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ASIA 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukainen ympäristölupa, joka koskee Arvo-

lan maankaatopaikan perustamista ja toimintaa. Samalla haetaan ympäristönsuojelu-

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

 

HAKIJA 

Lemminkäinen Infra Oy 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Pilaantumattomille ylijäämämaille tarkoitettu maankaatopaikka sijoittuu Jyväskylän 

Palokkaan Lemminkäinen Infra Oy:n louhinta-alueen ja asfalttiaseman eteläpuolelle 

noin 6,5 km Jyväskylästä luoteeseen. Maankaatopaikka rakennetaan siten, että se toi-

mii louhintatoiminnan meluvallina etelän suuntaan. Täyttöalue sijaitsee tilalla Arvola 

(179-404-37-5), jolle myös louhintatoiminnan on tarkoitus edetä tulevaisuudessa. Alue 

on tällä hetkellä metsätalouskäytössä. Ylijäämämaita käytetään loppusijoittamisen li-

säksi myös louhinta-alueen luiskauksissa ja maisemoinnissa.    

 

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 ympäristölau-

takunnalle 27.11.2015. 

  

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Kiinteistön Arvola RN:o 37:5 alueella ei ole voimassaolevia lupia. Viereisillä kiinteistöil-

lä Kuntaraitala RN:o 60:1, Palokan kalliolouhos RN:o 66:1, Huuhaankaato I RN:o 66:16 

sekä Nuutti RN:o 8:152 (ent. 8:128) on toistaiseksi voimassaoleva ympäristölupapäätös 
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kallion louhinnalle, louheen murskaukselle, asfalttiaseman toiminnalle sekä jäteasfaltin 

vastaanotolle ja hyödyntämiselle. Hakija on vuokrannut kiinteistöt Kuntaraitala, Huu-

haankaato I ja Nuutti Jyväskylän kaupungilta. Hakija omistaa kiinteistöt Arvola ja Palo-

kan kalliolouhos. 

 

Alue on haja-asutusaluetta. Jyväskylän yleiskaava, johon kyseinen alue myös sisältyy, ei 

ole vielä lainvoimainen. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen yleiskaavasta tehdyissä valituk-

sissa ei kuitenkaan ole kyseenalaistettu kaavaa Nuutin alueen osalta. Alueella on kaavassa 

merkintä ”tilaa vaativien työpaikkojen alue”.  

 

SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 
Arvolan maankaatopaikka sijoittuu Palokan Nuuttiin Lemminkäinen Infra Oy:n nykyi-

sen louhosalueen ja asfalttiaseman eteläpuolelle noin 6,5 km Jyväskylästä luoteeseen. 

Louhosaluetta on tarkoitus laajentaa etelään ja maankaatopaikka muotoillaan siten, et-

tä se rajaa louhosalueen ja toimii louhintatoiminnan meluvallina etelän suuntaan. Alue 

on havupuuvaltaista metsää, mutta Arvolan kiinteistöltä puusto on poistettu. Lisäksi 

lähialueilta on poistettu pintamaita tulevaa louhintaa varten. 

 

Maankaatopaikan pinta nousee korkeimmillaan tasolle +170 m (N2000) lähimpien 

ympäröivien luonnonmäkien ollessa tasossa +164 - +177 m. Täyttö toteutetaan pääty-

penkkana siten, että se muodostaa pitkän tilojen Kanta-Kiikkala (RN:o 37:4) ja Oksala 

(RN:o 3:276) rajoja myötäilevän meluvallin. Tilalla Oksala louhitaan ja murskataan 

kalliota louhintarintauksen ulottuessa nykyisen luvan puitteissa lähimmillään noin 100 

metrin etäisyydelle Arvolan tilan rajasta. Lähin asutus sijaitsee lounaassa ja etelässä, 

jossa on useita omakotitaloja. Katajarinteentien lähimmät kolme omakotitaloa sijaitse-

vat 230 metrin etäisyydellä, minkä lisäksi Saarenmaantien varrella on muutamia asuin-

rakennuksia vähintään 350 metrin etäisyydellä. 

 

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kirrin (0918001) I-luokan pohjavesi-

alue sijaitsee kiinteistön rajalta noin 1,5 kilometriä koilliseen ja Keski-Palokan 

(0918002) I-luokan pohjavesialue sijaitsee kiinteistön länsipuolella noin 2,5 kilomet-

rin päässä. Hakija ei katso toiminnalla olevan vaikutusta pohjaveden laatuun tai antoi-

suuteen. Maankaatopaikan lähimpien asuinrakennusten talousvesi saadaan omista kai-

voista.  

 

Hankealue sijoittuu Tuomiojärven – Palokkajärven valuma-alueelle (14.291). Lähim-

mät pintavesialtaat ovat kaikki yli kilometrin etäisyydellä ja vesien virtaussuunnassa 

Tuomiojärvi vielä huomattavasti etäämmällä.  

 

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on tehnyt Jyväskylän kaupungin yleiskaavaa varten 

luontoselvityksen (5.11.2012) Länsi-Palokan alueella. Luontoselvityksessä alueen 

kaavamerkinnäksi on suositeltu MY, maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityi-

siä ympäristöarvoja. Suunnitellun maanvastaanottoalueen pohjoispuolella sijaitsee 

avoin kiviaineksen ottoalue, eikä alueella näin ollen sellaisenaan ole hakijan mielestä 

erityisiä ympäristöarvoja. 

