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DESTIA OY:N  YMPÄRISTÖLUPA KALLION LOUHINNALLE JA MURSKA-

UKSELLE  SEKÄ PURETUN PÄÄLLYSTEEN VÄLIVARASTOINNILLE JA 

MURSKAUKSELLE KIINTEISTÖILLÄ  241-406-63-1 MÄNNIKKÖ, KEMIN-

MAA 

 

ASIA 

Destia Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristö-
lupahakemuksen, joka koskee kallion louhintaa ja murskausta sekä puretun 
päällysteen välivarastointia ja murskausta Keminmaan Tuhkamaassa, tilalla 
241-406-63-1 Männikkö.  
Hakemukseen sisältyy esitys täytäntöönpanoluvasta mahdollisesta muutok-
senhausta huolimatta. 
 
Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199§:n mukaisen ratkaisun täytäntöön-
panosta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.  
 

HAKIJA 

Destia Oy 

01300 Vantaa 
Yhteyshenkilö Jenni Koitila, 0405559652, jenni.koitila@destia.fi 
 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
Toiminta sijoittuu Keminmaan Tuhkamaahan, tilalle 241-406-63-1 Männikkö.  
 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
Valtioneuvoston asetuksen (713/2014) kohdan 6b- mukainen kiinteä murs-
kaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirret-
tävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on yhteensä vä-
hintään 50 päivää vuodessa ja 12 b-kohdan mukainen asfalttijätteen käsittely 
vaativat ympäristöluvan. 
 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
Valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2§:n  mukaan kivenmurskaamon ja as-
falttijätteen käsittelyn  (alle 50 000t/a) ympäristöluvan ratkaisee kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomainen (kohdat 6a ja 12b). Keminmaan kunnassa tämä vi-
ranomainen on Meri-Lapin ympäristölautakunta. 
 

ASIAN VIREILLETULO 
Hakemus on tullut vireille 15.3.2016 päivätyllä hakemuksella. 
Destia Oy:lle on myönnetty maa-ainesten ensimmäinen ottolupa samalle alu-
eelle 30.11.2010. Maa-aineslupa on ollut voimassa 31.12.2015 asti. Uusi 
maa-aineslupa on myönnetty 21.6.2016. Luvan mukainen ottomäärä on 

250000 m3 ktd. Lupa on voimassa 30.6.2026 asti.  
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ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
Alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa.  

 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKAN YMPÄRISTÖ 
Destia Oy:llä on maa-ainesten ottolupa tilalle 241-406-63-1 Männikkö. Yhtiöllä 
on tarkoitus louhia ja murskata alueelta kalliota.  
Destia Oy omistaa tilan, jolle lupaa haetaan.  
 

 

LAITOKSEN TOIMINTA 

Yleiskuvaus 
Louhintatyön vaiheita ovat poraus, panostus, räjäytys ja ylisuurten lohkareiden 
rikotus. Porauksessa käytetään tela-alustaisia poravaunuja, joissa on pölyn-
poistolaitteisto. Ylisuuret lohkareet rikotetaan tarvittaessa ennen murskausta  
hydraulisella, kaivinkoneeseen tai esimurskaimeen liitetyllä iskuvasaralla. 
Murskauksessa louhe pienennetään vaiheittain haluttuun raekokoon. Murska-
ukseen käytetään siirrettävää kalustoa, jonka kokoonpano määräytyy ki-
viaineksen ominaisuuksien, tuotettavan lajitteen ja käytettävissä olevan kalus-
ton mukaan. Laitos koostuu esi-, väli- ja jälkimurskaimista, hihnakuljettimista 
ja seuloista. laitos voi koostua myös liikkuvista ns. Lokotrack-yksiköistä. Käyt-
töenergia tuotantoa varten laitteistoon kuuluu aggregaatti Laitos voi olla Des-
tian tai sen aliurakoitsijan omistuksessa ja laitos valitaan urakkakohtaisesti. 
 
Murskauslaitos sijoitetaan mahdollisimman lähelle kallioseinämää. Sille alu-
eelle, josta kalliota kulloinkin on irrotettu. Tällöin kuljetusmatka murskaimeen 
ja samalla siitä aiheutuva melu ja päästöt ovat pienemmät. Koska louhinta-
paikka muuttuu oton edetessä, myös murskauslaitoksen sijainti vaihtelee. 
 
Puretun päällysteen kappaleet ja niistä jalostettu murske välivarastoidaan va-
rastoalueella. Välivarastointiaika on alle 3 vuotta. Päällystekappaleet jaloste-
taan alueella murskeeksi ja hyödynnetään asfalttimassan raaka-aineena. 
Murskaukseen käytetään samaa laitteistoa kuin kiviaineksen murskaukseen. 
 

Raaka-aineet, tuotteet ja tuotanto 
Tuhkamaan kallioaluetta tullaan käyttämään murskeiden ja puhtaan maa- ja 
kiviaineksen varastointipaikkana toistaiseksi. Louhintaa ja murskausta tulee 
olemaan urakkaluontoisesti 1-3 vuoden välein. Yhden jakson (urakan) kesto 
vaihtelee, vaihteluväli 0,5- 3 kk. 
Toiminta-alueella tuotettaan kiviaineksia keskimäärin 70 000 t/a maksimituo-
tannon ollessa 300 000 t/a. 
Polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä, jonka keskimääräinen kulutus on 
73,8 t/a maksimikulutuksen ollessa 252 t/a. 
 
