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ASIA 

Kristiinankaupungin Lålbyn kaatopaikan ympäristöluvan muuttaminen sekä 

pintarakenteen rakentamisen määräajan jatkaminen, Kristiinankaupunki 

 

 

HAKIJA 
Kristiinankaupunki/Tekninen keskus 

PL 34 

64101 KRISTIINANKAUPUNKI 

 

LAITOS JA SEN SIJAINTI 

Kaatopaikka sijaitsee Kristiinankaupungin Lålbyn kylässä kaupungin omista-

milla tiloilla 13:70, 15:24 ja 15:26. 

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 
Ympäristönsuojelulaki 89 § 

 

Aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelu-

asetuksen 1 §:n momentin 13 e) kohdan nojalla (kaatopaikka).   

 

ASIAN VIREILLETULO 

Lupahakemus on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa 

6.9.2016. 

 

 
ASIAN AIKAISEMPI KÄSITTELY JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Toimintaa koskevat luvat  

Länsi-Suomen ympäristökeskus on 16.4.2003 myöntänyt ympäristönsuojelu-

lain mukaisen ympäristöluvan LSU-2002-Y-768 (121) kaatopaikan viimeiste-

lytyölle sekä kaatopaikan pintarakennekerrosten rakentamiselle. 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 25.5.2010 myöntänyt ympäris-

töluvan, joka koskee suljettavan kaatopaikan pintarakenteen kuivatuskerrok-
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sen rakenteeseen, suoto- ja valumavesien käsittelyyn ja kaatopaikan tarkkai-

luun liittyvien lupamääräysten muuttamista, dnro LSSAVI/131/04.08/2010. 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 23.4.2014 myöntänyt ympäris-

töluvan, joka koski lupamääräysten 8 ja 9 muuttamisesta sekä pintaraken-

teen rakentamisen märäajan pidentämisestä, dnro LSSAVI/43/04.08/2011. 

Päätöksessä yhdistettiin aikaisemmin annettujen päätösten lupamääräykset 

siten, että vain yksi lupapäätös on voimassa. 

 

Alueen kaavoitustilanne 

Lålbyn kaatopaikka-alue on merkitty osayleiskaavassa jätteiden käsittelyalu-

eeksi, joka on poistettu käytöstä. Alue on peitettävä kasvualustaksi kelpaavin 

maakerroksin ja istutettava. Alueen kaavamerkintä on EJ-1/M.  

 

 

KAATOPAIKAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Toiminnan sijainti 

 

Lålbyn kaatopaikka-alue sijaitsee Kristiinankaupungin Lapväärtin ja Tiukan 

kylissä, niiden rajalla, noin 8 kilometrin etäisyydellä kantakaupungista pohjoi-

seen valtatie n:o 8 itäpuolella. 

 

Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 1,5 km:n etäisyydellä eteläsuunnalla. 

Kaatopaikan viereisellä kiinteistöllä sijaitsee PVO-Lämpövoima Oy:n tuhkan 

loppusijoitusalue. Kaatopaikan sijaintipaikan lähiympäristö on pääasiassa 

maa- ja metsätalouskäytössä. 

 

Kaatopaikka ei sijaitse vedenhankinnan kannalta merkittävällä pohjavesialu-

eella eikä kaatopaikan ympäristön läheisyydessä ole talousvesikaivoja. Lä-

himmät pohjavesialueet, Bötombergin A ja B ja vastaavat vedenottamot si-

jaitsevat noin 6 km:n etäisyydellä. 

 

Kaatopaikka sijaitsee soistuneella alueella. Kaatopaikka-alueen itä- ja länsi-

reunalta niskaoja laskee pohjoiseen. Kaatopaikan pohjoispuolen niskaojaan 

on kaivettu pisto suoalueelle, mutta ojasta ei ole suoraa yhteyttä alueen ul-

kopuolelle. Eteläreunassa olevan niskaojan virtaama on vähäistä ja se laskee 

lounaaseen. 

 

Maaperä- ja pohjavesiolosuhteet 

 

Alueen maaperä 

Lålbyn kaatopaikka sijaitsee kallioisten, rinneosistaan moreenipeitteisten mä-

kien välisessä, loivasti pohjoissuuntaan viettävässä maastopainanteessa. 

Kallioisia mäkiä reunustavilla rinnealueilla sekä mäkien välisessä maastopai-

nanteessa maaperä koostuu silttisestä hiekkamoreenista. Moreenikerroksen 

paksuus täyttöalueella on 1,4–3,1 m. Alimmat maastokohdat nykyisen täyttö-

alueen pohjoisosassa sekä täyttöalueen pohjoispuolella ovat pintaosistaan 

soistuneet. Turvekerroksen paksuus täyttöalueen pohjoisreunalla on 1,4–2,5 

m. Turvekerroksen alapuolella maaperä koostuu saviliejusta sekä suon reu-

naosissa hiekkamoreenista. Pääosin alueella esiintyvä silttinen hiekkamo-

reeni on huonosti vettä läpäisevää, vedenläpäisevyyden ollessa välillä 1,3 x 
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10-9 – 1,5 x 10-9 m/s. Kaatopaikan pohjoisreunalla turvekerroksen alapuolella 

esiintyvän pohjamaan vedenläpäisevyysindeksi vaihtelee välillä 2,6 x 10-9 – 

4,2 x 10-9 m/s. 

 

Pohjavesiolosuhteet 

Kaatopaikka-aluetta reunustaa kallioisiin, rinneosistaan moreenipeitteisiin 

mäkiin rajoittuva pienialainen valuma-alue. Pohjavettä muodostuu vähäisiä 

määriä kallio- ja moreenimaastossa, valuma-alueen reunaosissa. Suoalueel-

la kaatopaikan pohjoisreunalla pohjaveden muodostuminen on maaperäolo-

suhteista johtuen erittäin vähäistä. Pohjavedenpinta vaihtelee kaatopaikka-

alueella ja sen lähiympäristössä välillä +26,5 – 24,3 metriä, eli noin 0 –1 met-

rin syvyydellä maanpinnasta. Pohjaveden virtaus suuntautuu kaatopaikalta 

pohjoispuolista suoaluetta kohti.  

 

Lålbyn kaatopaikka-alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteet on selvitetty 

vuonna 1996.  

 

Käyttöhistoria ja nykyiset rakenteet 

 

Lålbyn kaatopaikka otettiin käyttöön vuonna 1971 ja poistettiin käytöstä 2001. 

Kaatopaikalle on toimitettu jätteitä arviolta 17 000 t/a. Täyttöalueen pinta-ala 

on 6,2 ha ja jätepenkereen paksuus 4 - 6 m. Alueelle läjitetyt jätteet ovat 

pääosin yhdyskunta-, rakennus- ja teollisuusjätteitä sekä perunateollisuden 

lietteitä ja kivihiilivoimalaitoksen lentotuhkaa. Tuhkan osuus kaatopaikan täyt-

tötilavuudesta on arvioiden mukaan noin 28 %. Täyttömateriaaleja allasalu-

een täyttöön ja muotoiluun on käytetty 30 000 m3. 

 

Kaatopaikan ympärille on rakennettu huoltotie ja huoltotien ulkoreunaan nis-

kaoja. Eteläreunassa oleva niskaoja on yhteinen Pohjolan Voima Oy:n tuh-

kakaatopaikan niskaojan kanssa. Jätepenkereen keskellä ollut perunateolli-

suuden lieteallas on kuivatettu ja täytetty. Kaatopaikan reunaluiskat on osit-

tain muotoiltu, mutta lakialueen muotoilu on vielä tekemättä. Kaatopaikalle on 

rakennettu kauttaaltaan esipeittokerros lentotuhkasta, joka on osittain estänyt 

sade- ja sulamisvesien pääsyn jätetäyttöön. 

 

HAKEMUS 

 Suunnitellut muutokset 
 

Kristiinankaupunki/Tekninen keskus hakee Lålbyn kaatopaikan ympäristölu-

van muutosta pintarakennusmateriaalien, niiden vahvuuksien sekä rakenta-

misen aikataulun seuraaville muutoksille: 

 

- Bentoniittimaton käyttö tiivistyyskerroksena ja salaojamaton käyttö kuiva-

tuskerroksena 

- Jätetäytön kasvukerroksen pinnan ylimmän tason nosto +36,2 metriä me-

ren pinnan yläpuolelle aikaisemmin myönnetyn + 36,0 m sijasta  

- Pintarakenteen rakentamisen määräajan jatkaminen 

- Kasunkeräys- ja käsittelyrakenteiden määrän vähentäminen 

- Tarkkailun yhteenvetoraportin ja laadunvarmistuksen loppuraportin aika-

taulu 
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Lisäksi on asetettu sulkemistoiminnalle vakuus. 

