekä maisemoinnin etenemisestä tulee toimittaa 

valvontaviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Havaituista ter-

veys- ja ympäristöhaitoista sekä häiriötilanteista on ilmoitettava viipymättä val-

vontaviranomaiselle. (JL 51, 52 §, JA 22 §) 

 

Toiminnan kehittäminen 

 

15. 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 §) 

 

Toiminnan lopettaminen 

 

16. Kun alue on täytetty loppuun, on maankaatopaikka jälkihoidettava hakemuksessa 

esitetyn mukaisesti. Jälkihoidossa on käytettävä tehokkaasti läjitysalueelle tuota-

via maamassoja. Jälkihoitotöihin kuuluu täyttöalueen pinnan muotoilu ja vaiheit-

tainen metsitys, mikäli kiinteistön käyttötarkoitus ei muutu. Luiskien jyrkkyys ei 
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saa johtaa siihen, että niiden vahvistamiseksi joudutaan käyttämään betonimurs-

ketta. Käytöstä poistettu maankaatopaikka rakenteineen on pidettävä kunnossa. 

(YSL 20 §, JA 8, 9 §) 

 

17. Toiminnan lopettamisesta tai olennaisesta muuttamisesta on ilmoitettava hyvissä 

ajoin valvontaviranomaiselle. Luvan saaja vastaa lupamääräysten mukaisesti 

maankaatopaikka-alueen tarkkailusta ja jälkihoidosta myös toiminnan loputtua 

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

 

Vakuus 

 

18. Toiminnanharjoittajan on asetettava 7 000 euron suuruinen vakuus tai esitettävä 

muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuus tai 

selvitys vakuutta vastaavasta järjestelystä on toimitettava valvontaviranomaiselle 

31.8.2012 mennessä. Vakuuden suuruutta, riittävyyttä ja kattavuutta on mahdollis-

ta tarkistaa sulkemistoimien 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 haja-asutusalue, jolla on ollut maankaatopaikkatoimintaa jo pitkään. 

Toiminnasta ei tiettävästi ole aiheutunut kohtuutonta haittaa ympäristöön. Lisäksi 

maankaatopaikka-alueen lähistöllä on muitakin asutuksesta etäälle sijoittuvia toimin-

toja, kuten louhintaa ja jätteenkäsittelyä. Maankaatopaikkatoiminnasta ei toiminnan 

luonne, lupamääräykset ja etäisyydet asutukseen huomioiden, aiheudu lautakunnan kä-

sityksen mukaan kohtuutonta rasitusta naapureille.  
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Toimittaessa hakemuksessa esitetyn rajauksen ja käytäntöjen sekä päätöksen lupamää-

räysten mukaisesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan käyttökelpoi-

sen tekniikan ja käytännön mukaista. Toimintaan liittyvä muu jätteiden hyödyntämis- 

tai varastointitoiminta on niin pienimuotoista, että niiden erittely vakuudessa ei ole 

tarpeen. 

 

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

tön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu määrä-

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

vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseen. Ympäristönsuojelu-

lain 43 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon muun muassa 

toiminnan luonne, ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tek-

niikkaan. 

 

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)  

 

Betonimurskeen hyötykäyttökelpoisuus on varmistettava vastaavalla tavalla kuin mitä 

valtioneuvoston asetuksessa 591/2006 (valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyö-

dyntämisestä maarakentamisessa) edellytetään. Maankaatopaikalla kulkee raskaita ajo-

neuvoja ja huonolaatuisten maa-ainesten vuoksi esimerkiksi tiepohjia voidaan joutua 

vahvistamaan. Hallittu ja tarkoituksenmukainen betonimurskeen käyttö alueella on 

mahdollista ilman asetuksen 591/2006 mukaista ilmoitusmenettelyä. Betonin käyttö 

rakenteissa tulee kuitenkin raportoida vuosiraportoinnin yhteydessä toiminnan asian-

mukaisuuden valvomiseksi. Polttoainevarastot aiheuttavat riskin maaperälle esimer-

kiksi ilkivallan tai varkauden kohteeksi joutuessaan.  

 

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. (lupamääräys 3) 

 

Kaikessa toiminnassa tulee pyrkiä siihen, että haitallisia ympäristövaikutuksia ehkäis-

tään tai ne pidetään ainakin mahdollisimman vähäisinä. Maankaatopaikka-alueen ties-

töä on kuivina ajankohtina kasteltava pölyämisen estämiseksi. (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. Maankaatopaikan normaalitoiminnan melutasot eivät oletettavasti ylitä ky-

seisen päätöksen määrittelemiä keskiäänitasoja. Melutasojen selvittäminen lähimmissä 

altistuvissa kohteissa on kuitenkin tarpeen, mikäli asukkaat kokevat toiminta-alueella 

syntyvän melun häiritseväksi. Määräys mahdollisista melumittauksista on annettu val-



 15 

vonnallisista syistä, jotta voidaan selvittää maankaatopaikkatoiminnan tai alueen eri 

toimijoiden yhdessä aiheuttama todellinen melutaso. Luvan valvoja määrittelee melu-

mittauksen tarpeellisuuden. Melun mittaamisen yhteistyöstä on määrätty myös osassa 

lähialueen muiden toimijoiden ympäristölupia. (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. Maankaatopaikalla toimimisesta ja varas-

tointipaikkojen sijainneista on järjestettävä riittävä opastus esimerkiksi käyttämällä tä-

hän informaatiotauluja. (lupamääräys 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) 

 

