
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO Annettu julkipanon jälkeen

Antopäivä 16.10.2018
Dnro D/2195/11.01.00.01/2018
Lupanro 2018-8

ASIA
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukainen ympäristölupa, joka koskee Soi-
denmäen maankaatopaikan perustamista ja toimintaa. Samalla haetaan ympäristönsuo-
jelulain 199 §:n mukaista toiminnan aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaisuut-
ta.

HAKIJA
Jyväskylän kaupungin
Altek Aluetekniikka -liikelaitos
y-tunnus: 0174666-4

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Pilaantumattomille ylijäämämaille tarkoitettu Soidenmäen maankaatopaikka sijoittuu 
Jyväskylään  Keljon  kylän  kiinteistölle  Korkiala  179-402-15-7  (Ronsuntaipaleentie 
204). Sen sijainti on noin 5 kilometriä Jyväskylän keskustasta lounaaseen ja sinne lii-
kennöidään Ronsuntaipaleentieltä (Tikkala-Keljo -paikallistie)  Mustankorkean liitty-
mästä ja jätteenkäsittelyalueen sisäisiä teitä pitkin. Läjitysalue on Mustankorkean jät-
teenkäsittelyalueen välittömässä läheisyydessä jätekeskuksen länsipuolella ja Soiden-
lammen itäpuolella. Täyttö tapahtuu Jyväskylän kaupungin omistamalla kiinteistöllä.

Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi.  

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:ssä viitatun liitteen 1 
taulukon 2 kohdan 13 f mukaisesti. 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n kohdan 12 a perus-
teella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee alle 50 000 tonnin vuotuiselle 
jätemäärälle mitoitetun maankaatopaikan.

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN

Ympäristölupahakemus  on saapunut  Jyväskylän  kaupungin rakennus-  ja  ympäristö-
jaostolle 6.8.2018.
 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE



Maankaatopaikka perustetaan alueelle, joka on ollut ainoastaan metsätalouskäytössä. 
Alueen puusto on poistettu talven 2017-2018 aikana. Aluetta koskien ei ole mitään ai-
kaisempia lupia tai sopimuksia. Samalle kiinteistölle (Korkiala 179-402-15-7) sijoittuu 
myös Mustankorkea Oy:n ympäristöluvallisia jätteenkäsittelytoimintoja sekä aivan vie-
reen hakijan oma kalliokiviaineksen louhinta- ja murskausalue, jolle on myönnetty ym-
päristölupa  13.2.2018  (Jyväskylän  kaupungin  rakennus-  ja  ympäristöjaosto,  D/
1567/11.01.07/2017).

Maankaatopaikka sijoittuu Keski-Suomen maakuntakaavassa MK-merkinnällä (mate-
riaalikeskus) osoitetulle alueelle ja Jyväskylän kaupungin yleiskaavassa erityisalueeksi 
(jätteenkäsittelyalue,  Mustankorkea) osoitetulle alueelle.  Alue rajautuu laajaan yleis-
kaavassa päävirkistysalueeksi merkittyyn alueeseen.

SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Maankaatopaikka-alue rajautuu itäreunaltaan Soidenmäen louhosalueeseen ja muilta 
osin aluetta ympäröi havupuuvaltainen metsä. Alueen koillis-pohjoisreunoja pitkin vie 
jätteenkäsittelyaluetta  rajaava  kulkutie.  Alueen  lounaispuolella  on  kävely-  ja 
hiihtoreitti. Kyseisen ulkoilureitin ja maanläjitysalueen välille jätetään noin 50 metriä 
leveä puustovyöhyke, joka vähentää maanläjitysalueen viihtyvyyshaittaa (melu-, pöly- 
ja maisemavaikutukset) ulkoilureitin käyttäjille.
 
Ympäröivän alueen metsät ovat pääosin mustikkatyypin kangasmetsää, joka muuttuu 
mäkien rinteillä käenkaalityypin kangasmetsäksi. Täyttöalueen maaperä on Geologian 
tutkimuskeskuksen  mukaan  pääosin  hiekkamoreenia  ja  alueen  itäreuna  kalliota. 
Alueen länsipuolella lähimmillään noin 90 metrin etäisyydellä sijaitsee Soidenlampi ja 
lounaispuolella Soidensuo. Soidensuo on ojitettu ja alueella kasvaa mäntyä. 

Lähimmät  asutut  kiinteistöt  sijaitsevat  noin  yhden  kilometrin  päässä  alueesta 
lounaaseen.  Noin  1,1  kilometrin  päässä  alueesta  pohjoiseen  sijaitsee  Mäyrämäen 
asuinalue, noin 1,5 kilometrin päässä alueesta koilliseen Keltinmäen asuinalue ja noin 
1,5 kilometrin päässä alueesta itään Ylä-Myllyjärven asuinalue. Lähin koulu sijaitsee 
noin 1,6 kilometrin etäisyydellä alueen koillispuolella, Keltinmäessä.

Suunnitellulla alueella ei ole tiedossa uhanalaisten, harvinaisten tai erityistä suojelua 
vaativien  eliölajien  esiintymiä  tai  vastaavia  luontotyyppejä.  Alueella  tai  sen 
välittömässä  läheisyydessä  ei  ole  myöskään  luonnonsuojelukohteita  tai 
muinaismuistoja,  jotka  voisivat  vaurioitua  toiminnan  vaikutuksesta.  Lähimmät 
luonnonsuojelualueet  sijaitsevat  noin  2,4-2,5  kilometrin  etäisyydellä  alueesta 
(Sallaajärven  aarnialue  ja  Härkäsuo-Hongistonkorpi).  Lähin  Natura  2000  -alue  on 
Härkösuo-Hongistonkorpi  (FI0900006,  SAC)  noin  2,5  kilometriä  läjitysalueelta 
eteläkaakkoon.  Luonnonsuojelualue,  Sallaajärven  aarnialue,  sijaitsee  noin  2,4 
kilometriä  läjitysalueelta  lounaaseen.  Lähimmät  kiinteät  muinaisjäännökset  ovat 
Roninmäen maanmittauspiste (1000016000), joka sijaitsee noin 2,3 kilometriä alueen 
itäpuolella, ja Riitamäen kiviröykkiö (500010003), joka sijaitsee noin 2,6 kilometriä 
alueen  lounaispuolella.  Toiminta  ei  myöskään  sijoitu  arvokkaaksi  luokitellulle 
maisema-alueelle.

Läjitysalue  ei  sijoitu  luokitellulle  pohjavesialueelle.  Alueen  läheisyydessä  ei 
myöskään  ole  tiedossa  yhdyskuntavedenottoon  tarkoitettuja  tai  yksityisiä  kaivoja. 
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Lähin  pohjavesialue,  Keljonkangas  (0917901,  I-luokka),  sijaitsee  noin  kolme 
kilometriä läjitysalueesta kaakkoon.
 
Alueella  tai  sen  välittömässä  läheisyydessä  ei  ole  asennettuja  pohjavesiputkia  tai 
kaivoja, eikä alueen pohja- tai kalliopohjaveden esiintymisestä tai laadusta ole tehty 
selvityksiä. Viereisen ottoalueen pohja on alimmillaan noin tasolla +214 m (N2000), 
eikä  pohjavesipintaa  ole  havaittu.  Läjitysalueesta  lähimmillään  noin  90  metrin 
etäisyydellä  olevan  Soidenlammen  pinta  on  noin  tasossa  +203,0  m  (N60). 
Karttatarkastelun perusteella lähimmät lähteet sijaitsevat noin 800 metrin etäisyydellä 
alueesta etelään ja luoteeseen.

Maankaatopaikka-alue  sijoittuu  Kymijoen  vesistöalueella  (14)  Suur-Päijänteen 
Ristiselän  osa-alueelle  (14.23)  ja  siinä  Köhniönjärven  valuma-alueelle  (14.232). 
Alueen alarajana on läjitysalueelta noin 3,5 kilometriä länteen sijaitseva Jyväsjärvi, 
jonne  vedet  lopulta  laskevat.  Jyväsjärvi  on  Äijälänsalmen  kautta  yhteydessä 
Päijänteeseen.

