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DESTIA OY:N  YMPÄRISTÖLUPA KIVIAINEKSEN  MURSKAUKSELLE JA 

TUOTTEIDEN VARASTOINNILLE KIINTEISTÖLLÄ  845-407-30-1/ TERVO-

LA 

 

ASIA 
Destia Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen ympäristölu-
pahakemuksen, joka koskee kiviaineksen murskausta ja tuotteiden varastoin-
tia. 
Hakemukseen sisältyy esitys täytäntöönpanoluvasta mahdollisesta muutok-
senhausta huolimatta. 
Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 101§:n mukaisesta hakemuk-
sesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 
 

HAKIJA 

Destia Oy 

01300 Vantaa 
 
Yhteyshenkilö Jenni Koitila 040 5559652, jenni.koitila@destia.fi 
 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
Toiminta sijoittuu Tervolan Salonahoon, tilalle 845-407-30-1, Ylipaakkolan ky-
lää. Toiminta-alueella murskataan kiviaineksia ja varastoidaan syntyneitä tuot-
teita. 
 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
Ympäristönsuojeluasetuksen 1§ 1 momentin 7e-kohdan mukaan kiinteä 
murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava 
siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, joiden toiminta-aika on yh-
teensä vähintään 50 päivää vuodessa, vaatii ympäristöluvan. 
 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
Ympäristönsuojeluasetuksen 7§ 1 momentin kohdan 7b mukaan murskaamon 
ympäristöluvan ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Tervolan 
kunnassa tämä viranomainen on Meri-Lapin ympäristölautakunta. 
 

ASIAN VIREILLETULO 
Hakemus on tullut vireille 13.03.2014. 
Destia Oy:lle on myönnetty maa-ainesten ottolupa samalle alueelle 
17.06.2014. Maa-aineslupa on voimassa 30.6.2024 asti. Luvan mukainen ot-

tomäärä on 100 000 m3  ktd.  
 

ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
Alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa.  

 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKAN YMPÄRISTÖ 
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Hakemuksen mukaan alue on ollut useita vuosia kiviainesten ottoalueena, jol-
la on ollut vastaavaa toimintaa. Alue sijaitsee Ulko-Salonaho nimisen vaaran 
pohjoisosassa. Alueelta on puusto poistettu. Ympäristö on etelä- ja länsipuo-
lella metsäistä kangasmaastoa. Pohjois- ja itäpuolella on suota. Alue ei ole 
luonnontilainen. 

LAITOKSEN TOIMINTA 

Yleiskuvaus 
Murskaukseen käytetään siirrettävää kalustoa. Laitos voi olla Destian tai sen 
aliurakoitsijan omistuksessa. Teknisesti laitokset eivät merkittävästi eroa toi-
sistaan. 
Hakemuksen mukaan murskausta tulee olemaan urakkaluontoisesti 1-3 vuo-
den välein. Toiminnassa voi olla myös välivuosia. Murskausta suoritetaan 2-6 
viikkoa kerrallaan, arkipäivisin klo 6-22. Kuormaus ja kuljetus tapahtuu päivit-
täin (ma-su)  klo 6-22. 
 

Raaka-aineet, tuotteet ja tuotanto 
Raaka-aineena käytetään toiminta-alueella olevaa kiviainesta, jonka keski-
määräinen kulutus on 30 000 t  /a. Maksimikulutus on 170 000 t /a.  
 
Polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä, jonka keskimääräinen kulutus on 
25,2 t/a maksimikulutuksen ollessa 445,5 t/a. 
Murskauslaitoksen polttoöljy tuodaan paikalle säiliöautolla, ei varastoida alu-
eelle. Työkoneiden työmaasäiliö (10 t) säilytetään pohjavesialueen ulkopuolel-
la sijaitsevalla varastoalueella. 
Murskeen varastokasat sijoitetaan kiinteistön alueelle. Kasojen paikka voi 
vaihdella ottamisen etenemisen mukaan. 
 
