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KEMIN AJOTILAUS OY:N YMPÄRISTÖLUPA KALLION LOUHINTAAN JA MURSKAUK-
SEEN, VARASTOINTIIN SEKÄ MAA- JA KIVIAINESTEN SEKÄ ASFALTTIJÄTTEEN 
VASTAANOTTON JA KÄSITTELYYN KALLINKANKAAN OTTOALUEELLA KIINTEIS-
TÖLLÄ 851-413-10-18, TORNIO 
 

 
HAKIJA Kemin Ajotilaus Oy 

Valajankatu 1 
94600 Kemi 
Y-tunnus: 0190876-6 
 
Yhteyshenkilö: Eero Kokko, 0400 256 750, eero.kokko (at) ktk-kemi.fi 
  

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
 
Ympäristölupaa haetaan kallion louhintaan, maa-ainesten murskaukseen ja 
asfalttijätteen vastaanottoon ja käsittelyyn sekä kasvualustan valmistukseen 
Tornion kaupungissa kiinteistöllä Rääsä 851-413-10-18. Hakija on tehnyt alu-
een hankinnasta esisopimuksen. Alue sijaitsee Torniossa Kaakamon kylässä, 
Hirsikankaantien varressa lähellä Rovaniementien risteystä. Alue rajoittuu itä-
osastaan Keminmaan kuntaan.  
 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
 
Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aihe-
uttavaan toimintaan on oltava lupa. Ympäristönsuojelulain liitteen 1  taulukon 2 
kohtien 7 c ja e mukaan kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 
50 päivää, ja murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päi-
vää, ovat lupavelvollisia.  

 
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 
Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n mukaan kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen, jona Torniossa toimii Meri-Lapin ympäristölautakunta, 
ratkaisee kivenlouhimon tai sellaisen muun kuin maanrakennustoimintaan liit-
tyvän kivenlouhinnan, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää, sekä 
kiinteä murskaamon tai sellaisen tietylle alueelle sijoitettavan siirrettävän 
murskaamon, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, ympäris-
töluvan. 

 
ASIAN VIREILLETULO 

 
Ympäristölupa on tullut vireille 12.1.2016 toimitetulla hakemuksella, jota on 
täydennetty 22.1.2016. 

 
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
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Alueella on voimassa 19.2.2014 vahvistettu Länsi-Lapin maakuntakaava [3], 
jossa toiminta-alue rajoittuu maa-ainestenottoalueeseen EO 2426. Ottoalue 
kuuluu alueeseen M eli maa- ja metsätalousvaltainen alue. Alueella on myös 
kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittävä tie tai reitti. Suunnittelussa 
on turvattava Pohjanmaan rantatien säilyneiden osien kulttuurihistoriallisesti 
merkittävät ominaispiirteet. Alueella on myös Tornion kaupunginvaltuuston 
14.12.2009 hyväksymä Tornion yleiskaava 2021 [4], jossa toiminta-alue on 
merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Alueella on myös mer-
kintä moottorikelkkareitistä sekä valtakunnallisesti arvokkaasta kulttuurihistori-
allisesti arvokkaasta tiestä. Suunnittelussa on tuettava tien linjauksen sekä 
kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilymistä. Alueen länsipuolel-
la on merkintä (sl) suojeltujen tai silmälläpidettävien kasvien tai eläinten esiin-
tymäalueesta. Toimintakiinteistön alueella ei ole muita voimassa olevia oike-
usvaikutteisia kaavoja. 
 
Meri-Lapin ympäristölautakunnassa on vireillä myös toimintaa koskeva maa-
ainesten ottolupa. 

 
TOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖ 

 
Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Alue on käytössä olevaa maa-ainesten 
ottoaluetta. Viereisellä kiinteistöllä on maa-ainestenotto- ja ympäristölupa kal-
lion louhinnalla ja siellä on ollut louhintaa. Lähimmät asutukset sijaitsevat noin 
1,5 kilometrin etäisyydellä louhinta-alueesta. Lähin luonnonsuojelualue (Kal-
linkankaan letot) sijaitsee noin 1,8 km alueesta kaakkoon. Toiminta-alueen vä-
litön lähiympäristö on maa-ainestenottoalueen lisäksi kasvatusmetsää, peltoa 
ja tietä [5]. Lähimmät ulkoilureitit ovat Kallinkankaalla noin 1,2 km etäisyydellä. 

  
Alueen läpi johtaa Hirsikankaantie ja kelkkareitti, jotka siirretään turvallisem-
paan paikkaan. Alueen läpi johtava tie on kulttuurihistoriallisesti arvokas, min-
kä vuoksi maa-ainesten ottamisesta on pyydetty museoviraston lausunto. 

 
TOIMINTA 
 
Yleiskuvaus  
 

Alueelta irrotettu tai muualta tuotu materiaali syötetään koneella murskauslai-
tokseen, jossa se muokataan haluttuun raekokoon. Murskauslaitokseen kuu-
luu esimurskaus siirrettävällä esimurskaimella, välimurskain sekä jälkimurs-
kain. Lisäksi laitokseen kuuluu kuljettimia ja tasoseuloja. Valmiit tuotteet va-
rastoidaan alueelle myyntiä varten. Varastokasoihin pyritään valmistamaan 
yhdellä toimintakerralla tuotteita noin vuoden tarpeiksi. Alueelle tuotava asfaltti 
varastoidaan asfaltin varastokasaan. Kasasta asfaltti syötetään koneella 
murskauslaitokseen, jossa se muokataan haluttuun raekokoon. Valmis asfaltti 
varastoidaan alueelle myyntiä varten. Alueelta irrotettuja tai muualta tuotavia 
maa- ja kiviaineksia käytetään alueella maisemointiin ja täyttöön. [1: liite 8a; 2: 
s. 3, 4] 
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Toimintaa alueella voidaan harjoittaa ympäri vuoden. Työtä tehdään maanan-
taista perjantaihin klo 6.00 – 23.00. Viikonloppuisin tai arkipyhinä toimintaa ei 
ole lukuun ottamatta kuormausta ja kuljetusta. [1, liite 8a; 2: s. 4] 

 
Vuosittainen tuotantomäärä vaihtelee kysynnän mukaan ja kiviainesta louhi-
taan ja/tai murskataan keskimäärin 20 000 t/a, maksimissaan 220 000 t/a. As-
faltin vuosittainen tuotantomäärä vaihtelee 1 000 – 10 000 t/a. Vuosittainen lä-
jitettävän maa-aineksen määrä vaihtelee tarpeen mukaan 0 – 15 000 t/a. [1, 
liite 8a] 
 
Laitoksella on ISO 14001 ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. [2: s. 5] 

 
Raaka-aineet ja polttoaineet 
 

Sähkö tuotetaan aggregaatilla. Polttoaineena alueella käytetään kevyttä polt-
toöljyä. Keskimääräinen polttoaineen kulutus on 21 t/a ja maksimissaan 47 t/a. 
Räjähdysaineen keskimääräinen kulutus on 6 t/a ja maksimissaan 15 t/a. Tuo-
tannossa käytetään lisäksi voiteluaineita enimmillään 200 l/a ja öljyjä 500 l/a. 
Toiminta-alueella tuotettavan kiviaineksen keskimääräinen kulutus on 20 000 
t/a ja muualta tuotavan kiviaineksen kulutus on keskimäärin 3 000 t/a. [2: s. 4-
5] 
 
