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H-EQUITY OY:N YMPÄRISTÖLUPA LENTOTUHKAN HYÖDYNTÄMISELLE HELLÄLÄÄN 
RAKENNETTAVAN PYSÄKÖINTIALUEEN POHJARAKENTEESSA 
 

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristön-
suojelusihteeri Kai Virtanen: 
 
ASIA 
H-Equity Oy hakee ympäristölupaa lentotuhkan hyödyntämiselle 
Hellälään rakennettavan pysäköintialueen pohjarakenteessa. Li-
säksi hakija hakee lupaa saada aloittaa työt muutoksenhausta 
huolimatta. [1] 
 
LUVAN HAKIJA 
H-Equity Oy 
Jääkärinkatu 4 
95400 Tornio 
 
Yhteyshenkilö 
Erkki Hanhirova, puh. 0400 652 300 
 
TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
Rakennettava pysäköintialue palvelee Tornion Hellälään raken-
nettavan tapahtumakeskuksen toimintaa. Pysäköintikentän pohja-
rakenteessa tullaan käyttämään Tornion Voima Oy:n voimalaitok-
sella muodostuvaa lentotuhkaa. 
H-Equity Oy:n suunnittelema pysäköintialue sijaitsee Hellälän ky-
lässä osoitteessa Näätsaarentie 241, kiinteistöillä 851-420-13-61, 
851-420-13-63 ja 851-420-59-4. Hellälän kylä sijaitsee noin 5 km 
Tornion kaupungin keskustasta etelään, paikassa, jossa Tornion-
joki laskee Perämereen. Pysäköintialueen sijainti on esitetty liite-
kartassa [A]. 
Kiinteistöt 851-420-13-61 ja 851-420-13-63 ovat Kiinteistöosake-
yhtiö Hellälän omistuksessa. Kiinteistön 851-420-59-4 omistaa 
Tornion kaupunki, joka on vuokrannut kiinteistön H-Equity Oy:lle. 
[1: 3] 
 
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
Ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin kohdan 4) ja ympäris-
tönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin kohdan 13 f) mukaan jät-
teen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn on 
oltava ympäristölupa. Tornion Voima Oy:n lentotuhkan hyödyntä-
miseen maarakentamisessa ei voida soveltaa valtioneuvoston 
asetusta eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 



                                                                                                                                                   2(28) 

(591/2006, MARA-asetus), koska eräiden aineiden pitoisuudet 
ylittävät asetuksessa annetut raja-arvot. 
 
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
Ympäristönsuojelulain 31 §:n 2 momentin ja ympäristönsuojelu-
asetuksen 7 §:n kohdan 13 c) mukaan lupahakemuksen mukai-
sen toiminnan lupaviranomaisena toimii kunnan ympäristönsuoje-
luviranomainen, jona Tornion kaupungissa toimii vuoden 2014 
alusta lähtien Meri-Lapin ympäristölautakunta. 
 
ASIAN VIREILLETULO 
Ympäristölupahakemus on tullut vireille Tornion kaupungin ympä-
ristönsuojeluviranomaiselle 7.11.2013 saapuneella Erkki Hanhiro-
van allekirjoittamalla hakemuksella. 
 
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTI-
LANNE 
Pysäköintialueen rakentamiselle on Tornion kaupungin rakennus-
valvonnan 15.1.2014 myöntämä toimenpidelupa 2014-5 [2]. Kos-
ka kyseessä on uusi toiminta, sillä ei ole muita aiempia lupia. 
 
Lapin liiton valtuuston 26.11.2012 hyväksymässä ja ympäristömi-
nisteriön 19.2.2014 vahvistamassa Länsi-Lapin maakuntakaavas-
sa [3] rakennettavan pysäköintialueen sijaintipaikka on merkitty 
taajamatoimintojen alueeksi (A). Pysäköintialueen sijaintipaikalta 
löytyy lisäksi kaavamerkintä rm, jolla osoitetaan sellaiset virkistyk-
sen ja matkailun kannalta merkittävät kohteet, joilla sijaitsee seu-
dullisesti merkittäviä matkailupalveluja ja -tukikohtia. 
 
Tornion kaupunginvaltuuston 14.12.2009 hyväksymässä oikeus-
vaikutteisessa yleiskaavassa [4] pysäköintialueen sijaintipaikka on 
merkitty kuuluvaksi matkailupalvelujen alueeseen (RM). Tällä 
merkinnällä osoitetaan sellaisia alueita, joita kehitetään matkailu- 
ja lomakeskuksien alueina, ja joille asemakaavoitetaan sellaisia 
matkailupalveluja, jotka eivät aiheuta merkittäviä haittoja ympä-
röivälle asutukselle ja että niiden virkistyspalvelut liittyvät luonte-
vasti kaupungin viherverkkoon ja muihin julkisiin palveluihin. 
 
Tornion kaupungin asemakaavassa [5] rakennettava pysäköinti-
alue sijaitsee asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueella 
(AL). 
 
KOHTEEN YMPÄRISTÖ 
Pysäköintialue sijaitsee Torniossa Hellälän kylässä kiinteistöillä 
851-420-13-61, 851-420-13-63 ja 851-420-59-4. Pysäköintialueen 
eteläpuolella sijaitsee puistoalue ja Helläläntien varrella asuin-
alue. Pysäköintialuetta lähimmät asutut talot sijaitsevat noin 50 
metrin päässä Helläläntien varrella. Lähin vesistö on Perämeri, 
joka sijaitsee noin 200 metrin päässä kohteesta. Rakennettava 
pysäköintialue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. [1: 2, 5] 
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TOIMINNAN KUVAUS 
H-Equity Oy rakentaa Tornion Hellälään pysäköintialueen, joka 
palvelee Hellälään rakennettavan tapahtumakeskuksen toimintaa. 
Pysäköintialueelle on suunniteltu yhteensä 144 autopaikkaa, jon-
ka lisäksi linja-autoille on varattu kuusi pysäköintipaikkaa. Raken-
nettavan pysäköintialueen kokonaispinta-ala on noin 0,84 hehtaa-
ria. [1: 3] 
 
Pysäköintialueen pohjarakenteessa on tarkoitus käyttää Tornion 
Voima Oy:n voimalaitoksella syntyvää lentotuhkaa, joka sijoite-
taan pysäköintikentän tukikerrokseksi perinteisen maarakentami-
sen menetelmiä käyttäen. Kentän rakenne toteutetaan siten, että 
suunniteltuun korkeustasoon tasatun pohjamaan päälle asenne-
taan 950 mm:n paksuinen tuhkakerros. Rakenteessa tullaan käyt-
tämään tuhkaa yhteensä noin 7900 m3 eli noin 9500 tonnia. Tuh-
kakerroksen alle ja päälle asennetaan suodatinkankaat. Suoda-
tinkankaan päälle rakennetaan 250 mm:n murskekerros kanta-
vaksi kerrokseksi, jonka päälle puolestaan asennetaan 50 mm:n 
tasauskerros murskeesta. Lopuksi pysäköintikentän pinta asfal-
toidaan, jolloin alueesta saadaan vesitiivis ja kulutusta kestävä ja 
jolloin mahdolliset haitta-aineet eivät pääse liukenemaan ympäris-
töön. Kentän pinta päällystetään ja muotoillaan siten, etteivät hu-
levedet valu tuhkatäytön läpi vaan ohjautuvat kallistuksin alueen 
ulkopuolelle. Pysäköintialueen pinta päällystetään asfaltilla vii-
meistään 6 kk muiden rakenteiden valmistumisen jälkeen. [1: 3] 
 
Pysäköintikentän rakennekerrokset ylhäältä alaspäin ovat seu-
raavat [1: 4]: 
- asfaltti, 50 mm 
- tasauskerros, murske # 0-32, 50 mm 
- kantava kerros, murske # 0-56, 250 mm 
- suodatinkangas, luokka N2 
- tukikerros, lentotuhka, 950 mm 
- suodatinkangas, luokka N2 
 
Pysäköintialueen rakenteeseen käytettävä lentotuhka on peräisin 
Tornion Voima Oy:n Röyttän voimalaitokselta, joka käyttää pää-
asiallisena polttoaineenaan turvetta ja sen lisäksi biopolttoaineita, 
pääasiassa puuta. Lentotuhka on varastoitu Outokumpu Oyj:n 
Tornio Worksin varastoalueelle. Pysäköintikentän rakenteessa 
käytettävä koko tuhkamäärä on käytössä heti työn alkuvaiheessa. 
Rakentamisen aikana tuhkaa voidaan joutua varastoimaan lyhyitä 
aikoja rakentamiskohteessa, mutta pääasiassa tuhka pyritään si-
joittamaan suoraan pysäköintikentän rakenteeseen sekä tiivistä-
mään ja peittämään mahdollisimman pian. [1: 4] 
 
Lentotuhkan kuljetus rakentamiskohteeseen ja lentotuhkakerrok-
sen rakentaminen hoidetaan niin, että toiminnasta ei aiheudu koh-
tuutonta haittaa ympäristölle. Tarvittaessa tuhka voidaan kostut-
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taa ja kuljetusten aikana lava peittää pölyämisen estämiseksi. [1: 
3] 
 
TOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN RAJOIT-
TAMINEN 
 
Päästöt ilmaan ja pöly 
Tuhkan käyttö maarakennusaineena voi rakentamisaikana aiheut-
taa hetkittäin pölyhaittoja toiminnan välittömässä läheisyydessä. 
Pölyämistä voidaan kuitenkin vähentää kostuttamalla massoja riit-
tävästi rakentamisen aikana. Tarvittaessa kuormat kastellaan ja 
peitetään pressulla pölyämisen estämiseksi. Myös kuljetus- ja siir-
tokaluston puhtaudesta huolehditaan asianmukaisesti siten, että 
ajoneuvojen rakenteiden mukana ei leviä pölyä tai muita epäpuh-
tauksia ympäristöön. [1: 6] 
 
Päästöt vesistöön, maaperään ja pohjaveteen 
Lentotuhkan käyttö maarakennusaineena voi aiheuttaa tuhkan si-
sältämien ainesosien liukenemista vesistöön ja maaperään. Mah-
dollisten haitta-aineiden liukeneminen ympäristöön estetään muo-
toilemalla ja päällystämällä pysäköintikentän pinta siten, että hu-
levedet eivät valu tuhkatäytön läpi vaan ohjautuvat kentän ulko-
puolelle. Pohjaveden ei oleteta nousevan tuhkakerrokseen, sillä 
Insinööritoimisto PSV Oy:n vuonna 1991 laatiman maaperätutki-
muksen perusteella pohjaveden korkeustaso alueella on noin 
+1,20 mpy ja tuhkarakenteen alapinnan alin korkeustaso +3,50 
mpy. Pysäköintialue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. [1: 6, 
7] 
 
