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LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖLUPA SUL-
FIDIPITOISTEN YLIJÄÄMÄMAIDEN SIJOITTAMISELLE TORNION PIRKKIÖN HUHAN-
MÄEN MAA-AINEKSEN SIJOITUSALUEELLE SEKÄ LUPA TOIMINNAN ALOITTAMI-
SEEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA 
 
 

Valmistelijat ympäristötarkastajat Kati Juurikka ja Minna Karhunen: 
 
ASIA Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hakee ympäristölupaa sulfidipi-

toisten ylijäämämaiden sijoittamiselle Tornion Pirkkiön Huhanmäen maa-
ainesten sijoitusalueelle. Suunniteltu sijoitusalue sijaitsee kiinteistöillä Monttu 
851-420-6-53 ja Soramonttu 851-420-6-56. Lisäksi hakija hakee lupaa aloittaa 
toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. 

 
HAKIJA Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

PL 8060  
96101 Rovaniemi 
 
Yhteyshenkilö: Tomi Tiuraniemi p. 0295 037 262, etunimi.sukunimi@ely-
keskus.fi 
  

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
 
Torniossa, Kallioputaan kaupunginosassa maantien 922 (Kromitie), Thurevi-
kinkadun ja Koskenrannantien liittymäalueella suunnitellaan tehtäväksi liitty-
mäalueen muutostöitä. Muutostöissä leikattavat, rakenteisiin kelpaamattomat 
ylijäämämassat, yhteensä 27 386 m³, sijoitetaan Pirkkiön Huhanmäen läjitys-
alueelle, joka sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä Tornion keskustasta 
kaakkoon. Ylijäämämassoista alle puolet (12 666 m³) on sulfidipitoista maa-
ainesta, joka on luontaisesti rikkipitoista. 
 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n ja siinä mainitun liitteen 1 taulukon 2 
kohdan 13 f mukaan muun kuin taulukon 2 kohdissa 13 a, b ja e tarkoitettuun 
jätelain soveltamisalaan kuuluvaan jätteen laitos- tai ammattimaiseen käsitte-
lyyn, on oltava lupa.  
 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
 
Toimivaltainen viranomainen on ympäristönsuojelulain 34 § 2 momentin ja val-
tioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 §:n 12 f mukaan kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomainen, jona Tornion kaupungissa toimii Meri-Lapin ympäristölauta-
kunta. 
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ASIAN VIREILLETULO 
 
Asia on tullut vireille 2.10.2017 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen toimittamalla Ramboll Finland Oy:n laatimalla ympäristölupahakemuksel-
la.  

 
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
 

Pirkkiön Huhanmäen maa-ainesten sijoitusalueelle ei ole aiempaa ympäristö-
lupaa. Läjitysalue sijaitsee kiinteistöillä Monttu 851-420-6-53 ja Soramonttu 
851-420-6-56. Kiinteistöt omistaa Tornion kaupunki, jolta on saatu 16.11.2017 
maanomistajan lupa toiminnan sijoittamiseksi alueelle edellyttäen, että läjitys 
toteutetaan ympäristöluvan mukaisesti. 

 
Suunniteltu sulfidipitoisten ylijäämämaiden läjitysalue sijoittuu Tornion yleis-
kaavassa 2021 pääosin kehitettävän palvelukylän (Pirkkiö) alueelle (AT-1) ja 
osin maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). 
 

SIJAINTIPAIKAN YMPÄRISTÖ 
 
Pirkkiön Huhanmäen läjitysalueen pohjois-, etelä- ja itäpuolella on vakituista 
omakotitaloasutusta. Lähin asutus sijaitsee noin 20 metrin etäisyydellä läjitys-
alueesta. Noin 120 metrin etäisyydellä läjitysalueelta itään sijaitsee rakennus-
kannan inventointikohteisiin kuuluva maatila Puhakka (581-254). 
 
Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai sen läheisyydessä. Lähin poh-
javesialue, Kyläjoenkangas (1285109), joka on luokiteltu muuksi pohjavesi-
alueeksi, sijaitsee läjitysalueelta 4,5 kilometrin etäisyydellä itään.  
 
Läjitysalue sijaitsee Perämeren rannikkoalueen välialueen (84V161) valuma-
alueella. Lähin vesistö, Ruonajärvi, sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä läji-
tysalueesta etelään. Läjitysalueen itäpuolella, noin 350 metrin etäisyydellä, si-
jaitsee Pikkupuro, joka laskee Sulasenlahteen. 
 
Lähin luonnonsuojelualue on koskiensuojelulailla suojellut Tornionjoen ja 
Muonionjoen sivuvesistöt (MUU120047) noin 760 metrin etäisyydellä läjitys-
alueesta pohjoiseen. Lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluva Liakanjoen suisto 
(Pajukari, Uksei, Alkukarinlahti, LVO120283) sijaitsee läjitysalueesta noin 1,7 
kilometrin etäisyydellä kaakkoon. Pajukari, Uksei, Alkukarinlahti on lisäksi Na-
tura 2000 -alue (FI1301911). 

 
TOIMINNAN KUVAUS 
  
 Yleiskuvaus sulfidisavien sijoittamisesta 
 

Hakemuksen mukaan rikkipitoiset, happoa muodostavat maa-ainekset on ym-
päristön kannalta aina turvallisinta sijoittaa syntypaikkaansa vastaaviin olosuh-
teisiin eli vallitsevan maanpinnan tason alapuolelle ja, jos mahdollista, vesi-
pinnan alapuolelle, jotta rikin hapettuminen ja hapon muodostus olisi mahdol-
lisimman vähäistä. Mikäli näin ei voida toimia, on massan neutralointi ja hyö-
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tykäyttö neutraloituna esimerkiksi maisemarakenteina, erilaisina penkereinä 
tai maiseman muotoiluelementteinä ja peittäminen esimerkiksi moreenilla tai 
turpeella hyvä tapa ehkäistä happamien vesien muodostumista. Mahdollinen 
hapon muodostus tapahtuu tässä tapauksessa hitaammin ja yhtäkkisiltä hap-
populsseilta vältytään. 
 