 

Muutokset nykyiseen toimintaan 

  

Muutosta haetaan jätetäytön maksimitasolle + 35,0 metriä meren pinnan ylä-

puolella. Kun käytetään bentoniitti- ja salaojamattorakenteita valmiin maise-

moidun rakenteen pinta on noin tasolla + 36,2. 

  

Voimassa olevan lupamääräyksen, kohdan 2 mukaan kasvukerroksen pin-

nan ylin taso saa olla enintään + 36,0 metriä meren pinnan yläpuolella. Lu-

pahakemuksen suunnitelmapiirrustusten mukaan jätetäytön yläpinta oli kor-

keimmillaan tasolla + 33,5. 

 

Muutosta haetaan bentoniittimaton käytölle tiivistyskerroksena ja salaoja-

maton käytölle kuivatuskerroksena seuraavasti: 

- Esipeittokerros, paksuus vähintään 0,2 m, esim lentotuhkaa, joka täyt-

tää VNA 403/2009 peitetyn rakenteen raja-arvot tai maa-aineksia, jotka 

täyttävät VNA 214/2007 alemmat ohjearvot. 

- Tiivistyskerros bentoniittimatosta, vedenläpäisevyys vähintään 

k<5*10-11 m/s tai k<5*10-9 m3/m2/s ja joka vastaa 0,5 m paksuista tiivis-

tyskerrosta, jonka vedenläpäisevyys on ≤ 1,0  x 10-9 m/s. 

- Kuivatuskerros salaojamatosta, vedenläpäisevyyden tulee vastata 0,3 

m paksuista mineraalisesta maa-aineksesta tehtyä kerrosta, jonka ve-

denläpäisevyys on k>10-3m/s  

- Pintakerros, paksuus 1 m: 

• pintakerroksen alaosa eli salaojamaton suojakerros,      

#0-64 mm, paksuus vähintään 0,55 m, esim, puhtaita 

tai VNA 214/2007 alemmat ohjearvot täyttäviä maa-

aineksia 

• pintakerroksen välikerros, #0-300 mm, paksuus vähin-

tään 0,55 m, esim. puhtaita tai VNA 214/2007 alemmat 

ohjearvot täyttäviä maa-aineksia 

• pintakerroksen yläosa, paksuus vähintään 0,3 m, esim. 

humusmaa tai komposti, johon lisätty kivennäismaata. 

Materiaalien tulee täyttää VNA 214/2007 alemmat ohje-

arvot 

 

Voimassa olevan lupamääräyksen 6 mukaan pintarakennekerrokset alhaalta 

ylöspäin ovat seuraavat: 

- Optimipitoisuudessa tiivistetty lentotuhkarakenne, paksuus vähintään 

 0,5 m. 

- Täydentävä mineraalinen tiivistyskerros, paksuus vähintään 0,2 m ja ve-

denläpäisevyys ≤ 1,0 x 10-8 m/s 

- Kuivatuskerros, paksuus vähintään 0,3 m ja veden 

 läpäisevyys ≥ 1 x 10 -3m/s 

- Suodatinkangas 

- Pintakerros, paksuus vähintään 1 m 

 

Muutosta haetaan rakennettavien kaasunkeräys- ja käsittelyrakenteiden 

määrään. Uusien suunnitelmien mukaan niitä olisi 7 kappaletta. Voimassa 

olevan lupamääräyksen 8 mukaisissa suunnitelmissa kaasunkeräys- ja kaa-

sunkäsittelyrakenteita on esitetty 13 kpl.  
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Lisäksi voimassa olevan lupamääräyksen 12 mukaan tarkkailusta tehtävä yh-

teenvetoraportti tuli toimittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle helmikuun 

2016 loppuun mennessä. Määräaikaa halutaan muuttaa siten, että tarkkailus-

ta tehtävä loppuraportti toimitettaisiin ELY-keskukselle helmikuun 2017 lop-

puun mennessä. 

 

Laadunvarmistuksen loppuraportti tuli lupamääryksen 14 mukaan toimittaa 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle 28.2.2018 loppuun mennessä. Hakija 

esittää, että aikataulun mukaan loppuraportti toimitettaisiin 3 kuukautta siitä, 

kun pintarakenteet ovat valmistuneet. 

 

Aikaisemmassa ympäristöluvassa ei ole esitetty vakuutta kaatopaikan sul-

kemiselle. Vakuden suuruudeksi esitetään 125 000 euroa, joka vastaa arvioi-

dut kustannukset kaatopaikan tarkkailulle 30 vuoden aikana.  Täydennykses-

sä 31.10. 2017 hakija on esittänyt kuitenkin uuden vakuuslaskelman ja esit-

tää uudeksi vakuudeksi 875 000 euroa. 

 

Rakennustoimenpiteet 

 

Alueella tehtäviä sulkemistoimenpiteitä ovat muun muassa jätetäytön muo-

toilu ja pengertäminen, pintavesiojien kaivu sekä kaasun keräys- ja käsittely-

rakenteiden pintarakennekerrosten ja huoltoteiden rakentaminen suunnitel-

mien mukaisesti.  

 

Jätetäyttöalueen muotoilu 

Kaatopaikan pinta muotoillaan ennen pintaeristyskerrosten rakentamista vä-

hintään 1:20 kaltevuuteen siten, että korkeimmalta kohdaltaan jätetäytön 

muotoiltu yläpinta on tasolla + 35,00 m. Luiskat muotoillaan niin, että niiden 

kaltevuudet ovat 1:3 tai loivempia. Täyttöalueen muotoilu tehdään leikkaa-

malla jätetäyttöä luiskista ja sijoittamalla jätteet jätetäyttöalueen täytettäville 

alueille. Kaivetut massat krovataan puhtailla maa-aineksilla. 

 

Pintarakenteet 

Esipeittokerros 

  Maisemoitava alue muotoillaan ja tasataan suunnitelmapiirus-

  tusten mukaisesti. Esipeittokerroksen yläpinta toimii tiivistysker-

  roksen asennusalustana, joten sen tulee olla riittävän tasai-

  nen ja kantava. 

 

Tiivistyskerros  

  Käytettävästä bentoniittimatosta  laaditaan ennen materiaalin 

  käyttämistä mitoituslaskelmat. Laskelmilla osoitetaan, että ve-

  denläpäisevyys on riittävän pieni. 

 

Kuivatuskerros 

 Käytettävästä salaojamatosta laaditaan ennen materiaalin 

 käyttämistä vedenjohtavuuden mitoituslaskelmat ja selvitys sa-

 laojamattorakenteen pitkäaikaistoimivuudesta. Laskelmilla 

 osoitetaan, että salaojamaton kuivatuskapasiteetti on riittävä.  
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Maisemointikerros 

  Maisemointikerroksen kokonaispaksuus on vähintään 1000 

  mm. Kerros koostuu salaojamaton päälle tulevasta suojaker-

  roksesta (n. 150 mm), välikerroksesta (n. 550 mm) ja kasvuker-

  roksesta (n. 300 mm).  

   

Hakemuksen perustelut 

 

Voimassa olevan ympäristöluvan mukaisia pintarakennekerroksia ei pystytä 

toteuttamaan, koska käytettävissä oleva lentotuhka ei täytä pintarakenneker-

rokselle asetettuja tavoitearvoja. Bentoniittimatto- ja salaojamattorakenteet 

täyttävät voimassa olevassa ympäristöluvassa rakenteille annetut vedenlä-

päisevyys- ja vedenjohtavuusvaatimukset.  

 

Kaatopaikan lopullinen pintarakenne tehdään muotoillun jätetäytön päälle. 

Maisemointirakenteiden kerrospaksuudet eivät saa alittaa vähimmäisvaati-

muksia, jolloin kerrokset ovat käytännössä hieman paksummat kuin vähim-

mäisvaatimus, ja näin ollen maisemointirakenteiden lopullinen yläpinnan kor-

ko saattaa olla hieman teoreettista korkeampi. Kun käytetään bentoniitti- ja 

salaojamattorakenteita valmiin maisemoidun rakenteen teoreettinen pinta on 

päivitettyjen suunnitelmien mukaan noin tasolla +36,2.  

 

Uudessa suunnitelmassa kaasunkeräysyksiköiden määrää on vähennetty 

aiemman 13 kpl sijasta 7 kappaleeseen. Kaasunkeräysyksiköiden määrää 

on vähennetty, koska keräysrakenteita on syvennetty, jolloin ne keräävät 

kaasua tehokkaammin. 

 

Tarkkailun yhteenvetoraportti on toimitettu valvovalle viranomaiselle vuo-

den 2017 helmikuussa. 

 

Nykyisissä kaatopaikkojen ympäristöluvissa on määritelty asetettavaksi 

vakuus kaatopaikan jälkitarkkailutoimenpiteille. Yleisesti vakuuden suu-

ruudeksi on esitetty 30 vuoden jälkitarkkailun arvioituja kustannuksia. 

 

Esitetty rakentamisaika on riittävä sulkemistöiden ajoittamiselle kahden 

rakentamiskauden ajalle. 