Voiteluaineiden varastoidaan enimmillään kerrallaan 400 kg. Louhinnassa 
käytetään räjähteitä keskimäärin 18 tonnia vuodessa (max. 72 t/a).  
 
Kiviainesta kuljettavaa raskasta liikennettä on keskimäärin 0-20 autoa/d. Lii-
kenteen määrä riippuu kuljetettavan aineksen menekistä. 
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YMPÄRISTÖKUORMITUS  -  SEURANTA SEKÄ TORJUNTA 
Hakemuksen mukaan hiukkaspäästöjen arvioidaan olevan 0,018 t/a, typenok-
sidipäästöt 0,124t/a, rikkidioksidipäästöt 0,001 t/a ja hiilidioksidipäästöt 183,43 
t/a. 
Kaasumaisia päästöjä syntyy polttomoottoreista. 
 
Hakemuksessa olevan arvion mukaan melulähteiden A-painotetut kokonais-
äänitehotasot ovat : 
- murskauksessa, liikkuva laitos 122-124LWA(dB) 
- kauhakuormaaja/ maansiirtoajoneuvo 108-115 LWA(dB) 
- kaivinkone 110-116 LWA(dB) 
Murskauksen melu on tasaista ja ei impulssimaista. Murskauslaitos sijoitetaan 
yleensä ottoalueen pohjalle, jolloin meluvaikutus asutuksen suuntaan vaime-
nee. 
Alueella noudatetaan erityistä varovaisuutta, jotta pohjavettä likaavia aineita ei 
pääse maaperään. Koneiden työaikainen pysäköinti sallitaan hakemuksen 
mukaan vain murskeiden varastointialueella. Koneiden varustukseen sisällyte-
tään aina imeytysturvetta. 
Jäteöljyt säilytetään niitä varten rakennetussa, työkoneiden mukana kulkevas-
sa varastokontissa. Kontin pohja on tiivis, reunoiltaan korotettu. 
Polttoainesäiliöt ovat kaksoisvaipallisia tai valuma-altaallisia ja niissä on yli-
täytön estävä sulkuventtiili. Tankkauslaitteiston kunto tarkastetaan säännölli-
sesti ja ne lukitaan luvattoman käytön estämiseksi. Mahdolliset pienet läikät 
kerätään talteen heti ja likaantunut maa kuljetetaan sille tarkoitettuun väliva-
rastoon ja vastaanottopisteeseen. 
Vahinkotapauksia varten Destialla on yhtenäiset toimintaohjeet ja välineistö, 
joiden avulla öljyn leviäminen voidaan estää. Työkoneita ei pestä eikä huolleta 
alueella. 
 
Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle eikä sen läheisyydessä ole 
luonnon muodostamia lampia tai järviä. Alueelle ei ole tästä syystä asennettu 
pohjaveden havaintoputkea. Hakemuksen mukaan toiminnalla ei ole toden-
näköisesti vaikutusta pohjavesiin eikä haitallisia vaikutuksia maaperään. 
Kun ottotoiminta on ulottunut pohjaveden alapuolelle ja ottoalue on täyttynyt 
vedellä, tyhjennetään louhos laskeutusaltaan kautta ojaan. Koska hulevesien 
määrä ja virtaus ovat hyvin pieniä, ei veden mukana liiku merkittäviä määriä 
kiintoainesta. Vähäiset määrät imeytyvät hakemuksen mukaan louhosalueen 
reunamien kasvillisuuteen. Luonnonvesistä ei hakemuksen mukaan aiheudu 
ympäristön pilaantumista. Veden johtamiseen käytettävät ojat tarkistetaan en-
nen pumppausta. Louhokseen kerääntyvän huleveden pinnan arvioidaan 
asettuvan tasoon +20 (N60). 
 
Vaarallinen jäte (100-500 l/a) kerätään erilleen suljettuihin astioihin, merkitään 
asianmukaisesti, välivarastoidaan konttiin tai kuljetetaan suoraan hyväksyt-
tyyn varastopaikkaan tai käsittelylaitokseen. Vaarallisista jätteistä pidetään kir-
jaa, joka on pyydettäessä viranomaisten nähtävillä.  Jätteiden kuljetuksesta 
laaditaan siirtoasiakirja. 
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Pölyn määrään ja leviämiseen vaikuttavat useat tekijät (valmistettavan murs-
keen raekoko, raaka-aineen ominaisuudet, ilman suhteellinen kosteus ja tuu-
liolosuhteet. Pölyn leviämistä estetään olosuhteiden mukaan kastelemalla 
murskattava materiaali ja koteloimalla laitoksen kuljettimet ja seulat. Pölyä-
mistä vähennetään myös pitämällä putoamiskorkeudet mahdollisimman pieni-
nä. Työmaateiden pölyämistä estetään tarvittaessa vedellä. 
Hakemuksen mukaan pölyäminen ei aiheuta haittaa murskauksen aikana lä-
himpien talojen pihapiirissä. 
 
