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MORENIA OY:N  YMPÄRISTÖ- JA MAA-AINESLUPA MAA-AINESTEN OTTAMISEEN, 
KALLION LOUHINTAAN, MURSKAUKSEEN, VARASTOINTIIN JA KIERRÄTYSASFAL-
TIN VARASTOINTIIN  SEKÄ LOUHOKSEN VESIEN JOHTAMISEEN LOUHOKSEN YM-
PÄRISTÖN OJIIN TUHKAMAASSA KIINTEISTÖLLÄ PR KALLIO 1 241-406-62-1, KE-
MINMAA 
 

 
HAKIJA Morenia Oy 
 Automaatiotie 1 
 90460 Oulunsalo 

Y-tunnus: 2558445-2 
 
Yhteyshenkilö: Niko Halmkrona, 0400166028  

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
 
Maa-aines- ja ympäristölupaa haetaan maa-ainesten ottamiseen, kallion lou-
hintaan, murskaukseen ja varastointiin. Lisäksi haetaan lupaa kierrätysasfaltin 
varastointiin ja louhoksen vesien johtamiseen louhoksen ympäristön ojiin. Alue 
sijaitsee Keminmaan kunnan Tuhkamaassa tilalla PR KALLIO 1 241-406-62-
1, joka on hakijan omistuksessa.  
Maa-aineslupaa (jatkolupaa) haetaan 10 vuodeksi ja ympäristölupaa toistai-
seksi voimassa olevaksi. 
 
Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 199§:n mukaisen ratkaisun täytäntöön-
panosta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.  
 
 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
 
Maa-aineslain 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa. Ympä-
ristönsuojelulain 27 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheutta-
vaan toimintaan on oltava lupa. Ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 
kohtien 7 c ja e mukaan kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 
50 päivää, ja murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päi-
vää, ja kohdan 13 f mukaan jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsitte-
ly, joka on ammattimaista tai laitosmaista, ovat lupavelvollisia.  
 
Maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaan maa-ainesten 
ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupa-
hakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä 
ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana. 

 
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 
Maa-aineslain 7 §:n mukaisena lupaviranomaisena toimii Meri-Lapin ympäris-
tölautakunta (JohtoS 4 §). Ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n mukaan kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen, jona Keminmaassa toimii Meri-Lapin ympä-
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ristölautakunta, ratkaisee kivenlouhimon tai sellaisen muun kuin maanraken-
nustoimintaan liittyvän kivenlouhinnan, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 
50 päivää, kiinteä murskaamon tai sellaisen tietylle alueelle sijoitettavan siir-
rettävän murskaamon, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, 
ympäristöluvan. 

 
ASIAN VIREILLETULO 

 
Maa-aineslupa on tullut vireille 15.5.2017 päivätyllä hakemuksella ja ympäris-
tölupa on tullut vireille 16.8.2017 toimitetulla hakemuksella. 

 
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
 

Alue sijaitsee maakuntakaavassa EO/M- alueella. Alueen läheisyydessä on 
pieni muinaisjäännösalue, joka on rajattu alueesta pois. 

 
TOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖ 

 
Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Hakemuksen mukaan lähin vakituinen 
asutus sijaitsee n. 1,1 km etäisyydellä ottoalueesta. Alue ei ole luokitellulla 
pohjavesialueella. 

  
 
TOIMINTA 
 

Yleiskuvaus  
Morenia Oy hakee lupaa maa-ainesten otolle ja kalliokiviaineksen ottamisen 
jatkamiselle, murskeiden valmistamiselle ja kierrätysasfaltin varastoinnille. 
Alue on vanhaa kiviainesten ottamisaluetta. 
Alueelta on puusto poistettu. Pintamaa / Moreenikerros on poistettu pieniä 
reuna-alueita lukuun ottamatta. Alueella on useita muitakin voimassa olevia 
maa-aineslupia sekä Elijärven kaivoksen sivukivikasat ja lietealtaat ovat myös 
läheisyydessä. 
 
Kalliokiviaineksen kokonaisottomäärä on 100 000 m3-ktr. Arvioitu kalliomurs-
keen vuosituotanto on keskimäärin 28 000 t/a ja kierrätysasfaltin vuosituotanto 
2000 t/a.  
Maa-ainesten ottoalueen koko on 1,6 ha. Ottamisaluetta laajennetaan myö-
hemmin varastoalueen suuntaan, jota haetaan erillisellä luvalla. Keminmaan 
kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt 29.8.2003 alueelle (silloiselle Polar 
Rock Oy:lle) toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan kallion louhinnalle ja 
murskaukselle, asfaltin valmistamiselle sekä betoni- ja tiilijätteen murskaus-
toiminnalle. 
Louhinta olisi pohjavesipinnan ylä- ja alapuolista. Ottamista on aikaisemmin 
toteutettu vaiheittain pohjatasolla +23.00m (N60). Uuteen lupaan haetaan 
pohjatasoksi syvimmillään +14m. 
Hakemuksen mukaan louhoksen reunat muotoillaan suunnitelmapiirrosten 
mukaisesti louheella ja verhoillaan pintamailla kaltevuuksiin 1:2-1:3. Alueen 
luiskauksia ja maisemointia suoritetaan oton yhteydessä niiltä osin, kun se on 
muiden toimintojen osalta mahdollista. Alue jää metsätalouskäyttöön ja se 
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metsitetään olosuhteisiin sopivalla tavalla.  Alueelta kuorittuja humuspitoisia 
pintamaita käytetään luiskauksiin 
 
Raaka-aineet ja polttoaineet 
Toiminnan aikana laitoksen poltto- ja voiteluaineet säilytetään valuma-
altaallisessa kontissa tai tukitoiminta-alueella, jonka pohja on tiivistetty tarvit-
taessa kalvorakenteella. Polttoainesäiliöt ovat kaksoisvaipallisia tai kiinteästi 
valuma-altaallisia, jotka on varustettu ylitäytönestimillä. Kevyen polttoöljyn 
maksimikulutus on 120 m3/a. Voiteluaineet ja ongelmajätteet säilytetään tuki-
toiminta-alueella konteissa.  
Toimintajaksojen ulkopuolella alueella ei säilytetä polttoaineita, mutta mikäli 
siellä tullaan pitämään lastauskäytössä käytettävää pyöräkuormaajaa, niin tä-
tä säilytetään aina tukitoiminta-alueella mahdollisen ilkivallan aiheuttaman 
ympäristövahingon ehkäisemiseksi. 
 