Mikäli massat läjitetään pohjaveden pinnan yläpuolelle ja sadevedet pääsevät 
huuhtomaan maa-ainesta, voi syntyä hapanta valuntaa. Ilmiö on sitä nopeam-
pi ja helpommin havaittavissa, mitä karkeammasta maalajista on kysymys. 
Tässä kohteessa sulfidipitoinen maalaji on silttistä, joten ilmiö ei ole kovin no-
pea maalajin vedenläpäisevyyden ollessa alhainen.  
 
Happaman valunnan muodostuminen läjityspaikalla voidaan ehkäistä voimak-
kaalla kalkituksella. Massat kalkitaan kerroksittain (korkeintaan 0,75 metrin 
paksuissa kerroksissa) ja läjitysalue muotoillaan siten, että valuntavedet eivät 
valu suoraan vesistöön. Kalkitusmäärä riippuu käytettävästä kalkista tai kuo-
nasta. Alustava arvioitu kalkkimäärä on vähintään noin 30 tonnia.  
 
Läjitysmassat peitetään maa-aineksella, jolloin mahdollistetaan läjitysmasso-
jen anaerobiset olosuhteet. Peittokerroksen olisi hyvä sisältää paljon orgaanis-
ta ainesta, joka kuluttaa hapen vedestä suotautuessaan peittokerroksen läpi. 
Peittorakenne toimii myös painopenkereenä ja tiivistää sulfidisavea, jonka 
kantavuus on tyypillisesti huono korkean vesipitoisuuden ja korkean orgaani-
sen aineksen määrän vuoksi. Tiivistymisen seurauksena huokostilavuus ja 
raot pienentyvät ja sulfidisavi pääsee kyllästymään vedellä. Tällöin veden suo-
tautuminen tiivistyneen saven läpi on hyvin hidasta. Lisäksi peittokerroksella 
tulee olla hyvä eroosion kestävyys. 
 
Läjityksen toteuttaminen, läjitettävät materiaalit ja määrät 
 
Sulfidipitoiset ylijäämämassat läjitetään sijoitusalueen kaakkoiskulmaukseen, 
jossa on läjitykseen hyvin sopiva notkelma, jonka syvyys on noin 4-5 metriä ja 
leveys noin 20-30 metriä. Täten hyvin vähäinen pinta-ala läjityksestä on avoi-
mena ja ilman hapen kanssa tekemisissä.  
 
Tiehankkeen yhteydessä ylijämämassoja jää 27 386 m³, josta 12 666 m³ eli 
noin 19 000 tonnia on potentiaalista sulfidisavea. Loput ylijäämämassat ovat 
pintamaita (2 808 m³) ja maaleikkausta (11 912 m³). Maaleikkausmassat sisäl-
tävät muun muassa tienrakenteen mursketta sekä luonnonmaata, kuten hiek-
kaa, soraa ja vähäisessä määrin moreenia.  

 
Hakija esittää läjityksen toteutettavaksi siten, että läjitysalueen pohjalle levite-
tään kerros kalkkia, jonka päälle läjitetään kerros potentiaalisia sulfidimaita 
(noin 0,75 metrin kerrospaksuus) ja savikerroksen päälle levitetään taas ker-
ros kalkkia. Tällä tavoin läjitys tehdään loppuun saakka kerroksittain. Lopuksi 
koko täyttö peitetään kauttaaltaan vähintään 0,5 metriä paksuisella mo-
reenikerroksella, jonka päälle voidaan mahdollisuuksien mukaan asettaa tur-
vetta tai muuta orgaanista materiaalia.  
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Peittokerroksessa huomioidaan pintarakenteen kaltevuus, jolloin sadevedet 
saadaan ohjattua täytön päältä pois ja suotovesimäärät saadaan minimoitua. 
Savi itsessään on erittäin huonosti vettäläpäisevää materiaalia, joten suoto-
vesimäärien oletetaan tästäkin syystä jäävän vähäisiksi. Peittorakenne estää 
myös hapen pääsyä (diffuusio ja kulkeutuminen sadeveden mukana) läjityk-
seen, jolloin massan rikkiyhdisteet eivät pääse hapettumaan. Läjityskerrosten 
välissä oleva kalkki puolestaan neutraloi mahdollisesti muodostuvaa happa-
muutta. 
 
Sulfidipitoiset maalajit kuljetetaan välittömästi maaleikkauksen jälkeen suunni-
teltuun sijoituspaikkaansa. Läjitystyön keskeytyessä pitemmäksi ajaksi, läjityk-
sen pinta kalkitaan ja peitetään sulfidivapaalla maakerroksella, esimerkiksi 
moreenilla.  
 
Lisäksi maaleikkausten sulfidivapaita massoja säilytetään väliaikaisesti varsi-
naisen läjitysalueen länsipuolella, joita hyödynnetään sulfidisavien peittämi-
sessä sekä alueen maisemoinnissa ja ennallistamisessa.   
 
Pohjavesi  
 
Suunniteltu läjitysalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Hakemuksen 
mukaan Pirkkiön sijoitusalueen pohjavesipinnasta ei ole havaintotietoja, mutta 
pohjaveden voidaan olettaa olevan eteläpuolisen Ruonajärven (MW +4,7 m) 
tasolla tai hieman sitä ylempänä (tasolla +5…+6 m). Sijoitusalueen läheisyy-
dessä ei ole pohjavettä käyttäviä talousvesikaivoja. 
 
Maaperä 
 
Hakemuksen mukaan Pirkkiön sijoitusalueen maaperä on pinnasta hiekkamo-
reenia (HkMr) ja syvemmällä hiekkaa (Hk). Alueen pohjoispuolella on hiekkaa, 
karkeaa hietaa (kHt) ja hiekkamoreenia. Lähellä Kirkkoputaan rantaa maaperä 
on hienoa hietaa (hHt). 
 
