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TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
 
Ympäristölupaa haetaan alkoholituotteiden valmistukseen ja myyntiin Tornion 
kaupungissa osoitteessa Panimonranta 3, kiinteistöllä 851-7-1-11. Kiinteistöjä 
hallinnoi Arctic Property Oy, jolta Tornion Panimo Oy on vuokrannut tuotanto- 
ja varastotilat. 
 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
 
Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aihe-
uttavaan toimintaan on oltava lupa. Ympäristönsuojelulain liitteen 1  taulukon 2 
kohdan 10 c4 mukaan panimo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 
250 000 litraa vuodessa ja enintään 300 000 litraa vuorokaudessa on lupavel-
vollinen.  

 
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 
Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n mukaan kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen, jona Torniossa toimii Meri-Lapin ympäristölautakunta, 
ratkaisee panimon, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 250 000 mutta alle 
5 miljoonaa litraa vuodessa ja enintään 300 000 litraa vuorokaudessa, ympä-
ristöluvan. 

 
ASIAN VIREILLETULO 

 
Ympäristölupa on tullut vireille 24.10.2016 toimitetulla hakemuksella. Lisätieto-
ja hakemukseen on saatu sähköpostitse 27.10.2016 ja 21.12.2016. Hakemus-
ta on täydennetty vuokrasopimuksella. 

 
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
 

Alueella on voimassa Lapinkullan asemakaava (20.10.2015), jossa toiminta-
alue on huvi- ja viihdepalvelujen sekä liike- ja toimistorakennusten korttelialu-
eella, jolle saa sijoittaa myös majoitusrakennuksia ja pienpanimotoimintaa 



2(13) 

(PV-K). 
 

 
TOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖ 

 
Laitos sijaitsee Tornion kaupungissa, Suensaaren kaupunginosassa. Alueen 
eteläpuolella on terveyskeskusalue ja omakotitaloja. Länsi- ja pohjoispuolella 
on muun muassa asuinrakennuksia ja itäpuolella puistoa sekä Tornionjoki 

  
TOIMINTA 
 

Yleiskuvaus  
 
Tornion panimossa valmistetaan olutta, siideriä, viskiä, giniä ja muita alkoholi-
juomia. Laitos on aloittanut toimintansa kesällä 2016 panimolaitteistolla, jonka 
kapasiteetti on 200 000 litraa vuodessa. Ensimmäinen laajennus tapahtuu al-
kuvuodesta 2017, jolloin laitokselle saadaan isompi panimolaitteisto. Vuoteen 
2020 mennessä on tarkoitus kasvattaa tuotantoa tasaisesti aina 4,9 miljoo-
naan litraan saakka. Tislaamo on aloittanut toimintansa syksyllä 2016. Lait-
teistolla saavutetaan maksimissaan 20 l/s tislauskapasiteetti. 
 
Laitoksen laitekapasiteetti koostuu mäskäys- ja keittokattilasta, käymistankeis-
ta ja suodatinlaitteistosta sekä astiointilaitteistosta.  
 
Oluen valmistuksen pääprosessivaiheet ovat raaka-aineiden vastaanotto ja 
käsittely, vierteen valmistus, pääkäyminen, suodatus ja astiointi. Vierteen val-
mistuksessa rouhittu mallas ja vesi sekoitetaan mäskäyskattilassa. Mäskäyk-
sen jälkeen vierre suodatetaan mäskistä. Jäljelle jäävä märkämäski toimite-
taan eläinten rehuksi. Erotettu vierre keitetään, jäähdytetään, ilmastetaan, li-
sätään hiiva ja johdetaan käymistankkeihin. Käymisessä lämpötila ja aika 
vaihtelevat olutlaadun mukaan. Suurin osa hiivasta laskeutuu tankkien pohjal-
le, josta se kerätään talteen ja käytetään uudestaan. Pääkäymisen jälkeen on 
varastokäyminen. Varastokäymisen jälkeen olut suodatetaan, varastoidaan 
painetankkeihin ja tölkitetään. 
 
