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ASIA 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen ympäristölupa, joka koskee Laa-

hajoen maankaatopaikan perustamista ja toimintaa. Samalla haetaan ympäristönsuoje-

lulain 199 §:n mukaista toiminnan aloittamislupaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta. 

 

HAKIJA 

Destia Oy 

Kirrinpolku 5 

40270 Palokka 

y-tunnus: 2163026-3 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Pilaantumattomille ylijäämämaille tarkoitettu maankaatopaikka sijoittuu Jyväskylän 

Palokkaan valtatie 4:n ja uuden rakennettavan Kirri-Tikkakoski -moottoritien väliselle 

peltoalueelle Laahajoen varteen. Ylijäämämaat syntyvät uuden tiepohjan rakentamis-

töistä. Maa-aineksella korotetaan ja tasataan peltoaluetta, joka täytön loputtua otetaan 

maa- tai metsätalouskäyttöön. Läjitysalue on yksityisomistuksessa. 

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Suunnitellulla maankaatopaikalla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa, vaan kyseessä on 

uusi ylijäämämaiden täyttöalue. Maankaatopaikan tarve ei ole ollut tiedossa tiesuunni-

telmaa laadittaessa. Kyseessä on erillinen hanke, joka vaatii ympäristöluvan. Toiminta 

on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:ssä viitatun liitteen 1 taulukon 2 

kohdan 13 f perusteella.  

 

Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n kohdan 12 a perus-

teella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee alle 50 000 tonnin vuotuiselle 

jätemäärälle mitoitetun maankaatopaikan. 

 

Luvan valvojana toimii Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelu, joka nimeää toi-

minnalle vastuuvalvojan. Vastuuvalvojan yhteystiedot ilmoitetaan luvan haltijalle. 

 

HAKEMUKSEN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 29.7.2019. Hakemusta on täydennetty 

2.8.2019. 
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TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Hanke liittyy Vt4 Kirri-Tikkakoski tiesuunnitelmaan, jonka Keski-Suomen elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue 

on hyväksynyt 13.5.2015. Tiesuunnitelma on saanut lainvoiman 30.8.2017. Tiesuunni-

telmaan on tehty vuonna 2017 muutos koskien tietunnelin muuttamista avoleik-

kaukseksi. Muutos ei edellyttänyt uutta YVA-menettelyä. 

 

Vt4 Kirri-Tikkakoski välille on tehty ympäristövaikutusten arviointi 5.9.2003. Keski-

Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat –vastuualue on antanut tiesuun-

nitelmasta lausuntonsa 18.12.2014 (KES/875/2014). 

 

Väylävirasto on hakenut maankaatopaikka-alueen viereen sen pohjoispuolelle vesilain 

mukaisen luvan Korttajärven siltojen rakentamiseksi Laahajoen ja Makkarajoen ylitse. 

Luvan on myöntänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 14.3.2019 (päätös nro 

66/2019, dnro LSSAVI/11987/2018). Siihen sisältyy vesientarkkailusuunnitelma. 

 

Destia Oy ja maanomistajat ovat laatineet esitettyä läjitysaluetta koskevan maa-

ainesten loppusijoitussopimuksen 30.5.2019. Sopimuksen mukaan alue tasataan elo-

kuuhun 2022 mennessä. Sopimus on hakemusasiakirjojen liitteenä.   

 

Alueella on voimassa 26.1.2018 voimaan tullut Keski-Suomen maakuntakaava. Alu-

eella on voimassa myös Jyväskylän kaupungin laatima Puuppolan-Lintukankaan 

osayleiskaava, jossa alue on määritelty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (kaa-

vamerkintä M-1). Yleiskaavan laadinnan yhteydessä on laadittu Länsi-Palokan alueen 

luontoselvitys (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 5.11.2012). 

 

SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Maankaatopaikka sijaitsee Jyväskylän Palokan Kirrin alueelta pohjoiseen noin 10 ki-

lometrin päässä Jyväskylän keskustasta, rakennettavan moottoritielinjauksen ja Laaha-

joen välisellä alueella. Läjitysalue sijaitsee välittömästi tiealueen yhteyteen rakennet-

tavasta meluvallista itään. Vaikutusalueella ei ole pohjavesialueita, Natura 2000 tai 

muita suojeltuja alueita. Vaikutusalueella sijaitsee Korttajärvestä Alvajärveen laskeva 

Laahajoki. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat lähimmillään noin 60 metrin etäi-

syydellä maankaatopaikan reunasta etelässä sekä Laahajoen vastakkaisella puolella. 

 

Lähimmät teollisuusrakennukset sijaitsevat Palokan Kirrissä noin kolmen kilometrin 

etäisyydellä maankaatopaikka-alueelta. Hankealue sijaitsee Suur-Päijänteen 1. jako-

vaiheen vesistöalueella (14.2), Tuomiojärven-Palokkajärven 2. jakovaiheen vesistö-

alueella (14.29) ja Alvajärven-Korttajärven 3. jakovaiheen vesistöalueella (14.292). 

Laahajoen fysikaalis-kemiallinen tila on tyydyttävä ja Alvajärven ekologinen tila tyy-

dyttävä. 