 

Suunnitellun maanvastaanottoalueen lounais-/eteläpuolella sijaitsee luontoselvityksen 

kohteet Kiikkalan suot ja suunnittelualueesta luoteeseen Kiikkalan korpi. Suunnittelu-
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alueelle suunnitellusta hulevesien laskeutusaltaasta vedet purkautuvat läheiseen ojaan 

ja laskevat lounaaseen poispäin suo- ja korpialueista, joten toiminnalla ei nähdä olevan 

vaikutuksia niihin. Luontoselvityksen mukaan lähiympäristössä ei ole havaittu liito-

oravia, tai niille soveltuvia kohteita. Luontoselvityksen mukaan alueella ei ole havaittu 

uhanalaisia kasveja. 

 

TOIMINTA ALUEELLA 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

Toiminnan tarkoituksena on vastaanottaa rakennustoiminnasta tulevia ylijäämämaa-

massoja. Massojen tuontia valvotaan kuormakirjanpidon pohjalta ja alue on suljettu 

lukittavalla puomilla. Pilaantumattomia maa- ja kiviaineksia otetaan vastaan korkein-

taan 49 999 tonnia vuodessa. Vastaanotto tapahtuu alueella niille erikseen osoitettuun 

paikkaan. Maamassasta erotetaan tarvittaessa puuaines sekä isommat kivet. Massat 

vastaanotetaan niille erikseen osoitetulle paikalle lajikkeittain. 

 

Massat tasoitetaan ja läjitetään alueelle. Toiminnalla saadaan rakennuskäyttöön sovel-

tumattomat ylijäämämaa-ainekset loppusijoitettua. Massat käytetään meluntorjuntaan 

rakentamalla niistä meluvalli estämään louhosalueelta kantautuvaa melua asutuksen 

suuntaan. Massoja voidaan tulevaisuudessa käyttää myös louhosalueen luiskien muo-

toilussa ja maisemoinnissa. Vallin tilavuus on noin 127 000 k-m
3
 eli noin 227 000 

tonnia ja se sijoittuu noin 2,0 hehtaarin alueelle (molempia muutettu lausunnosta ja 

muistutuksesta tehdyn vastineen yhteydessä alkuperäisestä hakemuksesta pienemmäk-

si). Hulevesiä varten asennetaan meluvallin alle purkuputki ja alueen lounaiskulmaan 

rakennetaan saostusallas, jotta ympäröivät ojat eivät samennu tai liety. Hulevedet pur-

kautuvat saostusaltaasta olemassa olevaan ojaan ja laskevat lounaaseen. 

 

Toimintaa harjoitetaan arkipäivisin klo 6.00- 22.00 välisenä aikana, yhteneväisesti vie-

reisen louhosalueen kuljetusten kanssa. Käytännössä liikenne keskittyy pääsääntöisesti 

arkipäiville aikavälille 7.00-16.00. 

 

Alueella ei säilytetä kemikaaleja eikä polttoaineita. Hakijalla on käytössään energiate-

hokkuusjärjestelmä ETJ+ sekä sertifioitu ISO 14001 –standardin mukainen ympäristö-

johtamisjärjestelmä. 

 

Täyttösuunnitelma 

Meluvallia rakennetaan kerroksittain päätypenkkana siten, ettei alueelle pääse muo-

dostumaan painanteita, jotka keräisivät vettä. Täyttö alkaa tilan itäreunasta edeten ajan 

myötä tilan rajoja mukaillen kohti luodetta. Täyttöä tehdään kahdessa tasossa siten, et-

tä eri maalajikkeiden sijoittelulla pyritään tekemään täytöstä mahdollisimman tukeva. 

Luiskat muotoillaan jaksoittain täytön etenemisen mukaan. Kasvustoa luiskiin synty-

nee luontaisesti ja sitä täydennetään tarvittaessa istutuksin. Paikoin täyttövalli kohoaa 

+170 m (N2000) korkeuteen. Valli luiskataan leikkauspiirroksen mukaisesti kaltevuu-

teen 1:1,5 ja 1:2 siten, että ulkoreuna tulee jyrkkyyteen 1:2 ympäröivään ojaan joutu-

vien sortumien ja valumien estämiseksi. 

 

Täyttöä puretaan luiskauksien täyttömaiksi tarpeen mukaan. Purkaminen pyritään suo-

rittamaan päinvastaisesta suunnasta täyttöön nähden, jolloin toiminta on paremmin 

hallittavissa.  
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Pinta- ja suotovesien johtaminen 

Toiminnan alkuvaiheessa rakennetaan alueen eteläkulmaan saostusallas ja tarvittava 

ojasto ohjaamaan vedet hallitusti altaaseen täytön ulkoreunoilta. Altaan suunniteltu 

koko on noin 10x15 metriä, johon vesi tulee molempien suuntien ojien lisäksi täytön 

vastapuolelta putkea pitkin. Vesi puretaan edelleen lounaaseen maaston muotoja mu-

kailevaan ojaan kahdella 500 mm:n ylivuotoputkella. Altaan suunniteltu pintataso on 

noin +150,0 m ja pohja +146,0 m. Purku tapahtuu tasolta 149,3 m (N2000).  

 

Liikenne   

Alueelle liikennöidään samoja reittejä kuin louhosalueelle ja asfalttiasemallekin. Lii-

kenne kulkee sekä Pykälistönkujan että Nuutintien kautta. Suurin osa maanajosta teh-

dään paluukuormina kiviaineskuljetuksille, joten kaikki täyttöalueelle tehtävä liikenne 

ei lisää alueen aikaisempaa liikennettä. Kuljetukset tehdään joko Lemminkäinen Infra 

Oy:n omalla kuljetuskalustolla tai rakennushankkeeseen liittyvän kuljetusyrityksen ka-

lustolla. 

