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KANTOJÄRVEN METALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPA ULKONA TAPAHTUVALLE SUIH-
KUPUHALLUKSELLE TILOILLA 851-21-100-8 JA 851-21-148-2 SEKÄ LUPA TOIMIN-
NAN ALOITTAMISEEN MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA 
 
 

Valmistelijat vs. ympäristönsuojelusihteeri Minna Karhunen ja vs. 
ympäristötarkastaja Lea Törmä: 

 

ASIA  Kantojärven Metalli Oy hakee ympäristölupaa suihkupuhalluksel-
le. Lisäksi haetaan lupaa aloittaa työt ennen lupapäätöksen lain-
voimaiseksi tuloa. 

 

HAKIJA Kantojärven Metalli Oy 
Lohelankatu 8 
95450 Tornio 
Liike- ja yhteisötunnus: 1839304-1 
 
Yhteyshenkilö 
Marko Kaarakka 

 puh. 040 5260 528 
etunimi.sukunimi@kjm.fi 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
 

 Kantojärven Metalli Oy harjoittaa suihkupuhallus- ja maalaustyötä 
sekä metallirakentamista Tornion kaupungissa Pirkkiön kaupun-
ginosassa osoitteessa Lohelankatu 8 tilalla 851-21-100-8 ja osal-
la tilasta 851-21-148-2. Tontin omistaa Tornion kaupunki, jolta 
Kantojärven Metalli Oy on vuokrannut sen.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

  
 Ympäristönsuojelulain 27 §:n ja siinä mainitun liitteen 1 taulukon 

2 kohdan 14 b mukaan pysyvällä, ulkona sijaitsevalla laitosmai-
sella suihkupuhalluspaikalla tulee olla ympäristölupa. 
 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
  
 Toimivaltainen viranomainen on ympäristönsuojelulain 34 § 2 

momentin ja valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 §:n 13 b 
mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Tornion 
kaupungissa toimii Meri-Lapin ympäristölautakunta. 
 

ASIAN VIREILLETULO 
 

 Ympäristölupahakemus on tullut vireille 17.8.2016. Hakemusta on 
täydennetty 22.8.2016, 21.9.2016 sekä 18.11.2016. [1, 2] 
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TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
 

 Asemakaavassa tila 851-21-100-8 on alue on merkitty toimitilara-
kennusten korttelialueeksi (KTY) ja tila 851-21-148-2 on merkitty 
liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamat-
tomien teollisuusrakennusten korttelialueeksi (KTY). 

 
Tontit on vuokrattu Tornion kaupungilta. Tontin 100-8 vuokra-aika 
päättyy vuonna 2030 ja tontin 148-2 vuonna 2018. 
 

TOIMINNAN SIJAINTI JA SEN YMPÄRISTÖ 
 

 Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähimmät naapurit 
ovat Kromilaakson teollisuusalueella toimivat Tornion KaMa-
Palvelut Oy ja Faumek Oy, jotka harjoittavat myös metallialan te-
ollista toimintaa. Lähimmät asuinkiinteistöt ovat noin 100 metrin 
etäisyydellä Kantojärven Metalli Oy:n toiminta-alueesta länteen 
rautatien toisella puolella. Pohjoisessa lähimmät asuinrakennuk-
set ovat noin 200 metrin päässä. 
 

TOIMINTA Yleiskuvaus 
 Kantojärven Metalli Oy harjoittaa metallirakenteiden valmistus-, 

suihkupuhallus- ja pintakäsittelytöitä Pirkkiön teollisuusalueella si-
jaitsevissa teollisuushalleissa. Kaikki valmistus pyritään tekemään 
sisällä. Tuotantokapasiteetti on noin 1000 tn/a. Toimintaa harjoi-
tetaan pääsääntöisesti klo 6 – 18. [1, 3] 

 
 Suihkupuhallusta tehdään umpinaisessa konttisuojakatoksessa ja 

ulkona. Suihkupuhallus tehdään sorapintaisella alueella. Toimin-
ta-aika on yleensä klo 8 – 16, poikkeustapauksissa iltaisin ja vii-
konloppuna. Suihkupuhallus aineena käytetään luonnonhiekkaa. 
Tulevaisuudessa puhallusaineena saatetaan käyttää myös kuo-
naa. Ulkona ei suihkupuhalleta, jos tuulee idästä. Suihkupuhallus-
ta ei tulla tekemään Lohelantien länsipuolella olevalla tontilla. Pin-
takäsittely tehdään sandwich –elementeistä rakennetussa liikutel-
tavassa tilassa sekä Best-hallissa, jossa on asfaltoitu lattia. Pinta-
käsittelyaineiden kulutus on noin 1500 l/a. Veden kulutus on noin 
150 m

3
/a. [1, 2, 3] 

 
Polttoaine säilytetään lukitussa 2,5 m

3
:n farmitankissa. Polttoai-

neen kulutus on noin 10 m
3
/a. Sähköä käytetään hitsaukseen ja 

lämmitykseen. Kompressori on sähkökäyttöinen, mutta sen rik-
koutuessa käytetään polttomoottorikompressoria. [1] 