(Voitelu)öljyjä ja muita voiteluaineita varastoidaan alueella enimmillään 400 kg 
kerrallaan.  
Työn ajaksi sijoitetaan varastointialueelle toimisto- ja taukotilat sekä jätteiden 
varastoinnin ja lajittelun konttivaunu. 
Työkoneet paikoitetaan varastointialueelle. 
 

YMPÄRISTÖKUORMITUS  -  SEURANTA SEKÄ TORJUNTA 
Hakemuksen mukaan kiviainesta kuljettavaa raskasta liikennettä on keski-
määrin 0-20 autoa/d. Liikenteen määrä vaihtelee kuljetettavan aineksen me-
nekin mukaan. On myös kausia, jolloin alueella ei ole toimintaa eikä liikennet-
tä. 
MT 927:ltä johtavan päällystämättömän yksityistien pöly sidotaan tarvittaessa 
vedellä. Ajonopeudet pidetään alhaisina, mikä osaltaan vähentää pölyämistä 
 
Hakija ilmoittaa seuraavat päästötiedot : 

  

 Päästö t/a (murskaus) 

Hiukkaset 0,08 

Typen oksidit 0,054 

Rikkidioksidi 0,0 

Hiilidioksidi 78,6 
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Kaasumaisia päästöjä syntyy koneiden polttomoottoreista. Päästöt minimoi-
daan huoltamalla koneet säännöllisesti ja pitämällä laitteet hyvässä kunnossa. 
Hiukkaspäästöjen lähteitä ovat polttomoottorit sekä murskauslaitteiston pölyä-
vät kohdat. Pölyn leviämistä estetään olosuhteiden mukaan kastelemalla 
murskattava materiaali ja koteloimalla laitoksen kuljettimet ja seulat. Pölyä-
mistä vähennetään myös pitämällä putoamiskorkeudet mahdollisimman pieni-
nä. 
 
Melua aiheutuu ainoastaan silloin, kun alueella on toimintaa. Murskausase-
malla melua syntyy kuljetuksissa, murskauksessa sekä seulonnassa. Murs-
kaamo toimii urakan aikana kahdessa vuorossa. Arvio melulähteiden A-
painotetuista kokonaisäänitehotasoista (lähde : Suomen ympäristö 25/2010): -
murskaus, liikkuva laitos 122-124 LWA (dB). 
 
Hakemuksen mukaan alueella noudatetaan erityistä varovaisuutta, jotta poh-
javettä likaavia aineita ei pääse maaperään. Koneiden työaikainen pysäköinti 
sallitaan vain murskeiden varastointialueella, joka sijaitsee pohjavesipuntaa 
ylempänä. Koneiden varustukseen sisällytetään aina imeytysturvetta. 
Pienet säiliöt (jäteöljyt) säilytetään pohjavesialueen ulkopuolella niitä varten 
rakennetussa, työkoneiden mukana kulkevassa varastokontissa. Kontin pohja 
on tiivis, reunoiltaan korotettu ja estää vuotojen pääsyn maaperään. 
 
Polttoainetta varastoidaan pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsevalla varasto-
alueella. Säiliöt ovat kaksoisvaipallisia tai valuma-altaallisia ja niissä on yli-
täytön estävä sulkuventtiili. Tankkauslaitteisto kunto tarkastetaan säännölli-
sesti ja ne lukitaan luvattoman käytön estämiseksi. Mahdolliset pienet läikät 
kerätään talteen heti ja likaantunut maa kuljetetaan sille tarkoitettuun väliva-
rastoon tai vastaanottopisteeseen. Vahinkotapauksia varten Destialla on yh-
tenäiset toimintaohjeet ja välineistö, joiden avulla öljyn leviäminen voidaan es-
tää. Työkoneita ei pestä eikä huoleta alueella. 
 
Toiminnassa ei synny jätevesiä. Työmaakopin WC-jätevedet johdetaan um-
pisäiliöön ja viedään jätevedenpuhdistamolle tai käytetään kuivakäymälää. 
Ongelmajäte (vaarallinen jäte) kerätään erilleen suljettuihin astioihin ja merki-
tään asianmukaisesti. Ongelmajätteet kerätään varastokonttiin tai kuljetetaan 
suoraan hyväksyttyyn ongelmajätteiden varastopaikkaan tai käsittelylaitok-
seen. Ongelmajätteiden kuljetuksista vaaditaan siirtoasiakirjat, josta ilmenevät 
mm. jätteiden laji, ominaisuudet, määrä, jätetunnus, jätteen luovuttaja ja vas-
taanottaja. Ongelmajätteiden määristä ja kuljetuksista pidetään kirjaa ja kir-
janpito on tarvittaessa viranomaisten nähtävillä. 
 