Läjitysalueen länsipuolella noin 80-100 metrin etäisyydellä sijaitseva Soidensuo on 
ojitettua suoaluetta ja sen vedet laskevat Soidenlampeen. Suomen ympäristökeskuksen 
(SYKE) tietojen mukaan Soidenlampi on pinta-alaltaan noin 11,2 hehtaarin suuruinen, 
keskikokoinen järvi.  Sen keskisyvyys on 1,66 metriä  ja tilavuus noin 186 400 m3. 
Soidenlammen  vedenlaatua  on  tarkkailtu  säännöllisesti  noin  15  vuoden  ajan. 
Mustankorkea Oy tekee vesitarkkailua Soidenlammesta laskevasta ojasta kaksi kertaa 
vuodessa. Läjitysalueelta  muodostuvat  pintavalumavedet  ohjautuvat  pintavesiojien 
kautta  Soidenlampeen  ja  siitä  edelleen  Köhniönjärveen  ja  Köyhänojan  kautta 
Jyväsjärveen.

TOIMINTA ALUEELLA

Yleiskuvaus toiminnasta
Alueelle  loppusijoitetaan  pilaantumattomia  maa-aineksia  sekä  isokokoisia  kiviä  ja 
lohkareita.  Maankaatopaikka-alueen  kokonaispinta-ala  on  noin  3,2  hehtaaria,  josta 
varsinaisen läjitysalueen osuus on noin 2,8 hehtaaria. Läjitystilavuus on noin 50 000 
rtr-m3. Maa-ainesta otetaan vuodessa vastaan noin 7 000-8 000 itd-m3 (5 000 rtr-m3) 
eli  noin  11  000-12  000  tonnia.  Maankaatopaikka  sijoittuu  kiviaineslouhoksen 
välittömään  läheisyyteen,  mikä  mahdollistaa  tehokkaan  meno-paluu  –liikennöinnin 
rakennushankkeissa. Alue täytetään korkeimmillaan tasolle +225 m (N2000), jolloin 
täytön korkeus on maksimissaan 5,5 metriä. 

Alueella toimitaan pääsääntöisesti arkipäivisin maanantaista perjantaihin, pois lukien 
arkipyhät,  klo  7.00–19.00.  Toiminta-aika  vastaa  Mustankorkea  Oy:n  aukioloaikoja 
arkisin.  Lisäksi  poikkeustapauksissa  maanajoa  tehdään muina  aikoina,  myös  öisin. 
Alueella  ei  ole  läsnä  vakituisesti  henkilöstöä,  vaan  alueella  käydään  tuomassa 
läjitettäviä  maa-aineksia ja tasaamassa läjitettyjä  maita.  Tämän vuoksi varsinaiselle 
toiminta-alueelle ei sijoiteta sosiaalitiloja, eikä alueella muodostu yhteiskuntajätteitä 
tai saniteettitilojen jätteitä.

Alueelle  tuodaan  ylijäämämaita  kaupungin  työmailta,  eikä  alue  ole 
yksityishenkilöiden  käytössä.  Alueelle  otetaan  vastaan  ylijäämämaa-aineksia, 
pintamaita,  kiviä  ja louhetta (jäteluokat  17 05 04 ja 20 02 02).  Maankaatopaikalle 
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tuotavia  ylijäämämaita  ei  oteta  vastaan  alueilta,  joiden  maaperää  on  syytä  epäillä 
pilaantuneeksi, ilman asianmukaisia tutkimustuloksia. Tutkimustulosten tulee osoittaa, 
että maiden haitta-ainepitoisuudet ovat alle kynnysarvojen tai mikäli alueen luontaiset 
taustapitoisuudet  ovat  kynnysarvoja  korkeammat  korkeintaan  taustapitoisuuksien 
tasolla.  Vastaanotettavat  maa-  ja  kiviainekset  tarkastetaan  levitys-,  tiivistys-  ja 
aumaustöiden yhteydessä. Mikäli alueelle tuodut materiaalit sisältävät läjitysalueelle 
sopimatonta materiaalia, ne ohjataan vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa 
kyseistä materiaalia. 

Alueelle  läjitettävät  ylijäämämaat  tuodaan  alueelle  kuorma-autoilla  tai 
ajoneuvoyhdistelmillä  ja  levitetään/tasataan  alueelle  pyörä-  tai  tela-alustaisella 
työkoneella. Maanläjitysalueella ei pidetä omaa konekalustoa, vaan viereisellä maa-
ainesalueella  kuormaavaa  kalustoa  käytetään  läjitettävän  maan  levitykseen. 
Työkoneen tarvitsema polttoaine tuodaan louhosalueelle säiliö- tai huoltoautolla, josta 
koneen  tankkaus  suoritetaan  valvotusti.  Työkoneiden  säännölliset  huollot  tehdään 
urakoitsijan  konehallissa  tai  korjaamolla  lupa-alueen  ulkopuolella.  Työkoneen 
tankkaus,  pysäköinti  ja  huollot  toteutetaan  maa-ainesalueen  ottosuunnitelman  ja 
lupaehtojen mukaisesti.

Alueella  ei  käytetä  talousvettä  eikä sähköä.  Jätekeskus-  ja  louhosalueilla  käytetään 
sähköenergiaa  alueen  valaistukseen,  sähköisiin  portteihin  sekä  mahdollisen 
työmaaparakin  tarpeisiin.  Toiminnassa  tarvittava  sähköenergia  otetaan  alueellisen 
sähköyhtiön verkosta. Alueen työkoneissa käytetään polttoaineena kevyttä polttoöljyä. 
Polttoöljyn  kulutus  maanläjitystoiminnassa  työkoneilla  on  noin  3  m3/a.  Alueella 
työskentelevä kone käy alueella vain tarvittaessa tasaamassa läjitettyjä maamassoja. 
Muutoin se on sijoitettuna viereiselle maa-ainesalueelle kuormaustehtäviin. Alueella 
työskentelevä tasauskone tankataan louhosalueella tai koneyrittäjän hallilla louhinta-
alueen ympäristöluvan mukaisesti. Alueella ei tehdä koneiden säännöllisiä huoltoja tai 
pesuja,  mutta  työkoneille  voidaan  joutua  tekemään  akuutteja  huolto-  tai 
korjaustoimenpiteitä.  Tällöin  kemikaalien  käsittelyssä  noudatetaan  erityistä 
varovaisuutta  maaperän  pilaantumisen  estämiseksi.  Maankaatopaikka-alueen 
läheisellä työmaakopilla, louhosalueella, varastoidaan imeytysainetta.

Täyttösuunnitelma
Kun vuosittainen täyttömäärä on keskimäärin noin 5 000 rtr-m3, on maankaatopaikan 
arvioitu toiminta-aika noin 10 vuotta. 

Maa-ainesten loppusijoitusalueen täyttö tehdään kahdessa kerroksessa, edeten pääpiir-
teittäin idästä länteen. Alueelle on kaksi tulotietä louhoksen puolelta, joita pitkin maa-
aineskuormat tuodaan alueelle. Alueen lopullisen täytön lakialueen korkeus on noin 
+225 m ja täyttötilavuus 50 000 m3rtr. Alue muotoillaan siten, että lakialueen täytön 
kaltevuus on noin 1:20,  täytön ollessa korkeimmillaan alueen itäreunalla  ja  luiskat 
muotoillaan noin 1:3 kaltevuuteen. Suunniteltu rakenne mahdollistaa alueen huleve-
sien keräämisen ja johtamisen hallitusti laskeutus-/tasausaltaaseen. Kun täyttö toteute-
taan kahdessa kerroksessa idästä länteen, tiivistyy ensimmäisen täyttökerroksen maa-
aines ennen toisen kerroksen täyttöä. 
 

Pinta- ja suotovesien johtaminen
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Alueen ympärille kaivetaan ojasto hulevesien johtamiseksi. Alueen ulkopuoliset pinta-
vedet ohjataan tarvittaessa niskaojien avulla alueen ohi ja alueen sisäpuoliset  vedet 
johdetaan tasaus-/laskeutusaltaan kautta olemassa olevaan ojaan ja edelleen Soiden-
suon ojaston kautta  Soidenlampeen.  Laskeutusaltaan avulla  poistetaan kiintoainesta 
sekä tasataan sade- ja sulamisjaksojen virtaamia.
 
Laskeutusaltaan vaihtoehtoiseksi paikaksi on suunniteltu alueen länsireunaa keskellä 
aluetta sekä etelänurkkaa. Laskeutusallas voidaan jakaa useampaan osaan ja/tai sijoit-
taa toisaalle, kun alueen maaperäolosuhteet tarkentuvat maastotöiden alettua. Alueella 
tehtyjen maaperätutkimusten mukaan kallio on paikoitellen lähellä maanpintaa, jolloin 
ojasto ja laskeutusallas saatetaan joutua osittain toteuttamaan kaivamisen ohella pen-
gertämällä tiiviillä maa-aineksilla. Ojaston ja altaan rakennustöissä ei louhita. Laskeu-
tusallas on mitoitettu siten, että sen pinta-ala on noin 0,7 % valuma-alueesta (noin 3 
ha) eli 210 m2. Allasrakenteet rakennetaan siten, että niiden tyhjentäminen on koneel-
lisesti mahdollista. Laskeutusallas on tyhjennettävä viimeistään, kun altaan syvennys-
osa on puolillaan.