 
 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 
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 Päästöt ilmaan 
Suihkupuhallus aiheuttaa pölyämistä. Pölyn aiheuttamia haittoja 
on pyritty vähentämään konteista rakennetulla seinällä, joka estää 
ulkona pölyn leviämistä. Jatkossa suihkupuhallus tehdään pää-
asiassa eristetyssä Best-hallissa. Pintakäsittelyssä käytetään 
pääsääntöisesti vesiohenteisia tuotteita. Maalaamoon tulee kier-
rättävä ilmanvaihto. Työkoneista aiheutuu jonkun verran pako-
kaasupäästöjä. [1, 2] 
 

Melu 
Melupäästöt ovat teollisuusalueella rajalliset. Melua aiheutuu 
yleensä arkisin klo 8.00 – 16.00 välisenä aikana. Tilapäisesti me-
lua voi aiheutua muinakin aikoina. Melun leviäminen pyritään mi-
nimoimaan siten, että puhallus suoritetaan puhallussuojassa ja 
sen välittömässä läheisyydessä suihkupuhallussuojan ja konteista 
rakennetun seinän takana. Best-halli, jossa suihkupuhallus tul-
laan tekemään, eristetään 100 mm sandwich-elementillä. [1, 2] 
 

Jätteet 
Suihkupuhalluksesta syntyy puhallusjätettä noin 30 000 kg vuo-
dessa. Metallijäte toimitetaan kierrätykseen. Talousjätteiden kul-
jettamisesta on tehty sopimus jätteenkuljetusyrityksen kanssa. [1, 
3] 

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 
Lupahakemuksesta on kuulutettu 23.8.-23.9.2016 Tornion kau-
pungin ilmoitustaululla ja internetissä Tornion kaupungin sivuilla. 
Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Tornion kaupungintalolla 
samana aikana. Hakemuksesta on ilmoitettu Kemi-Tornio-
kaupunkilehdessä 31.8.2016. Hakemuksesta on erikseen annettu 
tieto kiinteistöjen rajanaapureille sekä lähimmille asuinkiinteistöil-
le. Kirjeet postitettiin 24.8.2016. 

 

Tarkastus kiinteistöllä 
Vs. ympäristönsuojelusihteeri Minna Karhunen ja terveystarkasta-
ja Tarja Rosenqvist tekivät tarkastuksen kiinteistölle 13.9.2016. 
Tarkastuksella oli mukana Kantojärven Metalli Oy:n toimitusjohtaja 
Marko Kaarakka. Tarkastuksella todettiin mm. seuraavaa: Kanto-
järven Metalli Oy harjoittaa konepajatoimintaa ja toimittaa pääasi-
assa teollisuuden tarvitsemia metallitöitä. Suurimmat toimitetut 
metallikappaleet ovat olleet noin 700 tonnia. Kaikki valmistus pyri-
tään tekemään sisällä. Suihkupuhallukselle on tehty konttikatos 
pihalle. Suihkupuhallusta ei tulla tekemään Lohelantien länsipuo-
lella olevalla tontilla. Sinne tulee vain maalausta. Toimintaa harjoi-
tetaan pääsääntöisesti klo 6-18. Joskus toimintaa on harjoitettu 
myöhemminkin. Tänä aikana toiminnasta aiheutuu metallin koli-
naa. Suihkupuhallusta tehdään pääsääntöisesti klo 8-16. Maala-
usta tehdään Best-hallissa toukokuusta syyskuuhun. Suihkupuhal-
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luksesta syntyy puhallusätettä noin 30 000 kg vuodessa. Suihku-
puhallusta on tehty sorapintaisella alueella ja suihkupuhalluksen 
puhallushiekka on tällä alueella. Puhallusjäte on tarkoitus toimittaa 
asianmukaiseen käsittelyyn. Tarkastuksen aikaan suihkupuhallus-
ta ei tehty ulkona, vaan konttikatoksessa. Kaarakan mukaan suih-
kupuhalluksesta pöly leviää ulkona kymmeniä metrejä, mutta suu-
rin osa siitä jää tontille. Ulkona ei suihkupuhalleta, jos tuulee idäs-
tä. 
 
Liikennettä toiminta-alueelle on päivittäin noin yhden raskaan ajo-
neuvon verran. Tontilla on koneiden tankkausta. Tankkauspiste ja 
polttonestesäiliö eivät ole asianmukaisia. Säiliö ja tankkauspiste 
ovat asfalttialueella, mutta alue ei ole riittävän suuri. Säiliössä ei 
myöskään ole valuma-allasta. Kaarakka totesi, että piste uusitaan 
mahdollisimman pian.  
 
Hallissa metallia työstetään mm. plasmaleikkurilla ja hitsaamalla. 
Kerrallaan tontilla on enintään 25 pulloa hitsauskaasuja ja 14 pul-
loa happea. Tiloissa oli sammuttimia sekä paloposti tulipalojen va-
ralta. 
  