Murskaus- ja päällystealalle ei ole toistaiseksi laadittu yleiseurooppalaisia 
BAT-vertailuasiakirjoja. Yleisesti alan parhaana käyttökelpoisena tekniikkana 
voidaan pitää kaikkia raaka-aineiden kulutukseen ja ja ympäristövaikutusten 
minimoitiin tähtääviä toimia ja laitteita, kuten tuotantoprosessin optimointia, 
pöly-, melu- ja maaperäsuojauksia, säännöllisiä huoltoja, ympäristöjärjestel-
miä ja ammattitaitoisen henkilökunnan käyttöä. Toiminnassa noudatetaan ha-
kemuksen mukaan Suomen ympäristökeskuksen julkaisua kiviainestuotannon 
parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (SYKE 25/2010). 
 
Hakemuksen mukaan toiminta ei vähennä viihtyisyyttä lähimpien talojen piha-
alueilla työn aikana.  Alue on vuosia toiminnassa ollut kiviaineksen ottoalue. 
Alue ei ole luonnontilainen eikä sitä ole luokiteltu maisemallisesti arvokkaaksi. 
Toiminnalla ei ole vaikutuksia luontoon tai luonnonsuojeluarvoihin tai raken-
nettuun ympäristöön. Toiminnan päätyttyä alue maisemoidaan ja metsitetään 
maa-ainesluvan mukaisesti ja alue palautuu aikanaan maa- ja metsätalous-
käyttöön.  
 
Toiminnasta aiheutuva merkittävin ympäristöriski on öljyvahinko työkoneiden 
tai varastosäiliöiden vuodon tai tulipalon yhteydessä. 
Ennen jokaisen urakan aloittamista pidetään aloituskokous, johon sisältyvät 
mm. ympäristölle aiheutuvien riskien kartoitus ja riskialttiiden työvaiheiden 
suunnittelu. 
 
Hakemuksessa on esitetty suunnitelma öljytuotteiden varastopaikoista. Haki-
jan ympäristöasioiden hallinta perustuu ISO 9000- ja ISO 14001 laatu- ja ym-
päristöjärjestelmästandardeihin. Onnettomuuksista tehdään välittömästi ilmoi-
tus Lapin pelastuslaitoksen Keminmaan paloasemalle sekä Keminmaan kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
 
Laitoksen toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa. Ympäristöluvan mukainen 
raportti toimitetaan vuosittain Keminmaan kunnan valvontaviranomaiselle. 
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LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Lupahakemuksesta tiedottaminen (YSL 44§) 
Lupahakemuksesta on kuulutettu Keminmaa kunnan ilmoitustaululla 29.3.-
28.4.2016. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Keminmaan kunnan ilmoi-
tustaululla samana aikana. 
Hakemuksesta on tiedotettu kuulutuksella 2.4.2016 ilmestyneessä Lounais-
Lappi-nimisessä ilmoituslehdessä. 
Hakemuksesta on annettu erikseen tieto kiinteistön naapureille : Outokumpu 
Oy,  Morenia Oy, Rudus Oy, Pasanen Antti Lauri, Pasanen Lauri kp., Pasa-
nen Erkki Mikael ja  Oravala Esko. 
 

Tarkastus 
Ympäristöpäällikkö on tehnyt alueella tarkastuksen 15.6.2016. 
 

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet 
Terveystarkastaja Sirkka Hoppari antoi 28.4.2016 päivätyn lausunnon hake-
muksesta. Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa ympäristö-
lupahakemuksesta, mikäli toiminta tapahtuu hakemuksen mukaisesti. Hake-
mukseen  jätettiin yksi muistutus (Outokumpu Chrome Oy) : Outokumpu edel-
lyttää tietoja alueella tehtävistä räjäytyksistä sekä ennakkoilmoituksina, että 
toteutuneina tietoina. Tieto on Outokummulle tärkeä mahdollisia ulkopuolisia 
yhteydenottoja varten. 
Alueen vedet on suunniteltu purettavaksi kaivoksen rikastushiekka-altaan 6 
ympärysojaan, joka laskee Iso-Ruonaojaan. Kemin kaivos tarkkailee ja purkaa 
samaan ojaan vesiä. Outokumpu edellyttää Destia Oy:ltä vesienlaadun tark-
kailua ja tulosten sekä vesimäärien raportointia vähintään vuositasolla myös 
Outokummun käyttöön, jotta tiedot voidaan huomioida kaivoksen vuosiyh-
teenvetoraportissa. 
Hakemuksesta ei tule selkeästi esille, miten liikenne alueella on suunniteltu 
järjestettävän. Outokumpu painottaa, että Elijärventien liikenneturvallisuus on 
huomioitava toiminnan suunnittelussa ja työn aikana. 

Hakijan kuuleminen ja vastine 
Hakijan vastine muistutukseen saapui 3.6.2016. 
Hakija toteaa mm. :. 
Outokumpu Chrome Oy huomauttaa hakemuksesta, että alueella tehtävistä 
räjäytyksistä tulisi antaa tieto sekä ennakkoon  että toteutumana. Hakija il-
moittaa esitetyn ilmoittamistavan sopivan. 
Alueelta pumpattavien vesien määrän hakija voi ilmoittaa. Hakija ilmoitta 
myös, että pumpattavien veden laatua voidaan tutkia vaadittaessa. 
Alueelta on hakijan mukaan tarkoitus käyttää kahta kulkureittiä. Nykyinen alu-
eelle tuleva tie kulkee Outokumpu Chrome Oy:n kaivoksen kautta.  
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RATKAISUOSA (VNa 15§) 
 

VIRANOMAISEN RATKAISU (YSL  11,48, 49§, NaapL 17§) 
Ympäristölautakunta on tutkinut hakemuksen, siitä annetun lausunnon ja 
muistutuksen. Lautakunta myöntää Destia Oy:lle ympäristöluvan tässä pää-
töksessä annetuin määräyksin kallion louhinnalle ja murskaukselle sekä pure-
tun päällysteen välivarastointiin ja murskaukseen hakemuksessa esitetylle 
alueelle.  
 
