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1. ASIA 
 

Ympäristönsuojelulain 35§:n mukaisen ympäristölupahakemus  
 

2. LUVAN HAKIJA 
 

JKM-Steel oy (Jarmo Mäkiniemi) 

Viheriäläntie 69 

94500 Lautiosaari 
 
 

3. LAITOS / TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
Hiekkapuhallus- ja muu konepajatoiminta Lautiosaaressa, osoitteessa:  Vihe-
riäläntie 69 , tilalla Paja 71:168. 
 

4.  LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
Ympäristönsuojelulaki (YSL) 28 §, kohta 3. Keminmaan ympäristölautakunta 

päätös 05.04.2005.Korkein hallinto-oikeus 16.4.2008 dnro 2051/1/07 [1]. 
 

5. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
Toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
(YSL 31§, YSA 7§). Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena 
toimii Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunta. 
 

6. ASIAN VIREILLETULO 
Hakemus on saapunut kuntaan 21.12.2012. Sitä on täydennetty 19.02.2013 

[5].. 
 

7. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
Alue on yleiskaavassa teollisuusaluetta. 
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8. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 
 

8.1. Maankäyttö 
Laitosalue on yleiskaavassa teollisuusaluetta. Ei sijaitse pohjavesialueella. 
Laitokselle käynti Tervolantieltä poikkeavan Viheriäläntien kautta. Lentoken-
tän läheisyyden vuoksi melualuetta. Alueella on muutama omakotitalo. Hake-
muksen mukaan alueella ei ole muuta teollisuustoimintaa eikä metsä- tai 
maataloutta. Ympäristön entiset peltoalueet kasvavat risukkoa. 
Alue ei kuulu viemärilaitoksen toiminta-alueeseen. Hakijalla on suunnitelmissa 
liittyä kunnalliseen viemäriin [5]. 
 

8.2. Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella 
Hakemuksen mukaan alue on lentokentän läheisyyden vuoksi melualuetta. 
 

9. LAITOKSEN TOIMINTA 
 

9.1. Yleiskuvaus toiminnasta 
Hakemuksen mukaan laitoksen alueella harjoitetaan metalliteollisuuden ra-
kenteiden valmistusta, hiekkapuhallusta ja ruiskumaalausta. Toimintaa harjoi-
tetaan hiekkapuhallushallin yhteydessä. Hiekkapuhallus tapahtuu n. 200 ne-
liömetrin suuruisessa hallissa. Hiekkapuhalluksen pöly imuroidaan hakemuk-
sen mukaan säiliöön ja kertynyt jätehiekka toimitetaan uusiokäyttöön. Poikke-
ustilanteissa joudutaan hiekkapuhaltamaan hallin ulkopuolella, kun puhalletta-
va kappale ei mahdu halliin. Ulkona puhallus aiheuttaa hakemuksen mukaan 
määrältään vähäisiä päästöjä ilmaan.  
Hakija katsoo, että raskas hiekkapöly ei lennä kauas, vaan laskeutuu laitok-
sen välittömään läheisyyteen, jolla ei ole asutusta, vesistöä, viljelyksiä tai 
metsää. Hiekkapuhallukseen käytetään luonnonhiekkaa, joka uusiokäytetään 
esimerkiksi rakennushiekkana tai kivetysten alushiekkana. 
 Hiekkapuhallus ulkona on satunnaista, puhalluksen melutaso on alhainen ja 
rajoittuu päiväaikaan. 
Hiekkapuhallettavia metallirakenteita ovat esimerkiksi rautarakenteet, putket, 
palkit ja pellit. Hiekkapuhallus on välttämätön käsittelyvaihe ennen maalausta 
ja siksi olennainen osa laitoksella tapahtuvaa liiketoimintaa. 
Hakemuksen mukaan viikoittainen hiekkapuhalluksen määrä ei ylitä 10 tuntia 
ja tästä alle 5% puhalletaan ulkona. Työt tehdään yhdessä vuorossa. Hiekka-
puhallus tehdään lähes aina hiekkapuhallukseen suunnitellussa hallissa, joka 
on rakennettu v. 2001. 
Hakemuksen mukaan maalin kulutus on 1000-1500 litraa vuodessa. Maaleja 
ei varastoida laitoksen alueella. 
Vettä käytetään saniteettitiloissa ja kaluston huuhteluun. 
 