Lausunnot , muistutukset ja hakijan vastine 
Hakemuksesta on pyydetty Tornion kaupungin kaavoittajan ja ym-
päristöterveysvalvonnan lausunnot. Hakemuksesta on tiedotettu 
myös Tornion kaupunkia maanomistajana.  
 
Tornion kaupungin kaavoitus ja mittaustulosalue toteaa lausunto-
naan, ettei luvan myöntämiselle ole maankäytöllisiä esteitä. 
 
Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristöterveysvalvonta toteaa 
lausunnossaan mm. seuraavaa: 
” Kantojärven Metalli Oy on jättänyt Meri-Lapin ympäristölauta-
kunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölu-
pahakemuksen. Hakemus koskee hiekkapuhallusta Tornion kau-
pungissa Pirkkiön kaupunginosassa tiloilla 851-21-100-8 ja 851-
21-148-2, osoitteessa Lohelankatu 8, 95450 Tornio. Hiekkapuhal-
lusta tehdään luonnonhiekalla kontissa ja ulkona. Umpinainen 
konttisuojakatos rajoittaa toiminnasta aiheutuvaa melua ja pölyä-
mistä. Ulkona katetussa tilassa tapahtuvan hiekkapuhalluksen 
toiminta-aika on yleensä klo 8 - 16, poikkeustapauksissa toimintaa 
on myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

 
Kantojärven metalli Oy:n tiloja tarkastettaessa 13.9.2016 tuli esille, 
että tontille 851-21-148-2 rakennettavassa Best-hallissa ei tehtäisi 
hiekkapuhallusta vaan maalaustoimintaa. Hiekkapuhallus tapah-
tuisi tontilla 851-21-100-8 sijaitsevissa pressuovisissa teräskon-
teissa  Best-hallin vieressä sekä olemassa olevassa Best-hallissa. 
Toiminnanharjoittaja kertoi hiekkapuhallusta suoritettaessa otetta-
van huomioon, että hiekkapöly ei pääse kulkeutumaan piha-
aluetta kauemmaksi huomioiden mm. tuulen suunta ja tuulen voi-
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makkuus. Hiekkapuhalluksen tuloksena syntyvä ”jätehiekka” oli le-
vittäytynyt piha-alueelle tasaiseksi kerrokseksi.  
 
KTY-kaavamerkinnän mukaan (toimitilarakennusten korttelialue) 
tontilla 851-21-100-8 on sallittua edellä mainitun mukainen toimin-
ta. Hiekkapuhallustoiminnan etäisyys lähimmästä asuinkiinteistös-
tä on noin 270 m. 

 
Lohelan kadun toiselle puolelle, tontille 851-21-148-2 suunnitteilla 
olevat Best-halli sijaitsisi lähimmillään noin 100 m:n etäisyydellä 
asuinkiinteistöistä. Asuinalueen ja tilan väliin sijoittuu puistoalue ja 
rautatie. KTY-kaavamerkinnän mukaan alue on liike- ja toimistora-
kennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusra-
kennusten korttelialuetta. Alueen läheisyyteen kaavoitetulla oma-
kotitaloalueella on kaavamääräys 35 desibelistä (dB). Merkintä 
osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennusten ul-
koseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden äänieristävyy-
den liikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dB(A). Hiekka-
puhallusta suoritettaessa syntyy melua, jonka melutasosta ei ole 
tarkempaa tietoa. Teräsrakenteiden valmistuksesta syntyy myös 
melua, jonka vuoksi työtilojen ovet kehotetaan pitämään kiinni, jot-
ta melutaso lähimmällä asuinalueella ja asuinkiinteistöissä ei nou-
sisi yli sallittujen ohjearvojen. Toiminnanharjoittajan olisi hyvä sel-
vittää mittauksin millaisesta melutasosta on kyse lähimmällä 
asuinalueella silloin kun työt ovat käynnissä. Viereisellä eri toimin-
nanharjoittajan tontilla on myös teollista toimintaa, joten mittauk-
sen suorittaminen tulisi tehdä suunnitelmallisesti.  

 
Terveydensuojelulain (763/1994) 2 §:n mukaan elinympäristöön 
vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että vä-
estön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään. Elinympäris-
töön vaikuttavaa toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshait-
tojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. Hiekkapuhal-
lus- ja maalaustoiminnasta sekä teräsrakenteiden valmistuksesta 
ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle ja ympäristölle. 

 
 Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen 

(545/2015), 12 §:ssä on annettu asunnon tai muun oleskelutilan 
terveydellisten olosuhteiden todentamiseen sisämelun päivä- ja 
yöajan keskiäänitasoon sovellettavat melun toimenpiderajat. 
Asuinhuoneiden ja oleskelutilojen päiväajan (klo 7 - 22) keskiääni-
tason toimenpideraja on 35 dB ja yöajan keskiäänitaso (klo 22 – 
7) 30 dB. Muissa tiloissa ja keittiössä päivä- ja yöajan keskiääni-
taso on 40 dB.” 
 
Määräaikaan mennessä hakemuksesta tuli kaksi kirjallista muistu-
tusta.  
 