 

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

Läjitys alkaa heti luvan saamisesta ja arvioitu kestoaika on vuoden 2022 loppuun 

saakka. Maankaatopaikalle sijoitettava ylijäämämassojen kokonaismäärä on noin 

177 000 tonnia, josta moreenia on noin 77 000 tonnia ja savea noin 100 000 tonnia. 
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Joukossa on myös Korttajärven siltatyömaan alta ruopattua maa-ainesta, joka kuivate-

taan maalla ennen sijoittamista maankaatopaikalle. Viikoittainen toiminta-aika on 

maanantaista lauantaihin noin 10-12 tuntia/vrk. Arkisin (ma-pe) läjitystä tehdään klo 

7-22 ja lauantaisin klo 7-18. Toimintaa on noin 300 vuorokautta vuodessa.   

 

Suunniteltu maankaatopaikka-alue on nykyisin peltoa, jonka pohjamaan laatu on vaih-

televaa. Varsinaisen maankaatopaikan pinta-ala on noin 4 hehtaaria. Laahajoen puo-

leinen ranta-alue on pusikkoinen. Täyttöalueen rajat on merkitty maastoon ennen toi-

minnan aloittamista. Alueen eteläosaa käytetään mahdollisesti ennen lopullista täyttöä 

maa- ja kiviaineksen lyhytaikaisena välivarastoalueena, ja siksi alueen eteläosaa täyte-

tään viimeisenä. Alueelle ei tuoda pilaantuneita maita eikä jätteitä. Alueelle ei pystyte-

tä pysyviä laitteita tai rakenteita. 

 

Liikennöinti tapahtuu tiesuunnitelman mukaisen tielinjauksen kautta ja urakan käyt-

töön varatuilla tiellä. Alueelle vuosittain tuotava massamäärä 49 000 t tarkoittaa noin 

2720 kuormaa vuodessa. Liikennemäärä 300 päivän aikana on keskimäärin noin 9 

kuormaa vuorokaudessa.  

 

Maankaatopaikan rakentaminen alkaa siten, että peltoalueelta syntyvistä moreenipin-

tamaista rakennetaan alueen itäreunalle Laahajoesta vähintään 15 metrin päähän joen 

suuntainen maavalli. Lisäksi työn edetessä alueelle reunavallin sisäpuolelle rakenne-

taan useita rinnakkaisia pienempiä maavallien ympäröimiä ''altaita''. Pintamaavallien 

avulla estetään altaisiin läjitettävien massanvaihtomateriaalien valuminen Laahajo-

keen. Alueen halki kulkee kaksi viemärilinjaa (paine- ja viettoviemäri), jotka merki-

tään maastoon ja huomioidaan rakentamisessa niiden omistajalle Jyväskylän Energia 

Oy:lle esitetyllä tavalla. 

 

Alueen lähtötaso on noin +98,2 m N2000. Korkeimmillaan täyttö tulee olemaan Laa-

hajokea kohti laskevan luiskan yläpäässä, +101,2 m. Läjityskerroksen kokonaispak-

suus altaissa vaihtelee 1-3 metriin. Täytön rakenteessa savikerroksen paksuus vaihte-

lee 2-3 metriin. Lopuksi läjityskerroksen päälle tehdään kantavammista maaleikkaus-

materiaaleista noin 0,5 metrin kasvukerros. Tällöin pintamaavalli muotoillaan 1:4 kal-

tevuuteen Laahajoen suuntaan, jolla pyritään estämään joen rantapenkereen sortumat. 

 

Nykyisen peltoalueen pohjamaan painumien on todettu olevan laskennallisesti kolmen 

metrin läjityskerrospaksuudella noin 2…9 cm luokkaa ja enimmillään noin 18 cm. 

Alimmillaan saven leikkauslujuus on 12 kPa. Hakemukseen liitettyjen vakavuuslas-

kelmien perusteella sortumariski on erittäin vähäinen. Mikäli läjitysalue rajoittuu maa-

alueeseen, ei suojavyöhyke ole tarpeen, mutta täyttöalue maisemoidaan siinäkin ta-

pauksessa 1:4 kaltevuuteen tai loivemmaksi. 

 

Laahajoen ja pintamaavallin väliselle suoja-alueelle jätetään kasvillisuutta. 15 metriä 

leveä suojavyöhyke vähentää osaltaan ravinteiden ja kiintoaineen valumia Laahajo-

keen. Täytön rakentamisvaiheessa sadevedet (hulevedet) johdetaan muotoilemalla täy-

tön pintamaa viettämään alueen keskelle. Läjitysalueen keskilinjalle tehdään ''altaisiin'' 

louheesta ”kivipesät” noin 30…60 metrin välein. Kivipesien kautta sadevedet suotau-

tuvat perusmaahan. Tämä vähentää osaltaan vesistövaikutuksia Laahajokeen. Maanra-

kennustyöt tehdään kaivin- tai puskukoneella. Toiminnan loputtua alue tasataan pyö-

räkuormaajalla tai kaivinkoneella maisemaan sopivaksi. 
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Toiminnan päätyttyä maankaatopaikan jälkikäytöstä sovitaan maanomistajan kanssa 

erikseen. Suunnitelman mukainen jälkikäyttö on metsitys tai maanviljely. Mikäli alue 

metsitetään, tapahtuu metsitys edellä esitetyn maakerroksen päälle. Alue metsitetään 

istuttamalla puuntaimia läjitystoiminnan päätyttyä. Istutettavat puulajit (mänty, kuusi, 

koivu) sovitaan myöhemmin erikseen maanomistajan kanssa. Mikäli alueen jälkikäyt-

tö on peltoviljely, maisemoidaan maavalleihin siirretty kuorittu peltomaa takaisin pel-

lon kasvukerrokseksi. Tällöin aluetta ei metsitetä. 