Öljyjen ja voiteluaineiden kulutus on maksimissaan 1,4 m3/a. Emulsioräjähdet-
tä käytetään vuosittain 10-35 m3. Räjähdysaineita ei varastoida alueella. 

 
Murskaustoiminnassa tarvittava sähkö tuotetaan aggregaatilla.   
 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 
 

Päästöt maaperään ja pohjavesiin 
Hakemuksen mukaan poltto- ja voiteluaineiden käsittelystä ei ole haitallista 
vaikutusta maaperään tai pohjaveteen. Huolellisella käsittelyllä polttoaineilla ei 
aiheuteta vaaraa ympäristölle. 
 
 
Päästöt ilmaan sekä melu ja tärinä  
Päästöt ilmaan syntyvät kuljetuskalustosta, työkoneista ja aggregaateista sekä 
murskauksesta syntyvästä pölystä. Melua syntyy kaikissa työvaiheissa lou-
hoksessa. Hakemuksen mukaan toiminnasta aiheutuva melu ei tule ylittämään 
ohjearvoja lähimmässä häiriintyvässä kohteessa. 
Päivittäinen (maanantai-perjantai) toiminta-aika on klo 6-22. 
Eniten melua aiheuttavat louhintaporaus, kiven rikotus ja murskaus. Louhinta-
räjäytysten aiheuttama melu on vain hetkellistä. 
Koneiden ja laitteiden suojauksista ja kunnosta sekä syöttösuppilon kumituk-
sista huolehditaan jotta vältetään tarpeeton melu. Murskauslaitos sijoitetaan 
mahdollisuuksien mukaan alas louhokseen melun ja pölyn leviämisen vähen-
tämiseksi. 
 
Hakemuksessa arvioidut päästöt ilmaan ovat: 

Parametri Päästö (t/a) 

Hiukkaset (sis. pöly) 0,013-0,066 

Typen oksidit NOx 0,529-2,643 

Rikkidioksidi (SO2) 0,082-0,408 

Hiilidioksidi (CO2) 64,867-324,333 

 
Hakemuksen mukaan pölypäästöt jäävät alle raja- ja ohjearvojen.  
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Jätteiden ja jätevesien käsittely 
Asfalttijätettä (kierrätysasfalttia) käsitellään enintään 10 000 t/a, keskimäärin 
2000 t/a 
Toiminnassa syntyy arviolta 10 000 m3-ktr pintamaata, joka käytetään otta-
misalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin. Lisäksi toiminnassa 
syntyy kaivannaisjätteistä noin 3 000 m3-ktr kivipölyä/kivituhkaa sekä 300 m3-
ktr vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoaineksia, jotka kuljetetaan ottamis-
alueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi. 
 
Murskauksessa käytetään vettä vain vähäisiä määriä pölyämistä ehkäisevään 
kasteluun.  
 
Vesien johtaminen 
Vesien pumppaus suoritetaan laskeutusaltaan kautta olemassa olevaan met-
säojitukseen eikä hakemuksen mukaan vesien johtamisella aiheuteta vetty-
mistä toisen maalla. 
 
Liikenne 
Keskimääräinen laskennallinen liikennemäärä on n. 5-10 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa. 
 

 
Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta 
Päästöt ilmaan syntyvät kuljetuskalustosta, työkoneista ja aggregaateista sekä 
murskauksesta syntyvästä pölystä. Päästöjä ilmaan vähennetään kaluston 
uusimisella ja riittävillä huoltotoimilla. Koneet ja laitteet on pääsääntöisesti 
valmistettu ja/tai peruskorjattu normaalisti viiden vuoden sisällä. Urakoitsijoita 
vaaditaan käyttämään parasta mahdollista tekniikkaa.  
 
 

TOIMINNAN TARKKAILU  
 

 
Hakemuksen mukaan toiminnan käyttötarkkailuna suoritetaan silmämääräistä 
havainnointia polttoaine- tai öljypäästöistä. Hakemuksessa ei esitetä silmä-
määräisen tarkkailun lisäksi erillistä päästö- ja vaikutustarkkailua. 

VARAUTUMINEN POIKKEUKSELLISIIN TILANTEISIIN 
 
Toiminnan riskeinä ovat polttoaina- ja öljypäästöt konerikkojen tai onnetto-
muuksien seurauksena. Näiden mahdollisten päästöjen varalta alueella säily-
tetään imeytysturvetta. Työtapaturmien varalta alueelle varataan tarvittavat 
ensiaputarvikkeet. 
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LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 

 
Lupahakemuksesta tiedottaminen (MAL 13§, MAA 3§,YSL 43, 44 §; YSA 11 §) 

 
Lupahakemuksista on kuulutettu 15.9.-16.10.2017 Keminmaan kunnan ilmoi-
tustaululla. Kuulutus on ollut myös internetissä Keminmaan kunnan sivulla. 
Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Keminmaan kunnanvirastolla samana 
aikana.  
Hakemuksista on erikseen annettu tieto sijoituspaikkatilan rajanaapureille. 

 
Lausunnot, muistutukset ja hakijan antamat vastineet (MAL 7§, YSL 42 §) 
 

Ympäristölupahakemuksesta on ilmoitettu Tornion ja Keminmaan kuntien ym-
päristöterveysvalvonnalle antaen näin terveydensuojeluviranomaiselle mah-
dollisuus lausua hakemuksesta. Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huo-
mautettavaa lupahakemuksista, mikäli toiminta tapahtuu hakemuksen mukai-
sesti. 
Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia.  
  