Pysäköintialueen pohjarakenteessa käytettävän lentotuhkan ym-
päristögeoteknisiä ominaisuuksia on tutkittu vuosina 2010, 2011 
ja 2013 Suomen Ympäristöpalvelu Oy:n laboratoriossa. Vuonna 
2010 tehdyn tutkimuksen mukaan lentotuhkanäytteen sisältämien 
haitallisten aineiden kokonaispitoisuudet (mg/kg keskiarvo) alitti-
vat valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämi-
sestä maarakentamisessa (591/2006) asetetun raja-arvot. [1: 4] 
 
Pysäköintialueen rakenteessa käytettävän lentotuhkan sisältämi-
en haitallisten aineiden liukoisia pitoisuuksia tutkittiin viidestä eri 
näytteestä, jotka on otettu vuosina 2010, 2011 ja 2013. Näyttei-
den sisältämien kunkin haitallisen aineen liukoisen pitoisuuden 
keskiarvoa verrattiin asetuksessa 591/2006 asetettuihin päällyste-
tyn rakenteen raja-arvoihin (Taulukko 1). [1: 4, 5, taulukko 2] 
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Taulukko 1. Lentotuhkan sisältämien haitallisten aineiden liukoiset pi-
toisuudet viiden eri näytteen keskiarvona sekä liukoisuuden päällystetyl-
le rakenteelle asetetut raja-arvot (591/2006). [1: 5, taulukko 2] 

 
Liukoiset pitoisuudet mg/kg keskiarvo (L/S 10) 

 

Cr      Mo       Pb       V       Se        F        Cl
-
       SO4

2- 

 

Näytteiden keskiarvo      2,0      3,8      0,18     0,4     0,1      5,4     1828   15260 
 

Raja-arvo päällystetty     3,0      6,0       1,5      3,0     0,5      50      2400   10000 
 

 
Kromin (Cr), molybdeenin (Mo), lyijyn (Pb), vanadiinin (V), selee-
nin (Se), fluoridin (F) ja kloridin (Cl-) viidestä eri näytteestä saatu-
jen liukoisten pitoisuuksien keskiarvot alittivat asetuksessa 
591/2006 päällystetylle rakenteelle asetetut raja-arvot. [1: 5] 
 
Sulfaatin (SO4

2-) liukoinen pitoisuus ylitti päällystetylle rakenteelle 
asetuksessa 591/2006 asetetun raja-arvon. Sulfaatin haitallisuus 
kyseisessä rakentamiskohteessa on kuitenkin varsin vähäinen, 
alueen sijainnin ollessa korkeusasemaltaan matalassa kohdassa, 
meren vaikutuspiirissä. Liuenneena sulfaatti päätyy sade- ja su-
lamisvesien mukana lopulta Perämereen, jossa sulfaatin vaikutus-
ta ei voitane erottaa meriveden luontaisista pitoisuuksista. [1: 4, 5] 
 
Melu ja tärinä 
Pysäköintialueen rakentamisesta syntyy väliaikaista melua ja tä-
rinää, joka vastaa tavanomaista maarakentamista. [1: 7] 
 
Jätteet 
Toiminnasta ei synny normaalista maarakentamisesta poikkeavia 
jätteitä. [1: 7] 
 
TARKKAILU 
Hakijan mukaan päästötarkkailua ei katsota tarpeelliseksi, sillä 
toiminta ei aiheuta merkittäviä päästöjä ympäristöön. Mahdollisia 
melu- ja pölypäästöjä arvioidaan aistinvaraisesti. [1: 7] 
 
Hakija ilmoittaa toiminnan valvonnasta, tarkkailusta sekä ympäris-
tövahinkojen torjunnasta vastaavan henkilön yhteystiedot Tornion 
ympäristönsuojelulle ennen toiminnan aloittamista. Lisäksi hakija 
pitää kirjaa käytettävien lentotuhkaerien määrästä ja laatii raportin 
lentotuhkan käytöstä, jossa esitetään käytetyn lentotuhkan määrä 
ja laatu, sijoitusalue sekä rakentamisen vaiheet. Raportti toimite-
taan Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle raken-
nustöiden valmistuttua. [1: 7] 
 
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 
Lupahakemuksesta tiedottaminen 
Lupahakemuksesta on kuulutettu 13.11.2013-12.12.2013 Tornion 
kaupungin ilmoitustaululla ja internetissä Tornion kaupungin si-
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vuilla. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Tornion kaupungin-
talolla samana aikana. Hakemuksesta on ilmoitettu Kemi-Tornio 
kaupunkilehdessä 21.11.2013. Hakemuksesta on postitettu 
12.11.2013 kirjeellä tieto toiminnan sijoituspaikan naapurikiinteis-
töjen omistajille sekä niiden kiinteistöjen omistajille, joiden alueel-
le toiminta sijoittuu. 
 
Lausunnot ja muistutukset 
Ympäristölupahakemuksesta on pyydetty lausunto Tornion kau-
pungin kaupunkirakenneyksiköltä 14.11.2013 [6]. Tornion kau-
pungin kaupunkirakenneyksikkö ei antanut lausuntoa. 
 
Vilho Regina ja Väinö Regina ovat pysäköintialueen sijoittumis-
kiinteistön rajanaapurina olevan kiinteistön 851-420-13-73 osa-
omistajina jättäneet ympäristölupahakemuksesta muistutukset [7, 
8]. Ympäristöluvan hakijalta on pyydetty vastinetta muistutuksiin 
13.12.2013 päivätyllä vastinepyynnöllä [9]. 
 
Tornion kaupungin ympäristönsuojelu on pyytänyt ympäristölupa-
hakemukseen liittyen H-Equity Oy:ltä kaksi lisäselvitystä 
26.11.2013 ja 16.1.2014 [10, 11]. 
 
Tornion kaupungin ympäristönsuojelun H-Equity Oy:lle 16.1.2014 
lähettämässä lisäselvityspyynnössä [11] mm. pyydettiin hakijaa 
huomioimaan pysäköintikentän suunnittelussa se, että pysäköinti-
kentän ympärysojan luiskatäytön tuhkakerrosta vasten on oltava 
niin tiivis, että ympärysojasta ei pääse suotautumaan merkityksel-
listä määrää vettä tuhkakerrokseen. Tämän johdosta edellytetään, 
että jos pysäköintialueen ympärysojan pohja jää korkeammalle 
tasolle kuin tuhkakerroksen pohja, niin ympärysojan luiskatäytön 
on oltava tuhkakerrosta vasten kauttaaltaan vähintään 0,5 metriä 
paksu ja vedenläpäisevyydeltään K ≤ 5x10-7 m/s. Jos ympä-
rysojan pohja ulottuu tuhkakerroksen pohjan alapuolelle, niin riit-
tää, että tällaisen luiskatäytön vedenläpäisevyys on K ≤ 1x10-7 
m/s. Lisäksi lisäselvityspyynnössä todettiin mm., että ympäristölu-
vassa tullaan todennäköisesti edellyttämään pysäköintikentän kal-
tevuudeksi vähintään 0,03 ja että asfalttipäällysteen tuhkakerrok-
sen päällä on oltava asetuksen 591/2006 mukainen eli sen tyhjäti-
la saa olla enintään 5 %. Lisäksi sen paksuuden on oltava vähin-
tään ympäristölupahakemuksessa esitetty 50 mm. 
 
 
Hakijan vastine 
Ympäristöluvan hakija ei vastannut Vilho Reginan ja Väinö Regi-
nan muistutuksiin. 
 
Tornion kaupungin ympäristönsuojelun H-Equity Oy:lle 
26.11.2013 lähettämän selvityspyynnön [10] jälkeen hakija toimitti 
Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle piirustuksia, karttoja ja 
suunnitelmia pysäköintialueeseen liittyen [12, 13, 14, 15, 16, 17]. 
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Tornion kaupungin ympäristönsuojelun H-Equity Oy:lle 16.1.2014 
lähettämän toisen lisäselvityspyynnön [11] jälkeen hakija toimitti 
ympäristönsuojelulle 14.2.2014 päivätyn vastineen lisäselvitys-
pyyntöön [18]. Vastineessa on esitetty tarkennuksia pysäköinti-
alueeseen liittyvistä vesienjohtamisrakenteista. Vastineen mu-
kaan tuhkarakenteen alapuolelle rakennetaan tuhkarakennusoh-
jeiden mukaisesti 200 mm paksuinen salaojakerros. Kerrokseen 
asennetaan myös salaojaputket (So 110M) 10 metrin välein, jotka 
liitetään ympäryssalaojiin. Salaojaputkien kaltevuudeksi tulee vä-
hintään 0,4 %. 
 
Ojapainanteen luiskat verhoillaan kauttaaltaan lisäselvityspyyn-
nössä (16.1.2014) mainitun mukaisesti rakenteeseen tulevien 
suotovesien minimoimiseksi. Lisäksi luiskien verhoilulla minimoi-
daan salaojiin muodostuvat, ja sitä kautta olemassa oleviin ve-
sienjohtamisrakenteisiin johdettavat vesimäärät. 
 
Insinööritoimisto PSV Oy:n vuonna 1991 Hellälän ja Karinkorvan 
alueella tekemien pohjatutkimusten mukaan Hellälän alueen 
maaperä on silttistä hiekkamoreenia, jota mahdollisesti voidaan 
käyttää ojapainanteiden luiskaverhoilussa. Maa-aineksen käyttö-
kelpoisuus pitää selvittää infrarakentamisen yleisten laatuvaati-
musten mukaisesti. 
 
Tuhkarakenteen yläpinta rakennetaan tuhkarakennusohjeiden 
mukaisesti 3 % kaltevuuteen. Vastineessa [18] esitettiin, että py-
säköintialueen asfalttipinta rakennettaisiin maisemallisista syistä 1 
% kaltevuuteen, mikä olisi hakijan mukaan riittävää pintakuivatuk-
selle. Vastineen [18] mukaan pysäköintialueen rakenteen yläpin-
nan rakentaminen 3 % kaltevuuteen nostaisi kentän ylintä korke-
ustasoa noin 60 cm, jolloin se nousisi Näätsaarentien yläpuolelle. 
 