9.2. Tiedot toiminnan tuotteista, tuotannosta ja kapasiteetista 
 

9.2. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) 
Hakemuksen mukaan yritystoiminnassa käytetään ohuita metalleja, joiden 
puhalluskäsittelyyn ei ole parempaa tekniikkaa. Kustannustehokkaita vaihto-
ehtoisia tekniikoita ei hakemuksen mukaan ole käytettävissä. 
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10.  YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN SEKÄ TOIMINNAN VAIKU-

TUS YMPÄRISÖÖN 
 

10.1. Jätevedet sekä päästöt vesiin ja viemäriin 

Hakemuksen mukaan toiminnalla ei ole vaikutuksia viemäriin [5]. 
 

10.2. Päästöt ilmaan 
Hiekkapuhallushalli on rakennettu vuonna 2001. Hiekkapöly imuroidaan pöly-
konttiin. Hakemuksen mukaan toiminnasta aiheutuva vähäinenkin pölyäminen 
loppuu, kun toiminnanharjoittaja löytää sopivan laitteiston. 
Hakemuksen mukaan sisätiloissa tapahtuvasta hiekkapuhalluksesta ei ole 
päästöjä. Ulkopuhalluksesta syntyy vähäisessä määrin hiekkapölyä. Hake-
muksen mukaan ilmaan joutuvilla päästöillä ei ole vaikutuksia. 
 

10.3. Päästöt maaperään 
Hakemuksen mukaan toiminnalla ei ole vaikutuksia maaperään ja pohjave-
teen. 

 

10.4. Jätteet ja niiden käsittely 
Hiekkajätteitä ei hakemuksen mukaan varastoida laitoksella vaan toimitetaan 
uusiokäyttöön rakennusten pohjaeristeeksi ja pihakivien asennus-  ja sauma-
hiekaksi. 
 

10.5. Melu 
Hakemuksen mukaan toiminnasta ei synny melua tai tärinää. 
 

11.  LAITOKSEN TOIMINNAN TARKKAILU JA VARAUTUMINEN POIKKEUKSELLISIIN 

TILANTEISIIN 

11.1 Käyttötarkkailu ja päästötarkkailu 
Hakemuksen mukaan käyttötarkkailua ei tehdä muutoin kuin seuraamalla 
hiekkapuhalluslaskutuksen ja hiekan kulutuksen määriä, joista selviää puhal-

luskäytön määrä [5]. 
Hakijan mukaan pienimuotoinen puhallustoiminta ei voi aiheuttaa ympäristön 
pilaantumisen vaaraa eikä minkäänlaista vaaraa naapureille, mistä syystä 
käyttötarkkailu ei ole tarpeen eikä taloudellisesti järkevästi järjestettävissä. 
 
Hakija ei esitä päästötarkkailun järjestämistä. Hakemuksen mukaan pienimuo-
toinen toiminta ei voi aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa tai mitään 
rasitusta naapureille, mistä syystä päästötarkkailu ei ole tarpeen. Hakijan käy-
tössä ei ole päästöjen mittaamiseen soveltuvia laitteita ja sellaisten hankkimi-
nen on vähäiseen puhallustoimintaan suhteutettuna ylimitoitettu vaatimus. 
Päästöjen mittaamiselle ulkopuolisten toimesta ja kustannuksin hakija ei aseta 
esteitä. 
 

11.2 Raportointi 
Hakija ei näe tarvetta raportointiin. 
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12. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 

12.1. Lupahakemuksesta tiedottaminen 
Lupahakemusta koskeva kuulutus on ollut virallisesti nähtävänä Keminmaan 
kunnan ilmoitustaululla  28.2.-02.04.2013  välisenä aikana. Kuulutuksesta on 
annettu erikseen tieto rajanaapureille sekä lähikiinteistöjen omistajille.  
 