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Vaikutukset luonnonoloihin ja yleiseen viihtyisyyteen 

Maankaatopaikka sijaitsee tulevan moottoritielinjauksen kohdalla työmaa-alueella, 

jonne ulkopuolisten pääsy on kielletty. Moottoritiehankkeen kokonaisvaikutuksia 

luontoon, alueen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen on arvioitu vuonna 2003 laadi-

tussa ympäristövaikutusten arvioinnissa. Alueelta on laadittu luontoselvitys, joka yltää 

aivan täyttöalueen eteläreunaan. Maankaatopaikka-alueen vaikutusalueella ei ole to-

dettu olevan merkittäviä luontokohteita tai suojeltavaa eläimistöä. Hankealueen välit-

tömässä läheisyydessä alle kahden kilometrin etäisyydellä ei ole suojeltuja Natura 

2000 -ohjelmaan kuuluvia alueita tai muita suojelualueita. Maankaatopaikalla ei 

myöskään ole vaikutuksia ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen. Haitat ovat toimin-

nanaikaisia. 

 

Päästöt ilmaan 

Työkoneissa käytetään matalarikkipitoisia polttoaineita. 

 

Pölyhaitta on vähäinen ja maankaatopaikka on suljettu ulkopuolisilta. Ilmaan joutuvat 

päästöt, lähinnä hiukkaset ja pöly, ovat toiminnanaikaisia ja vaikuttavat eniten maan-

kaatopaikan välittömässä läheisyydessä. Mikäli pölyämistä esimerkiksi kuivalla säällä 

ilmenee, vähennetään haittoja kastelemalla, laiteteknisillä ratkaisuilla tai tarvittaessa 

rajoittamalla toiminta-aikoja. 

 

Melu ja tärinä 

Toiminnasta syntyy vähäisiä melupäästöjä. Melua syntyy kuljetuksista ja työkoneista, 

kun aluetta täytetään ja maisemoidaan. Melulle asetetut ohjearvot eivät ennalta arvioi-

den tule ylittymään hankealueen ympäristössä sijaitsevissa häiriintyvissä kohteissa. 

Häiriintyvät kohteet ovat lähinnä asuinkiinteistöjä, jotka sijaitsevat lähimmillään 60 

metrin päässä maankaatopaikka-alueen reunasta. Maankaatopaikka-alueen toiminnot 

sijaitsevat tierakennustyömaa-alueen välittömässä läheisyydessä, eikä maamassojen 

kuljetuksesta ja lastauksesta aiheutuva melu juuri erotu muusta tietyömaan aiheutta-

masta melusta. Maankaatopaikan melusta ei ole tarpeen laatia erillistä melumallinnus-

ta tai selvitystä. Melumallinnus/-selvitys ja meluntorjuntasuunnitelma laaditaan tarvit-

taessa, mikäli haittoja ilmenee. Maankaatopaikan rakentaminen ei lisää työkalustoa 

alueella, vaan käytetään samaa kalustoa kuin muussakin tiesuunnitelman mukaisessa 

rakentamisessa. 

 

Melu ei ole jatkuvaa, toimintaa on vuodessa noin 300 vuorokautta ma-pe klo 7.00-

22.00 (la 7.00 – 18.00) välisenä aikana. Toiminnassa syntyvää melun leviämistä ja oh-

jearvojen ylittymistä estetään ja haittoja vähennetään tarvittaessa laitoksen, varastoka-

sojen ja pintamaavallien sijoittelulla, sekä työkoneiden säännöllisellä huollolla. Melu-

haittoja voidaan tarvittaessa vähentää toiminta-aikojen rajoittamisella. 
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Päästöt maaperään ja vesiin 

Öljytuotteiden käsittely ja varastointi järjestetään siten, että riskit maaperän ja pohja-

veden pilaantumiseksi ehkäistään kaikessa toiminnassa. Maankaatopaikka ei sijoitu 

luokitellulle pohjavesialueelle eikä sellaisen läheisyyteen. Vt4 -tien suunnittelualueel-

la Kirrissä on aiemmin sijainnut Lintukankaan pohjavesialue ja Palokan pohjavesi-

alue, jotka Keski-Suomen ELY-keskus on poistanut pohjavesialueluokituksesta. Lähin 

luokiteltu pohjavesialue, Lintumäki (0941051), sijaitsee noin 5 kilometrin etäisyydellä 

suunnitellusta maankaatopaikasta itään. Maankaatopaikan vaikutusalueella ei sijaitse 

talousvesikaivoja. 

 

Maankaatopaikan täyttöalue sijaitsee Laahajoen ranta-alueella noin 15 metriä ranta-

viivasta. Toiminnalla on vähäisiä vaikutuksia alueen pintavesiin, lähinnä samentumis-

ta. Täyttöalueelta suotautuu valuma/-hulevesien mukana jossain määrin ravinteita ja 

kiintoainetta Laahajokeen. Vesistöpäästöjä tarkkaillaan tarkkailusuunnitelman mukai-

sesti. Hankkeella ei ole muita tiesuunnitelman toteuttamisesta poikkeavia vesistövai-

kutuksia. 