Toiminnan ajankohta 
 
Sijoitustoiminta on kertaluonteista ja tapahtuu maantien 922, Thurevikinkadun 
ja Koskenrannantien liittymäalueen muutostyön yhteydessä. Liittymäalueen 
muutostyön alkamisajankohta-arvio on vuonna 2018 ja työn kesto on noin 12 
kuukautta. Työ tulee todennäköisesti jakautumaan kahdelle kesäkaudelle. Lä-
jitystoimintaa tehdään klo 6.00–22.00 välisenä aikana. 
 
Liikenne 
 
Ylijäämämassojen kuljetus sijoitusalueelle tapahtuu maantietä 922 ja Ruona-
järventietä pitkin. Liikenneviraston tierekisteritiedon mukaan maantien 922 lii-
kennemäärä tiejaksolla on noin 6250 ajoa/vrk (KVL2015), josta raskaan liiken-
teen osuus on noin 10 % (625 raskaan liikenteen ajoneuvoa vuorokaudessa). 
Ruonajärventien liikennemäärätietoja ei ole saatavilla, mutta liikennemäärät 
ovat maantietä 922 huomattavasti pienempiä. Kuljetuksia on arviolta 1000 ka-



5(17) 

settikuormallista (nuppi ja perävaunu) maa-ainesta ja kuljetukset jakautuvat 
työn alussa kesäkuukausille. 
 
Sijoitusalueen maisemointi ja sulkeminen 
 
Puhtaat pintamaat ja sulfidivapaat leikkausmassat välivarastoidaan sijoitus-
alueella ja massoja hyödynnetään myöhemmin sulfidisaviläjityksen peitera-
kenteessa sekä vanhan maa-ainesottoalueen muotoilussa ja maisemoinnissa. 
Vanha maa-ainesottoalue tullaan myöhemmin ennallistamaan, jolloin tarvitta-
ville osille levitetään kasvukerros ja alue kasvitetaan (nurmi).  
 
Potentiaalisten sulfidisavien läjitys muotoillaan pinnaltaan kaltevaksi ja peite-
tään vähintään 0,5 metriä paksulla moreenikerroksella. Mahdollisuuksien mu-
kaan moreenikerroksen päälle asetellaan turvetta tai muuta orgaanista mate-
riaalia, joka vähentää peiterakenteen läpi kulkeutuvan hapen määrää. 
 

TOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN RAJOITTAMINEN 
 

Hakemuksen mukaan sulfidisavien kertaluonteisella läjityksellä Pirkkiön sijoi-
tusalueelle ei ole vaikutusta yleiseen viihtyisyyteen tai ihmisten terveyteen. 

 
Päästöt ilmaan ja pöly 

 
Kuljetettava ja läjitettävä maa-aines on kosteaa savimaata, joten toiminnasta 
ei oleteta aiheutuvan pölypäästöjä. Savikerrosten väliin levitetään mahdollista 
happamuutta neutraloivaa kalkkia. Koska läjitys tapahtuu kapeassa ja syvässä 
notkelmassa, ei myöskään kalkituksesta oleteta aiheutuvan pölyämistä. Kalki-
tusta ei myöskään suoriteta esimerkiksi kovalla tuulella. Mikäli läjitystoiminta 
keskeytyy pitemmäksi ajaksi, läjitys peitetään moreenilla. Läjitysalueella oleva 
sorapintainen tie pölyää todennäköisesti jonkin verran, mutta tarvittaessa työ-
maatietä voidaan kastella pölyämisen vähentämiseksi. Työmaatien pölyämi-
nen riippuu vallitsevista sääolosuhteista. 

 
Päästöt pohjaveteen ja vesistöön  
 

Sijoitusalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohja-
vesialue sijaitsee yli neljän kilometrin etäisyydellä, joten siihen läjitystoiminnal-
la ei ole vaikutusta.  
 
Sijoitusalueen pohjavesipinnan tasosta ei ole tarkkailutietoa, mutta todennä-
köisesti pohjavesi on hyvin lähellä nykyisen kaivutason alapintaa. Potentiaalis-
ten sulfidisavien läjityskohdaksi on valittu maa-ainesottoalueen kaakkoisosalla 
oleva syvä ja kapea notkelma, joka täytetään. Täyttäminen voi nostaa notkel-
ma-alueen pohjavesipintaa paikallisesti hieman ylemmäs. Pohjaveden korke-
usasemaa tullaan seuraamaan alueelle asennettavista pohjavesiputkista.  
 
Sijoitusalueen pohjaveden laadusta ei ole tarkkailutietoa. Vanhalle maa-
ainesottoalueelle on läjitetty aikojen saatossa muun muassa ylijäämämaita. 
Sulfidipitoisten maa-ainesten sijoitusalueen etelä- ja itäpuolelle asennetaan 
pohjavesiputket hyvissä ajoin ennen läjitystoiminnan aloittamista. Pohjave-
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denpinnan nykyinen taso ja laatu todennetaan ennen läjitystoiminnan aloitta-
mista. 
 
Sijoitusalue on maa-ainesottotoiminnasta johtuen ympäröivää maanpintaa 
selvästi alempana, joten pintavesiä ei virtaa alueelta poispäin. Sulfidisavien lä-
jityksellä ei ole hakemuksen mukaan vaikutusta alueen pintavesiin. 

 
Päästöt maaperään 

 
Sijoitusalue sijaitsee vanhalla maa-ainesottoalueella, joka on myöhemmin 
toiminut maa-aineksen läjitysalueena. Maa-aineksilla on pyritty maisemoi-
maan maa-ainesottotoiminnan jälkiä maaperässä. Potentiaalinen sulfidisavi lä-
jitetään alueella olevaan notkelmaan. Läjityksellä pyritään maisemoimaan alue 
luonnontilaisemmaksi.  
 