   

ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN 

 
 Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen 
 

Maaperä- ja pohjavesiolosuhteista johtuen vaikutukset pohjaveden laatuun 

rajoittuvat itse kaatopaikka-alueelle. Kaatopaikan läheisyydessä ei ole pohja-

vesialueita eikä talousvesikaivoja. Toiminnasta ei ole aiheutunut eikä arvioida 

jatkossa aiheutuvan haitallisia vaikutuksia lähimmille pohjavesialueille. 
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Vaikutukset pintaveteen 

 
Kaatopaikalta laskevan ojaveden laatua on tarkkailtu sen sulkemisen jälkeen 

vuosittain. Kaatopaikan vaikutus näkyy varsinkin alueelta luoteeseen laske-

van ojaveden laadussa. Pohjoiseen laskevassa ojassa pitoisuudet ovat pie-

nemmät. Kaatopaikan vaikutus on selvemmin todettavissa kohonneina typpi- 

ja fosforipitoisuuksina. Myös sähkönjohtavuus ja kloridipitoisuus ovat kohon-

neita. Tarkkailun yhetydessä ei ole kuitenkaan mitattu virtaamia. 

 

  

RISKIT JA HÄIRIÖTILANTEET SEKÄ NIIHIN VARAUTUMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain 15 § mukaan luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on 

ennakolta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten 

tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seu-

rausten rajoittamiseksi.  

 

Lålbyn kaatopaikan sulkemistöihin liittyviä ympäristö- ja turvallisuusriskejä 

ovat painumat entisen lietealtaan kohdalla, alueella taaphtuvat sortumat sekä 

jätetäyttöön tehtävät kaivannot.  

 

Jätepenkereen keskellä ollut perunateollisuuden lietteiden lieteallas on kuiva-

tettu ja täytetty. Lietealtaan kohdalla kiinnitetään erityistä huomiota maise-

mointirakenteiden toteutukseen siten, että ehkäistään mahdolliset painumien 

aiheuttamat vauriot rakenteelle.  

 

Kaatopaikan sulkemisrakenteiden toteutuksessa kiinnitetään erityistä huo-

miota luiskakaltevuuksiin ja kaatopaikan rakenteiden stabiliteettiin. Luiskien 

muotoilussa noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisia luiskakaltevuuk-

sia. 

  

Suljettavan alueen pienentämiseksi jätetäyttöä muotoillaan siirtämällä jäteai-

nesta jätetäytön reunoilta keskelle. Jätetäyttöön tehtävissä kaivannoissa kiin-

nitetään erityistä huomiota työturvallisuuteen. Jätetäyttöä kaivettaessa huo-

mioidaan lisäksi mm. kaatopaikkakaasut ja jätteen hajoamisen aiheuttama jä-

tetäytön löyhtyminen. Työssä käytetään asianmukaisia suojavälineitä. Mikäli 

jätetäytön kaivun yhteydessä todetaan vaarallisia jätteitä, huolehditaan niiden 

asianmukaisesta käsittelystä ja urakoitsijalla on niiden osalta valmis toiminta-

ohje rakennustöiden alkaessa.  

 

 

KAATOPAIKKATOIMINNAN PÄÄTTÄMINEN  

 

Kaatopaikan sulkemisen jälkeen alueelle ei ole suunniteltu mitään jälkikäyt-

töä. Lålbyn kaatopaikka sijaitsee alueella, jolla ei ole maisemallista merkitys-

tä. Alueen maisemointi on kuitenkin merkittävä osa kaatopaikka-alueen sul-

kemisessa, koska muodostuvien suotovesien määrä vähenee haihdunnan 

kautta ja kaatopaikka sulautuu luontevammin ympäröivään maastoon. Kas-

vukerroksen sitomiseksi ja haihdunnan lisäämiseksi viherrakentamiseen käy-

tetään nopeakasvuista heinää ja nurmea.  

 



8 

 
Jälkitarkkailu  

Kaatopaikan vesiä on tarkkailtu pitkään. Tarkkailu toteutetaan voimassa ole-

vassa ympäristöluvassa (Nro 82/2014/1, dnro LSSAVI/43/04.08/2011) hy-

väksytyn Lålbyn kaatopaikan tarkkailuohjelma 2010-2015 mukaisesti. Yh-

teenvetoraportin tarkkailutulosten perusteella arvioidaan vesienkäsittelyn te-

hostamistarve ja tarkkailun tarve sekä päivitetään tarkkailuohjelmaa tarvitta-

essa. Tarkkailuohjelman muutokset hyväksyy Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskus. 

 

  
ESITYS VAKUUDEKSI 

Toiminnanharjoittaja esittää vakuuden suuruudeksi seuraavaa: 

 

- Muotoilutöiden, pintaeriste- ja kaasunkeräysrakenteiden rakentami-

sen vakuus 750 000 euroa. Vakuuden määrä perustuu kaatopaikan 

pinta-alaan n. 5 ha  ja arvioituihin rakennuskustannuksiin 15 eu-

roa/maisemoimaton m2.  

 

- Vakuus jälkihoitotoimien suorittamiseksi 125 000 euroa. Vakuuden 

määrä perustuu suljettavan kaatopaikan pinta-alaan n. 5 ha ja 30 

vuoden jälkitarkkailutoimenpiteiden arvioituun kustannukseen 2,50 

euroa/m2. 

 

- Vakuus yhteensä 875 000 euroa  

   
  Vakuuksia tarkistetaan jätetäyttöalueen pintarakenteiden valmistumisen jäl
  keen. 
 
 

HAKIJAN ESITYS LUPAMÄÄRÄYKSIKSI JA NIIDEN PERUSTELUT 

 

Hakijan esitys ympäristöluvan Nro 82/2014/1, dnro LSSAVI/43/04.08/2011 

uusiksi lupamääräyksiksi 1, 6, 8, 12, 14 ja 15 on esitetty alla.  

 

Nykyinen lupamääräys 1 (kappale 2):  

Kasvukerroksen pinnan ylin taso saa olla enintään + 36,0 metriä meren pin-

nan yläpuolella.  

 

Hakijan esitys ympäristöluvan uudeksi lupamääräykseksi 6 kappaleiksi 1-2:  

”Jätetäytön pinnan ylin taso saa olla enintään + 35,0 metriä meren pinnan 

yläpuolella”.  

 

Nykyinen lupamääräys 6 (kappaleet 1-3): Muotoillun ja tiivistetyn jätetäytön 

päälle alhaalta ylöspäin lukien on rakennettava vähintään seuraavat pintara-

kennekerrokset:  

- Optimivesipitoisuudessa tiivistetty lentotuhkarakenne, paksuus vähintään 

0,5 m. Lentotuhkaa saa käyttää rakenteessa enintään 31 000 m3 rtr (noin 30 

000 t);  

- Mineraalinen tiivistyskerros, paksuus vähintään 0,2 m, materiaalin veden-

läpäisevyyden k-arvon tulee olla pienempi kuin 1x10-8 m/s. Materiaalista on 

poistettava yli 32 mm:n kivet. Tiivistetyn mineraalisen tiivistyskerroksen kui-
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vatilavuuspaino on oltava vähintään 90 % parannetulla Proctorkokeella opti-

mivesipitoisuudessa saavutetusta maksimikuivatilavuuspainosta.  

- Kuivatuskerros, paksuus vähintään 0,3 m ja vedenläpäisevyys vähintään 

1x10-3 m/s. Kuivatuskerrokseen voidaan käyttää soraa, mursketta tai jätema-

teriaaleja; rengasrouhetta, lasimurskaa tai murskattua betonia. Jos kuivatus-

kerrokseen käytettävä materiaali on kokoonpuristuvaa, lisätään kuivatusker-

roksen paksuutta kokoon puristuman verran niin, että lopullisen rakenteen 

paksuus on 300 mm.  

- Suodatinkangas.  

- Kasvukerros, paksuus vähintään 1,0 m.  

- Nurmikko ja istutukset. 

 

Pintarakenne, johon kuuluu yhtenäinen, vähintään 0,5 metrin paksuinen kas-

vukerros, on rakennettava 31.12.2017 mennessä.  

 

Lopullinen pintarakenne istutuksineen, johon kuuluu vähintään 1 metrin pak-

suinen kasvukerros, on rakennettava 31.12. 2020 mennessä.  

 
Hakijan esitys ympäristöluvan uudeksi lupamääräykseksi 6 kappaleiksi 1-2:  

”Muotoillun ja tiivistetyn jätetäytön päälle alhaalta ylöspäin lukien on raken-

nettava vähintään seuraavat pintarakennekerrokset:  

- Esipeittokerros, paksuus vähintään 0,2 m. Esipeittokerroksessa voidaan 

käyttää lentotuhkaa, joka täyttää Vna 403/2009 peitetyn rakenteen raja-arvot 

tai maa-aineksia, jotka täyttävät Vna 214/2007 alemmat ohje-arvot.  