Kentän yläpinnan muotoilu tehdään tuhkarakenteen päälle tule-
valla murskeella, jolloin sen kerrospaksuus vaihtelee. Tuhkara-
kennekerroksen paksuus tulee myös vaihtelemaan rakenteen 
yläpinnan kaltevuusvaatimuksen (3 %) takia. Tuhkarakenteen 
alapinta rakennetaan samaan kaltevuuteen salaojakerroksen ja 
siinä olevien salaojien kanssa. Tuhkarakenne suunnitellaan siten, 
että sen kokonaismäärä (9 500 t) pysyy entisellään, jolloin sen 
paksuudeksi tulee keskimäärin 950 mm. Tuhka- ja murskeraken-
teen suunnittelussa otetaan huomioon kantavuus- ja routamitoi-
tus. 
 
Pysäköintialueen asfalttipäällyste rakennetaan lisäselvityspyyn-
nössä (16.1.2014) mainitun mukaisesti. 
 
Lisäksi vastineessa lisäselvityspyyntöön on esitetty laskelmia py-
säköintialueella syntyvistä vesimääristä, muualta nykyisiin vesien-
johtamisrakenteisiin johdettavista vesimääristä sekä nykyisten ve-
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sienjohtamisrakenteiden vedenvälityskapasiteetista. Näiden las-
kelmien perusteella vastineessa todetaan, että vesimäärien muo-
dostumisen lähtökohtana pidetyllä mitoitussateella 125 l/s/ha eli 
kerran kahdessa vuodessa toistuvalla 10 minuutin rankkasateella 
syntyvä virtaama ylittää nykyisten vesienjohtamisrakenteiden ve-
denvälityskapasiteetin hetkellisesti. Tällöin piha-alueella olevaan 
pintavesikaivoon ja kokoojakaivoon tulee enemmän hulevesiä, 
kuin niistä purkautuu. Kaivoista lähtevien purkuputkien vedenväli-
tyskapasiteetin käydessä riittämättömäksi, syntyy padotusta, jol-
loin vesi alkaa nousta kaivoissa ja kaivoihin tulevissa putkissa. 
Sateen tauottua kaivot ja putket tosin tyhjenevät hyvin nopeasti. 
 
Rankkasateella on mahdollista, että nykyisiin vesienjohtamisra-
kenteisiin tulee hetkellisesti niin suuri vesimäärä, että sadevedet 
mahdollisesti nousisivat jopa pysäköintialueen tuhkarakenteeseen 
asti. Tämä voidaan estää asentamalla salaojavesien purkuputken 
160M päähän pallopadotusventtiili, joka sulkee putken pään kun 
vesi nousee kaivossa. Tällöin vedennousu vesienjohtamisraken-
teissa saadaan rajattua nykyiseen kaivoon, johon pysäköintialu-
een salaojavedet puretaan. 
 
Tarkastelun perusteella pysäköintialueen ojapainanteet riittävät 
rankkasateella syntyvien pintavesimäärien johtamiseen. Lisäksi 
ojapainanteiden vuoraaminen tiiviillä (heikosti vettä johtavalla) 
maa-aineksella pitää salaojiin syntyvät vesimäärät hyvin pieninä. 
 
Tarkastus kohteessa 
Ympäristönsuojelusihteeri ja vs. ympäristötarkastaja tarkastivat 
suunnitellun pysäköintikentän alueen ja ympäristön 21.11.2013. 
Tarkastuksella oli läsnä lisäksi Jorma Heininen Insinööritoimisto 
Rak-Tor Oy:stä ympäristöluvan hakijan edustajana. Tarkastuksel-
la Jorma Heininen selvitti ja tarkensi rakennettavan pysäköintialu-
een suunnitteluperiaatteita. Jorma Heinisen mukaan alueelta, jo-
hon pysäköintikenttä rakennetaan, tullaan ensin siirtämään maata 
jonkin verran pois. Kenttä tulee nousemaan jonkin verran alueen 
nykyiseen korkeuteen verrattuna, mutta sitä ei kuitenkaan aiota 
rakentaa kentän vieressä kulkevaa Näätsaarentietä korkeammal-
le. 
 
Pysäköintikentän ympärille rakennetaan salaojat, joilla pyritään 
estämään pohjaveden mahdollinen nousu rakenteeseen. Salaojis-
ta vedet johdetaan yhden hulevesikaivon kautta toiseen hule-
vesikaivoon, josta vedet johdetaan putkella kiinteistön 851-420-
13-68 poikki kiinteistön 851-420-876-1 puolella sijaitsevalle ranta-
törmälle. Kentältä pintavaluntana tulevat vedet on puolestaan tar-
koitus ohjata kentän ympärille rakennettavaan avo-ojaan, joka yh-
tyy olemassa olevaan Näätsaarentien tienvarsiojaan. 
 
Tarkastuksella tarkasteltiin päällisin puolin vesien johtumisreittiä 
suunnitellun pysäköintialueen ympäristössä. Nykyisin maanpin-
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nan muodot suunnitellun kentän ympärillä ovat sellaiset, että pin-
tavesiä kertyy toisaalta kentän laitamille (paikallisesti alavimpaan 
kohtaan kentän länsi-lounaislaidalle) ja toisaalta kentän vierei-
seen Näätsaarentien maantieojaan – joka nykyisin virtaussuun-
nassaan pohjoiseen päättyy Näätsaarentien ja hakemuksessa [1: 
liite 3] esitetyn pysäköintialueen tulotien risteyksen luo niin, että 
kyseisessä ojan päässä ei ole rumpuja teiden ali mihinkään suun-
taan, vaan ojaan päätyneitä vesiä kertyy kyseiseen ojan päähän. 
 
VIRANOMAISEN RATKAISU 
Ympäristölautakunta tutkii hakemuksen. Lautakunta myöntää H-
Equity Oy:lle ympäristöluvan lentotuhkan hyödyntämiseen suunni-
tellun pysäköintialueen pohjarakenteessa kiinteistöillä 851-420-
13-61, 851-420-13-63 ja 851-420-59-4. 
 
Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksessa ja siihen liitetyissä asia-
kirjoissa [1, 12, 13, 14, 16, 17, 18] esitetyn mukaisesti ja kuitenkin 
seuraavia lupamääräyksiä noudattaen (siinäkin tapauksessa, että 
hakemuksessa ja siihen liitetyissä asiakirjoissa esitetty olisi ristirii-
dassa lupamääräysten kanssa). 
 
LUPAMÄÄRÄYKSET (YSA 19 §) 
 
Tuhkan hyötykäyttö ja varastointi 
 
1. Kiinteistöille 851-420-13-61, 851-420-13-63 ja 851-420-59-4 

rakennettavan pysäköintialueen pohjarakenteessa voidaan 
hyödyntää Tornion Voima Oy:n Röyttän voimalaitokselta pe-
räisin olevaa tuhkaa siten, että tuhkakerroksen paksuus on 
enintään 950 mm. Kentän rakenteessa saa käyttää tuhkaa 
enintään 9500 tonnia. Tuhkakerroksen ala- ja yläpuolelle tulee 
asentaa suodatinkangas hakemuksen mukaisesti ja tuhkaker-
roksen päälle puhtaat rakennekerrokset ja kestopäällyste. 
(YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43, 45 §; JL 5, 8, 13, 28, 29, 31 §; VNA 
179/2012 12 §) 
 

2. Pysäköintialueen rakenteessa voidaan hyödyntää tuhkaa, jon-
ka koostumus sekä haitta-aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet 
ovat muiden aineiden osalta enintään asetuksen 403/2009 (eli 
myös asetuksen 591/2006) liitteen 1 kohdassa 2 esitettyjen ra-
ja-arvojen mukaiset, mutta sulfaatin ja molybdeenin osalta yk-
sittäisten tuhkanäytteiden liukoisuudet ovat enintään seuraa-
vat: sulfaatti 20000 mg/kg k-a ja Mo 9 mg/kg k-a. 
 
Rakentamiseen käytettävästä lentotuhkaerästä on ennen toi-
minnan aloittamista otettava asetuksen 403/2009 mukaisen 
liitteen 2 kohdan 2.1 mukaisesti kokoomanäyte, josta on tutkit-
tava tämän asetusliitteen kohdan 2.2 mukaisesti seuraavien 
aineiden liukoisuudet: sulfaatti, kloridi, Mo, Cr ja V. Tulokset 
tulee esittää Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomai-
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selle ennen tuhkatäytön aloittamista. (YSL 43, 45, 46 §; JL 5, 
12, 13, 29 §; VNA 591/2006; VNA 403/2009) 
 

3. Tuhkan varastointia rakennuspaikalla tulee välttää. Jos tuhkaa 
joudutaan välivarastoimaan rakennuspaikalla, tulee varastoin-
nin tapahtua päällystetyllä tai muutoin riittävästi suojatulla alu-
eella ja tuhkakasat tulee peittää ja suojata niin, että ne eivät 
pääse pölyämään, sadevedet eivät pääse huuhtelemaan ka-
soja eikä kasoilta pääse valumia ympäristöön. Jos tuhkaa on 
tarpeen varastoida yli kolme päivää, siitä on ilmoitettava Tor-
nion kaupungin ympäristönsuojelulle viimeistään varastoinnin 
alkaessa. Varastoitavan tuhkan on oltava laadultaan pysäköin-
tikentän rakentamiseen soveltuvaa. Kentän valmistumisen jäl-
keen alueelle mahdollisesti jääneet tuhkat tulee toimittaa 
asianmukaiseen käsittelyyn viikon kuluessa kentän valmistu-
misesta. (YSL 7, 8, 42, 43, 83 §; JL 13, 122 §) 
 

4. Luvan saajan on nimettävä rakennushankkeelle asiantunteva 
valvoja, joka vastaa siitä, että eri työvaiheet tehdään hake-
muksen ja tämän päätöksen lupamääräysten mukaisesti. Val-
vojan yhteystiedot on toimitettava Tornion kaupungin ympäris-
tönsuojelulle tiedoksi ennen töiden aloittamista. Tiedoissa ta-
pahtuvista muutoksista on ilmoitettava välittömästi kaupungin 
ympäristönsuojelulle. (YSL 46, 83 §; YSA 30 §; JL 141 §) 
 

5. Luvan saajan on ilmoitettava Tornion kaupungin ympäristön-
suojelulle rakennustöiden aloittamisesta ja lopettamisesta. 
(YSL 83 §; JL 122 §) 
 