 

Vastaus muistutukseen ja lausuntoon 
Lupaviranomainen ottaa muistutuksessa esitetyn huomioon lupamääräyksissä     
15 ja 19 esitetyllä tavalla. 

 
 

LUPAMÄÄRÄYKSET 

 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 
Maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin aiheutuvien päästöjen estäminen 
 
1.Toiminnasta ei saa aiheutua maaperän, pintaveden tai pohjaveden pilaan-
tumisvaaraa, terveydellistä haittaa tai muutakaan kohtuutonta rasitusta ympä-
ristölle. Paikat, joissa käsitellään tai säilytetään öljyä tai muuta maaperän tai 
pohjaveden kannalta vaarallista ainetta, samoin mahdolliset työkoneiden ja 
autojen säilytys-, tankkaus- ja huoltopaikat, on suojattava kestävällä yhtenäi-
sellä muovilla, jonka päälle on levitettävä noin 20 cm:n hiekka- tai vastaava 
suojakerros. Muovin reunat on nostettava ylös ja peitettävä vallilla. Vastaava 
suojaus voidaan rakentaa myös muusta tiiviistä aineesta. (YSL 6-8, 11, 15-17, 
20, 49, 52§, YSA 15§ ; MURA 9§) 
 
 
 
2. Öljytuotteita tai muita ympäristölle haitallisia aineita tai vaarallisia jätteitä ei 
saa varastoida ilman katettuja suoja-altaita. Öljysäiliön on oltava kaksivaippai-
nen tai se on sijoitettava lujaan, tiiviiseen ja katettuun suoja-altaaseen, jonka 
tilavuus on vähintään 1,3 kertaa säiliön tilavuus. Säiliössä mahdollisesti olevi-
en kiinteiden yhteiden on oltava suoja-altaan piirissä niin, että yhteen rikkou-
tuminen ei aiheuta polttoaineen valumista altaan ulkopuolelle. Altaaseen ker-
tynyt neste on poistettava. Öljyä tai öljyistä vettä ei saa laskea maaperään, 
vaan öljyinen aines on toimitettava hyväksyttyyn öljyisen jätteen vastaanotto-
paikkaan. (YSL 6-8, 15-17, 20, 49, 52, 58§ ; JL 13, 28, 29, 72§; JHM 2§, MU-
RA 9, 12§) 
 
3. Polttonestesäiliöitä täytettäessä on käytettävä toimivaa ylitäytönestintä ja 
otettava huomioon lämpölaajenemisen mahdollisuus, niin että säiliöistä ei ta-
pahdu ylivuotoa. Jos alueella tankataan laitteita, koneita tai ajoneuvoja, polt-
toainesäiliön tankkausyhteessä on oltava pistooliventtiili tai vastaava, joka es-
tää painovoimaisesti tai lappouttamalla tapahtuvan polttoainevuodon. (YSL 
6,7, 11, 14-17, 20, 49, 52§ ; MURA 9§) 
 



7(14) 

4. Öljyä tai muuta haitallista kemikaalia vuotavien autojen ja työkoneiden käyt-
tö on kielletty. (YSL 6- 8, 14-17, 20, 49, 52 § ; JL 72§ ; MURA 9§) 
 
5.  Toiminta-alueelta ympäristöön johdettavista vesistä ei saa aiheutua hait-
taa. (YSL 6,7,20,49,52§ ; MURA 10§) 
 
Päästöt ilmaan 
6. Tarvittaessa teiden ja muiden kulkualueiden sekä murskekasojen pölyämis-
tä on estettävä esimerkiksi kastelemalla niitä vedellä. Toiminta-alueen ulko-
puolelle ei saa aiheutua hiukkaspitoisuuksia, jotka ylittävät seuraavat raja-ar-
vot 24 tunnin keskiarvona: hengitettävät hiukkaset (PM10) 0,05 mg/m3 ja ko-
konaisleijuma 0,3 mg/m3. Hiukkaspitoisuus on tarvittaessa varmistettava mit-
tauksin. Meri-Lapin ympäristölautakunnan esittelijänä toimiva viranhaltija voi 
viranhaltijapäätöksellä antaa tarkempia määräyksiä mittausten suorittamises-
ta. (YSL 6-8, 20, 49, 52, 62, 172, 209.1 §;   NaapL 17 §;ILA 4§ ; MURA 4,5§) 
 
 
Melu 

7. Murskausaseman toiminta on järjestettävä siten, että toiminnasta ja siihen 
liittyvästä liikenteestä aiheutuva melu laitoksen tavanomaisissa käyttötilan-
teissa ei ylitä melulle alttiissa kohteissa kello 7 ja 22 välisenä aikana A-
taajuuspainotettua keskiäänitasoa (LAeq) 55 desibeliä eikä kello 22 ja 7 välise-
nä aikana A-taajuuspainotettua keskiäänitasoa (LAeq) 50 desibeliä. Loma-
asumiseen käytettävillä alueilla, luonnonsuojelualueilla, leirintäalueilla ja taa-
jaman ulkopuolella olevilla virkistysalueilla toiminnan aiheuttama melu ei saa 
ylittää kello 7 ja 22 välisenä aikana A-taajuuspainotettua keskiäänitasoa (LAeq) 
45 desibeliä eikä kello 22 ja 7 välisenä aikana A-taajuuspainotettua keskiääni-
tasoa (LAeq) 40 desibeliä. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakais-
taista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 desibeliä ennen sen vertaa-
mista raja-arvoon. Melutilanteen arvioinnissa on otettava huomioon myös alu-
een muiden melulähteiden aiheuttama äänitaso. 