Liikenne 
Alueelle liikennöidään viereisen maa-ainesalueen kautta. Reitti kulkee paikallistieltä 
16607 (Tikkala-Keljo paikallistie, Ronsuntaipaleentie) Mustankorkean jätelaitokselle 
johtavaa tietä pitkin jätekeskusalueelle ja edelleen jätekeskuksen sisäisiä teitä pitkin 
louhosalueen kautta  nyt  suunniteltavalle  maanläjitysalueelle.  Ronsuntaipaleen  tieltä 
er-kaneva tie jätekeskusalueelle on päällystetty ja jätekeskusalueen sisäinen tiestö on 
pääasiassa sora- ja murskepintaisia teitä.

Ylijäämämaa-ainekset  tuodaan  pääosin  kuorma-autoilla.  Maanläjitysalueen 
sijoittuminen  maa-ainesten  ottoalueen  välittömään  läheisyyteen  mahdollistaa 
tehokkaan meno-paluuliikennöinnin kaupungin rakennusurakoissa. Raskaan liikenteen 
määrä  on  keskimääräisesti  koko toiminta-ajalle  laskettuna  noin  2-3  ajoneuvoa/vrk. 
Liikennemäärät vaihtelevat vuodenaikojen ja työmaiden mukaan. Ronsuntaipaleentien 
(yhdystie  16607) keskimääräinen liikennemäärä  on noin  2160 ajoneuvoa/vrk,  josta 
raskaan  liikenteen  osuus  on  noin  360  ajoneuvoa/vrk.  Hakemuksen  mukainen 
maankaatopaikkatoiminta  ei  lisää  merkittävissä  määrin  Ronsuntaipaleentien 
liikennemäärää.

Liikennöintireittien pölyämistä ehkäistään tiealueiden kastelulla tai suolauksella.

Maisemointi ja jälkihoito
Ylijäämämaiden vastaanoton lakattua alueella tai sen jollakin osa-alueella, kyseinen 
alue saatetaan sellaiseen kuntoon, ettei siitä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu vaa-
raa tai haittaa. Alue muotoillaan siten, että alueen vedet ohjautuvat painovoimaisesti 
ympärysojiin.  Muotoilun aikana mahdollisesti  löyhtynyt pintamaakerros tiivistetään. 
Muotoillun pinnan päälle asennetaan maisemointikerros, joka toimii kasvukerroksena. 
Kasvukerroksessa voidaan käyttää  kompostoitua  puutarhajätettä,  pintahumus-  ja  ki-
vennäismaa-aineksia. Kasvukerroksen pinnan annetaan kasvittua luontaisesti. Lisäksi 
alueelle istutetaan tarvittaessa puita ja pensaita.

Jälkihoitotoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen jälkiseurannalla ja -tarkkailulla varmis-
tetaan, että tehdyt toimenpiteet ja rakenteet toimivat suunnitellulla tavalla, alue on tur-
vallinen ja ettei alueesta aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Ennen 
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toiminnan päättymistä laaditaan alueen jälkiseurantaa koskeva tarkkailuohjelma, joka 
hyväksytetään valvovalla viranomaisella. Tarvittaessa seurantatulosten perusteella voi-
daan suunnitella ja toteuttaa korjaavia toimenpiteitä.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 

Päästöt vesiin ja maaperään
Ilmatieteen laitoksen pitkäaikaisten vuosikeskiarvojen (vuosilta 1981-2010) mukaan 
alueen vuotuinen sademäärä on noin 600-700 mm. Maanläjitysalueen vuosittainen va-
lumavesimäärän voidaan arvioida olevan noin 10 000-15 000 m3. Alueen hulevedet 
johdetaan tasaus-/laskeutusaltaaseen, josta ne johdetaan nykyisten ojien kautta Soiden-
lampeen. Maankaatopaikan vesien johtaminen altaan kautta vähentää kiintoaineskuor-
mitusta pintavesille ja tasaa virtaamia sadejaksoilla. Maankaatopaikan toiminnasta ei 
aiheudu viemäriin johdettavia likaisia vesiä.

Maankaatopaikan  normaalitoiminnasta  ei  aiheudu  polttoaine-,  kemikaali-  tai  muita 
päästöjä, jotka voisivat aiheuttaa merkittävää maaperän tai pohjaveden pilaantumista. 
Pilaantumisriskejä aiheutuu työkoneista ja niiden tankkauksesta sekä kuljetuskalustos-
ta. Pilaantumisriskit liittyvät lähinnä häiriötilanteisiin, joissa polttoaineita voi vuotaa 
työkoneista  tai  kuljetusajoneuvoista  maaperään ja  sitä  kautta  pinta-  ja  pohjavesiin. 
Maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskejä ehkäistään asianmukaisella koneiden yllä-
pidolla sekä järjestämällä koneiden tankkaus viereiselle louhosalueelle, jossa maaperä 
on huonosti vettä johtavaa (kallio) ja hulevedet eivät valu pois alueelta painovoimai-
sesti. Maa-ainesalueen taukotilassa varastoidaan polttoaineen imeytysainetta. 

Alueen toiminnoista ei arvioida aiheutuvan merkittäviä päästöjä maaperään tai pohja-
veteen.

Päästöt ilmaan
Alueen toiminnoista aiheutuu jonkin verran pölyämistä ilmaan. Pölyämistä aiheutuu 
lähinnä tuulisena ja kuivana aikana maankaatopaikan kuivuneista pinnoista ja alueen 
liikennöinnistä.
 
Pääosa alueelle tuotavista maa-aineksista on suhteellisen märkiä, joten maa-ainesten 
pölyäminen ei ole merkittävää. Pölypäästöjä aiheutuu enemmän alueen sisäisestä sekä 
ulkoisesta liikenteestä. Liikennöinti voi aiheuttaa pölyämistä ajourilla olevan hienoja-
koisen kiviaineksen noustessa ilmaan ajoviiman vaikutuksesta.  Liikennöinnin  pöly-
päästöjen määrään vaikuttavat muun muassa ajonopeudet sekä liikennemäärät. Liiken-
teen pölyhaittoja vähennetään liikennöintireittien puhtaanapidolla ja tarvittaessa tehtä-
vällä kastelulla/suolauksella sekä ajonopeuksia rajoittamalla. Pölyvaikutukset rajoittu-
vat  pääosin maankaatopaikka-alueelle  sekä sen lähimmille  metsäalueille.  Haitta  on 
luonteeltaan pääosin ympäristön likaantumista ja viihtyvyyshaittaa.

Toimintaan liittyvästä liikenteestä ja työkoneista aiheutuu pakokaasupäästöjä. Pako-
kaasupäästöt sisältävät muun muassa typen oksideja, hiilidioksidia ja hiukkasia. Pääs-
töihin vaikuttavat muun muassa käytettävän kaluston määrä, ikä, kunto ja käyttömää-
rät.  Työkoneiden ja ajoneuvojen päästöjä voidaan vähentää välttämällä  koneiden ja 
ajoneuvojen joutokäyntiä ja turhaa liikennöintiä. Pakokaasupäästöt ovat suhteellisen 
vähäisiä ja laimenevat nopeasti ilmavirtauksien mukana, eivätkä merkittävästi vaikuta 
alueen ilmanlaatuun.
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Melu ja tärinä
Alueen  toiminnasta  aiheutuu  melua  lähinnä  alueelle  suuntautuvasta  liikenteestä, 
alueen sisäisestä liikenteestä, kuormien tyhjentämisestä, maa-ainesten tiivistämisestä, 
levittämisestä ja muotoilusta.
 
Toiminnassa muodostuva melu on pääosin normaalia tasaista liikenteestä ja työkoneis-
ta aiheutuvaa melua. Ajoneuvojen hälytysäänet sekä materiaalin kolahdukset esimer-
kiksi kuormien purkamisen yhteydessä tuovat meluun impulssimaisuutta.