- Tiivistyskerros, bentoniittimatto, vedenläpäisevyys vähintään k<5*10-11 m/s 

tai k< 5*10-9 m3/m2/s ja joka vastaa 0,5 m paksuista tiivistyskerrosta, jonka 

vedenläpäisevyys on ≤ 1,0 x 10-9 m/s.  

- Kuivatuskerros, salaojamatto, jonka vedenläpäisevyys vastaa 0,3 m mine-

raalisista maa-aineksista tehtyä kerrosta, jonka vedenläpäisevyys on vähin-

tään 1x10-3 m/s.  

- Pintakerros, paksuus vähintään 1,0 m.  

- Suojakerros, #0-64 mm, paksuus vähintään 0,15 m, esim. puhtaita tai Vna 

214/2007 alemmat ohjearvot täyttäviä maa-aineksia tai soveltuvia jätemateri-

aaleja tai teollisuuden sivutuotteita.  

- Alaosa #0-300 mm, paksuus vähintään 0,55 m, esim. puhtaita tai Vna 

214/2007 alemmat ohjearvot täyttäviä maa-aineksia tai soveltuvia jätemateri-

aaleja tai teollisuuden sivutuotteita.  

- Yläosa, paksuus vähintään 0,3 m, esim. humusmaa tai komposti, johon li-

sätty kivennäismaata tai soveltuvia jätemateriaaleja tai teollisuuden sivutuot-

teita.  

- Nurmikko ja istutukset.  

 

Lopullinen pintarakenne istutuksineen on rakennettava valmiiksi 3 vuoden si-

sällä lupapäätöksen lainvoimaisuuden jälkeen.”  

 

Nykyinen lupamääräys 8:  

Kaatopaikkakaasujen keräämiseen ja käsittelyyn on rakennettava kaasunke-

räyskaivoja aikaisemmin esitettyjen piirustusten 67070175EW.102 ja 

67070175EW.302 mukaan. Piirustukset on tarvittaessa päivitettävä ja toimi-

tettava tiedoksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.  
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Hakijan esitys ympäristöluvan uudeksi lupamääräykseksi 8:  

”Kaatopaikkakaasujen keräämiseen ja käsittelyyn on rakennettava kaasunke-

räys- ja käsittelyrakenteita piirustusten 67070175EW-101B ja 67070175EW-

302A periaatteiden mukaisesti.”  

 

Nykyinen lupamääräys 12 

Lålbyn kaatopaikan tarkkailu on tehtävä tämän päätöksen liitteen Lålbyn kaa-

topaikan tarkkailuohjelma 2010-2015 mukaisesti. Tarkkailuohjelmaa voidaan 

tarvittaessa muuttaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksymällä taval-

la.  

 

Tarkkailun tuloksista vuosina 2010-2015 on tehtävä yhteenvetoraportti, johon 

kootaan kaikkien tarkkailukertojen analyysi- ja virtaamamittaustulokset. Ra-

portti on toimitettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle helmikuun 2016 

loppuun mennessä. Tulosten pohjalta arvioidaan vesienkäsittelyn tehosta-

mistarve ja tarkkailun tarve. 

  

Kaatopaikan tarkkailusta vuodesta 2016 eteenpäin on tehtävä esitys Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskukselle hyväksyttäväksi. Tarkkailusuunnitelma on toi-

mitettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle helmikuun 2016 loppuun men-

nessä. 

 

Hakijan esitys ympäristöluvan uudeksi lupamääräykseksi 12:  

”Lålbyn kaatopaikan tarkkailua jatketaan tämän päätöksen liitteen Lålbyn 

kaatopaikan tarkkailuohjelma 2010-2015 mukaisesti. Tarkkailuohjelmaa voi-

daan tarvittaessa muuttaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksymällä 

tavalla.  

 

Tarkkailun tuloksista vuosina 2010-2016 on tehtävä yhteenvetoraportti, johon 

kootaan kaikkien tarkkailukertojen analyysi- ja virtaamamittaustulokset. Ra-

portti on toimitettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle helmikuun 2017 

loppuun mennessä. Tulosten pohjalta arvioidaan vesienkäsittelyn tehosta-

mistarve ja tarkkailun tarve. 

  

Kaatopaikan tarkkailusta vuodesta 2017 eteenpäin on tehtävä esitys Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskukselle hyväksyttäväksi. Tarkkailusuunnitelma on toi-

mitettava Etelä- Pohjanmaan ELY-keskukselle helmikuun 2017 loppuun 

mennessä.”  

 

Nykyinen lupamääräys 14 (kappale 2) 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tulee toimit-

taa kunkin vaiheen jälkeen välittömästi raportti laadunvarmistuksesta. Loppu-

raportti on toimitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskukselle 28.2.2018 mennessä. 

 

Hakijan esitys ympäristöluvan uudeksi lupamääräykseksi 14 kappaleeksi 2:  

”Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tulee toimit-

taa kunkin vaiheen jälkeen välittömästi raportti laadunvarmistuksesta. Loppu-

raportti on toimitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskukselle kolme kuukautta pintarakenteiden valmistumisen jälkeen”. 
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Nykyinen lupamääräys 15:  

Kaatopaikka on lopetettava ja jälkihoidettava niin, ettei siitä pitkänkään ajan 

kuluessa aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle ja ympäristölle. Käytöstä 

poistettu kaatopaikka rakenteineen on pidettävä jatkuvasti kunnossa. Raken-

teiden kuntoa on seurattava säännöllisin tarkastuksin. Havaitut rakennevau-

riot on korjattava viipymättä.  

 

Kun seurannan ja tarkkailun perusteella on varmistettu, ettei kaatopaikka 

enää aiheuta riskiä terveydelle tai ympäristölle, voidaan jälkihoito ja tarkkailu 

lopettaa. Seurannan lopettamisesta on tehtävä ilmoitus valvontaviranomai-

selle.  

 

Hakijan esitys ympäristöluvan lupamääräykseksi 15 uuden kappaleen lisäys 

(kappale 3):  

”Toiminnanharjoittajan on asetettava vakuus, joka kattaa jälkitarkkailutoimen-

teiden kustannukset 30 vuoden ajan. Vakuuden vapauttaminen etenee tark-

kailukustannusten suorittamisen mukaisesti.”  

 

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 
Lupahakemuksen täydennykset 

  Lupahakemusta on täydennetty 7.10.2016 ja 31.10.2017. 

 
Lupahakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Kristiinankaupungin ja Länsi- ja Sisä-Suomen 

aluehallintoviraston ilmoitustauluilla 27.10. – 28.11.2016. Ympäristölupaha-

kemus on ollut kuulutusajan yleisesti nähtävillä Kristiinankaupungissa. 

 

Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia 

erityisesti koskee.  

Lausunnot  

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnot Kristiinankaupungin 

kaupunginhallitukselta, Kristiinankaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta 

ja terveydensuojeluviranomaiselta sekä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liiken-

ne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta. 

 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esittää lausun-

nossaan, että tiivistyskerros voidaan toteuttaa bentoniittimatolla, jonka ve-

denläpäisevyys tulee olla ≤ 5 x 10-11 m/s. ELY-keskus katsoo, että kuivatus-

kerros voidaan toteuttaa salaojamatolla, jonka rakennuskohteeseen riittävä 

vedenjohtavuus tulee varmistaa mitoituslaskelmilla. Kaatoapaikan peittämi-

sessä käytettävät geotekstiilit, tarvittavine mitoitus- ja stabiliteettilaskelmi-

neen, tulee ennen rakentamisena aloittamista esittää Etelä-Pohjanmaan 

ELY-keskukselle, joka tarkistaa, että suunnitelmat vastaavat ympäristölupa-

päätöstä. 

 

ELY-keskus esittää, että esipeittokerroksen vähimmäispaksuudeksi hyväksy-

tään hakijan esittämä 0,2 m ja enimmäispaksuudeksi 0,3 m. ELY-keskus kat-

soo, että esipeittokerroksen materiaalina voidaan käyttää maa-aineksia, jotka 

täyttävät VNA 214/2007 alemmat ohje-arvot, kuten hakija esittää. ELY-

keskus toteaa, että esipeittokerrokseen ei tule sijoittaa lentotuhkaa, koska 
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Lålbyn kaatopaikalle on jo sijoitettu huomattava määrä tuhkaa (Vahti-tietojen 

mukaan vuosina 1997-2006 yhteensä 167 000 tonnia). 

 

Hakija esittää jätetäytön kasvukerroksen pinnan alkukorkeuden nostoa + 

36,2 meren pinnan yläpuolelle, joka on 0,2 metriä korkeampi kuin aikaisem-

massa luvassa myönnetty korkeustaso. ELY-keskus ei näe estettä tason 

nostamiselle. Korkeustason nosto on perusteltua, koska samalla peitettävää 

kaatopaikan pinta-alaa saadaan muotoiltua pienemmäksi. 