Erityistiedoksianto kuulutuksesta on lähetetty seuraaville :  Nikkanen Erkki 
(Tyrskypiha 4, 90510 Oulu), Hilden Arto ja Riitta (Viheriäläntie 70, 94500 Lau-
tiosaari), Kallio Timo (Viheriäläntie 92, 94500 Lautiosaari), Nieminen Keijo ja 
Jantunen Elina (Viheriäläntie 95, 94500 Lautiosaari), Kasurinen Eero (Viheri-
läntie 72, 94500 Lautiosaari), Liimatta Vilho (Viheriäläntie 60, 94500 Lautio-
saari), Aartola Alpo (Viheriäläntie 78, 94500 Lautiosaari), Alakemijoen Huol-
tamot Oy (94400 Keminmaa), Tasala Timo (Puolukkatie 9, 45360 Valkeala), 
Springare Reino (Uomatie 11, 94500 Lautiosaari). 

 
12.2.Lausunnot 
Hakemuksesta on pyydetty nähtävilläoloaikana lausunto  Keminmaan terveys-
tarkastajalta.  

 
Terveystarkastaja Sirkka Hopparin lausunto 5.3.2013 : 
”Yritykselle on myönnetty ympäristölupa osoitteeseen Viheriäläntie 69, Lautio-
saari. Kyseessä on vuonna 2005 myönnetyn ympäristöluvan päivittäminen. 
Ympäristöluvan mukaista toimintaa harjoitetaan alueella, jonka läheisyydessä 
on omakotiasutusta. Ulkona sijaitsevasta hiekkapuhalluspaikasta on lähim-
män asuinrakennuksen tontin rajalle matkaa noin 100 metriä. Hakemuksessa 
esitetty toiminta vastaa aikaisempaa luvanvaraista toimintaa - metalliteollisuu-
den rakenteiden valmistusta, hiekkapuhallusta ja ruiskumaalausta. 
 
Terveydensuojelulain 2§:n mukaan elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa on 
harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan 
estyy. 
 
Yrityksellä on hiekkapuhallustoimintaa varten 200 m

2
:n suuruinen halli, joka 

on varustettu pölysuodattimilla. Hakemuksesta käy ilmi, että jotkut suuret 
hiekkapuhallettavat esineet eivät mahdu halliin. Nämä hiekkapuhalletaan ym-
päristöluvan mukaisesti ulkona. Luvan myöntäjä on määritellyt aikaisemmassa 
ympäristöluvassa ulkona tapahuvalle hiekkapuhallukselle toimintaehdot. 
 
Terveydensuojeluviranomainen ei näe estettä ympäristöluvan myöntämiselle, 
mikäli toiminta tapahtuu aikaisemmassa lupapäätöksessä mainituin ehdoin 
(toiminta-aika, melu). Hiekkapuhallushallin suodatinlaitteistoa tulee huoltaa si-
ten, että se riittävän tehokkaasti estää hiukkasten pääsyn ulkoilmaan. Ulkona 
muodostuvan pölyn kulkeutuminen naapurustoon tulee parhaalla mahdollisel-
la tavalla pyrkiä estämään.” 
 

12.3. Muistutukset ja mielipiteet 
Hakemuksen jätettiin kaksi muistutusta : Timo Kallio (saap. 9.2.2005) ja Alpo 
Aartola (saap.4.2.2005). 
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Timo Kallio on jättänyt 2.4.2013 saapuneen muistutuksen. 

Muistutus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä [2]. 
Timo kallio vaatii, että hakemus hylätään ja asia viedään syytäjälle. Hänen 
mukaansa asia tulisi viedä lautakunnan kautta valtuustoon. 
Muistuttajan mukaan JKM Steel Oy:n hiekkapuhallus tapahtuu aina ovet auki 
ja ilman suodattimia. 
Muistutuksessa huomautetaan mm., että hiekkapuhalluksessa muodostuvat 
jätteet sekoitetaan ruokamultiin. Timo Kallio on huolissaan myös lähellä säh-
kölinjaa tapahtuvasta painepesusta. 
Muistuttaja toteaa, että hiekkapuhallettavat laitteet eivät mahdu oikein tontille-
kaan. Kallio toteaa, että puhallettavista laitteista irtoaa maalimyrkkyjä, jotka 
kulkeutuvat Kemijokeen. 
Kallio viittaa muistutuksessaan myös viereisen Lehtosen tontin ympäristöasi-
oihin. 
 
Alpo Aartola on jättänyt 25.3.2013 saapuneen muistutuksen. 

