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KAMA-PALVELUT OY:N YMPÄRISTÖLUPA LENTOTUHKAN HYÖDYNTÄMISEEN TE-
OLLISUUSTONTIN RAKENNEKERROKSISSA PIRKKIÖSSÄ TASALANKADULLA KIIN-
TEISTÖLLÄ 851-21-100-11 SEKÄ LUPA TOIMINNAN ALOITTAMISEEN MUUTOKSEN-
HAUSTA HUOLIMATTA 
 
 

Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: 
 
ASIA Tornion KaMa-Palvelut Oy hakee ympäristölupaa lento- ja pohjatuhkan hyö-

dyntämiselle tontin rakennekerroksissa Torniossa Pirkkiön teollisuusalueella 
Tasalankadulla. Lisäksi hakija hakee lupaa aloittaa työt ennen lupapäätöksen 
lainvoimaiseksi tuloa. 

 
HAKIJA Tornion KaMa-Palvelut Oy 

Lohelankatu 10 
95450 Tornio 
 
Y-tunnus: 1746234-0 
 
Yhteyshenkilö: Kari Marttila, 0400 393 089, etunimi.sukunimi@ka-ma.fi 
  

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
 
Teollisuustontti, jonka maanrakentamisessa hyödynnetään Tornion Voima 
Oy:n voimalaitokselta peräisin olevaa pohja- ja lentotuhkaa, sijaitsee Tornion 
kaupungissa Pirkkiön kaupunginosassa, Tasalankadun varrella. Teollisuus-
tontti sijaitsee Tornion kaupungin omistamalla kiinteistöllä 851-21-100-11. 
Tornion KaMa-Palvelut on vuokrannut tontin kaupungilta. 
 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
 
Ympäristönsuojelulain 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 so-
veltamisalaan kuuluvaan jätteen laitos- tai ammattimaiseen käsittelyyn, on ol-
tava lupa. Tornion Voima Oy:n lentotuhkan hyödyntämiseen maarakentami-
sessa ei voida soveltaa valtioneuvoston asetusta eräiden jätteiden hyödyntä-
misestä maarakentamisessa (591/2006, MARA-asetus), koska eräiden ainei-
den pitoisuudet ylittävät asetuksessa annetut raja-arvot. 
 

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 24.3.2017 Tornion KaMa-Palvelut Oy:n toimittamalla Ah-
ma Ympäristö Oy:n laatimalla ympäristölupahakemuksella (23.3.2017, projekti 
20963). Hakemusta on täydennetty 17.5.2017 tarkkailun sekä salaojasuunni-
telman ja sen kuvauksen osalta ja päivitetty 29.5.2017 kiinteistötunnusten 
osalta. 

 
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
 

Alueella on voimassa Kavamet-Preeki asemakaava, jossa alue on toimitilara-
kennusten korttelialuetta (KTY). 

 
SIJAINTIPAIKAN YMPÄRISTÖ 

 
Sijaintipaikan ympäristö on teollisuusaluetta. Alue ei ole luokiteltua pohjavesi-
aluetta. Lähin pohjavesialue sijaitsee noin 6 km hankealueesta itään. Lähin 
vesistö, Tornionjoen pääuoma, sijaitsee noin 700 metriä alueesta länteen. Lä-
himmät omakotitalot sijaitsevat hankealueen pohjoispuolella noin 300 metrin 
etäisyydellä. 

 
TOIMINNAN KUVAUS 
  

Teollisuustontin piha-alueiden rakennekerroksissa käytetään Tornion Voima 
Oy:n voimalaitoksella muodostuvaa pohjatuhkaa suodatinkerrokseen noin 
2 500 m3 eli noin 3 200 tonnia ja lentotuhkaa jakavaan kerrokseen noin 5 000 
m3 eli noin 6 000 tonnia. Tuhkan kokonaismäärä on arvio, ja määrä varmistuu 
työn aikana riippuen tuhkaerän lopullisesta tilavuuspainosta tiivistettynä. Ton-
tin piha-alueiden pinta-ala on noin 0,5 ha. Tontille rakennettavan teollisuusra-
kennuksen alle ei tule tuhkarakenteita. 
 
Teollisuustontille rakennetaan salaojitus, jolla varmistetaan tontin rakenneker-
rosten pysyminen kuivana ja estetään kapillaarisen veden nousu tuhkaraken-
nekerroksiin. Salaojat asennetaan tontille 10 metrin välein. Salaojakaivantojen 
pohjalle tulee suodatinkangas, jotta hienoaines ei pääse sekoittumaan sala-
ojasepeliin ja tukkimaan salaojia. Kaikki tontilta tulevat salaojat yhdistetään 
tarkastuskaivoon T1, josta vedet puretaan katualueella olevaan hule-
vesiviemäriin. 
 
Pohjatuhka ja lentotuhka sijoitetaan rakennekerroksiin perinteisen maaraken-
tamisen menetelmiä käyttäen. Pohjamaan päälle asennetaan suodatinkangas, 
jonka päälle asennetaan 500 mm paksuinen pohjatuhkakerros. Pohjatuhka 
soveltuu suodatinkerroksen rakentamiseen erittäin hyvin, sillä sen tekniset 
ominaisuudet vastaavat hyvin pitkälti hiekkaa. Suodatinkerroksen päälle 
asennetaan suodatinkangas ja sen päälle 1000 mm paksuinen lentotuhkaker-
ros. Jakavan kerroksen päälle rakennetaan kantava kerros murskeesta.  
 