 

Hakija esittää, että sulkemistöiden aikataulua pidennetään siten, että sulke-

mistyöt ovat valmiit kolmen vuoden kuluttua siitä kun lupapäätös on tullut 

lainvoimaiseksi. ELY-keskus esittää, että tiivistys- ja salaojakerrosten päälle 

rakennettava vähintään metrin paksuinen pintakerros toteutetaan viipymättä 

tiivistys- ja salaojakerroksen valmistuttua ja kaatopaikan sulkemistöiden tulisi 

olla valmiina 31.12.2020 mennessä. 

 

Hakija esittää, että kaasunkeräys- ja käsittelyrakenteiden määrä muutetaan 

uusien suunnitelmien mukaisesti seitsemään kappaleeseen. ELY-keskus pi-

tää esitettyä kaasunkeräys- ja käsittelyrakenteita riittävinä tämän kokoiselle 

kaatopaikalle. 

 

Kaatopaikan ympäristövaikutusten ja kuormituksen tarkkailun yhteenvetora-

portin toimittamiselle haetaan lisäaikaa helmikuun 2017 loppuun asti. ELY-

keskus huomauttaa, että Lålbyn kaatopaikan velvoitetarkkailun yhteenveto 

vuosilta 2010-2015 -raportti on toimitettu ELY-keskukselle 25.2.2016. ELY- 

keskus katsoo, että tarkkailu voi jatkua nykyisellään siihen asti, että kaato-

paikan sulkemistyöt ovat valmistuneet. Uusi tarkkailusuunnitelma tulee esit-

tää ELY-keskukselle samaan aikaan kuin jätetään kaatopaikan sulkemistöi-

den loppuraportti. 

 

Kaatopaikan sulkemistöiden laadunvarmistuksen loppuraportin toimittamises-

ta hakija esittää, että raportti tulee toimittaa ELY-keskukselle kolmen kuu-

kauden kuluttua siitä, kun pintarakenteet ovat valmistuneet. ELY-keskus to-

teaa, että em. raportit voidaan toimittaa esitetyllä aikataululla. 

 

Hakija on esittänyt vakuuden suuruudeksi 125 000 euroa, jonka hakija on ar-

vioinut kattavan kaatopaikan tarkkailun kustannukset seuraavan 30 vuoden 

ajan. ELY-keskus katsoo, että esitetty vakuuden määrä on riittävä, mutta 

huomauttaa samalla, että toiminnalla tulisi olla riittävä vakuus myös siihen 

saakka kunnes kaatopaikan pintarakenteet ovat valmistuneet.  

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Hakemuksesta ei ole esitetty muistutuksia eikä mielipiteitä. 

 

Hakijan kuuleminen ja vastine  

Hakijaa on kuultu annetusta lausunnosta 23.12.2016. Hakija toteaa vasti-

neessaan seuraavaa:  

 

ELY-keskus esittää, että esipeittokerroksen vähimmäispaksuudeksi hyväksy-

tään hakijan esittämä 0,2 m ja enimmäispaksuudeksi 0,3 m. ELY-keskus kat-
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soo, että esipeittokerroksen materiaalina voidaan käyttää maa-aineksia, jotka 

täyttävät VNA 214/2007 alemmat ohje-arvot, kuten hakija esittää. ELY-

keskus toteaa, että esipeittokerrokseen ei tule sijoittaa lentotuhkaa, koska 

Lålbyn kaatopaikalle on jo sijoitettu huomattava määrä tuhkaa (Vahti-tietojen 

mukaan vuosina 1997-2006 yhteensä 167 000 tonnia). 

 

Esipeittokerrosta ei tarpeettomasti tehdä ylipaksua ja esipeittokerroksen ma-

teriaalina hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan alueen nykyistä peittoker-

rosta. Esipeittokerros saatetaan kuitenkin jossain tapauksissa joutua teke-

mään paksummaksi. Tällaisia tapauksia voi olla mm. jos jätetäytön yläpin-

nassa on jätettä, joka vaatii paksumman peittokerroksen, ettei yläpuolisille 

mattorakenteille aiheudu vaurioita tai jos muotoilukerroksen paksuus on 

esim. 0,4 m eli nykyisen jätetäytön yläpinnan ja esipeittokerroksen alapinnan 

väliin ei pysty levittämään ohutta kerrosta muotoilujätettä. Edellä mainituista 

syistä hakija esittää, ettei esipeittokerrokselle määrätä luvassa ylärajaa. 

 

Tuhkan käyttö esipeittokerroksessa tukee uusiomateriaalien hyötykäyttöä. Li-

säksi tuhkan hyötykäyttö vähentää neitseellisten maa-ainesten kulutusta ver-

rattuna tilanteeseen, että esipeittokerros joudutaan tekemään puhtaista maa-

aineksista. Esipeittokerroksen vaatima teoreettinen materiaalimäärä, 0,2 m 

paksuudella laskettuna, on noin 10 000 m3, joka vastaa noin 14 000 tn tuh-

kaa. Alueen kokonaistuhkamäärä  ei siis merkittävästi lisäänny nykyisestä. 

Jätteenläjitysalue ja esipeittokerros peitetään tiiviillä pintarakenteella ja alu-

een ympäristövaikutuksia tarkkaillaan pitkään. Mikäli tuhka saadaan vierei-

seltä tuhkan läjitysalueelta, myös materiaalien kuljetukset ja kuljetuksista ai-

heutuvat päästöt ja vaikutukset likenneturvallisuuteen ovat vähäisemmät. 

Hakijan näkemyksen mukaan tuhkaa, joka täyttää VNA 403/2009 peitetyn ra-

kenteen raja-arvot, voidaan hyödyntää esipeittokerroksessa. 

 

Hakija on esittänyt, että jätetäytön kasvukerroksen pinnan alkukorkeuden 

nostoa + 36,2 meren pinnan yläpuolelle, joka on 0,2 metriä korkeampi kuin 

aikaisemmassa luvassa myönnetty korkeustaso. ELY-keskus ei näe estettä 

tason nostamiselle. Korkeustason nosto on perusteltua, koska samalla peitet-

tävää kaatopaikan pinta-alaa saadaan muotoiltua pienemmäksi. 

 

Hakija esittää, että ympäristöluvassa määritettäisiin kasvukerroksen yläpin-

nan maksimikorkeuden sijasta jätetäytön maksimilakikorkeus, joka hakemuk-

sen mukaan olisi + 35,0. Maisemointirakenteen yläpinnan lopullinen pinnan 

korkeus määräytyy rakennekerrosten mukaan. Rakennekerrokset eivät saa 

alittaa vähimmäisvaatimuksia, jolloin kerrokset ovat käytännössä hieman 

paksummat kuin vähimmäisvaatimus, ja näin ollen maisemointirakenteiden 

lopullinen yläpinnan korkeus saattaa olla hieman teoreettista korkeampi. Kun 

käytetään bentoniitti- tai salaojamattorakenteita valmiin maisemoidun raken-

teen pinta on päivitettyjen suunnitelmien mukaan lähellä tasoa +36,0. 

 

Hakija esittää, että sulkemistöiden aikataulua pidennetään siten, että sulke-

mistyöt ovat valmiit kolmen vuoden kuluttua siitä kun lupapäätös on tullut 

lainvoimaiseksi. ELY-keskus esittää, että tiivistys- ja salaojakerrosten päälle 

rakennettava vähintään metrin paksuinen pintakerros toteutetaan viipymättä 

tiivistys- ja salaojakerroksen valmistuttua ja kaatopaikan sulkemistöiden tulisi 

olla valmiina 31.12.2020 mennessä. 
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Hakijan näkemyksen mukaan kaatopaikan sulkemistöihin varatun ajan tulisi 

olla vähintään kolme vuotta ympäristöluvan lainvoimaiseksi tulemisen jäl-

keen. Mikäli lupa saa lainvoimaisuuden viimeistään 31.12.2017, on hakija 

samaa mieltä valmistusajankohdasta ELY-keskuksen kanssa. Sulkemistyöt 

aloitetaan rakentamissuunnitelmien laatimisella ja niiden hyväksyttämisellä 

ELY-keskuksella ympäristöluvan lainvoimaiseksi tulemisen jälkeen. Suunni-

telmien hyväksyttämisen jälkeen urakka kilpailutetaan ja urakan rakennusai-

kaa tulisi jäädä vähintään kaksi vuotta, pintarakenteen suuren pinta-alan ja 

massatarpeen vuoksi. 

 

Hakija on esittänyt vakuuden suuruudeksi 125 000 euroa, jonka hakija on ar-

vioinut kattavan kaatopaikan tarkkailun kustannukset seuraavan 30 vuoden 

ajan. ELY-keskus katsoo, että esitetty vakuuden määrä on riittävä, mutta 

huomauttaa samalla, että toiminnalla tulisi olla riittävä vakuus myös siihen 

saakka kunnes kaatopaikan pintarakenteet ovat valmistuneet.  