 

Maankaatopaikan täyttöalueella syntyvät hulevedet ohjataan laskemaan läjitysalueen 

keskelle tehtäviin ”kivipesiin”, joista ne suotautuvat perusmaahan. Hulevedet imeyty-

vät pääosin maaperään joko suoraan täyttökerroksen läpi tai tehtyjen ”kivipesien” 

kautta. Alueen ulkopuoliset hulevedet ohjataan tieojiin. 

 

Maankaatopaikan täytön rakentamisen ajaksi, nykyisen M1 -tien (Vt4) Laahajoen ylit-

tävän sillan kohdalle, asennetaan puomi, johon on kiinnitetty painolla varustettu suo-

javerho. Rakenne estää rakentamisaikaisen samentumisen laajenemisen Laahajoen 

alajuoksun suuntaan ja Alvajärveen. Ylemmäksi Laahajokeen on jo aiemmin asennet-

tu vastaava suojaverho. Suojaverho on asennettu hankkeeseen liittyvien siltojen raken-

tamisessa syntyvän samentumisen estämiseksi. 

 

Jätteet sekä niiden käsittely ja hyödyntäminen 

Maankaatopaikkatoiminnasta ei synny tienrakennustoiminnasta poikkeavia jätteitä. 

Alueelle ei tuoda ylijäämämaiden lisäksi muita jätteitä. Urakoitsijat toimittavat jäteöl-

jyn, muut vaaralliset ja muut jätteet niille varattuihin lukittuihin varastokontteihin eril-

liselle tukitoimintojen alueelle. Sieltä ne toimitetaan kierrätykseen, hyödynnettäväksi 

tai Mustankorkean jätekeskukseen. Jäteöljyn ja vaarallisten jätteiden keruun ja toimi-

tuksen asianmukaiseen laitokseen hoitaa kyseisen vaarallisen jätteen kuljettamiseen 

hyväksytty yrittäjä. 

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) SEKÄ PARHAAT KÄYTÄNNÖT 

(BEP) 

 

Ylijäämämaat ovat laadultaan sellaisia, etteivät ne teknistaloudellisesti sovellu käytet-

täväksi maanrakennus- tai muissa rakentamiskohteissa jätelain etusijajärjestyksen mu-

kaisesti. Maankaatopaikka rakennetaan ja toteutetaan maisemaan sopivaksi. Alueelle 

tuotavat maa-ainekset ovat pääosin laadultaan sopivia peltomaan parannukseen. 
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TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Maankaatopaikan toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan muun muas-

sa päivittäinen toiminta-aika, läjitettävien maa-ainesten määrä ja laatu, tehdyt tarkas-

tukset, huollot, keskeytykset ja poikkeavat tilanteet. Syntyvää melua ja pölyä arvioi-

daan tuotannon aikana jatkuvasti aistinvaraisesti. Päästöt pidetään hakemuksen mukai-

sena tarkkailemalla ja huoltamalla laitteita päivittäin. Käyttöpäiväkirjat ovat pyydettä-

essä valvontaviranomaisen nähtävissä. Merkittävät poikkeamatilanteet alueella ilmoi-

tetaan valvontaviranomaiselle välittömästi. 

 

Laahajoen vedenlaatua tarkkaillaan Korttajärven vesilain mukaisen luvan yhteydessä 

laaditun vedenlaaduntarkkailusuunnitelman mukaisesti, rakennettavan S5 A ja B sil-

lan, Korttajärven risteyssillan kohdalta kahdessa pisteessä. Samat näytteenottopisteet 

soveltuvat maankaatopaikan yläpuoliseen vedenlaaduntarkkailuun. Maankaatopaikan 

vaikutuksia tarkkaillaan saman tarkkailuohjelman mukaisesti, mutta tarkkailuohjel-

maan lisätään alapuolinen näytteenottopiste. Näytteet otetaan Laahajoen ylittävän ny-

kyisen Vt4:n sillan kohdalle asennettavan suojaverholla varustetun puomin jälkeen sil-

lan itäpuolelta. 

 

Näytteenotto tapahtuu rakennusaikana kerran viikossa. Näytteistä analysoidaan nä-

kösyvyys, sameus, kiintoaine, pH, alumiini, sähkönjohtavuus, kokonaisfosfori ja ko-

konaistyppi. Ympäristöluvan mukainen raportti toimitetaan vuosittain Jyväskylän kau-

pungin valvontaviranomaiselle lupamääräysten mukaisesti. 

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Toiminta ei sisällä merkittäviä ympäristöriskejä. Ympäristön pilaantumista voi aiheut-

taa öljyvahinko, jota ehkäistään toimintatavoilla ja rakenteellisilla suojauksilla. Kai-

kessa polttonesteiden käsittelyyn liittyvässä toiminnassa tiedostetaan siihen liittyvät 

riskit ja toimitaan sen edellyttämällä huolellisuudella. Polttoaineet varastoidaan lapo-

nestolla varustetussa lukitussa kaksoisvaippasäiliössä. Työkoneet tankataan pääasiassa 

suoraan säiliöautosta, joka käy alueella vain tankkauksen ajan. 

