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NAPAPIIRIN KULJETUS OY:N YMPÄRISTÖLUPA KALLION LOUHINTAAN JA MURS-
KAUKSEEN  
 

Valmistelija ympäristötarkastajat Minna Karhunen ja ympäristönsuojelusihteeri 
Kai Virtanen: 

 

ASIA 
Napapiirin Kuljetus Oy hakee ympäristölupaa kallion louhintaan ja murskauk-
seen Keminmaan kallio-alueella. 

 

HAKIJA 
Napapiirin Kuljetus Oy 
Marttiinintie 10 
96300 Rovaniemi 
Liike- ja yhteisötunnus: 0195373-5 
 
Yhteyshenkilö 
Eero Kokko, puh. 0400-695 315 
etunimi.sukunimi@nakuoy.fi 
 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
Napapiirin Kuljetus Oy harjoittaa kallion louhintaa ja louheen murskausta Tor-
nion kaupungissa Kaakamon kylässä tilalla 851-413-9-18 ja määräalalla tilas-
ta 851-413-9-26. Napapiirin Kuljetus Oy omistaa toiminta-alueen tilat.  
 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
Ympäristönsuojeluasetuksen 1 § 1 momentin kohtien 7 c) ja 7 e) mukaan ki-
venlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kiven-
louhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää sekä tietylle alueel-
le sijoitettavalla siirrettävällä murskaamolla, jonka toiminta-aika on yhteensä 
vähintään 50 päivää, tulee olla ympäristölupa. (YSL 28 §, YSA 1 §) 
 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
Ympäristönsuojeluasetuksen 7 § 1 momentin kohtien 7 a) ja 7 b) mukaan lu-
pahakemuksen mukaisen toiminnan lupaviranomaisena toimii kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomainen, jona Tornion kaupungissa toimii Tornion, Kemin-
maan ja Tervolan ympäristölautakunta (YltkJohtos 4 §). 
 

ASIAN VIREILLETULO 
Ympäristölupa on tullut vireille 9.11.2012 Antti Ryhäsen 7.11.2012 allekirjoit-
tamalla ympäristölupahakemuksella. Lupahakemusta on täydennetty maa-
ainesten ottoalueen nykytilannetta ja tulevaa tilannetta kuvaavilla piirroksilla 
sekä tiedolla, että murskeiden varastointialueella myös varastoidaan ja hake-
tetaan energiapuuta. 
 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
Louhinnalle on Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan 
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21.5.2012 antama maa-ainesten ottolupa, joka on voimassa 30.6.2022 asti. 
 

Tornion yleiskaava 2021:ssa (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.12.2009) 
toiminta-alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Alueen 
länsipuolella on luonnonsuojelualue (SL). 
 

TOIMINNAN SIJAINTI JA SEN YMPÄRISTÖ 
Toiminta-alue sijaitsee Torniossa Kaakamon kylässä Hirsikankaantien varres-
sa lähellä Rovaniementien risteystä ja rajoittuu koillisosastaan Keminmaan 
kuntaan. Alueella on suoritettu louhinta- ja murskaustoimintaa aiemminkin. 
Lähin asutus sijaitsee vajaan 1,5 kilometrin päässä toiminta-alueesta. Murs-
keiden varastointialueella varastoidaan ja haketetaan myös energiapuuta. 
Valmis hake kuljetetaan pois alueelta haketuksen yhteydessä. [1] 
 
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on todennut Napapiirin Kuljetus 
Oy:n maa-aineslupahakemuksesta 14.2.2012 antamassaan lausunnossa, että 
esitetyltä alueelta Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole 
tiedossa toimenpidekieltoja, todettuja luontoarvoja eikä kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaita kohteita, jotka voisivat olla maa-ainesoton esteenä. 
 

TOIMINTA 

Yleiskuvaus  
Varsinaiseen louheen murskaukseen käytettävä aika on vuodessa yhtäjaksoi-
sesti noin 1 – 2 kuukautta kerralla. Louhintaa ja murskausta tehdään arkipäi-
visin klo 6 – 22. Murskaus tehdään kolmivaiheisella AA 105 tyyppisellä murs-
kauslaitoksella, jota syöttää pyöräkuormaaja. Valmis murske siirretään varas-
tokasaan pyöräkuormaajalla. Murskauslaitos on alueella ainoastaan murs-
kaustyön keston ajan.  [1, 1:liite 2] 
 

Raaka-aineet, tuotteet ja polttoaineet 
Laitoksen arvioitu murskeiden vuosituotannon keskiarvo on 20 000 t eli noin 
200 000 t 10 vuodessa. Tuotanto on enintään 50 000 t/a. Murskeen varasto-
kasat tulevat sijaitsemaan ottoalueella murskauslaitoksen läheisyydessä. Va-
rastointiaika on noin 1-2 vuotta. Alueelle ei tuoda kiviainesta muualta. [1] 
 
Polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä. Poltto- ja voiteluaineet varastoi-
daan alueella kaksoisvaippasäiliöihin, joiden yhteistilavuus on 16 m