Hakemuksen mukaan toiminta ei vähennä viihtyisyyttä lähimpien talojen piha-
alueilla työn aikana. Murskauksen ääntä ei ole kuultavissa lähimpien asunto-
jen piha-alueilla. Murskauksen melu on tasaista ja ei impulssimaista. Murska-
us ei hakemuksen mukaan aiheuta raja-arvojen ylityksiä lähimmän asutuksen 
kohdalla eikä kohtuutonta haittaa ympäristölle. 
Toiminnan vaikutusalueella ei ole vesistöjä. 
 
Toiminnasta aiheutuva merkittävin ympäristöriski on öljyvahinko esim. työko-
neiden tai varastosäiliöiden vuodon tai tulipalon yhteydessä. 
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Toiminnan ympäristövaikutuksia  ja riskejä estetään ja rajoitetaan hakemuk-
sen mukaan asianmukaisella suunnittelulla ja tekniikalla. 
 
Hakijan ympäristöasioiden hallinta perustuu ISO 9000- ja ISO 14001 laatu- ja 
ympäristöjärjestelmästandardeihin. Onnettomuuksista tehdään välittömästi il-
moitus Lapin Pelastuslaitoksen Tervolan paloasemalle sekä Tervolan kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisille ja ryhdytään heti asianmukaisiin toimenpitei-
siin vahingon leviämisen estämiseksi. 
Laitoksen toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan mm. päivit-
täinen työaika, tuotantomäärä, tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset ja 
poikkeavat tilanteet. Käyttöpäiväkirja toimitetaan pyydettäessä valvontaviran-
omaisen nähtäville. 
 
Toiminta suunnitellaan siten, että asetetut raja-arvot eivät ylity. Syntyvää me-
lua ja pölyä arvioidaan tuotannon aikana jatkuvasti aistinvaraisesti. Päästöt 
pidetään hakemuksen mukaisena tarkkailemalla ja huoltamalla laitetta päivit-
täin. Mittauksia tehdään, mikäli annettujen ohjearvojen oletetaan ylittyvän. 
Ympäristöluvan mukainen raportti toimitetaan vuosittain Tervolan kunnan val-
vontaviranomaiselle. Merkittävistä poikkeamista ilmoitetaan välittömästi val-
vontaviranomaiselle. 

 
 

 
 
 

  

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Lupahakemuksesta tiedottaminen (YSL 37 ja 38§, YSA 16§) 
Lupahakemuksesta on kuulutettu Tervolan kunnan ilmoitustaululla 26.03.-
25.04.2014. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Tervolan ilmoitustaululla 
samana aikana. 
Hakemuksesta on annettu erikseen tieto kiinteistön naapureille :  Liisa Alaraa-
tikka ja Seppo Yliollitervo 
 

Tarkastus 
Ympäristöpäällikkö on tehnyt alueella tarkastuksen 13.05.2014. 
 

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet 
Terveystarkastajalle varattiin tilaisuus lausunnon antamiseen hakemuksesta. 
Hakemukseen ei jätetty muistutuksia. 

 

Hakijan kuuleminen ja vastine 
Koska muistutuksia hakemuksesta ei jätetty, ei hakijalle tarvinnut varata tilai-
suutta vastineen antamiseen. 

 

RATKAISUOSA (YSA 19§) 
 

VIRANOMAISEN RATKAISU (YSL  6, 41 ja 42§, NaapL 17§) 
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Ympäristölautakunta on tutkinut hakemuksen ja siitä annetun lausunnon. Lau-
takunta myöntää Destia Oy:lle ympäristöluvan tässä päätöksessä annetuin 
määräyksin kiviaineksen murskaukselle ja murskeen varastoinnille hakemuk-
sessa esitetylle alueelle. 
 