 

Työkoneita ei pestä eikä huolleta alueella. Alueella on aina riittävä määrä imeytysmat-

toja tai muita vastaavia imeytysmateriaalia. Työn aikana noudatetaan Destia Oy:n työ- 

ja ympäristönsuojeluohjeita. Alueella ei sallita öljyä vuotavien työkoneiden ja autojen 

työskentelyä eikä öljyn ja polttoaineiden varastointia. Alue pidetään yleisilmeeltään 

siistinä ja kulkuväylät esteettöminä. Asiaton kulku alueelle on kielletty työmaa-alueen 

merkitsevin kyltein. 

 

Polttonestettä kuljettavat säiliöautot ovat ADR-/VAK-hyväksyttyjä. Tankkaus on 

poikkeuksetta valvottu tapahtuma. Toiminnassa tarvittavat hydrauliikkaöljyt, voitelu-

aineet sekä jäteöljyt varastoidaan tukikohta-alueella lukittavassa varastokontissa 

maankaatopaikka-alueen ulkopuolella. Varastokontin pohja on tiivis sekä reunoiltaan 

korotettu, mikä estää mahdollisten vuotojen pääsyn maaperään. Suojausten kunto 

varmistetaan normaalien työmaatarkastusten yhteydessä. Vuodon sattuessa ryhdytään 

välittömästi toimenpiteisiin, joilla vuoto torjutaan sekä maaperä puhdistetaan. 
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Kaikista ympäristövahingoista ilmoitetaan välittömästi Jyväskylän kaupungin ympä-

ristöviranomaiselle, Keski-Suomen pelastuslaitokselle sekä Keski-Suomen ELY-

keskukselle ja ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi.  

 

Työmaalle laaditaan pelastussuunnitelma, jossa on toimintaohjeet mahdollisen tulipa-

lon tai muiden hätätilanteiden hoitamisesta. Työmaa-alueella on tarvittava sammutus-

kalusto ja ensiapuvälineistö sekä toiminta- ja ensiapuohjeet onnettomuustilanteiden 

varalle. Työmaan henkilöstölle järjestetään pelastautumisharjoituksia vuosittain. Hätä-

tilanteissa noudatetaan hakijan laatu- ja ympäristöjärjestelmän työohjeita ja ympäris-

töohjeita. Toiminnalla on kattava toiminnan vastuuvakuutus. 

 

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA 

 

Lupahakemuksessa haetaan toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta lupa-

päätöstä noudattaen. Hakija esittää aloittamisluvan perusteluiksi ja vakuudeksi seuraa-

vaa: 

  

Maankaatopaikka ei muuta pysyvästi ympäristöä, vaan toiminta voidaan tarvittaessa 

siirtää toiseen paikkaan. Aloituslupa voidaan myöntää, koska ympäristöluvan täytän-

töönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Hakija sitoutuu asettamaan ympäris-

tönsuojelulain 199 §:n mukaisen aloitusluvan vakuuden 10 000 euroa. 

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 5.8.-

3.9.2019. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti 

nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Kivääritehtaankatu 6, Jyväskylä. 

Asianosaisille on lähetetty 5.8.2019 erityistiedoksianto hakemuksesta.   

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Hakemusta koskien jätettiin kuulemisaikana yksi muistutus. Muistutuksessa vaaditaan, 

että täyttöalueen eteläpuoleista kiinteistöä vasten olevalle rajalle kaivetaan riittävän 

syvä rajaoja (noin 1,5 metriä), joka ulottuu nelostien katuojaan asti. Tällä varmistettai-

siin maankohotuksesta johtuvan veden virtaamisen estyminen eteläpuoleisen kiinteis-

tön maa-aineksiin.   

 

Lausunnot  

Toimintaa koskien on pyydetty ympäristönsuojelulain 42 §:n kohdan 2 perusteella 

lausunto Jyväskylän kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta (ympäristöterveysja-

osto). 

 

Ympäristöterveysjaosto toteaa 28.8.2019 (§ 32) pidetyssä kokouksessa antamassaan 

lausunnossa seuraavaa: 

 

- Toiminta tulee toteuttaa siten, että valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisia 

melutason ohjearvoja ei ylitetä. Terveyshaittojen ennalta ehkäisemiseksi asetettujen 

sisäympäristön melun toimenpiderajojen (asumisterveysasetus 12 §) lähtökohtana on, 

että ulkomelu ei ylitä ulkomelun ohjearvoja. 
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- Maankaatopaikka ja siihen liittyvä toiminta tulee järjestää siten, että toiminnasta lähi-

asutukselle aiheutuva melu on mahdollisimman vähäistä. Destia Oy:n esille tuomia 

keinoja haittojen vähentämiseksi, kuten laitoksen, varastokasojen ja pintamaavallien 

sijoittelua, työkoneiden huoltoa ja toiminta-aikojen tulee toteuttaa lähiasutukselle 

kohdistuvan melun vähentämiseksi. 

- Toiminnasta ei saa aiheutua pölyhaittaa. Laitokselle johtavien teiden ja muun toimin-

taympäristön pölyntorjunnasta on huolehdittava tarvittaessa kastelemalla. 

 

Tarkastukset 

Maankaatopaikan alueella käytiin tarkastuskäynnillä 1.8.2019. Tarkastuksesta tehtiin 

muistio, joka liitettiin mukaan hakemusasiakirjoihin. 