 
RATKAISUOSA (MAA 6§, YSA 15 §) 
 
VIRANOMAISEN RATKAISU (MAA 6§, YSA 15§; NaapL 17 §) 

 
Ympäristölautakunta on tutkinut hakemuksen ja myöntää Morenia Oy:lle,  kiin-
teistölle 241-406-62-1 PR Kallio 1 ympäristöluvan kallion louhintaan ja murs-
kaukseen, kierrätysasfaltin varastointiin sekä louhokseen kertyvien vesien joh-
tamiseen louhoksen ympäristön ojiin.  
 
Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksissa esitetyn mukaisesti ja kuitenkin nou-
dattaen seuraavia lupamääräyksiä (siinäkin tapauksessa, että hakemuksessa 
esitetty olisi ristiriidassa lupamääräysten kanssa): 

 
LUPAMÄÄRÄYKSET 
 
Toiminnan sijainti 

 
 

1. Luvan voimassaoloaikana otettavaksi sallittu maa-ainesten kokonaismäärä 
on 100 000m3 ktr.  Ottamistoiminnan tulee tapahtua suunnitelmapiirustus-
ten mukaisesti kaivualueen rajauksen sisällä. (MAL 11 §; MAA 6 §) 
 

2. Ottamisalue on merkittävä maastoon punaisiksi maalatuin paaluin, paaluväli 
noin 30 metriä. Ottamisalueen nurkkapisteisiin on rakennettava kiinteät, ko-
ko ottamistyön ajan säilyvät kulmapukit. Lisäksi ottamisalueelle johtavan 
tien vierelle on näkyvään paikkaan asennettava ns. työmaataulu merkintöi-
neen. Ottamistoiminnan kohteena oleva alue on eristettävä hyvin erottuvalla 
aidalla sekä varoitustauluilla siihen asti, kunnes alue on tasoitettu, luiskattu 
ja muutoinkin siistitty. Kalliolouhos tulee muotoilla ja ottamistoiminnan yh-
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teydessä sellaiseksi, ettei louhosalueen ottamisen jälkeenkään aiheuta vaa-
raa ympäristölle. Louhoksen lopullisten turvarakenteiden tulee olla sellaisia, 
etteivät ne vaadi valvontaa ja kunnossapitoa. (MAL 11 §; MAA 6, 7 §) 

 
3.  Alin ottotaso on +14m (N60). Ottajalla tulee aina olla tiedossa hyväksytty 

ottotaso. Korkeustaso ottamisalueella tulee olla aina tiedossa riittävien kor-
keuskiintopisteiden avulla. Alin maa-ainesten ottamistaso tulee vuosittain 
vuoden loppuun mennessä ilmoittaa Tornion kaupungin ympäristönsuojelul-
le. Korkeustietoja käsiteltäessä käytetään N60 järjestelmän mukaisia korke-
uksia. (MAL 11 §; MAA 6 §) 

 
4. Puustoa ja kasvillisuutta saa poistaa vain kaivutoiminnan vaatimalta alueel-

ta. Alue on tasoitettava ja siistittävä ottamistyön edistyksen mukaan. (MAL 
11 §; MAA 6 §) 

 
5. Luiskaukset on sovellettava ympäristöön sopiviksi. Ottamisalueella ei saa 

olla tarpeettomasti jyrkkiä luiskaamattomia rintauksia. Ylisuuret kivet on 
haudattava luiskaustöiden yhteydessä. (MAL 11 §; MAA 6 §) 

 
6. Vierekkäisten ottamisalueiden väliin ei saa jäädä kapeaa harjannetta, vaan 

niiden tulee liittyä toisiinsa lupamääräyksissä esitettyjen pohjien tasossa. 
Em. toimenpiteistä on ottamislupien haltijoiden sovittava keskenään esi-
merkiksi massanvaihtosopimuksella. (MAL 11 §; MAA 6 §) 

 
7. Mikäli ottamisalue rajoittuu naapurikiinteistöön, jolla ei ole maa-ainesten ot-

tamislupaa, tulee ottamisalueen ja naapurikiinteistön rajan väliin jättää vä-
hintään kymmenen metrin koskematon suojavyöhyke. (MAL 11 §; MAA 6 §) 

 
8. Tilojen kulmapaalut on suojattava niin, etteivät ne vaurioidu ottamisyön ai-

kana. Tarvittavasta kulmapaalujen siirrosta on sovittava Lapin maanmittaus-
laitoksen kanssa. (MAL 11 §; MAA 6 §) 
 

 
Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 
Maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin aiheutuvat päästöt 

 
9. Toiminta-alue on pidettävä mahdollisimman puhtaana. Alueen  muotoilussa 

on käytettävä ainoastaan puhdasta maa-ainesta. Toiminnasta ei saa aiheu-
tua maaperän, pintaveden tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, terveydellistä 
haittaa tai muutakaan kohtuutonta rasitusta ympäristölle. Paikat, joissa käsi-
tellään tai säilytetään öljyä tai muuta maaperän tai pohjaveden kannalta 
vaarallista ainetta, samoin mahdolliset työkoneiden ja autojen säilytysaluei-
den on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja.  Satun-
naisetkaan päästöt eivät saa päästä pohjaveteen. (MAL 11 §; MAA 6 §, 
YSL 7 - 8, 15–17, 20, 49, 52 §; YSA 15 §; MURA 9 §) 

 
10. Polttoaineiden ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden pääsy maape-

rään sekä pohja- ja pintavesiin on estettävä tehokkaasti. Öljytuotteita tai 
muita ympäristölle haitallisia aineita ei saa varastoida ilman Meri-Lapin ym-
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päristöpalveluiden hyväksymiä suojakaukaloita. Öljyä ja öljyistä vettä ei saa 
laskea maaperään, vaan öljyinen aines on toimitettava hyväksyttyyn öljyi-
sen jätteen vastaanottopaikkaan. Toiminta-alueella on oltava riittävä kemi-
kaalivuotojen torjuntakalusto. Poltto- ja voiteluaineet sekä muut kemikaalit 
on säilytettävä turvallisesti alueen liikenne huomioon ottaen. (YSL 7-8, 15–
17, 20, 49, 52, 58 §; JL 13, 28, 29, 72 §; MURA 9, 12 §)  
 