Tontin etupiha ja käyntipiha asfaltoidaan, mutta tontin loppuosa jää murske-
pinnalle. Murskepinnalle jäävälle alueelle lentotuhkakerroksen päälle asenne-
taan bentoniittimatto, joka estää valumavesien pääsyn tuhkarakenteeseen. 
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Bentoniittirakenne vastaa päällystettyä rakennetta, sillä bentoniittimaton vesi-
tiiveys on erittäin hyvä (vedenläpäisevyys k<5x10-11). Bentoniittimaton päälle 
asennetaan suojahiekkakerros, etteivät kantavan kerroksen murskeen terävät 
kivet pääse rikkomaan mattoa. 
 
Asfaltointi toteutetaan siten, että se ulottuu vähintään 0,5 metriä rakenteessa 
olevan bentoniittimaton kanssa päällekkäin. Lisäksi bentoniittimaton reuna 
nostetaan ylös. Lentotuhkarakenteen pinta rakennetaan noin 1-3 % kaltevuu-
teen, jolloin murskepinnalla olevaan rakenteeseen suotautuneet vedet ohjau-
tuvat bentoniittimaton päältä kohti tontin reunoja ja edelleen salaojiin. Tällä 
varmistetaan, että asfaltin ja murskepinnan rajalla valumavedet eivät pääse 
missään olosuhteissa tuhkarakenteeseen.  
 
Teollisuustontin piha-alueen rakennekerrokset ovat ylhäältä alaspäin seuraa-
vat: 
Asfaltoitu alue 
- asfaltti 50 mm 
- murske 0-32, 350 mm 
- suodatinkangas, luokka N2 
- jakava kerros, lentotuhka, 1000 mm 
- suodatinkangas, luokka N2 
- suodatinkerros, pohjatuhka 500 mm 
- suodatinkangas, luokka N3 
- salaojat 
 
Murskepinnalle jäävät alueet 
- murske 0-32, 350 mm 
- suojahiekkakerros 50 mm 
- bentoniittimatto 
- jakava kerros, lentotuhka, 1000 mm 
- suodatinkangas, luokka N2 
- suodatinkerros, pohjatuhka 500 mm 
- suodatinkangas, luokka N3 
- salaojat 
 
Tuhkia ei varastoida alueella pitkiä aikoja, vaan tuhkat pyritään sijoittamaan 
välittömästi rakenteeseen sekä tiivistämään ja peittämään mahdollisimman 
pian. Tuhkia voidaan kuitenkin rakentamisen aikana joutua varastoimaan ly-
hyitä aikoja hankealueella. 
 
Lento- ja pohjatuhkan ympäristöteknisiä ominaisuuksia on tutkittu vuosina 
2014 – 2016. Pohjatuhkan osalta liukoisuustestien mukaan L/S-suhteessa 10 
liukoiset pitoisuudet alittavat molybdeenia ja sulfaattia lukuun ottamatta sel-
västi valtioneuvoston asetuksessa 591/2006 peitetylle rakenteelle asetetut 
enimmäisarvot. Päällystetyn rakenteen raja-arvot alittuvat kaikkien haitta-
aineiden osalta. Vuonna 2016 tehdyn tutkimuksen mukaan lentotuhkanäyttei-
den kokonaispitoisuudet alittavat selvästi valtioneuvoston asetuksessa 
591/2006 mukaiset raja-arvot kaikkien muuttujien osalta, mutta sulfaatin liu-
koinen pitoisuus (16 400 mg/kg k-a L/S 10) ylittää päällystetylle rakenteelle 
annetun raja-arvon (10 000 mg/kg k-a L/S 10). Sulfaatin haitallisuus kyseises-



4(16) 

sä rakentamiskohteessa on kuitenkin varsin vähäinen alueen sijaitessa meren 
vaikutuspiirissä. Liuenneena sulfaatti päätyy sade- ja sulamisvesien mukana 
Puuluodonjuovaan, josta edelleen Perämereen, missä sen vaikutusta ei voita-
ne erottaa meriveden luontaisista pitoisuuksista. 
  
 

TOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN RAJOITTAMINEN 
 
Päästöt ilmaan ja pöly 

 
Tuhkan käyttö maarakennusaineena voi aiheuttaa rakentamisaikana hetkittäin 
pölyhaittoja toiminnan välittömässä läheisyydessä. Pölyämistä voidaan kui-
tenkin vähentää kostuttamalla massoja riittävästi rakentamisen aikana. Tarvit-
taessa kuormat kastellaan ja peitetään pressulla pölyämisen estämiseksi. 
Myös kuljetus- ja siirtokaluston puhtaudesta huolehditaan asianmukaisesti si-
ten, että ajoneuvojen rakenteiden mukana ei leviä pölyä tai muita epäpuhta-
uksia ympäristöön. 

