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JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA 
TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE 

 

 KERTOELMAOSA (YSA 18 §) 
 

ASIA 
JM-Construction Oy hakee ympäristölupaa betoni-, teräsbetoni- ja tiilijätteen 
kierrätykseen liittyviin toimiin: varastointiin, murskaukseen ja metallin erotteluun  
[1: s. 1] (JA 179/2012 liite 1). Hakija hakee myös lupaa aloittaa toiminta muu-
toksenhausta huolimatta [1: s. 1] (YSL 101 §). 

 

HAKIJA 
JM-Construction Oy 
Koivuharjunkatu 19 
94100 Kemi 
Liike- ja yhteisötunnus: 2131576-5 
 
Yhteyshenkilöt 
Juha Pasanen, puh. 045 3158777, pasanen.juha@luukku.com 

 Matti Pasanen, puh. 0408251272 
  

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
JM-Construction Oy varastoi ja murskaa betoni-, teräsbetoni- ja tiilijätettä ja 
erottelee näistä jätteistä metallia kiinteistöllä 241-406-6-24/1, joka sijaitsee Ke-
min Honkamaantien ja Keminmaan Honkajärventien yhtymäkohdasta n. ½ km 
etelä-kaakkoon. Kiinteistön omistaa tällä hetkellä Matti Pasanen. Toimintaa var-
ten hankitaan noin 1 hehtaarin alue Ison Ruonaojan länsipuolella ja kiinteistön 
241-406-6-24/1 poikki suunnilleen länsi-itä-suunassa kulkevan tien pohjoispuo-
lella. Toiminta-alue ulottuu lähimmillään 20 metrin päähän Isosta Ruonaojasta 
ja 40 metrin päähän naapurikiinteistöistä. Toiminta-alue on erotettu Ison Ruo-
naojan ranta-alueesta vähintään 2 metriä korkealla maavallilla, joka on ala-
laidastaan noin 15 metriä leveä ja jonka alalaita sijaitsee lähimmillään 4 metrin 
päässä Isosta Ruonaojasta [1: liitekartta].  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n kohdan 13 f) mukaan ympäristö-
lupa on oltava ammatti- tai laitosmaisella jätteen hyödyntämisellä, jota on mm. 
ennen hyödyntämistä tapahtuva aineiden murskaus ja erottelu ja rakennusma-
teriaalien kierrätys ja talteenotto ja jätteiden varastointi (JA 179/2012). 

 Lisäksi ympäristönsuojeluasetuksen 1 § kohdan 7 e) mukaan tietylle alueelle 
sijoitettavalla murskaamolla, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päi-
vää, tulee olla ympäristölupa. (YSL 28 §, YSA 1 §) 
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LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
Ympäristönsuojeluasetuksen 7 § kohtien 13 c) ja 7 b) mukaan lupahakemuksen 
mukaisen toiminnan ympäristölupaviranomaisena toimii kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomainen, jona Keminmaassa toimii Tornion, Keminmaan ja Tervolan 
ympäristölautakunta. 

 

ASIAN VIREILLETULO 
Ympäristölupahakemus on tullut vireille 26.6.2012 Juha Pasasen allekirjoitta-
malla ympäristölupahakemuksella. Hakemusta on täydennetty liitteillä 
29.6.2012 ja vastineella 23.8.2012 [10]. 

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
 
 Toimintaan ei liity aiempia lupia [1: s. 2]. 

 
 Voimassa olevaksi maakuntakaavaksi muuttuneessa Länsi-Lapin seutukaavas-

sa toiminta-alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta M 4507, jota voidaan 
käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta 
muuttamatta myös muihin tarkoituksiin: tällä merkinnällä on osoitettu ne Ke-
minmaan alueet, joita ei ole varattu muihin maankäyttöluokkiin [12; 13 s. 56] 

 
 Toimintakiinteistön alueella ei ole muita voimassa olevia oikeusvaikutteisia kaa-

voja [1: s. 2]. 
 

TOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖ 
Toimintakiinteistö sijaitsee III-luokan pohjavesialueella ”Takaniitty-Kaijanharju 
1224050 C”. Toimintakiinteistöllä sijaitsee muinaismuistoja eli röykkiöitä kiinteis-
tön poikki kulkevan tien eteläpuolella [1: liitekartta]. Toimintakiinteistön poikki 
virtaa Iso Ruonaoja [1: liitekartta]. Toimintakiinteistö ja sen lähiympäristö 200 
metrin päähän kiinteistöstä ovat metsää ja suota; Pieni Särkijärvi sijaitsee toi-
mintakiinteistöstä vajaa 200 m itä-koilliseen ja Iso Särkijärvi reilu 200 m itään. 
40 - 50 m toimintakiinteistön lounaispuolella kulkee sähkölinja ja moottorikelk-
kareitti. Lähin asutus sijaitsee noin 1,5 km:n päässä toimintakiinteistöltä lou-
naaseen Kemin Kittilänjärvellä. Lähimmät luonnonsuojelualueet ovat toiminta-
kiinteistöltä noin 2,3 km itä-kaakkoon sijaitseva Musta-aavan Natura- ja soiden-
suojelualue [12] sekä noin 2 km:n päässä etelä-lounaaseen Kemissä sijaitseva 
Kivimäen luonnonsuojelualue. Toimintakiinteistöllä ei ole ympäristöhallinnon 
tiedossa olevia uhanalaisten lajien esiintymiä [9]. [14] 

 

TOIMINTA 
 

Yleiskuvaus  
 

 JM-Construction Oy varastoi ja pienii ”pulveroijalla” betoni-, teräsbetoni- ja tiilijä-
tettä ja erottelee näistä jätteistä metallia kiinteistöllä. Vuodessa näitä jätteitä kä-
sitellään enintään n. 9500 t. Betoni- ja tiilimurske toimitetaan hyötykäyttöön 
esim. metsäautoteiden pohjiin. Toimintaa on arkisin (ma-la) pääsääntöisesti klo 
7-17, tarvittaessa klo 7-22 [1: s. 3, 6].  

 
 Kuorma-autoliikennettä on noin 5-12 ajokertaa/d, arviolta 3 kuukautena vuo-
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dessa, mutta tarvittaessa enemmänkin [1: s. 4]. 
 
 Työkoneiden ja autojen pesua ja niiden huoltoa ei tehdä alueella. 

  
 Alueella varastoitava betoni-, tiili- ja betonirautamäärä on yhteensä alle 10000 t. 

 

 Raaka-aineet, tuotteet ja polttoaineet 
 
 Polttoainetta käytetään kaivinkoneen tankkaamiseen arviolta 2000 – 5000 l 

vuodessa. Polttoainesäiliö on 2500-litrainen. Siinä on valuma-allas ja yli-
täytönestin ja se on lukittu. [1. s. 4]   
 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 
 

Päästöt ilmaan [1: s. 4, 5, 8] 
 

 Toiminnasta pääsee ilmaan vähän betonipölyä ja työkoneen pakokaasuja. Kul-
jetukset aiheuttavat myös pöly- ja pakokaasupäästöjä. Pölyntorjuntaan käyte-
tään tarvittaessa kastelua. 
 

Melu 
 

 Melua aiheuttavat kaivinkoneen ja kuorma-auton äänet [1: s. 5]. 
 

Jätteet, niiden määrä ja käsittely 

 
 Rautaromua syntyy tuhansia kiloja vuodessa. Se toimitetaan raudan kerääjille. 

[1: s. 6]. 
 

Tiedot vedenhankinnasta ja käytöstä 
 
 Betonin ”pulveroinnissa” käytetään vettä n. 3-5 m

3
 vuodessa [1: s. 3]. Vesi ote-

taan Isosta Ruonaojasta [1: s. 3]. 
 

 Jätevedet 
  
 Toiminnassa ei synny jätevesiä [1: s. 4]. Isoon Ruonaojaan pölyn pääseminen 

valumaveden mukana estetään Ison Ruonaojan viereisellä maasuojavallilla [1. 
s. 5]. 

 

Riskinarviointi ja onnettomuuksien estämiseksi suunnitellut toimet 

 
Alueella on letkurikkojen ja polttoainevuotojen varalta turvetta saatavilla.  
Koneessa on sammutin tulipalon varalta. [1: s. 4] 
 
Jos toiminnassa on tarpeen tankata työkoneita, niin tankkausalue tehdään vä-
hintään 60 metrin päähän Isosta Ruonaojasta. Tankkausalue on 5 m  5 m 
alue, joka on suojattu ainakin 0,7 mm paksulla öljyn pitävällä taipuisalla muovil-
la, joka asetetaan 35 cm:n syvyyteen ja reunoiltaan ylös altaaksi ja jonka päälle 
laitetaan muovikalvoa suojaava hiekka tai turve ja hiekka ympäröivän maanpin-
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nan tasoon asti. Alueella mahdollisesti tarvittava polttonestesäiliö sijoitetaan 
muovilla suojatulle alueelle tankkausalueen laitaan ja itse tankkaustapahtuma-
kin tehdään suojatulla alueella. [10; 1: s. 5]  
 