3
 (aggre-

gaatti 10 m
3
 ja kaksi 3 m

3
 kaksoisvaippaista farmarisäiliötä työkoneille). Kevy-

en polttoöljyn keskimääräinen kulutus on 14 t/a ja enintään 35 t/a. Räjähdys-
aineena käytetään pääsääntöisesti emulsioräjähteitä (kuten kemiitti). Niiden 
kulutus on noin 220 g/t. Räjähteitä ei varastoida alueella. [1, 1:liite 2] 

 

HANKKEEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 

 

Päästöt ilmaan 
Suurimmat vuorokausipäästöt ovat 24 kg pölyä, 2,8 kg rikkidioksidia, 3360 kg 
typen oksideja ja 8900 kg hiilidioksidia. Poraus ja kiviainesten murskaus aihe-
uttavat pölypäästöjä. [1] 
 
Porauksessa syntyvää pölyä eli poraussoijaa kerätään poravaunuun sijoitetun 
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pölynkeräyslaitteiston avulla. Porauksessa syntyvän pölyn talteenotto alkaa 
poraussoijan noustessa ylöspäin porausreiän huuhteluilman mukana. Hieno-
aines kulkee esierottimena toimivaan sykloniin, jossa ilmavirrasta poistuu kar-
keampi pölyaines. Pölyhiukkasia sisältävä ilma menee hienoerottimeen, jossa 
ilmasta erottuva pöly jää suodattimiin. Suodattimet puhdistetaan suodattimien 
sisään ohjatulla paineiskulla ja pölykakku putoaa kalliolle. Poravaunun pö-
lynerotusjärjestelmän pölynerotuskyky on 95 % luokkaa. Pöly käytetään rä-
jäyttämisen jälkeen louheen seassa. Murskauslaitoksella syntyvää pölyä vä-
hennetään tarvittaessa kastelulla. Kastelua voidaan tehdä lämpiminä aikoina. 
Kylmänä aikana voidaan tarvittaessa lisätä kotelointeja, mikäli pölyhaittaa ai-
heutuu. [1:liite 2] 
 
Valmiit materiaalit sisältävät alle 15 % hienoainesta, joten pölyn leviäminen 
varastokasoista on vähäistä. Pölyntorjuntaan käytetään tarvittaessa kastelua. 
Alueelle johtaa soratie, jonka pölyäminen estetään tarvittaessa kastelulla ja 
suolauksella. [1] 
 

Melu ja tärinä 
Louhinta- ja murskaustyö aiheuttavat melua klo 6.00 – 22.00. Varastokasat si-
joitetaan laitoksen ympärille vaimentamaan melua. Poravaunun lähtömelutaso 
on noin 120 – 125 dB. Poravaunun ääni on tasaista. Murskauslaitoksessa me-
lua synnyttävät erityisesti esimurskain ja seulat. Kun varastokasoja sijoitetaan 
murskauslaitoksen ympärille, laitos sijoitetaan mahdollisimman alhaiselle ta-
solle suojaavien maastonmuotojen taakse, ei melusta tule olemaan häiriötä 
ympäristölle ja melutason ohjearvojen mukainen päiväajan ekvivalenttitaso 
(55 dB) tulee alittumaan. Räjäytys aiheuttaa voimakasta melua, mutta sitä 
esiintyy harvoin (2 – 3 kertaa viikossa toiminta-aikana) ja vain hyvin lyhyen ai-
kaa kerrallaan (1 – 2 sekuntia). Räjäyttämisen aiheuttama tärinä ei yllä lähim-
piin asuinrakennuksiin asti. [1, 1:liite 2] 
 

Jätteet 
Talousjätettä syntyy noin 500 kg vuodessa ja se toimitetaan kunnalliseen jä-
tehuoltoon. Jäteöljyt säilötään kaksoisvaipalliseen 1500 litran öljykonttiin, jon-
ka tyhjennyksestä huolehtii Ekokem. Öljynsuodattimet ja akut toimitetaan 
kunnan ongelmajätekeräykseen. Murskaustyönjohtaja pitää kirjaa ongelmajät-
teistä ja niiden pois keräilystä. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on 
toimitettu maa-ainesten ottamisluvan käsittelyn yhteydessä. [1] 
 

Tiedot vedenhankinnasta ja käytöstä 
Murskaustyössä ei käytetä vettä. Käymäläjätevedet johdetaan umpisäiliöön, 
josta niiden keräilyn hoitaa luvat omaava yrittäjä. Harmaat jätevedet imeyte-
tään maahan. [1]  
 

Maaperän suojelu 
 Tankkauspaikat ja öljysäiliöiden alustat suojataan tiiviillä kalvorakenteella, joi-
den reunat korotetaan. Polttoainesäiliöt ovat kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinte-
ästi valuma-altaallisia säiliöitä. Alueelle varastoidaan imeytysturvetta ja paikal-
la on pyöräkuormaaja [1, 1:liite 2] 