Kaatopaikka-alueella muodostuvat vedet tulee johtaa hallitusti pois alueelta. Vedet vir-

taavat alueelta kaatopaikan lakikohdan ja ympäröivän maaston mukaisesti joko alueen 

koilliskulmaan ja edelleen Tuomiojärveen tai alueen lounaislaitaan ja edelleen Kaita-

järveen. Uuden laajennusalueen vedet virtaavat enimmäkseen Kaitajärven suuntaan, 

minkä vuoksi järveen kohdistuvan ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseksi 

tulee alueen reunaan rakentaa hakijankin vastineessaan esittämä pohjapadollinen saos-

tusallas. (lupamääräys 9) 

 

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

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

ennakolta. (lupamääräys 10) 

 

Maatäytön tilaa seuraamalla voidaan nopeasti puuttua ongelmakohtiin ja ennaltaeh-

käistä niistä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. (lupamääräys 11) 

 

Jätelaki kieltää ympäristön roskaamisen. Pölytilannetta alueella tulee tarkkailla jatku-

vasti ja pölyhaittoja on tarvittaessa torjuttava kastelemalla pölyäviä kohteita, kuten 

alueen kulkureittejä. (lupamääräys 12) 

 

Lupamääräyksen mukaisten säännöllisten pintavesinäytteiden avulla saadaan selville 

maankaatopaikan toiminnan vaikutukset pintavesiin. Vesien jakaantuessa alueelta sel-

keästi kahteen vesistöön on luonnollista, että molempiin suuntiin johdettavia vesiä 

tarkkaillaan. (lupamääräys 13) 

 

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 14) 

 

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on velvollisuus käyttää 

parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnanharjoittajan on seurattava eri osa-
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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 15) 

 

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 16) 

 

Toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristö-

luvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan pysyvästä tai pitkäai-

kaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan kannalta olennaisista muutoksista sekä esi-

tettävä suunnitelma todettujen ympäristöhaittojen poistamiseksi. (lupamääräys 17)    

 

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. Vakuussumman suuruuteen vaikuttaa myös alueella tehtävä jätteen väliva-

rastointi, vaikkakin kyseiset jätteet menevät hyötykäyttöön ja ovat ympäristölle akuu-

tisti vaarattomia. Vakuutta voidaan tarkistaa kaatopaikan täyttymisen ja maisemoinnin 

etenemisen mukaan. (lupamääräys 18) 

 

VASTAUS MUISTUTUKSESSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN 

 

Kaavoitus ohjaa haja-asutusalueen rakentamista ja sinne sijoittuvia toimintoja. Raken-

nuslupien ja ympäristölupien käsittelyllä ei ole keskinäistä vuorovaikutusta. Maa-

ainesten kuljetukset rasittavat varmasti käytettyjä teitä, mutta parempaa tieyhteyttä alu-

eelle ei toistaiseksi ole. Kyseessä on lisäksi yksityistie, jonka hoidosta ja kunnosta 

osakkaat vastaavat keskenään sopimallaan tavalla. Maankaatopaikalla melua aiheutta-

vat lähinnä alueella vierailevat kuorma-autot sekä aluetta hoitava pyöräkuormaaja. Me-

lua saattaa sopivalla säällä kuulua lähiasutukseen ja voi olla ajoittain häiritsevää esi-

merkiksi kolahdusten vuoksi. Keskiäänitason ei melulähteet huomioiden arvioida ole-

van kuitenkaan haitallisella tasolla. Melu ajoittuu pääsääntöisesti päiväaikaan ja sen 

määrä vaihtelee rakentamisen mukaan. Melun torjunta korkealla paikalla on hankalaa, 

mutta hakija selvittää tarvittaessa melutasot lupamääräyksen 7 mukaisesti. Kaitajär-

veen johdettavat vedet tulee johtaa kiintoainetta vähentävän saostusaltaan kautta lu-

pamääräyksen 9 mukaisesti. Koska vesissä ei oleteta puhtaiden maa-ainesten vuoksi 

olevan mitään erityisiä haitta-aineita, on lupamääräyksen 13 mukainen vuotuinen ve-

den laadun seuranta molempiin valumasuuntiin katsottu riittäväksi.         

 

LUVAN VOIMASSAOLO 

 

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi tulee 

tehdä 31.6.2022 mennessä. Toiminnan päästöjä ja niiden vaikutuksia lisäävään tai 

muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristölupa. (YSL 28 §)  
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PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS 

 

Lupapäätöstä tulee noudattaa sen saatua lainvoiman. Koska kyseessä on olemassa 

oleva toiminta, voidaan sitä jatkaa aikaisemman päätöksen mukaisesti tämän päätök-

sen lainvoimaiseksi tuloon saakka. Tämä päätös korvaa lainvoimaiseksi tultuaan Län-

si- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen LSSAVI/226/04.08/2010. 

  

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 

46, 52, 53, 54, 55, 56, 76, 96, 97, 105 § 

Ympäristönsuojeluasetus (YSA 169/2000) 1, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 37 

Jätelaki (JL 1072/1993) 4, 6, 12, 19, 51, 52 § 

Jäteasetus (JA 1390/1993) 8, 9, 10 ja 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 2112 

euroa. Maksu perustuu rakennus- ja ympäristölautakunnan 22.11.2011 § 139 vahvis-

tamaan Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan. 
  

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut/yhdyskuntatekniikka,  

PL 233, 40101 Jyväskylä 

 

Jäljennös päätöksestä  

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

 

Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta 

Muistutuksen tehneet 

 

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 12.7.2012. 

Valitusosoitus on liitteenä.  

 

LIITTEET 

Valitusosoitus 

 