 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

Hakija toteaa 3.9.2019 ympäristöterveysjaoston lausuntoon antamassaan vastineessa, 

että Vt4 Kirri-Tikkakoski -hankkeeseen on myönnetty melupäätös 179-2019-22, jonka 

mukaisesti he toimivat urakka-alueella. Maankaatopaikkaan liittyvä toiminta järjeste-

tään niin, että koneiden huollolla ja kunnossapidolla vähennetään syntyvää melua ym-

päristössä. Rakennettavilla rakenteilla luodaan luontaisia meluvalleja asuttuja kiinteis-

töjä vasten, jotta lähiasutuksiin kohdistuva melua saadaan alennettua. Ympäristölle 

kohdistuvaa pölyhaittaa torjutaan pölynsidonnalla kohteessa työn aikana. 

 

Muistutukseen hakija toteaa, että maankaatopaikan eteläreunan kiinteistön rajalla teh-

dään riittävän syvä oja estämään pinta- ja hulevesien valunta kyseiselle kiinteistölle. 

Vedet johdetaan nykyisen Vt4:n sivuojaan.   

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTON RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaosto myöntää Destia Oy:lle ympäris-

tönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan maankaatopaikalle Jyväskylän kau-

pungissa sijaitseville kiinteistöille 179-404-3-147 (Taipale) ja 179-404-3-129 (Talvi-

lahti). Samalla myönnetään toiminnanharjoittajalle lupa aloittaa toiminta ennen pää-

töksen lainvoimaisuutta (ks. kohta Luvan voimassaolo). Toimintaa tulee harjoittaa lu-

pahakemuksen ja tämän päätöksen lupamääräysten mukaisesti.  

 

Toiminnan järjestäminen 

 

1. Laahajoen maankaatopaikka luokitellaan pilaantumattomien maa- ja kiviainesten 

sekä ruoppausmassojen (17 05 04, 17 05 06) kaatopaikaksi. (YSL 58 §, VNA 

713/2014 16 §, VNA 179/2012 liite 4) 

 

2. Maankaatopaikalle saa sijoittaa Vt4 -hankkeessa syntyviä pilaantumattomia yli-

jäämämaita keskimäärin 49 000 tonnia vuodessa. Maankaatopaikan alue voidaan 

täyttää esitetyn täyttösuunnitelman mukaisesti siten, että täyttö ei ylitä suunni-

telmassa esitettyä pinta-alaa (4 ha) ja korkeutta (+101,2 m N2000). Täyttöalueen 

laidan luiskien kaltevuus on oltava Laahajoen puoleisella laidalla 1:4 ja muualla 

1:2 tai loivempi. (YSL 52 §, VNA 713/2014 16 §) 

 

3. Maankaatopaikalle ei saa ottaa vastaan eikä välivarastoida maa-aineksia, joiden 

voidaan epäillä olevan epäpuhtaita, jollei haitta-aineiden pitoisuuksia ole luotet-

tavasti selvitetty. Maankaatopaikalle ei saa myöskään ottaa vastaan eikä väliva-
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rastoida yhdyskuntajätettä tai siihen verrattavaa jätettä tai vaarallista jätettä. Elo-

peräistä 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 7.00-22.00 sekä 

lauantaisin klo 7.00-18.00. (YSL 52 §, NaapL 17 §) 

 

5. Maa- ja kiviaineksesta on oltava kuormakirjat tai muu vastaava kirjanpito, josta 

ilmenee läjitetyn maa-aineksen määrä ja mahdollisesti tutkittujen maa-ainesten 

tutkimustulokset. Maankaatopaikan täyttöä tulee valvoa joka päivä, kun ajoa ta-

pahtuu. (JL 12, 28 §)  

 

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-

aineksen 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 sel-

keästi maastoon reunatolpilla tai vastaavasti. (YSL 49, 52 §) 

 

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

sa. Täyttö- ja välivarastointivaiheissa tulee alueen maamassoja ja kiviä hyödyn-

tää melusuojana asutuksen suuntaan, jos mahdollista. Toiminnasta aiheutuvia 

melutasoja verrataan valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista 

(993/1992). Mikäli melutasot ovat haitallisella tasolla tai melu häiritsee lähiasu-

tusta, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan vähentä-

miseksi. Melua tulee tarvittaessa mitata. (NaapL 17 §, YSL 6, 54, 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 suunnitelman mukaisesti keskelle imeytykseen 

kivipesien kautta. Jos alueen vedet eivät imeydy riittävän hyvin ja niitä ohjautuu 

tai joudutaan ohjaamaan täytön valmistuessa luiskien ulkopuolelle, on luiskien 



 10 

alle tehtävä niskaoja, johon veden mukana oleva kiintoaines pysähtyy. Vesi 

imeytyy ojista tai jatkaa kohti Laahajokea ylivirtauksena. Ojia ei saa yhdistää 

suoraan Laahajokeen. Vastineessa rakennettavaksi esitetty etelärajan oja voidaan 

kuitenkin yhdistää Vt4:n tienvarsiojaan, joka johtaa Laahajokeen. Tällöin ennen 

yhdistymispistettä on oltava riittävä laskeutusallas veden selkeyttämiseksi. 

Suunnitelma niskaojista ja laskeutusaltaasta on esitettävä valvojalle. (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 on seurattava ja tark-

kailtava säännöllisesti maankaatopaikan täyttämisen aikana. Tarvittaessa on ryh-

dyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. (YSL 14, 62 §, VNA 713/2014 16 §) 

 

14. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava maankaatopaikka-alueen vaikutuksia Laa-

hajoen veden laatuun esitetyllä tavalla. Analyysitulokset tulee toimittaa yhteen-

vetona kuukausittain valvontaviranomaiselle. Tuloksista tulee tiedottaa luvan 

valvojaa kuitenkin välittömästi, jos niissä havaitaan merkittäviä muutoksia. 