Markku Auno ja Sari Pörhölä-Auno toteavat muistutuksessaan, 
että toiminta sijoittuu asemakaavan mukaan toimitilarakennusten 



6(14) 

korttelialueelle, jolle voidaan rakentaa liike- ja toimistorakennuksia 
sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuusrakennuksia. 
Lupahakemuksessa esitetty toiminta ei ole asemakaavan mukais-
ta. Hiekkapuhallus aiheuttaa jatkuvaa melua ja pölypäästöjä ym-
päristöön. Hiekkapuhalluksen äänet ovat jo nyt häiritseviä, vaikka 
melulähteet sijaitsevat kauempana asutuksesta. Muistutuksessa 
tuodaan myös esille, että ympäristölupahakemuksessa on virheel-
lisesti todettu lähimpien asuinrakennusten sijaitsevan 300-500 
metrin päässä toiminnasta. Tila 851-21-148-2 on 80 metrin pääs-
sä lähimmästä asuinrakennuksesta ja 80-150 metrin säteellä on 
yli 10 taloa. Koko Haukiojan asutusalue, jossa sijaitsee kymmeniä 
omakotitaloja ja useita rivitaloja, on alle 300 metrin päässä tilasta. 
 
Matti ja Sanna Majala toteavat muistutuksessaan, että suunnitel-
lun Best-hallin sijaintitila on noin 80 metrin päässä lähimmistä 
asutusalueen taloista ja asuinalueella on kymmeniä omakotitaloja 
sekä rivitaloja. Kyseiset tontit eivät heidän mielestään sovellu 
missään tapauksessa hiekkapuhallustoimintaan. Hiekkapuhallus 
aiheuttaa jatkuvaa melua, joka alentaa alueen viihtyvyyttä, ja 
etenkin iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuva hiekkapuhallus häirit-
see. Hiekkapuhalluksen äänet ovat jo tänä päivänä häiritseviä ko. 
alueelta, vaikka melulähteet sijaitsevat kauempana. Muistutuk-
sessa kysytään melutasojen selvittämisestä ja pressukankaisen 
best-hallin sopivuudesta keinoksi alentaa melutasoa. Hiekkapu-
hallus aiheuttaa myös pölypilven, joka kulkeutuu ilman mukana. 
Tämänlaajuinen teollinen hiekkapuhallus vaatii jo kunnon suoda-
tusjärjestelmät ja toimimisen tiiviissä ja äänieristetyssä hallissa. 
Maalauksesta aiheutuu erittäin voimakasta hajua. Maalaustilat 
täytyy varustaa tarkoitukseen soveltuvilla suodattimilla. Hiekkapu-
hallus ja maalaus aiheuttavat päästöjä, jotka sisältävät terveydelle 
vaarallisia aineita, mm pienhiukkasia ja VOC-päästöjä. 
 
Hakijalle on annettu mahdollisuus vastineen antamiseen lausun-
tojen ja muistutusten johdosta. Hakija ei antanut vastinetta. 

  

 

VIRANOMAISEN RATKAISU 
 

 Meri-Lapin ympäristölautakunta tutkii hakemuksen ja myöntää 
Kantojärven Metalli Oy:lle suihkupuhallusta koskevan ympäristö-
luvan kiinteistöille 851-21-100-8 ja 851-21-148-2. Toimintaa tulee 
harjoittaa hakemuksessa esitetyn mukaisesti noudattaen seuraa-
via lupamääräyksiä. 
 

LUPAMÄÄRÄYKSET 

 

 Toiminnan sijainti  
 1. Ympäristölupahakemuksessa [1, 2] esitettyä suihkupuhallusta 

ja maalausta sekä niihin liittyviä toimintoja saa harjoittaa kiinteis-
töillä 851-21-100-8 ja 851-21-148-2. Kevytrakenteisessa hallissa 
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tai ulkona tehtävä suihkupuhallus tulee hakijan ilmoittaman mu-
kaisesti tapahtua vain tilalla 851-21-100-8. Tilalle 851-21-148-2 
voi sijoittaa muita vähemmän esimerkiksi melua aiheuttavia toi-
mintoja, kuten maalausta kevytrakenteisessa hallissa tai varas-
tointia. (YSL 11, 52 §; YSA 15 §) 

 

 Pilaantumisen ehkäiseminen 
2. Suihkupuhalluksen tulee tapahtua sisätiloissa, suljettujen ovien 
takana aina, kun se on mahdollista. Suihkupuhallusalueella on 
aina oltava tiivis alusta, josta alustalle laskeutunut suihkupuhal-
lusjäte voidaan poistaa. (YSL 7, 11, 16, 20, 52 §, YSA 15 §) 
 