 
Päästöt vesistöön, maaperään ja pohjaveteen 

 
Lentotuhkan käyttö maarakennusaineena voi aiheuttaa tuhkan sisältämien ai-
nesosien liukenemista vesistöön ja maaperään. Mahdollisten haitta-aineiden 
liukeneminen ympäristöön estetään asfaltoinnilla tai asentamalla tuhkaraken-
teen päälle bentoniittimatto, joka estää valuma- ja suotovesien pääsyn tuhka-
rakenteeseen. Näin valuma- ja suotovedet ohjataan tuhkarakenteen ulkopuo-
lelle. Kapillaarisen veden nouseminen tuhkarakenteeseen alapuolelta este-
tään salaojilla.  
 
Salaojakaivosta hulevedet johdetaan Tasalankadun hulevesiviemäriin, josta 
vedet purkautuvat Tasalankadun eteläpuoliseen ojaan ja edelleen metsäojia 
pitkin noin 2,2 km matkan Puuluodon juovaan. 

 
Melu ja tärinä 
 

Rakennustyössä syntyy väliaikaista melua ja tärinää, joka vastaa tavanomais-
ta maarakentamista. 
 

Jätteet  
  Toiminnasta ei synny normaalista maarakentamisesta poikkeavia jätteitä. 
 

 
TOIMINNAN TARKKAILU 
 

Mahdollisia melu- ja pölypäästöjä arvioidaan aistinvaraisesti. 
 
Tuhkarakennealueen asfalttipinnan kuntoa seurataan silmämääräisesti sään-
nöllisesti ja mikäli asfalttipinnassa ilmenee korjattavaa, toteutetaan korjaustoi-
menpiteet viipymättä. 
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Alueilta, joilla tuhkarakennekerrosta käytetään, tarkkaillaan salaojakaivon T1 
veden laatua ensimmäisen kerran työn valmistuttua ja seuraavan kerran vuo-
den päästä valmistumisesta. Seurantanäyte otetaan 10 vuoden kuluttua hank-
keen valmistumisesta. Salaojakaivon vedestä tutkitaan sulfaattipitoisuus.  
 
Hakija ilmoittaa toiminnan valvonnasta, tarkkailusta sekä ympäristövahinkojen 
torjunnasta vastaavan henkilön yhteystiedot Tornion kaupungin ympäristön-
suojelulle ennen toiminnan aloittamista. Lisäksi hakija pitää kirjaa käytettävien 
lentotuhkaerien määrästä ja laatii raportin lentotuhkan käytöstä, jossa esite-
tään käytetyn lentotuhkan määrä ja laatu, sijoitusalue sekä rakentamisen vai-
heet. Piha-alueen rakennekerrosten työvaiheet esitetään raportissa kirjallisesti 
ja valokuvin. Raportti toimitetaan Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviran-
omaiselle rakennustöiden valmistuttua. 
     

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

 
Lupahakemuksesta on kuulutettu 29.3.–28.4.2017 Tornion kaupungin ilmoi-
tustaululla ja internetissä Tornion kaupungin sivulla. Hakemusasiakirjat ovat 
olleet nähtävillä Tornion kaupungintalolla samana aikana. Hakemuksesta on 
ilmoitettu Kemi-Tornio Kaupunkilehdessä 12.4.2017. Hakemuksesta on erik-
seen annettu tieto sijoituspaikkatilan rajanaapureille ja naapurikiinteistöjen 
omistajille kirjeitse. Kirjeet postitettiin 28.3.2017.  

 
Tarkastus kiinteistöllä (HL 39 §) 
 

Ympäristöpäällikkö Mäenpää ja vs. ympäristötarkastaja Törmä tutustuivat toi-
minta-alueeseen 8.5.2017. 

 
Lausunnot ja muistutukset (YSL 42 §) 
 

Ympäristölupahakemuksesta on ilmoitettu Meri-Lapin ympäristöpalveluiden 
ympäristöterveysvalvonnalle antaen näin kaupungin terveydensuojeluviran-
omaiselle mahdollisuus lausua hakemuksesta. Ympäristöterveysvalvonta to-
teaa lausunnossaan, että ”ympäristölupahakemusta käsiteltäessä olisi hyvä 
huomioida seuraavaa:  
- Alueella, jossa tuhkarakennekerrosta käytetään, esitetään salaojakaivon ve-
den laadun tarkkailua ensimmäisen kerran työn valmistuttua ja seuraavan ker-
ran vuoden päästä.   Ympäristöterveysvalvonta esittää näytteenottoa jatketta-
vaksi mikäli haitallisten aineiden raja-arvot ylittyvät. Seurantanäyte esitetään 
otettavaksi 10 vuoden kuluttua maanrakennushankkeesta. Ympäristölupaha-
kemuksen sivulla 6 taulukossa 8-2 on esitetty lento- ja pohjatuhkan sisältämi-
en haitallisten aineiden liukoisuudet ja liukoisuuden raja-arvot. Peitetyn raken-
teen enimmäisarvo ylittyy selvästi lentotuhkan sulfaattipitoisuuden osalta. 
Vaikka pohja- ja lentotuhkarakenteet vaikuttavat suunnitelmien mukaan 
asianmukaisilta, olisi lentotuhkarakenteesta liukenevien haitallisten aineiden 
seurantaa tarpeen toteuttaa raja-arvon ylittäneiden haitallisten aineiden osalta. 
Pohja- ja hulevedet eivät saa päästä tuhkarakennekerroksiin. 
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- Piha-alueen rakennekerrosten työvaiheet esitetään dokumetoitavaksi kirjalli-
sen selvityksen lisäksi valokuvin.  
- Tuhkarakennealueen asfalttipinnan kunnon seuranta ja korjaus esitetään 
otettavaksi tarkkailu / huoltosuunnitelmaan. 