Toiminnat toteutetaan siten, että melupäästöt ja -vaikutukset ovat mahdollisimman vä-
häisiä. Melua vähennetään myös työkoneiden kunnossapidolla sekä välttämällä niiden 
turhaa käyttöä ja liikennöintiä. Meluntorjunta otetaan mahdollisuuksien mukaan huo-
mioon koneiden valinnassa, käytössä ja kunnossapidossa, teiden kunnossapidossa sekä 
liikennöinnissä.

Maankaatopaikan normaalitoiminnasta ei  aiheudu merkittävää ympäristöön leviävää 
tärinää. Työkoneet ja toimintaan liittyvä raskas liikenne voivat aiheuttaa lievää tärinää 
alueen läheisyydessä ja liikennöityjen alueiden varsilla. Liikenteen aiheuttaman täri-
nän suuruuteen vaikuttavat merkittävimmin ajoneuvon tyyppi, kunto, massa ja nopeus 
sekä väylän tyyppi ja kunto. Tärinävaikutuksia voidaan vähentää teiden kunnossapi-
dolla sekä ajonopeuksia rajoittamalla.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan
Maankaatopaikkatoiminnan myötä alueen luonnonympäristö muuttuu ja toiminnan ai-
kana alue ei sovellu eläinten pesimis- tai kerääntymisalueeksi. Vaikutuksia luontoon 
voidaan vähentää ympäristöpäästöjen minimoimisella. Toiminnalla ei arvioida olevan 
vaikutuksia suojeltuihin luontoarvoihin.

Maankaatopaikan alueelta on poistettu puusto. Alue näkyy mahdollisesti jonkin verran 
Taka-Keljon suuntaan (etelään). Alueen toimintojen lakattua ja alueen metsityttyä alue 
ei erotu juurikaan maisemasta. Läjitysalueelle tai läheisyyteen ei sijoitu kiinteitä mui-
naisjäännöksiä, eikä arvokkaita tai merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohtei-
ta, joihin toiminnalla olisi vaikutuksia.

Vaikutukset vesistöihin, maaperään ja pohjaveteen
Maankaatopaikkatoiminnan hulevedet sisältävät tyypillisesti kohonneita pitoisuuksia 
kiintoainesta. Kiintoainesta poistetaan vesistä tasaus-/laskeutusaltaan avulla ennen ve-
sien johtamista vastaanottavaan vesistöön. Valumavesien määrä saattaa hieman kasvaa 
nykyisestä, kun maankaatopaikan alueelle läjitetään hienoainespitoisia maa-aineksia ja 
alue muotoillaan reunoja kohti  viettäväksi.  Maankaatopaikan aiheuttamasta vesistö-
kuormituksesta ei arvioida kuitenkaan olevan sellaista vaikutusta vedenlaatuun tai se-
dimentteihin, jolla olisi vaikutusta kaloihin tai kalojen ravintonaan käyttämiin pohja-
eläimiin.  Kuormituksen ei  arvioida heikentävän kalojen käyttökelpoisuutta,  eikä ai-
heutuvan kalataloudellisia haittoja vesistöissä. Kuormituksen ei myöskään arvioida ai-
heuttavan haitallisia vaikutuksia muulle vesien käytölle. Kuormitusta pintavesiin sekä 
vesistövaikutuksia tarkkaillaan vesinäytteillä.

Maa-ainesten läjitys muuttaa alueen pintamaan laatua ja topografiaa ja ympärysojitus 
pintavalumavesien virtausta. Sadanta- ja sulamisvesien imeytyminen maahan ja pohja-
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veden muodostuminen alueella voivat tämän seurauksena muuttua. Alueella tullaan te-
kemään jonkin verran ojituksia läjitysalueen hulevesien johtamiseksi sekä tarvittaessa 
alueen ulkopuolisten vesien ohjaamiseksi pois läjitysalueelta. Ojitukset voivat joissain 
tapauksissa aiheuttaa muutoksia pohjavesissä. Maaperäkarttojen ja kairaustutkimusten 
perusteella  alueella  ei  kuitenkaan muodostu  merkittäviä  määriä  pohjavettä.  Alueen 
maaperä on kalliota sekä moreenia ja johtavat huonosti vettä. Kalliopohjavesiesiinty-
miä ei lähialueella ole havaittu. Lisäksi läjitysalue on kooltaan melko pieni. 

Normaalitoiminnassa alueen koneista ei arvioida aiheutuvan merkittäviä polttoaine-, 
kemikaali- tai muita päästöjä tai vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen, eikä maape-
rän tai  pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Mahdollisissa poikkeustilanteissa,  esimer-
kiksi  vuodon sattuessa,  ryhdytään välittömästi  toimenpiteisiin,  joilla  haitta-aineiden 
kulkeutuminen maaperään ja pohjaveteen estetään. Alueen pienimuotoisesta ja satun-
naisesta tiesuolauksesta ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia maaperään tai pohjavesiin.

Vaikutukset ihmisiin
Maankaatopaikan toiminnasta ei aiheudu merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen 
toiminnan vaikutusalueella. Toiminnan ilmapäästöjen seurauksena ilmanlaadun ohje-
arvojen ei arvioida ylittyvän, eikä merkittävää altistumista hengitysteitse ja altistuk-
sesta aiheutuvia vaikutuksia arvioida tapahtuvan. Toiminnasta aiheutuvien melutaso-
jen ei arvioida ylittävän melutason ohjearvoja lähimmissäkään häiriintyvissä kohteis-
sa, eikä melusta aiheudu terveydellistä haittaa alueen ympäristössä. Toiminnasta ei ai-
heudu merkittävää  kuormitusta  vesistöihin,  maaperään tai  pohjaveteen,  eikä  niiden 
kautta tapahtuvaa altistumista tai vaikutuksia terveyteen. Toimintaan liittyvät työter-
veysriskit huomioidaan työsuojelun toteutuksessa. Riskejä minimoidaan riskinarvioin-
neilla, ohjeistuksilla, työteknisellä suunnittelulla ja työntekijöiden henkilökohtaisella 
suojauksella.
 
Maankaatopaikan toiminnalla voi olla lieviä vaikutuksia viihtyvyyteen alueen ympä-
ristössä. Alueen lähiympäristössä tapahtuva liikennöinti ja työkoneet voivat aiheuttaa 
ajoittain viihtyvyyshaittaa melu- ja pölyvaikutusten kautta. Toiminnan haittavaikutuk-
set ovat hallittavissa,  eikä niistä aiheudu kohtuutonta rasitusta tai  viihtyisyyshaittaa 
ympäristössä.

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA SEKÄ PARHAAT KÄYTÄNNÖT

Jätteiden loppusijoituksesta tai maankaatopaikka toiminnasta ei ole olemassa tällä het-
kellä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) koskevaa referenssiasiakirjaa, ns. 
BREF-asiakirjaa. Hakija katsoo hakemuksessaan esittämiensä loppusijoitus- ja käsitte-
lytoimintojen sekä vesienkäsittelytoimintojen täyttävän BAT:lle asetettavat vaatimuk-
set.
 
Läjitysalueella käytettävien prosessien ja menetelmien toivotaan mahdollistavan mah-
dollisimman  tehokkaan  toiminnan  mahdollisimman  alhaisella  energian  kulutuksella 
sekä päästötasolla. Toiminnassa käytetään yleisesti alalla käytettävää, parasta käytettä-
vissä olevaa tekniikkaa sekä pyritään päästöjen, ympäristöriskien ja ympäristövaiku-
tusten minimoimiseen.
 
Alueen vesien keräämisessä ja käsittelyssä on huomioitu paras käyttökelpoinen tek-
niikka. Alueen ulkopuoliset vedet pidetään erillään alueen sisäpuolisista vesistä, jotka 
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johdetaan tasaus-/laskeutusaltaan kautta hallitusti maastoon. Altaan avulla vesien vir-
taamaa tasataan ja laatua parannetaan.

Työkoneet ovat nykyaikaisia ja edustavat parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Koneet 
huolletaan  huoltosuunnitelmien mukaan,  näin  varmistetaan  koneiden turvallisuus  ja 
päästöjen asianmukaisuus. Toimintojen riskit ovat hyvin tunnetut ja ennaltaehkäistä-
vissä. Toiminnassa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja säädöksiä.
 
Alueen ja sen ympäristön ominaispiirteet tunnetaan kattavasti ja toiminnan vaikutuksia 
voidaan luotettavasti  seurata.  Toimintaa sekä sen ympäristövaikutuksia tarkkaillaan. 
Tarkkailutulosten jatkuvalla seurannalla ehditään ryhtyä ennaltaehkäiseviin suojaustoi-
miin riittävän ajoissa, mikäli toiminnasta todetaan aiheutuvan kohtuutonta kuormitusta 
ympäristöön. BAT –tekniikan voidaan katsoa toteutuvan edellä kuvatulla tavalla toi-
mittaessa. 