Polttoaineita varastoidaan laitoksen läheisyydessä kahdessa kaksoisvaip-
pasäiliössä, joiden tilavuudet ovat 5 000 l ja 9 000 l. Muita öljytuotteita, kuten 
voiteluaineita, säilytetään vähäisiä määriä remonttivaunussa. Räjähdysaineet 
tuodaan paikalle jokaista räjäytyskertaa varten erikseen. [2: s. 4-5]   
 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 
 
Päästöt ilmaan sekä melu ja tärinä  
 

Hakemuksen mukaan toiminnasta syntyvät melu- ja pölyhaitat eivät tule aihe-
uttamaan häiriötä asutukselle. Toiminnasta syntyvä pöly laskeutuu muutaman 
metrin etäisyydelle pölyn lähteestä eikä se aiheuta haitta alueen luonnolle. [1: 
s. 7]  
 
Murskauslaitos kuuluu Tielaitoksen julkaisun 2270006 mukaisesti pölynpoisto-
luokkaan B, mikä tarkoittaa siirrettävää murskauslaitosta, jossa pölyn haitalli-
nen leviäminen ympäristöön on estetty kesällä kastelemalla ja talvella suo-
jaamalla seulastot ja muut huomattavat pölylähteet peittein ja koteloinnein. 
Pölyn määrää voidaan vähentää myös säätämällä kiviaineksen putoamiskor-
keutta, sijoittamalla hienoimmat lajikkeet karkeampien lajikkeiden kasojen 
suojaan ja kastelemalla tai suolaamalla liikennealueita. [1: s. 6; 2: s. 3-5] 
 
Hakemuksessa arvioidut murskauksen ja liikenteen päästöt ilmaan ovat: 

Parametri Päästö (t/a) 

Hiukkaset (sis. pöly) 0,63 

Typen oksidit NOx 0,42 

Rikkidioksidi (SO2) 0,18 

Hiilidioksidi (CO2) 308,60 
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Melua syntyy, kun alueella on toimintaa. Melua aiheuttavat poraus, rikotus, 
murskauslaitos, seulat, moottorit ja liikenne. Suurin melun lähde on murskaus-
laitos, jonka äänitaso on keskimäärin 123 dB. Räjäytyksestä aiheutuu voima-
kasta melua noin 1-2 sekunnin ajan. Räjäytyksiä on 1-2 viikossa. Melua voi-
daan torjua pintamaiden ja varastokasojen oikealla sijoittamisella. Maaston 
muodot ja ottorintaus toimivat myös melun leviämisen esteenä. [1: s. 5-6; 2: s. 
5]  

 
Jätteiden ja jätevesien käsittely 
 

Tuotannossa ei käytetä vettä. Majoitus- ja sosiaalitilojen jätevedet kerätään 
umpisäiliöön, josta ne toimitetaan jätevedenpuhdistamolle. Hakemuksessa on 
ilmoitettu alueella syntyviksi jätteiksi sekajäte 350 kg/a, joka kerätään säiliöön 
ja toimitetaan jätteenkäsittelyyn. Rautaromua syntyy 5 000 kg/a ja se kerätään 
vaihtolavalle ja toimitetaan kierrätykseen. Nestemäistä öljyjätettä syntyy noin 
350 kg/a ja muita vaarallisia jätteitä noin 140 kg/a ja ne kerätään valuma-
altaalliseen säiliöön lukittavaan konttiin ja toimitetaan vaarallisten jätteiden ke-
räykseen. Akut ja lamput, joita syntyy noin neljä kappaletta vuodessa, toimite-
taan heti vaarallisten jätteiden keräykseen. [1: s. 6; 2: s. 6] 
 

Vesien johtaminen 
 

Alueelle kertyvän veden pumppaus suoritetaan pumppukaivannosta, joka toi-
mii selkeytysaltaana. Pumpattavat vedet johdetaan pintavaluntana alueen itä-
osaan toiminnanharjoittajan omistukseen tulevalle alueelle. [1: s. 5]  
 

Liikenne 
 

Keskimääräinen liikenne alueella toimittaessa on noin 25 kuorma-autoa vuo-
rokaudessa. [2: s. 4] 

 
Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta 
 

Koneissa ja laitteissa käytetään parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Lait-
teita huolletaan säännöllisesti, mikä pienentää öljyn kulutusta ja jatkaa niiden 
käyttöikää. Energia on toiminnassa suuri kustannuserä ja sen käytössä pyri-
tään mahdollisimman suureen tehokkuuteen. Siirtomatkat murskauksessa ja 
seulonnassa pidetään mahdollisimman pieninä. Kuljettimien pudotuskorkeuk-
sia optimoidaan ja varastokasoja sijoitetaan pöly- ja meluesteiksi. Työturvalli-
suuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvää kalustoa uusitaan ja hankitaan mää-
räysten, asetusten sekä yrityksen oman toimintapolitiikan mukaisesti. [1: s. 6]. 
 

TOIMINNAN TARKKAILU 
 

Toimintaa tarkkaillaan käyttöpäiväkirjan avulla. Käyttöpäiväkirjasta ilmenee 
päivittäiset tuotantomäärät ja toiminta-ajat, valmistetut lajikkeet sekä tiedot 
vaarallisista jätteistä. Merkittävät häiriöt ja poikkeavat havainnot kirjataan 
myös käyttöpäiväkirjaan. Toiminnan vaikutusta ympäristöön seurataan aistin-
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varaisesti. Lisäksi toimintaa tarkkaillaan ympäristölupapäätöksen edellyttämäl-
lä tavalla. 
 
Työmaalla on näkyvillä hälytysnumerot ja onnettomuustapauksissa otetaan 
välittömästi yhteyttä viranomaisiin. [2: s. 6] 
 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 
Lupahakemuksen täydentäminen (YSL 40 §; YSA 3 §; HL 22 §) 

 
Kemin Ajotilaus Oy täydensi ympäristölupahakemustaan 22.1.2016 [2].  

 
Lupahakemuksesta tiedottaminen (YSL 43, 44 §; YSA 11 §) 

 
Lupahakemuksesta on kuulutettu 18.1.–17.2.2016 Tornion kaupungin ja Ke-
minmaan kunnan ilmoitustauluilla. Kuulutus on ollut myös internetissä Tornion 
kaupungin sivulla. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Tornion kaupungin-
talolla samana aikana. Hakemuksesta on ilmoitettu Kemi-Tornio Kaupunkileh-
dessä 20.1.2016. Hakemuksesta on erikseen annettu tieto sijoituspaikkatilan 
rajanaapureille. Kirjeet postitettiin 15.1.2016.  