Etanolitisleiden valmistuksessa rouhittu mallas ja vesi sekoitetaan mäskäys-
kattilassa. Seos siivilöidään ja hiivattu vierre siirretään käymistankkiin. Tisla-
uksen jälkeen raakatisle laimennetaan noin 60 %, siirretään kypsytystynnyrei-
hin ja lopuksi pullotetaan. 
 
Muut alkoholituotteet valmistetaan sekoittamalla etanoli raaka-aineisiin, jotka 
vaihtelevat tuotekohtaisesti. Tuotteista riippuen seuraavana prosessina on 
aromitislaus tai varastointi sekä tarvittaessa suodatus ja hiilihapotus ennen as-
tiointia. 
 
Laitos toimii maksimikapasiteetissa kahdessa vuorossa viitenä päivänä viikos-
sa. Poikkeustapauksissa toimintaa on myös viikonloppuisin. [1:s. 4-5] 
 

 
Raaka-aineet ja kemikaalit 
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Alkoholituotteiden valmistuksessa käytettävät raaka-aineet ovat vesi, mallas, 
hiiva, humala, etanoli, sokeri, aromit, mahdolliset säilöntäaineet ja väriaineet. 
 
Laitoksella käytettävät kemikaalit ovat pääosin laitteiden ja putkistojen pesu- 
ja puhdistuskemikaaleja. Aineet toimitetaan joko 1000 litran konteissa tai 25 
litran kanistereissa. Pesuihin ja muihin puhdistuksiin aineita annostellaan val-
mistajan ohjeiden mukaisesti. Kemikaalit varastoidaan erillään raaka-aineista 
ja tuotteista. Varastossa ja tuotantotiloissa kemikaalit on sijoitettu valuma-
altailla varustettuihin paikkoihin. Kemikaalit annostellaan suoraan kanisterista 
tai kontista pumppaamalla tarvittava määrä. Hapot ja emäkset varastoidaan 
erillään. 
 
Pesu- ja desinfiointiaineita arvioidaan käytettävän laajennuksen jälkeen noin 
kuusi tonnia vuodessa. Käymistankit ja avoimet säiliöt pestään lipeäpohjaisilla 
pesuilla (noin 2 % lipeää, pH 14). Painetankit pestään happopesulla (1-2 % 
fosforihappo, pH 2-3) sekä fosfori- tai rikkihappopohjaisilla seospesuaineilla. 
Käytettävät desinfiointiaineet ovat alkoholipohjaisia, joten paloherkkyyden ta-
kia ne säilytetään asianmukaisessa hyväksytyssä tilassa. Käyttömäärä tulee 
olemaan noin 700 kg vuodessa. Lattioiden pesuun käytetään neutraaleja pe-
suaineita noin 700 kg vuodessa. Enimmäismäärät prosessissa ja varastossa 
ovat seuraavat: natriumhydroksidi 625 kg, fosforihappo 125 kg, peroksietikka-
happo 25 kg, etyleeniglykoli 25 kg ja seospuhdistusaine 125 kg. [1: s. 5-6, liite 
11] 
 
Energian käyttö 
Laitos ostaa tarvitsemansa sähköenergian energiantuotantoyhtiöiltä. Proses-
sin tarvitsema höyry tuotetaan laitoksen omalla kattilalla tai palvelusopimuk-
sella energiayhtiöltä. Energiana käytetään joko sähköä tai maa-/biokaasua. 
Lämmitykseen käytetään sähköä, ja tilojen lämmitys hoidetaan koko kiinteis-
tön kattavalla lämpöpumppujärjestelmällä. Prosessin hukkalämpö pyritään 
hyödyntämään uudelleen käyttöön. Laitoksella on myös pieni öljykattilakontti, 
joka voi toimia mahdollisena varajärjestelmänä. Enimmillään lämpöenergian 
kulutus on miljoona MWh/a ja sähköenergian kulutus 510 000 MWh/a. [1:s. 6, 
liite 12A; 3]   
 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 
 