 
Tarvittaessa melutaso on varmistettava mittauksin. Meri-Lapin ympäristölau-
takunnan esittelijänä toimiva viranhaltija voi viranhaltijapäätöksellä antaa mää-
räyksiä melumittauksien  suorittamisesta. (YSL 6,7, 20, 49, 52, 62, 172, 209§; 
VNp 993/1992;  NaapL 17 §; MURA 1,7§) 
 
Varastointi sekä jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 
8. Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. 
Jätehuolto on järjestettävä voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti 
siten, että jätteistä ei aiheudu epäsiisteyttä eikä haittaa ympäristölle eikä ter-
veydelle.  Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava 
hyödynnettäviksi asianmukaiseen käsittelyyn. Vain hyötykäyttöön kelpaamat-
tomat jätteet voidaan toimittaa kaatopaikalle, mikäli ne eivät ole ongelmajät-
teiksi luokiteltavia aineita. (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§) 
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9. Jäteöljyt, kiinteät öljyiset jätteet sekä muut vaaralliset jätteet on kerättävä 
omaan, tiiviiseen astiaansa. Kaikkien vaarallisten jätteiden varastointi on teh-
tävä erillään muista jätteistä tiivispohjaisessa reunakorokkein varustetussa, 
katetussa varastossa. Varaston pohjan ja reunakorokkeiden on muodostetta-
va allas, joka estää vaarallisten jätteiden pääsyn maaperään, jos jätteen asti-
aan tulee vuoto. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa muuta ainetta eikä eri jäte-
laatuja saa sekoittaa keskenään. Vaaralliset jätteet on toimitettava käsitte-
lyluvan saaneelle vastaanottajalle. Alueella ei saa säilyttää eikä varastoida 
ylimääräistä kalustoa, romuja tai jätteitä. ( 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§). 
 
  
Häiriötilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen 
 
10. Jos öljyä tai muuta kemikaalia pääsee maahan tai sattuu muu ympäristön 
pilaantumisen vaaraa aiheuttava vahinko, on välittömästi ryhdyttävä torjunta-
toimenpiteisiin, joilla vaara pilaantumisen leviämisestä saadaan poistettua. 
Jos toiminnanharjoittaja ei itse tällöin kykene varmuudella torjuntatoimiin, jot-
ka estävät maaperän tai muun ympäristön pilaantumisen, sen on hälytettävä 
pelastuslaitos apuun. Mahdollisimman pian eli viimeistään kiireisten torjunta-
toimien jälkeen maaperän saastumisesta on ilmoitettava Lapin ELY-
keskukselle sekä Meri-Lapin ympäristölautakunnalle. Saastuneen maan ke-
mikaalipitoisuus on määritettävä niin, että sen perusteella voidaan tarpeen 
mukaan määrittää pilaantuneen maan puhdistamistarvetta ja sen asianmu-
kaista käsittelyä. (YSL 6-8, 14-17,20,49,52,58,123,170,172§ JL 13,120,122§ 
JHM 2§; MURA 12§) 
 
11. Päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa on häiriöstä johtuvia 
päästöjä aiheuttava toiminta keskeytettävä heti ja häiriö korjattava ennen toi-
minnan jatkamista. Mahdollisimman pian on ilmoitettava luvan myöntäneelle 
viranomaiselle määrältään tai laadultaan poikkeuksellisista päästöistä ja ym-
päristön kannalta merkittävistä häiriötilanteista ja korjaavista toimista, joilla py-
ritään estämään samanlaisen tilanteen toistuminen. (YSL, 6-8§) 
 
12. Puhelinnumerot pelastuslaitokselle ja ympäristöviranomaisille on säilytet-
tävä työmaalla, niin että nopea tiedottaminen näille onnistuu. (YSL 6-7§) 
 
13. Öljyjen käsittelypaikoilla on mm. letkurikkojen ja ylitäyttöjen varalta oltava 
käytettävissä riittävästi turvetta tai muuta imeyttämisainetta sekä pienten öljy-
määrien talteenottoa varten astioita ja muita välineitä. Vuotona ympäristöön 
päässyt öljy on kerättävä välittömästi talteen. Imeytetty öljy on toimitettava hy-
väksyttyyn vaarallisten jätteiden vastaanottoon. (YSL 6,7,14-
17,20,49,52,58,62,133§ ; JL 28§; MURA 12§).  
 