TOIMINNAN TARKKAILU 
 
Aluetta ja suojarakenteita (maavallia ja suojamuovin kuntoa) tarkkaillaan aina 
silloin, kun työmaalla ollaan. Kun betonia pienitään, tarkkaillaan pölyämistä. [1: 
s. 9] 
 
Alueella olevan betonin määrää tarkkaillaan kuorma-autokuormittain [1: s. 10]. 
 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 

Lupahakemuksesta tiedottaminen (YSL 37, 38 §; YSA 16 §) 
Lupahakemuksesta on kuulutettu 3.7.-3.8.2012 Tornion kaupungin ilmoitustau-
lulla [15] ja internetissä Tornion kaupungin sivulla. Hakemusasiakirjat ovat ol-
leet nähtävillä Tornion kaupungintalolla samana aikana. Hakemuksesta on il-
moitettu Kemi-Tornio kaupunkilehdessä 5.7.2012 [17]. Hakemuksesta on an-
nettu tieto 2.7.2012 postitetuilla 1. lk:n kirjeillä [16] toimintakiinteistön naapureil-
le (Kimmo Sandelin, Lauri Pirnes, Maija Helistö ja Vilho Helistö, Kirsti Hirvonen 
ja Markku Läykki, Lautiosaaren jakokunta c/o Tapani Onkalo, Ilkka Suhonen, 
Kemin kaupunki, Jaakko Rissanen, Tornator Oy) sekä 4.7.2012 postitetuilla 1. 
lk:n kirjeillä toimintakiinteistölle johtavien yksityisteiden hoitokunnille (Kittiläjär-
ven tiehoitokunta c/o Pekka Immonen ja Matti Perkiö, Honkajärventien hoito-
kunta c/o Jorma Onnela). 

 

Tarkastus kiinteistöllä (HL 38 §) 
 
15.8.2012 ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen tarkasti ympäristölupahake-
muksessa [1] esitettyä toiminta-aluetta sekä toimintakiinteistön 241-406-6-24 
poikki kulkevan tien vierustoja sekä tämän tien pohjoispuolista aluetta myös 
tämän kiinteistön Ison Ruonaojan itäpuolisella osalla. Tarkastuksella oli läsnä 
myös Juha Pasanen JM-Construction Oy:stä.  
 
Todettiin, että ympäristölupahakemuksessa esitetty maavalli oli jo olemassa 
toiminta-alueen ja Ison Ruonaojan välissä ja että vallilla kasvoi kasvillisuutta, 
myös pienehköjä puita. Todettiin, että kasvillisuus vallin päällä on hyvä asia: se 
osaltaan estää mahdollisten pölypäästöjen leviämistä toiminta-alueelta Ison 
Ruonaojan suuntaan. Toiminta-alueen kaakkoisnurkalla oli oja, joka erittäin loi-
vasti laski Isoon Ruonaojaan toiminta-alueella olevan aukean alueen kaakkois-
nurkalta, kiertäen Ison Ruonaojan länsipuolisen maavallin vallin eteläpuolelta. 
Ison Ruonaojan penkereessä tämän ojan pohja oli tällä hetkellä suunnilleen 
Ison Ruonaojan pinnan tasolla. Todettiin, että tämä oja voi olla alueella toistai-
seksi toiminta-alueen kuivattamiseksi, mutta jos vaikuttaa siltä, että ojaa pitkin 
pääsee toiminnasta päästöä Isoon Ruonaojaan, niin oja on tarvittaessa tukitta-
va. Tarpeen voi olla myös ojan tukkiminen talveksi sekä kevääksi, kun Isossa 
Ruonaojassa vesi on korkeammalla kuin tällä hetkellä, jotta korkean veden ai-
kana ojaa pitkin ei pääse Isosta Ruonaojasta vettä tominta-alueelle. 
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Todettiin, että toiminta-alueella on aukeaa aluetta noin 40 m:n päähän toimin-
takiinteistön pohjoisrajasta ja että pohjoispuolista naapurikiinteistöä vasten voi-
taisiin jättää 40 m:n puustoinen suojavyöhyke, jolle toimintaa ei uloteta, vaan 
tarvittaessa toiminta-aluetta voidaan leventää aukealta alueelta länteen päin.  
 