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 4-8, 42 ja 43 
§; VnA 846/2012, 11§; NaapL 17 §) 
 
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 4, 7, 42, 43 ja 45 §; JL 13 ja 29 §) 
 
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 4-
8, 42 ja 43, 46§) 
 
4. Öljyä tai muuta haitallista kemikaalia vuotavien autojen ja työkoneiden käyt-
tö on kielletty. (YSL 4, 5, 7, 8, 42 ja 43 §) 
 
5.  Toiminta-alueelta ympäristöön johdettavista vesistä ei saa aiheutua hait-
taa. (YSL 4, 5 ja 43 §) 
 
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 
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viranhaltijapäätöksellä antaa tarkempia määräyksiä mittausten suorittamises-
ta. (YSL 4, 5, 7, 21, 42 ja 43 §; VnA 846/2012 6§;VnA 38/2011;  NaapL 17 §; 
HallS 16 §) 
 
 
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 4, 5, 21, 42 ja 43 §; VNp 
993/1992; Vna 800/2010,  NaapL 17 §; HallS 16 §) 
 
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 4, 5, 42, 43, 45 §; JL 3, 4, 6, 7, 9, 12, 15, 17, 
19, 51 §; JA 5, 8 §; TSL 22 §; TSA 12 §; JHM) 
 
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. ( YSL 4, 5, 7, 42, 43, 45, 46 §; JL 3, 4, 6, 7, 
9, 12, 15, 19, 51 §; JA 3 a, 5, 6 ja 8 §; VnA 179/2012 ;JHM 17-20, 27 §) 
 
10. Alueella ei saa säilyttää eikä varastoida ylimääräistä kalustoa, romuja tai 
jätteitä. Alueelle ei saa ilman asianmukaista ympäristölupaa tuoda eikä läjittää 
muualta peräisin olevaa maata. (YSL 4, 7, 42, 43 ja 45 §; JL 3, 6 ja 19 §) 
 
11. Alueen pintamaat sekä muut pysyvistä ja puhtaista maa-aineksista koos-
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tuvat kaivannaisjätteet voidaan kasata meluesteiksi ja suojarakenteiksi tai ta-
saisesti jaoteltuna alueen reunoille. Ne pitää sijoittaa siten, että niistä ei ai-
heudu pinta- tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Edellä mainitut kaivannais-
jätteet tulee käyttää myöhemmin alueen maisemointiin tai ne on toimitettava 
muuhun luvanvaraiseen paikkaan. (YSL 43 ja 45 a §) 
 
Häiriötilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen 
 
12. 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 4, 5, 7, 42, 43, 45, 62, 75, 76, 83 §; YSA 30 §; VnA 
800/2010) 
 
13. 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 4, 5, 7, 42, 43, 62, 
76, 83 §; YSA 30 §) 
 
14. Puhelinnumerot pelastuslaitokselle ja ympäristöviranomaisille on säilytet-
tävä työmaalla, niin että nopea tiedottaminen näille onnistuu. (YSL 4, 5, 43, 
62, 76 §; YSA 30 §) 
 
15. 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 4, 5, 7, 42, 43, 45, 46, 
75 §) 
16. Mahdollisten palonalkujen sammuttamista varten öljysäiliöiden ja huolto-
koppien luona on oltava sammuttimet, joiden toiminta on varmistettu. (YSL 4, 
42 ja 43 §) 
 
Paras käyttökelpoinen tekniikka ja ympäristön kannalta paras käytäntö 
17. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvien tekniikoiden 
kehittymistä ja otettava niitä käyttöön soveltuvin osin, jos näin voidaan vähen-
tää ympäristön pilaantumisen vaaraa. (YSL 3 - 5, 43 §; YSA 37 §) 
 
Tarkkailu- ja raportointimääräykset 
18. Meri-Lapin ympäristölautakunnalle  on ilmoitettava, kun alueella aloitetaan 
uusi murskausjakso tai murskaamo väliaikaisesti tai lopullisesti puretaan.  
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19. 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 43, 46 ja 83 §; YSA 30 §) 
 
20. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että tässä lupapäätöksessä 
annetut ohjeet ja vaatimukset toiminnan järjestämisestä saatetaan tiedoksi 
kaikille alueella toimiville urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille. (YSL 4 ja 43 §) 
 
21. 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 4, 5, 7, 42, 43, 46 §) 
 
22. Luvan hakijan on pidettävä kirjaa: 
- murskatun kiviaineksen määristä ja työskentely-ajoista,  
- polttoaineen laatu- ja kulutustiedoista, 
- työmaalla käytettävistä koneista ja muusta kalustosta,  
- huoltotoimenpiteistä, ympäristönäkökohtiin liittyvistä tarkastuksista, huomau-
tuksista ja korjausmääräyksistä ja näiden johdosta suoritetuista toi-
menpiteistä, 
- syntyvistä jätteistä jätelajeittain, myös kaivannaisjätteiden osalta (määrä, laa-
tu, varastointi, käsittely, toimituspaikka, kuljettaja ja kuljetuspäivämäärä)  
- ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaneista häiriötilanteista sekä kor-
jaavista toimenpiteistä, joilla pyritään estämään samanlaisen tilanteen toistu-
minen, 
- öljy- ja muista kemikaalivahingoista, säiliöiden ja niiden suojavaippojen ja -
altaiden ja putkistojen tarkkailusta ja kunnossapidosta sekä säiliöiden suoja-
vaippojen ja -altaiden tyhjennyksistä ja niihin kertyneen nesteen käsittelystä. 
Kirjanpidosta on käytävä ilmi tarkkailun ja muun toimenpiteen ajankohta ja 
suorittaja.  
 
Edellistä kalenterivuotta koskeva yhteenveto tehdyistä tarkkailuista, mahdolli-
sista päästömittauksista ja tässä luvassa mainitusta kirjanpidosta on toimitet-
tava ympäristölautakunnalle seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennes-
sä. Yhteenveto ja kirjanpito on lisäksi muulloin pyydettäessä toimitettava ym-
päristölautakunnalle. 
 
Tiedot, joista tässä luvassa on edellytetty kirjanpitoa, on säilytettävä vähintään 
10 vuotta. (YSL 4, 5, 43, 46, 83 §) 
 
23. Jos toimintaa aiotaan muuttaa olennaisesti (esim. päästöjen, tuotannon tai 
varastoitavien aineiden laadun tai määrän muuttuminen, toiminnanharjoittajan 
vaihtuminen), on siitä ilmoitettava Meri-Lapin ympäristölautakunnalle vähin-
tään 30 päivää ennen muutosta. Yllättäen sattuvasta muutoksesta on ilmoitet-
tava heti sen tapahtuessa. (YSL 43, 46, 81, 83 §; YSA 30 §) 
 
Toiminnan lopettamista koskevat määräykset 
24. Toiminnanharjoittajan on viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lo-
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pettamista esitettävä ympäristölautakunnalle suunnitelma maaperänsuojelua 
ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. Alue, jol-
la toimintaa on harjoitettu, on siistittävä toiminnan lopettamisen yhteydessä. 
(YSL 4, 7, 42, 43, 45, 45 a §) 
 
25. Toiminnanharjoittajan on sovittava lopputarkastuksen pitämisestä valvon-
taviranomaisen kanssa toiminnan lopettamisen jälkeen. Lopputarkastuksen 
pitämisestä on sovittava viimeistään 01.05.2024, jos toiminnalle ei ole haettu 
jatkolupaa. (YSL 43 ja 83 §) 
 

MUITA TOIMINTAA KOSKEVIÄ SÄÄDÖKSIÄ 

 
Käytettävän polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 1,0 painoprosenttia. 
(VNA 766/2000 3§ ja 4 §) 
 

RATKAISUN PERUSTELUT (YSA 19 §) 

 

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 41 §) 
 

Luvan myöntämisen edellytykset (YSL 42 §) 
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. (YSL 4, 
42, 43 §) (lupamääräykset 1 – 18,24) 
 
Lupamääräykset 1 - 5, 10-13, 15 ja 24  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) 
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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. (YSL 3, 5 §, YSA 37 §) (lupamääräys 17) 
 
Lupamääräykset 2 ja 9-13  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.  
 