Tarkkailua voidaan tarvittaessa muuttaa valvontaviranomaisen hyväksymällä ta-

valla. (YSL 8, 62 §, JL 12 §) 

 

15. Maankaatopaikalle läjitettävistä maa-aineksista pidettävä kirjanpito sekä yhteen-

veto kunkin vuoden valvonta- ja tarkkailutiedoista sekä poikkeuksellisista tapah-

tumista tulee toimittaa valvontaviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun 

mennessä. Havaituista terveys- ja ympäristöhaitoista sekä häiriötilanteista on il-

moitettava viipymättä valvontaviranomaiselle. (YSL 14 §, JL 12, 118, 120, 122 

§, VNA 179/2012 22 §) 

 

Toiminnan kehittäminen 

 

16. 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 

7, 70 §, VNA 713/2014 15 §) 
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Toiminnan lopettaminen 

 

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

esitetyn sopimuksen mukaisesti. Alueesta ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa. (YSL 

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 

vähintään 10 vuoden ajan. (YSL 29, 52, 62 §, VNA 713/2014 16 §) 

 

Vakuus 

 

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

muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuus tai 

selvitys vakuutta vastaavasta järjestelystä on toimitettava valvontaviranomaiselle 

17.11.2019 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 nykyisen valtatien ja sen korvaavan moottoritien väliselle alu-

eelle. Maanläjitystoiminnan vaikutukset ympäristöön jäävät vähäisiksi, koska ympä-

ristö ei ole suurilta osin enää luonnontilassa ja sitä muokataan edelleen tiehankkeen 

vaatimalla tavalla. Viereisen moottoritierakentamisen vaikutukset nousevat ennalta 

arvioiden maankaatopaikkaa merkittävämmiksi. Läjitystoiminnasta ei sen luonne, lu-

pamääräykset ja etäisyydet asutukseen huomioiden, aiheudu jaoston käsityksen mu-

kaan kohtuutonta rasitusta naapureille. Toiminta on kaupungin yleiskaavan mukaista 

ja tukee tiesuunnitelman mukaista rakentamista. Läjitystoiminnan vaikutukset maise-

maan jäävät vähäisiksi ympäröivän maanmuokkauksen ja matalan läjityskorkeuden 

vuoksi. Alueen valmistuttua se parantaa maisemakuvaa nykyiseen verrattuna.   
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Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti on päätöksessä annettu määräyksiä ympäris-

tön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-

räyksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, meluntorjuntaan, 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 sekä päätöksen lupamääräysten mukai-

sesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan käyttökelpoisen tekniikan 

ja käytännön mukaista.  

 

Yksityiskohtaiset perustelut 

 

Ympäristönsuojeluasetus edellyttää määräystä kaatopaikan luokasta sekä kaatopaikalle 

sijoitettavaksi hyväksyttävän jätteen määrästä ja lajista. Alueelle on ilmoitettu tuota-

van uuden tiepohjan maa- ja kiviaineksia sekä ruoppausmassoja viereiseltä siltatyö-

maalta. Vuotuinen enimmäismäärä on määrätty, koska toiminnalle ei ole tehty ympä-

ristövaikutusten arviointia, joka tarvitaan, 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, jotka ovat hakijan esittämän mukaiset. 

Toiminnasta saattaa syntyä ympäristönsuojelulain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua 

ympäristön pilaantumista (melua), käytännössä ympäristön yleisen viihtyisyyden vä-

hentymistä. Melun terveyshaittojen arvioimiseksi on valtioneuvoston asetuksessa 

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

kiäänitasot. Maankaatopaikan ympäristössä melua aiheuttavat myös tie- ja työmaalii-

kenne. Maankaatopaikan normaalitoiminnan melutasot eivät oletettavasti erotu muusta 

melusta eivätkä satunnaisuuden vuoksi ylitä kyseisen päätöksen määrittelemiä kes-

kiäänitasoja. Melutasojen selvittäminen lähimmissä altistuvissa kohteissa on kuitenkin 

tarpeen, 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) 

 

Kirjanpidon avulla voidaan seurata alueelle tuotavien maa- ja kiviainesten määrää ja 

alkuperää. Päivittäisellä alueen tarkkailulla varmistutaan siitä, ettei alueelle tuoda ra-

kenteiden kannalta tai muutoin sopimatonta maa-ainesta. (lupamääräys 5) 

 

Työkoneet aiheuttavat riskin maaperälle ja vesistölle esimerkiksi rikkoutuessaan. Öl-

jyvahingon sattuessa oikeanlainen ja nopea toiminta ehkäisee pilaantumisen leviämis-

tä. (lupamääräys 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 kul-

kureittejä 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 

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 10) 

 

Läjitysalueella muodostuvat vedet tulee ensisijaisesti imeyttää ja toissijaisesti johtaa 

pois alueelta hallitusti. Veden imeytymistä ja johtumista seurataan. Jos alueen ulko-

puolelle joutuu esimerkiksi kovempien sateiden seurauksena täyttöalueen vesiä, este-

tään niskaojilla niiden haittoja Laahajokeen. Vt4:n tienvarsioja johtaa suoraan Laaha-

jokeen, joten siihen kiintoainespitoisia vesiä ei tule johtaa ilman laskeuttamista. Nis-

kaojilla ja lasketusaltaalla vähennetään ravinne- ja kiintoainekuormitusta sekä rautasa-

kasta aiheutuvaa esteettistä haittaa. (lupamääräys 11) 