3. Toiminnanharjoittajan on estettävä tehokkaasti sekä sisätilois-
sa että ulkona suihkupuhalluksessa ja muussa toiminnassa muo-
dostuvan pölyn ja hajun leviäminen ympäristöön. Ulkona puhallet-
taessa käytettävän puhallusaineen tulee olla laadultaan mahdolli-
simman vähän pölyävää. Pölyn leviämistä tulee ehkäistä esimer-
kiksi pressuilla tehtävällä koteloinnilla tai puhalluspaikan seinära-
kenteilla. Hajun leviämistä tulee ehkäistä tarvittaessa esimerkiksi 
raaka-ainevalinnoilla ja suodatuksella. Suihkupuhallusta ei saa 
harjoittaa ulkona sääoloissa, joissa pöly leviää poikkeuksellisen 
kauas. (YSL 7, 16, 20, 52 §, NaapL 17 §) 

 
4. Polttoaineiden ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden 
pääsy maaperään sekä pohja- ja pintavesiin on estettävä tehok-
kaasti. Polttoaine on varastoitava säiliössä, joka on kaksivaippai-
nen tai sijoitettu lujaan, tiiviiseen ja katettuun suoja-altaaseen, 
jonka tilavuus on vähintään 1,3 kertaa säiliön tilavuus. Säiliössä 
mahdollisesti olevien yhteiden on oltava suoja-altaan piirissä niin, 
että yhteen rikkoutuminen ei aiheuta kemikaalin valumista altaan 
ulkopuolelle. Paikat, joissa käsitellään tai säilytetään öljyä tai 
muuta maaperän tai pohjaveden kannalta vaarallista ainetta, on 
suojattava kestävällä tiiviillä, kemikaaleja läpäisemättömällä pin-
noitteella tai yhtenäisellä muovilla, jonka päälle on levitettävä vä-
hintään 20 cm:n hiekkakerros tai vastaava suojakerros, joka suo-
jaa muovia rikkoutumiselta, kun suojatulla alueella toimitaan. 
Muovin reunat on nostettava ylös, niin että muovi muodostaa al-
lasrakenteen suojatulle alueelle. Polttoaineet, öljyt sekä muut 
kemikaalit tulee säilyttää siten, että mahdollinen vuoto säilytysas-
tiasta ei pääse maaperään tai pohja- tai pintaveteen. Alueella saa 
tehdä vain välttämättömiä vähäisiä huoltotoimenpiteitä. Kaluston 
huollot tulee tehdä tiiviillä alustalla tai riittävän suuren polttoaineita 
ja öljyjä imevän maton päällä. Alueella ei saa olla kulkuneuvoja tai 
muita laitteita, joista vuotaa öljyä tai muuta ympäristölle haitallista 
ainetta. (YSL 7, 15 - 17, 20 §) 
 
5. Öljy- ja polttoainevalumien varalta toiminnanharjoittajalla on ol-
tava käytettävissä öljynimetysvillaa tai turvetta tai muuta imey-
tysainetta sekä valumien talteenottoa varten astioita ja muita väli-
neitä. (YSL 7, 14 - 17, 20, 52 §) 
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Jätteet ja niiden käsittely sekä hyödyntäminen 
6. Mahdolliset jäteöljyt, kiinteät öljyiset jätteet ja muut vaaralliset 
jätteet on kerättävä kukin jätelaji sille merkittyyn omaan, tiiviiseen 
astiaansa. Vaaralliseen jätteeseen ei saa sekoittaa muuta ainetta 
eikä eri vaarallisten jätteiden laatuja saa sekoittaa keskenään. 
Vaarallisia jätteitä ei saa varastoida alueella, vaan jätteet on toi-
mitettava paikkaan, jolla on lupa niiden vastaanottoon. (YSL 6, 7, 
16, 17, 52, 58 §, JL 4, 6, 7, 15, 19, 51 §, JA 5 §, JHM 37-38 §) 
 
7. Toimintaa tulee harjoittaa siten, että jätettä syntyy mahdolli-
simman vähän. Puhallusjäte on kerättävä puhalluspaikalta sään-
nöllisesti ja toimitettava kaatopaikalle tai muuhun hyväksyttyyn 
käsittelypaikkaan. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä puhal-
lusjätteen laadusta ja hyötykäyttö- tai kaatopaikkakelpoisuudesta. 
Tämä on selvitettävä ennen puhallusjätteen toimittamista vas-
taanottajalle. Selvityksen tulokset tulee toimittaa myös Meri-Lapin 
ympäristöpalvelujen ympäristönsuojeluun. Jätteistä ei saa aiheu-
tua epäsiisteyttä eikä haittaa ympäristölle tai terveydelle. Jäte-
huolto on järjestettävä kulloinkin voimassa olevien Perämeren jä-
telautakunnan alueen jätehuoltomääräyksien mukaisesti. Jätteet 
on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn vastaanottajalle, jolla 
on oikeus käsitellä jätettä. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättä-
vä erilleen ja toimitettava hyödynnettäväksi. Vain hyötykäyttöön 
kelpaamattomat jätteet voidaan toimittaa kaatopaikalle, mikäli ne 
eivät ole vaarallisia jätteitä. (YSL 6, 7, 16, 17, 20, 49, 52, 58 §; JL 
8, 12, 13, 15, 17, 28, 29, 72 §; JA 7 §; JHM 2, 4, 6, 7, 9 - 13, 15 - 
20, 28 §) 