Paras käyttökelpoinen tekniikka ja ympäristön kannalta paras käytäntö 
14. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvien tekniikoiden 
kehittymistä ja otettava niitä käyttöön soveltuvin osin, jos näin voidaan vähen-
tää ympäristön pilaantumisen vaaraa. (YSL 5-8, 14-16, 20,49,52,53,58§ ;JL 8, 
13,15,120§) 
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Tarkkailu- ja raportointimääräykset 
 
15. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava louhosalueelta poisjohdettavan joh-
tuvan veden laatua ja määrää kerran vuodessa. Poisjohdettavasta vedestä on 
määritettävä pH, sähkönjohtavuus, sameus, ammonium-, nitraatti- ja nitriitti-
typpi, mangaani, rauta, CODMn sekä öljyhiilivedyt (mikäli vedessä havaitaan 
viitteitä niistä aistinvaraisessa tarkastelussa hajun tai ulkonäön perusteella). 
Tarkkailutulokset on toimitettava Meri-Lapin ympäristöpalveluille sekä Outo-
kumpu Chrome Oy:n Kemin kaivokselle.(YSL 6-8, 14,22,62§) 
 
16. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 
sen henkilön yhteystiedot, joka vastaa laitoksella toiminnan suunnittelusta, 
valvonnasta, tarkkailusta, kirjanpidosta, kunnossapidosta 
,ympäristövahinkojen torjunnasta ja jätealueista. Nämä ympäristölautakunnal-
le toimitetut tiedot on pidettävä ajan tasalla. (YSL 8,52,62,170,172§ ;JL 
122,141§ ;JA25§ ;MURA 12§) 
 
17. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että tässä lupapäätöksessä 
annetut ohjeet ja vaatimukset toiminnan järjestämisestä saatetaan tiedoksi 
kaikille alueella toimiville urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille. (YSL 6,7§) 
 
18. Koneiden ja laitteiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti. Öljy- ja mah-
dolliset muut kemikaalisäiliöt ja -putkistot on tarkastettava vähintään viikoit-
tain. Tarvittaessa on ryhdyttävä viipymättä laitteiden korjaustoimenpiteisiin. 
(YSL  6,7§) 
 
19. Luvan hakijan on pidettävä kirjaa: 
- murskatun kiviaineksen määristä ja työskentely-ajoista,  

-    räjäytysajankohdista 
- polttoaineen laatu- ja kulutustiedoista, 
- työmaalla käytettävistä koneista ja muusta kalustosta,  
- huoltotoimenpiteistä, ympäristönäkökohtiin liittyvistä tarkastuksista, huo-
mautuksista ja korjausmääräyksistä ja näiden johdosta suoritetuista toi-
menpiteistä, 
- syntyvistä jätteistä jätelajeittain, myös kaivannaisjätteiden osalta (määrä, 
laatu, varastointi, käsittely, toimituspaikka, kuljettaja ja kuljetuspäivämäärä)  
- ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaneista häiriötilanteista sekä kor-
jaavista toimenpiteistä, joilla pyritään estämään samanlaisen tilanteen tois-
tuminen, 
- öljy- ja muista kemikaalivahingoista, säiliöiden ja niiden suojavaippojen ja -
altaiden ja putkistojen tarkkailusta ja kunnossapidosta sekä säiliöiden suo-
javaippojen ja -altaiden tyhjennyksistä ja niihin kertyneen nesteen käsitte-
lystä. 
Kirjanpidosta on käytävä ilmi tarkkailun ja muun toimenpiteen ajankohta ja 
suorittaja.  

-     toiminnanharjoittajan on ilmoitettava räjäytyksistä ennakkoon Outokumpu 
Oy:lle 

-  
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Edellistä kalenterivuotta koskeva yhteenveto tehdyistä tarkkailuista, mah-
dollisista päästömittauksista ja tässä luvassa mainitusta kirjanpidosta on 
toimitettava ympäristölautakunnalle seuraavan vuoden maaliskuun loppuun 
mennessä. Yhteenveto ja kirjanpito on lisäksi muulloin pyydettäessä toimi-
tettava ympäristölautakunnalle. 
 
Tiedot, joista tässä luvassa on edellytetty kirjanpitoa, on säilytettävä vähin-
tään 10 vuotta. (YSL 6-8,14,62,172 § ;JL 12, 11-120,122§ 141§; JA 
2,22,25§) 
 
20. Jos toimintaa aiotaan muuttaa olennaisesti (esim. päästöjen, tuotannon 
tai varastoitavien aineiden laadun tai määrän muuttuminen, toiminnanhar-
joittajan vaihtuminen), on siitä ilmoitettava Meri-Lapin ympäristölautakun-
nalle vähintään 30 päivää ennen muutosta. Yllättäen sattuvasta muutokses-
ta on ilmoitettava heti sen tapahtuessa. (YSL 6,8, 14-16,49,52,58,45a§ 
;YSA 19a, 30§ ;JL120, 122§; JA 25 §) 
 
Toiminnan lopettamista koskevat määräykset 
21. Toiminnanharjoittajan on viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan 
lopettamista esitettävä ympäristölautakunnalle suunnitelma maaperänsuo-
jelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. 
Alue, jolla toimintaa on harjoitettu, on siistittävä toiminnan lopettamisen yh-
teydessä. (YSL 6-8, 14-17,49,52,58,113,170,172§ ; JL 13,28,72,73,122§, 
JA 13§) 
 
22. Toiminnanharjoittajan on sovittava lopputarkastuksen pitämisestä val-
vontaviranomaisen kanssa toiminnan lopettamisen jälkeen. Lopputarkas-
tuksen pitämisestä on sovittava viimeistään 01.05.2026, jos toiminnalle ei 
ole haettu jatkolupaa. (YSL 43 ja 83 §) 
 

MUITA TOIMINTAA KOSKEVIÄ SÄÄDÖKSIÄ 

 
Louhinnassa ja murskauksessa on noudatettava valtioneuvoston asetusta 
kivenlouhimoiden, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäris-
tönsuojelusta (800/2010). 