Melu ja tärinä 
 

Läjitystoiminnan aikaiset kuljetukset lisäävät tilapäisesti liikennettä ja liiken-
nemelua maantiellä 922 ja Ruonajärventiellä. Sijoitusalueella työskentelevät 
koneet aiheuttavat melua, joka todennäköisesti kuuluu lähimpiin asutuksiin. 
Sijoitustoiminta on kuitenkin kertaluonteista, joten meluvaikutukset eivät ole 
pysyviä. Sijoitusalueella ei suoriteta räjäytyksiä tai käytetä erityistä tiivistyska-
lustoa. Liikkuvista kuorma-autoista ja työkoneista aiheutuu normaalin liiken-
teen mukaista tärinää.   

 
Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP) 
 

Alueelle sijoitetaan pysyvästi maa-ainesta (potentiaalinen sulfidisavi). Parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan sovellus perustuu alueen valintaan ja käytön valvon-
taan. 
 
Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole sellaisia kohteita, joille lupahake-
muksen mukaisesta toiminnasta ennalta arvioiden aiheutuisi ympäristönsuoje-
lullista tai terveydellistä haittaa tai vaaraa. Riskien ennaltaehkäisy toteutetaan 
alueen suunnittelulla ja valvotulla käytöllä. 

 
Perustelu toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 
 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hakee ympäristönsuojelulain 
527/2014 199 §:n mukaista lupaa aloittaa hakemuksen mukainen toiminta 
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Liittymäalueen muutostyömaan 
alussa sijoitusalueelle kuljetetaan maaleikkauksista tulevia maamassoja. Alue 
on tarvittaessa palautettavissa nykyiseen tilaansa ja maamassa voidaan kul-
jettaa muualle. 

 
Ehdotus vakuudeksi 
 

Lupaa haetaan kertaluoteisesti maantien 922 liittymäalueen muutostyöstä ai-
heutuvien ylijäämämaiden (sulfidisavi) läjittämiseen. Läjitettävien sulfidisavien 
määrä on noin 12 666 m³. Koska kysymyksessä ei ole jätteen ammattimai-
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seen käsittelyyn liittyvä toiminta ja jätteen määrä on vähäinen, hakija esittää, 
että vakuutta ei asetettaisi. Läjitys peitetään asianmukaisesti ja alueella suori-
tetaan pohjaveden tarkkailua. 
 

TOIMINNAN TARKKAILU 
 
Käyttötarkkailu 

 
Läjitykseen kuljetettavia massamääriä seurataan esimerkiksi kuormamäärien 
perusteella. Läjitystyömaalla pidetään työmaapäiväkirjaa, johon merkitään 
muun muassa säätiedot (tuuli ja tuulensuunnat, kuivat jaksot, sateet), työvoi-
man määrät ja koneet, läjitysmäärät, aloitetut ja lopetetut työvaiheet, päivän 
merkittävimmät työt, seisokit ja niiden syyt, sattuneet vahingot ja toimenpiteet 
niiden johdosta, poikkeamat suunnitelmista ja syyt poikkeamisiin sekä tarkas-
tukset, katselmukset, saadut ohjeet ja mahdolliset huomautukset. 
 

Päästö- ja vaikutustarkkailu 
 
Sulfidisavien sijoitusalueen etelä- ja itäpuolelle asennetaan kaksi pohja-
vesiputkea hyvissä ajoin ennen läjitystoiminnan aloittamista. Asentamisen yh-
teydessä tarkastetaan, että pohjavesiputket asennetaan kohtiin, jossa ne säi-
lyvät myös läjitystoiminnan aikana ja sen jälkeen. Pohjavesiputki PVP1 kuvas-
taa mahdollista pohjavesivaikutusta Ruonajärven suuntaan. Pohjavesiputki 
PVP2 kuvastaa mahdollista pohjavesivaikutusta Pikkupuron suuntaan.  
 
Pohjavesiputkista havainnoidaan pohjaveden pinnan taso. Lisäksi otetaan 
pohjavesinäytteet, joista määritetään orgaaniset yhdisteet (VOC) sisältäen 
bensiinin lisäaineet (TAME, MTBE, ETBE, TAEE), heksaani, mineraaliöljyt 
(C10-C40), pH, sähkönjohtavuus, kloridi, nitraatti-, nitriitti- ja ammoniumtyppi, 
sameus, alumiini, antimoni, arseeni, elohopea, kadmium, koboltti, kromi, kupa-
ri, lyijy, nikkeli, sinkki, vanadiini, rauta, mangaani, CODMn ja koliformiset bak-
teerit. 
 
Ensimmäinen pohjavesien tarkkailukierros (pinnan taso ja pohjaveden laatu), 
esitetään tehtäväksi vähintään kuukausi ennen läjitystyön aloittamista. Läjitys-
työn aikana pohjavesitarkkailua suoritetaan kahden kuukauden välein. Läjitys-
työn loputtua pohjavesitarkkailua suoritetaan kaksi kertaa vuodessa.  
 
Mikäli pohjaveden analyysituloksista todetaan, että jotain edellä esitettyjä hait-
ta-aineita ei havaita, keskustellaan viranomaisen kanssa ko. aineen jättämi-
sestä pois määrityksistä. Lupaviranomaisen kanssa sovitaan myös siitä, kuin-
ka pitkään pohjavesitarkkailua jatketaan vielä läjittämisen jälkeen. Mikäli tode-
taan, että läjityksestä ei aiheudu pohjavesivaikutuksia, voidaan tarkkailu sopia 
lopetettavaksi. 
 
Pohjavesinäytteenotto ja laboratoriomääritykset tehdään standardien mukai-
sesti ja/tai akkreditoinnissa hyväksyttyjen tai muutoin valvovan viranomaisen 
hyväksymien menetelmien mukaisesti.  
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Raportointi 
 
Pohjavesitarkkailun tulokset toimitetaan Tornion kaupungin ympäristöviran-
omaiselle välittömästi tutkimustulosten valmistuttua. Toiminnanharjoittaja ja 
tarkkailun toteuttaja ovat velvollisia ilmoittamaan sekä ennakoitavissa olevista 
että havaituista mahdollisesti ympäristöön vaikuttavista tapahtumista tai ilmi-
öistä ympäristöviranomaiselle. Tarkkailun toteuttajan tulee ilmoittaa poikkea-
vista havainnoista ja tuloksista viipymättä toiminnanharjoittajalle ja ympäristö-
viranomaisille.  
 