 

Lålbyn kaatopaikan pintarakenteiden rakentamisesta varten ei ole tarpeen 

asettaa jätelain ja ympäristönsuojelulain mukaista vakuutta. Hakija on riittä-

vän vakavarainen huolehtimaan kaatopaikan pintarakenteiden rakentamises-

ta. Lisäksi pintarakenteiden rakennussuunnittelu ja urakan kilpailutus aloite-

taan heti tämän lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemisen jälkeen, jolloin kaa-

topaikan pintarakenteet ovat täysin valmiit jo noin kolmen vuoden kuluttua lu-

vanvoimaan tulosta.  

 

ALUEHALLINTOVIRASTON PÄÄTÖS 

Ratkaisu  

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Kristiinankaupungin Tekni-

selle keskukselle ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisen ympäristöluvan Lål-

byn kaatopaikan sulkemisvaiheen toiminnan muuttamiseen sekä pintaraken-

teen rakentamisen määräajan pidentämiseen. 

 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto muuttaa Länsi- ja Sisä-Suomen 

aluehallintoviraston 23.4.2014 antamaa päätöstä nro 82/2014/1 

(LSSAVI/43/04.08/2011) siten, että päätöksen lupamääräykset 1, 6, 8, 12 ja 

14 muutetaan (muutokset/lisäykset kursiivilla, tekstin poistot yliviivattuna). Li-

säksi annetaan uudet lupamääräykset 6a, 6b ja 17. Lisäksi poistetaan tar-

peettomana olevana ensimmäinen kappale lupamääräyksestä 7. 

 

Ympäristölupapäätös nro 82/2014/1, joka on annettu 23.4.2014 jää näin 

muutettuna muilta osin voimaan. Lupamääräykset kuuluvat muutettuina ja 

päivitettyinä kokonaisuudessaan seuraavasti:   

 

 
Kaatopaikan pinnan muotoilua koskevat määräykset 

 
1. Kaatopaikan pinta on oltava asianmukaisesti esipeitetty ja muotoiltu vähin-

tään 5 % kaltevuuteen ennen pintaeristyskerrosten rakentamista. Lentotuh-

karakenteen ulkopuolella luiskien kaltevuuksien on oltava 1:3 tai loivempia. 

 

Muotoilun yhteydessä on varmistettava, että jätetäyttö on peitetty tarkoituk-

seen soveltuvasta materiaalista rakennetulla vähintään 0,2 metrin esipeitto-
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kerroksella. Muotoiluun ja esipeittoon saa käyttää tarkoitukseen aikaisemmin 

hyväksyttyjä jätemateriaaleja, joita saa hyödyntää rakentamisessa vain ta-

sauksen, muotoilun ja kantavuuden kannalta tarpeellinen määrä.  

 

Kasvukerroksen pinnan ylin taso saa olla enintään  + 36,2 metriä meren pin-

nan yläpuolella. 

 
 ------------------------------------------ 
 
Pintaeristyskerroksia koskevat määräykset 

 
 

6.    Pintarakenteen tiivistyskerros voidaan toteuttaa hakemuksen mukaisesti  

ohennettuna mineraalisena tiivistysmateriaalina bentoniitista. Käytettävän 

bentoniitin on oltava luonnonnatriumbentoniittia ja bentoniitin minimimäärä 

matossa on oltava 4 000 g/m2 0 %:n kosteudessa.  

Muotoillun ja tiivistetyn jätetäytön päälle alhaalta ylöspäin lukien on  

rakennettava vähintään seuraavat pintarakennekerrokset: 

 

- Esipeittokerros, paksuus vähintään 0,2 m, esim lentotuhkaa, joka täyt-

tää VNA 403/2009 peitetyn rakenteen raja-arvot tai maa-aineksia, jot-

ka täyttävät VNA 214/2007 alemmat ohjearvot. 

- Tiivistyskerros bentoniittimatosta, vedenläpäisevyys vähintään 

k≤*10-11 m/s tai k<5*10-9 m3/m2/s ja joka vastaa 0,5 m paksuista tiivis-

tyskerrosta, jonka vedenläpäisevyys on ≤ 1,0  x 10-9 m/s. 

- Kuivatuskerros salaojamatosta, vedenläpäisevyyden tulee vastata 0,3 

m paksuista mineraalisesta maa-aineksesta tehtyä kerrosta, jonka ve-

denläpäisevyys on k>10-3 m/s  

- Pintakerros, paksuus 1 m: 

• pintakerroksen alaosa eli salaojamaton suojakerros, # 0-

64 mm, paksuus vähintään 0,55 m, esim, puhtaita tai 

VNA 214/2007 alemmat ohjearvot täyttäviä maa-

aineksia 

• pintakerroksen välikerros, #0-300 mm, paksuus vähin-

tään 0,55 m, esim. puhtaita tai VNA 214/2007 alemmat 

ohjearvot täyttäviä maa-aineksia 

• pintakerroksen yläosa, paksuus vähintään 0,3 m, esim. 

humusmaa tai komposti, johon lisätty kivennäismaata. 

Materiaalien tulee täyttää VNA 214/2007 alemmat ohje-

arvot 

 

 

 Pintakerros on  toteutettava viipymättä tiivistys- ja salaojakerroksen valmistut-

tua. 

 

Sulkemistyöt sekä lopullinen pintarakenne istutuksineen, johon kuuluu vähin-

tään 1 metrin paksuinen kasvukerros, on oltava valmiit kolmen vuoden kulut-

tua siitä kun lupapäätös on tullut lainvoimaiseksi tai 31.12.2020 mennessä. 

 

Kasvukerrokseen käytettävä kivennäis- ja pintahumusmaa ei saa sisältää 

vaarallisia aineita. Jos kasvukerroksessa käytetään jätemateriaalia tai teolli-
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suuden sivutuotetta on materiaalien ympäristö- ja tekninen soveltuvuus kaa-

topaikalle selvitettävä riippumattomalla asiantuntijalla. 

 

Kasvukerrokseen voidaan käyttää Vapo Oy Teuvan kompostointilaitoksen 

humusmaata sekä perunoiden lajittelusta ja varastoinnista muodostuvaa 

maa-ainesta, mikäli massojen haitallisten aineiden pitoisuudet alittavat maa-

perän pilaantumiselle säädetyt VNA 214/2007 mukaiset alimmat ohjearvot. 

Kyseisiä materiaaleja voidaan välivarastoida alueella ennen niiden käyttöä 

kasvukerroksessa korkeintaan kolme vuotta. 

 

Suljetulle kaatopaikka-alueelle ei saa rakentaa rakennuksia eikä sijoittaa mui-

ta rakenteita, jotka voivat aiheuttaa kaatopaikan pintarakenteiden vaurioitu-

misriskiä tai vaarantaa rakenteiden pitkäaikaiskestävyyttä tai toimivuutta.  

 

Pintarakenteiden valmistuttua kaatopaikka-alue on maisemoitava ja alue on 

nurmettava ja istutettava tulevan käyttötarkoituksen mukaisesti. Kaatopaikal-

le saa istuttaa vain matalajuurisia kasveja eikä alueelle saa muodostua sel-

laista kasvillisuutta, jonka juuristo voi vaarantaa pintarakenteiden toimivuutta.  

 

6a.  Salaojamattorakenne on mitoitettava samalla periaatteella kuin kiviainekses-

ta rakennettava kuivatuskerros. Kerroksen kaltevuuden on oltava riittävä, jot-

ta vesi voidaan johtaa kerroksesta tehokkaasti vesienkeräilyjärjestelmään. 

Salaojamaton on oltava tarkoitettu käytettäväksi kaatopaikkarakentamisessa. 

Salaojamaton pitkäaikaiskestävyys vedenjohtokyvylle tulee todistaa.  

 

6b.  Kaatopaikan peittämisessä käytettävät geotekstiilit tarvittavine mitoitus- ja 

stabiliteettilaskelmineen sekä suunnitelma bentoniittimattorakenteen toteu-

tuksesta, on ennen rakentamisen aloittamista esitettävä Etelä-Pohjanmaan 

ELY-keskukselle, joka tarkistaa, että suunnitelmat vastaavat ympäristölupa-

päätöstä.  

 

7. poistettu tekstiä (kappale 1) 

 

 Kaatopaikan esipeittokerroksessa (tuhkarakenne) käytettävän lentotuhkan 

kaatopaikkakelopoisuus (kokonaisuuspitoisuudet ja liukoisuus) on oltava tie-

dossa. Vedenläpäisevyydessä tulee pyrkiä siihen, että k-arvo on pienempi 

kuin 10-7m/s (tavoite-arvo). 

 

Lentotuhkan kaatopaikkakelpoisuutta ja laaduntestausta on tehtävä kerran 

vuodessa PVO-Lämpövoima Oy:n laadunvalvontasuunnitelman mukaisesti. 