Räjähdysaineiden käytöstä jäävät jätteet ovat räjähdysvaarallisia tai muita 
vaarallisia jätteitä. Tällaisten jätteiden käsittelyssä on noudatettava niitä kos-
kevia säädöksiä ja määräyksiä. 
 

RATKAISUN PERUSTELUT (HL 44§) 

 

Lupaharkinnan perusteet 
Jos toiminnassa käytettävät laitteet toimivat tarkoitetulla tavalla ja lu-
pamääräyksiä noudatetaan, ympäristölautakunta katsoo tämän hetkisen tie-
don mukaan, että toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain ja niiden 
nojalla annettujen asetusten vaatimukset ja toiminnassa voidaan noudattaa, 
mitä luonnonsuojelulaissa säädetään. Edellä mainitun perusteella ympäristö-
lupa myönnetään annetuin määräyksin. (YSL 48 §) 
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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, 
erityisen luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan vaaran-
tumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta rasitusta. Toiminta on si-
joitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa 
ja että pilaantumista voidaan ehkäistä. Ympäristölautakunnan tämän hetkisen 
tiedon mukaan luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. 
 

Lupamääräysten perustelut 

 
Pilaantumisen ehkäisemiseksi annetut määräykset 
 
Toiminnasta ei saa aiheutua merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen 
vaaraa tai terveyshaittaa eikä kohtuutonta rasitusta naapureille. Lisäksi ympä-
ristön pilaantumisvaaraa on ehkäistävä mahdollisimman tehokkaasti.  (lupa-
määräykset 1 – 18) 
 
Lupamääräykset 1 - 5, 9-13, 15 ja 18  on annettu maaperän sekä pinta- ja 
pohjavesien suojelemiseksi. 
 
Klo 22 – 7 melu koetaan herkästi erityisen häiritseväksi eikä melu tähän ai-
kaan kuulu laitoksen esitettyyn toimintaan. Niinpä melun aiheuttaminen tähän 
aikaan on kielletty. (lupamääräys 7) 
 
Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvil-
lä toimintansa ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämismahdollisuuksista. 
Luvan voimassaoloaikana tekniikka voi kehittyä ja luvanhaltija on velvollinen 
ottamaan lupamääräyksistä huolimatta käyttöön parasta käyttökelpoista tek-
niikkaa. (lupamääräys 14) 
 
Lupamääräykset 2 ja 8-13  on annettu jätteiden synnyn ehkäisemiseksi ja 
asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Jätteen haltijan on huolehdittava 
jätehuollon järjestämisestä. Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mah-
dollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia. Jätteestä tai jä-
tehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jä-
tettä ei saa hylätä tai käsitellä hallitsemattomasti. Jätteet on kerättävä ja pidet-
tävä toisistaan erillään siinä laajuudessa kuin se on terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvan haitan ehkäisemiseksi taikka jätehuollon asianmukaisen järjestä-
misen kannalta tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Jäte-
huollossa on käytettävä parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa sekä 
mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmää. Ros-
kaantumisen ja ympäristölle aiheutuvan muun haitan estämiseksi on huoleh-
dittava laitosalueen siisteydestä. Jätteiden hyödyntäminen tai loppukäsittely 
on tehtävä laitoksessa, jolla on siihen lupa.  
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Häiriötilanteita koskevat lupamääräykset 10-12 on annettu ilman, maaperän ja 
pohja- ja pintaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista pääs-
töistä aiheutuvien haittojen vähimmäistämiseksi. Häiriötilanteiden mahdolli-
simman nopea korjaaminen on tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen estämi-
seksi. Häiriötilanteista, vahingoista ja onnettomuuksista ilmoittaminen valvon-
taviranomaisille on tarpeen, jotta häiriöistä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja nii-
den torjumista voidaan valvoa ja ottaa kantaa mahdollisiin häiriöistä johtuviin 
valituksiin. 
 
Tarkkailu- ja raportointimääräykset 
 
Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi ovat tarpeen, jotta toiminnanharjoittaja ja vi-
ranomainen pystyvät olemaan selvillä siitä, että laitos toimii, kuten on tarkoi-
tettu ja ilmoitettu sekä toiminnan aiheuttamista mahdollisista haitoista ja vaa-
roista ja jätteistä sekä säädösten noudattamisesta . (lupamääräykset 6, 15-
21) 
 
Lupamääräyksellä 17 varmistetaan tiedonkulkua luvan haltijan ja urakoitsijoi-
den välillä. 
 
Luvassa määritellylle kirjanpidolle on määrätty pitkähkö säilytysaika, jotta sii-
näkin tapauksessa, että vasta myöhemmin huomataan toiminnan mahdolli-
sesti aiheuttaneen pilaantumista, olisi tallella tietoja, joiden perusteella toimin-
taa ja sen mahdollisesti aiheuttamaa pilaantumista voitaisiin arvioida. (lupa-
määräys 19) 
 
Ilmoitus laitoksen vastuuhenkilöstä on tarpeen, jotta valvovalla viranomaisella 
on tiedossaan yhteyshenkilö, jos viranomainen kaipaa lisätietoa laitoksen toi-
minnasta ja sen velvoitteiden täyttämisestä (lupamääräys 16). 
 