 
Lausunnot, muistutukset ja hakijan antamat vastineet (YSL 42 §) 
 

Ympäristölupahakemuksesta on ilmoitettu Tornion ja Keminmaan kuntien ym-
päristöterveysvalvonnalle antaen näin terveydensuojeluviranomaiselle mah-
dollisuus lausua hakemuksesta. Terveysvalvonta toteaa lausunnossaan seu-
raavaa: ”Hakija on ilmoittanut aseman päivittäiseksi toiminta-ajaksi klo 6-23. 
Toiminnassa tulisi noudattaa päivämeluarvojen aikarajaa klo 7-22 aseman lä-
heisyydessä sijaitsevan virkistys- ja ulkoilualueen sekä asutuksen vuoksi. Li-
säksi hakija esittää, että toiminnan aiheuttamaa liikennettä voi tulla myös Kaa-
kamon kylän läpi kulkevalle tieverkostolle. Em. tien käyttöä tulee välttää mah-
dollisen melu- ja pölyhaitan vuoksi.” 
 
Hakija toteaa vastineessaan terveysvalvonnan lausuntoon aseman päivittäi-
sestä toiminta-ajasta ja Kaakamon kylän läpi kulkevasta liikenteestä seuraa-
vaa:  
”Aseman toiminta-ajasta arkipäivisin klo 6.00-23.00 ei ole haittaa virkistys- ja 
ulkoilualueen käyttäjille eikä asutukselle. Aseman lähin virkistys-
alue/liikuntareitti on Kallinkankaan latu- ja kuntopolut 1,2 km etäisyydellä ja 
Jäämerentien /vt 4) takana. Asutukseen on etäisyyttä yli 1,5 km. 
 
Liikennettä Kaakamon kylän läpi voi olla. Liikenne on Kaakamon kylän tarpei-
siin kuljetettavaa maa- ja kiviainesta ja huoltoliikennettä. Lisäksi työntekijöi-
tämme/osakkaitamme asuu Kaakamon kylällä ja he käyttävät kylän läpi johta-
vaa tietä työpaikkaliikenteeseen. Varsinainen tuotekuljetusreitti on Jäämeren-
tien (vt4) kautta.” 
 
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lausunut hankkeesta sa-
maan aikaan käsittelyssä olevan maa-aineslupahakemuksen osalta. Lausun-
nossa kehotetaan tarkastamaan rauhoitetun kasvilajin esiintyminen alueella 
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ennen luvan myöntämistä. Lausunnossa todetaan ottamisalueen suojaetäi-
syyksien ja jälkihoitotoimenpiteiden lisäksi mm. seuraavaa: 
”Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat 
vastuualueen käsityksen mukaan maa-ainesten ottaminen hakemuksen tar-
koittamalla alueella on mahdollista ilman, että siitä ennalta arvioiden aiheutuu 
ympäristölle maa-aineslain tai vesilain tarkoittamia haittoja. Lupaharkinnan yh-
teydessä on kuitenkin otettava huomioon jäljempänä esitetyt asiat: 
 
Pohjaveden pinta ja laatu 
Maa-ainesten ottamistoiminta tulee suorittaa niin, ettei pohjaveden pinnan ta-
so pysyvästi muutu, ja ettei siitä aiheudu pohjaveden laadun vaarantamista. 
Pintavesiä ei saa johtaa alueelle. 
 
Ottamistoiminta 
Vesien johtaminen ei saa aiheuttaa vettymis- tai muuta haittaa viereisillä tiloil-
la. Lupaviranomaiselle tulee tarvittaessa esittää kuvaus vesien johtamisesta. 
Myös turvallisuusnäkökohdat tulee ottaa huomioon, mm. työaikaiset jyrkät 
luiskat. Räjäytyksistä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa. Häiritsevä melu ja pö-
ly tulee estää. Mahdolliset polttoaineiden ja öljytuotteiden varastot, sekä työ-
koneiden huolto- ja säilytyspaikat tulee suojata tarkoituksenmukaisesti. Mah-
dolliset päästöt on välittömästi ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Jätteiden, 
ylijäämämassojen ym. sijoittaminen ottamisalueelle ei ole sallittua.” 
 
Museovirasto suhtautui maaliskuussa 2016 antamassaan lausunnossa hank-
keeseen lähtökohtaisesti kriittisesti sen kohdistuessa vanhan Pohjanmaan 
rantatien linjaukseen, valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympä-
ristön kohteeseen sen ominaispiirteitä vaarantaen. Museovirasto on tehnyt 
26.9. alueella maastotarkastuksen ja arvioinut sen käyttöä uudelleen ja toteaa 
sähköpostitse 5.10.2016 antamassaan lausunnossaan muun muassa seuraa-
vaa:  
”Voimassa olevan vanhan maa-ainesluvan mukainen ottoalue ulottuu mainitul-
le tielinjalle saakka etelän puolella ja lähiseudulla pohjoisessa on myös muita 
ottoalueita. Nämä maankäyttötoimet luonnehtivat vanhan tien ympäristöä var-
sin hallitsevasti ja lähiympäristö on jo pitempään ollut maa-aineksen ottoalu-
eena. Myös Länsi-Lapin maakuntakaavassa on osoitettu maa-aineksen oton 
EO-kohdemerkintä. Vanhan rantatien tämän osuuden voi jo pitempään arvioi-
da oleellisesti muuttaneen alkuperäistä luonnettaan. 
 
Mikäli suunniteltu maa-ainesotto toteutetaan, tulee rantatien kulkuyhteys säi-
lyttää. ... 
 
Tarkastuksessa oli esillä ottosuunnitelman toteuttamisen peruuttamattomasti 
tuhoavan, tietomme mukaan jo 1600 –luvulta periytyvän vanhalla rantatiellä 
toteutettaisiin tierakennetta dokumentoivia arkeologisia tutkimuksia…. Tutki-
muksella on mahdollista saada historiallisen tien muodostumisesta tarpeellista 
tietoa…. 
 
Edellä mainituista syistä sekä tiellä edellytettävien arkeologisten tutkimusten 
toteuttamisen perusteella on maa-aineshakemusta arvioitu Museovirastossa 
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uudelleen ja päädytty tämän alueen osalta poikkeuksellisesti ottoluvalle myön-
teiseen ratkaisuun.” 
 
Hakemuksesta ei jätetty kirjallisia muistutuksia.  

 
Tarkastus kiinteistöllä (HL 39 §) 
 

 Ympäristöpäällikkö Mäenpää ja ympäristötarkastaja Isometsä ovat tarkasta-
neet kiinteistön Rääsä 27.5.2016. Mäenpää tarkasti rauhoitetun kasvin kasvun 
kannalta otolliset paikat ja totesi, että alue oli hakattu arviolta 12-15 vuotta sit-
ten, jolloin myös maaperä oli käsitelty. Rauhoitetun kasvin kannalta suotuisat 
olosuhteet olivat hävinneet eikä alueelta löytynyt rauhoitetun kasvilajin esiin-
tymiä. 