 

Maisemointi 

Meluvalliksi jäävän täyttöalueen pinnalle levitetään toiminnan lopuksi pintamaita, jot-

ka toimivat kasvualustana mahdolliselle tulevalle kasvillisuudelle. Kasvustoa luiskiin 

syntynee luontaisesti, mitä täydennetään tarvittaessa istutuksin. Osa maamassoista ote-

taan todennäköisesti vielä louhoksen maisemointikäyttöön. 

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN  

 

Päästöt vesiin ja maaperään 

Osa sadevesistä suotautuu meluvalliin ja osa ohjautuu purkuputkia ja ojia pitkin saos-

tusaltaaseen, josta edelleen ympäröiviin ojiin. Saostusaltaalla ehkäistään kiintoainek-

sen kulkeutumista ojiin. Saostusaltaan riittävyys selvitetään valvonnan yhteydessä, al-

las tyhjennetään riittävän usein kiintoaineksista, ruopatut ainekset sijoitetaan siten, että 

niiden valuminen altaaseen ja alapuoliseen ojaan estyy. Tarvittaessa saostusaltaasta 

voidaan ottaa laatunäyte, jos siihen koetaan aihetta. 

 

Alueelle tuotavat maamassat ovat puhtaita eivätkä aiheuta päästöjä maaperään tai poh-

javeteen. 

 

Päästöt ilmaan 

Maiden vastaanotosta ei aiheudu päästöjä ilmaan, mutta kuljetusliikenteestä aiheutuu 

pöly- ja hiukkaspäästöjä. Tarvittaessa työmaateitä voidaan kastella pölyämisen estämi-

seksi. 

 

Melu ja tärinä 

Liikenne ja työkoneet, joilla massoja liikutetaan, aiheuttavat melupäästöjä. Päästöjen 

vaikutus arvioidaan rajoittuvan kiinteistön lähiympäristöön ja kuljetusreitille ja niiden 

arvioidaan jäävän kaikkiaan vähäisiksi. 

 

Vaikutukset luontoon ja maisemaan 

Täyttöalueen välittömässä läheisyydessä ei hakijan mukaan ole sellaisia suojeltavia 

kohteita, joihin kohdistuisi vaikutuksia. 
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Vaikutukset ihmisiin 

Toiminnan melu- ja pölypäästöt saattavat vaikuttaa yleiseen viihtyisyyteen. Meluvallin 

rakentamisen jälkeen yleinen viihtyisyys voi kuitenkin lisääntyä, kun louhoksen melun 

leviäminen asutusta kohti vähenee meluvallin myötä. 

 

Jätteet 

Sekajätteet kerätään säiliöön ja kuljetetaan pois jätehuoltoyhtiön toimesta. Vaaralliset 

jätteet (jäteöljyt, öljyiset kiinteät jätteet esim. suodattimet ja trasselit) kerätään omiin 

tiiviisiin astioihin lukittavaan konttiin ja toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelyluvan 

saaneeseen laitokseen tai kiinteistölle, jonka hyväksytyssä jätehuoltosuunnitelmassa 

tai ympäristöluvassa vastaavan vaarallisen jätteen vastaanotto on hyväksytty. Vaaralli-

sia jätteitä luovutettaessa jätteiden siirrosta laaditaan siirtoasiakirja, josta ilmenevät 

tiedot vaarallisista jätteistä voimassa olevan jätelain ja –asetuksen mukaisesti. 

 

Ehdotus vakuudeksi 

Hakija ehdottaa vakuudeksi 10 000 €, perustellen, että tuotavat ylijäämämaamassat 

ovat puhtaita, eivätkä siten aiheuta suurta riskiä ympäristölle. 

 

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA SEKÄ PARHAAT KÄYTÄNNÖT 

 

Toiminta edustaa parasta tällä hetkellä käytössä olevaa tekniikkaa. Toiminnalla saa-

daan rakennuskäyttöön soveltumattomat maa-ainekset loppusijoitettua. Samalla toi-

minta edustaa tällä hetkellä ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä. 

 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

 

Maiden vastaanottoa tarkkaillaan ja kuormista pidetään kirjaa. Kirjanpidosta käy ilmi, 

miltä työmailta maamassoja on alueelle tuotu, kuka massat on tuonut, minkä verran ja 

millaisia massoja. Massojen laatua tarkkaillaan silmämääräisesti. Mikäli kiinteistölle 

tuodaan epäkuranttia materiaalia, ohjataan ne asianmukaiseen luvalliseen käsittelyyn. 

Vastaanotto tapahtuu viereisellä louhosalueella tapahtuvan toiminnan yhteydessä, jol-

loin hallitsematonta liikennettä alueelle ei pääse syntymään, tarvittaessa alueelle asen-

netaan kameravalvonta. Saostusaltaasta otetaan tarvittaessa vesinäyte.  

 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Luvattomien tai pilaantuneiden maiden tuominen estetään valvotulla vastaanotolla. 

Tarkkailua suoritetaan louhosalueella tapahtuvan toiminnan yhteydessä ja tarkkailua 

täydennetään tarvittaessa kameravalvonnalla. Jos kuormissa havaitaan pilaantuneita 

maita, keskeytetään niiden vastaanotto ja ne ohjataan muualle luvalliseen vastaanotto-

paikkaan. Pilaantumattomista maa- ja kiviaineksista ei liukene maaperään eikä pohja-

veteen haitallisia aineita. Maaperälle ja pohjavedelle riskin aiheuttavat alueella käytet-

tävät polttoaineet. Alueella pidetään imeytysainetta ja pressu vahinkotilanteiden varal-

ta. Koneiden ja ajoneuvojen huoltoa ei tehdä alueella.  