11. Polttonestesäiliöitä täytettäessä on otettava huomioon lämpölaajenemisen 
mahdollisuus, niin että säiliöstä ei tapahdu ylivuotoa. Jos alueella tankataan 
laitteita, koneita tai ajoneuvoja, polttoainesäiliön tankkausyhteessä on olta-
va pistooliventtiili tai vastaava, joka estää painovoimaisesti tai lappoamalla 
tapahtuvan polttoainevuodon. (YSL 7, 14–17, 20, 49, 52 §; MURA 9 §) 

 
12. Laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava. Suoja-altaiden kunto on tar-

kastettava ennen niiden käyttöön ottamista. Öljyä tai muuta haitallista kemi-
kaalia vuotavien laitteiden käyttö on kielletty. Alueella ei saa säilyttää eikä 
varastoida ylimääräistä kalustoa, romuja tai jätettä. (YSL 7-8, 14–17, 20, 49, 
52 §; JL 72 §; MURA 9, 12 §) 

 
13. Toiminta-alueelta ympäristöön johdettavista vesistä ei saa aiheutua haittaa. 

Mikäli alueelta joudutaan johtamaan vesiä toisen maalle, tulee siitä tehdä 
sopimus ko. maanomistajan kanssa (sisältää myös ottamisen jälkeisen ti-
lanteen). Hule- ja sadevedet on ennen maastoon johtamista käsiteltävä niin, 
ettei aiheuteta pilaantumista, sen vaaraa tai terveyshaittaa. Luvan saajan 
on huolehdittava siitä, ettei kuivatusvesien johtamisesta aiheudu haittaa tai 
vahinkoa vesien johtumisreitillä tai sen ympäristössä eikä alapuolisessa ve-
sistössä. Ottoalueelta johdettava vesimäärä saa olla enintään 1000 m3/vrk. 
Veden johtaminen on ajoitettava siten, että siitä on mahdollisimman vähän 
haittaa alapuolisen alueen kuivatukselle. Veden johtaminen on suoritettava 
mahdollisimman tasaisesti ja se on tarvittaessa keskeytettävä. Luvan saa-
jan on vuosittain tarkastettava ottoalueen vesien johtamiseen käytettävän 
reitin ja alueen kunto ennen tyhjennyspumppauksen aloittamista. Vedenjoh-
tamisreitin kuntoa tulee tarkkailla koko toimintajakson ajan. Tyhjennys-
pumppaus voidaan aloittaa vasta siinä vaiheessa, kun vesien johtamisreitti 
on kokonaan sulanut. Vettä ei saa johtaa ojaan alapuolisen vesistön tulva-
aikana. Hakijan on huolehdittava ojien kunnossapidosta ja hoidosta tarvitta-
vilta osin sekä osallistuttava muiltakin osin ojista johtuviin kustannuksiin. 
(YSL 6, 7, 20, 49, 52 §; MURA 10 §;  

Päästöt ilmaan 
 

14. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta pölyhaittaa tai muita haitallisia 
päästöjä ilmaan. Laitteiden ja pölysuodattimien asianmukaisesta toiminnas-
ta on huolehdittava. Toiminnan johdosta hiukkaspitoisuus yli 200 metrin 
päässä toiminnan pölyä synnyttävistä toiminnoista ei saa nousta hengitettä-
vien hiukkasten (PM10) osalta yli 0,05 mg/m3 eikä kokonaisleijuman osalta 
yli 0,3 mg/m3 vuorokausikeskiarvona laskettuna. Tarvittaessa hiukkaspitoi-
suus on varmistettava mittauksin. Mittausten tekijällä tulee olla riittävä asi-
antuntemus. Räjäytyksissä on käytettävä suojausta niin, ettei kivi- tai muita 
kappaleita tai sirpaleita sinkoa louhintakiinteistön ulkopuolelle. (YSL 7-8, 15-
17, 20, 49, 52, 58, 209 §; NaapL 17 §; ILA 4 §; MURA 4, 5 §) 
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Melu 

15. Klo 23 – 6 eikä pyhäpäivinä saa aiheuttaa melua. Melutaso ei saa toimin-
nan johdosta ylittää seuraavia ekvivalenttimelutason LAeq-arvoja: klo 7-22 
minkään kuuden tunnin jakson aikana eivät saa ylittyä raja-arvo 45 dBA mil-
lään virkistys- tai luonnonsuojelualueella eikä raja-arvo on 55 dBA minkään 
asuinkiinteistön piha-alueella; klo 6-7 ja klo 22-23 tunnin jakson aikana eivät 
saa ylittyä raja-arvo 40 dBA millään virkistys- tai luonnonsuojelualueella ei-
kä raja-arvo 50 dBA minkään asuinkiinteistön piha-alueella. Jos on aihetta 
epäillä, että toiminnasta aiheutuu häiritsevää melua, on toiminnanharjoitta-
jan varmistettava melutaso melumittauksin. Mittausten tekijällä tulee olla riit-
tävä kokemus ja asiantuntemus. (YSL 6, 7, 20, 49, 52, 62, 172, 209 §; VNp 
993/1992 2 §; NaapL 17 §; MURA 1, 7 §) 

 
Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 

 
16. Toimintaa tulee harjoittaa siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. 

Jätteistä ei saa aiheutua epäsiisteyttä eikä haittaa ympäristölle tai terveydel-
le. Jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn vastaanottajalle, jolla 
on oikeus käsitellä jätettä. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voi-
daan toimittaa kaatopaikalle, mikäli ne eivät ole vaarallisia jätteitä.  
 