Hyödynnettävän tuhkan haitta-ainepitoisuudet ja liukoisuudet on tutkittava 

VNA 591/2006 liitteen 1 kohdassa 2 tuhkille perustutkimuksen asetetussa 

laajuudessa. Tuhkan haitallisten aineiden pitoisuus ja liukoiosuus eivät saa 

ylittää VNA 403/2009 liitteessä 1 säädettyjen peitetyn rakenteen raja-arvoja. 

 

Tulokset hyödynnettävien materiaalien ympäristökelpoisuudesta on toimitet-

tava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ennen niiden käyttämistä rakentee-

seen. 
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Kaasun käsittelyä koskevat määräykset 
 
8.  Kaatopaikkakaasujen keräämiseen ja käsittelyyn on rakennettava 7 kappalet-

ta kaasunkeräyskaivoja 21.4.2016 päivitettyjen piirustusten  

67070175EW.101B ja  67070175EW.302A mukaisesti.  

 
Tarkkailua, raportointia ja laadunvalvontaa koskevat määräykset 

 
 ---------------------------------------------- 

 

12. Lålbyn kaatopaikan tarkkailu on tehtävä tämän hakemuksen liitteen Lålbyn 

kaatopaikan tarkkailuohjelma 2010-2015 mukaisesti. Tarkkailuohjelmaa voi-

daan tarvittaessa muuttaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hyväksymällä 

tavalla. 

 

Uusi tarkkailusuunnitelma kaatopaikan sulkemisen jälkeisestä tarkkailusta on 

esitettävä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle hyväksyttäväksi samaan ai-

kaan kuin jätetään kaatopaikan sulkemistöiden loppuraportti.  

 

 ---------------------------------------------- 

 

14. Kaatopaikan sulkemiseen liittyvien rakenteiden laadunvarmistukseen kuuluu 

sekä käytettävien materiaalien että työn laadunvalvonta. Kaatopaikan pinta-

rakenteiden rakennustyön valvontaan on nimettävä ulkopuolinen riippumaton 

laadunvalvoja. Riippumattoman laadunvalvojan tulee varmistaa, että raken-

taminen tapahtuu kaatopaikan sulkemissuunnitelmaan liitettyjen rakennus-

työselityksen ja laadunvalvontasuunnitelman sekä tämän päätöksen lupa-

määräysten mukaisesti sekä työn tulos vastaa suunnitelmissa esitettyä ja lu-

pamääräyksissä vaadittua tasoa.  

 

Sulkemistöiden laadunvarmistuksen loppuraportti on toimitettava Etelä-

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 3 kuukautta siitä, 

kun pintarakenteet ovat valmistuneet. 

 

Vakuus 

17.  Luvansaajan on kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoi-

maiseksi tulosta asetettava 875 000 euron vakuus Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskukselle kaatopaikan asianmukaisen sulkemistoimenpiteiden, tarkkailun 

ja jälkihoitotoimenpiteiden varmistamiseksi. 

Vakuudeksi hyväksytään ammattimaisen rahoituslaitoksen takaus, vakuutus 

tai pantattu talletus ympäristönsuojelulain 59 – 61 § mukaisesti. Vakuuden 

antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, 

jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.   

Vakuuden summaa on mahdollista tarkistaa sulkemistoimien edetessä. 
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RATKAISUN PERUSTELUT 

  
 Luvan muuttamisen perustelut 
 

Kyseessä on toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten 

muuttaminen. Asia on käsitelty soveltuvin osin kuten ympäristölupahakemus. 

Asiasta on pyydetty valvontaviranomaisten lausunnot. 

 

Kaatopaikka on otettu käyttöön 1960-luvun lopussa, ja se on poistettu käy-

töstä vuonna 2001. Länsi-Suomen ympäristökeskus on päätöksellä LSU-

2002-Y-768/16.4.2003 myöntänyt Kristiinankaupungin Tekniselle keskukselle 

ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan Lålbyn kaatopaikan 

viimeistelytöille ja kaatopaikan pintarakennekerrosten rakentamiselle. Ympä-

ristölupa on muutettu 25.5.2010 päätöksellä LSSAVI/131/04.08/2010. Vuon-

na 2014 edellä mainittujen ympäristölupien lupamääräykset yhdistettiin ja 

korvattiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 23.4.2014 antamalla 

päätöksellä  dnro LSSAVI/43/04.08/2011. 

 
Ympäristönsuojelulain mukaan päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista kos-

kevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniik-

kaan. Aluehallintovirasto katsoo, että aikaisemman päätöksen mukaisesti hy-

väksytyt tiivistys- ja kuivatuskerrokset voidaan korvata tämän hakemuksen 

mukaisella bentoniitti- salaojamattorakenteella.  

 
 Selvitys muutetuista ja poistetuista lupamäääryksistä 
 

Ko 23.4.2014 myönnetyn ympäristöluvan lupmääryksiin 1, 6 ,8 ,12 ja 14 on 

tässä päätöksessä tehty muutoksia, jotka päasiassa liittyvät kaatopaikan kor-

keuteen ja pintarakenteeseen.  Lupamääräyksestä 7 on poistettu aikaisem-

min toteutettavaa tuhkarakennetta koskevat määräykset tarpeettomana. Lu-

pamääräykseen on jätetty kappaleet kaatopaikan esipeittokerroksessa käy-

tettävän lentotuhkan kaatopaikkakelpoisuudesta. Lisäksi on annettu kolme 

uutta lupamääräystä 6a, 6b ja 17. 

 

Ympäristönsuojelulain mukaan päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista kos-

kevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniik-

kaan. Aluehallintovirasto katsoo, että aikaisemman päätöksen mukaisesti hy-

väksytyt tiivistys- ja kuivatuskerrokset voidaan korvata tämän hakemuksen 

mukaisella bentoniitti- salaojamattorakenteella.  

 

Lupamääräysten perustelut   

 

Lupamääräys 1 

Lupamääräyksessä on määrätty kaatopaikan ylin korkeus. Kun annetaan 

määräys kaatopaikan lopullisesta korkeudesta varmistetaan samalla, että ka-

topaikan esipeittokerrokseen käytetään vain tarvittava määrä jätemateriaale-

ja. Kun käytetään bentoniitti- ja salaojamattorakenteita valmiin maisemoidun 

rakenteen pinta on hakemuksen mukaan tasolla + 36,2.  

 

Lupamääräyksessä määrätyn kaltevuuden saavuttamiseksi nykyistä kaato-

paikkapenkkaa on muotoiltava. Aluehallintovirasto katsoo, että kaatopaikan 
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lakikorkeuden nosto on hyväksi, koska samalla peitettävää kaatopaikan pin-

ta-alaa saadaan muotoiltua pienemmäksi.  

 

Kun esipeittoon ja muotoiluun käytetään osittain jätemateriaaleja kuten tuh-

kaa, niitä saa käyttää vain sen verran mikä on tarkoituksena kaatopaikan 

muotoilun aikaansaamiseksi. Aikasemman päätöksen mukaan tuhkaa saa 

käyttää tähän tarkoitukseen enintään 7000 t. 

 

Lupamääräykset 6, 6a ja 6b 

Aluehallintovirasto on hyväksynyt bentoniittimaton käytettäväksi tiivistysker-

roksen vaihtoehtoisena materiaalina lentotuhkarakenteen ja luonnon mineraa-

limaan sijasta. Bentoniittimatto on yleisesti kaatopaikkarakentamisessa käytet-

ty materiaali ja sen ominaisuudet ovat tiedossa. Bentoniittimaton käyttöä luon-

non mineraalimaan sijaan on tutkittu laajasti. Suomen ympäristökeskuksen 

oppaan mukaan (Kaatopaikan käytöstä poistaminen ja jälkihoito, ympäristö-

hallinnon ohjeita 1/2008) bentoniittimaton toiminnalliset ominaisuudet, suo-

jaustaso ja pitkäaikaiskestävyys vastaavat valtioneuvoston päätöksen kaato-

paikoista tarkoittamaa alkuperäistä rakennetta. Vastaavasti on hyväksytty sa-

laojamaton käyttöä kuivatuskerroksen sijaan. 

 
 

  ------------------------------------------ 

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt jatkoajan pintarakenteen hakemuksen mu-

kaisesti siten, että pintarakenne kokonaisuudessaan on valmis 3 vuotta siitä 

kun lupapäätös on saanut lainvoiman.  

 

------------------------------------------ 

 

Lupamääräys 8 

Aluehallintovirasto on tässä päätöksessä hyväksynyt muutoksen kaatopaikan 

kaasunkeräys- ja käsittelyrakenteiden lukumäärään hakemuksen mukaisesti. 

Kaasunkeräysyksiköiden määrää on vähennetty aiemman 13 kappaleen si-

jasta 7 kappaleeseen. Hakemuksen mukaan kaasunkeräysyksiköiden mää-

rää on vähennetty ja keräysrakenteita on syvennetty, ja näin ollen kaasun ke-

räys toimii tehokkaammin.  