Tarkastuksessa ympäristönsuojelusihteeri havaitsi, että kiinteistön poikki kulke-
van tien vierustoille Ison Ruonaojan länsipuolella oli jätetty seuraavaa: seitse-
män suursäkkiä CaO:a (Näitä säkkejä ei oltu suljettu täysin tiiviisti.); yhdeksän 
ruosteista metallitynnyriä, jotka olivat enimmäkseen tyhjiä, mutta kolmen pohjal-
la oli vähän vettä, jonka pinnalla oli vähän öljyä; valaisimia, jotka olivat kunnol-
taan SER-romua; noin 20 romukuntoista metallikuorista eristelevyä ja muuta 
metalliromua, ajoneuvorengas; muovitynnyri, jossa oli sekajätettä; alle ½ m

2
:n 

kokoinen öljyläikkä maassa CaO-säkkien vieressä; metallisia ilmastointiputkia; 
noin 19 suurta betonilevyä. Lisäksi Ison Ruonaojan itäpuolella tämän tien poh-
joispuolella oli jätteenpoltosta jäänyt jäännöskasa. Ympäristönsuojelusihteeri 
antoi Juha Pasaselle suullisen kehotuksen, että kiinteistöllä olevat jätteet on 
toimitettava luvalliseen jätehuoltoon ja CaO:a sisältävät säkit on varastoitava 
paikassa, jossa ne eivät altistu sateelle tai muutenkaan ympäristön vedelle. 
Ympäristönsuojelusihteeri pyysi Juha Pasasta välittämään tämän kehotuksen 
tiedoksi myös maanomistajalle Matti Pasaselle. 
 

Lausunnot ja muistutukset (YSL 36 §, HL 32 §) 

 
Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Lapin ELY-keskukselta [4, 21] ja Kemin 
kaupungilta[6] ja Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta [18]. Lapin 
ELY-keskus ja Kemin kaupunki ovat jättäneet lausunnot [4, 21, 6]. 
 
Hakemuksesta ovat jättäneet muistutukset Kittiläjärven tiehoitokunta [2], Hon-
kajärven metsätien hoitokunta [3, 7] ja Kimmo Sandelin [8]. 
 
Nämä lausunnot esitetään Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 
esityslistan liitteinä siihen kokoukseen, jossa tämä ympäristölupa-asia ratkais-
taan.  
 
Muistutusten ja lausuntojen ympäristöluparatkaisun kannalta olennaisimmat 
kohdat käydään läpi ratkaisuosan kohdassa ”Lupaviranomaisen vastaus yksilöi-
tyihin lausuntoihin ja muistutuksiin”. 
 

Vastineet (HL 34 §) 
 
Hakijalta on pyydetty vastineet lausunnoista ja muistutuksista [2 – 4, 7, 8], jois-
sa on esitetty vaatimuksia toiminnan suhteen [19]. 
 
Hakija on antanut vastineensa Kittilänjärven ja Honkajärven metsätien tiehoito-
kunnille [5]. Tämä vastine on toimitettu näille tiedoksi, minkä perusteella Honka-
järven metsätien Tiekunta jätti em. lisämuistutuksen [7]. 
 
Kimmo Sandelin ja Jyrki Sandelin pyysivät tiedokseen asiassa annettuja muis-
tutuksia ja lausuntoja: nämä toimitettiin heille ja varattiin heille vielä tilaisuus 
lausua mielipiteensä niiden johdosta [20]. 
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Hakija on antanut myös Kimmo Sandelinille ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselle vastineensa [10], joka on annettu näille tiedoksi ja varattiin 
näille vielä tilaisuus lausua niiden johdosta [21]. 

 
Nämä vastineet esitetään Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 
esityslistan liitteinä siihen kokoukseen, jossa tämä ympäristölupa-asia ratkais-
taan. 

 

 RATKAISUOSA (YSA 19 §) 
 

VIRANOMAISEN RATKAISU (YSL 6, 41, 42, §; NaapL 17 §) 
 

Ympäristölautakunta tutkii hakemuksen ja myöntää JM-Construction Oy:lle kiin-
teistölle 241-406-6-24 ympäristöluvan betoni-, teräsbetoni- ja tiilijätteen hyödyn-
tämiseen liittyvään näiden varastointiin, betonin ja tiilen murskaukseen ja metal-
lin erotteluun.  