 

Riskin voi aiheuttaa myös meluvallin penkereiden mahdollinen sortuminen. Sortumi-

sen estämiseksi karkeampia maa-aineksia sijoitetaan savi- ja silttipitoisten kerrosten 

väliin. Työn aikana penkereet pyritään pitämään mahdollisimman loivina. 
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TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA JA VAKUUS 

 

Lemminkäinen Infra Oy hakee ympäristöluvan yhteydessä lupaa aloittaa luvan mukai-

nen toiminta välittömästi luvan myöntämisen jälkeen ennen kuin päätös on saavuttanut 

lainvoiman. 

 

Hakija perustelee aloittamislupaa sillä, että toiminta-alue sijoittuu Lemminkäinen Infra 

Oy:n omistamalle kiinteistölle Arvola RN:o 37:5 ja puhtaiden ylijäämämaiden kulje-

tukset tapahtuvat viereisen louhosalueen kautta. Ylijäämämaamassa kuljetetaan mah-

dollisuuksien mukaan kiviaineskuljetusten paluukuormina alueelle, jolloin vähenne-

tään kuljetusten päästöjä. Lisäksi vastaanottoalue sijaitsee lähellä keskustaa, jolloin 

kuljetusmatkat työmailta ovat lyhyitä. Kun rakentamisen ylijäämämassoille on vas-

taanottopaikkoja, tulee toiminnasta hallittua, joka edustaa ympäristön kannalta parasta 

käytäntöä. Hakijan käsityksen mukaan lupapäätöksen mukaisen toiminnan aloittami-

nen ennen lainvoimaiseksi tuloa ei tee tässä tapauksessa, edellä esitetty huomioon ot-

taen, muutoksenhakua hyödyttömäksi. Vakuuden hakija asettaa lupapäätöksen mukai-

sesti. 

 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 

3.12.2015 – 4.1.2016. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutus-

ajan yleisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17, 

Jyväskylä. Kuulutuksesta on ilmoitettu sanomalehti Keskisuomalaisessa 4.12.2015. 

Lähinaapurustossa asianosaisiksi katsotuille on lähetetty erityistiedoksianto kirjeellä 

2.12.2015.   

 

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet  

Hakemuksesta pyydettiin 2.12.2015 lähetetyllä sähköpostiviestillä lausuntoa kunnan 

terveydensuojeluviranomaiselta, Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaostolta. Ja-

osto totesi kokouksessaan 16.12.2015 (§ 122), että toiminnassa ei saa ylittää valtio-

neuvoston päätöksen (993/1992) mukaisia melutason ohjearvoja. Toiminnasta ei 

myöskään saa aiheutua pölyhaittaa. Laitokselle johtavien teiden ja muun toimintaym-

päristön pölyntorjunnasta on huolehdittava tarvittaessa kastelemalla. Toiminnasta ei 

saa aiheutua lähialueen talousvesikaivojen veden laadun heikkenemistä. Tarvittaessa 

talousvesikaivojen veden laatu tulee tutkia.  

 

Hakemusta koskien jätettiin yksi muistutus. Muistutuksessa vastustetaan luvan myön-

tämistä seuraavin perustein: 

 

- Arvolan tila rajoittuu etelässä muistuttajan tilaan. Maaston korkeus rajalla on tällä 

hetkellä +150 - +157 m täyttökorkeuden ollessa +170 m. Hulevedet valuvat naapu-

ritilan puolelle ja tuovan valumaita metsään. Jo nyt on hakijan omalla puolellaan 

tekemä puiden raivaus lisännyt hulevesien määrää heidän alueellaan aiheuttaen tu-

hoa metsälle. Lisäksi eroosio on tukkinut alueen avo-ojia ja rumpua. 
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- Kaupungin hyväksytyn yleiskaavan mukainen läntinen kehäväylä tulee kulkemaan 

Arvolan tilan eteläosassa. Tie on tarkoitus rakentaa tasoon +145 m. Rakennettavan 

läjitysalueen ollessa tasossa +170 m on se yleiskaavan vastainen ja aiheuttaa huo-

mattavia lisäkustannuksia tien rakennusvaiheessa. 

 

- Maankaatopaikka toimii meluvallina suuntaan, johon ei ole Promethorin vuonna 

2013 tekemän meluselvityksen mukaan tarvetta lisämeluntorjunnalle. Meluntor-

junta olisi tärkeämpää Terttumäen ja Nuutin asuinalueiden suunnalla. Haetun 

maankaatopaikan korkeuden suhteen on riski, että melu lisääntyy asuinalueilla hei-

jastusvaikutusten vuoksi. Niiden kautta toiminta voi vaikuttaa myös Oksalan tilan 

melupäästöihin. Hakijan tulee teettää uusi meluselvitys alueesta huomioiden mah-

dollisen maankaatopaikan vaikutukset ja lisääntynyt liikenne.  

 

- Tilalle ei ole tieyhteyttä. Liikennöinti tilalle on hakemuksessa kirjattu tapahtuvaksi 

viereisen tilan 179-404-60-1 kautta. Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristöluvassa 

liikennöinti kyseiselle tilalle on Pykälistönkujan kautta. Kuitenkin nykyisellään 

osa liikennöinnistä tapahtuu Nuutintien kautta. Toistaiseksi voimassa olevan luvan 

kulkuun on antanut Jyväskylän kaupungin maankäyttöteknikko ja lupa on myön-

netty louheen tuontia varten. Lupa Nuutintien kautta liikennöintiin on annettu vain 

tilalle 179-404-60-1 ja se on nykyisellään nostanut huomattavasti Nuutintien 

kuorma-autoliikenteen määrää. Jos tilalle 179-404-3-276 annetaan lupa maa-

ainesten vastaanottoon, on varmistettava, että kulku tapahtuu Pykälistönkujan 

kautta ympäristöluvan ehtojen mukaisesti eikä kulku näin ollen rasita Nuutintien 

alkupään asukkaita. Nuutintien liittymä Saarenmaantielle on rakennettu väliaikai-

seksi. Jyväskylän maalaiskunnan vahvistamassa teollisuusalueen asemakaavassa 

tieyhteys alueelle oli suunniteltu tulevan kehätien kautta. Nuutintien liittymä ny-

kyisellään on vaarallinen ja huonokuntoinen.   