 
Tuhkarakentamisen käsikirjassa, Energiantuotannon tuhkat väylä-, kenttä- ja 
maarakenteissa (verkkojulkaisu 13.1.2012, Ramboll) on annettu mm. tietoa 
tuhkien soveltuvuudesta rakentamiseen, hyvän käytännön ohjeita ja huomioon 
otettavia asioita tuhkan tuottajille, rakennuttajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille 
sekä lupaviranomaisille.  

 
Terveydensuojelulain (763/1994) 2 §:n mukaan elinympäristöön vaikuttava 
toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä 
ylläpidetään ja edistetään. Elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa on harjoitet-
tava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. 
Pohja- ja lentotuhkan käytöstä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle ja 
ympäristölle. 
 
Tuhkarakentamisen käsikirjassa, Energiantuotannon tuhkat väylä-, kenttä- ja 
maarakenteissa (verkkojulkaisu 13.1.2012, Ramboll) on annettu mm. tietoa 
tuhkien soveltuvuudesta rakentamiseen, hyvän käytännön ohjeita ja huomioon 
otettavia asioita tuhkan tuottajille, rakennuttajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille 
sekä lupaviranomaisille.  

 
Terveydensuojelulain (763/1994) 2 §:n mukaan elinympäristöön vaikuttava 
toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä 
ylläpidetään ja edistetään. Elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa on harjoitet-
tava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. 
Pohja- ja lentotuhkan käytöstä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle ja 
ympäristölle.” 
 
Hakija on toimittanut 17.5.2017 päivitetyn ympäristölupahakemuksen vasti-
neena ympäristöterveysvalvonnan lausuntoon. 
 
Hakemuksesta ei ole määräaikaan mennessä jätetty muistutuksia. 
 

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

 
Ympäristölautakunta tutkii hakemuksen ja myöntää Tornion KaMa-Palvelut 
Oy:lle ympäristöluvan pohja- ja lentotuhkan hyödyntämiseen teollisuustontin 
piha-alueen rakennekerroksissa kiinteistöllä 851-21-100-11. Toimintaa tulee 
harjoittaa 29.5.2017 päivitetyssä hakemuksessa, hakemukseen liitetyissä 
asiakirjoissa esitetyn mukaisesti ja noudattaen seuraavia lupamääräyksiä (sii-
näkin tapauksessa, että hakemuksessa esitetty olisi ristiriidassa lupamääräys-
ten kanssa): 
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LUPAMÄÄRÄYKSET 
 
Tuhkan hyötykäyttö ja varastointi 

 
1. Kiinteistölle 851-21-100-11 sijoittuvan teollisuustontin piha-alueen rakenne-

kerroksissa voidaan hyödyntää Tornion Voima Oy:n Röyttän voimalaitoksel-
ta peräisin olevaa pohja- ja lentotuhkaa siten, että pohjatuhkakerroksen 
paksuus on enintään 500 mm ja lentotuhkakerroksen paksuus on enintään 
1000 mm. Pohjatuhkaa saa käyttää enintään 3 200 tonnia ja lentotuhkaa 
enintään 6 000 tonnia. Tuhkakerrosten alapuolelle ja väliin tulee asentaa 
suodatinkangas. Tuhkakerrosten yläpuolelle tulee asentaa bentoniittimatto 
(k<5x10-11) tai asfaltti hakemuksen mukaisesti. Bentoniittimaton päälle tulee 
asentaa hakemuksen mukaiset puhtaat rakennekerrokset. (YSL 6-8, 16, 17, 
49, 52 §; VNA 179/2012 12 §; VNA 591/2006) 

 
2. Piha-alueen rakennekerroksissa voidaan käyttää tuhkaa, jonka koostumus 

sekä haitta-aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet vastaavat hakemuksessa 
esitettyä. Pitoisuudet eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksessa eräiden 
jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annettuja liukoisuusraja-
arvoja päällystetylle rakenteelle muutoin kuin sulfaatin osalta. Sulfaatin liu-
koinen pitoisuus tulee olla alle 18 000 mg/kg k-a L/S 10. Rakentamiseen 
käytettävästä pohja- ja lentotuhkaerästä on ennen toiminnan aloittamista 
otettava kokoomanäyte, josta on tutkittava ainakin seuraavien aineiden liu-
koisuudet: sulfaatti, kloridi, molybdeeni ja kromi. Tulokset tulee esittää Meri-
Lapin ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelulle ennen tuhkatäytön aloitta-
mista. (YSL 52, 58, 62 §; JL 5, 12, 13, 29 §; VNA 591/2006; VNA 403/2009) 