 
RATKAISUOSA (YSA 15 §) 
 
VIRANOMAISEN RATKAISU (YSL 11, 48, 49 §; NaapL 17 §) 

 
Ympäristölautakunta tutkii hakemuksen ja myöntää Kemin Ajotilaus Oy:lle kiin-
teistölle 851-413-10-18 ympäristöluvan kallion louhintaan, murskaukseen, 
puhtaan maa- ja kiviaineksen sekä asfalttijätteen vastaanottoon, käsittelyyn ja 
varastointiin.  
 
Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksessa [1, 2] esitetyn mukaisesti ja kuitenkin 
noudattaen seuraavia lupamääräyksiä (siinäkin tapauksessa, että hakemuk-
sessa esitetty olisi ristiriidassa lupamääräysten kanssa): 

 
LUPAMÄÄRÄYKSET 
 
Toiminnan sijainti 

 
1. Ympäristölupahakemuksessa [1, 2] esitettyä kallion louhintaa, louheen 

murskausta, murskeen ja louheen varastointia, kuormausta, käsittelyä ja 
kuljetusta alueelta sekä maa- ja kiviaineksen sekä asfalttijätteen vastaanot-
toa, lajittelua, jatkojalostusta, varastointia sekä niiden kuormausta ja kulje-
tusta alueelta saa harjoittaa kiinteistöllä 851-413-10-18. (YSL 11, 52 §; YSA 
15 §) 

 
Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 
Maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin aiheutuvat päästöt 

 
2. Toiminta-alue on pidettävä mahdollisimman puhtaana. Alueen muotoilussa 

on käytettävä puhdasta maa-ainesta. Toiminnasta ei saa aiheutua maape-
rän, pintaveden tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, terveydellistä haittaa tai 
muutakaan kohtuutonta rasitusta ympäristölle. Paikat, joissa käsitellään tai 
säilytetään öljyä tai muuta maaperän tai pohjaveden kannalta vaarallista ai-
netta, samoin mahdolliset työkoneiden ja autojen säilytyspaikat on suojatta-
va kestävällä yhtenäisellä muovilla, jonka päälle on levitettävä vähintään 20 
cm:n hiekkakerros tai vastaava suojakerros, joka suojaa muovia rikkoontu-
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miselta, kun suojatulla alueella toimitaan. Muovin reunat on nostettava ylös, 
niin että muovi muodostaa allasrakenteen suojatulle alueelle. Vastaava suo-
jaus voidaan rakentaa myös muusta tiiviistä aineesta. Polttoaineiden säily-
tyspaikalla on oltava pohjavesipinnan yläpuolella suojaavaa maata vähin-
tään kaksi metriä. Satunnaisetkaan päästöt eivät saa päästä pohjaveteen. 
(YSL 6 - 8, 11, 15–17, 20, 49, 52 §; YSA 15 §; MURA 9 §) 

 
3. Polttoaineiden ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden pääsy maape-

rään sekä pohja- ja pintavesiin on estettävä tehokkaasti. Öljytuotteita tai 
muita ympäristölle haitallisia aineita ei saa varastoida ilman Meri-Lapin ym-
päristöpalveluiden hyväksymiä suojakaukaloita. Jos alueella säilytetään 
polttoainetta tai mineraaliöljyä, niin sen on oltava säiliössä, joka on kaksi-
vaippainen tai sijoitettu lujaan, tiiviiseen ja katettuun suoja-altaaseen, jonka 
tilavuus on vähintään 1,3 kertaa säiliön tilavuus. Säiliössä mahdollisesti ole-
vien kiinteiden yhteiden on oltava suoja-altaan piirissä niin, että yhteen rik-
koutuminen ei aiheuta kemikaalin valumista altaan ulkopuolelle. Altaaseen 
kertynyt neste on poistettava. Öljyä ja öljyistä vettä ei saa laskea maape-
rään, vaan öljyinen aines on toimitettava hyväksyttyyn öljyisen jätteen vas-
taanottopaikkaan. Toiminta-alueella on oltava riittävä kemikaalivuotojen tor-
juntakalusto. Poltto- ja voiteluaineet sekä muut kemikaalit on säilytettävä 
turvallisesti alueen liikenne huomioon ottaen. (YSL 6-8, 15–17, 20, 49, 52, 
58 §; JL 13, 28, 29, 72 §; JHM 2 §; MURA 9, 12 §; Johtos 4, 9, 11 §)  
 

4. Polttonestesäiliöitä täytettäessä on käytettävä toimivaa ylitäytönestintä ja 
otettava huomioon lämpölaajenemisen mahdollisuus, niin että säiliöstä ei 
tapahdu ylivuotoa. Jos alueella tankataan laitteita, koneita tai ajoneuvoja, 
polttoainesäiliön tankkausyhteessä on oltava pistooliventtiili tai vastaava, 
joka estää painovoimaisesti tai lappoamalla tapahtuvan polttoainevuodon. 
Tankkauslaitteistoissa on oltava lukittava sulkuventtiili. (YSL 6, 7, 11, 14–
17, 20, 49, 52 §; MURA 9 §) 

 
5. Laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava. Öljyä tai muuta haitallista ke-

mikaalia vuotavien laitteiden käyttö on kielletty. (YSL 6-8, 14–17, 20, 49, 52 
§; JL 72 §; MURA 9 §) 

 
6. Toiminta-alueelta ympäristöön johdettavista vesistä ei saa aiheutua haittaa. 

Hule- ja sadevedet on ennen maastoon johtamista käsiteltävä niin, ettei ai-
heuteta pilaantumista, sen vaaraa tai terveyshaittaa. Luvan saajan on huo-
lehdittava siitä, ettei kuivatusvesien johtamisesta aiheudu haittaa tai vahin-
koa vesien johtumisreitillä tai sen ympäristössä eikä alapuolisessa vesistös-
sä. Luvan saajan on vuosittain tarkastettava ottoalueen vesien johtamiseen 
käytettävän alueen kunto. Tyhjennyspumppaus voidaan aloittaa vasta siinä 
vaiheessa, kun vesien johtamisreitti on kokonaan sulanut. (YSL 6, 7, 20, 49, 
52 §; MURA 10 §) 

 
Päästöt ilmaan 

 
7. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta pölyhaittaa. Laitteiden pölysuodat-

timien asianmukaisesta toiminnasta on huolehdittava. Kuljetukset lastauksi-
neen sekä toiminta-alueen ja laitteiden kunnossapito on toteutettava siten, 
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että haitallinen pölyäminen voidaan estää. Toiminnanharjoittajan on tarvit-
taessa ehkäistävä pölyämistä (kastelemalla, laitteiden koteloinnein tai pö-
lynerottimilla). Pölynsidonta- ja liukkaudentorjunta-aineita ei saa käyttää 
niin, että niistä voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaa-
raa. Toiminnan johdosta hiukkaspitoisuus yli 200 metrin päässä toiminnan 
pölyä synnyttävistä toiminnoista ei saa nousta hengitettävien hiukkasten 
(PM10) osalta yli 0,05 mg/m3 eikä kokonaisleijuman osalta yli 0,3 mg/m3 vuo-
rokausikeskiarvona laskettuna. Tarvittaessa hiukkaspitoisuus on varmistet-
tava mittauksin. Mittausten tekijällä tulee olla riittävä kokemus ja asiantun-
temus. Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelun viranhaltija voi 
tarvittaessa täsmentää velvollisuutta mittauksiin ja niistä raportointiin. (YSL 
6-8, 20, 49, 52, 62, 172, 209.1 §; NaapL 17 §; ILA 4 §; MURA 4, 5 §; Johtos 
4, 9, 11 §) 
 