Toiminnan lopettamista koskevat määräykset 
 
Lupamääräys 21 on annettu, jotta voidaan valvoa, että toiminnasta ei sen lo-
pettamisen jälkeenkään aiheudu haittaa ympäristölle. 

 

PÄÄTÖKSEN NOUDATTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA 
 
Lupaviranomainen määrää, että toiminta voidaan aloittaa tämän lupapäätök-
sen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 
Lupaviranomainen katsoo, että toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta 
huolimatta on ympäristönsuojelulain 199§:n mukainen perusteltu syy. Tämän 
lupapäätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, kun 
toiminta järjestetään lupapäätöksen määräysten mukaisesti. Hakijan on ase-
tettava lupamääräysten muuttamisen varalle 5 000€ (viiden tuhannen) vakuus 
(YSL 199§) 
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LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 

 

Päätöksen voimassaolo 

Tämä lupa on voimassa 30.6.2026 asti. Luvan voimassaolo rajattu, jotta ym-
päristöluvan voimassaoloaika vastaisi louhinnan tarvitseman maa-aineslain 
mukaisen, mahdollisesti myöhemmin haettavan ottamisluvan  voimassaoloai-
kaa, mikä selkiyttää toiminnan lupatilanteen seurantaa. (YSL 52 ja 55 §) 
 

Lupamääräysten tarkistaminen 
Lupaviranomainen voi määrätä tekemään hakemuksen lupamääräysten tar-
kistamiseksi tai tarkistaa lupamääräyksiä, jos toiminta muuttuu tai jos on ai-
hetta epäillä, että tässä luvassa annetut määräykset eivät ole riittäviä ympäris-
töhaittojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi tai että annetut määräykset ei-
vät perustu parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan ja ympäristön kannalta 
parhaaseen käytäntöön tai jos tarkistaminen on tarpeen toiminnan tarkkaile-
miseksi. Ehtoja voidaan myös lieventää tai vähentää, jos huomataan, että va-
hingolliset ympäristövaikutukset saadaan riittävästi estettyä väljemminkin eh-
doin. (YSL 4, 42, 43, 46, 55 ja 58 §) 
 

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen 
Säädöksin voidaan antaa lupaehtoja ankarampia määräyksiä, joita on nouda-
tettava. (YSL 70.2§) 
 

 

KÄSITTELYMAKSU (YSL 205 § ; YsvoT 1-3, 9, 10,11,13, 14§) 
Maksu määräytyy Tornion, Keminmaan ja Tervolan  ympäristölautakunnan 
18.01.2011 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan. 
Taksan 3 §:n mukaisen maksutaulukon mukaan  kivenlouhinnan tai murs-
kaamon tai asfalttiaseman ympäristöluvan ympäristöluvan käsittelymaksu on 

1580 euroa.  
 

 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN (YSL 85 §) 

 

Päätös 
Päätös liitteineen toimitetaan hakijalle joko postiennakolla tai laskun kanssa ja Lapin ELY-
keskukselle tavallisena kirjeenä. Meri-Lapin ympäristölautakunta pitää päätöksen liittei-
neen nähtävillä Keminmaa kunnan ilmoitustaululla. Valitusaikana päätös on nähtävillä 
myös Internetissä Tornion kaupungin ja Keminmaa kunnan sivuilla ilman liitteitä. 
 

Tieto päätöksestä 
Tieto päätöksestä annetaan Keminmaa kunnan ilmoitustaululle julkipantavalla 
kuulutuksella. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan kirjeitse sijoituspaikan naa-
pureille : :  Morenia Oy, Oravala Esko, Alainentalo Meeri, Helistö Eino (Mark-
ku), Keminmaan seurakunta, Outokumpu Chrome Oy ja Matti Pasanen 
 
Ilmoituksissa mainitaan mm., missä päätös on nähtävillä ja muutoksenha-
kuohjeet. 
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MUUTOKSENHAKU (YSL 84, 190§, 98 §; HlkL 14 , 22§) 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Meri-Lapin ympäristölau-
takunnalle. Valitusaika päättyy 27.7.2016. Päätökseen liitetään valitusosoitus. 
 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 
Ympäristönsuojelulaki (YSL) 527/2014 
VNA ympäristönsuojelusta (YSA) 713/2014 
Jätelaki (JL) 646/2011 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (JA) 179/2012 
Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL) 26/1920: 17 §; 
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurs-
kaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) 
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (VnA 38/2011) 
Hallintolaki (HL) 434/2003:  
Valtioneuvoston päätös (VNp) melutason ohjearvoista (993/1992); 
Tornion kaupungin hallintosääntö (HallS) 16 § (KV 24.11.2008); 
Perämeren jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset (JHM)  
Hallintolainkäyttölaki (HlkL) 586/1996: 14 § 
Tornion kaupungin kunnallinen sääntökokoelma, ympäristönsuojeluviran-
omaisen taksa (yltk 18.01.2011): 1 – 3, 11, 13, 14 § 
 
LIITE valitusosoitus 