 

Vaikutusten tarkkailu 
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Koneet ja laitteet tarkastetaan ennen työvuoron alkua. Työn aikaan valvotaan 
silmämääräisesti. [1] 
 

Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta 
Käytettävät koneet ja laitteet ovat uudehkoja ja omaavat parhaan mahdollisen 
teho-/hyötysuhteen. [1] 
 
 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 
Lupahakemuksesta on kuulutettu 18.12.2012-17.1.2013 Tornion kaupungin 
ilmoitustaululla ja internetissä Tornion kaupungin sivuilla. Hakemusasiakirjat 
ovat olleet nähtävillä Tornion kaupungintalolla samana aikana. Hakemuksesta 
on ilmoitettu Kemi-Tornio -lehdessä 20.12.2012. Hakemuksesta on annettu 
14.12.2012 lähetetyillä kirjeillä tieto tilan naapureille (Kuronen Ahti, Sotainva-
lidien Veljesliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry., Leskelä Arvi  oik.om./Verronen 
Tiina, Prusila Seppo, Sillanpää Eero, Viitanen Elsa oik.om./Viitanen Seppo, 
Vähä Jukka, Hopia-Jaakkola Mervi, Hopia Ara, Hopia Arto sekä 20.12.2012 
lähetetyllä kirjeellä Sillanpää Laina oik.om. Kylmälä Eila). 
 

Tarkastus kiinteistöllä 
Ympäristötarkastaja kävi lupahakemuksen mukaisella alueella 8.1.2013. Alu-
eella ei ollut toimintaa, vaan koko alue oli lumen peitossa.  
 

Lausunnot ja muistutukset 
Hakemuksesta ei ole määräaikaan mennessä tullut yhtään muistutusta. Ha-
kemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. 
 

VIRANOMAISEN RATKAISU 
Ympäristölautakunta tutkii hakemuksen ja myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle 
kallion louhintaa ja murskausta koskevan ympäristöluvan kiinteistöille 851-
413-9-18 ja 851-413-9-26. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksessa ja sen liit-
teissä esitetyn mukaisesti noudattaen seuraavia lupamääräyksiä (lupamäärä-
yksiä tulee noudattaa, jos hakemuksessa esitetty on ristiriidassa lupamäärä-
ysten kanssa): 
 

LUPAMÄÄRÄYKSET 
Pilaantumisen ehkäiseminen 
1. Toiminta-alue on pidettävä joka suhteessa mahdollisimman puhtaana. Alu-
een tasauksessa ja muotoilussa on käytettävä puhdasta maa-ainesta.  Alueel-
le ei saa ilman asianmukaista lupaa tuoda muualta peräisin olevaa maata. 
Toiminnasta ei saa aiheutua maaperän, pintavesien tai pohjaveden pilaantu-
misvaaraa, terveydellistä haittaa tai muutakaan kohtuutonta rasitusta ympäris-
tölle. Paikat, joissa käsitellään tai säilytetään öljyä tai muuta maaperän tai 
pohjaveden kannalta vaarallista ainetta, samoin mahdolliset työkoneiden ja 
autojen säilytys-, tankkaus- ja huoltopaikat, on suojattava kestävällä yhtenäi-
sellä muovilla, jonka päälle on levitettävä noin 20 cm:n hiekkakerros tai vas-
taava suojakerros. Muovin reunat on nostettava ylös ja peitettävä vallilla. Vas-
taava suojaus voidaan rakentaa myös muusta tiiviistä aineesta. Satunnaiset-
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kaan päästöt eivät saa päästä pohjaveteen. (YSL 4-8, 42, ja 43, 45 §; YSA 19 
§) 
 
2. Polttoaineiden ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden pääsy maape-
rään sekä pohja- ja pintavesiin on estettävä tehokkaasti. Öljytuotteita tai muita 
ympäristölle haitallisia aineita tai vaarallisia jätteitä ei saa varastoida ilman 
Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalveluiden hyväksymiä suoja-
kaukaloita. Öljysäiliön on oltava kaksivaippainen tai se on sijoitettava lujaa, tii-
viiseen ja katettuun suoja-altaaseen, jonka tilavuus on vähintään 1,3 kertaa 
säiliön tilavuus. Säiliössä mahdollisesti olevien kiinteiden yhteiden on oltava 
suoja-altaan piirissä niin, että yhteen rikkoutuminen ei aiheuta polttoaineen 
valumista altaan ulkopuolelle. Altaaseen kertynyt neste on poistettava. Öljyä 
ja öljyistä vettä ei saa laskea maaperään, vaan öljyinen aines on toimitettava 
hyväksyttyyn öljyisen jätteen vastaanottopaikkaan. (YSL 4, 7, 43 ja 45 §; JL 
13 ja 29 §; YltkJohtos 9 §) 
 