Jäteöljyt, kiinteät öljyiset jätteet sekä muut vaaralliset jätteet on kerättävä 
kukin jätelaji sille merkittyyn omaan, tiiviiseen astiaansa ja toimitettava 
mahdollisimman pian luvalliseen tällaisen jätteen vastaanottopaikkaan, vä-
hintään kerran vuodessa. Varastointi on tehtävä tiivispohjaisessa reunako-
rokkeilla varustetussa, katetussa varastoissa, niille selvästi merkityssä pai-
kassa, erillään muista jätteistä. (YSL 7, 15-17, 52, 58 §; JL 8, 13, 15-17, 28, 
29, 72, 120, 121 §; JA 7-9 §; JHM 17-18, 37-38 §; MURA 11 §) 

 
Häiriötilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen 
 

17. 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 tai muuta vaaratilannetta, sen 
on heti hälytettävä pelastuslaitos apuun. Öljyvahingosta, jossa torjuntatoi-
met ovat tarpeen, on viipymättä ilmoitettava pelastuslaitokselle.  
 
Mahdollisimman pian eli viimeistään kiireisten torjuntatoimien jälkeen häiriö-
tapahtumasta on ilmoitettava Meri-Lapin ympäristöpalveluille (puhelinnume-
rot v. 2017: ympäristötarkastajat 050 566 4195 /  040 770 3239 / 0400 696 
756, ympäristöpäällikkö 040 7555 891). Maaperän tai pohjaveden pilaantu-
misen vaaraa aiheuttavasta tapahtumasta on ilmoitettava mahdollisimman 
pian myös Lapin ELY-keskukselle. Työmaalla on oltava näkyvillä pelastus-
laitoksen ja ympäristöviranomaisten yhteystiedot niin, että nopea tiedotta-
minen näille onnistuu.  
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Pilaantumisen vaaraa aiheuttaneen häiriötilanteen jälkeen toiminnanharjoit-
tajan on tehtävä toimenpiteet, joilla saadaan ehkäistyä vastaavan tapahtu-
man toistumista jatkossa. 
(YSL 6-8, 14–17, 20, 49, 52, 58, 123, 170, 172 §; JL 13, 120, 122 §; JHM 2 
§; MURA 12 §) 
 

18. 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 §; MURA 12 §) 
 

Paras käyttökelpoinen tekniikka ja ympäristön kannalta paras käytäntö 
 

19.  Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvien tekniikoiden ke-
hittymistä ja otettava niitä soveltuvin osin käyttöön, jos näin voidaan vähen-
tää ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen syntymistä tai edistää jät-
teen hyötykäyttöä. Toiminnassa tulee varautua verkkovirran käyttöönotta-
miseen murskaustoiminnassa heti, kun se on teknisesti ja taloudellisesti 
mahdollista. Siihen saakka laitteita tulee käyttää ja polttoaine valita siten, et-
tä päästöt ilmaan (mm. rikkidioksidi, typen oksidit, hiilidioksidi, hiukkaset) 
ovat mahdollisimman pienet. (YSL 5-8, 14–16, 20, 49, 52, 53, 58 §; JL 8, 
13, 15, 120 §; JA 12.1 §) 
 

Toiminnan aloittaminen, tarkkailu ja raportointi 
 

20.  Ennen ottamistyön aloittamista luvanhaltijan on sovittava valvontaviran-
omaisen kanssa alkukatselmuksen pitämisestä. Tällöin tulee seuraavat toi-
menpiteet olla tehtyinä: 
- ottamisalue nurkkapisteineen merkittynä maastoon 
- vaaditut vakuudet jätetty 
- suunnitelman laatimisessa käytetty +korkeus tietoineen havaittavissa ja 

merkittynä maastoon siten, että se on käytettävissä koko luvan voimas-
saoloajan 

- ottamisalueen merkinnät asennettuina 
- maa-ainesten oton aloittamiskohtiin merkittynä sallittu ottamistaso. 

 
Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelulle on ilmoitettava, mil-
loin alueella louhitaan kalliota tai murskataan. Ympäristönsuojelulle tulee il-
moittaa aina, kun alueella aloitetaan uusi louhintajakso tai murskaamon 
toimintajakso tai murskaamo väliaikaisesti tai lopullisesti puretaan alueelta 
sekä aseman vuosittaisen toimintakauden alkamisesta ja päättymisestä. 
(MAL 11 §; MAA 6 §; YSL 8, 52, 172 §) 

 
21. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava louhosalueelta poisjohdettavan ja joh-

tuvan veden laatua ja määrää. Tämän tarkkailun yhteydessä on tarkkailtava 
louhosalueelta tulevan veden vaikutusta laskuojan veden laatuun. Louhos-
alueelta poisjohdettavasta vedestä on määritettävä kerran vuodessa vähin-
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tään pH, kiintoaine, sähkönjohtavuus, ammonium-, nitraatti- ja nitriittityppi, 
mangaani, rauta, CODMn sekä öljyhiilivedyt (mikäli vedessä havaitaan viit-
teitä niistä aistinvaraisessa tarkastelussa hajun tai ulkonäön perusteella). 
Mikäli louhosalueelta poisjohdettavan veden näytteessä havaitaan veden 
laadun olevan epätyydyttävä, toiminnanharjoittaja on velvollinen ottamaan 
ja analysoimaan vesinäytteet toiminta-alueen laskuojan alapuolisesta ojas-
ta. Tarkkailutulokset on toimitettava Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympä-
ristönsuojeluun mahdollisimman pian tulosten valmistuttua. (YSL 8, 14, 62 
§) 

 
 

22.  Lisäksi on pidettävä kirjaa:  
- otetun aineksen määrästä ja laadusta (maa-aineksista, jotka kuljete-

taan pois alueelta, varastoidaan alueelle tai jalostetaan ; ilmoitus 
NOTTO-tietojärjestelmään.) 