Muistutus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä [3]. 
Muistuttajan mukaan konepajayrityksestä aiheutetaan tahallaan melua ympä-
ristöön. Aartola muistuttaa toimintaa harjoitettavan ilman ”lian tai melun pidät-
teitä”. Hän on myös huolissaan pihalla tapahtuvan rekkojen pesusta. 
Muistuttaja vaatii yrittäjän toiminnalta ympäristömyönteisempää asennetta ja 
valvontaa. 

 

12.4.Hakijan kuuleminen ja vastineet 
Hakijalle on varattu tilaisuus antaa vastine jätettyihin muistutuksiin ja lausun-
toihin 24.4.2013 mennessä. Hakija ei antanut vastinetta. 
 

12.5. Tarkastukset 
Konepajan ja hiekkapuhallushallin ympäristössä  pidettiin toimintaan liittyvä 
tarkastus 7.6.2013. Katselmukseen oli kutsuttu myös hakemuksesta muistu-
tuksen tehneet (T.Kallio ja A. Aartola) 

Tarkastuksesta 13.6.2013 tehty muistio on päätöksen liitteenä[4]. 
 
 

13. VIRANOMAISEN RATKAISU 
 

13.1. Ratkaisu 
Tornion, Keminmaan ja Tervolan  ympäristölautakunta myöntää JKM-Steel 
Oy:n hiekkapuhallus-  ja muulle konepajatoiminnalle ympäristöluvan kohdan 
3. mukaiseen paikkaan. 
 

13.2. Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin 
Timo Kallion vaatimukseen siitä, että toiminnalle ei voitaisi myöntää ympäris-
tölupaa , todetaan seuraavaa : 
Ympäristölupa voidaan myöntää, koska toiminnasta ei aiheudu asetettavat lu-
pamääräykset huomioiden yksinään tai muiden toimintojen kanssa terveys-
haittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, eräistä 
naapuruussuhteista annetun lain 17§:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta 
rasitusta tai ympäristönsuojelulain 42 §:ssä mainittua muuta haittaa. 
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Korkein hallinto-oikeus on myös päätöksessään 16.4.2008 hylännyt nyt pu-
heena olevasta toiminnan ympäristöluvasta tehdyn valituksen. 
 
Lupaviranomainen ottaa huomioon muistuttajan vaatimuksen pölypäästöjen 
leviämisen estämiseksi siten kuin ne ovat kohdissa 13.3.1. ,13.3.3.  ja 13.3.6.  
 
Hiekkapuhallusjätteen käsittelyn ja mahdollisen uusiokäytön osalta lautakunta 
antaa kohdan 13.3.4. mukaisen määräyksen. 
Konepajan toiminnasta aiheutuvaa melua ei voida pitää kohtuuttomana, kos-
ka metallin työstöt ja hitsaukset tapahtuvat pääosin sisätiloissa. Tuotteet (lä-
hinnä kuorma-autojen lavat yms.) pinnoitetaan menetelmällä, jossa VOC- 
päästöt ovat hyvin pienet. Niiden ei katsota aiheuttavan terveyshaittaa ympä-
ristössä. 
Melun osalta muistutus otetaan huomioon lupaehtojen 13.3.1., 13.3.6. ja 13.4 
mukaisesti. 
Muistuttajan mukaan hiekkapuhallustoiminta tapahtuu aina ovet auki ja ilman 
suodattimia. Tähän todetaan, että valvontakäyntien yhteydessä avoimin ovin 
tapahtuneesta hiekkapuhalluksesta on toiminnanharjoittajaa huomautettu 
mm. 14.06.2012 päivätyllä kirjeellä . Toimintaa ei harjoiteta aina muistuttajan 
edellä kuvaamalla tavalla.  
Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunta on kokouksessaan 
17.01.2012 (§13) huomauttanut toiminnanharjoittajaa ympäristöluvan ehtojen 
vastaisesta toiminnasta. 
 
Muistutukseen liittyvä Lehtosen tontin asia jätetään tutkimatta tähän asiaa 
kuulumattomana. 
 
Alpo Aartolan muistutukseen, jotka koskevat melua, pölyä yms. todetaan vas-
tauksena, mitä asiasta on lausuttu Timo Kallion muistutuksen osalta.  
Muistuttajan mainitsema tahallinen melu ei kuulu ympäristöluvan yhteydessä 
käsiteltäväksi ja lupaviranomainen jättää sen tästä syystä tutkimatta. 
 