3. Polttonestesäiliöitä täytettäessä on käytettävä toimivaa ylitäytönestintä ja 
otettava huomioon lämpölaajenemisen mahdollisuus, niin että säiliöstä ei ta-
pahdu ylivuotoa. Jos alueella tankataan laitteita, koneita tai ajoneuvoja, polt-
toainesäiliön tankkausyhteessä on oltava pistooliventtiili tai vastaava, joka es-
tää painovoimaisesti tai lappoutumalla tapahtuvan polttoainevuodon. (YSL 4, 
7, 8, 43 §) 
 
4. Koneiden, laitteiden, säiliöiden ja muiden rakenteiden kunnossapidosta on 
huolehdittava. Öljyä tai muuta haitallista kemikaalia vuotavien autojen ja työ-
koneiden käyttö on kielletty. (YSL 4, 5, 7, 8 ja 43 §) 
 
5. Hule- ja jätevedet on ennen maastoon johtamista käsiteltävä niin, ettei ai-
heuteta pilaantumista, sen vaaraa tai terveyshaittaa. Luvan saajan on huoleh-
dittava siitä, ettei kuivatusvesien johtamisesta aiheudu haittaa tai vahinkoa 
vesien johtumisreitillä tai sen ympäristössä eikä alapuolisessa vesistössä. Lu-
van saajan on vuosittain tarkastettava ottoalueen vesien johtamiseen käytet-
tävän alueen kunto. (YSL 4, 5, 7, 8, 43, 49 §) 
 
6. Öljy- ja polttoainevalumien varalta toiminnanharjoittajalla on oltava käytet-
tävissä öljynimetysvillaa tai turvetta tai muuta imeytysainetta sekä valumien 
talteenottoa varten astioita ja muita välineitä. (YSL 4, 5, 7, 8, 43 §) 
 
Pöly 
7. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta pölyhaittaa. Toiminnassa muo-
dostuvan pölyn määrää on tarkkailtava. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa 
ryhdyttävä pölyn määrää rajoittaviin toimenpiteisiin (esim. kastelemalla tai ko-
teloimalla). Teiden ja muiden kulkualueiden sekä murskekasojen pölyämistä 
on estettävä tarvittaessa kastelemalla niitä vedellä. Toiminnan aiheuttama 
hiukkaspitoisuus ei saa yli 200 metrin päässä laitoksen pölyävistä toiminnoista 
nousta kokonaisleijuman osalta yli 0,3 mg/m

3
 vuorokausikeskiarvona (24 h) 

laskettuna. Hiukkaspitoisuus on tarvittaessa varmistettava mittauksin. (YSL 4, 
5, 7 ja 43 §;  NaapL 17 §) 
 
Jätteet ja niiden hyödyntäminen 
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8. Toimintaa tulee harjoittaa siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. 
Jätteistä ei saa aiheutua epäsiisteyttä eikä haittaa ympäristölle tai terveydelle. 
Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava kyseisen jäte-
lajin keräyspisteeseen tai muuten asianmukaisesti hyödynnettäväksi. Jäte-
huollossa tulee noudattaa Tornion kaupungissa voimassa olevia jätehuolto-
määräyksiä. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voidaan toimittaa kaa-
topaikalle, mikäli ne eivät ole vaarallisia jätteitä. (YSL 4, 43, 45 §, JL 8, 13, 15, 
28 ja 72 §, JHM 3-5, 9, 11, 26, 27 §) 
 

 9. Jäteöljyt, kiinteät öljyiset jätteet ja muut vaaralliset jätteet on kerättävä kukin 
jätelaji sille merkittyyn omaan, tiiviiseen astiaansa. Kaikkien vaarallisten jättei-
den varastointi on tehtävä tiivispohjaisessa, reunakorokkein varustetussa, ka-
tetussa varastossa, niille selvästi merkityssä paikassa, erillään muista jätteis-
tä. Varaston pohjan ja reunakorokkeiden tulee toimia altaana, joka estää vaa-
rallisten jätteiden pääsyn maaperään, jos jätteen astiaan tulee vuoto. Vaaralli-
seen jätteeseen ei saa sekoittaa muuta ainetta eikä eri vaarallisten jätteiden 
laatuja saa sekoittaa keskenään. Vaaralliset jätteet on toimitettava asianmu-
kaisen luvan saaneelle vastaanottajalle. Toimitettaessa vaarallisia jätteitä nii-
den vastaanottajalle on huolehdittava siitä, että jätteet on pakattu ja merkitty 
asianmukaisesti sekä tehtävä siirtoasiakirja. (YSL 4, 7, 8, 43 , 45 §, YSA 19, 
JL 12, 13, 15-17, 28, 29, 72, 118 ja 120 §, JA 7-9, 24 §, JHM 17-19 §) 
 