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

 
Lupahakemuksesta on kuulutettu 10.10.–8.11.2017 Tornion kaupungin ilmoi-
tustaululla ja internetissä Tornion kaupungin sivulla. Hakemusasiakirjat ovat 
olleet nähtävillä Tornion kaupungintalolla samana aikana. Hakemuksesta on 
ilmoitettu Kemi-Tornio Kaupunkilehdessä 11.10.2017. Hakemuksesta on erik-
seen annettu tieto sijoituspaikkatilan rajanaapureille ja naapurikiinteistöjen 
omistajille kirjeitse. Kirjeet postitettiin 9.10.2017.  

 
Lausunnot ja muistutukset (YSL 42 §) 
 

Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. Hakemuksesta on keskusteltu ym-
päristöterveysvalvonnan kanssa meluun, pölyyn ja alueen talousvesikaivoihin 
liittyvien asioiden osalta. Hakemuksesta ei ole määräaikaan mennessä jätetty 
muistutuksia. 

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

 
Ympäristölautakunta tutkii hakemuksen ja myöntää Lapin elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselle ympäristöluvan sulfidipitoisten maa-ainesten sijoitta-
miselle kiinteistöille Monttu 851-420-6-53 ja Soramonttu 851-420-6-56. Toi-
mintaa tulee harjoittaa 2.10.2017 päivitetyssä hakemuksessa, hakemukseen 
liitetyissä asiakirjoissa esitetyn mukaisesti ja noudattaen seuraavia lupamää-
räyksiä (siinäkin tapauksessa, että hakemuksessa esitetty olisi ristiriidassa lu-
pamääräysten kanssa): 

 
LUPAMÄÄRÄYKSET 
 
Sulfidipitoisten maa-ainesten läjitys 

 
1. Sulfidipitoisia maa-aineksia saa läjittää kiinteistöillä Monttu 851-420-6-53 ja 

Soramonttu 851-420-6-56 sijaitsevalle Huhanmäen läjitysalueelle alle 20 
000 tonnia vuodessa. Läjitysalueen pohjalle tulee laittaa tiivistetty 0,3 metrin 
kerros sulfidivapaasta savesta, minkä päälle tulee kalkkikerros. Läjitys tulee 
toteuttaa hakemuksessa esitetyllä tavalla. Kalkin määrän ja kalkkikerroksen 
paksuuden tulee olla riittävä happamuuden neutralisoimiseksi. Kalkki tulee 
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levittää siten, että se peittää sulfidipitoisen maa-aineskerroksen pinnan ko-
konaan.  Mikäli sulfidipitoisten maa-ainesten läjittäminen keskeytyy pitem-
mäksi ajaksi, on läjityksen pinta kalkittava ja peitettävä sulfidivapaalla maa-
aineksella. (YSL 6-8, 16, 17, 49, 52 §; VNA 179/2012 12 §; VNA 591/2006) 
 

2. Alueelle saa läjittää vain hakemuksen mukaisia maa-aineksia. Pilaantuneita 
maita tai rakennusjätettä sisältäviä maita ei saa tuoda alueelle. (YSL 16, 17, 
49, 52 §; JL 13 §) 

 
3. Alue, jolle sulfidipitoisia maa-aineksia läjitetään, tulee merkitä maastoon 

selvästi siten, että se erottuu muusta läjitysalueesta. Lisäksi läjitysalue on 
varustettava kyltein, jossa kielletään muun maa-aineksen läjittäminen sulfi-
dipitoisten maa-ainesten läjitysalueelle. (YSL 7, 52 §) 

 
4. Luvan saajan on nimettävä hankkeelle asiantunteva valvoja, joka vastaa sii-

tä, että eri työvaiheet, tarkkailu, kirjanpito ja ympäristövahinkojen torjunta 
tehdään hakemuksen ja tämän päätöksen lupamääräysten mukaisesti. Val-
vojan yhteystiedot on toimitettava Meri-Lapin ympäristöpalvelujen ympäris-
tönsuojelulle tiedoksi ennen töiden aloittamista. Toiminnanharjoittajan tulee 
huolehtia siitä, että tässä lupapäätöksessä annetut ohjeet ja vaatimukset 
toiminnan järjestämisestä saatetaan tiedoksi kaikille alueella toimiville ura-
koitsijoille ja aliurakoitsijoille. (YSL 6, 7, 52, 62, 172 §; JL 141 §) 

 
5. Meri-Lapin ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelulle on ilmoitettava milloin 

sulfidipitoisten maa-ainesten läjitys aloitetaan, keskeytetään tai lopetetaan. 
(YSL 62, 170, 172 §) 

 
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 
 

6. Toiminnasta ei saa aiheutua kalkin leviämistä läjitysalueen ulkopuolelle. 
Kalkin pölyäminen on estettävä asianmukaisilla suojauksilla sekä toimintaan 
soveltuvilla työmenetelmillä. Epäedullisissa tuuliolosuhteissa pölyäviä työ-
vaiheita ei tule suorittaa.  
 