Päästöt ilmaan sekä melu ja tärinä  
Päästöt ilmaan muodostuvat valmistuksen yhteydessä vapautuvasta hiilidiok-
sidista ja vesihöyrystä. Hiilidioksidipäästöjä syntyy 25 kg/m3. Enimmillään hiili-
dioksidipäästöt ovat 125 000 kg/a. Vierteen keiton yhteydessä syntyvä hönkä-
höyry otetaan talteen lauhduttimella, jolloin laitoksen uudesta yksiköstä ei 
synny ilmaan päästöjä tai hajuja. Pienemmän linjaston keittohöngät voivat ai-
heuttaa ajoittain panimotoiminnalle tyypillistä maltaan tuoksua lähiympäris-
töön. Pienellä laitteistolla keittoja tehdään noin 1 – 3 kertaa viikossa, keiton 
koko on pieni, eikä tuoksu leviä poistoputkesta laajalle alueelle. 
 
Melupäästöt on arvioitu vähäisiksi. Melua aiheutuu liikenteestä ja tavaroiden 
lastauksesta. [1:s. 7, liite 17B1; 2] 
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Jätteiden käsittely  
Jätteet kierrätetään ja lajitellaan mahdollisimman tehokkaasti. Lasille, metallil-
le, paperille, pahville, biojätteelle ja sekajätteelle on omat kierrätysastiat. Jä-
teastiat tyhjennetään viikoittain. Mikäli tuote-erät menevät pilalle, hävitetään 
ne tapauskohtaisesti asianmukaisella tavalla. 
 
Prosessissa syntyvä mäski myydään eläinten rehuksi tai biokaasulaitokseen 
raaka-aineeksi. Mäski kuljetetaan vedenpitävissä kaukaloissa. Hiivat voidaan 
kierrättää prosessissa muutamia kertoja, jonka jälkeen ne toimitetaan eläinten 
rehuksi.  
 
Syntyvät jätemäärät ovat enimmillään seuraavat: mäski 100 t/a (20 kg/m3), hii-
va 1,25 t/a (0,25 kg/m3), lasi 1,25 t/a (0,25 kg/m3), metalli 50 kg/a (0,01 kg/m3), 
energiajäte 15 t/a (3 kg/m3) ja sekajäte 10 t/a (2 kg/m3).  
[1:s. 8, liite 19; 2] 
 
Vedenhankinta ja viemäröinti 
Laitos on liittynyt kaupungin vesijohtoverkkoon. Vettä käytetään enintään 25 
miljoonaa litraa vuodessa. Ennen prosessia vesi suodatetaan lisäksi omalla 
järjestelmällä. Myös Tornionjoen veden käyttömahdollisuutta tutkitaan. Jäte-
vedet (prosessi-, pesu- ja saniteettivedet) johdetaan kaupungin jäteveden 
puhdistamolle. Jätevesisopimus on tehty Arctic Properties Oy:n kautta, ja so-
pimus koskee myös laitoksen jätevesiä. Vuoden 2016 osalta arvio jäteveden 
koostumuksesta on seuraava: kiintoaine 500 mg/l, biologinen hapenkulutus 
(BOD7) 3000 mg/l, kemiallinen hapen kulutus (COD-Cr) 5200 mg/l, kokonais-
fosfori 20 mg/l ja kokonaistyppi 3 mg/l. Uuden panimolaitteiston myötä 2017 
laitokselle tulee suljettuja kiertoja esimerkiksi pesujärjestelmiin, jolloin puhdis-
tamolle johdettava jätevesien määrä pienenee. [1:s. 6-7, liitteet 11, 17A1; 3] 
 
Päästöt maaperään ja vesiin 
Laitoksen toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään, vesistöön tai pohjave-
teen. [1:s. 7] 
 
Liikenne 
Kaikki liikennöinti tapahtuu Lapinkullankadun kautta ja liikennettä on vain päi-
väaikaan. Raskasta liikennettä on noin 1 – 3 kertaa päivässä. [1:s. 7; 2] 
 
Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitel-
luista toimista sekä toimista häiriötilanteissa 
Toimintaan liittyvät ympäristöriskit ovat vähäiset ja ne pystytään hallitsemaan 
seuraavilla toimenpiteillä: 
- Kemikaalit varastoidaan erillään raaka-aineista ja tuotteista. 
- Hapot ja emäkset varastoidaan erillään. 
- Paloherkät kemikaalit varastoidaan erillään asianmukaisessa paikassa. 
- Varastossa ja tuotantotiloissa kemikaalien leviäminen häiriötilanteissa es-

tetään suoja- tai valuma-altailla. 
- Kemikaalien annostelu tapahtuu suoraan kanisterista tai kontista. 
- Käytettävät kemikaalimäärät ovat pieniä. 
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- Jätevedenpuhdistamon kanssa käydään läpi mahdolliset riskit ja toiminta-
mallit, mikäli häiriötilanteessa viemäriin joutuu sinne kuulumattomia aineita. 

- Laitokselle laaditaan pelastussuunnitelma, jossa havainnoidaan riskit ja 
määritetään toiminta pelastautumistilanteessa. 

- Kuljetuksiin ja liikenteeseen liittyvät riskit vältetään varovaisuudella ja lii-
kennesääntöjä noudattamalla tehdasalueella. 

- Painepullot (happi ja hiilidioksidi) sijoitetaan paloviranomaisen hyväksy-
mään tilaan. [1:s. 6-7] 

 
Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta 
Laitoksella käytetään modernia pienpanimotekniikkaa. Panimon laajennuksen 
yhteydessä laitokselle toteutetaan osittain suljettu vesikierto pesuvesien osal-
ta. Laitoksella pyritään mahdollisimman vähäiseen veden ja energian käyt-
töön. [1:s. 8] 
 
 

TOIMINNAN TARKKAILU 
 

Laitoksella suoritetaan omavalvontasuunnitelman mukaiset tarkkailut. Toimin-
nasta pidetään jatkuvasti tuotantopäiväkirjaa ja energian ja veden kulutusta 
seurataan. 
 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 
Lupahakemuksesta tiedottaminen (YSL 43, 44 §; YSA 11 §) 
 
Lupahakemuksesta on kuulutettu 9.11.–9.12.2016 Tornion kaupungin ilmoi-
tustaululla. Kuulutus on ollut myös internetissä Tornion kaupungin sivulla. Ha-
kemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Tornion kaupungintalolla samana aika-
na. Hakemuksesta on ilmoitettu Kemi-Tornio Kaupunkilehdessä 9.11.2016. 
Hakemuksesta on erikseen annettu tieto sijoituspaikkatilan naapureille (Aarni, 
Alamäki, Vilpux Oy, Tornion vapaaseurakunta, Kronqvist, Asunto Oy Kulta-
puisto, Hakomäki, Arctic Property Oy). Kirjeet postitettiin 7.11.2016. Tornion 
kaupungin kuulemiskirje lähetettiin sähköpostitse 7.11.2016. Asunto Oy Torni-
on Vesaisenpuiston kuulemisaika oli 29.11.-31.12.2016. 
 
Lausunnot, muistutukset ja hakijan antamat vastineet (YSL 42 §) 

 Hakemuksesta ei jätetty määräaikaan mennessä muistutuksia. 
 

Käynti kiinteistöllä  
Vs. ympäristönsuojelusihteeri on ennen alle 200 000 l vuosikapasiteetin käyt-
töönottoa 8.8.2016 käynyt panimon tulevissa tiloissa rakennusvalvonnan tar-
kastuksen yhteydessä. 
 

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

 
Ympäristölautakunta tutkii hakemuksen ja myöntää Tornion Panimo Oy:lle 
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kiinteistölle 851-7-1-11 ympäristöluvan alkoholituotteiden valmistukseen. 
 
Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksessa sekä sen täydennyksissä [1-3] esite-
tyn mukaisesti ja kuitenkin noudattaen seuraavia lupamääräyksiä (siinäkin ta-
pauksessa, että hakemuksessa esitetty olisi ristiriidassa lupamääräysten 
kanssa): 

 
LUPAMÄÄRÄYKSET 
 
Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 
Päästöjen ehkäiseminen 

 
1. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä teollisuusjätevesisopimus Tornion Vesi 

Oy:n kanssa. Jätevettä tulee tarkkailla sopimuksen mukaisesti ja jäteveden 
tulee täyttää ominaisuuksiltaan teollisuusjätevesisopimuksen vaatimukset. 
Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä käyttämiensä pesuaineiden ja kemi-
kaalien haittavaikutuksista, eikä viemäriverkostoon saa päästää jäteveden-
puhdistamon toimintaa haittaavia aineita tai muita päästöjä. Viemäriverkos-
toon johdettavien prosessijätevesien laatua tulee tarkkailla säännöllisesti 
vähintään kerran vuodessa. Viemäriin johdettavista jätevesistä on analysoi-
tava vähintään lämpötila, pH, kiintoaine, sähkönjohtavuus, BOD7, CODCr, 
kokonaisfosfori ja kokonaistyppi. Teollisuusjätevesisopimus ja tarkkailutu-
lokset tulee toimittaa tiedoksi Meri-Lapin ympäristöpalvelujen ympäristön-
suojeluun. (YSL 6-8, 14, 62, 172 §) 
 

2. Kemikaalien ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden pääsy maaperään 
sekä pohja- ja pintavesiin on estettävä tehokkaasti. Kemikaalit ja muut ym-
päristölle haitalliset aineet tulee varastoida suoja-altain varustetussa tilassa, 
josta ei ole yhteyttä jäte- tai sadevesiviemäriin. Mikäli alueella säilytetään 
polttoainetta tai mineraaliöljyä, on sen oltava säiliössä, joka on kaksivaip-
painen tai sijoitettu lujaan, tiiviiseen ja katettuun suoja-altaaseen, jonka tila-
vuus on vähintään 1,3 kertaa säiliön tilavuus. Säiliössä mahdollisesti olevi-
en kiinteiden yhteiden on oltava suoja-altaan piirissä niin, että yhteen rik-
koutuminen ei aiheuta kemikaalin valumista altaan ulkopuolelle. (YSL 6-8, 
14-17, 20, 49, 52, 58 §; JL 13, 28, 29, 72 §; JHM 2 §)  
 

3. Laitoksen toiminnalle tyypillisestä ajoittaisesta maltaan tuoksusta ja mäskin 
lastauksesta tai kuljetuksesta ei saa aiheutua kohtuutonta hajuhaittaa ym-
päristöön. (YSL 6, 7, 20, 49, 52 §; NaapL 17 §) 

 
4. Klo 22 – 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 tunnin jakson aikana eivät saa ylittyä 
raja-arvo 40 dBA millään virkistys- tai luonnonsuojelualueella eikä raja-arvo 
50 dBA minkään asuinkiinteistön piha-alueella. Jos on aihetta epäillä, että 
toiminnasta aiheutuu häiritsevää melua, on toiminnanharjoittajan varmistet-
tava melutaso melumittauksin. Mittausten tekijällä tulee olla riittävä koke-
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mus ja asiantuntemus. Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelun 
viranhaltija voi tarvittaessa täsmentää velvollisuutta mittauksiin ja niistä ra-
portointiin. (YSL 6, 7, 20, 49, 52, 62, 172, 209 §; VNp 993/1992 2 §; NaapL 
17 §;) 
 

5. 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, 58, 72 §; JA 7 § JHM 2, 4, 6, 7, 9 – 13, 15, 
16, 18 – 20, 28 §) 
 