Melu 
10. Toiminnasta syntyvää melua on tarkkailtava ja tarpeeton melu on estettä-
vä. Toiminnan johdosta ekvivalenttimelutaso ei saa ylittää klo 7 – 22 välisenä 
aikana minään kuuden tunnin jaksona arvoa 55 dBA eikä klo 22- 7 arvoa 50 
dBA minkään asumiseen käytettävän kiinteistön pihalla. Luonnonsuojelualu-
eilla ja loma-asumiseen käytettävillä alueilla, jotka sijaitsevat taajamien ulko-
puolella, ekvivalenttimelutaso ei saa ylittää arvoa 45 dBA. Jos on aihetta 
epäillä, että toiminnasta aiheutuu nämä raja-arvot ylittävää melua, toiminnan-
harjoittajan on varmistettava melutaso melumittauksin. Mittausten tekijällä tu-
lee olla riittävä kokemus ja asiantuntemus melumittauksista. Tornion, Kemin-
maan ja Tervolan ympäristöpalvelut voi antaa täsmentäviä määräyksiä melu-
mittauksista. (YSL 4, 5, 21, 43, 46, 83 §, NaapL 17 §;, VNp 993/1992; Yltk-
Johtos 9 §) 
 
Häiriötilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen 
11. Jos tapahtuu öljy- tai muu kemikaalivuoto tai muu ympäristön pilaantumi-
sen vaaraa aiheuttava tapahtuma (kuten melua tai muuta päästöä ympäris-
töön lisäävä häiriö), on välittömästi ryhdyttävä torjuntatoimenpiteisiin, joilla 
vaara pilaantumisen leviämisestä saadaan poistettua. Häiriöstä johtuvaa 
päästöä aiheuttava toiminta on keskeytettävä heti ja häiriö on korjattava en-
nen toiminnan jatkamista. Jos toiminnanharjoittaja ei kykene varmuudella itse 
torjumaan maaperän tai pohjaveden pilaantumista, tulipaloa tai muuta vaarati-
lannetta, sen on hälytettävä pelastuslaitos apuun. Öljyvahingoista on ilmoitet-
tava viipymättä pelastuslaitokselle.  
 
Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava maaperän  tai pohjaveden pi-
laantumiseen vaaraa aiheuttavien  pohjavettä pilaavien aineiden päästöistä 
Lapin ELY-keskukselle ja Tornion kaupungin  ympäristönsuojelulle (puhelin-
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numerot v. 2013: Lapin ELY , öljyvahingot 0400 209979 / 040 7166034, muut 
kemikaalivahingot 0405187484 / 040 7440938, vaihde 0295 037 000; Tornion 
kaupungin ympäristönsuojelu,  ympäristönsuojelusihteeri 040 7703239, ympä-
ristötarkastajat 050 5664195 / 0400 696756, ympäristöpäällikkö 040 
7555891). Puhelinnumerot pelastuslaitokselle, Lapin ELY-keskukselle ja Tor-
nion ympäristönsuojelulle on oltava esillä toiminta-alueella niin, että nopea 
tiedottaminen näille onnistuu.  
 
Mahdollisten palonalkujen sammuttamista varten on oltava saatavilla sammut-
timet, joiden toiminta on varmistettu.  

 (YSL 4, 5, 7, 8, 43, 76 §) 
 
Muu rasitus ympäristölle sekä paras käyttökelpoinen tekniikka 

 
12. Räjäytyksissä on käytettävä suojausta niin, että kivi- tai muita kappaleita 
tai sirpaleita ei sinkoa louhintakiinteistön ulkopuolelle.  (YSL 4, 42, 43 §; 
NaapL 17 §) 

 
 
  13. Toiminnasta ei saa aiheutua haitallisia päästöjä ilmaan, veteen eikä 

maaperään eikä muuta kohtuutonta rasitusta ympäristölle. Jos on aihetta 
epäillä, että tällaisia päästöjä aiheutuu, niin toiminnanharjoittajan on tehtävä 
selvitykset ja tarvittaessa mittaukset päästöistä. Jos toiminnasta tehdään pe-
rusteltavissa olevia huomautuksia ympäristönsuojeluviranomaiselle, on toi-
minnanharjoittajan tarvittaessa tehostettava valituksen kohteena olleiden 
seikkojen seurantaa toiminnassaan ja varmistettava, että ympäristölle ei ai-
heudu kohtuutonta rasitusta. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43 §, NaapL 17 §) 
 
14. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvien tekniikoiden 
kehittymistä ja otettava niitä soveltuvin osin käyttöön, jos näin voidaan vähen-
tää ympäristön pilaantumisen vaaraa. Toiminnassa on varauduttava verkkovir-
ran käyttöön ottamiseen murskaustoiminnassa silloin, kun se on teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollista ja vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa. (YSL 
3-5, 42 ja 43 §, YSA 37 §) 
 
Tarkkailu ja raportointi 
15.  Alueelta pois johdettavan ja johtuvan  veden laatua ja määrää sekä vesi-
en johtamiseen käyttävän alueen vedenjohtokykyä tulee tarkkailla. Tätä tark-
kailua varten toiminnanharjoittajan on laadittava tarkkailuohjelma sekä pinta-
veden että pohjaveden osalta ja tarkkailuohjelma on hyväksytettävä Tornion, 
Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelussa ennen 
louhinnan aloittamista, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lu-
papäätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta  (YSL 5, 21, 46 §; YltkJohtos 9 §) 
 
16. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että tässä lupapäätöksessä 
annetut ohjeet ja vaatimukset toiminnan järjestämisestä saatetaan tiedoksi 
kaikille alueella toimiville urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille. (YSL 4, 43 §) 
 
17. Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalveluiden ympäristönsuoje-
luyksikölle on ilmoitettava milloin alueella louhitaan tai murskataan louhetta. 
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Lisäksi on ilmoitettava etukäteen, milloin louhoksesta pumpataan vesiä pois ja 
otetaan vesinäytteitä. (YSL 43 ja 83 §) 
 
18. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava valvontaviranomaisen edustajalle eli 
Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluyk-
sikölle mahdollisimman pian, jos toiminnanharjoittajalle tulee ilmoituksia toi-
minnan haitallisista ympäristövaikutuksista (esim. ilmoitus häiritsevästä pölys-
tä, melusta tai muusta päästöstä). Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava val-
vontaviranomaisen edustajalle mahdollisimman pian etukäteen, milloin teh-
dään lupamääräyksien 7, 10, 13 tai 15 mukaisia mittauksia tai muita selvityk-
siä tai muuta toiminnan tarkkailun tehostamiseksi tai ympäristön pilaantumi-
sen vaaran vähentämiseksi. (YSL 46, 81, 83 §, YSA 19 §, 30 §, JL 120, 122 
§) 
 

 19. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa toiminnasta. Kirjanpidosta tulee 
käydä ilmi seuraavat tiedot: 
- laitoksen tuotantomäärät, työskentelyajat, polttoaineen kulutus; 

 - toiminnassa käytettävät koneet ja muu kalusto; 
 - räjäytysten ajankohdat ja käytettyjen räjäytysaineiden laadut ja määrät; 

- huoltotoimet sekä tiedot säiliöiden ja niiden suojarakenteiden tarkkailusta ja 
kunnossapidosta; 
- suoja-altaisiin kertyneen nesteen käsittely; 
- jätteen määrä, kuvaus jätelajista sekä jätteiden  kuljettajat, toimituspaikat ja 
–ajat;  
- vaarallisen jätteen määrä, jäteluettelon mukainen jätteen nimike ja kuvaus 
jätelajista sekä olennaiset tiedot jätteen ominaisuuksista ja koostumuksesta, 
vaarallisen jätteen pääasialliset vaaraominaisuudet sekä jätteen vastaanotta-
jan ja kuljettajan nimi ja yhteystiedot sekä jätteen käsittelytapa; 
- melu- ja pölymittausten tulokset; 
- tiedot häiriö- ja onnettomuustilanteista sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä; 
- ympäristönäkökohtiin liittyvät tarkkailut, tarkastukset, niiden tulokset ja niiden 
johdosta tehdyt toimenpiteet; 
- korjausmääräykset, huomautukset ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet se-
kä 
- louhoksesta pois johdettavien  ja johtuvien vesien tarkkailun tulokset. 
 
Kirjanpidosta on käytävä ilmi tarkkailun tai muun toimen ajankohta ja suoritta-
ja sekä tehdyt havainnot ja toimenpiteet. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä 
Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitet-
tava Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain maalis-
kuun loppuun mennessä. Kirjanpito on säilytettävä vähintään kuusi vuotta. 
(YSL 4, 5, 43, 46, 83 §; YSA 19a §; JL 12, 118, 119, 120, 122 §; JA 20 §; 
YltkJohtos 9 §) 
 
20. Toiminnan suunnittelusta, valvonnasta, tarkkailusta, kirjanpidosta sekä 
ympäristövahinkojen torjunnasta vastaavan henkilön/henkilöiden yhteystiedot 
on ilmoitettava Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnalle. Yh-
teystiedot on pidettävä ajantasaisina. (YSL 43, 46 ja 83 §, YSA 30 §) 
 
Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 
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21. Mikäli kiinteää polttoainetta aiotaan valmistaa vähintään 3000 tonnia vuo-
dessa tai toimintaa aiotaan muuttaa olennaisesti, toiminnanharjoittaja vaihtuu 
tai toiminta aiotaan lopettaa, on siitä ilmoitettava Tornion kaupungin ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin ennen muutoksen tapahtumista, jotta 
voidaan arvioida sen vaikutuksia ympäristöön ja ympäristölupaan. Yllättäen 
sattuvasta muutoksesta on ilmoitettava viimeistään sen tapahtuessa. (YSL 43, 
46, 81 ja 83 §, YSA 30 §, JL 122 §) 
 
22. Luvan mukaisen toiminnan päätyttyä lupa-alue tulee siistiä ja mahdollises-
ti pilaantunut maaperä tulee puhdistaa. Toiminnan lopettamisen yhteydessä 
toiminnanharjoittajan on sovittava Tornion kaupungin ympäristönsuojelun 
kanssa lopputarkastuksen pitämisestä. Se on tehtävä mahdollisimman pian 
toiminnan lopettamisen jälkeen, viimeistän kuukauden kuluessa toiminnan lo-
pettamisen jälkeen. (YSL 4, 5, 7, 43, 83 §, JL 13 §, JA 13 §) 
 

 MUITA TOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ 
Toiminnassa tulee lisäksi noudattaa valtioneuvoston asetusta kivenlouhimo-
jen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 
(800/2010). 