6. Luvan saajan on sovittava Tornion kaupungin ympäristönsuo-
jelun kanssa lopputarkastuksen pitämisestä heti pysäköinti-
alueen valmistuttua. (YSL 43, 46, 83 §; VNA 179/2012 13 §) 

 
Päästöt ja niiden estäminen 
 
7. Toiminnasta ei saa aiheutua tuhkan leviämistä rakennuskoh-

teen ulkopuolelle. Tuhkan pölyäminen on estettävä asianmu-
kaisilla suojauksilla sekä toimintaan soveltuvilla työmenetelmil-
lä. Epäedullisissa tuuliolosuhteissa pölyäviä työvaiheita tulee 
välttää kokonaan. Toiminnan johdosta ilman epäpuhtaudet ei-
vät saa ylittää ilman laatua koskevan valtioneuvoston asetuk-
sen (38/2011 4 §) mukaisia raja-arvoja pysäköintikentän sijain-
tikiinteistöjen ulkopuolella: sallittu hengitettävien hiukkasten 

(PM10) enimmäispitoisuus on 50 g/m3 24 tunnin keskiarvona. 
Tarvittaessa ilman hiukkaspitoisuus mahdollisessa häiriinty-
vässä kohteessa on varmistettava mittauksin (ILA 13 §) (YSL 
4, 5, 7, 42, 43 §; NaapL 17 §; ILA 4, 13 §) 
 

8. Jos tuulen tai sateen vaikutuksesta tai muusta syystä voi ai-
heutua tuhkan tai tuhkan kuormittaman veden leviämistä ym-
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päristöön tai merkittävää haittaa lähistöllä asuville tai ympäris-
tölle, niin tuhkan käsittely tai muu ympäristöä rasittava toiminta 
on keskeytettävä ja on ryhdyttävä tarvittaviin suojaustoimiin, 
jotta estetään tuhkan tai muun haittaavan päästön leviäminen 
ilman tai veden mukana. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43 §; JL 13 §; 
NaapL 17 §) 
 

9. Tuhkan kuljetus rakennuspaikalle tulee tapahtua suljetuissa 
kuljetusvälineissä tai hyvin peitettynä. Kuljetus- ja siirtokalus-
ton puhtaudesta on huolehdittava asianmukaisesti siten, että 
ajoneuvojen rakenteiden mukana ei leviä pölyä tai muita epä-
puhtauksia ympäristöön. Mikäli tuhkaa kuormausten ja käsitte-
lyn aikana leviää käsittelyalueen ulkopuolelle, tulee likaantu-
neet alueet puhdistaa välittömästi. (YSL 42, 43 §; JL 13 §; 
VNA 179/2012 11 §; NaapL 17 §) 
 

10. Tuhkakerros tulee sijoittaa vähintään 70 cm pohjaveden pin-
nan ylimmän korkeuden yläpuolelle ja tarvittaessa ylemmäksi-
kin niin, että tuhkakerroksen alapuolisista salaojista saadaan 
kaikissa pohjavesiolosuhteissa johdettua vedet hule-
vesikaivoon, niin että pohjaveden pinta ei milloinkaan ulotu 
tuhkakerrokseen asti. (YSL 4, 5, 8, 42, 43 §) 
 

11. Pysäköintikentän ympärille ja tuhkakerroksen alapuolelle on 
rakennettava salaojaputkin varustettu salaojakerros. Tuhkara-
kenteen alapuolisen salaojakerroksen on oltava 200 mm pak-
su ja se on ympäröitävä suodatinkankaalla, joka riittävästi es-
tää salaojaa mahdollisesti tukkivan aineen pääsyn salaojaker-
rokseen. Kerroksessa salaojaputket tulee asentaa 10 m välein 
ja ne on liitettävä ympäryssalaojiin. Salaojaputkien kaltevuus 
on oltava vähintään 0,4 %. Salaojavesien purkuputken päähän 
on asennettava padotusventtiili, joka sulkee putken pään niin, 
että vettä ei pääse virtaamaan salaojaan hulevesikaivosta, jo-
hon vedet salaojista johdetaan,  jos vesi hulevesikaivossa jos-
sakin tilanteessa nousee salaojan purkuputken pään tasalle. 
(YSL 4, 5, 8, 42, 43 §) 
 

12. Tiivistetty tuhkakerros tulee peittää murskekerroksella sitä mu-
kaa kun tiivistys etenee niin, että avoimen tuhkakerroksen 
osuus on aina mahdollisimman pieni. (YSL 42, 43 §; JL 13 §) 
 

13. Tuhkarakenteen sisältävä kenttä tulee päällystää tiiviillä asfal-
tilla mahdollisimman pian. Kenttään saa olla sijoitettuna tuh-
kaa ilman vedenpitävää päällystettä tai muuta suojausta enin-
tään 10 viikkoa. Asfalttipäällysteen tuhkakerroksen päällä on 
oltava asetuksen 591/2006 mukainen eli sen tyhjätila saa olla 
enintään 5 %. Lisäksi sen paksuuden on oltava vähintään 50 
mm. (YSL 4, 5, 42, 43 §; JL 13 §) 
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14. Kentän pinta tulee muotoilla ja kallistaa reunoille siten, että 
kentälle ei jää sadevesiä lammikoitumaan ja että sade- ja su-
lamisvedet eivät valu tuhkatäytön läpi, vaan ohjautuvat kentän 
ulkopuolelle. Pysäköintikentän päällysteen pinnan kaltevuuden 
sekä tuhkarakenteen yläpinnan kaltevuuden on oltava vähin-
tään 2 %. (YSL 4, 5, 8, 42, 43 §; JL 13 §) 
 

15. Pysäköintikentän ympärysojan luiskatäytön tuhkakerrosta vas-
ten on oltava niin tiivis, että ympärysojasta ei pääse suotautu-
maan merkityksellistä määrää vettä tuhkakerrokseen. Tämän 
vuoksi edellytetään, että jos pysäköintialueen ympärysojan 
pohja jää korkeammalle tasolle kuin tuhkakerroksen pohja, 
niin ympärysojan luiskatäytön on oltava tuhkakerrosta vasten 
kauttaaltaan vähintään 0,5 metriä paksu ja vedenläpäisevyy-
deltään K ≤ 5x10-7 m/s. Jos ympärysojan pohja ulottuu lento-
tuhkakerroksen pohjan alapuolelle, niin riittää, että tämän pak-
suisen luiskatäytön vedenläpäisevyys on K ≤ 1x10-7 m/s. Luis-
katäyttö tuhkakerrosta vasten voi olla paksuudeltaan edellä 
mainitusta poikkeava, kunhan sen kyky läpäistä vettä on enin-
tään edellä mainitun luiskatäyttö-rakenteen kaltainen. (YSL 4, 
5, 8, 42, 43 §; JL 13 §) 
 

16. Ympäristölle haitallisten aineiden pääsy maaperään sekä poh-
ja- ja pintavesiin on estettävä tehokkaasti. Jos alueella on tar-
peen säilyttää työkoneiden polttoaineita tai muuta mineraaliöl-
jyä tai muuta kemikaalia, joka voi aiheuttaa maaperän tai ve-
den pilaantumista, siitä on etukäteen ilmoitettava Tornion kau-
pungin ympäristönsuojelulle ja näitä sisältävillä astioilla on ol-
tava Tornion kaupungin ympäristönsuojelun hyväksymät suo-
jakaukalot. Jos toiminta-alueella säilytetään tällaisia nestemäi-
siä kemikaaleja, niin toiminta-alueella on oltava käytettävissä 
öljynimetysvillaa tai turvetta tai muuta imeytysainetta sekä va-
lumien talteenottoa varten astioita ja muita välineitä. (YSL 4, 5, 
7, 8, 21, 42, 43, 45 §; JL 13, 29 §; Johtos 11 §) 

 
Tarkkailu 
 
17. Tuhkasta mahdollisesti ympäristöön liukenevia haitta-aineita 

on seurattava ottamalla vesinäytteet hulevesikaivosta, johon 
johdetaan vedet pysäköintialueen salaojista [1: liite 3 ”Asema-
piirros”], sen kiinteistön 851-420-13-68 rantatörmällä (kiinteis-
tön 851-420-876-1 puolella) sijaitsevan purkuputken päästä 
[12], johon hulevedet edelleen johdetaan em. hulevesikaivosta 
(muiden hulevesikaivojen kautta), sekä liitekartassa B esitetys-
tä kohdasta A ojasta, joka sijaitsee Näätsaarentien itäpuolella, 
pysäköintialueen kohdalta Näätsaarentien ali menevältä oja-
rummulta noin 30 metriä etelään sijaitsevasta kahden ojan ris-
teyskohdasta isomman ojan puolelta. Näytteet on otettava en-
simmäisen kerran ennen pysäköintialueen rakentamisen al-
kamista, uudestaan sillä viikolla, kun puolet tuhkarakenteesta 
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on rakennettu sekä sillä viikolla, kun kentän tuhkarakenne 
saavuttaa täyden paksuutensa. Tämän jälkeen näytteet on 
otettava vuosittain toukokuussa sekä lokakuussa (kun pohja-
vedet tavallisesti ovat korkealla lumen sulamisen tai sateiden 
johdosta). 
 
Vesinäytteistä on analysoitava ainakin sulfaatti-, kloridi-, Mo-, 
Cr- ja V-pitoisuudet, pH ja sähkönjohtavuus. Toiminta-alueelta 
pääsevien vesien johdosta ei saa aiheutua seuraavien pitoi-
suuksien toistuvaa ylitystä vesinäytteissä, jotka on otettu koh-
dasta A ja rantatörmällä sijaitsevan purkuputken päästä: sul-
faatti 600 mg/l, kloridi 4 g/l, Mo 20 µg/l, Cr 8 µg/l, V 6 µg/l ja 
pH 8,6. Jos jokin näistä raja-arvoista ylittyy, niin on otettava 
uudet vesinäytteet kuukauden sisällä ja toiminnanharjoittajan 
on esitettävä Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle toimet, 
joilla kuormitusta vesiin voidaan vähentää. Jos jokin edellä 
mainituista raja-arvoista ylittyy hulevesikaivosta rantatörmälle 
johtuvan putken päästä otetussa vesinäytteessä, niin uudet 
vesinäytteet on otettava sekä putken päästä että putken pään 
edustalta merestä, meren pohjalta. Jos taas jokin edellä maini-
tuista raja-arvoista ylittyy vesinäytteessä, joka on otettu Näät-
saarentien toisella puolella sijaitsevasta kahden ojan risteys-
kohdasta eli liitekartalla [B] esitetystä kohdasta A, niin uudet 
vesinäytteet on otettava sekä liitekartalla [B] esitetystä koh-
dasta A että Haukiojasta kohdasta B ojaveden pohjakerrok-
sesta. 
 