6. Jäteöljyt, kiinteät öljyiset jätteet sekä muut vaaralliset jätteet on kerättävä 
kukin jätelaji sille merkittyyn omaan, tiiviiseen astiaansa ja toimitettava 
mahdollisimman pian, kuitenkin vähintään kerran vuodessa, luvalliseen täl-
laisen jätteen vastaanottopaikkaan. Varastointi on tehtävä tiivispohjaisessa 
reunakorokkeilla varustetussa, katetussa varastoissa, niille selvästi merki-
tyssä paikassa, erillään muista jätteistä. Kun vaarallista jätettä toimitetaan 
vastaanottajalle, on huolehdittava siitä, että jätteet on pakattu ja merkitty 
asianmukaisesti ja että kuljetuksesta on tehty jätelain (646/2011) 121 §:n 
mukainen siirtoasiakirja, joka sisältää jäteasetuksen (179/2012) 24 §:n mu-
kaiset tiedot. (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 §) 
 

7. 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. (YSL 5-8, 14–16, 20, 49, 52, 53, 58 §; JL 8, 13, 15, 120 
§; JA 12.1 §; JHM 2 §) 
 

 
Häiriötilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen 

 
8. 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. 2017: ympäristöviranhaltijat 050 566 4195 /  040 770 3239 / 0400 696 
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756, ympäristöpäällikkö 040 7555 891). Maaperän tai pohjaveden pilaantu-
misen vaaraa aiheuttavasta tapahtumasta on ilmoitettava mahdollisimman 
pian myös Lapin ELY-keskukselle (puhelinnumerot v. 2017: 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 on oltava nopeasti saata-
villa 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 
§) 
 

9. 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-
portointiin. (YSL 6-8, 14–17, 20, 49, 52, 58, 62, 209 §; NaapL 17 §; JL 13, 
72, 120, 122 §; JHM 2 §; Johtos 4, 9, 11 §) 
 

10. Kemikaali- ja polttoainevalumien varalta toiminnanharjoittajalla on oltava 
käytettävissä riittävästi imetysvillaa, turvetta tai muuta imeytysainetta sekä 
valumien ja imeytyneiden valumien talteenottoa varten astioita ja muita väli-
neitä. Ympäristöön päässyt vuoto on kerättävä välittömästi talteen, ja imey-
tetty aine on toimitettava hyväksyttyyn vaarallisen jätteen vastaanottoon. 
(YSL 6, 7, 14-17, 20, 49, 52, 58, 133 §; JL 28 §) 

 
 

Tarkkailu- ja raportointimääräyksiä 
 

11.  Toiminnassa on pidettävä kirjaa:  
- tuotannosta, raaka-aineista ja kemikaaleista sekä niiden määristä 
- vedenkulutuksesta ja jäteveden määrästä 
- kuormituksesta viemäriin, jätevesitarkkailujen tuloksista 
- jätemääristä ja jätteiden toimituspaikoista jätelajeittain 
- huoltotoimista, kuten suojarakenteiden ja säiliöiden tarkkailusta ja 

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

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

- toteutuneista ja suunnitteilla olevista muutoksista toiminnassa 
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 §) 
 

12. 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 §)  

 
13. 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 §; JohtoS 4, 11 §) 
 

14.  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 §) 

 
 

Toiminnan lopettaminen 
 

15.  Toiminnanharjoittajan on viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lo-
pettamista esitettävä Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelulle 
suunnitelma mm. maaperän suojelusta ja jätehuoltoa koskevista toimista, 
jotka liittyvät toiminnan lopettamiseen. Alue, jolla toimintaa on harjoitettu, on 
siistittävä toiminnan lopettamisen yhteydessä. Toiminnanharjoittajan on so-
vittava lopputarkastuksen pitämisestä valvontaviranomaisen edustajan (Me-
ri-Lapin ympäristöpalvelut, ympäristönsuojelu) kanssa viimeistään sillä vii-
kolla, 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 
 
Mikäli Tornion Panimo Oy alkaa käyttää tuotannossaan Tornionjoen vettä, 
tulee veden ottamiseen hakea vesilain mukainen lupa (VL 3:2). 
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LUVAN VOIMASSAOLO JA LUVAN MUUTTAMINEN 

 
Päätöksen voimassaolo (YSL 87 §) 
 
Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi ja vain tässä luvassa määritetyllä 
sijoituspaikalla. Mikäli toiminta olennaisesti muuttuu tai laajenee, on toiminnal-
le haettava uusi ympäristölupa.  
 