 
 Räjähdysaineiden käsittelyssä sekä räjähdysaineiden käyttöön liittyvien 

jätteiden käsittelyssä on noudatettava aineiden käyttöturvallisuustiedotteissa 
mainittuja ohjeita.  Räjähdysaineiden käytöstä jäävät jätteet ovat räjähdysvaa-
rallisia tai muita vaarallisia jätteitä.  Tällaisten jätteiden käsittelyssä on nouda-
tettava niitä koskevia säädöksiä ja määräyksiä. 
 

 

RATKAISUN PERUSTELUT 

Lupaharkinnan perusteet 
Ympäristölautakunta katsoo tämän hetkisen tiedon mukaan, että määräysten 
mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain ja niiden nojalla 
annettujen asetusten vaatimukset ja toiminnassa voidaan noudattaa, mitä 
luonnonsuojelulaissa säädetään. Edellä mainitun perusteella ympäristölupa 
myönnetään. (YSL 41 §) 
 

Luvan myöntämisen edellytykset 
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. 
 

Lupamääräysten perustelut 
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Määräykset 1 – 14, 16 ja 22 on annettu, jotta toiminnasta ei aiheutuisi merkit-
tävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai terveyshaittaa ja jotta ympä-
ristön pilaantumisvaaraa ehkäistäisiin mahdollisimman tehokkaasti. 
 
Määräykset 1 – 6, 9, 11,  13 - 15 on annettu maaperän sekä pinta- ja pohja-
vesien suojelemiseksi. Toiminnanharjoittaja on vastuussa maaperän ja pohja-
veden saastumisesta. Tällä ympäristöluvalla ei ratkaista vesilain mukaista oi-
keutta johtaa vesiä toisen alueelle ilman maanomistajan suostumusta. 

 
Määräykset 8 ja 9 on annettu asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi ja 
jätteiden synnyn ehkäisemiseksi. Jätteistä ja jätehuollosta ei saa aiheutua 
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäte on hyödynnettävä, jos se 
teknisesti on mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia. 
Jätteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely on tehtävä laitoksessa, jolla on sii-
hen lupa. 
 
Määräys 10 on annettu asutukselle ja muille häiriintyville kohteille aiheutuvan 
meluhaitan ehkäisemiseksi. Melutasojen raja-arvot perustuvat valtioneuvoston 
päätökseen melutason ohjearvoista (993/1992). Melumittaukset ovat tarpeen, 
jotta saadaan selville toiminnan todellinen äänitaso, jos sen epäillään ylitty-
vän. Mittaustulosten perusteella voidaan arvioida tarvetta lisätä meluntorjunta-
toimia tai muuttaa toimintaa muutoin. 

 
Häiriötilanteita koskeva määräys 11 on annettu poikkeuksellisista päästöistä 
aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Häiriötilanteisiin varautuminen ennakol-
ta ja mahdollisimman nopea toiminta häiriötilanteissa on tarpeen ympäristö- ja 
terveyshaittojen estämiseksi. Häiriötilanteista, vahingoista, onnettomuuksista 
ja niihin liittyvistä korjaavista toimista ilmoittaminen valvontaviranomaisille on 
tarpeen mahdollisimman pian, jotta häiriöistä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja 
niiden torjumista voidaan valvoa ja ottaa kantaa mahdollisiin häiriöistä johtu-
viin valituksiin. 

 
Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvil-
lä toimintansa ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämismahdollisuuksista. 
Luvan voimassaoloaikana tekniikka voi kehittyä ja luvanhaltija on velvollinen 
ottamaan käyttöön parasta käyttökelpoista tekniikkaa lupamääräyksistä huo-
limatta (määräykset 13 ja 14). 
 
Määräykset 15 - 20 tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista ovat tarpeen 
toiminnan valvomiseksi. Toiminnanharjoittajan ja viranomaisen on pystyttävä 
olemaan selvillä siitä, että laitos toimii, kuten on tarkoitettu ja ilmoitettu, sekä 
toiminnan aiheuttamista mahdollisista haitoista ja vaaroista, jätteistä sekä 
säädösten noudattamisesta. Viranomaisella tulee toiminnan valvomiseksi olla 
tiedossaan toiminnan yhteyshenkilö, jolta saa tietoa toiminnasta ja sen ympä-
ristövaikutuksista.  
 