 

Tarkastukset 

Lähes samassa yhteydessä tapahtuvaa Lemminkäinen Infra Oy:n maa-ainestenottoa, 

louhintaa ja murskausta sekä asfalttiaseman toimintaa valvotaan kaupungin ympäris-

tönsuojelun toimesta vuosittain. Alueella, jolle läjitys tehdään, on käyty katselmuksella 

18.12.2015. 

 

Hakijan kuuleminen 

Hakijalle lähetettiin vastinepyyntö sähköpostitse 7.1.2016 ja hakija toimitti vastineensa 

14.1.2016. Muistutuksessa esitettyihin asioihin hakija vastaa seuraavasti: 

 

Tilojen Arvola 37:5 ja Oksala 3:276 rajapinnassa hulevedet valuvat nykytilanteessa ti-

lojen rajaojaan, josta ne edelleen valuvat tilan Kanta-Kiikkala 37:4 puolella olevan 

ojaston kautta etelään. Suunnitelman mukainen täyttö ei tule lisäämään hulevesien 

määrää muistuttajan omistamalla kiinteistöllä. Tilan Kuntaraitala 60:1 metsähakkuut 

on suorittanut sen omistaja, Jyväskylän kaupunki. Saman tilan pintamaiden louhintaa 

ja poistoa on suoritettu voimassa olevan maa-ainesluvan puitteissa. Toiminta on rajau-

tunut selkeästi tilan Kuntaraitala puolelle eikä maastossa ole havaittavissa muistutuk-

sessa esitettyjä metsätuhoja tai eroosion aiheuttamia ongelmia Oksalan tilan puolella. 

 

Vastineen yhteydessä on päivitetty (12.1.2016) maankaatopaikan täyttösuunnitelma, 

jossa on huomioitu Länsi-Palokan osayleiskaavan mukainen tielinjaus. Tiesuunnitel-
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maluonnoksen mukaisen tielinjan ja täytön reunan väliin on jätetty 15 metrin levyinen 

koskematon suojavyöhyke. Kiviainesten ottotoimintaa pyritään jatkossa laajentamaan 

tilan Kuntaraitala puolelta tilalle Arvola, jolloin maankaatopaikan täyttövallin estää 

melun leviämistä lounaan suuntaan. Tällöin lähin asutus on selkeästi vallin suunnassa. 

Oksalan tilan louhoksen pohjataso on likipitäen tasolla +137 - +138 m ja rintauksen 

yläreuna on suunnilleen tasolla +165 m, jolloin rintauksen korkeus on reilusti yli 25 m. 

Murskauslaitoksen sijoittuessa louhoksen pohjalle on epätodennäköistä, että murska-

uksen melu ohjautuu korkean pystysuoran kalliorintauksen taakse luiskattuun (1:2) 

maapenkereeseen noin 200 metrin päähän ja heijastuu sieltä edelleen takaisin murs-

kauslaitoksen ja kalliorintauksen ylitse vastapäiseen suuntaan. Louhinta ei jatkune 

enää täyttövallia edemmäs asutuksen suuntaan etäisyyden asutukseen ollessa noin 300 

metriä. Maankaatopaikan valleja onkin tarkoitus purkaa louhoksen luiskaukseen ja 

pohjatasojen muotoiluun. Kaatopaikkapenkereen ei voida katsoa lisäävän melua häi-

riintyvissä kohteissa eikä uusien melumallinnusten tekeminen ole hakijan käsityksen 

mukaan perusteltua. 

 

Arvolan tilalle on maanmittaustoimituksella vuonna 2012 perustettu pysyvä tieyhteys 

kiinteistöjen Kuntaraitala ja Nuutti (8:152) kautta. Toimituksessa on todettu myös, että 

lopullinen kulkeminen alueelle ratkaistaan aikanaan vahvistettavalla asemakaavalla, 

jolloin tarpeettomat tieoikeudet tulevat lakkaamaan. Lisäksi hakijalle on myönnetty lu-

pa rakentaa tieyhteys tilojen Kuntaraitala ja Nuutti kautta Nuutintielle. Tieoikeus on 

voimassa toistaiseksi, kunnes asemakaavalliset ratkaisut estävät tien käytön. Liikenne 

Arvolan tilalta ohjautuu siis väistämättä tilojen Kuntaraitala ja Nuutti kautta Nuutin-

tielle, koska muille yleisille teille ei tilalta ole pääsyä. Lopullinen kulku alueelle tul-

laan ratkaisemaan asemakaavan mukaisella katuverkostolla, mihin verkostoon Nuutin-

tie jo kuuluu. 

 

Ympäristöterveysjaoston lausuntoon hakija vastaa seuraavasti: 

 

Meno-paluu kuljetuksista johtuen luvan mukainen toiminta ei juurikaan tule lisäämään 

liikennettä ympäristöluvan mukaiseen kiviainestenottotoimintaan nähden eikä myös-

kään liikenteen melu tule näin merkittävästi lisääntymään. Kokonaisuudessaan maiden 

vastaanotolla tullaan vähentämään ympäröivistä louhoksista ja murskauslaitoksista 

ympäristölle aiheutuvaa meluhaittaa. Alueen sisäisiä teitä tullaan kastelemaan tarvitta-

essa ja alueelle johtava Nuutintie on päällystetty. 