Ympäristön kannalta parhaan käytännön periaatteella (BEP) tarkoitetaan eri toimien 
(esimerkiksi työmenetelmät) yhdistämistä, joilla ehkäistään ympäristön pilaantumista. 
Alueen toiminnassa käytettävien toimintatapojen ja päästöjen vähentämisessä käytetty-
jen  menetelmien  voidaan  katsoa  edustavan  ympäristön  kannalta  parasta  käytäntöä. 
Toiminnassa pyritään muun muassa ympäristöpäästöjen  ja  ympäristöhaittojen mini-
moimiseen.

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Alueelle nimetään vastuuhenkilö, joka ilmoitetaan toimintaa valvoville ympäristövi-
ranomaisille. Säännöllistä valvontaa suorittavat ilmoitetut vastuuhenkilöt tai heidän si-
jaisensa. Maankaatopaikalle tulevien maa- ja kiviainesten laatua tarkkaillaan ja niistä 
pidetään kirjaa, joista ilmenee määrä, laatu, mahdolliset laboratoriotutkimusten tulok-
set, alkuperä, tuontipäivämäärä ja tuoja. 

Täyttöalueen rakenteiden kuten ojien, luiskien ja altaan kuntoa seurataan päivittäin, 
kun alueella toimitaan.  Rakenteet korjataan,  mikäli  niissä havaitaan vaurioita.  Kor-
jaus- ja huoltotoimista pidetään kirjaa.

Alueen vesistövaikutuksia tarkkaillaan ottamalla vuosittain näyte tasaus-/laskeutusal-
taan alapuolisesta laskuojasta. Näytepisteen tarkempi sijainti hyväksytetään valvovalla 
viranomaisella ennen ensimmäistä näytteenottokertaa. Näyte otetaan kerran vuodessa, 
touko-kesäkuussa.  Näytteistä  määritetään  pH,  sähkönjohtavuus,  väriluku,  sameus, 
kiintoaine, kemiallinen hapenkulutus (CODMn), kokonaistyppi, ammoniumtyppi (NH4-
N), kokonaisfosfori, rauta ja kloridi.
 
Alueen pintavesien tarkkailusta, altaiden huoltotoimista, muusta tarkkailusta, havain-
noista, valituksista sekä poikkeuksellisista tilanteista pidetään kirjaa. Muista mahdolli-
sista tarkkailutarpeista voidaan sopia valvovan viranomaisen kanssa.

Tarkkailua ja kirjanpitoa koskeva yhteenvetoraportti toimitetaan vuosittain helmikuun 
loppuun  mennessä  lupaa  valvovalle  viranomaiselle.  Yhteenvetoraportissa  esitetään 
seuraavat tiedot: 
- Vuosittaiset tarkkailutulokset 
- Lyhyt yhteenveto alueen toiminnoista 
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- Selvitys poikkeuksellisista tilanteista sekä tapahtuneista ja mahdollisista suunnitel-
luista toiminnan muutoksista 

- Maankaatopaikalle sijoitettujen maa- ja kiviainesten alkuperä, laatu ja määrä 
- Seuraavat tiedot maankaatopaikasta: 

o jätetäytön pinta-ala, tilavuus ja painuminen 
o käytössä oleva täyttöalue 
o laskelma täyttövaiheen jäljellä olevasta tilavuudesta 

- Jälkihoitotilanteeseen ja mahdollisiin toiminnan muutoksiin perustuva selvitys va-
kuuden riittävyydestä ja voimassaolosta 

Toiminnan mahdolliset muutokset hyväksytetään valvovalla viranomaisella.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Läjitysalueelle loppusijoitettavien materiaalien laatua valvotaan ennakkoon tehtävillä 
laboratoriotutkimuksilla ja/tai vastaanottopaikassa silmämääräisin tarkastuksin. Riski, 
että alueelle loppusijoitettavaksi, käsiteltäväksi tai hyödynnettäväksi tulisi materiaale-
ja, joita alueella ei ole lupa ottaa vastaan, on vähäinen. Mikäli materiaalierää ei voida 
ottaa vastaan, ne ohjataan toimitettavaksi asianmukaiseen vastaanottopaikkaan tai pa-
lautetaan lähtöpaikkaan.
 
Maankaatopaikalta voi aiheutua pölypäästöjä ympäristöön lähinnä täyttöalueen kuivu-
neesta pinnasta. Ylijäämämaa-ainekset ovat yleensä kosteita alueelle tuotaessa. Tarvit-
taessa materiaaleja kastellaan ja vältetään pölyävien materiaalien käsittelyä epäsuotui-
san kovan tuulen aikana. Pölypäästöt ympäristöön ja niistä aiheutuvat haitalliset vai-
kutukset arvioidaan epätodennäköisiksi ja riskit vähäisiksi. 

Alueella käytetään pieniä määriä polttoaineita. Koneiden ja laitteiden käyttöön alueel-
la liittyy vuotoriski. Häiriöpäästöjä voi aiheutua lähinnä koneiden rikkoutumisesta tai 
tankkaustilanteessa. Koneisiin ja laitteisiin liittyy myös sähkövian tai muun vastaavan 
tapahtuman  aiheuttama  tulipaloriski.  Työkoneiden  häiriöitä  ja  vuotoja  ehkäistään 
huolloilla ja tarkkailulla. Alueen läheisyyteen varataan häiriöpäästöjen varalle imey-
tysainetta, jolla mahdolliset vuodot kerätään. Työkoneet on varustettu ensisammutus-
kalustolla. Merkittävät polttoaine- tai öljyvuodot ympäristöön ovat epätodennäköisiä. 
Mahdollisen  vuodon seuraukset  ympäristön  kannalta  arvioidaan vähäisiksi.  Työko-
neen syttyminen ja palaminen arvioidaan olevan epätodennäköistä ja seuraukset ym-
päristön kannalta arvioidaan melko vähäisiksi.
 
Toimintaan liittyvä ajoneuvoliikenne aiheuttaa normaalin onnettomuusriskin. Liiken-
teen riskejä vähennetään selkeillä  opasteilla,  nopeusrajoituksilla  sekä noudattamalla 
varovaisuutta  alueelle  ja  alueelta  ajettaessa.  Liikenneonnettomuusriskit  arvioidaan 
epätodennäköisiksi ja niiden seuraukset ympäristön kannalta vähäisiksi.
 
Alueella työskentely aiheuttaa normaaliin maanrakennustoimintaan verrattavia työtur-
vallisuusriskejä alueella työskenteleville. Riskejä pienennetään työturvallisuustoimen-
piteillä. Ulkopuolisten pääsy alueelle voisi aiheuttaa onnettomuus- ja ilkivaltariskejä. 
Asiattomien pääsyä alueelle ajoneuvolla estetään lukittavalla portilla muulloin kuin jä-
tekeskuksen aukioloaikoina.  Ulkopuolisten onnettomuusriskejä  ja ilkivaltaa voidaan 
pitää epätodennäköisinä.
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Maankaatopaikalla ei ole merkittäviä liukuma- tai sortumavaaroja täyttöalueen luis-
kien loivien kaltevuuksien ja matalan täyttökorkeuden ansiosta. Täytön kantavuuteen 
ja siihen, että pohjamaata häiriinnytetään mahdollisimman vähän, kiinnitetään täyttö- 
ja rakennustöiden aikana huomiota. Luiskien ja muiden rakenteiden kuntoa ja mahdol-
lisia muutoksia seurataan ja tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet.
 
Ympäristövaikutuksiin ja niiden hallintaan liittyvät riskit ovat melko vähäisiä. Päästö-
jä ja niiden vaikutuksia ympäristöön hallitaan edellä kuvatuin teknisin ja toiminnalli-
sin järjestelyin. Täyttöalueelle rakennettavat vesienjohtamisjärjestelyt ovat yksinker-
taisia ja yleisesti Suomessa käytössä olevia, joten niihin ja niiden toimintaan ei liity 
merkittäviä riskejä. Päästöjä ja vaikutuksia tarkkaillaan ja tarvittaessa korjaaviin toi-
menpiteisiin ryhdytään viipymättä.
 