Vesinäytteiden tulokset ja tieto näytteiden täsmällisistä otto-
paikoista on toimitettava Tornion kaupungin ympäristönsuoje-
luviranomaiselle heti tulosten valmistuttua, viimeistään kuuden 
viikon kuluttua näytteenotosta. Jos toiminnanharjoittaja pitää 
tämän määräyksen mukaista tarkkailua epätarkoituksenmu-
kaisena, niin se voi perustellusta syystä esittää Tornion kau-
pungin ympäristönsuojeluviran-omaisen hyväksyttäväksi toi-
senlaisen tarkkailuohjelman, jolla muutetaan tämän määräyk-
sen mukaista tarkkailua. (YSL 5, 42, 43, 46, 83 §) 
 

18. Tarkkailujen yksityiskohdista tulee tarvittaessa sopia Tornion 
kaupungin ympäristönsuojelun kanssa. Tornion kaupungin 
ympäristönsuojelu voi antaa täsmentäviä määräyksiä mittauk-
sista ja muusta tarkkailusta. (YSL 21, 43, 46 §; Johtos 11 §) 

 
Meluntorjunta 
 
19. Pysäköintialueen rakentamisesta ei saa aiheutua normaalia 

maarakennustoimintaa enempää melua tai tärinää. Tarvittaes-
sa melua on tarkkailtava ja tarpeeton melu on estettävä. Ra-
kentamisesta ja tuhkan hyödyntämisestä ei saa aiheutua me-
lua klo 22-7. Tämän toiminnan johdosta ekvivalenttimelutaso 
ei saa ylittää klo 7-22 välisenä aikana minään viiden tunnin 
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jaksona arvoa 55 dBA minkään asumiseen käytettävän kiin-
teistön pihalla. Jos on aihetta epäillä, että toiminnasta aiheu-
tuu tämän raja-arvon ylittävää melua, toiminnanharjoittajan on 
varmistettava melutaso häiriintyvissä kohteissa melumittauk-
sin. Mittausten tekijällä tulee olla riittävä kokemus ja asiantun-
temus melumittauksista. Tornion kaupungin ympäristönsuojelu 
voi antaa täsmentäviä määräyksiä melumittauksista. Mikäli 
em. melutaso ylittyy, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin 
meluhaitan vähentämiseksi. (YSL 4, 5, 21, 43, 46, 83 §; 
NaapL 17 §; VNp 993/1992 2 §; Johtos 11 §) 

 
Jätteet 
 
20. Mikäli alueelle tuodaan jätettä tai muuta ainetta, jonka vas-

taanottoa ei ole sallittu, on aine viipymättä toimitettava sellai-
seen käsittelypaikkaan, jolla on voimassa oleva lupa kyseisen 
jätteen tai aineen vastaanottoon. (YSL 42, 43, 45 §; JL 5, 28, 
29 §) 
 

21. Pysäköintialueen rakentaminen ja tuhkan hyödyntäminen tulee 
suorittaa siten, että toiminnasta syntyy mahdollisimman vähän 
jätettä. Jätteistä ei saa aiheutua epäsiisteyttä eikä haittaa ym-
päristölle tai terveydelle. Toiminnassa syntyvät jätteet on va-
rastoitava lajinsa ja laatunsa mukaan asianmukaisesti. Hyöty-
käyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava lu-
valliseen kyseisen jätelajin vastaanottopaikkaan tai muuten 
asianmukaisesti hyödynnettäväksi. Jätehuollossa tulee nou-
dattaa Tornion kaupungissa voimassa olevia jätehuoltomäärä-
yksiä. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voidaan toi-
mittaa kaatopaikalle, mikäli ne eivät ole vaarallisia jätteitä. 
(YSL 4, 5, 42, 43, 45 §; JL 5, 8, 13, 15, 28, 29, 72 §; JHM) 
 

22. Jos toiminnassa syntyy vaarallista jätettä, tällaiset jätteet on 
kerättävä kukin jätelaji sille merkittyyn omaan, tiiviiseen asti-
aansa. Kaikkien vaarallisten jätteiden varastointi on tehtävä tii-
vispohjaisessa, reunakorokkein varustetussa, katetussa varas-
tossa, niille selvästi merkityssä paikassa, erillään muista jät-
teistä. Varaston pohjan ja reunakorokkeiden tulee toimia al-
taana, joka estää vaarallisten jätteiden pääsyn maaperään, jos 
jätteen astiaan tulee vuoto. Vaaralliseen jätteeseen ei saa se-
koittaa muuta ainetta eikä eri vaarallisten jätteiden laatuja saa 
sekoittaa keskenään. Vaaralliset jätteet on toimitettava asian-
mukaisen luvan saaneelle vastaanottajalle. Toimitettaessa 
vaarallisia jätteitä niiden vastaanottajalle on huolehdittava sii-
tä, että jätteet on pakattu ja merkitty asianmukaisesti sekä teh-
tävä siirtoasiakirja. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43, 45 §; JL 6, 12, 13, 
15, 16, 17, 28, 29, 72, 118, 120, 121 §; VNA 179/2012 7, 8, 9, 
24 §; JHM 18, 19, 20 §) 

 
Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet 
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23. Öljy- tai kemikaalivuodon tai muun ympäristön pilaantumisen 

vaaraa aiheuttavan tapahtuman (kuten melua tai muuta pääs-
töä ympäristöön lisäävän häiriön) sattuessa, on välittömästi 
ryhdyttävä torjuntatoimenpiteisiin, joilla vaara pilaantumisen 
leviämisestä saadaan poistettua. Häiriöstä johtuvaa päästöä 
aiheuttava toiminta on keskeytettävä heti ja häiriö on korjatta-
va ennen toiminnan jatkamista. Jos toiminnanharjoittaja ei itse 
kykene varmuudella torjumaan maaperän tai pohjaveden pi-
laantumista, tulipaloa tai muuta vaaratilannetta, sen on hälytet-
tävä pelastuslaitos apuun. Öljyvahingosta on ilmoitettava vii-
pymättä pelastuslaitokselle. 
 
Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava maaperän tai 
pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääs-
töistä Lapin ELY-keskukselle ja Tornion kaupungin ympäris-
tönsuojelulle (puhelinnumerot v. 2014: Lapin ELY, öljyvahingot 
0295 037 447/0295 037 407, muut kemikaalivahingot 0295 
037 476/0295 037 573, vaihde 0295 037 000; Tornion kau-
pungin ympäristönsuojelu, ympäristönsuojelusihteeri 040 
7703239, ympäristötarkastajat 050 5664195/0400 696756, 
ympäristöpäällikkö 040 7555891). 
 
Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle on ilmoitettava myös, 
jos toiminnassa aiheutuu muuta tavanomaista suurempaa 
päästöä tai vaaraa ympäristölle. Työmaalla tulee olla näkyvillä 
pelastuslaitoksen ja ympäristöviranomaisten yhteystiedot niin, 
että nopea tiedottaminen näille onnistuu. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 
43, 62, 75, 76, 83 §; YSA 30 §; JL 13 §) 
 

24. Palonalkujen sammuttamista varten on oltava alkusammutus-
kalustoa, jonka toiminta on varmistettu. Vuotona ympäristöön 
päässeet aineet, jotka voivat aiheuttaa haittaa, on kerättävä 
välittömästi talteen ja toimitettava niiden laadun edellyttämään 
hyväksyttyyn käsittelyyn. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43, 62, 75, 76, 83 
§; YSA 30 §; JL 13 §) 

 
Kirjanpito ja raportointi 
 
25. Luvan saajan on pidettävä kirjaa tuhkan käytöstä. Kirjanpidos-

ta on selvittävä ainakin seuraavat asiat: 
- pysäköintialueen rakentamisen päivittäinen edistyminen ja 

työaikaiset sääolot (maininnat tuulisuudesta, sateen mää-
rästä ja onko lämpötila yli vai alle 0 °C), valmistuneet ra-
kenteet ja rakennekerrosten paksuudet sekä rakentee-
seen käytetyn tuhkan määrä, tuhkan laatu ja alkuperä; 

- yhteenveto käytettyjen tuhkaerien kokoomanäytteiden tu-
loksista; 

- jos havaitaan hyötykäyttöön soveltumattomia tuhkaeriä, 
niiden määrä, laatu ja toimituspaikka; 
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- tuhkan tarkka sijoitusalue ja tuhkarakenteiden tarkka si-
jainti; 

- pysäköintikentän rakennustekninen toteutus; 
- kuvaus käytetyistä työmenetelmistä; 
- tuhkan käsittelyn ja pysäköintikentän rakentamisen aikai-

set poikkeus- ja häiriötilanteet ja niiden johdosta tehdyt 
toimenpiteet sekä vastaavien tilanteiden toistumisen es-
tämiseksi tehdyt toimet; 

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

tuspaikat ja -ajat sekä jätteenkuljettajat. 
Tästä kirjanpidosta on toimitettava raportti Tornion kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kahden kuukau-
den kuluttua pysäköintikentän valmistumisesta. (YSL 43, 46, 
83 §; JL 118, 122 §) 
 

26. Edellä mainittu kirjanpito on pyydettäessä esitettävä Tornion 
kaupungin ympäristönsuojelulle ja se on säilytettävä vähintään 
kymmenen vuotta. (YSL 43, 46, 83 §; JL 12, 118, 119, 120, 
122 §) 
 

27. Toiminnanharjoittajan on nimettävä henkilö[t], jo[t]ka vas-
taa[vat] toiminnan suunnittelusta, valvonnasta, tarkkailusta, 
kirjanpidosta ja ympäristövahinkojen torjunnasta. Tä-
män/näiden henkilö[ide]n ajantasaiset yhteystiedot on ilmoitet-
tava Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle. (YSL 46, 83 §; 
YSA 30 §; JL 141 §) 