 

------------------------------------------   

 

Lupamääräys 12 

Kaatopaikan tarkkailua on tarpeen jatkaa kunnes pintarakenteet on asianmu-

kaisesti rakennettu, jonka jälkeen hakemuksen liitteenä oleva tarkkailuohjel-

ma on uusittava. Tarkkailua tulee jatkaa siihen saakka, että jälkitarkkailu on 

hyväksytty.  

 

Tarkkailuohjelma voidaan aluehallintoviraston mukaan jättää samanaikaisesti 

kuin sulkemisen laadunvalvontaraportti. 

 

------------------------------------------ 
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    Lupamääräys 14 

Pintarakenteiden rakentamisen aikana on seurattava tarkasti rakentamista-

paa ja työn toteutusta. Määräys laadunvarmistusraportin toimittamisesta on 

annettu, jotta voidaan varmistua, että työt on suoritettu riittävällä huolellisuu-

della ja rakentamisessa on noudatettu lupamääräyksiä ja käytetty hyväksytyn 

suunnitelman mukaisia rakennusmateriaaleja.  

 

Aluehallintovirasto on tehnyt muutoksen lupamääräykseen siten, että täsmäl-

lisen päivämäärän sijasta on määrätty, että loppuraportti on toimitettava val-

vontaviranomaiselle kolme kuukautta pintarakenteiden valmistumisen jäl-

keen.  

 

----------------------------------------------   

 

 Lupamääräys 17 

Lålbyn kaatopaikalle ei ole aikaisemmin määrätty vakuutta. Aluehallintoviras-

to on asettanut vakuuden sulkemistoimenpiteiden varmistamiseksi, kuten 

ympäristönsuojelulain 59 - 61 §:ssä asiasta on säädetty.  

 

Kaatopaikan vakuuden on katettava kaatopaikan sulkemisen jälkeisestä seu-

rannasta ja tarkkailusta sekä suotovesien ja -kaasujen käsittelystä ja muusta 

jälkihoidosta aiheutuvat kustannukset vähintään 30 vuoden ajalta. Vakuuden 

määrän on jatkuvasti vastattava mahdollisimman hyvin toiminnan lopettamis-

kustannuksia sekä kaatopaikan jälkihoitovaiheen kustannuksia. 

 

Hakijan esityksen mukaan vakuuden määrä perustuu suljettavan kaatopaikan 

pinta-alaan n. 5 ha ja 30 vuoden jälkitarkkailutoimenpiteiden arvioituun kus-

tannukseen 2,50 euroa/m2.  

 

 

VASTAUS LAUSUNNOISSA JA VASTINEESSA ESITETTYIHIN  VAATIMUKSIIN 

 

 Lausunnossa esitetyt asiat on käsitelty lupamääräyksiä annettaessa ja otettu 

huomioon lupamääräyksistä ja päätöksen perusteluista ilmenevällä tavalla. 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on lausunnossaan ottanut kantaa esipeitto-

kerroksessa käytettävään materiaaliin ja siihen, että kivihiilivoimalassa synty-

nyttä tuhkaa ei saisi käyttää esipeittotarkoitukseen. Hakija on vastineessaan 

esittänyt, että tuhkan käyttö esipeittokerroksessa tulisi sallia. Aluehallintovi-

rasto toteaa, että nyt haettavassa luvassa haetaan muutosta muun muassa 

valmiin pintarakenteen maksimikorkeuteen eikä tässä ratkaisussa enää oteta 

kantaa esipeittokerroksessa käytettävään materiaaliin. Tuhkan käytön salli-

minen esipeittokerroksessa on ratkaistu Länsi-Suomen ympäristökeskuksen 

antamassa päätöksessä LSU-2002-Y-768/16.4.2003. Lålbyn kaatopaikan 

pinnan muotoilussa voidaan käyttää aikaisemmin hyväksyttyjä materiaaleja 

kuten lentotuhkaa ja puhtaita maa- ja kiviaineksia. Lisäksi kun esipeittoker-

rokseen käytetään viereiseltä tuhkakaatopaikalta saatavaa materiaalia välte-

tään materiaalien kuljetuksesta aiheuttamia päästöjä. Tuhkien hyödyntämi-

nen esipeittokerroksessa on myös jätelain hierarkian mukaista. 

 

Tuhka on tiivis materiaali, ja vaikka kaatopaikalle on jo sijoitettu suuria mää-

riä tuhkia (ELY-keskuksen lausunnon mukaan 167 000 tonnia), niiden ei ole 
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tarkkailun mukaan todettu aiheuttavan vaikutuksia pinta- tai pohjaveteen. 

Aluehallintovirasto katsoo, että tiivistyskerroksen alapuolella oleva esipeitto-

kerros on oltava mahdollisimman tiivis ja tuhkakerroksella estetään sade- ja 

pintavaluntavesien imeytymistä jätemassaan.  

 

LUVAN VOIMASSAOLO 

 

Päätöksen voimassaolo 

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.  

 

Muutettavat ja lisättävät lupamääräykset 

 

Tällä päätöksellä korvataan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 

23.4.2014 antaman päätöksen Dnro LSSAVI/43/04.08/2011 lupamääräykset 

1, 6, 7, 8, 12 ja 14. Lupamääräykset 6a, 6b ja 17 on lisätty.  

 

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen 

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 noudatetta-

va. (YSL 70 §)  

 

 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päättymisen jälkeen, jos päätök-

seen ei haeta muutosta valittamalla. 

 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27, 52, 58, 59-61, 89, 190, 235 § 

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (423/2015) 

Jätelaki (646/2011) 8 § 

Valtioneuvostonasetus kaatopaikoista (331/2013) 

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2016 

(1524/2015) 

 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Tästä päätöksestä peritään maksua 4 200 euroa. Lasku lähetetään myö-

hemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. 

 

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan lupahakemuksen käsittelystä peritään 

maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperus-

telaissa (150/1992) säädetään.   

 

Tämän lupahakemuksen vireille tullessa olleen valtioneuvoston asetuksen 

(1524/2015) aluehallintoviraston maksullisista suoritteista vuonna 2016 mak-
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sutaulukon mukaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan ympäristöluvan käsit-

telystä perittävän maksun suuruus on 21 700 euroa. Lupamääräysten muut-

tamista koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 

30 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Koska tämä hinta olisi ollut lu-

van käsittelyn vaatiman työmäärän perusteella kohtuuttoman korkea peritään 

asian käsittelystä tuntimaksu, jonka suuruus on 60 €/t. Tämän päätöksen 

valmisteluun on käytetty 70 tuntia.  

 

 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviras-

ton ilmoitustaululla. Päätöksestä tiedotetaan julkisesti kuuluttamalla Kristii-

nankaupungin virallisella ilmoitustaululla. Lisäksi päätös julkaistaan interne-

tissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa (www.avi.fi/lupa-tietopalvelu). 

 

 

JAKELU 

Päätös 

  Kristiinankaupunki/Tekninen keskus 

 

Tiedoksi (sähköisesti) 

 Hakija 
Kristiinankaupungin kaupunginhallitus  

Kristiinankaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 

Kristiinankaupungin terveydensuojeluviranomainen 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  

Suomen ympäristökeskus  

 

Ilmoitus päätöksestä 

Tieto päätöksen antamisesta ilmoitetaan erikseen niille, joille on annettu tieto 

hakemuksen jättämisestä sekä niille, jotka ovat esittäneet hakemuksen joh-

dosta muistutuksia tai vaatimuksia. 

http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
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MUUTOKSENHAKU 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-

oikeuteen.  

 

LIITTEET 

 Valitusosoitus 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Christel Engman-Andtbacka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lövdahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Christel Engman-Andtbacka ja 

esitellyt ympäristöylitarkastaja Maria Lövdahl 

 

 

   



 

VALITUSOSOITUS  LIITE 
 

 
Valitusviranomainen Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan 

hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samas-
sa järjestyksessä kuin pääasiasta.  

 
Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä 

sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 28.12.2017. 
 
Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka 

tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympä-
ristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat 
ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka 
alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomai-
nen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuoje-
luviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.  

 
Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 
- valittajan nimi ja kotikunta 
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa 

koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttu-
vat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, 
sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi) 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää 

toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla) 
 

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 
-   asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-

 semmin toimitettu viranomaiselle 
 -    mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys           

 asiamiehen toimivallasta 
 
Valituksen toimittaminen 
 
 Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Vali-

tuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai 
sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytet-
tävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päi-
vänä ennen virka-ajan päättymistä. 

  
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 
 
 käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
  postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 
 puhelin:   029 56 42780 
 faksi:   029 56 42760 
 sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi  
 aukioloaika:   klo 8–16.15 
 
Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeuden-

käyntimaksu on 250 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista 
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei 
myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on 
muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija, ja mak-
su on valituskirjelmäkohtainen. 