8. Räjäytyksissä on käytettävä suojausta niin, ettei kivi- tai muita kappaleita tai 
sirpaleita sinkoa louhintakiinteistön ulkopuolelle. (YSL 6-8, 15, 20, 49, 52 §, 
NaapL 17 §) 
 

Melu 
9. Klo 23 – 6 eikä pyhäpäivinä saa aiheuttaa melua. Melutaso ei saa toimin-

nan johdosta ylittää seuraavia ekvivalenttimelutason LAeq-arvoja: klo 7-22 
minkään kuuden tunnin jakson aikana eivät saa ylittyä raja-arvo 45 dBA mil-
lään virkistys- tai luonnonsuojelualueella eikä raja-arvo on 55 dBA minkään 
asuinkiinteistön piha-alueella; klo 6-7 ja klo 22-23 tunnin jakson aikana eivät 
saa ylittyä raja-arvo 40 dBA millään virkistys- tai luonnonsuojelualueella ei-
kä raja-arvo 50 dBA minkään asuinkiinteistön piha-alueella. Jos on aihetta 
epäillä, että toiminnasta aiheutuu häiritsevää melua, on toiminnanharjoitta-
jan varmistettava melutaso melumittauksin. Mittausten tekijällä tulee olla riit-
tävä kokemus ja asiantuntemus. Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäris-
tönsuojelun viranhaltija voi tarvittaessa täsmentää velvollisuutta mittauksiin 
ja niistä raportointiin. (YSL 6, 7, 20, 49, 52, 62, 172, 209 §; VNp 993/1992 2 
§; NaapL 17 §; MURA 1, 7 §; Johtos 4, 9, 11 §) 

 
Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 

 
10. Toimintaa tulee harjoittaa siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. 

Jätteistä ei saa aiheutua epäsiisteyttä eikä haittaa ympäristölle tai terveydel-
le. Jätehuolto on järjestettävä kulloinkin voimassa olevien Perämeren jäte-
lautakunnan alueen jätehuoltomääräyksien mukaisesti. Jätteet on toimitet-
tava asianmukaiseen käsittelyyn vastaanottajalle, jolla on oikeus käsitellä 
jätettä. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyö-
dynnettäväksi. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voidaan toimittaa 
kaatopaikalle, mikäli ne eivät ole vaarallisia jätteitä. (YSL 6, 7, 20, 49, 52, 
58 §; JL 8, 13, 15, 17, 28, 29, 72 §; JA 7 § JHM 2, 4, 6, 7, 9 – 13, 15, 16, 18 
– 20, 28 §; MURA 11 §) 
 

11. Jäteöljyt, kiinteät öljyiset jätteet sekä muut vaaralliset jätteet on kerättävä 
kukin jätelaji sille merkittyyn omaan, tiiviiseen astiaansa ja toimitettava 
mahdollisimman pian luvalliseen tällaisen jätteen vastaanottopaikkaan, vä-
hintään kerran vuodessa. Varastointi on tehtävä tiivispohjaisessa reunako-
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rokkeilla varustetussa, katetussa varastoissa, niille selvästi merkityssä pai-
kassa, erillään muista jätteistä. Kun vaarallista jätettä toimitetaan vastaanot-
tajalle, on huolehdittava siitä, että jätteet on pakattu ja merkitty asianmukai-
sesti ja että kuljetuksesta on tehty jäteasetuksen (179/2012) 24 §:n mukai-
nen siirtoasiakirja. (YSL 6, 7, 15–17, 20, 49, 52, 58 §, JL 6, 13, 15, 16, 17, 
28, 29, 120, 121 §, JA 7 – 9, 24 §, JHM 2, 18–20 §; MURA 11, 12 §) 

 
Häiriötilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen 
 

12. Jos tapahtuu öljy- tai muu kemikaalivuoto tai muu ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttava tapahtuma (kuten pölyä, melua tai muuta päästöä ympä-
ristöön lisäävä häiriö), on välittömästi ryhdyttävä torjuntatoimiin, joilla vaara 
pilaantumisen leviämisestä saadaan poistettua. Häiriöstä johtuvaa päästöä 
aiheuttava toiminta on keskeytettävä heti ja häiriö on korjattava ennen toi-
minnan jatkamista. Jos toiminnanharjoittaja ei itse kykene varmasti torju-
maan maaperän ja pohjaveden pilaantumista, tulipaloa tai muuta vaarati-
lannetta, sen on heti hälytettävä pelastuslaitos apuun. Öljyvahingosta, jossa 
torjuntatoimet ovat tarpeen, on viipymättä ilmoitettava pelastuslaitokselle.  
 
Mahdollisimman pian eli viimeistään kiireisten torjuntatoimien jälkeen häiriö-
tapahtumasta on ilmoitettava Meri-Lapin ympäristöpalveluille (puhelinnume-
rot v. 2016: ympäristöviranhaltijat 050 566 4195 /  040 770 3239 / 0400 696 
756, ympäristöpäällikkö 040 7555 891). Maaperän tai pohjaveden pilaantu-
misen vaaraa aiheuttavasta tapahtumasta on ilmoitettava mahdollisimman 
pian myös Lapin ELY-keskukselle (puhelinnumerot v. 2016: öljyvahingot 
0295 037 447 / 0295 037 407, muut kemikaalivahingot 0295 037 476, poh-
javeden pilaantumisen vaara 0295 037 010 / 0295 037 514, vaihde 0295 0 
37 000). Työmaalla on oltava näkyvillä pelastuslaitoksen ja ympäristöviran-
omaisten yhteystiedot niin, että nopea tiedottaminen näille onnistuu.  
 
Mahdollisten palonalkujen sammuttamista varten öljysäiliöiden ja huolto-
koppien luona on oltava nopeasti saatavilla sammuttimet, joiden toiminta on 
varmistettu.  
 