 
Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 
 
28. Mikäli toimintaa aiotaan muuttaa olennaisesti, toiminnanhar-

joittaja vaihtuu tai ympäristöluvan mukaista toimintaa ei käyn-
nistetä, siitä on ilmoitettava Tornion kaupungin ympäristönsuo-
jeluviranomaiselle hyvissä ajoin ennen muutoksen tapahtumis-
ta. Yllättäen sattuvasta muutoksesta on ilmoitettava viimeis-
tään sen tapahtuessa. Olennainen muutos voi olla esimerkiksi 
sijoitettavan tuhkan laadussa tai sen käyttömäärässä tapahtu-
va muutos tai pysäköintikentän rakenteisiin vaikuttava muutos 
tai muu ympäristön pilaantumisriskiin vaikuttava muutos. Mikäli 
toiminta muuttuu tai olennaisesti laajenee, on toiminnalle tar-
vittaessa haettava uusi ympäristölupa. (YSL 43, 46, 81, 83 §; 
YSA 30 §; JL 122 §) 
 

29. Pysäköintialueen valmistuttua on sen ympäristö siistittävä vii-
pymättä ja toiminnasta jääneet jätteet toimitettava hyväksyttä-
vään vastaanottoon. Luvan saajan on sovittava lopputarkas-
tuksen pitämisestä valvontaviranomaisen edustajan (Meri-
Lapin ympäristöpalvelut) kanssa viimeistään sillä viikolla, kun 
pysäköintialue on valmistunut. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43, 45, 81, 
83 §; YSA 30 §; JL 13, 28, 72, 73, 122 §; VNA 179/2012 13 §) 
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30. Toiminnan lopettamiseen eli kyseisen pysäköintikentän käy-

töstä poistoon liittyvistä toimista ja lopettamisen jälkeisestä 
ympäristön tilan tarkkailusta, mahdollisesta maaperän pilaan-
tumisen selvittämisestä ja jätteitä koskevista toimista tulee laa-
tia suunnitelma, joka tulee toimittaa hyvissä ajoin, viimeistään 
neljä kuukautta ennen toiminnan lopettamista Tornion kau-
pungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, 83, 90 §) 

 
Jätteen käsittelytoiminnan vakuus 
 
31. Luvanhaltijan on ennen toiminnan aloittamista asetettava jät-

teen käsittelytoimintaa varten vähintään 28000 euron vakuus 
tämän ympäristöluvan valvontaviranomaisena toimivan Meri-
Lapin ympäristölautakunnan eduksi, jotta varmistetaan asian-
mukainen jätehuolto, tarkkailu ja toiminnan lopettamisessa tai 
sen jälkeen tarvittavat toimet (YSL 43a §). Vakuudeksi hyväk-
sytään pantattu talletus, takaus tai vakuutus (YSL 43c §). Va-
kuus on asetettava ennen tuhkan käsittelyn aloittamista ja sen 
on oltava voimassa vähintään siihen asti, kun viisi vuotta on 
kulunut tämän luvan mukaisen pysäköintialueen valmistumi-
sesta. Tarvittaessa valvontaviranomainen voi määrätä uudella 
päätöksellä vakuudesta ja sen määrästä. (YSL 43a, 43b, 43c 
§) 

 
 
Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta ja sii-
hen liittyvä vakuus 
 
32. Toiminta voidaan aloittaa tätä lupapäätöstä noudattaen mah-

dollisesta muutoksenhausta huolimatta, jos H-Equity Oy on 
asettanut edellä mainitun vakuuden lisäksi erillisen 28000 eu-
ron vakuuden tämän ympäristöluvan valvontaviranomaisena 
toimivan Meri-Lapin ympäristölautakunnan eduksi. Vakuudeksi 
hyväksytään pantattu talletus, takaus tai vakuutus (YSL 43c 
§). Tämä vakuus on ympäristönsuojelulain 101 §:n mukainen 
vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen 
kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Vakuus 
on asetettava ennen toiminnan alkamista ja vakuuden voi-
massaoloa on jatkettava viimeistään kolme kuukautta ennen 
edellisen vakuuskauden päättymistä. Vakuuden määrän pitää 
koko ajan olla vähintään sen verran, että se vastaa kustan-
nuksia, joita toiminnan lopettaminen aiheuttaisi. Jos toiminta 
muodostuu sellaiseksi, että nämä kustannukset ovat oletetta-
vasti yli 28000 euroa, toiminnanharjoittajan on kasvatettava tä-
tä vakuutta vastaavasti. Tämän vakuuden Tornion kaupungin 
ympäristönsuojelusihteeri tai hänen esimiehensä voi vapaut-
taa, kun toimintaa koskeva ympäristölupapäätös on saanut 
lainvoiman. Tarvittaessa valvontaviranomainen voi määrätä 
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uudella päätöksellä vakuudesta ja sen määrästä. (YSL 43a, 
43b, 43c, 101 §) 

 
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTA-
MINEN 
 
Päätöksen voimassaolo 
Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi ja vain tässä luvassa 
määritetyllä sijoituspaikalla. Mikäli toiminta olennaisesti muuttuu 
tai laajenee, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. (YSL 52, 
55 §) 
 
Lupamääräysten tarkistaminen 
Lupaviranomainen voi määrätä tekemään hakemuksen lupamää-
räysten tarkistamiseksi tai tarkistaa lupaehtoja, jos toiminta muut-
tuu tai jos on aihetta epäillä, että tässä luvassa annetut ehdot ei-
vät ole riittävät estämään luonnon vahingollista muuttumista, vaa-
raa terveydelle, viihtyisyyden melkoista vähenemistä tai muuta 
näihin rinnastettavaa edun loukkausta. Lupaviranomainen voi 
määrätä tekemään hakemuksen lupamääräysten tarkistamiseksi 
tai tarkistaa lupaehtoja myös, jos se on tarpeen toiminnan tarkkai-
lemiseksi tai jos annetut määräykset eivät perustu parhaaseen 
käyttökelpoiseen tekniikkaan ja ympäristön kannalta parhaaseen 
käytäntöön. Ehtoja voidaan myös lieventää tai vähentää, jos 
huomataan, että vahingolliset ympäristövaikutukset saadaan riit-
tävästi estettyä väljemminkin ehdoin. (YSL 4, 42, 43, 46, 55, 58 §) 
 
Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen 
 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla 
tämän luvan määräyksiä ankarampia tai luvasta poikkeavia sään-
nöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta tä-
män luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §) 
 
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 
Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 
 
H-Equity Oy on hakenut ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaista 
lupaa aloittaa ympäristölupapäätöksen mukainen toiminta muu-
toksenhausta huolimatta. Meri-Lapin ympäristölautakunta katsoo, 
että tuhkan hyödyntäminen pysäköintialueen pohjarakenteessa 
voidaan aloittaa tätä lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muu-
toksenhausta huolimatta, kun lupamääräyksen 32 mukainen va-
kuus on asetettu. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätök-
sen täytäntöönpanon. (YSL 101, 101a §) 
 
RATKAISUN PERUSTELUT (YSL 52 §) 
 
Lupaharkinnan perusteet 
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Ympäristölautakunta katsoo tämän hetkisen tiedon mukaan, että 
kun toimintaa harjoitetaan lupahakemuksessa ja tässä päätök-
sessä esitetyllä tavalla lupamääräyksiä noudattaen, toiminta täyt-
tää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen 
asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuoje-
lulaissa ja sen nojalla on säädetty. Edellä mainitun perusteella 
ympäristölupa myönnetään. (YSL 41 §) 
 
Luvan myöntämisen edellytykset 
 
Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lu-
pamääräykset huomioon ottaen, aiheudu terveyshaittaa, merkittä-
vää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän, pohjave-
den tai meren pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huo-
nontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän 
muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-
alueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille. (YSL 42 §) 
 
Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Toiminta on 
sijoitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön pilaan-
tumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä. 
(YSL 42 §) 
 
Ympäristölautakunnan tämän hetkisen tiedon mukaan luvan 
myöntämisen edellytykset täyttyvät. 
 
Lupamääräysten perustelut 
 
Tuhkan hyötykäyttö ja varastointi 
 
Pysäköintialueen pohjarakenteessa voidaan hyödyntää Tornion 
Voima Oy:n Röyttän voimalaitokselta peräisin olevaa tuhkaa, joka 
määrältään ja laadultaan täyttää lupamääräyksissä asetetut vaa-
timukset. Hyödynnettävän tuhkan määrä ja laatu on tarpeen yksi-
löidä toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien ympäristöhaittojen eh-
käisemiseksi. Tarkkailemalla tuhkan laatua varmistetaan, että 
tuhka soveltuu hyödynnettäväksi pysäköintikentän rakenteessa ja 
että hyödynnettävä tuhka on luvan mukaista. Soveltumattomia 
tuhkaeriä ei saa käyttää rakenteessa, vaan ne tulee toimittaa 
muualle asianmukaiseen käsittelyyn. (Lupamääräykset 1 ja 2) 
 
Tuhkan varastoinnista aiheutuvien ympäristöriskien kuten haitta-
aineita sisältävien valumavesien muodostumisen ja pölyhaittojen 
leviämisen estämiseksi tuhkan varastointia rakennuskohteessa on 
rajattu. (Lupamääräys 3) 
 
Jätelain 141 §:n mukaan jätteenkäsittelypaikalle on nimettävä 
vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä 
poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seurantaa ja tarkkailua 
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varten. Vastuuhenkilön nimeäminen on tarpeen myös viranomais-
ten yhteydenpidon helpottamiseksi. Valvovalle viranomaiselle teh-
tävä ilmoitus pysäköintialueen rakennustöiden aloittamisesta ja 
lopettamisesta sekä Tornion kaupungin ympäristönsuojelun kans-
sa sovittava lopputarkastus ovat tarpeen toiminnan valvomiseksi. 
(Lupamääräykset 4, 5 ja 6) 
 
Päästöt ja niiden estäminen 
 
Luvassa on tarpeen antaa määräyksiä maaperän sekä pohja- ja 
pintavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi. Pysäköintialueen ra-
kentamista on ohjattu siten, että sade-, valuma- tai pohjavedet ei-
vät huuhtoisi rakenteessa olevaa tuhkaa ja että tuhkasta liukenisi 
mahdollisimman vähän haitta-aineita maaperään tai vesistöön. 
(Lupamääräykset 7-15) 
 