Toiminnasta aiheutuvat ilman epäpuhtaudet eivät saa ylittää ilmanlaatua 
koskevan valtioneuvoston asetuksen (38/2011) mukaisia raja-arvoja toimin-
takiinteistöjen ulkopuolella. Sallittu hengitettävien hiukkasten (PM10) enim-
mäispitoisuus on 50 μg/m3 24 tunnin keskiarvona. Tarvittaessa ilman hiuk-
kaspitoisuus häiriintyvässä kohteessa on varmistettava mittauksin. (YSL 6-
8, 49, 52 §; ILA 4, 13 §; NaapL 17 §) 

 
7. Jos tuulen tai sateen vaikutuksesta tai muusta syystä voi aiheutua kalkin tai 

sulfidipitoisen maa-aineksen kuormittaman veden leviämistä ympäristöön 
tai merkittävää haittaa lähistöllä asuville tai ympäristölle, on kalkin ja sulfidi-
pitoisen maa-aineksen käsittely tai muu ympäristöä rasittava toiminta kes-
keytettävä ja on ryhdyttävä tarvittaviin suojaustoimiin, jotta haittaavan pääs-
tön leviäminen ilman tai veden mukana estetään. (YSL 6-8, 16, 17, 49, 52 
§; JL 13 §, NaapL 17 §) 
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8. Kuljetus- ja siirtokaluston on oltava asiamukaista siten, että ajoneuvojen ra-
kenteiden mukana ei leviä pölyä, valumia tai muita epäpuhtauksia ympäris-
töön. (YSL 7, 49, 52 §; JL 13 §; NaapL 17 §; JHM 29 §) 

 
9. Ympäristölle haitallisten aineiden pääsy maaperään sekä pohja- ja pintave-

siin on estettävä. Jos alueella on tarpeen säilyttää työkoneiden polttoaineita 
tai muuta mineraaliöljyä tai muuta kemikaalia, joka voi aiheuttaa maaperän 
tai veden pilaantumista, näitä sisältävillä astioilla on oltava ympäristöpalve-
lujen ympäristönsuojelun hyväksymät suojakaukalot. (YSL 6-8, 14, 16, 17, 
20, 49, 52 §; JL 13 §) 

 
10. Alueelle tulee asentaa kaksi pohjavesiputkea, toinen alueen itäosaan ja toi-

nen eteläosaan, pohjaveden tason ja laadun tarkkailemiseksi. Toiminnan-
harjoittajan tulee huolehtia, että putket pysyvät ehjinä. Lisäksi luvan haltijan 
tulee kartoittaa käytössä olevat, läjitysalueelta 100 metrin etäisyydellä sijait-
sevat, talous- ja kasteluvesikaivot. (YSL 17, 52, 171 §; NaapL 17 §) 

 
Melu 
 

11. Toiminnasta ei saa läjitysalueella aiheutua normaalia maarakennustoimin-
taa enempää melua tai tärinää. Melua on tarkkailtava ja tarpeeton melu on 
estettävä. Läjittämistoiminnasta ei saa aiheutua melua klo 21-7 eikä pyhä-
päivinä saa aiheuttaa melua. Melutaso ei saa toiminnan johdosta ylittää 
seuraavia ekvivalenttimelutason (LAeq) arvoja: klo 7-21 minkään kuuden 
tunnin jakson aikana eivät saa ylittyä raja-arvo 45 dBA millään virkistys- tai 
luonnonsuojelualueella eikä raja-arvo 55 dBA minkään asuinkiinteistön pi-
ha-alueella. Jos on aihetta epäillä, että toiminnasta aiheutuu häiritsevää 
melua, on toiminnanharjoittajan varmistettava melutaso melumittauksin. 
Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelun viranhaltija voi tarvit-
taessa täsmentää velvollisuutta mittauksiin ja niistä raportointiin. (YSL 6, 7, 
20, 49, 62, 65, 172, 209 §; JA 7 §; VNp 993/1992 2 §; NaapL 17 §) 

 
Häiriötilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen 
 

12. Jos tapahtuu öljy- tai muu kemikaalivuoto tai muu ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttava tapahtuma (kuten pölyä, melua tai muuta päästöä ympä-
ristöön lisäävä häiriö), on välittömästi ryhdyttävä torjuntatoimiin, joilla vaara 
pilaantumisen leviämisestä saadaan poistettua. Häiriöstä johtuvaa päästöä 
aiheuttava toiminta on keskeytettävä heti ja häiriö on korjattava ennen toi-
minnan jatkamista. Jos toiminnanharjoittaja ei itse kykene varmasti torju-
maan maaperän ja pohjaveden pilaantumista, tulipaloa tai muuta vaarati-
lannetta, sen on heti hälytettävä pelastuslaitos apuun. Öljyvahingosta, jossa 
torjuntatoimet ovat tarpeen, on viipymättä ilmoitettava pelastuslaitokselle. 
  
Mahdollisten palonalkujen sammuttamista varten on oltava nopeasti saata-
villa sammuttimet, joiden toiminta on varmistettu. (YSL 6-8, 14-17, 20, 49, 
52, 58, 123, 170, 172 §; JL 13 §)  
 

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

14. Toiminnasta ei saa aiheutua haitallisia päästöjä ilmaan, veteen eikä maape-
rään eikä muuta kohtuutonta rasitusta, kuten hajuhaittaa ympäristölle. Jos 
on aihetta epäillä, että tällaisia päästöjä aiheutuu, on toiminnanharjoittajan 
tehtävä selvitykset ja tarvittaessa mittaukset päästöistä. Jos toiminnasta 
tehdään perusteltavissa olevia huomautuksia, on toiminnanharjoittajan tar-
vittaessa tehostettava huomautusten kohteena olleiden seikkojen seurantaa 
toiminnassaan ja varmistettava, ettei ympäristölle aiheudu kohtuutonta rasi-
tusta. (YSL 6-8, 14–17, 20, 49, 52, 58, 209 §; NaapL 17 §; JL 13, 72, 120 §) 

 
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 
15.  Alueelle asennettavista pohjavesiputkista tulee havainnoida pohjaveden 

pinnan taso. Lisäksi otetaan pohjavesinäytteet, joista määritetään vähintään 
orgaaniset yhdisteet (VOC) sisältäen bensiinin lisäaineet (TAME, MTBE, 
ETBE, TAEE), heksaani, mineraaliöljyt (C10-C40), pH, sähkönjohtavuus, 
kloridi, sameus, alumiini, kadmium, koboltti, kromi, kupari, lyijy, nikkeli, sink-
ki, vanadiini, rauta, mangaani, CODMn ja Stot.  
 