Pilaantumisen vaaraa aiheuttaneen häiriötilanteen jälkeen toiminnanharjoit-
tajan on tehtävä toimenpiteet, joilla saadaan ehkäistyä vastaavan tapahtu-
man toistumista jatkossa. 
(YSL 6-8, 14–17, 20, 49, 52, 58, 123, 170, 172 §; JL 13, 120, 122 §; JHM 2 
§; MURA 12 §) 
 

13. Toiminnasta ei saa aiheutua haitallisia päästöjä ilmaan, veteen eikä maape-
rään eikä muuta kohtuutonta rasitusta ympäristölle. Jos on aihetta epäillä, 
että tällaisia päästöjä aiheutuu, on toiminnanharjoittajan tehtävä selvitykset 
ja tarvittaessa mittaukset päästöistä. Selvitysten ja mittausten tekijällä tulee 
olla riittävä kokemus ja asiantuntemus. Jos toiminnasta tehdään perustelta-
vissa olevia huomautuksia, on toiminnanharjoittajan tarvittaessa tehostetta-
va huomautusten kohteena olleiden seikkojen seurantaa toiminnassaan ja 
varmistettava, ettei ympäristölle aiheudu kohtuutonta rasitusta. Meri-Lapin 
ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelun viranhaltija voi tarvittaessa täs-
mentää velvollisuutta seurantaan, selvityksiin ja mittauksiin sekä niistä ra-
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portointiin. (YSL 6-8, 14–17, 20, 49, 52, 58, 209 §; NaapL 17 §; JL 13, 72, 
120, 122 §; JHM 2 §; Johtos 4, 9, 11 §) 
 

14. Öljy- ja polttoainevalumien varalta toiminnanharjoittajalla on oltava käytettä-
vissä öljynimetysvillaa, turvetta tai muuta imeytysainetta sekä valumien ja 
imeytyneiden valumien talteenottoa varten astioita ja muita välineitä. Vuoto-
na ympäristöön päässyt öljy on kerättävä välittömästi talteen. Imeytetty öljy 
on toimitettava hyväksyttyyn vaarallisen jätteen vastaanottoon (YSL 6, 7, 
14–17, 20, 49, 52, 58, 62, 133 §; JL 28 §; MURA 12 §) 
 

Paras käyttökelpoinen tekniikka ja ympäristön kannalta paras käytäntö 
 

15.  Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvien tekniikoiden ke-
hittymistä ja otettava niitä soveltuvin osin käyttöön, jos näin voidaan vähen-
tää ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen syntymistä tai edistää jät-
teen hyötykäyttöä. Toiminnassa tulee varautua verkkovirran käyttöönotta-
miseen murskaustoiminnassa heti kun se on teknisesti ja taloudellisesti 
mahdollista. Siihen saakka laitteita tulee käyttää ja polttoaine valita siten, et-
tä päästöt ilmaan (mm. rikkidioksidi, typen oksidit, hiilidioksidi, hiukkaset) 
ovat mahdollisimman pienet. (YSL 5-8, 14–16, 20, 49, 52, 53, 58 §; JL 8, 
13, 15, 120 §; JA 12.1 §; JHM 2 §) 
 

Tarkkailu- ja raportointimääräyksiä 
 

16.  Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelulle on ilmoitettava, mil-
loin alueella louhitaan kalliota tai murskataan. Ympäristönsuojelulle tulee il-
moittaa aina, kun alueella aloitetaan uusi louhintajakso tai murskaamon 
toimintajakso tai murskaamo väliaikaisesti tai lopullisesti puretaan alueelta 
sekä aseman vuosittaisen toimintakauden alkamisesta ja päättymisestä. 
(YSL 8, 52, 172 §) 

 
17. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava louhosalueelta poisjohdettavan ja joh-

tuvan veden laatua ja määrää. Tämän tarkkailun yhteydessä on tarkkailtava 
louhosalueelta tulevan veden vaikutusta laskuojan veden laatuun. Louhos-
alueelta poisjohdettavasta vedestä on määritettävä vähintään pH, sähkön-
johtavuus, sameus, ammonium-, nitraatti- ja nitriittityppi, mangaani, rauta, 
CODMn sekä öljyhiilivedyt (mikäli vedessä havaitaan viitteitä niistä aistinva-
raisessa tarkastelussa hajun tai ulkonäön perusteella). Mikäli louhosalueelta 
poisjohdettavan veden näytteessä havaitaan veden laadun olevan epätyy-
dyttävä, toiminnanharjoittaja on velvollinen ottamaan ja analysoimaan vesi-
näytteet toiminta-alueen laskuojan alapuolisesta ojasta. Tarkkailutulokset 
on toimitettava Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluun mah-
dollisimman pian tulosten valmistuttua. Meri-Lapin ympäristöpalveluiden 
ympäristöpäällikkö voi päätöksellään täsmentää velvollisuutta tarkkailla toi-
minnan vaikutuksia vesiin. (YSL 6-8, 14, 22, 62 §; JohtoS 4, 9, 11 §) 
 

18.  Lisäksi on pidettävä kirjaa:  
- työskentelyajoista,  
- huoltotoimista, kuten suojarakenteiden ja säiliöiden tarkkailusta ja 

kunnossapidosta;  
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- häiriötilanteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä, 
- ympäristönäkökohtiin liittyvästä tarkkailusta ja tarkastuksista ja niiden 

tuloksista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä, 
- korjausmääräyksistä, huomautuksista ja näiden johdosta tehdyistä 

toimenpiteistä; 
Kirjanpidosta on käytävä ilmi tarkkailun tai muun toimen ajankohta ja suorit-
taja sekä tehdyt havainnot ja toimenpiteet. (YSL 6-8, 14, 62, 172 §; JL 12, 
118, 119, 120, 122 §; JA 20, 22, 25 §) 
 

19.  Toiminnanharjoittajan on nimettävä henkilö, joka vastaa toiminnan asian-
mukaisesta suunnittelusta, tarkkailusta, kirjanpidosta sekä ympäristöhaitto-
jen torjunnasta. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava tämän vastuuhenki-
lön riittävästä koulutuksesta. Vastuuhenkilön/henkilöiden yhteystiedot on il-
moitettava Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelulle. Nämä yh-
teystiedot on pidettävä ajantasaisina. (YSL 8, 52, 62, 170, 172 §; JL 122, 
141 §; JA 25 §; MURA 12 §; JohtoS 4, 11 §) 
 

20.  Yhteenvetoraportti edellistä toimintavuotta koskevasta toiminnan tarkkailus-
ta ja kirjanpidosta on toimitettava valvontaviranomaiselle vuosittain helmi-
kuun loppuun mennessä. Raportit tarkkailuista ja kirjanpidoista on näytettä-
vä ja toimitettava ympäristönsuojeluviranomaisten edustajille muulloinkin 
tarvittaessa tai pyydettäessä. Toiminnanharjoittajan on säilytettävä tässä 
päätöksessä määrättyä kirjanpitoaan vähintään kuusi vuotta. (YSL 6-8, 14, 
62, 172 §; JL 119, 120, 122 §, JA 20 §; JohtoS 4, 11 §) 
 

21.  Jos toimintaa aiotaan muuttaa olennaisesti (esim. päästöjen, tuotannon tai 
käsiteltävien tai varastoitavien materiaalien laadun tai määrän muuttuminen, 
toiminnanharjoittajan vaihtuminen), on siitä ilmoitettava Meri-Lapin ympäris-
töpalveluiden ympäristönsuojeluun vähintään 30 päivää ennen muutosta. 
Yllättäen sattuvasta muutoksesta on ilmoitettava heti sen tapahduttua. (YSL 
6, 8, 14–16, 49, 52, 58, 45a §; YSA 19 a, 30 §; JL 120, 122 §; JA 25 §; Joh-
toS 4, 11 §) 
 