 
3. Lento- ja pohjatuhkan varastointia rakennuspaikalla tulee välttää. Jos tuh-

kaa joudutaan välivarastoimaan rakennuspaikalla, tulee varastoinnin tapah-
tua päällystetyllä tai muutoin riittävästi suojatulla alueella ja tuhkakasat tulee 
peittää ja suojata niin, että ne eivät pääse pölyämään, sadevedet eivät pää-
se huuhtelemaan kasoja eikä kasoilta pääse valumia ympäristöön. Jos tuh-
kaa on tarpeen varastoida yli kolme päivää, siitä on ilmoitettava Meri-Lapin 
ympäristöpalvelujen ympäristönsuojeluun viimeistään varastoinnin alkaes-
sa. Saneeraustyön valmistumisen jälkeen alueelle mahdollisesti jääneet 
tuhkat tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn viikon kuluessa työn val-
mistumisesta. (YSL 16, 17, 49, 52, 172 §; JL 13, 122 §) 

 
4. Luvan saajan on nimettävä rakennushankkeelle asiantunteva valvoja, joka 

vastaa siitä, että eri työvaiheet tehdään hakemuksen ja tämän päätöksen 
lupamääräysten mukaisesti. Valvojan yhteystiedot on toimitettava Meri-
Lapin ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelulle tiedoksi ennen töiden aloit-
tamista. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että tässä lupapäätök-
sessä annetut ohjeet ja vaatimukset toiminnan järjestämisestä saatetaan 
tiedoksi kaikille alueella toimiville urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille. (YSL 6, 7, 
52, 62, 172 §; JL 141 §) 

 
5. Meri-Lapin ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelulle on ilmoitettava milloin 

tuhkan täyttötyö aloitetaan ja lopetetaan. (YSL 62 §) 
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Päästöt ja niiden estäminen 
 

6. Toiminnasta ei saa aiheutua tuhkan leviämistä rakennuskohteen ulkopuolel-
le. Tuhkan pölyäminen on estettävä asianmukaisilla suojauksilla sekä toi-
mintaan soveltuvilla työmenetelmillä. Epäedullisissa tuuliolosuhteissa pö-
lyäviä työvaiheita tulee välttää kokonaan. 
 
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, 
7, 8, 49, 52 §; ILA 4, 13 §; NaapL 17 §) 
 

7. Jos tuulen tai sateen vaikutuksesta tai muusta syystä voi aiheutua tuhkan 
tai tuhkan kuormittaman veden leviämistä ympäristöön tai merkittävää hait-
taa lähistöllä asuville tai ympäristölle, niin tuhkan käsittely tai muu ympäris-
töä rasittava toiminta on keskeytettävä ja on ryhdyttävä tarvittaviin suojaus-
toimiin, jotta estetään tuhkan tai muun haittaavan päästön leviäminen ilman 
tai veden mukana. (YSL 6, 7, 8, 16, 17, 49, 52 §; JL 13 §, NaapL 17 §) 

 
8. Lento- ja pohjatuhkan kuljetus rakennuspaikalle tulee tapahtua suljetuissa 

kuljetusvälineissä tai hyvin peitettynä. Kuljetus- ja siirtokaluston puhtaudes-
ta on huolehdittava asiamukaisesti siten, että ajoneuvojen rakenteiden mu-
kana ei leviä pölyä tai muita epäpuhtauksia ympäristöön. Mikäli tuhkaa 
kuormausten ja käsittelyn aikana leviää käsittelyalueen ulkopuolelle, tulee 
likaantuneet alueet puhdistaa välittömästi. (YSL 7, 49, 52 §; JL 13 §; NaapL 
17 §; JHM 29 §) 

 
9. Tiivistetty tuhkakerros tulee peittää sitä mukaa kun tiivistys etenee niin, että 

avoimen tuhkakerroksen osuus on aina mahdollisimman pieni. (YSL 49, 52 
§; JL 13 §) 

 
10. Piha-alueen pinta tulee muotoilla ja kallistaa reunoille siten, ettei piha-

alueelle jää pintavesiä lammikoitumaan eivätkä sade- ja sulamisvedet valu 
tuhkatäytön läpi, vaan ohjautuvat piha-alueen ulkopuolelle. Pohjavesi ei 
missään olosuhteissa saa päästä nousemaan tuhkakerrokseen. (YSL 17, 
49, 52 §; JL 13 §) 
 

11. Piha-alueen rakenteen kunnossapidosta ja rakenteiden säilymisestä on 
huolehdittava. Myös piha-alueelle asennettujen salaojaputkien kunnossapi-
dosta tulee huolehtia. (YSL 6, 7, 8, 17, 49, 52 §; JL 13 §) 

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

siin on estettävä tehokkaasti. Jos alueella on tarpeen säilyttää työkoneiden 
polttoaineita tai muuta mineraaliöljyä tai muuta kemikaalia, joka voi aiheut-
taa maaperän tai veden pilaantumista, näitä sisältävillä astioilla on oltava 
ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelun hyväksymät suojakaukalot. 
 