Häiriötilanteita koskevat lupamääräykset 12-16 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 (YSL 5, 46 §). (lupamäärä-
ykset 6, 21-22) 
 
Lupamääräyksellä 20 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 22) 
 
Ilmoitus laitoksen vastuuhenkilöstä on tarpeen, jotta valvovalla viranomaisella 
on tiedossaan yhteyshenkilö, jos viranomainen kaipaa lisätietoa laitoksen toi-
minnasta ja sen velvoitteiden täyttämisestä (lupamääräys 19). 
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Toiminnan lopettamista koskevat määräykset 
 
Lupamääräys 24 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 101§: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 101§) 

 

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 

 

Päätöksen voimassaolo 
Tämä lupa on voimassa 30.6.2024 asti jatkuen toiminnan raportointia koske-
van määräyksen osalta kuitenkin niin, että mahdollista vuoden 2023 toimintaa 
koskeva raportti on toimitettava ympäristötoimelle 28.02.2023 mennessä. Lu-
van voimassaolo on näin rajattu, jotta ympäristöluvan voimassaoloaika vastai-
si louhinnan tarvitseman maa-aineslain mukaisen ottamisluvan  voimassaolo-
aikaa, 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 56 §) 

 

KÄSITTELYMAKSU 
Maksu määräytyy Tornion, Keminmaan ja Tervolan  ympäristölautakunnan 
18.01.2011 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan. 
Taksan 3 §:n mukaisen maksutaulukon mukaan kivenlouhimon tai muun kuin 
maanrakennustoimintaan liittyvän kivenlouhinnan sekä murskaamon ympäris-

töluvan käsittelymaksu on 1580 euroa. (YSL 105 §) 
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LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN (YSL 54 §) 

 

Päätös 
Päätös liitteineen toimitetaan hakijalle joko postiennakolla tai laskun kanssa ja 
Lapin ELY-keskukselle tavallisena kirjeenä. Meri-Lapin ympäristölautakunta 
pitää päätöksen liitteineen nähtävillä Tervolan kunnan ilmoitustaululla. Vali-
tusaikana päätös on nähtävillä myös Internetissä Tornion kaupungin ja Tervo-
lan kunnan sivuilla ilman liitteitä. 
 

Tieto päätöksestä 
Tieto päätöksestä annetaan Tervolan kunnan ilmoitustaululle julkipantavalla 
kuulutuksella. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan kirjeitse sijoituspaikan naa-
pureille : Liisa Alaraatikka ja Seppo Yliollitervo 
 
Ilmoituksissa mainitaan mm., missä päätös on nähtävillä ja muutoksenha-
kuohjeet. 
 

MUUTOKSENHAKU (YSL 96, 98 §; HlkL 14 §) 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Meri-Lapin ympäristölau-
takunnalle. Valitusaika päättyy 25.06.2014. Päätökseen liitetään valitusosoi-
tus. 
 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 
Ympäristönsuojelulaki (YSL) 86/2000: 3-8, 21, 23, 28, 31, 34, 36-38, 41-43, 
45 -46, 52-56, 58, 62, 75-76, 81, 83, 96, 101 ja 105 §; 
Ympäristönsuojeluasetus (YSA) 169/2000: 1, 7, 16-19, 30 ja 37 §; 
Jätelaki (JL) 646/2011: 5,6,8,12,13,15,16,17,28,28,72,118,120 ja 122§ 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (VnA 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: 2, 5, 9, 22, 24, 31 - 34, 36, 41 - 45, 47, 55-59 §; 
Valtioneuvoston päätös (VNp) melutason ohjearvoista (993/1992); 
Tornion kaupungin hallintosääntö (HallS) 16 § (KV 24.11.2008); 
Terveydensuojelulaki (TSL) 763/1994: 22 §; 
Terveydensuojeluasetus (TSA) 1280/1994: 12 §; 
Perämeren jätelautakunnan alueen yleiset 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 