Tuhkan hyödyntäminen pysäköintialueen pohjarakenteessa edel-
lyttää, että kentän rakentamisessa noudatetaan suurta huolelli-
suutta ja varovaisuutta sen varmistamiseksi, ettei tuhkan käsitte-
lystä aiheudu pölyämistä tai tuhkan tai tuhkan kuormittaman ve-
den leviämistä ympäristöön tai merkittävää haittaa lähistöllä asu-
ville. Tuhkan pölyäminen voi aiheuttaa ympäristö- ja terveysriskin 
tuhkan sisältämien haitta-aineiden vuoksi. Tuhkan käsittelystä ja 
kuljettamisesta aiheutuvan pölyämisen estäminen on tarpeen pö-
lyn aiheuttamien terveyshaittojen ja ympäristön pilaantumisen es-
tämiseksi. Jätelain 13 §:n mukaan jätteestä tai jätehuollosta ei 
saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, ros-
kaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta 
näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Toi-
minnan tulee perustua haittojen ennaltaehkäisyyn ja minimointiin. 
(Lupamääräykset 7, 8 ja 9) 
 
Suotovesien määrän minimoimiseksi on tarpeen antaa määräys 
siitä, kuinka pitkään rakennettavaan kenttään saa olla sijoitettuna 
tuhkaa ilman lopullista vedenpitävää päällystettä tai muuta suoja-
usta. Tiivistetty tuhkakerros tulee peittää murskekerroksella sitä 
mukaa kuin tiivistys etenee ja tuhkarakenteen sisältävä kenttä on 
päällystettävä mahdollisimman pian tiiviillä asfaltilla. Päällystetyn 
kenttärakenteen hulevedet tulee johtaa hallitusti pysäköintikentän 
ulkopuolelle siten, että ne eivät aiheuta maaperän, pohjaveden tai 
vesistön pilaantumista. Kun kentän kallistukset ja kaltevuudet 
suunnitellaan oikein, eivät sadevedet jää seisomaan kentälle ei-
vätkä siten lisää suotovesien määrää. (Lupamääräykset 12, 13 ja 
14) 
 
Polttoaineiden, öljyjen tai kemikaalien säilyttämistä koskeva lu-
pamääräys on tarpeen maaperän sekä pohja- ja pintaveden pi-
laantumisen estämiseksi, sillä polttoaineiden, öljyjen ja kemikaali-
en varastointiin liittyy onnettomuuden ja ympäristövahingon vaara. 
Kyseisten aineiden varastoinnissa ympäristövahinkoja pystytään 
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estämään ennakolta parhaiten asianmukaista tekniikkaa käyttä-
mällä. (Lupamääräys 16) 
 
Tarkkailu 
 
Pysäköintialueen ympäryssalaojista ja kentän alapuolisista sala-
ojista hulevesikaivojen kautta mereen pääsevien vesien laatua 
sekä kentältä kertyvien hule- ja suotovesien laatua tulee tarkkailla 
vuosittain vesinäyttein lupamääräyksessä 17 määrätyllä tavalla. 
Määräys on annettu toiminnan tarkkailua ja valvontaa varten sekä 
tuhkarakenteesta mahdollisesti aiheutuvan vesistökuormituksen 
ehkäisemiseksi. Tarkkailu on tarpeen sen todentamiseksi, että 
kenttärakenne toimii suunnitellulla tavalla, eikä kenttärakenteesta 
johdu merkittävissä määrin haitallisia aineita vesiin. Jos näin ta-
pahtuu, voi valvontaviranomainen tarvittaessa vaatia lisätarkkailu-
ja, esimerkiksi vesistöstä otettavia lisänäytteitä tai muita vesien 
hallintaan liittyviä parannuksia. (Lupamääräykset 17 ja 18) 
 
Meluntorjunta 
 
Määräys sallitusta melutasosta on tarpeen toiminnasta lähiympä-
ristöön aiheutuvan melun rajoittamiseksi. Melumittaukset vaadi-
taan tehtäväksi tarpeen mukaan, jotta mahdollisessa tapaukses-
sa, jossa epäillään toiminnasta aiheutuvan melun ylittävän asete-
tun raja-arvon, voidaan toiminnan aiheuttamasta melutasosta 
varmistua. Erillistä meluselvitystä ei ole katsottu tarpeelliseksi 
vaatia ottaen huomioon toiminnan sijainti sekä toiminnan laatu ja 
kesto. (Lupamääräys 19) 
 
Jätteet 
 
Pysäköintialueen rakentamiseen toimitetut jäte-erät, jotka kokei-
den perusteella on todettu soveltumattomiksi pysäköintikentän ra-
kentamiseen, tulee toimittaa käsittelypaikkaan, jolla on voimassa 
oleva lupa kyseisen jätteen vastaanottoon. Jätteiden toimittami-
nen asianmukaiseen käsittelypaikkaan estää niistä mahdollisesti 
aiheutuvaa maaperän tai veden pilaantumisriskiä sekä estää alu-
eelle toimitettujen puhtaiden massojen likaantumista. (Lupamää-
räys 20) 
 
Jätteistä ei saa aiheutua roskaantumista tai ympäristöhaittoja. 
Alueelle mahdollisesti tuodut tai toiminnassa syntyneet jätteet on 
toimitettava jätelajeittain asianmukaiseen vastaanottopaikkaan tai 
muuten asianmukaisesti hyödynnettäväksi. (Lupamääräykset 20 
ja 21) 
 
Vaarallisten jätteiden varastointia ja käsittelyä koskeva lupamää-
räys on tarpeen mahdollisen terveydelle tai ympäristölle aiheutu-
van vaaran tai haitan ehkäisemiseksi. Haitallisten ympäristövaiku-
tusten ennalta ehkäiseminen edellyttää huolellisuutta varsinkin 
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vaarallisten jätteiden varastoinnissa. Jätelain 29 §:n sisältää mää-
räykset siitä, kenelle jätettä saa luovuttaa. Siirtoasiakirjan avulla 
voidaan valvoa vaarallisen jätteen kulkua tuottajalta käsittelypaik-
kaan. (Lupamääräys 22) 
 
Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet 
 
Toiminnanharjoittajan on oltava tietoinen toimintansa ympäristö-
riskeistä ja keinoista hallita niitä. Haitallisten ympäristövaikutusten 
ennaltaehkäisyyn liittyy varautuminen mahdollisiin häiriö-, poikke-
us- ja onnettomuustilanteisiin. Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varau-
tuminen ja toimintavelvoite on annettu, jotta tarvittavat torjunta-
toimet voidaan tehdä mahdollisimman nopeasti ja päästöt sekä 
ympäristölle aiheutuvat haitat jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. 
Lisäksi on tarpeen varmistaa tiedonkulku viranomaisille onnetto-
muustilanteessa tai tilanteessa, jossa ympäristölle on aiheutunut 
tai vaarassa aiheutua merkittävää haittaa. (Lupamääräykset 23 ja 
24) 
 
Kirjanpito ja raportointi 
 
Kirjanpitoa ja raportointia koskevat lupamääräykset ovat tarpeen 
toiminnan valvomiseksi. Toiminnasta pidettävän riittävän yksityis-
kohtaisen kirjanpidon ja siihen perustuvan raportoinnin tarkoituk-
sena on pitää luvanhaltija ja valvontaviranomainen selvillä toimin-
nan aiheuttamasta ympäristöön kohdistuvasta kuormituksesta se-
kä sen laadusta ja laajuudesta. Raportoinnin perusteella seura-
taan ja valvotaan toiminnan lainmukaisuutta ja luvassa asetettu-
jen lupamääräysten noudattamista. (Lupamääräykset 25 ja 26) 
 
Tuhkan tarkka sijoitusalue ja tuhkarakenteiden tarkka sijainti on 
ilmoitettava, koska pysäköintialueen rakenteeseen käytetään jä-
tettä, joka on jatkossa voitava paikallistaa, mikäli maa-alueen 
käyttötarkoitus muuttuu tai alueella ilmenee muusta syystä tarvet-
ta tehdä kaivuutöitä. Ympäristönsuojelulain 104 §:n mukaan maa-
alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle 
tai haltijalle käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toi-
minnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa 
maaperän tai pohjaveden pilaantumista. (Lupamääräys 25) 
 
Viranomaisella tulee toiminnan valvomiseksi olla tiedossaan toi-
minnan vastuuhenkilö, jolta saa tietoa toiminnasta ja sen ympäris-
tövaikutuksista. (Lupamääräys 27) 
 
Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen 
 
Toiminnan muutoksia koskevalla lupamääräyksellä varmistetaan, 
että viranomainen voi valvoa säädösten noudattamista, jos toimin-
taa muutetaan tai se muuttuu olennaisesti. Toiminnan olennainen 
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muuttuminen voi edellyttää luvan tarkistamista tai uutta ympäristö-
lupaa. (Lupamääräys 28) 
 
Pysäköintialueen valmistumisen jälkeisellä välittömästi tapahtuval-
la ympäristön siistimisellä pyritään estämään mahdollista ympäris-
tön epäsiisteyttä ja ympäristön pilaantumisen vaaraa. Valvontavi-
ranomaisen edustajan suorittama lopputarkastus pysäköintialu-
een valmistuttua on tarpeen toiminnan valvomiseksi. (Lupamää-
räys 29) 
 
Toiminnan lopettamisesta ei saa aiheutua ympäristön pilaantu-
mista tai pilaantumisen vaaraa. Ympäristönsuojelulain 90 §:n mu-
kaan luvanvaraista toimintaa harjoittanut vastaa myös toiminnan 
päätyttyä lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaan-
tumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja 
tarkkailusta. Toiminnan lopettamisesta tulee tehdä ilmoitus mah-
dollisten erillisten lopettamiseen liittyvien määräysten antamiseksi. 
(Lupamääräys 30) 
 
Jätteen käsittelytoiminnan vakuus 
 
Ympäristönsuojelulain 43a §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan 
harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, 
tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien 
toimien varmistamiseksi. Vakuuden on ympäristönsuojelulain 43b 
§:n mukaan oltava riittävä edellä mainittujen toimien hoitamiseksi 
ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten 
annettavat määräykset. (Lupamääräys 31) 
 
Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta ja sii-
hen liittyvä vakuus 
 
Ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaan lupaviranomainen voi pe-
rustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutok-
senhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätök-
sessä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimat-
ta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyt-
tävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätök-
sen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. 
 