 
 Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksessa esitetyn mukaisesti ja kuitenkin nou-

dattaen seuraavia lupamääräyksiä (siinäkin tapauksessa, että hakemuksessa 
esitetty olisi ristiriidassa lupamääräysten kanssa): 

 

LUPAMÄÄRÄYKSET 
 

Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi ja jätelain mukaisten velvolli-

suuksien täyttämiseksi 

 
1. Toimintaa voidaan harjoittaa kiinteistön 241-406-6-24/1 poikki suunnilleen 
länsi-itä-suunnassa kulkevan tien pohjoispuolella (eli UTM-kaistan 35 pohjois-
koordinaatin (N) 729225 pohjoispuolella [22]). Toiminta-alue voi ulottua lähim-
millään 20 metrin päähän Isosta Ruonaojasta ja 40 metrin päähän naapurikiin-
teistöistä. Toiminta-alueen on oltava erotettu Ison Ruonaojan ranta-alueesta 
kauttaaltaan vähintään 2 metriä korkealla maavallilla, jonka alalaita sijaitsee 
vähintään 4 metrin päässä Isosta Ruonaojasta. (YSL 3 - 6, 42, 43 §; JL 13.2 §) 

 
2. Toiminnassa saa hyödyntää vain tiiltä ja betonia ja betonin sisältämää teräs-
tä, joista ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Yhteensä näitä saa hyö-
dyntää alle 10000 t vuodessa ja varastoida alle 10000 t kerrallaan.  (JL 13, 
29.1, 120 §; YSL 4, 7, 8, 43, 45 §; YSA 7 §) 
 
3. Toiminnanharjoittajan on varmistettava, että alueelle ei tuoda muita jätteitä 
tai aineita kuin niitä, joiden hyödyntäminen alueella on sallittu. Jos alueelle tuo-
daan jätettä tai muuta ainetta, jonka hyödyntämistä alueella ei ole sallittu, se on 
ilman tarpeetonta viivytystä palautettava tämän aineen luovuttajalle tai toimitet-
tava paikkaan, jolla on lupa aineen vastaanottoon. Alueella ei saa säilyttää vaa-
rallista jätettä eikä asiaankuulumatonta jätettä tai kalustoa. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 
43, 45, 46, 108 §; YSA 19 a §; JL 6, 13, 15, 17, 28, 29.1, 31, 72, 73, 120 §; 
JHM 2, 7 §) 

 
4. Toiminnanharjoittajalla on oltava tiedossaan, minne ja milloin alueella murs-
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kattava tai varastoitava betoni-, tiili- ja teräsjäte toimitetaan hyötykäyttöön. Alu-
eelle käsiteltäväksi tuotu aine on toimitettava hyötykäyttöön kolmen vuoden si-
sällä.  (YSL 4, 5, 7, 42, 43, 45, 46, 108 §; JL 13, 28, 72, 73, 120 §; YSA 19 a §; 
JHM 2, 7 §) 
 
5. Paikat, joissa käsitellään tai säilytetään öljyä tai muuta maaperän tai pohja-
veden kannalta vaarallista ainetta, samoin mahdolliset työkoneiden ja autojen 
säilytys-, tankkaus- ja huoltopaikat, on suojattava kestävällä yhtenäisellä muo-
villa, jonka päälle on levitettävä vähintään 20 cm:n hiekkakerros tai vastaava 
suojakerros, joka suojaa muovia rikkoontumiselta, kun suojatulla alueella toimi-
taan. Muovin reunat on nostettava ylös, niin että muovi muodostaa allasraken-
teen suojatulle alueelle. Vastaava suojaus voidaan rakentaa myös muusta tii-
viistä aineesta. Satunnaisetkaan päästöt eivät saa päästä pohjaveteen. (YSL 4 
- 8, 42, 43 §, YSA 19 §) 
 