Terveystarkastaja Sirkka Hopparin lausunto on otettu huomioon kohdissa 
13.3.1., 13.3.3., 13.3.4. ja 13.3.6. ilmenevällä tavalla. 

 
 

13.3. LUPAMÄÄRÄYKSET 
 

13.3.1. Toiminnan yleiset lupamääräykset 
Konepajan ympäristöhäiriötä aiheuttavan toiminnan tulee pääsääntöisesti 
ajoittua arkisin klo 7-22 väliselle ajalle. Hiekkapuhalluksen tulee tapahtua 
pääsääntöisesti sisätiloissa.  Puhallushallin ovet tulee olla suljettuna hiekka-
puhalluksen aikana. Puhallushallin ovea voidaan pitää avoimena vain ylipitki-
en kappaleiden puhalluksen aikana. Tällöin ovialue tulee suojata pressuilla tai 
muulla vastaavalla tavalla pölyämisen estämiseksi. 
Mikäli ylipitkä esineen osa puhalletaan ulkona, tulee puhallettavan kohteen 
suojaukset tapahtua kohdan 13.3.3 mukaan. 
Hiekkapuhallusta saa harjoittaa piha-alueella vain poikkeustapauksissa ja sil-
loinkin vain hiekkapuhallushallin pohjoispuolella, sen välittömässä läheisyy-
dessä. Ulkona hiekkapuhallusta saa harjoittaa korkeintaan 1.5 tuntia viikossa, 
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kuitenkin niin, että valtioneuvoston päätöksen (480/1996) mukaiset ohjearvot 
ulkoilman pölypitoisuuksista eivät ylity. 
 

 

13.3.2. Päästöt vesiin ja maaperään 
Luvan haltijan on tehokkaasti estettävä jätevesien pääsy vesistöön. Öljynero-
tuskaivo on varustettava hälyttimellä. Luvan haltijan on tarkkailtava öljynero-
tuskaivon toimintaa säännöllisesti.  
Koneiden, laitteiden ja esineiden pesu on suoritettava tiivispohjaisella alustal-
la. Kalankuljetussäiliöiden pesuvedet voidaan johtaa sadevesien tapaan, mi-
käli pesussa ei käytetä kemikaaleja. 

 

13.3.3. Päästöt ilmaan 
Toiminnanharjoittajan on estettävä tehokkaasti hiekkapuhalluksessa muodos-
tuvan pölyn leviäminen ympäristöön. 
Hiekkapuhallushallin poistoilma on suodatettava laitteistolla, joka riittävän te-
hokkaasti estää hiukkasten pääsyn ulkoilmaan.  Laitteiston on oltava sellai-
nen, että kaikki hiekkapuhallushallista ulos johdettava ilma kulkee suodatin-
laitteistojen läpi. Laitteiston suodatinmateriaali on puhdistettava säännöllisesti. 

Luvan haltijan on esitettävä ympäristölautakunnalle selvitys laitteiston toimin-
nasta 31.12.2013 mennessä. 

Ulkona hiekkapuhallettavat esineet on suojattava esimerkiksi koteloimalla ne 
pressuilla ja hiekkapuhallusalueella on lisäksi oltava tiivis alusta. Alustalle las-
keutunut hiekkapuhallusjäte on poistettava riittävän usein niin, ettei puhallus-
jäte pääse maaperään tai muutoin ympäristöön. 

 

13.3.4. Jätteet ja niiden käsittely sekä hyödyntäminen 
Luvan haltijan on toimitettava Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölau-
takunnalle 28.2.2014 mennessä selvitys hiekkapuhalluksessa syntyvän jät-
teen kaatopaikkakelpoisuudesta tai soveltuvuudesta hyötykäyttöön. Mikäli 
hiekkapuhallusjätteet eivät ole tehtävän selvityksen mukaan kaatopaikkakel-
poisia, tulee niitä käsitellä kuten vaarallisia jätteitä.  
Toiminnassa mahdollisesti muodostuvista vaarallisista jätteistä on pidettävä 
kirjaa. Vaaralliset jätteet on toimitettava hyväksyttyyn käsittelypaikkaan. 
Jätehuollossa on muutoinkin noudatettava jätelain määräyksiä. 
  