Mahdollisissa onnettomuus- ja häiriötilanteissa vahingot pyritään estämään tai rajaa-
maan mahdollisimman tehokkaasti  ja korjaavat toimenpiteet suoritetaan viipymättä. 
Onnettomuus-  ja  häiriötilanteista  ilmoitetaan  tarvittaessa  pelastuslaitokselle.  Mikäli 
onnettomuus-  tai  häiriötilanteesta  voi  aiheutua  ympäristön  pilaantumista  tai  haittaa 
ympäristölle, tehdään ilmoitus valvovalle ympäristöviranomaiselle, jonka kanssa sovi-
taan jatkotoimenpiteistä.

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA JA VAKUUS

Hakija toteaa, että ympäristönsuojelulain tarkoittamassa toiminnan aloittamisluvassa 
tulee harkittavaksi ympäristönsuojelulain tarkoittamien, toiminnasta aiheutuvien pääs-
töjen ja vaikutusten ennallistettavuus ja täytäntöönpanon vaikutus muutoksenhakuun. 
Mahdollisten valitusten johdosta uusien toimintojen käynnistäminen saattaisi lykkään-
tyä useankin vuoden ajan. Toiminnalla varmistetaan osaltaan, että Jyväskylän kaupun-
gin rakennustyömailla muodostuville ylijäämämaa-aineksille on luvallinen vastaanot-
topaikka kohtuullisen kuljetusmatkan etäisyydellä. 

Hakijan mukaan muutoksenhaku ei tule hyödyttömäksi, jos lupa myönnetään täytän-
töönpano-oikeuksin. Päästöjen rajoitustoimet ovat tehokkaita ja toiminnan ympäristö-
vaikutukset ovat hyvin hallittavissa. Toiminnan aloittaminen ei aiheuta ympäristölle 
pysyvää muutosta  tai  haittaa taikka ympäristön pilaantumista  ja ympäristö voidaan 
saattaa ympäristöluvanvaraisen toiminnan osalta ennalleen, mikäli ympäristölupapää-
tös jostakin syystä kumoutuisi tai sen määräyksiä muutetaan. Toiminnasta aiheutuvat 
vaikutukset voidaan myös lopettaa välittömästi, mikäli ympäristöluvan mukaiselle toi-
minnalle ei saada lupaa. Toiminnassa ei kuitenkaan ole nähtävissä sellaisia ympäristö-
uhkia taikka haittoja, jotka voisivat johtaa koko toiminnan kieltämiseen. Toiminta on 
turvallisesti ja riskittömästi säädeltävissä ja haittavaikutukset minimoitavissa lainsää-
dännön ja lupaehtojen avulla.

Koska luvanhakija, Altek Aluetekniikka -liikelaitos, on Jyväskylän kaupungin liikelai-
tos, ja alueen maanomistaja on Jyväskylän kaupunki, hakemuksessa esitetään, että va-
kuutta lupahakemuksen mukaiseen toimintaan ei vaadittaisi.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY
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Hakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 13.8. – 
11.9.2018. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleises-
ti  nähtävillä  palvelupiste  Hannikaisessa  osoitteessa  Hannikaisenkatu  17,  Jyväskylä. 
Kuulutuksesta on ilmoitettu sanomalehti Keskisuomalaisessa 14.8.2018. Asianosaisten 
erityiskuulemista ei katsottu tarpeelliseksi toiminnan laadun ja sen etäisyyden naapu-
rustoon vuoksi. Naapurikiinteistöt ovat kaupungin omistuksessa. 

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet 
Hakemuksesta  pyydettiin  9.8.2018  lähetetyllä  sähköpostiviestillä  lausuntoa  kunnan 
terveydensuojeluviranomaiselta,  Jyväskylän  kaupungin  ympäristöterveysjaostolta. 
Jaosto totesi kokouksessaan 29.8.2018 (§ 56), että sillä ei ole huomautettavaa maan-
kaatopaikan ympäristölupahakemuksesta.

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.   

Tarkastukset
Suunnitellulla maankaatopaikka-alueella on tehty tarkastuskäynti 13.9.2018.

Hakijan kuuleminen
Koska hakemuksesta ei tullut muistutuksia eikä mielipiteitä eikä ainoassa lausunnossa 
katsottu hakemuksessa olevan huomautettavaa, ei hakijan kuuleminen ollut tarpeen.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTON RATKAISU

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto myöntää ympäristöluvan Jyväsky-
län kaupungin Altek Aluetekniikka –liikelaitokselle Soidenmäen maankaatopaikan toi-
minnalle  kiinteistölle  Korkiala (179-402-15-7).  Toimintaa tulee harjoittaa lupahake-
muksen ja tämän päätöksen lupamääräysten mukaisesti. 

Toiminnan järjestäminen

1. Soidenmäen maankaatopaikka luokitellaan pilaantumattomien maa- ja kiviaines-
ten (17 05 04, 20 02 02) kaatopaikaksi. (YSL 58 §, VNA 713/2014 16 §, VNA 
179/2012 liite 4)

2. Maankaatopaikalle saa sijoittaa ensisijaisesti Jyväskylän kaupungin alueelta ra-
kennustoiminnasta tulevia pilaantumattomia ylijäämämaita enintään 50 000 ton-
nia vuodessa. Maankaatopaikan alue voidaan täyttää esitetyn täyttösuunnitelman 
mukaisesti siten, että täyttö ei ylitä pinta-alaa (2,8 ha) ja korkeutta (+225,0 m 
N2000). Täyttöalueen laidan luiskien kaltevuus on oltava 1:3 tai loivempi. (YSL 
52 §, VNA 713/2014 16 §)

3. Maankaatopaikalle ei saa ottaa vastaan eikä välivarastoida maa-aineksia sellaisil-
ta alueilta, joita on käytetty ampumarata-, huoltoasema-, korjaamo- tai pesulatoi-
mintaan, romun tai jätteen käsittelyyn tai muuhun vastaavaan maaperää mahdol-
lisesti pilanneeseen toimintaan, jollei haitta-aineiden pitoisuuksia ole luotettavas-
ti selvitetty. Maankaatopaikalle ei saa myöskään ottaa vastaan eikä välivarastoida 

12



yhdyskuntajätettä tai siihen verrattavaa jätettä, vaarallista jätettä tai hiekanerotus-
kaivojen 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 52 §, JL 13 §)

4. Maankaatopaikalla  saa  harjoittaa  toimintaa  arkisin  (ma-pe)  kello  7.00-19.00. 
Poikkeustapauksissa maanajoa voidaan tehdä myös muina aikoina, mutta ei arki-
pyhinä. (YSL 52 §, NaapL 17 §)

5. Maa- ja kiviaineksesta on oltava kuormakirjat, joista ilmenevät määrä, alkuperä 
osoitetietoineen  ja  mahdollisesti  tutkittujen  maa-ainesten  tutkimustulokset. 
Maankaatopaikan täyttöä tulee valvoa joka päivä, kun ajoa tapahtuu. (JL 12, 121 
§) 

6. Jos öljyä tai muuta pohja- ja pintaveden laatua vaarantavaa ainetta joutuu maape-
rään, on ryhdyttävä heti toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi ja il-
moitettava vahingosta ensi tilassa Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja ympäris-
töluvan valvojalle. (YSL 16, 17, 52, 134 §)

7. Toiminta kokonaisuudessaan tulee järjestää siten, että siitä aiheutuva melu, pö-
lyäminen, muut päästöt, haitat tai vaara terveydelle ja ympäristölle ovat mahdol-
lisimman vähäisiä. Ympäristön siisteyttä on säännöllisesti valvottava ja maa-ai-
neksen mukana mahdollisesti tulleet jätekappaleet on siivottava maa-aineksesta 
erilleen ja toimitettava asianmukaiseen jätehuoltoon. Täytön tulee tapahtua halli-
tusti ja tarkoituksenmukaisesti. (YSL 7, 16, 17 §, JL 8, 72 §, NaapL 17 §)

8. Maankaatopaikka-alue on merkittävä informaatiotaululla,  josta  ilmenee alueen 
käyttötarkoitus,  aukiolo  ja  tarvittavat  yhteystiedot.  Täyttöalue  tulee  merkitä 
maastoon reunatolpilla. (YSL 49, 52 §)

9. 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,  tulee  toiminnanharjoittajan  ryhtyä  toimenpiteisiin 
meluhaitan vähentämiseksi. Melu tulee tarvittaessa mitata. (NaapL 17 §, YSL 6, 
62, 90 §)

10. 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 52 §, 141 §)