Ensimmäinen tarkkailukierros (pohjaveden taso ja laatu) tulee tehdä hyvis-
sä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Seuraava tarkkailukierros tehdään 
kaksi kuukautta sulfidipitoisten maa-ainesten läjittämisen aloittamisesta. 
Tarkkailua suoritetaan kahden kuukauden välein koko läjitystoiminnan ajan 
ja toiminnan päätyttyä kaksi kertaa vuodessa vähintään kahden vuoden 
ajan, minkä jälkeen tarkkailun lopettamisesta päätetään analyysitulosten 
perusteella. Ympäristönsuojelu voi antaa täsmentäviä määräyksiä ana-
lyyseistä ja muusta tarkkailusta. (YSL 62, 65, 66, 209 §) 
 

16. Alle 100 metrin etäisyydellä läjitysalueesta käytössä olevien talous- ja kas-
teluvesikaivoista tulee ennen sulfidipitoisten maa-ainesten läjitystoiminnan 
aloittamista mitata veden pinnan korkeus, pH ja sähkönjohtavuus. (YSL 62, 
171, 209 §) 
 

17. Sulfidipitoisesta maa-aineksesta tulee ottaa riittävästi kokoomanäytteitä, 
joista on tutkittava vähintään pH, Stot ja Fe, läjitettävän maan happamuuden 
selvittämiseksi. (YSL 52, 62 §) 

 
18. Luvan saajan on pidettävä työmaapäiväkirjaa. Kirjanpidosta on selvittävä 

ainakin seuraavat asiat: 
- alueelle läjitettävien puhtaiden ylijäämämaiden ja sulfidipitoisten maa-

ainesten määrät; 
- käytetyn kalkin määrä; 
- läjitystoiminnan aikaiset poikkeus- ja häiriötilanteet ja niiden johdosta 

tehdyt toimenpiteet sekä vastaavien tilanteiden toistumisen estämiseksi 
tehdyt toimet; 

- ympäristövaikutuksiin liittyvät tarkkailut ja niiden tulokset; 
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Tästä kirjanpidosta on toimitettava raportti Meri-Lapin ympäristöpalvelujen 
ympäristönsuojelulle viimeistään kahden kuukauden kuluttua läjitystoimin-
nan päättymisestä. Edellä mainittu kirjanpito on pyydettäessä esitettävä Me-
ri-Lapin ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelulle ja se on säilytettävä vä-
hintään kuusi vuotta. (YSL 52, 62, 172 §; JL 12, 118, 119, 120, 122 §) 

 
Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 

 
19. Mikäli toimintaa aiotaan muuttaa olennaisesti, toiminnanharjoittaja vaihtuu 

tai ympäristöluvan mukaista toimintaa ei käynnistetä, siitä on ilmoitettava 
Meri-Lapin ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelulle hyvissä ajoin ennen 
muutoksen tapahtumista. Yllättäen sattuvasta muutoksesta on ilmoitettava 
viimeistään sen tapahtuessa. Mikäli toiminta muuttuu tai olennaisesti laaje-
nee, on toiminnalle tarvittaessa haettava uusi ympäristölupa. (YSL 52, 62, 
170, 172 §; JL 122 §) 
 

20. Läjitystoiminnan päätyttyä sulfidipitoisten maa-ainesten läjitysalue tulee 
muotoilla pinnaltaan kaltevaksi ja peittää vähintään yhden metrin paksuisel-
la pilaantumattomalla maa-aineskerroksella, jonka alle levitetään kalkkiker-
ros. Pilaantumaton maa-aineskerros tulee peittää orgaanisella materiaalilla 
peiterakenteen läpi kulkeutuvan hapen määrän vähentämiseksi. (YSL 52 §) 

 
21. Toiminnan päätyttyä on ympäristö siistittävä viipymättä ja toiminnasta jää-

neet jätteet toimitettava hyväksyttävään vastaanottoon. Luvan saajan on 
sovittava lopputarkastuksen pitämisestä Meri-Lapin ympäristöpalvelujen 
edustajan kanssa. (YSL 170, 172, 174 §; JL 13, 28, 72, 73, 122 §; VNA 
179/2012 13 §) 

 
22. Toiminnan päättymisen jälkeen luvan haltijan tulee toimittaa maanomistajal-

le tarkoin dokumentoidut tiedot karttoineen sulfidipitoisten maa-ainesten läji-
tysalueesta. (YSL 52, 54, 94, 172 §) 

 
Vakuus 

 
23. Luvanhaltijan on ennen toiminnan aloittamista asetettava jätteen käsittely-

toimintaa varten vähintään 10 000 euron vakuus tämän ympäristöluvan val-
vontaviranomaisena toimivan Meri-Lapin ympäristölautakunnan eduksi, jotta 
varmistetaan asianmukainen jätehuolto, tarkkailu ja toiminnan lopettami-
sessa tai sen jälkeen tarvittavat toimet. Jos toiminta muodostuu sellaiseksi, 
että nämä kustannukset ovat oletettavasti yli 10 000 euroa, toiminnanhar-
joittajan on kasvatettava tätä vakuutta vastaavasti. Vakuudeksi hyväksytään 
pantattu talletus, takaus tai vakuutus. Vakuus on asetettava ennen läjitys-
toiminnan aloittamista ja sen on oltava voimassa vähintään siihen asti, kun 
viisi vuotta on kulunut tämän luvan mukaisen läjitystoiminnan valmistumi-
sesta. Tarvittaessa valvontaviranomainen voi määrätä uudella päätöksellä 
vakuudesta ja sen määrästä. (YSL 59, 60 ja 61 §) 
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LUVAN VOIMASSAOLO JA LUVAN MUUTTAMINEN 
 
Päätöksen voimassaolo (YSL 87 §) 

 
Tämä lupapäätös on voimassa 31.12.2021 asti ja vain tässä luvassa määrite-
tyllä sijoituspaikalla. Mikäli toiminta olennaisesti muuttuu tai laajenee, on toi-
minnalle haettava uusi ympäristölupa. 
 

Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta (YSL 199 §) 
 
Ympäristölautakunta päättää, että lupahakemuksen mukainen toiminta voi-
daan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen. 