13.3.5. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 
Häiriötilanteista on ilmoitettava välittömästi Tornion, Keminmaan ja Tervolan 
ympäristölautakunnalle. 

 

13.3.6. Toiminnasta aiheutuva melu 
Toiminnasta aiheutuva melu ulkona, kiinteistön rajalla ei saa ylittää  valtioneu-
voston melutasopäätöksen (993/92) mukaisia ohjearvoja (55dB päivällä ja 50 
dB yöllä). 

13.4. Tarkkailu- ja raportointimääräykset 
Hiekkapuhalluksesta on pidettävä työpäiväkirjaa, josta ilmenee työn ajankoh-
ta, suoritustapa (sisällä / ulkona) ja suodatinlaitteistojen huolto. Hiekkapuhal-
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luksen työpäiväkirjan on toiminnanharjoittajan varmennettava. Työpäiväkirja 
on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Hiekkapuhalluksen työpäi-
väkirjat on toimitettava edelliseltä toimintavuodelta Tornion, Keminmaan ja 
Tervolan ympäristölautaskunnalle 31.3. mennessä. 

Luvan haltijan on tarkkailtava toiminnan vaikutuksia ympäristöön ympäristön-
suojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Tarkkailusuunnitelma on esitettävä 
Tornion, Keminmaan ja Tervolan  ympäristölautakunnan hyväksyttäväksi  
28.2.2014 mennessä.  

Toiminnanharjoittajan on kertaalleen mitattava ilman pienhiukkaspitoisuudet 
ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Mittaus on suoritettava 
31.12.2014 mennessä. Mittaussuunnitelma on esitettävä ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen hyväksyttäväksi 31.9.2014 mennessä. 

Ympäristönsuojeluviranomainen voi saatujen mittaustulosten perusteella tar-
vittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajan ryhtymään toimenpiteisiin ilman laa-
dun parantamiseksi. 

Toiminnanharjoittajan on kertaalleen mitattava toiminnasta aiheutuva melu. 
Mittaus on suoritettava 31.12.2014 mennessä. Melunmittaussuunnitelma on 
esitettävä Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan hyväksyttä-
väksi 31.9.2014 mennessä. 

Ympäristönsuojeluviranomainen voi saatujen mittaustulosten perusteella tar-
vittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajan ryhtymään toimenpiteisiin toiminnas-
ta aiheutuvan melun vähentämiseksi. 

 

 

14.  RATKAISUN PERUSTELUT 
 
Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunta on toimivaltainen viran-
omainen ympäristönsuojeluasetuksen (YSA 169/200) 7§:n nojalla. 
 

14.1. Lupaharkinnan perusteet 
Lupaviranomainen on tutkinut asiassa tehdyt muistutukset ja lausunnot sekä 
luvan myöntämisen edellytykset. Lupaviranomainen on ottanut huomioon, mi-
tä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi on säädetty. (YSL 41§) 
Lupaharkinnassa on myös otettu huomioon yhtiön nykyisestä luvasta annettu 
korkeimman hallinto-oikeuden päätös (14.4.2008). 

 

14.2. Luvan myöntämisen edellytykset 
Toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaista haittaa, kun 
toimitaan hakemuksessa esitetyn mukaisesti ja asetettuja lupaehtoja noudat-
taen. Luvan myöntämistä tukee myös annettu viranomaislausunto. 
 
Ympäristölautakunnan mukaan asetetuin ehdoin toimiessaan konepajasta ja 
sen hiekkapuhalluksesta ei aiheudu terveydellistä haittaa toiminnan vaikutus-
piirissä oleville. (TsL 2§) 
Toiminnasta ei myöskään aiheudu pysyväistä kohtuutonta rasitusta naapureil-
le, kun otetaan huomioon laitoksen ympäristöstä ja toiminnan laadusta ja laa-
juudesta saatu selvitys sekä edellä annetut lupaehdot. (NaapL 17§) 
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Hakemuksen mukainen toiminta on voimassa olevan yleiskaavan mukaista. 
Hallilla on lainvoimainen rakennuslupa. 