- työskentelyajoista,  
- huoltotoimista, kuten suojarakenteiden ja säiliöiden tarkkailusta ja 

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

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

toimenpiteistä; 
Kirjanpidosta on käytävä ilmi tarkkailun tai muun toimen ajankohta ja suorit-
taja sekä tehdyt havainnot ja toimenpiteet. Yhteenvetoraportti edellistä toi-
mintavuotta koskevasta toiminnan tarkkailusta ja kirjanpidosta on toimitetta-
va valvontaviranomaiselle vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Rapor-
tit tarkkailuista ja kirjanpidoista on näytettävä ja toimitettava ympäristönsuo-
jeluviranomaisten edustajille muulloinkin tarvittaessa tai pyydettäessä. Toi-
minnanharjoittajan on säilytettävä tässä päätöksessä määrättyä kirjanpito-
aan vähintään kuusi vuotta. (MAL 11, 23a §; MAA 6, 9 §; YSL 62, 172 §) 
 

23.  Toiminnanharjoittajan on nimettävä henkilö, joka vastaa toiminnan asian-
mukaisesta suunnittelusta, tarkkailusta, kirjanpidosta sekä ympäristöhaitto-
jen torjunnasta. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava tämän vastuuhenki-
lön riittävästä koulutuksesta. Vastuuhenkilön/henkilöiden yhteystiedot on il-
moitettava Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelulle. Nämä yh-
teystiedot on pidettävä ajantasaisina. (YSL 8, 62,172 §; JL 122, 141 §) 
 

24. Mikäli toiminnanharjoittaja muuttuu, suunnitelman mukainen pohjan taso 
aiotaan alittaa tai toimintaa aiotaan muuttaa olennaisesti (esim. päästöjen, 
tuotannon tai käsiteltävien tai varastoitavien materiaalien laadun tai määrän 
muuttuminen), on muutoslupa haettava lupaviranomaiselta. (MAL 13 a, 16 
§; YSL 6, 8, 14–17, 89§) 
 

25. Jos on aihetta epäillä, että toiminnasta aiheutuu kohtuuttomia päästöjä, on 
toiminnanharjoittajan tehtävä tarvittavat selvitykset/mittaukset päästöistä. 
Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle etukäteen, mil-
loin alueella tehdään näiden lupamääräyksien mukaisia mittauksia tai muita 
selvityksiä. (YSL 8, 62, 172 §; JL 120, 122 §) 
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Toiminnan lopettaminen 

 
26. Lopulliset alueen viimeistelytyöt istutuksineen on tehtävä suunnitelmapiir-

roksen ”jälkitilanne” mukaisesti. Ottamisalueella ei saa olla tarpeettomasti 
jyrkkiä luiskaamattomia rintauksia. Luiskiin ei saa jäädä irtaimia kiviä tai 
muita mahdollisia vaaratekijöitä. Luiskien viimeistelyn jälkeen tulee turvalli-
nen jalankulku lammen reuna-alueilla olla mahdollista. (MAL 11 §; MAA 6 §) 
  

27. Mikäli ottamisalue saatetaan kokonaisuudessaan lupamääräysten edellyt-
tämään kuntoon ennen lupapäätöksen mukaista luvan päättymisaikaa , voi-
daan ottamisluvan haltija vapauttaa lupaviranomaisen päätöksellä velvoit-
teista jo ennen luvan viimeistä voimassaolopäivää, perustuen maa-
ainesluvan haltijan katselmuspyyntöön sekä alueella suoritettuun lupamää-
räykset toteutetuksi hyväksyvään katselmukseen. (MAL 11 §; MAA 6, 7 §) 
 

28. Ottamisalue on saatettava lupamääräysten ja hyväksyttyjen suunnitelmien 
edellyttämään kuntoon luvan voimassaoloaikana, tai mikäli lupapäätöksen 
mukainen ottamistyö on kesken ja sitä on tarkoitus jatkaa, hankittava uusi 
lupapäätös ennen voimassaolevan luvan päättymistä. Toiminnanharjoittajan 
on viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista esitettävä Me-
ri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelulle suunnitelma maaperän 
suojelusta ja jätehuoltoa koskevista toimista, jotka liittyvät toiminnan lopet-
tamiseen. Alue, jolla toimintaa on harjoitettu, on siistittävä toiminnan lopet-
tamisen yhteydessä. Ottamistyön päätyttyä on alueella suoritettava lopputi-
lanteen kartoitus sekä laadittava mittaustulosten perusteella ja lupaviran-
omaisen vaatimalla tarkkuudella alueelta kartta pintavaaitus- ja luiskien kal-
tevuustietoineen. Tarvittaessa on lopputilanne esitettävä myös leikkauspiir-
roksin. Kartta luovutetaan valvontaviranomaiselle viimeistään viikkoa ennen 
loppukatselmusajankohtaa. Toiminnanharjoittajan on sovittava loppukat-
selmuksen pitämisestä valvontaviranomaisen edustajan (Meri-Lapin ympä-
ristöpalvelut, ympäristönsuojelu) kanssa viimeistään 30.9.2027, ellei toimin-
nalle ole haettu jatkolupaa. Ellei ottamisaluetta ole saatettu lupamääräysten 
mukaiseen loppuvalmiuteen edellä mainittuun päivämäärään mennessä, 
peritään taksan mukaista valvontamaksua jälkikäteen siihen saakka, kun-
nes lupamääräykset ovat tulleet täytetyiksi ja alue vastaanotetuksi hyväksy-
vä loppukatselmus on pidetty. (MAL 11 §; MAA 6-8 §; YSL 6-8, 14–17, 58, 
113, 170, 172 §; JL 13, 72, 73) 
 

29. Mikäli alueella joudutaan lupa-ajan päättymisen jälkeen varastoimaan tila-
päisesti irrotettuja maa-aineksia, niin ettei viimeistelytoimenpiteitä voida va-
rastoalueiden osille tehdä, tulee sijoituspaikoista, -määristä ja varastoin-
tiajasta tehdä hyvissä ajoin ennen luvan päättymistä suunnitelma ja esittää 
se lupaviranomaisen hyväksyttäväksi. Varastointialueita ei saa sijoittaa niin, 
että ne haittaisivat esim. luiskaustöiden toteutusta ja luiskien viimeistelyä. 
(MAL 11 §; MAA 6, 8 §) 

 
Vakuudet 

30. Ennen maa-ainesten ottamistyön aloittamista luvanhaltijan on annettava 
Tornion kaupungille lupamääräyksien noudattamiseksi maa-aineslain 12 §:n 
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mukainen vakuus 10000 (kymmenen tuhatta) euroa. Vakuuden on oltava 15 
kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan. 