11. Täyttöalueen vedet tulee ohjata niskaojilla siten, että sekä etelästä että pohjoises-
ta tulevat pintavedet johtuvat alueelta pois laskeutusaltaan kautta. Laskeutusal-
taan tulee olla riittävän suuri veden virtauksen tasaava pohjapadollinen allas, jos-
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sa vesi pääsee saostumaan. Altaan koko ja sijainti on esitettävä kartalla sen val-
mistuttua.  Allas voi olla useammassa osassa. Altaan riittävyys selvitetään val-
vonnan yhteydessä. Allas on pidettävä jatkuvasti kunnossa ja se tulee tyhjentää 
aina tarvittaessa laskeutuneesta kiintoaineksesta. (VNA 713/2014 16 §)

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin

12. 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. Toiminnanharjoittajalla on myös oltava ajantasainen toimintaohje mahdol-
listen häiriö- ja poikkeustilanteiden varalle. Toimintaohje tulee pyydettäessä esit-
tää valvontaviranomaiselle. (YSL 14, 15, 52, 134 §)

Tarkkailu ja kirjanpito 

13. Täytön rakenteita ja sen painumia, sortumia tai liukumia sekä saostusaltaan kiin-
toaineen määrää on seurattava ja tarkkailtava säännöllisesti sekä maankaatopai-
kan täyttämisen että  jälkihoidon aikana.  Tarvittaessa on ryhdyttävä korjaaviin 
toimenpiteisiin. (YSL 14, 62 §, VNA 713/2014 16 §)

14. Toiminnanharjoittajan  on  tarkkailtava  maankaatopaikka-alueella  muodostuvan 
veden laatua. Tarkkailua tulee suorittaa kahdesti vuodessa (kevät ja syksy) saos-
tusaltaan jälkeisestä maankaatopaikka-alueen vedet keräävästä ojasta. Vesinäyt-
teistä määritetään pH, sähkönjohtavuus, väriluku, sameus, kiintoaine, kemialli-
nen hapenkulutus (CODMn), kokonaistyppi, ammoniumtyppi (NH4-N), kokonais-
fosfori, rauta, kloridi ja mineraaliöljyt. Näytteenottopaikka on esitettävä kartalla. 
Analyysitulokset tulee toimittaa heti niiden valmistuttua valvontaviranomaiselle. 
Tarkkailua voidaan tarvittaessa muuttaa valvontaviranomaisen hyväksymällä ta-
valla. (YSL 8, 62, 65 §, JL 12, 28 §)

15. 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 ojien ja laskeutusaltaan huoltotoimenpiteistä 
sekä toiminnassa tapahtuneista muutoksista ja mahdollisista poikkeuksellisista ti-
lanteista. 

Yhteenveto kunkin vuoden valvonta- ja tarkkailutiedoista sekä vastaanotetuista jä-
telajeista  tulee  toimittaa  valvontaviranomaiselle  vuosittain  helmikuun  loppuun 
mennessä. Havaituista terveys- ja ympäristöhaitoista sekä häiriötilanteista on il-
moitettava viipymättä valvontaviranomaiselle. (JL 12, 118, 120, 122 §, VNA jät-
teistä 22 §)

Toiminnan kehittäminen

16. Toiminnanharjoittajan on seurattava ja sovellettava alan parasta käyttökelpoista 
tekniikkaa. Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn 
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luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan 
voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 
7, 70 §, VNA 713/2014 15 §)

Toiminnan lopettaminen

17. Kun alue on täytetty loppuun, on maankaatopaikka jälkihoidettava hakemuksessa 
esitetyn suunnitelman mukaisesti. Jälkihoidossa on käytettävä tehokkaasti läjitys-
alueelle tuotavia maamassoja.  Käytöstä poistettu  maankaatopaikka rakenteineen 
on pidettävä kunnossa. (YSL 14, 94 §, VNA 179/2012 13 §)

18. Toiminnan lopettamisesta tai olennaisesta muuttamisesta on ilmoitettava hyvissä 
ajoin valvontaviranomaiselle.  Luvan  saaja  vastaa  lupamääräysten  mukaisesti 
maankaatopaikka-alueen tarkkailusta ja jälkihoidosta myös toiminnan loputtua vä-
hintään 10 vuoden ajan. (YSL 29, 52, 62 §, VNA 713/2014 16 §)

Vakuus

19. Toiminnanharjoittajan on asetettava 4 000 euron suuruinen vakuus tai esitettävä 
muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi.  Vakuus tai 
selvitys vakuutta vastaavasta järjestelystä on toimitettava valvontaviranomaiselle 
12.11.2018 mennessä. Vakuuden suuruutta, riittävyyttä ja kattavuutta on mahdol-
lista tarkistaa sulkemistoimien edetessä. (YSL 59, 60 §)

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Yleisperustelut
Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto katsoo, että kun toimintaa harjoi-
tetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toimin-
ta  täyttää ympäristönsuojelulain  ja  jätelain  sekä niiden  nojalla  annettujen asetusten 
vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädet-
ty. 

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.

Kyseinen alue sijoittuu jätteenkäsittelykeskuksen ja kalliolouhoksen välittömään lä-
heisyyteen, minkä vuoksi lähiympäristössä ei ole eikä sinne ole suunniteltu asumista 
tai toimintoja, joihin maanläjitystoiminnalla olisi vaikutusta. Toiminnasta ei sen luon-
ne, lupamääräykset ja etäisyydet asutukseen huomioiden, aiheudu jaoston käsityksen 
mukaan kohtuutonta  rasitusta  naapureille.  Toiminta  on kaupungin  yleiskaavan mu-
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kaista eikä vaikuta viereisen päävirkistysalueen virkistyskäyttömahdollisuuksiin. Läji-
tystoiminta on lisäksi  suhteellisen pienimuotoista läjityskorkeuden ollessa enimmil-
lään 5,5 metriä, minkä vuoksi toiminta ei tule näkymään merkittävästi ympäristössään 
eikä sillä ole maisemavaikutuksia. 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti on päätöksessä annettu määräyksiä ympäris-
tön  pilaantumisen  ehkäisemiseksi.  Tämän vuoksi  on  lupapäätöksessä  annettu  mää-
räyksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, melun torjuntaan, jätehuoltoon sekä maaperään 
ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseen. Ympäristönsuoje-
lulain 52 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon muun muassa 
toiminnan luonne, ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tek-
niikkaan. Toimittaessa hakemuksessa esitetyn rajauksen ja käytäntöjen sekä päätöksen 
lupamääräysten mukaisesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan käyt-
tökelpoisen tekniikan ja käytännön mukaista. 

Yksityiskohtaiset perustelut

Ympäristönsuojeluasetus edellyttää määräystä kaatopaikan luokasta sekä kaatopaikalle 
sijoitettavaksi hyväksyttävän jätteen määrästä ja lajista. Vuotuinen enimmäismäärä on 
määrätty,  koska toiminnalle ei ole tehty ympäristövaikutusten arviointia,  joka tarvi-
taan, jos läjitettävä vuotuinen määrä on vähintään 50 000 tonnia. Määräykset rajaavat 
toiminnan lupahakemuksessa esitetyn mukaiseksi. (lupamääräykset 1 ja 2) 

Alueelle soveltumaton jäte voidaan käsitellä asianmukaisesti ympäristöluvan jätteiden 
käsittelyyn  omaavassa  käsittelypaikassa.  Pilaantumattomiksi  maa-  ja  kiviaineksiksi 
voidaan maankaatopaikalla katsoa massat, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat alle val-
tioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arvioinnista annettujen alempien ohjearvojen. Eloperäinen aines tekee hajotessaan täy-
töstä epästabiilin ja aiheuttaa monttuja. (lupamääräys 3)

Lupamääräyksessä määrätään toiminta-ajoista, sillä toiminnasta saattaa syntyä ympä-
ristönsuojelulain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista (melua), 
käytännössä ympäristön yleisen viihtyisyyden vähentymistä.  Melun terveyshaittojen 
arvioimiseksi on valtioneuvoston asetuksessa 933/1992 melutason ohjearvoista määri-
telty muun muassa asumista koskevat keskiäänitasot.  Maankaatopaikan normaalitoi-
minnan melutasot eivät oletettavasti ylitä kyseisen päätöksen määrittelemiä keskiääni-
tasoja. Melutasojen selvittäminen lähimmissä altistuvissa kohteissa on kuitenkin tar-
peen, mikäli  asukkaat kokevat toiminta-alueella syntyvän melun häiritseväksi.  Mää-
räys mahdollisista melumittauksista on annettu valvonnallisista syistä,  jotta voidaan 
selvittää maankaatopaikkatoiminnan tai alueen eri toimintojen yhdessä aiheuttama to-
dellinen melutaso. Luvan valvoja määrittelee melumittauksen tarpeellisuuden. (lupa-
määräykset 4 ja 9)