 
Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaan lupaviranomainen voi perustellusta 
syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäk-
si, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että toiminta voidaan 
muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija aset-
taa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätök-
sen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle.  

 
Vaatimus vakuuden asettamisesta ei koske valtiota tai sen laitosta eikä kuntaa 
tai kuntayhtymää. Lupaviranomainen voi tarvittaessa määrätä täytäntöönpa-
non lupapäätöstä suppeammaksi sekä määrätä täytäntöönpanon aloitusajan-
kohdasta. 
 
Muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota 199 §:n mukaisen täytän-
töönpanon tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää lupapäätöksen täytäntöönpa-
non. (YSL 201 §) 

 
Luvan muuttaminen 

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

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen (YSL 70.2 §) 
 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän  
luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä 
luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä nouda-
tettava.  
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RATKAISUN PERUSTELUT (HL 44 §) 
 
Lupaharkinnan perusteet 

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

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

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

 
Ympäristöterveysvalvonnan suullisen lausunnon huomioon ottaminen (YSL 48 §) 
 

Ympäristöterveysvalvonnan suullinen lausunto on otettu huomioon lupamää-
räyksissä 6,11 ja 16. 

 
Lupamääräysten perustelut 

 
Hyödynnettävän jätteen laadun ja määrän yksilöiminen sekä läjitysalueen 
merkitseminen lupamääräyksissä 1-3 on tarpeen valvonnan kannalta.  
 
Määräyksellä 4 varmistetaan tiedonkulku luvan haltijan ja urakoitsijoiden välil-
lä. Toiminnanharjoittaja vastaa toiminnasta alueella. Viranomaisella tulee toi-
minnan valvomiseksi olla tiedossaan toiminnan yhteyshenkilö, jolta saa tietoa 
toiminnasta ja sen ympäristövaikutuksista. 

 
Määräykset 6-8 on annettu kalkin pölyämisen estämiseksi ja pölyn aiheutta-
mien terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Kalkin ja sulfidipitoisen maa-aineksen 
käsittelystä ja kuljettamisesta on annettu määräykset ympäristön pilaantumi-
sen ehkäisemiseksi. 
 
Määräykset 9-10 ja 15-16 on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien 
suojelemiseksi. 
 
Määräys 11 on annettu meluhaitan ehkäisemiseksi. Jos toiminnasta aiheutu-
van äänitason epäillään ylittävän määräyksessä asetetun tason, melumittauk-



15(17) 

set ovat tarpeen, jotta saadaan selville toiminnan todellinen äänitaso. Klo 21-7 
välisenä aikana melu koetaan herkästi erityisen häiritseväksi, joten melun ai-
heuttaminen on tähän aikaan kielletty. 

 
Häiriötilanteita ja muita poikkeuksellisia tilanteita koskevia määräyksiä on an-
nettu poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Häi-
riötilanteisiin varautuminen ennakolta ja mahdollisimman nopea toiminta häi-
riötilanteissa on tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen estämiseksi. Häiriöti-
lanteista, vahingoista, onnettomuuksista ja niihin liittyvistä korjaavista toimista 
ilmoittaminen valvontaviranomaiselle on tarpeen mahdollisimman pian, jotta 
häiriöistä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja niiden torjumista voidaan valvoa ja 
ottaa kantaa mahdollisiin häiriöistä johtuviin valituksiin. (lupamääräykset 12-
13) 
 
Määräys 14 on annettu, jotta toiminnasta ei aiheutuisi merkittävää ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa tai terveyshaittaa ja jotta ympäristön pilaantumis-
vaaraa voitaisiin ehkäistä tehokkaasti. 
 
Määräykset 5, 15-17 ja 22 koskevat tarkkailua, kirjanpitoa, raportointia ja toi-
minnanharjoittajan selvillä oloa toiminnasta ja sen seurauksista. Nämä määrä-
ykset ovat tarpeen mm. toiminnan valvomiseksi. Toiminnanharjoittajan ja vi-
ranomaisen on pystyttävä seuraamaan, että toimitaan, kuten on tarkoitettu ja 
ilmoitettu, sekä toimintaan liittyvistä mahdollisista haitoista, vaaroista ja jätteis-
tä sekä säädösten noudattamisesta. Näillä määräyksillä osaltaan täsmenne-
tään toiminnanharjoittajan lakisääteistä velvollisuutta olla riittävästi selvillä 
toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutus-
ten vähentämismahdollisuuksista. Määräykset ovat tarpeen myös jätteiden 
asianmukaisen käsittelyn ja hyötykäytön edistämisen seuraamiseksi ja valvo-
miseksi.  
 
Määräyksessä 18 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. 
 
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 19). 
 
Määräys 20 on annettu, jotta alueen jälkihoitotyöt tulevat suoritetuksi asian-
mukaisesti. Määräys 21 on annettu, jotta voidaan valvoa, että toiminnasta ei 
sen lopettamisen jälkeenkään aiheudu haittaa ympäristölle. 
 
 Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan 
on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja 
toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi 
(määräys 23). Vakuuden on oltava riittävä edellä mainittujen toimien hoitami-
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seksi ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annetta-
vat määräykset (YSL 60 §). 
 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN (YSL 205 §) 
 
Maksu määräytyy Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 
mukaan (YsvoT). Taksan 3 §:n mukaan jätteenkäsittelyn ympäristöluvan käsit-
telymaksu on 1980 €. 

 
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN (YSL 84, 85 §) 
 
Päätös  

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

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

 
Tieto päätöksestä  

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

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

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeudelta, jolle valituskirjelmä liitteineen on toimitettava. Valitusaika päättyy 
5.1.2018. 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 
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamises-
sa (591/2006) 
Perämeren jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset (JHM) 30.4.2013 
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Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 38/2011 (ILA) 
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, Tornion, Keminmaan ja Tervolan ym-
päristölautakunta 1.10.2017 (YsvoT)  
Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL) (26/1920)  

 
LIITTEET Läjitysalueen sijainti 