 

Lähimmät talousvesikaivot sijaitsevat länsi-/lounaispuolen kiinteistöillä noin 200-300 

metrin etäisyydellä. Näiden kiinteistöjen ja maankaatopaikan välillä on vedenjakaja, 

mikä estää maankaatopaikka-alueen pintavesien ohjautumisen asutuksen suuntaan. Li-

säksi maaperä on alueella huonosti vetää läpäisevää kalliota, moreenia ja silttiä. Pinta-

vedet johdetaan hallitusti saostusaltaaseen ja siitä edelleen alueella olemassa olevaan 

ojastoon. Haettu toiminta ei vaikuta pohjavesien määriin eikä virtaussuuntiin. Edellä 

esitetyn perusteella toiminta ei heikennä talousvesikaivojen veden laatua, joten veden 

tutkimiselle ei tässä vaiheessa ole tarvetta. 

 

Hakija toteaa vielä yleisesti, että maankatopaikkahankkeen tarkoituksena on sijoittaa 

hallitusti Jyväskylän talousalueelta eri rakennushankkeissa muodostuvia pilaantumat-

tomia maa-aineksia siten, että maa-ainekset hyödyttäisivät tulevaisuudessa kiviainesten 

ottoalueen meluntorjuntaa ja toisaalta maa-ainekset voidaan hyödyntää louhitun alueen 
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luiskien ja pohjatasojen muotoilussa. Kuljetukset hoituvat kiviainesajon yhteydessä ja 

vähentävät kuljetuksia muille maankaatopaikoille pienentäen niiden vastaanottopainei-

ta. Vaikka täyttöalueen kaakkoisosan rajaus muuttuu vastineen liitteenä olevassa suun-

nitelmakartassa, tullaan täyttöalue rakentamaan korkeuden ja luiskausten suhteen al-

kuperäisessä hakemuksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Vastineen lisäksi ha-

kija tarkensi sähköpostissaan uudeksi täyttöalueen pinta-alaksi 2,0 ha ja maa-ainesten 

määräksi noin 127 000 m
3
 eli noin 227 000 tonnia.        

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää ympäristöluvan 

Lemminkäinen Infra Oy:lle maankaatopaikkatoiminnalle Palokan Nuutissa. Toiminta 

sijoittuu kiinteistölle Arvola (179-404-37-5). Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuk-

sen ja tämän päätöksen lupamääräysten mukaisesti.  

 

Toiminnan järjestäminen 

 

1. Lemminkäinen Infra Oy:n maankaatopaikka luokitellaan pilaantumattomien maa- 

ja kiviainesten (17 05 04) kaatopaikaksi. Alueelle voidaan sijoittaa maa-aineksia, 

joiden haitta-ainepitoisuus alittaa valtioneuvoston asetuksen 214/2007 (PIMA-

asetus) alemman ohjearvon. (YSL 58 §, VNA 713/2014 16 §, VNA 179/2012 lii-

te 4) 

 

2. Maankaatopaikalle saa sijoittaa rakennustoiminnasta tulevia pilaantumattomia 

ylijäämämaita enintään 49 999 tonnia vuodessa. Maankaatopaikan alue voidaan 

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

suunnitelmassa esitettyä pinta-alaa (2,0 ha) ja korkeutta (+170 m, N2000). Luis-

kien kaltevuus saa olla enintään 1:1,5, mikäli täyttöön saadaan maa-ainesta, joka 

mahdollistaa rakenteen. (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 pesula-

toimintaan, romun tai jätteen käsittelyyn tai muuhun vastaavaan maaperää mah-

dollisesti pilanneeseen toimintaan, jollei haitta-aineiden pitoisuuksia ole luotetta-

vasti selvitetty. Maankaatopaikalle ei saa myöskään ottaa vastaan eikä välivaras-

toida yhdyskuntajätettä tai siihen verrattavaa jätettä, vaarallista jätettä tai hie-

kanerotuskaivojen hiekkaa. Eloperäistä ainesta ei saa sijoittaa kaatopaikkapenk-

kaan.  

 

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 kello 6.00-22.00. (YSL 52 §, 

NaapL 17 §) 

 

5. Maa- ja kiviaineksista on oltava kuormakirjat, joista ilmenevät määrä, alkuperä 

osoitetietoineen ja mahdollisesti tutkittujen jätteiden tutkimustulokset. Maankaa-

topaikan täyttöä tulee valvoa joka päivä, kun ajoa tapahtuu. (JL 12, 121 §)  
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6. Alueella ei saa varastoida polttoaineita. Jos öljyä tai muuta pohja- ja pintaveden 

laatua vaarantavaa ainetta joutuu maaperään, on ryhdyttävä heti toimenpiteisiin 

vahingon leviämisen estämiseksi ja ilmoitettava vahingosta tarvittaessa Keski-

Suomen pelastuslaitokselle ja ympäristöluvan 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. Asiaton pääsy ja jätteen luvaton sijoittaminen maankaatopaikalle on estettävä. 