Määräyksessä 19 on luvassa määritellylle kirjanpidolle määrätty pitkä säilytys-
aika, jotta siinäkin tapauksessa, että vasta myöhemmin huomataan toiminnan 
aiheuttaneen pilaantumista, olisi tallella tietoja, joiden perusteella toimintaa ja 
sen mahdollisesti aiheuttamaa pilaantumista voitaisiin arvioida. 
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Kiinteän polttoaineen valmistus vaatii ympäristöluvan, mikäli sitä valmistetaan 
vähintään 3000 tonnia vuodessa (YSA 1 § kohta 5b). Luvan haltijan on ilmoi-
tettava olennaisesta muutoksesta hyvissä ajoin ennen muutosta Tornion kau-
pungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, jotta voidaan arvioida muutoksen ai-
heuttamat ympäristövaikutukset sekä ympäristöluvan muutostarve (määräys 
21).  
 
Määräys 22 on annettu, jotta voidaan valvoa, että toiminnasta ei sen lopetta-
misen jälkeenkään aiheudu haittaa ympäristölle. 
 

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 

Päätöksen voimassaolo 
Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Louhintaa ei voi harjoittaa ilman 
voimassaolevaa maa-ainesten ottolupaa. Mikäli toiminta muuttuu tai olennai-
sesti laajenee, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. 
 

Lupamääräysten tarkistaminen 
Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä 30.6.2022 mennessä, 
koska ympäristöluvan mukaiseen toimintaan kiinteästi liittyvä maa-ainesten ot-
tolupa on voimassa 30.6.2022 asti. Lupaviranomainen voi määrätä tekemään 
hakemuksen lupamääräysten tarkistamiseksi tai tarkistaa lupaehtoja, jos toi-
minta muuttuu tai jos on aihetta epäillä, että tässä luvassa annetut ehdot eivät 
ole riittävät estämään luonnon vahingollista muuttumista tai vaaraa terveydelle 
tai viihtyisyyden melkoista vähenemistä tai muuta näihin rinnastettavaa edun 
loukkausta, tai jos se on tarpeen toiminnan tarkkailemiseksi. Ehtoja voidaan 
myös lieventää tai vähentää, jos huomataan, että vahingolliset ympäristövai-
kutukset saadaan riittävästi estettyä väljemminkin ehdoin. (YSL 4, 42, 43, 46, 
55 ja 58 §) 
 

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän lu-
van määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä lu-
van voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä nouda-
tettava. (YSL 56 §) 
 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 
Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan 18.1.2011 hyväksy-
män ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n mukaan keskimääräiseen 
työmäärään perustuva ympäristölupamaksu kivenlouhinnalle tai murskaamol-
le on 1580 euroa, mikä vastaa myös tämän ympäristölupahakemuksen käsit-
telyyn käytettyä aikaa.  
 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös 
Päätös liitteineen toimitetaan hakijalle laskun kanssa tai postiennakolla  ja La-
pin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -
vastuualueelle tavallisena kirjeenä. Tornion kaupunki pitää päätöksen nähtä-
villä. Valitusaikana päätös on nähtävillä internetissä Tornion kaupungin sivuilla 
ilman liitteitä. 
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Tieto päätöksestä 
Tieto päätöksestä annetaan Tornion kaupungin ja Keminmaan kunnan ilmoi-
tustauluille julkipantavalla kuulutuksella. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan 
kirjeitse niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksen vireillä olosta. Ilmoi-
tuksessa mainitaan mm. paikka, jossa päätös on nähtävillä sekä päätöksen 
valitusaika. 
 

MUUTOKSENHAKU 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskir-
jelmä on toimitettava Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnal-
le. Valitusaika päättyy 28.3.2013. Päätökseen liitetään valitusosoitus. (YSL 96 
§, HlkL 14 §) 
 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 
Ympäristönsuojelulaki (YSL) 86/2000:2-8, 21, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 41-43, 
45-46, 52-56, 58, 62, 75-76, 81, 83, 96 ja 105 §; 
Ympäristönsuojeluasetus (YSA) 169/2000: 1, 7, 16-19a, 30 ja 37 §; 
Jätelaki (JL) 646/2011: 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 28, 29, 72, 118 ja 120 §; 
Jäteasetus (JA) 179/2012: 8, 9, 12, 13, 17, 20, 22, 24 ja 25 §; 
Hallintolaki (HL) 434/2003: 2, 5, 9, 22, 24, 31-34, 36, 41-45, 47,  54-59 §; 
Hallintolainkäyttölaki (HlkL) 586/1996: 14 §; 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992; 
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurs-
kaamojen ympäristönsuojelusta 800/2010; 

 Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL) 26/1920; 
Perämeren jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset (JHM)15.12.2008, 
muutos 28.9.2010; 
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, Tornion, Keminmaan ja Tervolan ym-
päristölautakunta 18.1.2011 (YsvoT); 

 Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan johtosääntö 
(YltkJohtos) 14.6.2010: 1,4,5,6,8,9 § 
 
VIITTEET: 
1. Napapiirin Kuljetus Oy, ympäristölupahakemus liitteineen (allekirjoitettu 
7.11.2012) 
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Sijaintikartta 
Kartta alueesta 
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