31. Hakijan on asetettava lupamääräysten muuttamisen varalle 5 000€ (viisi tu-
hatta) vakuus (YSL 199§) 
 

TOIMINTAA KOSKEVIA MUITA SÄÄDÖKSIÄ 
 
Louhinnassa ja murskauksessa on noudatettava valtioneuvoston asetusta 
kivenlouhimoiden, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristön-
suojelusta (800/2010). 
 
Räjähdysaineiden käytöstä jäävät jätteet ovat räjähdysvaarallisia tai muita 
vaarallisia jätteitä. Tällaisten jätteiden käsittelyssä on noudatettava niitä 
koskevia säädöksiä ja määräyksiä. 

 
PÄÄTÖKSEN NOUDATTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA 
 

Lupaviranomainen määrää, että toiminta voidaan aloittaa tämän lupapäätök-
sen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 
Lupaviranomainen katsoo, että toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta 
huolimatta on ympäristönsuojelulain 199§:n mukainen perusteltu syy. Tämän 
lupapäätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, kun 
toiminta järjestetään lupapäätöksen määräysten mukaisesti. Hakijan on ase-
tettava lupamääräysten muuttamisen varalle 5 000€ (viiden tuhannen) vakuus 
(lupaehto 32) (YSL 199§) 

 
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUVAN MUUTTAMINEN 
 
Päätöksen voimassaolo ( (MAL 10§, YSL 87 §) 

 
Tämä lupapäätös on voimassa 31.12.2027 asti ja vain tässä luvassa määrite-
tyllä sijoituspaikalla, kuitenkin niin, että mahdollista vuoden 2027 toimintaa 
koskeva raportti on toimitettava Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristön-
suojelulle 28.2.2028 mennessä. Lupa on kuitenkin voimassa vain niin kauan 
kuin luvan haltijalla on maanomistajan kanssa ottosopimus tai hallintaoikeus 
alueeseen. Mikäli toiminta olennaisesti muuttuu tai laajenee, on toiminnalle 
haettava uusi ympäristölupa. 

Luvan muuttaminen 
 
Lupaviranomainen voi määrätä tekemään hakemuksen lupamääräysten  
muuttamiseksi tai muuten muuttaa lupaa, jos toiminta muuttuu tai jos on aihet-
ta epäillä, että tässä luvassa annetut ehdot eivät riitä estämään luonnon va-
hingollista muuttumista, vaaraa terveydelle, viihtyisyyden melkoista vähene-
mistä tai muuta näihin rinnastettavaa edun loukkausta, tai jos annetut määrä-
ykset eivät perustu parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan tai jos luvan 
muuttaminen on tarpeen johtuen muusta olennaisesta muutoksesta olosuh-
teissa. (MAL 16; YSL 20, 29, 49, 52, 62 ja 89 §) 
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Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen (YSL 70.2 §) 
 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän  
luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä 
luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä nouda-
tettava.  

 
RATKAISUN PERUSTELUT (HL 44 §) 
 
Lupaharkinnan perusteet 

 
Ympäristölautakunta katsoo tämän hetkisen tiedon mukaan, että määräysten 
mukainen toiminta täyttää maa-aineslain, ympäristönsuojelulain ja jätelain ja 
niiden nojalla annettujen säädösten vaatimukset ja toiminnassa voidaan nou-
dattaa, mitä luonnonsuojelulaissa säädetään. Edellä mainitun perusteella 
maa-aines- ja ympäristölupa myönnetään. (MAL 6 §; YSL 48 §) 

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

 
Maa-aineslupa on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on 
esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely aiheuta kauniin maisemakuvan tur-
meltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiin-
tymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia 
luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan 
pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jollei siihen ole 
saatu vesilain mukaista lupaa. Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei 
toiminnasta, asetettavat lupamääräykset huomioon ottaen, aiheudu terveys-
haittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maape-
rän, pohjaveden tai meren pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huo-
nontumista taikka vedenhankinnan vaarantumista toiminnan vaikutusalueella 
eikä kohtuutonta haittaa naapureille. 
 
Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti eikä se saa vaikeuttaa 
alueen käyttämistä yleiskaavassa varattuun tarkoitukseen. Toiminta on sijoi-
tettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumisen vaaraa ja että pilaan-
tumista voidaan ehkäistä. 
 
Ympäristölautakunnan tämän hetkisen tiedon mukaan luvan myöntämisen 
edellytykset täyttyvät. 
 
Lupamääräysten perustelut 
 
Lupamääräykset 1-8 ja 31 ovat tarpeen maa-aineslain luvan myöntämisen 
edellytysten täyttymiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi. 
 
Lupamääräyksellä 1 varmistetaan toimintojen sijoittuminen suunniteltuun, ha-
kemuksessa esitettyyn paikkaan MURAUS-asetuksen mukaisesti. 
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Määräykset 1–15 ja 23 on annettu, jotta toiminnasta ei aiheutuisi merkittävää 
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai terveyshaittaa ja jotta ympäristön 
pilaantumisvaaraa voitaisiin ehkäistä tehokkaasti. 

 
Määräykset 2-6, 10–15 ja 23 on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien 
suojelemiseksi. 
 
Määräykset 10, 11 ja 23 on annettu asianmukaisen jätehuollon varmistami-
seksi ja jätteiden synnyn ehkäisemiseksi ja koska jäte on hyödynnettävä, jos 
se teknisesti on mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuk-
sia.  Jätteistä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle. Jätteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely on tehtävä paikassa, 
jolla on siihen lupa. Jätettä ei saa hylätä tai käsitellä hallitsemattomasti. Jät-
teet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään siinä laajuudessa kuin se on 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemiseksi taikka jätehuol-
lon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista sekä teknisesti ja talou-
dellisesti mahdollista. Jätehuollossa on käytettävä parasta taloudellisesti käyt-
tökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan 
torjumismenetelmää. Roskaantumisen ja ympäristölle aiheutuvan muun haitan 
estämiseksi on huolehdittava laitosalueen siisteydestä.  