 

Melu 
8. Toiminnasta syntyvää melua on tarkkailtava ja tarpeeton melu 
on estettävä. Toiminnan johdosta ekvivalenttimelutaso ei saa ylit-
tää klo 7 – 22 välisenä aikana minään kahden tunnin jaksona ar-
voa 55 dBA eikä klo 22- 7 arvoa 45 dBA minkään asuinkiinteistön 
pihalla. Jos on aihetta epäillä, että toiminnasta aiheutuu nämä ra-
ja-arvot ylittävää melua, niin toiminnanharjoittajan on varmistetta-
va melutaso melumittauksin, ja tarvittaessa osallistuttava yhteisiin 
melumittauksiin alueen muiden toimijoiden kanssa. Mittausten te-
kijällä tulee olla riittävä kokemus ja asiantuntemus melumittauk-
sista. Meri-Lapin ympäristöpalvelut voi antaa täsmentäviä määrä-
yksiä melumittauksista. (YSL 6, 7, 11, 20, 52, 62, 172 §, NaapL 
17 §, VNp 993/1992) 
 

Häiriötilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen 
9. Jos tapahtuu öljy- tai muu kemikaalivuoto tai muu ympäristön 
pilaantumisen vaaraa aiheuttava tapahtuma (kuten melua tai 
muuta päästöä ympäristöön lisäävä häiriö), on välittömästi ryhdyt-
tävä torjuntatoimenpiteisiin, joilla vaara pilaantumisen leviämises-
tä saadaan poistettua. Häiriöstä johtuvaa päästöä aiheuttava toi-
minta on keskeytettävä heti ja häiriö on korjattava ennen toimin-
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nan jatkamista. Jos toiminnanharjoittaja ei kykene varmuudella it-
se torjumaan maaperän tai pohjaveden pilaantumista, tulipaloa tai 
muuta vaaratilannetta, sen on hälytettävä pelastuslaitos apuun. 
Mahdollisimman pian eli viimeistään heti välittömien torjuntatoi-
menpiteiden jälkeen häiriöstä, pilaantumisesta tai sen vaarasta 
on ilmoitettava Meri-Lapin ympäristöpalvelujen ympäristönsuoje-
luun (puh. 040 770 3239 tai 050 566 4195). Puhelinnumerot pe-
lastuslaitokselle ja Meri-Lapin ympäristöpalvelujen ympäristön-
suojeluun on oltava esillä toiminta-alueella niin, että nopea tiedot-
taminen näille onnistuu. Mahdollisten palonalkujen sammuttamis-
ta varten on oltava saatavilla sammuttimet, joiden toiminta on 
varmistettu. (YSL 6, 7, 14, 16, 17, 134 §) 
 

Muu rasitus ympäristölle ja paras käyttökelpoinen tekniikka 
10. Toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa eikä kohtuutonta 
rasitusta ympäristölle. Jos toiminnasta tehdään perusteltavissa 
olevia valituksia ympäristönsuojeluviranomaiselle, on toiminnan-
harjoittajan tarvittaessa tehostettava valituksen kohteena olleiden 
seikkojen seurantaa toiminnassaan sekä tarvittaessa mitattava 
melu- tai pölypäästö ja varmistettava, että ympäristölle ei aiheudu 
kohtuutonta rasitusta. (YSL 6, 7, 11, 14, 16, 17, 20, 49, 52 §, 
NaapL 17 §) 
 
11. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvien 
tekniikoiden kehittymistä ja otettava niitä soveltuvin osin käyttöön, 
jos näin voidaan vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa. 
(YSL 6, 7, 20, 49, 52, 53 §) 
 

Tarkkailu ja raportointi 
12. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa toiminnasta. Kirjan-
pidosta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot: 
- suihkupuhalluspäivät ja kellonajat, 
- puhallusjätteen laatu, määrä ja toimituspaikat, 
- muiden jätteiden laatu, määrät sekä niiden toimituspaikat 
- mahdollisten melu- ja pölymittausten tulokset 
- tiedot häiriö- ja onnettomuustilanteista sekä niihin liittyvistä toi-
menpiteistä. 
 
Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä Meri-Lapin ympäristöpalve-
lujen ympäristönsuojelulle. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitetta-
va Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain 
helmikuun loppuun mennessä. Kirjanpito on säilytettävä vähin-
tään kuusi vuotta. (YSL 6, 52, 62, 172 §, JL 12, 122 §) 
 
13. Toiminnan suunnittelusta, valvonnasta, tarkkailusta, kirjanpi-
dosta sekä ympäristövahinkojen torjunnasta vastaavan henki-
lön/henkilöiden yhteystiedot on ilmoitettava Meri-Lapin ympäristö-
palvelujen ympäristönsuojeluun. Yhteystiedot on pidettävä ajan-
tasaisina. (YSL 52, 62, 170, 172 §; JL 122 §) 
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Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 
14. Mikäli toimintaa aiotaan muuttaa olennaisesti, toiminnanhar-
joittaja vaihtuu tai toiminta aiotaan lopettaa, on siitä ilmoitettava 
Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin 
ennen muutoksen tapahtumista. Yllättäen sattuvasta muutokses-
ta on ilmoitettava viimeistään sen tapahtuessa. (YSL 52, 170, 172 
§, JL 122 §) YSL 6, 8, 14–16, 49, 52, 58, 45a §; YSA 19 a, 30 §; 
JL 120, 122 §; JA 25 §; JohtoS 4, 11 § 
 