 

Maamassojen läjitys ja luiskaukset on tehtävä siten, että mahdolliset vaara- ja vahin-

kotilanteet, kuten reunapenkereiden sortumat, voidaan välttää jo ennakolta. Toiminta-

ohje on osa ennalta varautumista. (lupamääräys 12) 

 

Maatäytön ja laskeutusaltaan tilaa seuraamalla voidaan nopeasti puuttua ongelmakoh-

tiin ja ennaltaehkäistä niistä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja. (lupamääräys 13) 

 

Korttajärven siltojen rakentamista koskevan vesilain mukaisen luvan yhteydessä on 

esitetty vedenlaadun tarkkailusuunnitelma. Sitä on esitetty laajennettavaksi maankaa-

topaikasta katsottuna alapuoliselle Laahajoen osuudelle sijoitettavalla tarkkailupisteel-

lä sekä suojaverholla. Esitetty suojaus ja tarkkailu katsotaan riittäväksi. Suojaverholla 

ehkäistään mahdollista samentumista Alvajärvellä ja pintavesinäytteiden avulla saa-

daan nopeasti selville mahdolliset maankaatopaikkatoiminnan 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-

alueiden haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksia ja parhaan käyttökelpoi-
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sen tekniikan kehittymistä sekä varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli 

päästöjä voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. Lainsäädän-

nön muutokset on huomioitava toiminnassa. (lupamääräys 16) 

 

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)    

 

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. 

Vakuutta voidaan tarkistaa kaatopaikan täyttymisen ja maisemoinnin etenemisen mu-

kaan. (lupamääräys 19) 

 

VASTAUS HAKEMUKSESTA ESITETTYYN LAUSUNTOON JA MUISTUTUKSEEN 

 

Ympäristö- ja terveysjaoston lausuntoon viitaten todetaan, että lupamääräyksen 9 mu-

kaisesti toiminnasta ei saa aiheutua meluhaittaa, joka voi olla asutukselle haitallista tai 

häiritsevää. Hakija on velvollinen vähentämään tai hallitsemaan melua esittämällään 

tavalla. Pölyhaittojen hallintaa edellytetään lupamääräyksessä 7. 

 

Muistutuksessa esitetty oja tehdään hakijan vastineessaan esittämän mukaisesti ja siitä 

on myös maininta lupamääräyksessä 11.     

 

LUVAN VOIMASSAOLO 

 

Päätös on voimassa hakemuksen mukaisesti 31.12.2022 saakka. Mikäli toiminnassa 

tapahtuu olennainen muutos (YSL 29 §), on siihen haettava lupa.  

 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 

määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa-

olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §) 

 

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.  

 

Rakennus- ja ympäristöjaoston näkemyksen mukaan toiminta voidaan aloittaa lupa-

päätöstä noudattaen ennen sen lainvoimaisuutta. Hakija on esittänyt riittävät peruste-

lut toiminnan aloittamiselle. Toiminta tukee vahvasti tiesuunnitelman mukaista raken-

tamista ja läjityspaikka on tarvittaessa vaihdettavissa tai toiminta on rajoitettavissa 

tai keskeytettävissä. Toiminnalta vaaditaan ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen 5 
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000 euron vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai 

lupamääräyksen muuttamisen varalle. Vakuus on asetettava Jyväskylän kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaisen eduksi ennen toiminnan aloittamista ja vakuuden on 

oltava voimassa luvan lainvoimaiseksi tuloon saakka. 

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6-7, 14-17, 20, 27, 29, 34, 39-40, 42-44, 48-

49, 52, 54, 58-60, 62, 70, 83-85, 87, 89-90, 94, 134, 141, 170, 172, 190-191, 198-199, 

205 §  

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014) 2-4, 12-15, 16 § 

Jätelaki (JL 646/2011) 8, 12-13, 72, 118, 120, 122 § 

Valtioneuvoston asetus jätteistä (VNA 179/2012) 13, 22 §, liite 4: jäteluettelo  

Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17 § 

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VNA 79/2017) 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaisesti ympäristöluvan käsittelystä viranomaisessa 

voidaan periä maksu. Maksu perustuu rakennus- ja ympäristöjaoston 4.12.2018 § 52 

vahvistamaan Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan liitteenä 

olevan maksutaulukon kohtaan 12a (2572 €). Maksua on alennettu taksan kohdan 5 

mukaisen yrityksen varmennetun ympäristöjärjestelmän vuoksi (-10 % = 257 €). Ym-

päristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa toiminta muutoksenhausta huo-

limatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pääasian yhteydessä peritään 388 eu-

ron lisämaksu. Näin ollen tämän päätöksen lupamaksu on yhteensä 2703 euroa. 
  

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

Destia Oy 

 

Jäljennös päätöksestä  

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

Ympäristöterveysjaosto, Eeronkatu 10, 40720 Jyväskylä 

 

Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta. 

 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

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

osoitetaan suoraan hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 17.10.2019. Valitusosoitus 

on liitteenä.  

 

LIITTEET  

Valitusosoitus 