Jos toiminta-alueella säilytetään tällaisia nestemäisiä kemikaaleja, niin toi-
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minta-alueella on oltava käytettävissä öljynimetysvillaa tai turvetta tai muuta 
imeytysainetta sekä valumien talteenottoa varten astioita ja muita välineitä. 
(YSL 6-8, 16, 17, 20, 49, 52 §; JL 13 §) 
 

Melu 
 

13. Rakentamisesta ei saa aiheutua normaalia maarakennustoimintaa enem-
pää melua tai tärinää. Melua on tarkkailtava ja tarpeeton melu on estettävä. 
Rakentamisesta ja tuhkan hyödyntämisestä ei saa aiheutua melua klo 22-7 
eikä pyhäpäivinä saa aiheuttaa melua. Melutaso ei saa toiminnan johdosta 
ylittää seuraavia ekvivalenttimelutason LAeq-arvoja: klo 7-22 minkään kuu-
den tunnin jakson aikana eivät saa ylittyä raja-arvo 45 dBA millään virkistys- 
tai luonnonsuojelualueella eikä raja-arvo 55 dBA minkään asuinkiinteistön 
piha-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, 172, 209 §; JA 7 §; VNp 993/1992 2 §; NaapL 17 §) 

 
Jätteet  
 

14. Piha-alueen rakentaminen tulee suorittaa siten, että jätettä syntyy mahdolli-
simman vähän. Jätteistä ei saa aiheutua epäsiisteyttä eikä haittaa ympäris-
tölle tai terveydelle. Mikäli alueelle tuodaan jätettä tai muuta ainetta, jonka 
vastaanotto ei ole sallittu, on aine viipymättä toimitettava sellaiseen käsitte-
lypaikkaan, jolla on voimassa oleva lupa kyseisen jätteen tai aineen vas-
taanottoon. Jätehuolto on järjestettävä kulloinkin voimassa olevien Peräme-
ren jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräyksien mukaisesti. Jätteet on 
toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn vastaanottajalle, jolla on oikeus kä-
sitellä jätettä. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitetta-
va hyödynnettäväksi. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voidaan 
toimittaa kaatopaikalle, mikäli ne eivät ole vaarallisia jätteitä. (YSL 20, 49, 
58 §; JL 8, 13, 15, 17, 72 §; JA 7 §) 

 
Häiriötilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen 
 

15. 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, 120 §) 
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16. Toiminnasta ei saa aiheutua haitallisia päästöjä ilmaan, veteen eikä maape-
rään eikä muuta kohtuutonta rasitusta ympäristölle. Jos on aihetta epäillä, 
että tällaisia päästöjä aiheutuu, on toiminnanharjoittajan tehtävä selvitykset 
ja tarvittaessa mittaukset päästöistä. Jos toiminnasta tehdään perusteltavis-
sa olevia huomautuksia, on toiminnanharjoittajan tarvittaessa tehostettava 
huomautusten kohteena olleiden seikkojen seurantaa toiminnassaan ja 
varmistettava, ettei ympäristölle aiheudu kohtuutonta rasitusta. (YSL 6-8, 
14–17, 20, 49, 52, 58, 209 §; NaapL 17 §; JL 13, 72, 120 §) 
 

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

 
Tarkkailu- ja raportointimääräyksiä 
 

18. Salaojakaivon T1 veden laatua on tarkkailtava työn valmistuttua, vuoden 
päästä valmistumisesta. Mikäli haitallisten aineiden raja-arvot ylittyvät, tulee 
seurantaa jatkaa. Mikäli alueelta tulevan veden laadun muuten havaitaan 
olevan epätyydyttävä tai tuhkarakenteen päällä olevassa asfalttipäällys-
teessä tai muussa pintarakenteessa havaitaan puutteita, tulee veden laatua 
tarkkailla tämän lisäksi Meri-Lapin ympäristöpalvelujen hyväksymällä taval-
la. Näytteistä on tutkittava sulfaatti, kloridi, molybdeeni, kromi, vanadiini, pH 
ja sähkönjohtavuus. Lisäksi salaojakaivon T1 veden laatua on sähkönjohta-
vuuden, pH:n ja sulfaatin osalta tutkittava 10 vuoden kuluttua piha-alueen 
valmistumisesta. Tarkkailujen yksityiskohdista tulee sopia Meri-Lapin ympä-
ristöpalvelujen ympäristönsuojelun kanssa. Ympäristönsuojelu voi antaa 
täsmentäviä määräyksiä mittauksista ja muusta tarkkailusta. (YSL 62 §) 
 

19. Luvan saajan on pidettävä kirjaa tuhkan käytöstä. Kirjanpidosta on selvittä-
vä ainakin seuraavat asiat: 
- piha-alueen rakentamisen päivittäinen edistyminen ja työaikaiset sääolot 

(maininnat tuulisuudesta, sateen määrästä ja lämpötilasta, valokuvat ra-
kenteesta rakennusvaiheessa), valmistuneet rakenteet ja rakenneker-
rosten paksuudet sekä rakenteeseen käytetyn tuhkan määrä, tuhkan 
laatu ja alkuperä; 