15. Luvan mukaisen toiminnan päätyttyä lupa-alue tulee siistiä ja 
mahdollisesti pilaantunut maaperä tulee puhdistaa. Toiminnan lo-
pettamisen yhteydessä toiminnanharjoittajan on sovittava Meri-
Lapin ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelun kanssa lopputar-
kastuksen pitämisestä. Se on tehtävä mahdollisimman pian toi-
minnan lopettamisen jälkeen. (YSL 6, 7, 16, 52, 172 §, JL 13, 72 
§) 
 

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 

 

Päätöksen voimassaolo 
Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toimintaa ei voi har-
joittaa ilman maa-alueen käyttöoikeutta. Mikäli toiminta muuttuu 
tai olennaisesti laajenee, on toiminnalle haettava uusi ympäristö-
lupa. (YSL 87) 
 

Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta 
Ympäristölautakunta päättää, että lupahakemuksen mukainen 
toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapää-
töstä noudattaen 1000 euron vakuutta vastaan. Lupa myönne-
tään, koska kyseessä on olemassa oleva toiminta. 
 
Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaan lupaviranomainen voi pe-
rustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutok-
senhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätök-
sessä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimat-
ta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyt-
tävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätök-
sen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. 
 
Muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota 199 §:n mu-
kaisen täytäntöönpanon tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää lu-
papäätöksen täytäntöönpanon. (YSL 201 §) 

 

 Lupamääräysten tarkistaminen 
Lupaviranomainen voi määrätä tekemään hakemuksen lupamää-
räysten tarkistamiseksi tai tarkistaa lupaehtoja, jos toiminta muut-
tuu tai jos on aihetta epäillä, että tässä luvassa annetut ehdot ei-
vät ole riittävät estämään luonnon vahingollista muuttumista tai 
vaaraa terveydelle tai viihtyisyyden melkoista vähenemistä tai 
muuta näihin rinnastettavaa edun loukkausta, tai jos se on tar-



11(14) 

peen toiminnan tarkkailemiseksi. Ehtoja voidaan myös lieventää 
tai vähentää, jos huomataan, että vahingolliset ympäristövaiku-
tukset saadaan riittävästi estettyä väljemminkin ehdoin. (YSL 20, 
29, 49, 52, 62, 89 §) 
 

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla 
tämän luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poik-
keavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on 
asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §) 
 
 

RATKAISUN PERUSTELUT 
 

Lupaharkinnan perusteet 
Ympäristölautakunta katsoo tämän hetkisen tiedon mukaan, että 
määräysten mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja 
jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset ja 
toiminnassa voidaan noudattaa, mitä luonnonsuojelulaissa sää-
detään. Edellä mainitun perusteella ympäristölupa myönnetään. 
(YSL 48 §) 
 

Luvan myöntämisen edellytykset 
Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lu-
pamääräykset huomioon ottaen, aiheudu terveyshaittaa, merkit-
tävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän, 
pohjaveden tai meren pilaantumista, erityisten luonnonolosuhtei-
den huonontumista taikka vedenhankinnan vaarantumista toimin-
nan vaikutusalueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille. Toimin-
taa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Toiminta on sijoitet-
tava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumisen vaaraa ja et-
tä pilaantumista voidaan ehkäistä. 
 
Ympäristölautakunnan tämän hetkisen tiedon mukaan luvan 
myöntämisen edellytykset täyttyvät. (YSL 11, 12, 49 §) 
 

Lupamääräysten perustelut 
  Lupamääräyksellä 1 varmistetaan toimintojen sijoittuminen  
  suunniteltuun, hakemuksessa esitettyyn paikkaan. 

 
Määräykset 2 - 11 ja 15 on annettu, jotta toiminnasta ei aiheutuisi 
merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai terveys-
haittaa ja jotta ympäristön pilaantumisvaaraa ehkäistäisiin mah-
dollisimman tehokkaasti. 
 
Määräykset 3 - 5 ja 9 on annettu maaperän sekä pinta- ja pohja-
vesien suojelemiseksi. Toiminnanharjoittaja on vastuussa maape-
rän ja pohjaveden saastumisesta.  

 
Määräykset 5 ja 6 on annettu asianmukaisen jätehuollon varmis-
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tamiseksi ja jätteiden synnyn ehkäisemiseksi. Jätteistä ja jäte-
huollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympä-
ristölle. Jäte on hyödynnettävä, jos se teknisesti on mahdollista ja 
jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia. Jätteiden hyö-
dyntäminen ja loppukäsittely on tehtävä laitoksessa, jolla on sii-
hen lupa. 
 