Maankaatopaikalle saavuttaessa tulee olla informaatiotaulu, 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 tilan eteläkulmaan tehtävään laskeutusaltaaseen 

ja siitä edelleen avo-ojaan. Allas on toteutettava esitetyn suunnitelman mukaises-

ti. 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 §) 
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Tarkkailu ja kirjanpito  

 

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

rattava ja tarkkailtava säännöllisesti sekä maankaatopaikan täytön että jälkihoi-

don aikana. Tarvittaessa on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. (YSL 14, 62 §, 

VNA 713/2014 16 §) 

 

14. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava maankaatopaikka-alueella muodostuvan 

veden laatua. Tarkkailua tulee suorittaa kerran vuodessa touko-kesäkusssa ojasta, 

jonne täyttöalueen vedet johdetaan. Vesinäytteistä määritetään pH, sähkönjohta-

vuus, väriluku, sameus, kiintoaine, kemiallinen hapenkulutus (CODMn), koko-

naistyppi, ammoniumtyppi (NH4-N), kokonaisfosfori, rauta, kloridi ja mineraa-

liöljyt. Näytteenottopaikka on esitettävä kartalla. Analyysitulokset tulee toimittaa 

heti niiden valmistuttua valvontaviranomaiselle. Tarkkailua voidaan tarvittaessa 

muuttaa valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla. (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 

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 

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

 

19. Toiminnanharjoittajan on asetettava 10 000 euron suuruinen vakuus tai esitettävä 

muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuus tai 

selvitys vakuutta vastaavasta järjestelystä on toimitettava valvontaviranomaiselle 

28.2.2016 mennessä. Vakuuden suuruutta, riittävyyttä ja kattavuutta on mahdollis-

ta tarkistaa vallin ja maisemoinnin edetessä. (YSL 59, 60 §) 

 

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 

Yleisperustelut 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa 

harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, 

toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetus-

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

detty.  

 

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

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

tojen kanssa: 

- terveyshaittaa; 

- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 

- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 

- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-

alueella; 

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

tonta rasitusta. 

 

Maankaatopaikkatoiminta sijoittuu Lemminkäinen Infra Oy:n laajenevan louhinta-

alueen laidalle. Maa-ainesten toimitus louhetta vievien kuorma-autojen paluukuormina 

on tehokasta ja ympäristön kannalta järkevää, koska tarve pilaantumattomien maa-

ainesten poisviemiseksi rakennustyömailta on jatkuvaa. Läjitysalueen on tarkoitus 

toimia meluvallina Saarenmaantien varren asutuksen suuntaan etenkin louhinnan laa-

jetessa. Alue on meluisaa useiden eri toimijoiden ja toimintojen vuoksi, eikä korkeana 

maavallina toteutettava läjitysalue oletettavasti ainakaan huononna alueen melutilan-

netta. Alueen maa-ainesta tullaan käyttämään vielä louhinnan loputtua louhoksen mai-

semoinnissa, jolloin alueen korkeus maankaatopaikkatoiminnan päättymisen jälkeen 

voi vielä muuttua matalammaksi. Toiminta ei muutetun suunnitelman mukaisena vai-

keuta kaupungin tulevan yleiskaavan mukaista rakentamista.  

 

Toimittaessa hakemuksessa esitetyn rajauksen ja käytäntöjen sekä päätöksen lupamää-

räysten mukaisesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan käyttökelpoi-

sen tekniikan ja käytännön mukaista.  

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti on päätöksessä annettu määräyksiä ympäris-

tön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu määrä-

yksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, melun torjuntaan, jätehuoltoon sekä maaperään ja 
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vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseen. Ympäristönsuojelu-

lain 52 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon muun muassa 

toiminnan luonne, ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tek-

niikkaan. 

 

Yksityiskohtaiset perustelut 

 

Ympäristönsuojeluasetus edellyttää määräystä kaatopaikan luokasta sekä kaatopaikalle 

sijoitettavaksi hyväksyttävän jätteen määrästä ja lajista. Pilaantumattomiksi maa- ja 

kiviaineksiksi voidaan maankaatopaikalla katsoa massat, joiden haitta-ainepitoisuudet 

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

distustarpeen arvioinnista annettujen alempien ohjearvojen. 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. Eloperäinen aines tekee hajotessaan täytöstä 

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 lähimmissä asuinraken-

nuksissa. Melun terveyshaittojen arvioimiseksi on valtioneuvoston asetuksessa 

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

äänitasot. Maankaatopaikan normaalitoiminnan melutasot eivät oletettavasti ylitä ky-

seisen päätöksen määrittelemiä keskiäänitasoja. Melutasojen selvittäminen lähimmissä 

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

syntyvän melun häiritseväksi. Määräys mahdollisista melumittauksista on annettu val-

vonnallisista syistä, jotta voidaan selvittää maankaatopaikkatoiminnan tai alueen eri 

toimijoiden yhdessä aiheuttama todellinen melutaso. Luvan valvoja määrittelee melu-

mittauksen tarpeellisuuden. (lupamääräykset 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) 

 

Hakemuksessa ei ole esitetty polttoaineiden varastointia alueella. Riski öljyvahingoista 

aiheutuu työkoneista ja kuorma-autoista. Öljyvahingon sattuessa oikeanlainen ja nopea 

toiminta ehkäisee pilaantumisen leviämistä. (lupamääräys 6) 

 

Kaikessa toiminnassa tulee pyrkiä siihen, että haitallisia ympäristövaikutuksia ehkäis-

tään tai ne pidetään ainakin mahdollisimman vähäisinä. Jätelaki kieltää ympäristön 

roskaamisen. Maa-aineksen mukana tulee usein sinne kuulumattomia jätteitä, kuten 

lautoja tai muoviputkia. Maankaatopaikka-alueen pölyämistä on tarkkailtava silmä-

määräisesti ja kulkureittejä on kuivina ajankohtina kasteltava pölyämisen estämiseksi. 

(lupamääräys 7) 

 



 14 

Alueelle kuljetaan kiviainestenottoalueen halki. Asiaton toiminta alueella voidaan es-

tää valvonnalla ja esimerkiksi alueella olevin puomein. Toiminnanharjoittajan on huo-

lehdittava riittävän opastuksen ja informaation antamisesta työntekijöille ja maa-

ainesten kuljettajille. Maankaatopaikalla toimimisesta ja varastointipaikkojen sijain-

neista on järjestettävä riittävä opastus esimerkiksi käyttämällä tähän informaatiotaulu-

ja. (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 johtaa hallitusti pois alueelta. Vedet virtaavat 

alueelta luonnostaan kaakkoon täytön tapahtuessa esitetyn suunnitelman mukaisesti. 