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.  

 
 

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. 
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Ympäristölautakunnan tämän hetkisen tiedon mukaan luvan myöntämisen 
edellytykset täyttyvät. 
 
Lupamääräysten perustelut 
 
Lupamääräyksellä 1 varmistetaan laitoksen jätevesien johtaminen siten, ettei 
niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai haittaa jätevedenpuhdis-
tamon toiminnalle. 
 
Määräykset 1–7 on annettu, jotta toiminnasta ei aiheutuisi merkittävää ympä-
ristön pilaantumista tai sen vaaraa tai terveyshaittaa ja jotta ympäristön pilaan-
tumisvaaraa voitaisiin ehkäistä tehokkaasti. 

 
Määräykset 1-2 ja 8-10 on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien suo-
jelemiseksi. 
 
Määräys 4 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. 
 
Määräykset 5 ja 6 on annettu asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi ja 
jätteiden synnyn ehkäisemiseksi. Jäte on hyödynnettävä, jos se teknisesti on 
mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia. 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. Jätteet on kerättävä 
ja pidettävä toisistaan erillään siinä laajuudessa kuin se on terveydelle ja ym-
päristölle aiheutuvan haitan ehkäisemiseksi taikka jätehuollon asianmukaisen 
järjestämisen kannalta tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollis-
ta. Jätehuollossa on käytettävä parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniik-
kaa sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan torjumismene-
telmää. Roskaantumisen ja ympäristölle aiheutuvan muun haitan estämiseksi 
on huolehdittava laitosalueen siisteydestä. 
 
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 (lupamääräys 7). 
 
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. Häiriöti-
lanteista, vahingoista, onnettomuuksista ja niihin liittyvistä korjaavista toimista 
ilmoittaminen valvontaviranomaiselle on tarpeen mahdollisimman pian, jotta 
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häiriöistä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja niiden torjumista voidaan valvoa ja 
ottaa kantaa mahdollisiin häiriöistä johtuviin valituksiin (lupamääräykset 8-10). 
 
Määräykset 1-2, 7, 9 ja 11-14 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 12 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 (lupamääräys 14).  

 
Määräys 15 on annettu, jotta voidaan valvoa, että toiminnasta ei sen lopetta-
misen jälkeenkään aiheudu haittaa ympäristölle. 

  
 
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN (YSL 205 §) 

 
Maksu määräytyy Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 
mukaan (YsvoT). Taksan 3 §:n mukaan elintarvikkeiden ja rehujen valmistuk-
sen ympäristöluvan käsittelymaksu on 1640 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. 
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Tieto päätöksestä  
 
Tieto päätöksestä annetaan Tornion kaupungin ilmoitustaululle 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-aulassa sekä internetissä Tornion kaupungin sivuilla) sekä 
päätöksen valitusaika. 

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

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeudelta, jolle valituskirjelmä liitteineen on toimitettava. Valitusaika päättyy 
23.2.2017. Päätökseen liitetään valitusosoitus. 
 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 
 
Ympäristönsuojelulaki (YSL) 527/2014 
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) 2016 
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. Ahokas Mikko, Ympäristölupahakemus, Tornion Panimo Oy, Tornio  
24.10.2016, dnro 623/11.01.00/2016, 11 s. + liitteet. 

2. Kostiander Kaj, Täydennys ympäristölupahakemukseen sähköpostilla, 
27.10.2016, 1 s. 

3. Ahokas Mikko, Täydennys ympäristölupahakemukseen sähköpostilla, 
21.12.2016, 1 s. 

 
 