Määräys 8 on annettu asutukselle ja muille häiriintyville kohteille 
aiheutuvan meluhaitan ehkäisemiseksi. Melutasojen raja-arvot 
perustuvat valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista 
(993/1992). Melumittaukset ovat tarpeen, jotta saadaan selville 
toiminnan todellinen äänitaso, jos sen epäillään ylittyvän. Mittaus-
tulosten perusteella voidaan arvioida tarvetta lisätä meluntorjunta-
toimia tai muuttaa toimintaa muutoin. 

 
Häiriötilanteita koskeva määräys 9 on annettu poikkeuksellisista 
päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Häiriötilanteisiin 
varautuminen ennakolta ja mahdollisimman nopea toiminta häiriö-
tilanteissa on tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen estämiseksi. 
Häiriötilanteista, vahingoista, onnettomuuksista ja niihin liittyvistä 
korjaavista toimista ilmoittaminen valvontaviranomaisille on tar-
peen mahdollisimman pian, jotta häiriöistä aiheutuvia ympäristö-
haittoja ja niiden torjumista voidaan valvoa ja ottaa kantaa mah-
dollisiin häiriöistä johtuviin valituksiin. 

 
Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla riit-
tävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja niiden vähen-
tämismahdollisuuksista. Luvan voimassaoloaikana tekniikka voi 
kehittyä ja luvanhaltija on velvollinen ottamaan käyttöön parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa lupamääräyksistä huolimatta (määrä-
ykset 9-11). 
 
Määräykset 12 ja 13 tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista 
ovat tarpeen toiminnan valvomiseksi. Toiminnanharjoittajan ja vi-
ranomaisen on pystyttävä olemaan selvillä siitä, että laitos toimii, 
kuten on tarkoitettu ja ilmoitettu, sekä toiminnan aiheuttamista 
mahdollisista haitoista ja vaaroista, jätteistä sekä säädösten nou-
dattamisesta. Viranomaisella tulee toiminnan valvomiseksi olla 
tiedossaan toiminnan yhteyshenkilö, jolta saa tietoa toiminnasta 
ja sen ympäristövaikutuksista.  
 
Määräyksessä 12 on luvassa määritellylle kirjanpidolle määrätty 
pitkä säilytysaika, jotta siinäkin tapauksessa, että vasta myö-
hemmin huomataan toiminnan aiheuttaneen pilaantumista, olisi 
tallella tietoja, joiden perusteella toimintaa ja sen mahdollisesti ai-
heuttamaa pilaantumista voitaisiin arvioida. 
 
Luvan haltijan on ilmoitettava olennaisesta muutoksesta hyvissä 
ajoin ennen muutosta Tornion kaupungin ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle, jotta voidaan arvioida muutoksen aiheuttamat ym-
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päristövaikutukset sekä ympäristöluvan muutostarve (määräys 
14).  
 
Määräys 15 on annettu, jotta voidaan valvoa, että toiminnasta ei 
sen lopettamisen jälkeenkään aiheudu haittaa ympäristölle. 
 

 Vastaus lausuntoon ja muistutuksiin 
Ympäristöterveysvalvonnan lausunnossa esitetyt asiat on huomi-
oitu lupamääräyksissä 2 ja 8. Muistutuksissa esitetty melu on 
huomioitu lupamääräyksessä 8, pöly lupamääräyksissä 2 ja 3 se-
kä haju lupamääräyksessä 3. 
 
 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 
Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan 
18.1.2011 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 
§:n mukaan keskimääräiseen työmäärään perustuva ympäristölu-
pamaksu suihkupuhallukselle on 1150 euroa. 
 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös 
Päätös liitteineen toimitetaan hakijalle tiedoksisaantitodistuksella 
ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tavallisena 
kirjeenä. Tornion kaupunki pitää päätöksen nähtävillä. Valitusai-
kana päätös on nähtävillä internetissä Tornion kaupungin sivuilla 
ilman liitteitä. 
 

Tieto päätöksestä 
Tieto päätöksestä annetaan Tornion kaupungin ilmoitustaululle 
julkipantavalla kuulutuksella. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan 
kirjeitse niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksen vireillä 
olosta. Ilmoituksessa mainitaan mm. paikka, jossa päätös on näh-
tävillä sekä päätöksen valitusaika. 
 

MUUTOKSENHAKU 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-
oikeudelta. Valitusaika päättyy 9.1.2017. Päätökseen liitetään va-
litusosoitus. (YSL 190 §, HlkL 14 §) 
 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 
Ympäristönsuojelulaki (YSL) 527/2014 
VNA ympäristönsuojelusta (YSA) 713/2014 
Jätelaki (JL) 646/2011 
Hallintolaki (HL) 434/2003 
Hallintolainkäyttölaki (HlkL) 586/1996 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992 
Perämeren jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset (JHM) 
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, Tornion, Keminmaan ja 
Tervolan ympäristölautakunta 18.1.2011 (YsvoT) 
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