Ravinne- ja kiintoainekuormituksen ja rautasakasta aiheutuvan esteettisen haitan vä-

hentämiseksi tulee kartalla esitettyyn hienoaineksen laskeutuspaikalle rakentaa riittävä 

veden virtauksen tasaava allas, jossa ojaan virtaava vesi pääsee saostumaan. Altaan 

riittävyys selviää valvonnan yhteydessä. Allas on tyhjennettävä, kun sen toimivuus sitä 

vaatii. (lupamääräys 11) 

 

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

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

ennakolta. Toimintaohje on osa ennalta varautumista. (lupamääräys 12) 

 

Maatäytön tilaa seuraamalla voidaan nopeasti puuttua ongelmakohtiin ja ennaltaeh-

käistä 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 laitoksen toiminnasta ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. 

(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-

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. Hakija on 

esittänyt hakemuksen yhteydessä täyttöalueen jälkikäyttöä koskevan suunnitelman, 

jonka toteuttaminen varmistaa, ettei ympäristölle aiheudu haittaa tai vaaraa myöskään 

toiminnan päätyttyä. (lupamääräys 17) 
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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)    

 

Jätteen käsittelytoimintaa harjoittavalta on vaadittava ympäristöluvan yhteydessä va-

kuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai 

sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuussumman suuruus on arvioitu 

siten, että sillä katetaan välittömät maisemointitoimenpiteet ja toteutetaan seurantaa. 

Vakuussummassa on huomioitu, että alueen tuleva käyttö on jo selvillä ja sen toteut-

tamiseksi on tehty selkeä suunnitelma. Vakuutta voidaan tarkistaa kaatopaikan täytty-

misen ja maisemoinnin etenemisen mukaan. (lupamääräys 19) 

 

VASTAUS HAKEMUKSESTA ESITETTYYN LAUSUNTOON JA MUISTUTUKSEEN 

 

Maankaatopaikkatoiminnasta aiheutuva melu on ympäröivää louhinta- ja murskausme-

lua vähäisempää eikä oletettavasti ylitä valtioneuvoston asettamia melutason ohjearvo-

ja lähimmän asutuksen pihapiirissä. Melutasot mitataan tarvittaessa lupamääräyksen 9 

mukaisesti. Pölyämisen torjuminen on mahdollista kastelemalla maankaatopaikka-

alueella sekä niillä tieosuuksilla, joita ei ole päällystetty. Toiminnalla ei oletettavasti 

ole vaikutuksia lähikaivoihin maastonmuotojen johdattaessa pintavedet toimiviin ojiin. 

Alueella on myös muita toimintoja, joista saattaa aiheutua vähäistä riskiä kaivojen ve-

denlaadulle ja antoisuudelle.  

 

Hulevedet tullaan johtamaan täyttöalueelta asianmukaisesti alueen ojiin lupamääräyk-

sen 11 mukaisesti. Muiden kiinteistöllä sijaitseviin ojiin vesiä johtava on velvollinen 

pitämään alapuoliset ojat ja rummut kunnossa, mikäli johdettavista vesistä aiheutuu 

niille haittaa. Täyttöalueen rajausta on muutettu vastineen yhteydessä, jotta toiminta ei 

vaikeuttaisi kaupungin yleiskaavan toteuttamista. Läjitysalue muodostaa korkean val-

lin, joka toimii meluvallina etelään ja lounaaseen. Vaikka se alkuvaiheessa ei louhinta-

toimintaa suojaakaan, ei sen heijastusvaikutusten uskota vaikuttavan negatiivisesti alu-

een melun leviämiseen. Maavallin pinta on kuitenkin kalliopintaa pehmeämpää ja pin-

ta on lievästi viettävä. Alueen muuhun melua aiheuttavaan toimintaan verrattuna olisi 

kohtuutonta vaatia toiminnan johdosta uutta meluselvitystä. Tilan liikennejärjestelyt 

on esitetty hakemuksessa ja vastineessa riittävällä tavalla.     

 

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-
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jan tulee tällöin asettaa hyväksyttävä vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupa-

päätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan toiminta voidaan aloittaa lu-

papäätöstä noudattaen ennen sen lainvoimaisuutta. Toiminta sijoittuu jo luvan omaa-

van louhintatoiminnan yhteyteen ja liittyy siihen myös toiminnallisesti. Toiminnan 

luonteesta johtuen sen ei normaalitilanteessa katsota voivan aiheuttaa peruuttamatonta 

haittaa tai vaaraa ympäristölle. Toiminnalta vaaditaan 5 000 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 § 

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 

2461,80 euroa. Maksu perustuu rakennus- ja ympäristölautakunnan 25.11.2014 vah-

vistamaan Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan kohtaan 12 a, 

josta on myönnetty alennusta 10 % kohdan 5 mukaisesti, koska toiminnanharjoittajalla 

on varmennettu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. Ympäristölupamaksuun sisältyy 

ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa toiminta muutoksenhausta 

huolimatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pääasian yhteydessä perittävä 354 

euron lisämaksu. 
  

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Ote päätöksestä  

Hakija 

 

Jäljennös päätöksestä  

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto 

Keski-Suomen ELY-keskus, Y-vastuualue 

 

Ilmoitus päätöksestä  

Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta 

 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla. 
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MUUTOKSENHAKU 

 

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

kirjelmä liitteineen toimitetaan suoraan Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy 

3.3.2016. Valitusosoitus on liitteenä.  

 

LIITTEET 

Valitusosoitus 
 

 

 