22.  Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava valvontaviranomaisen edustajalle eli 
Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelulle mahdollisimman 
pian, jos toiminnanharjoittajalle tulee ilmoituksia toiminnan haitallisista ym-
päristövaikutuksista (esim. ilmoitus häiritsevästä pölystä, melusta tai muus-
ta päästöstä). Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava valvontaviranomaisen 
edustajalle mahdollisimman pian etukäteen, milloin toiminnanharjoittajan 
puolesta tehdään lupamääräyksien 7, 9, 13 tai 17 mukaisia mittauksia tai 
muita selvityksiä tai muuta toiminnan tarkkailun tehostamiseksi tai ympäris-
tön pilaantumisen vaaran vähentämiseksi. (YSL 8, 62, 170, 172 §; JL 120, 
122 §; JohtoS 4, 11 §) 
 

Toiminnan lopettaminen 
 

23.  Toiminnanharjoittajan on viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lo-
pettamista esitettävä Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelulle 
suunnitelma maaperän suojelusta ja jätehuoltoa koskevista toimista, jotka 
liittyvät toiminnan lopettamiseen. Alue, jolla toimintaa on harjoitettu, on siis-
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tittävä toiminnan lopettamisen yhteydessä. Toiminnanharjoittajan on sovit-
tava lopputarkastuksen pitämisestä valvontaviranomaisen edustajan (Meri-
Lapin ympäristöpalvelut, ympäristönsuojelu) kanssa viimeistään sillä viikol-
la, kun toiminta on lopetettu, ellei toiminnalle ole haettu jatkolupaa. (YSL 6-
8, 14–17, 49, 52, 58, 113, 170, 172 §; JL 13, 28, 72, 73, 122 §, JA 13 §; 
JHM 2 §; JohtoS 4, 9, 11 §)   
 

TOIMINTAA KOSKEVIA MUITA SÄÄDÖKSIÄ 
 
Louhinnassa ja murskauksessa on noudatettava valtioneuvoston asetusta 
kivenlouhimoiden, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristön-
suojelusta (800/2010). 
 
Räjähdysaineiden käytöstä jäävät jätteet ovat räjähdysvaarallisia tai muita 
vaarallisia jätteitä. Tällaisten jätteiden käsittelyssä on noudatettava niitä 
koskevia säädöksiä ja määräyksiä. 

 
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUVAN MUUTTAMINEN 
 
Päätöksen voimassaolo (YSL 87 §) 

 
Tämä lupapäätös on voimassa 30.6.2027 asti ja vain tässä luvassa määritetyl-
lä sijoituspaikalla, kuitenkin niin, että mahdollista vuoden 2027 toimintaa kos-
keva raportti on toimitettava Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuo-
jelulle 28.2.2028 mennessä. Mikäli toiminta olennaisesti muuttuu tai laajenee, 
on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. 
 
Ympäristölupa annetaan määräaikaisena, koska louhinnan tarvitseman maa-
ainelain mukaisen ottamisluvan voimassaoloaika on myös määräaikainen. 
Toiminnanharjoittajalle jää maa-ainesluvan päättymisen jälkeen aikaa murska-
ta jo louhitut kalliolohkareet ennen tämän ympäristöluvan päättymistä. 
 

Luvan muuttaminen 
 
Lupaviranomainen voi määrätä tekemään hakemuksen lupamääräysten  
muuttamiseksi tai muuten muuttaa lupaa, jos toiminta muuttuu tai jos on aihet-
ta epäillä, että tässä luvassa annetut ehdot eivät ole riittävät estämään luon-
non vahingollista muuttumista tai vaaraa terveydelle tai viihtyisyyden melkois-
ta vähenemistä tai muuta näihin rinnastettavaa edun loukkausta, tai jos anne-
tut määräykset eivät perustu parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan tai jos 
luvan muuttaminen on tarpeen johtuen muusta olennaisesta muutoksesta olo-
suhteissa. (YSL 20, 29, 49, 52, 62 ja 89 §) 

 
Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen (YSL 70.2 §) 

 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän  
luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä 
luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä nouda-
tettava.  
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RATKAISUN PERUSTELUT (HL 44 §) 
 
Lupaharkinnan perusteet 

 
Ympäristölautakunta katsoo tämän hetkisen tiedon mukaan, että määräysten 
mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain ja niiden nojalla 
annettujen säädösten vaatimukset ja toiminnassa voidaan noudattaa, mitä 
luonnonsuojelulaissa säädetään. Edellä mainitun perusteella ympäristölupa 
myönnetään. (YSL 48 §) 

 
Luvan myöntämisen edellytykset (YSL 11, 12, 49 §) 

 
Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset 
huomioon ottaen, aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pi-
laantumista tai sen vaaraa, maaperän, pohjaveden tai meren pilaantumista, 
erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan vaaran-
tumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille. 
 
Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Toiminta on sijoitettava si-
ten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumisen vaaraa ja että pilaantumista 
voidaan ehkäistä. 
 
Ympäristölautakunnan tämän hetkisen tiedon mukaan luvan myöntämisen 
edellytykset täyttyvät. 
 

Lupamääräysten perustelut 
 
Lupamääräyksellä 1 varmistetaan toimintojen sijoittuminen suunniteltuun, ha-
kemuksessa esitettyyn paikkaan. 
 
Määräykset 1–15 ja 23 on annettu, jotta toiminnasta ei aiheutuisi merkittävää 
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai terveyshaittaa ja jotta ympäristön 
pilaantumisvaaraa voitaisiin ehkäistä tehokkaasti. 

 
Määräykset 2-6, 10–15 ja 23 on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien 
suojelemiseksi. 
 
Määräykset 10, 11 ja 23 on annettu asianmukaisen jätehuollon varmistami-
seksi ja jätteiden synnyn ehkäisemiseksi ja koska jäte on hyödynnettävä, jos 
se teknisesti on mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuk-
sia.  Jätteistä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle. Jätteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely on tehtävä paikassa, 
jolla on siihen lupa. Jätettä ei saa hylätä tai käsitellä hallitsemattomasti. Jät-
teet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään siinä laajuudessa kuin se on 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemiseksi taikka jätehuol-
lon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista sekä teknisesti ja talou-
dellisesti mahdollista. Jätehuollossa on käytettävä parasta taloudellisesti käyt-
tökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan 
torjumismenetelmää. Roskaantumisen ja ympäristölle aiheutuvan muun haitan 
estämiseksi on huolehdittava laitosalueen siisteydestä.  
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Määräys 9 on annettu meluhaitan ehkäisemiseksi. Jos toiminnasta aiheutuvan 
äänitason epäillään ylittävän määräyksessä asetetun tason, melumittaukset 
ovat tarpeen, jotta saadaan selville toiminnan todellinen äänitaso. Mittaustu-
losten perusteella voidaan arvioida tarvetta meluntorjuntatoimiin. Klo 22-6 vä-
lisenä aikana melu koetaan herkästi erityisen häiritseväksi, joten melun aihe-
uttaminen tähän aikaan on kielletty. 