Kuormakirjojen avulla voidaan seurata alueelle tuotavien maa- ja kiviainesten määrää 
ja alkuperää. Päivittäisellä alueen tarkkailulla varmistutaan siitä, ettei alueelle tuoda 
rakenteiden kannalta tai muutoin sopimatonta maa-ainesta. (lupamääräys 5)

Työkoneet  aiheuttavat  riskin  maaperälle  esimerkiksi  rikkoutuessaan.  Öljyvahingon 
sattuessa oikeanlainen ja nopea toiminta ehkäisee pilaantumisen leviämistä. (lupamää-
räys 6)
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Kaikessa toiminnassa tulee pyrkiä siihen, että haitallisia ympäristövaikutuksia ehkäis-
tään tai  ne pidetään ainakin mahdollisimman vähäisinä.  Jätelaki  kieltää ympäristön 
roskaamisen.  Maa-aineksen mukana saattaa  tulla  maankaatopaikalle  kuulumattomia 
jätteitä. Maankaatopaikka-alueen pölyämistä on tarkkailtava silmämääräisesti ja kulku-
reittejä on kuivina ajankohtina kasteltava pölyämisen estämiseksi. (lupamääräys 7)

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava riittävän opastuksen ja informaation antami-
sesta työntekijöille, maa-ainesten kuljettajille sekä alueen muille käyttäjille. Maankaa-
topaikalla  toimimisesta  ja  varastointipaikkojen  sijainneista  on  järjestettävä  riittävä 
opastus. (lupamääräys 8)

Vastuu- ja yhteyshenkilö huolehtii toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä val-
vonnasta ja kirjanpidosta. Lisäksi vastuuhenkilön on oltava selvillä toiminnan ympä-
ristövaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta. Henkilön 
yhteystiedot  on oltava valvontaviranomaisten tiedossa toimintaa koskevan asioinnin 
nopeuttamiseksi. (lupamääräys 10)

Läjitysalueella muodostuvat vedet tulee johtaa hallitusti pois alueelta. Vedet johdetaan 
esitetyssä suunnitelmassa yhden alueen keskellä olevan ojan kautta kohti Soidensuota 
ja Soidenlampea olemassa olevia ojia pitkin. Ojaan tulee vesiä läjitysalueen molem-
mista suunnista, jonka vuoksi tulee huolehtia, että kaikki alueelta johdettava vesi me-
nee laskeutusaltaan kautta. Näin vähennetään ravinne- ja kiintoainekuormitusta sekä 
rautasakasta aiheutuvaa esteettistä haittaa. Koska altaan koko ja sijoittuminen selviää 
vasta rakentamisvaiheessa, tulee käytännön toteuttaminen esittää valvojalle altaan val-
mistuttua. Altaan kaikki osat on tyhjennettävä, kun niiden toimivuus sitä vaatii. (lupa-
määräys 11)

Maamassojen läjitys ja luiskaukset on suunniteltava ja suoritettava siten, että mahdolli-
set vaara- ja vahinkotilanteet, kuten reunapenkereiden sortumat, voidaan välttää jo en-
nakolta. Toimintaohje on osa ennalta varautumista. (lupamääräys 12)

Maatäytön ja laskeutusaltaan tilaa seuraamalla voidaan nopeasti puuttua ongelmakoh-
tiin ja ennaltaehkäistä niistä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. (lupamääräys 13)

Lupamääräyksen mukaisten säännöllisten pintavesinäytteiden avulla saadaan selville 
maankaatopaikan toiminnan vaikutukset pintavesiin. (lupamääräys 14)

Määräys kirjanpidosta, raportoinnista ja läjitysalueen täyttymisen seurannasta on an-
nettu lupaehtojen tiedonkulun varmistamiseksi ja valvontaa varten. Tarkkailua ja ra-
portointia  koskevalla  lupamääräyksellä  pyritään  siihen,  että  toiminnanharjoittaja  on 
selvillä läjitystoiminnan tilanteesta ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuk-
sista. (lupamääräys 15)

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on velvollisuus  käyttää 
parasta käyttökelpoista tekniikkaa.  Toiminnanharjoittajan on seurattava eri osa-aluei-
den  haitallisten  vaikutusten  vähentämismahdollisuuksia  ja  parhaan  käyttökelpoisen 
tekniikan kehittymistä sekä varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli pääs-
töjä voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. Lainsäädännön 
muutokset on huomioitava toiminnassa. (lupamääräys 16)
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Lupapäätöksessä on määrättävä kaatopaikan jälkihoitoa koskevista toimista.  Täyttö-
alueen  maisemoinnilla  varmistetaan,  ettei  ympäristölle  aiheudu  haittaa  tai  vaaraa 
myöskään toiminnan päätyttyä. (lupamääräys 17)

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 18)   

Hakija  ei  ole esittänyt  hakemuksessaan vakuutta.  Hakijana on kuitenkin kaupungin 
omistama liikelaitos, jonka toimintaa ei lueta lain tarkoittaman kunnan toiminnaksi. 
Kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta on vaadittava ympäristöluvan yhteydessä vakuus 
asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen 
jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuussumman suuruus on arvioitu si-
ten, että sillä katetaan välittömät maisemointitoimenpiteet ja toteutetaan seurantaa. Va-
kuutta voidaan tarkistaa kaatopaikan täyttymisen ja maisemoinnin etenemisen mukaan. 
(lupamääräys 19)

LUVAN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan päästöjä ja niiden vaikutuksia lisää-
vään  tai  muuhun  olennaiseen  toiminnan  muuttamiseen  on  haettava  ympäristölupa. 
(YSL 29 §) 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO (YSL 199 §)

Ympäristönsuojelulain 198 §:n mukaan toimintaa ei  saa aloittaa tai  muuttaa ennen 
kuin siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen. Ympäristönsuojelulain 199 §: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  ympäristöjaoston  näkemyksen  mukaan toiminnan  aloittaminen  ennen 
lainvoimaisuutta ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Täyttö tapahtuu jätteenkäsit-
telyalueen laidalla alueella, jolla puusto on hakattu kokonaan pois. Maanläjitystoimin-
ta ei näy alueen ulkopuolelle. Ennalta arvioituna suurimmat ympäristövaikutukset ai-
heutuvat  alueella  muodostuvista  vesistä,  jotka  täytön alkuvaiheessa  todennäköisesti 
imeytyvät tulevan täyttöalueen metsäpohjaiseen maastoon. Ojien kautta kulkeutuvia 
vesiä voidaan hallita saostusaltailla, jotka tehdään heti täytön alkuvaiheessa. Toiminta 
ei normaalitilanteessa aiheuta peruuttamatonta haittaa tai vaaraa ympäristölle. Toimin-
nalta vaaditaan 2 000 euron vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen 
kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
 

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6-8, 14-17, 27, 29, 39, 43-44, 49, 52, 58-59, 
62, 65, 70-71, 87, 90, 94, 134, 190-191, 198-199, 205 §
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Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (VNA 713/2014) 2, 15, 16 §
Jätelaki (JL 646/2011) 8, 12-13, 28, 72, 118, 120, 122, 141 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (VNA 179/2012) 13, 22, liite 4 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17 §

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaisesti kyseisen lain mukaisen luvan käsittelystä
viranomaisessa voidaan periä maksu. Tämän päätöksen ympäristölupamaksu on 2903 
euroa. Maksu perustuu rakennus- ja ympäristöjaoston 5.12.2017 § 35 vahvistamaan 
Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan kohtiin 3 ja 12 (maksu-
taulukon kohta 12a). Ympäristölupamaksuun sisältyy ympäristönsuojelulain 199 §:n 
mukaista oikeutta aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan asian käsit-
telystä pääasian yhteydessä perittävä 381 euron lisämaksu.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Ote päätöksestä 
Jyväskylän kaupunki, Altek Aluetekniikka -liikelaitos 
PL 233, 40101 Jyväskylä

Jäljennös päätöksestä 
Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto, Eeronkatu 10, 40720 Jyväskylä
Keski-Suomen ELY-keskus/Y-vastuualue, PL 250, 40101 Jyväskylä

Ilmoitus päätöksestä 
Mustankorkea Oy, Kivääritehtaankatu 6 C, 40100 Jyväskylä

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisessa järjestyk-
sessä Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus-
kirjelmä liitteineen toimitetaan suoraan Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusaika päät-
tyy 15.11.2018. Valitusosoitus on liitteenä. 

LIITTEET
Valitusosoitus
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