Tuhkan hyödyntämiselle pysäköintialueen pohjarakenteessa ei 
ole ympäristönsuojelullisia esteitä, kun rakentaminen tapahtuu lu-
pahakemuksen mukaisesti sekä tämän päätöksen määräyksiä 
noudattaen. Täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttö-
mäksi. Hakijan mukaan töiden aloittaminen muutoksenhausta 
huolimatta ei aiheuta merkittävää haittaa luonnolle ja sen toimin-
nalle [1: 1]. Tarvittaessa alueelle tuotu tuhka voidaan kuljettaa 
muualle ja ympäristö palauttaa pääosin ennalleen. (Lupamääräys 
32) 
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Luvan voimassaolon ja tarkistamisen perustelu 
 
Lupaviranomainen varaa mahdollisuuden luvan ja lupaehtojen 
tarkistamiseen tämän päätöksen kohdan ”Luvan voimassaolo ja 
lupamääräysten tarkistaminen” mukaisesti. Tarkistamismahdolli-
suus on tarpeen, koska lupapäätöksessä ei voida ennakoida 
kaikkia toimintaan liittyviä tapahtumia eikä siten voida kattavasti 
asettaa ehtoja toiminnalle. Lupamääräysten tarkistamista koske-
van määräyksen perusteella lupa voidaan myöntää toistaiseksi 
voimassa olevana ilman, että on tarpeen määrätä tiettyä aikaa, 
johon mennessä on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistami-
seksi. 
 
Lupaviranomaisen vastaus muistutuksissa tehtyihin vaati-
muksiin (YSL 52 §; YSA 19 §) 
 
Vastaus Vilho Reginan muistutukseen [7] 
 
Muistuttaja vaatii, että ”lupaa ei tulisi myöntää tuhkan levittämi-
seen jo ennakolta tiedettyjen haittatekijöiden ja vahinkoriskien 
vuoksi. Kyseessä on selvä ympäristövaara sekä lähialueen maa-
perälle että kiinteistöille. Lupaa ei tulisi myöntää töiden aloittami-
seen kuten räjäytyksiä varten, ennen kuin on suoritettu kiinteistö-
jen ja maaperän lähtötarkastukset sekä maa-aineen mittaukset 
puolueettomalla tarkastajalla, jotta voidaan varmimmin todeta hai-
tat ja vahingot korvausvaatimusten varalta. Korvausvastuun on ol-
tava varmennettu sekä luvan myöntävälle ympäristölautakunnalle 
ja luvan hakijalle H-Equity Oy:lle. Vahingot ja haitat voivat olla ly-
hytaikaisia ja hyvinkin pitkäaikaisia ja ympäristön maaperänkäyt-
töä rajoittavia ja arvoa alentavia. Vahinkoja on etukäteen mahdo-
tonta arvioida, joten korvausvastuu on selkeästi luvan myöntäjäl-
lä. Vastustan luvan myöntämistä.” 
 
Muistutuksessa esitettyyn ympäristölautakunta vastaa seuraavaa: 
Luvassa on asetettu lupamääräykset, joilla pyritään varmistamaan 
toiminnan järjestämistä siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäris-
tön pilaantumista eikä korvattavaa vahinkoa. Jos vahinkoa kuiten-
kin aiheutuu, niin vahingonkorvausvastuu määräytyy vahingon-
korvauslain (412/1974) ja lain ympäristövahinkojen korvaamisesta 
(737/1994) mukaan. Lupamääräykset huomioon ottaen toiminnan 
voidaan katsoa täyttävän ympäristönsuojelulain ja jätelain vaati-
mukset, joten ympäristölupa myönnetään (YSL 41 §). Mahdollis-
ten tuhkan sisältämien haitta-aineiden ensisijainen leviämistapa 
ympäristöön olisi niiden suotautuminen vesiin ja kulkeutuminen 
veden välityksellä. Lupamääräyksessä 17 on määrätty tuhkasta 
mahdollisesti ympäristöön liukenevien haitta-aineiden tarkkailemi-
sesta ja seuraamisesta vesinäyttein. Lupaehtojen mukaista vesi-
näytteiden seurantaa pidetään ympäristön tilan seurannan kan-
nalta riittävänä. Maanäytteiden seurantaa ei pidetä tarpeellisena. 
Toiminnassa ei ole ilmoitettu tehtäväksi räjäytyksiä. 
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Vastaus Väinö Reginan muistutukseen [8] 
 
Muistuttaja esittää pysäköintialueen sijoittumiskiinteistön rajanaa-
purina olevan kiinteistön 851-420-13-73 osaomistajana, että ”len-
totuhka-aines on tehtaan polttoaineena käytetyn polttoaineen jä-
teainetta ja on mahdollista, että ko. tuhka-aines sisältää aineita, 
jotka maahan levitettyinä saattavat aiheuttaa jossakin vaiheessa 
haittavaikutteisia päästöjä myöskin ympäröiviin maa-alueisiin ja si-
ten rajoittaisivat myös niiden maiden käyttötarkoitusta. Haittavai-
kutteisten aineiden vaikutusta on vaikea jälkikäteen todeta ilman 
vertailuperustetta, jonka vuoksi esitän, että ennen työn aloittamis-
ta ulkopuolisen näytteenottajan toimesta otetaan tarpeelliset 
maanäytteet ja uusintanäytteet tarpeellisen ajan kuluttua. Maa-
näytteet tulee ottaa luvan hakijan ja mahdollisen luvan myöntäjän 
kustannuksella.” 
 
Edellä Vilho Reginan muistutukseen annettu vastaus pätee myös 
Väinö Reginan muistutukseen. 
 
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN (YSL 105 §; 
YsvoT 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 14 §) 
 
Käsittelymaksu määräytyy Tornion kaupungin ympäristönsuojelu-
viranomaisen taksan mukaan (YsvoT). Ympäristöluvan käsittelyn 
omakustannusarvo on 54,50 euroa tunnilta (YsvoT 2 §). Tässä 
päätöksessä on annettu ympäristöluparatkaisu lentotuhkan hyö-
dyntämiselle rakennettavan pysäköintialueen pohjarakenteessa, 
minkä lisäksi on käsitelty luvan hakeminen toiminnan aloittamisel-
le muutoksenhausta huolimatta (YSL 101 §). Tämän ympäristölu-
pahakemuksen käsittelyyn on mennyt selvästi enemmän aikaa 
kuin jätehuoltoa koskeviin ympäristölupahakemuksiin keskimäärin 
eli 71 tuntia. Tämä johtuu mm. siitä, että lupahakemukseen on 
tarvinnut pyytää useita lisäselvityksiä ja lupavalmistelussa on tar-
vinnut selvittää ja käsitellä jätteen hyödyntämisen vaikutuksiin liit-
tyviä seikkoja myös pysäköintialueen hulevesien johtumisen ja 
niiden vaikutusten ympäristöön ja sen tarkkailun osalta. Käsittely-
ajan perusteella ympäristöluvan käsittelymaksuksi tulisi 71 h x 
54,50 €/h = 3869,50 €. Näin suurta ympäristölupamaksua voidaan 
kuitenkin pitää kohtuuttoman suurena ottaen huomioon asian 
luonne ja suuruusluokka. Nämä huomioon ottaen ympäristölupa-
viran-omainen harkitsee kohtuulliseksi määrätä ympäristöluvan 
käsittelymaksun omakustannusarvoa pienemmäksi, suuruudel-
taan 2810 €:ksi. 
 
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN (YSL 54 §; YSA 23 §) 
 
Päätös 
Sekä päätös liitteineen että jäljennös ympäristölupahakemuksesta 
liitteineen [1, 12, 13, 14, 16, 17, 18] toimitetaan hakijalle laskutet-
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tuna tai postiennakolla sekä tavallisena kirjeenä Lapin elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle, jota pyydetään antamaan tieto 
päätöksestä vastuualueilleen ympäristö- ja luonnonvarat sekä lii-
kenne ja infrastruktuuri. Tornion kaupunki pitää päätöksen liittei-
neen nähtävillä. Valitusaikana päätös on nähtävillä Tornion kau-
pungintalon ala-aulassa liitteineen sekä Internetissä Tornion kau-
pungin sivuilla ilman liitteitä. Päätös toimitetaan sähköpostitse il-
man liitteitä tiedoksi Tornion kaupungin rakennusvalvonnalle (jor-
ma.halonen@tornio.fi) ja kaupunkirakenteelle (jar-
mo.lokio@tornio.fi, janne.vierela@tornio.fi).  
 
Tieto päätöksestä 
Tieto päätöksestä annetaan Tornion kaupungin ilmoitustaululle 
julkipantavalla kuulutuksella. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan 
kirjeitse muistutuksen jättäneille sekä niille, joille annettiin erik-
seen tieto hakemuksen vireilläolosta (Väinö Regina, Vilho Regina, 
Vappu Regina, Pauli Stenius ja Eini Eira-Stenius, Pirkkiön jako-
kunta c/o Markku Ponkala) 
 
MUUTOKSENHAKU (YSL 96 §; HlkL 14 §) 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 96 
§:n mukaisesti valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskir-
jelmä on toimitettava Meri-Lapin ympäristölautakunnalle. Valitus-
aika päättyy 2.5.2014. Päätökseen liitetään valitusosoitus. 
 
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 
Ympäristönsuojelulaki (YSL) 86/2000: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 28, 
31, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 
75, 76, 81, 83, 90, 96, 97, 101, 104, 105, 108 § 
Ympäristönsuojeluasetus 169/2000: 1, 7, 16, 17, 18, 19, 30, 37 § 
Jätelaki (JL) 646/2011: 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 28, 29, 31, 72, 
73, 118, 119, 120, 121, 122, 141 § 
Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL) 26/1920: 17 § 
Hallintolaki (HL) 434/2003: 5, 43, 44, 45, 47, 54 § 
Hallintolainkäyttölaki (HlkL) 586/1996: 14 § 
Valtioneuvoston asetus (VNA) jätteistä 179/2012: 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 24 §; 
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (ILA) 38/2011: 4, 13 §; 
Valtioneuvoston asetus (VNA) eräiden jätteiden hyödyntämisestä 
maarakentamisessa 591/2006; 
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maa-
rakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 
muuttamisesta 403/2009; 
Valtioneuvoston päätös (VNp) melutason ohjearvoista 993/1992: 
2 § 
Perämeren jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset (JHM) 
30.4.2013 
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, Tornion, Keminmaan ja 
Tervolan ympäristölautakunta 18.1.2011 (YsvoT): 1, 2, 3, 9, 10, 
11, 13, 14 § 
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Meri-Lapin ympäristöpalvelujen johtosääntö 25.11.2013 (Johtos): 
11 § 
 
LIITTEET 
 
A. Pysäköintialueen sijaintikartta. 
B. Ojasta otettavien vesinäytteiden näytteenottopaikkojen sijainti-

kartta. 
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