 
Häiriötilanteita ja muita poikkeuksellisia tilanteita koskevia määräyksiä on an-
nettu poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Häi-
riötilanteisiin varautuminen ennakolta ja mahdollisimman nopea toiminta häi-
riötilanteissa on tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen estämiseksi. Häiriötilan-
teista, vahingoista, onnettomuuksista ja niihin liittyvistä korjaavista toimista il-
moittaminen valvontaviranomaiselle on tarpeen mahdollisimman pian, jotta 
häiriöistä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja niiden torjumista voidaan valvoa ja ot-
taa kantaa mahdollisiin häiriöistä johtuviin valituksiin. (lupamääräykset 12-14) 

 
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen kautta voi tulla mahdollisuuk-
sia vähentää päästöjä olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. Luvan 
haltijalla on yleinen selvilläolovelvollisuus mm. toimintansa haitallisten vaiku-
tusten vähentämismahdollisuuksista. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa ki-
viainestuotannossa on esitetty julkaisussa Paras käyttökelpoinen tekniikka 
(BAT)– Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa (Suomen ympäristö 
25/2010) (lupamääräys 15) 
 
Määräykset 2, 3, 6 -13 ja 15-23 koskevat tarkkailua, kirjanpitoa, raportointia ja 
toiminnanharjoittajan selvillä oloa toiminnasta ja sen seurauksista. Nämä mää-
räykset ovat tarpeen mm. toiminnan valvomiseksi: toiminnanharjoittajan ja vi-
ranomaisen on pystyttävä olemaan selvillä siitä, että laitos toimii, kuten on tar-
koitettu ja ilmoitettu, sekä toimintaan liittyvistä mahdollisista haitoista, vaarois-
ta ja jätteistä sekä säädösten noudattamisesta. Näillä määräyksillä osaltaan 
täsmennetään toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuutta (YSL 6 §). Ne ovat 
tarpeen myös jätteiden asianmukaisen käsittelyn ja hyötykäytön edistämisen 
seuraamiseksi ja valvomiseksi. Viranomaisella tulee toiminnan valvomiseksi 
olla tiedossaan toiminnan yhteyshenkilö, jolta saa tietoa toiminnasta ja sen 
ympäristövaikutuksista.  
 
Määräyksessä 20 on luvassa määritellylle kirjanpidolle määrätty säilytysaika 
niin, että siinäkin tapauksessa, jos vasta myöhemmin huomataan toiminnan 
aiheuttaneen pilaantumista, olisi tallella tietoja, joiden perusteella toimintaa ja 
sen mahdollisesti aiheuttamaa pilaantumista voitaisiin arvioida. (JL 119 §) 
 
Luvan haltijan on ilmoitettava olennaisesta muutoksesta hyvissä ajoin ennen 
muutosta valvontaviranomaisen edustajalle (Meri-Lapin ympäristöpalveluiden 
ympäristönsuojelu), jotta toiminnan seuranta ja valvonta voidaan järjestää 
asianmukaisesti ottaen muutos huomioon ja valvontaviranomainen voi arvioi-
da muutoksen aiheuttamia ympäristö- ja muita vaikutuksia sekä mahdollista 
ympäristöluvan muutostarvetta (määräys 21).  
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Määräys 23 on annettu, jotta voidaan valvoa, että toiminnasta ei sen lopetta-
misen jälkeenkään aiheudu haittaa ympäristölle. 
 

Vastaus lausuntoihin 
 
 Ympäristöterveysvalvonnan lausunto päivämeluarvojen noudattamisesta on 
 otettu huomioon lupamääräyksessä  9. 
 
 Lapin ELY-keskuksen lausunto on otettu huomioon lupamääräyksissä 2-3, 6-9 
 ja 11-12. 
 
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN (YSL 205 §) 

 
Maksu määräytyy Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 
mukaan (YsvoT). Taksan 3 §:n mukaan kivenlouhinnan tai murskaamon ym-
päristöluvan käsittelymaksu on 1580 euroa. 

 
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN (YSL 85 §) 
 
Päätös  

 
Päätös ja sitä koskeva valitusosoitus toimitetaan hakijalle käsittelymaksua 
koskevan laskun kanssa sekä tavallisena kirjeenä Lapin elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualueelle. 

 
Meri-Lapin ympäristöpalvelut pitää päätöksen ja em. liitteet nähtävillä, valitus-
aikana Tornion kaupungintalon ala-aulassa. Ainakin valitusaikana päätös on 
nähtävillä internetissä Tornion kaupungin sivuilla ilman liitteitä. 

 
Tieto päätöksestä  

 
Tieto päätöksestä annetaan Tornion kaupungin ja Keminmaan kunnan ilmoi-
tustauluille julkipantavalla kuulutuksella.  
 
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan kirjeitse niille, joille annettiin kirjeitse tieto 
ympäristölupahakemuksen vireilläolosta. 
 
Ilmoituksessa mainitaan mm. paikat, joissa päätös on nähtävillä (Tornion kau-
pungintalon ala-aula sekä Internetissä Tornion kaupungin sivuilla) sekä pää-
töksen valitusaika. 

 
MUUTOKSENHAKU (YSL 84, 190 §, HlkL 14, 22 §) 

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeudelta, jolle valituskirjelmä liitteineen on toimitettava. Valitusaika päättyy 
1.12.2016. Päätökseen liitetään valitusosoitus. 
 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 
 
Ympäristönsuojelulaki (YSL) 527/2014 
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VNA ympäristönsuojelusta (YSA) 713/2014 
Jätelaki (JL) 646/2011 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (JA) 179/2012 
Hallintolaki (HL) 434/2003 
Hallintolainkäyttölaki (HlkL) 586/1996 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992 
Perämeren jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset (JHM) 30.4.2013 
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurs-
kaamojen ympäristönsuojelusta 800/2010 (MURA) 
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 38/2011 (ILA) 
Meri-Lapin ympäristöpalveluiden johtosääntö, kv 25.11.2013 (Johtos) 
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, Tornion, Keminmaan ja Tervolan ym-
päristölautakunta 18.1.2011 (YsvoT) 
Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL) (26/1920) 
 

VIITTEET 
 

1. Juha Laurila, Ympäristölupahakemus, Kemin Ajotilaus Oy, Tornio  
11.1.2016, dnro 46/11.01.00/2016, 11 s. + liitteet. 

2. Eero Kokko, Täydennys ympäristölupahakemukseen lomakkeella Kivenlouhi-
mojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, 
Kemin Ajotilaus Oy, Tornio, 22.1.2016, dnro 46/11.01.00/2016, 7 s. 

3. Ympäristöministeriö; Länsi-Lapin maakuntakaava, 19.2.2014 
4. Riitta Yrjänheikki, Tornion yleiskaava 2021, KV 14.12.2009 103§, Tornion 

kaupunki, Airix Ympäristö 
5. Maanmittauslaitos, Kiinteistötietojärjestelmä www.ktj.fi. 

 
 