- yhteenveto käytettyjen tuhkaerien kokoomanäytteiden tuloksista; 
- jos havaitaan hyötykäyttöön soveltumattomia tuhkaeriä, niiden määrä, 

laatu ja toimituspaikka; 
- tuhkan tarkka sijoitusalue ja tuhkarakenteiden tarkka sijainti; 
- piha-alueen rakennustekninen toteutus; 
- kuvaus käytetyistä työmenetelmistä; 
- tuhkan käsittelyn ja piha-alueen rakentamisen aikaiset poikkeus- ja häi-

riötilanteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet sekä vastaavien tilan-
teiden toistumisen estämiseksi tehdyt toimet; 

- ympäristövaikutuksiin liittyvät tarkkailut ja niiden tulokset; 
- toiminnasta syntyneiden jätteiden jakeet, määrät, toimituspaikat ja -ajat 

sekä jätteenkuljettajat. 
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Tästä kirjanpidosta on toimitettava raportti Meri-Lapin ympäristöpalvelujen 
ympäristönsuojelulle viimeistään kahden kuukauden kuluttua pysäköintiken-
tän valmistumisesta. Edellä mainittu kirjanpito on pyydettäessä esitettävä 
Meri-Lapin ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelulle ja se on säilytettävä 
vähintään kuusi vuotta. (YSL 52, 62, 172 §; JL 12, 118, 119, 120, 122 §) 
 

20. Toiminnanharjoittajan on nimettävä henkilö, joka vastaa toiminnan suunnit-
telusta, valvonnasta, tarkkailusta, kirjanpidosta ja ympäristövahinkojen tor-
junnasta. Nimetyn henkilön ajantasaiset yhteystiedot on ilmoitettava Meri-
Lapin ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelulle. (YSL 62, 172 §; JL 141 §) 

 
Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 

 
21. 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. Olennainen muutos voi olla esimerkiksi sijoi-
tettavan tuhkan laadussa tai sen käyttömäärässä tapahtuva muutos tai pi-
ha-alueen rakenteisiin vaikuttava muutos tai muu ympäristön pilaantumis-
riskiin vaikuttava muutos. Mikäli toiminta muuttuu tai olennaisesti laajenee, 
on toiminnalle tarvittaessa haettava uusi ympäristölupa. (YSL 52, 62, 170, 
172 §; JL 122 §) 
 

22. Piha-alueen valmistuttua on sen ympäristö siistittävä viipymättä ja toimin-
nasta jääneet jätteet toimitettava hyväksyttävään vastaanottoon. Luvan saa-
jan on sovittava lopputarkastuksen pitämisestä Meri-Lapin ympäristöpalve-
lujen edustajan kanssa viimeistään sillä viikolla, kun piha-alue on valmistu-
nut. (YSL 170, 172 §; JL 13, 28, 72, 73, 122 §; VNA 179/2012 13 §) 

 
23. Luvanhaltijan on ennen toiminnan aloittamista asetettava jätteen käsittely-

toimintaa varten vähintään 19 000 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. Vakuudeksi hyväksytään pantattu 
talletus, takaus tai vakuutus. Vakuus on asetettava ennen tuhkan käsittelyn 
aloittamista ja sen on oltava voimassa vähintään siihen asti, kun viisi vuotta 
on kulunut tämän luvan mukaisen piha-alueen valmistumisesta. Tarvittaes-
sa valvontaviranomainen voi määrätä uudella päätöksellä vakuudesta ja 
sen määrästä. (YSL 59, 60 ja 61 §) 
 

24. Toiminnan lopettamiseen eli kyseisen piha-alueen käytöstä poistoon liitty-
vistä toimista ja lopettamisen jälkeisestä ympäristön tilan tarkkailusta, mah-
dollisesta maaperän pilaantumisen selvittämisestä ja jätteitä koskevista toi-
mista tulee laatia suunnitelma, joka tulee toimittaa Tornion kaupungin ym-
päristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 52, 94, 172 §) 

 
Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta ja siihen liittyvä vakuus 
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25. Toiminta voidaan aloittaa tätä lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muu-
toksenhausta huolimatta, jos Tornion KaMa-Palvelut Oy on asettanut edellä 
mainitun vakuuden lisäksi erillisen 19 000 euron vakuuden tämän ympäris-
töluvan valvontaviranomaisena toimivan Meri-Lapin ympäristölautakunnan 
eduksi. Vakuudeksi hyväksytään pantattu talletus, takaus tai vakuutus. Tä-
mä vakuus on ympäristönsuojelulain 101 §:n mukainen vakuus ympäristön 
saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen 
muuttamisen varalle. Vakuus on asetettava ennen toiminnan alkamista ja 
vakuuden voimassaoloa on jatkettava viimeistään kolme kuukautta ennen 
edellisen vakuuskauden päättymistä. Vakuuden määrän pitää koko ajan olla 
vähintään sen verran, että se vastaa kustannuksia, joita toiminnan lopetta-
minen aiheuttaisi. Jos toiminta muodostuu sellaiseksi, että nämä kustan-
nukset ovat oletettavasti yli 19 000 euroa, toiminnanharjoittajan on kasvatet-
tava tätä vakuutta vastaavasti. Tämän vakuuden Tornion kaupungin ympä-
ristöpäällikkö voi vapauttaa, kun toimintaa koskeva ympäristölupapäätös on 
saanut lainvoiman. Tarvittaessa valvontaviranomainen voi määrätä uudella 
päätöksellä vakuudesta ja sen määrästä. (YSL 59, 60, 61 ja 199 §) 

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

 
Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi ja vain tässä luvassa määritetyllä 
sijoituspaikalla. Mikäli toiminta olennaisesti muuttuu tai laajenee, on toiminnal-
le haettava uusi ympäristölupa. 
 

Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta (YSL 199 §) 
 
Ympäristölautakunta päättää, että lupahakemuksen mukainen toiminta voi-
daan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija 
asettaa lupamääräyksen 25 mukaisen vakuuden. 
 
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.  
 
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-
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ta vähenemistä tai muuta näihin rinnastettavaa edun loukkausta, tai jos anne-
tut määräykset eivät perustu parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan tai jos 
luvan muuttaminen on tarpeen johtuen muusta olennaisesta muutoksesta olo-
suhteissa. (YSL 20, 29, 49, 52, 62 ja 89 §) 
 

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

 
RATKAISUN PERUSTELUT (HL 44 §) 
 
Lupaharkinnan perusteet 

 
Ympäristölautakunta katsoo, 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 lausunnon huomioon ottaminen 
 
Hakija on täydentänyt ympäristölupahakemustaan ympäristöterveysvalvonnan 
lausunnon pohjalta. Hakemukseen on lisätty salaojasuunnitelma ja sen kuva-
us vastineeksi, miten pohja- ja hulevesien pääsy tuhkarakenteisiin estetään. 
Lisäksi hakemukseen on lisätty asfalttipinnan ja veden laadun tarkkailu. Ym-
päristöterveysvalvonnan lausunto on otettu huomioon lisäksi lupamääräyksis-
sä 18 ja 19. 
 

Lupamääräysten perustelut 
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Hyödynnettävän jätteen laadun ja määrän yksilöiminen lupamääräyksissä 1 ja 
2 on tarpeen valvonnan kannalta. Vedelle alttiiden rakenteiden tekeminen ky-
seessä olevasta tuhkasta on kielletty. 
 
Määräykset 3 ja 6-14 on annettu, jotta toiminnasta ei aiheutuisi merkittävää 
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai terveyshaittaa ja jotta ympäristön 
pilaantumisvaaraa voitaisiin ehkäistä tehokkaasti.  
 
Määräykset 3 ja 6-9 on annettu tuhkan pölyämisen estämiseksi ja pölyn aihe-
uttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Tuhkan käsittelystä ja kuljettami-
sesta on annettu määräykset tuhkan pölyämisen aiheuttaman ympäristön pi-
laantumisen ehkäisemiseksi. 
 
Määräykset 9-12, 16 on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien suoje-
lemiseksi. 
 
Määräys 13 on annettu meluhaitan ehkäisemiseksi. Jos toiminnasta aiheutu-
van äänitason epäillään ylittävän määräyksessä asetetun tason, melumittauk-
set ovat tarpeen, jotta saadaan selville toiminnan todellinen äänitaso. Klo 22-6 
välisenä aikana melu koetaan herkästi erityisen häiritseväksi, joten melun ai-
heuttaminen on tähän aikaan kielletty. 
 
Määräys 14 on annettu asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi ja jättei-
den synnyn ehkäisemiseksi. Jätteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely on teh-
tävä paikassa, jolla on siihen lupa. Jätettä ei saa hylätä tai käsitellä hallitse-
mattomasti. Jätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään siinä laajuu-
dessa kuin se on terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemiseksi 
taikka jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista sekä tek-
nisesti ja taloudellisesti mahdollista. Jätehuollossa on käytettävä parasta ta-
loudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja 
ympäristöhaitan torjumismenetelmää. Roskaantumisen ja ympäristölle aiheu-
tuvan muun haitan estämiseksi on huolehdittava laitosalueen siisteydestä. 
 
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 6-7 ja 
15-17) 
 
Määräykset 4-5 ja 18-20 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 
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toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutus-
ten vähentämismahdollisuuksista. Määräyksellä 4 varmistetaan myös tiedon-
kulku luvan haltijan ja urakoitsijoiden välillä. Toiminnanharjoittaja vastaa toi-
minnasta alueella. Määräykset ovat tarpeen myös jätteiden asianmukaisen 
käsittelyn ja hyötykäytön edistämisen seuraamiseksi ja valvomiseksi. Viran-
omaisella tulee toiminnan valvomiseksi olla tiedossaan toiminnan yhteyshenki-
lö, jolta saa tietoa toiminnasta ja sen ympäristövaikutuksista. 
 
Määräyksessä 19 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 21). 
 
Määräykset 22 ja 24 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 hoitamiseksi ottaen huomioon toi-
minnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset (YSL 60 §). 
 
Lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano 
tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätökses-
sä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupa-
päätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön 
saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen 
muuttamisen varalle. (lupamääräys 25) 
 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN (YSL 205 §) 
 
Maksu määräytyy Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 
mukaan (YsvoT). Taksan 3 §:n mukaan jätehuollon ympäristöluvan käsittely-
maksu on 1090 €. 

 
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. 
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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 
14.7.2017. Päätökseen liitetään valitusosoitus. 
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