14.3. Lupamääräysten perustelut 
Lupaehto 13.3.1. Määräys on annettu terveydensuojelulain (763/94) 2§:n, 
ympäristönsuojelulain (86/2000) 4§:n ja valtioneuvoston päätöksen 
(480/1996)  nojalla.  Vaatimalla ovien kiinni pitämiseen puhallustyön aikana 
estetään pölyn tarpeeton leviäminen ulkoilmaan.  
Koska hiekkapuhallettavat kappaleet eivät aina mahdu halliin, voidaan ulkona 
tapahtuva hiekkapuhallus sallia poikkeustapauksissa lupaehdossa olevia jär-
jestelyjä ja aikarajoja noudattaen. Ympäristöön kohdistuva rasitus ei tällöin-
kään ole kohtuuton. 
Ylipitkien esineiden puhaltaminen lupaehdoissa esitetyllä tavalla vähentää ris-
kiä pölyn leviämisestä ympäristöön. 
 
Lupaehto 13.3.2. Määräys on annettu ympäristönsuojelulain (86/2000) 4§:n ja 
valtioneuvoston asetuksen  (542/2003) nojalla. 

 
Lupaehto 13.3.3. Määräys on annettu valtioneuvoston päätöksen (480/1996) 
nojalla.  
 
Lupaehto 13.3.4 Määräys on annettu jätelain (646/2011) 17§:n nojalla. 
 
Lupaehto 13.3.5 Määräys on annettu ympäristönsuojelulain (86/2000) 4§:n 2 
kohdan nojalla. 
 
 
Lupaehto 13.3.6. Määräys on annettu ympäristönsuojelulain (86/2000)  4§:n 
ja valtioneuvoston päätöksen (993/92) nojalla. 
 
Lupaehto 13.4.   Määräys on annettu  ympäristönsuojelulain (86/2000)  5§:n 
ja ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000 ) 19§:n nojalla päästöjen tarkkailun 
järjestämiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi. 
Lupaviranomainen katsoo tarpeelliseksi selvittää kertaluoteisesti myös toimin-
nasta aiheutuva ympäristömelu, koska aikaisemman lupapäätöksen mukai-
sessa melumittauksessa oleva epävarmuustaso (5 dB) antaa siihen perus-
teen. 
 

 

15.  LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 
 

15.1. Päätöksen voimassaolo 
Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu pääs-
töjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu olennainen muutos, on toiminnalle 
haettava uusi ympäristölupa. Tämä päätös on voimassa, kunnes uudesta lu-
pahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman. 

 

15.2. Lupamääräysten tarkistaminen 
Luvan haltijan on jätettävä lupamääräysten tarkistamiseksi uusi lupahakemus 
31.12.2019 mennessä. 
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15.3.  Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen 
Jos asetuksella annetaan myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännök-
siä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamises-
ta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56§). 
 

16.  SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 
Ympäristönsuojelulaki (YSL) (86/2000) 
Ympäristönsuojeluasetus (YSA) (169/2000) 
Terveydensuojelulaki (763/94) 
Terveydensuojeluasetus (1280/94) 
Naapuruussuhdelaki  (26/1920) 
Jätelaki (646/2011) 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 
Valtioneuvoston asetus (38/2011) 
Valtioneuvoston päätös (480/1996) 
Valtioneuvoston asetus (542/2003) 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 
Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 
(18.01.2011) 

 

17. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 
 

1834 € (tuhatkahdeksansataakolmekymmentäneljä). Maksu on kohtuullistettu 
taksan 10§:n mukaisesti, koska luvan käsittelyaika on lyhentynyt  n. 30% toi-
minnasta aikaisemmin tehdyn lupapäätöksen vuoksi. 
Taksan mukainen käsittelymaksu olisi 2620€. 
Maksu perustuu Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan pää-
tökseen ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta (18.01.2011)[5]. 

 

18.  LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 
Päätös toimitetaan hakijalle ja Lapin ympäristökeskukselle. 
Päätöksen antamisesta annetaan lisäksi tieto niille, jotka ovat tehneet muistu-
tuksen asiassa, sekä niille, joille lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto. 
Päätöksestä tiedotetaan Keminmaan kunnan ja Tornion kaupugin ilmoitustau-
lulle asetettavalla kuulutuksella sekä Kemi-Tornio – kaupunkilehdessä. 
 

19.  MUUTOKSENHAKU 
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Muutoksenha-
kuohjeet ovat tämän päätöksen liitteenä. 

Valitusaika päättyy 24.10.2013 
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