 
Määräys 9 on annettu meluhaitan ehkäisemiseksi. Jos toiminnasta aiheutuvan 
äänitason epäillään ylittävän määräyksessä asetetun tason, melumittaukset 
ovat tarpeen, jotta saadaan selville toiminnan todellinen äänitaso. Mittaustu-
losten perusteella voidaan arvioida tarvetta meluntorjuntatoimiin. Klo 22-6 vä-
lisenä aikana melu koetaan herkästi erityisen häiritseväksi, joten melun aihe-
uttaminen tähän aikaan on kielletty. 

 
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. Häiriötilan-
teista, vahingoista, onnettomuuksista ja niihin liittyvistä korjaavista toimista il-
moittaminen valvontaviranomaiselle on tarpeen mahdollisimman pian, jotta 
häiriöistä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja niiden torjumista voidaan valvoa ja ot-
taa kantaa mahdollisiin häiriöistä johtuviin valituksiin. (lupamääräykset 12-14) 

 
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen kautta voi tulla mahdollisuuk-
sia vähentää päästöjä olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. Luvan 
haltijalla on yleinen selvilläolovelvollisuus mm. toimintansa haitallisten vaiku-
tusten vähentämismahdollisuuksista. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa ki-
viainestuotannossa on esitetty julkaisussa Paras käyttökelpoinen tekniikka 
(BAT)– Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa (Suomen ympäristö 
25/2010) (lupamääräys 19) 
 
Määräykset 20-22 koskevat tarkkailua, kirjanpitoa, raportointia ja toiminnan-
harjoittajan selvillä oloa toiminnasta ja sen seurauksista. Nämä määräykset 
ovat tarpeen mm. toiminnan valvomiseksi: toiminnanharjoittajan ja viranomai-
sen on pystyttävä olemaan selvillä siitä, että laitos toimii, kuten on tarkoitettu 
ja ilmoitettu, sekä toimintaan liittyvistä mahdollisista haitoista, vaaroista ja jät-
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teistä sekä säädösten noudattamisesta. Näillä määräyksillä osaltaan täsmen-
netään toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuutta (YSL 6 §). Ne ovat tar-
peen myös jätteiden asianmukaisen käsittelyn ja hyötykäytön edistämisen 
seuraamiseksi ja valvomiseksi. Viranomaisella tulee toiminnan valvomiseksi 
olla tiedossaan toiminnan yhteyshenkilö, jolta saa tietoa toiminnasta ja sen 
ympäristövaikutuksista.  
 
Määräyksessä 22 on luvassa määritellylle kirjanpidolle määrätty säilytysaika 
niin, että siinäkin tapauksessa, jos vasta myöhemmin huomataan toiminnan 
aiheuttaneen pilaantumista, olisi tallella tietoja, joiden perusteella toimintaa ja 
sen mahdollisesti aiheuttamaa pilaantumista voitaisiin arvioida. (JL 119 §) 
 
Luvan haltijan on ilmoitettava olennaisesta muutoksesta hyvissä ajoin ennen 
muutosta valvontaviranomaisen edustajalle (Meri-Lapin ympäristöpalveluiden 
ympäristönsuojelu), jotta toiminnan seuranta ja valvonta voidaan järjestää 
asianmukaisesti ottaen muutos huomioon ja valvontaviranomainen voi arvioi-
da muutoksen aiheuttamia ympäristö- ja muita vaikutuksia sekä mahdollista 
ympäristöluvan muutostarvetta (määräys 24)  

 
Määräys 28 on annettu, jotta voidaan valvoa, että toiminnasta ei sen lopetta-
misen jälkeenkään aiheudu haittaa ympäristölle. 
 

 
 
  
 
KÄSITTELYMAKSU JA VALVONTAMAKSU SEKÄ NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN 
(MAL23§, YSL 205 §) 

 
Lupapäätöksen maksu määräytyy Meri-Lapin ympäristöpalveluiden maa-
ainestaksan mukaan. Taksan 2§:n mukaan suunnitelman tarkastamisesta on 
luvan haltijan suoritettava 1000 euroa. Kivenlouhinnan tai murskaamon ympä-
ristöluvan käsittelymaksu on 1580 euroa, josta maa-aines- ja ympäristöluvan 
yhteiskäsittelyssä peritään 50% eli 790 euroa. Tämän maa-aines- ja ympäris-
töluvan lupamaksu on yhteensä 1790 euroa. 
 
Ottamisen valvonnasta on luvan saajan suoritettava vuosittain Meri-Lapin ym-
päristöpalveluille luvan voimassaoloaikana taksan 4 §:n mukaisena valvonta-
maksuna 100 000 m3 x 0,0045 €/m3 = 450€. Valvontamaksu on maksettava, 
kunnes lupamääräykset ovat tulleet täytetyksi, vaikka luvan voimassaoloaika 
olisikin kulunut umpeen tai lupa olisi peruttu (taksa 5§). Vuosittaiset taksojen 
tarkistukset saattavat aiheuttaa muutoksia edellä mainittuihin valvontamaksui-
hin. Ympäristöluvan suunnitelmallisesta valvonnasta peritään ympäristönsuo-
jeluviranomaisen taksan mukainen valvontamaksu. 

 
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN (YSL 85 §) 
 
Päätös  

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

 
Meri-Lapin ympäristöpalvelut pitää päätöksen ja em. liitteet nähtävillä, valitus-
aikana Keminmaan kunnanviraston ala-aulassa. Valitusaikana päätös on näh-
tävillä internetissä Keminmaan kunnan sivuilla ilman liitteitä. 

 
Tieto päätöksestä  

 
Tieto päätöksestä annetaan Keminmaan kunnan ilmoitustaululle julkipantaval-
la kuulutuksella.  
 
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan kirjeitse niille, joille annettiin kirjeitse tieto 
ympäristölupahakemuksen vireilläolosta. 
 
Ilmoituksessa mainitaan mm. paikat, joissa päätös on nähtävillä sekä päätök-
sen valitusaika. 

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

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeudelta, jolle valituskirjelmä liitteineen on toimitettava. Valitusaika päättyy 
02.01.2018. Päätökseen liitetään valitusosoitus. 
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