6. Polttoaineiden ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden pääsy maaperään 
sekä pohja- ja pintavesiin on estettävä tehokkaasti. Öljytuotteita tai muita ympä-
ristölle haitallisia aineita ei saa varastoida ilman Tornion, Keminmaan ja Tervo-
lan ympäristöpalveluiden hyväksymiä suojakaukaloita. Jos alueella säilytetään 
polttoainetta tai mineraaliöljyä, niin sen on oltava säiliössä, joka on kaksivaip-
painen tai sijoitettu lujaan, tiiviiseen ja katettuun suoja-altaaseen, jonka tilavuus 
on vähintään 1,3 kertaa säiliön tilavuus. Säiliössä mahdollisesti olevien kiintei-
den yhteiden on oltava suoja-altaan piirissä niin, että yhteen rikkoutuminen ei 
aiheuta kemikaalin 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. Polttonestet-
tä, öljyä tai muuta vesiympäristölle vaarallista ainetta ei saa säilyttää 40 metriä 
lähempänä Isoa Ruonaojaa tai siihen johtavaa ojaa. (YSL 4 - 8, 42, 43, 45 §; JL 
13, 28, 29, 72 §; JHM 2 §) 
 
7. 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, poltto-
ainesäiliön tankkausyhteessä on oltava pistooliventtiili tai vastaava, joka estää 
painovoimaisesti tai lappoutumalla tapahtuvan polttoainevuodon. (YSL 4, 5, 7, 
8, 42, 43 §) 
 
8. Laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava. Öljyä tai muuta haitallista ke-
mikaalia vuotavien laitteiden käyttö on kielletty. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43 §; JL 72 
§) 
 
9. Jos alueella syntyy jäteöljyä, kiinteää öljyistä jätettä tai muuta vaarallista jä-
tettä, se on kerättävä kukin jätelaji sille merkittyyn omaan, tiiviiseen astiaansa ja 
toimitettava mahdollisimman pian luvalliseen tällaisen jätteen vastaanottopaik-
kaan. Kun vaarallista jätettä toimitetaan vastaanottajalle, on huolehdittava siitä, 
että jätteet on pakattu ja merkitty asianmukaisesti ja että kuljetuksesta on tehty 
jäteasetuksen (179/2012) 24 §:n mukainen siirtoasiakirja. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 
43, 45 §, JL 6, 13, 15, 16, 17, 20, 28, 29, 120 §, JA 7 – 9, 24 §, JHM 2, 11, 17 – 
19, 27 §) 
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10. Toimintaa tulee harjoittaa siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. 
Jätteistä ei saa aiheutua epäsiisteyttä eikä haittaa ympäristölle tai terveydelle. 
Jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn vastaanottajalle, jolla on oi-
keus käsitellä jätettä.  Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimi-
tettava hyödynnettäväksi. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voidaan 
toimittaa kaatopaikalle, mikäli ne eivät ole vaarallisia jätteitä. Jätehuollossa tu-
lee noudattaa Keminmaassa voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä. (YSL 4, 5, 
7, 8, 42, 43, 45 §, JL 8, 13, 15, 17, 19, 28, 29, 51, 72 §, JA 12.1 §, JHM 2 - 4, 6, 
7, 11, 12, 14, 15, 17 - 19, 27 §) 
 
11. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta pölyhaittaa. Tarvittaessa murskat-
tavan aineksen ja kulkualueiden pölyämistä on estettävä kastelemalla niitä ve-
dellä. Toiminnan aiheuttama hiukkaspitoisuus ei saa naapurikiinteistöillä nousta 
kokonaisleijuman osalta yli 0,3 mg/m

3
 vuorokausikeskiarvona laskettuna. Tarvit-

taessa hiukkaspitoisuus on varmistettava mittauksin. Mittausten tekijällä tulee 
olla riittävä kokemus ja asiantuntemus. Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympä-
ristöpalveluiden ympäristönsuojelun viranhaltija voi tarvittaessa täsmentää vel-
vollisuutta mittauksiin ja niistä raportointiin. (YSL 4, 5, 7, 42, 43, 45, 46, 108 §; 
YSA 19 a §; ILA 3, 17 §; NaapL 17 §; JL 13, 72, 120, 122 §; JHM 2 §) 
 
12. Ei klo 22 – 7 eikä pyhäpäivinä saa aiheuttaa melua. Muulloin toiminnan joh-
dosta melutaso ei saa ylittää ulkona LAeq-arvoa 45 dB minään 6 tunnin jaksona 
millään asumiseen käytettävällä kiinteistöllä. Jos on aihetta epäillä, että toimin-
nasta aiheutuu asuinkiinteistölle kantautuvaa häiritsevää melua, niin toiminnan-
harjoittajan on varmistettava melutaso melumittauksin. Mittausten tekijällä tulee 
olla riittävä kokemus ja asiantuntemus. Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympä-
ristöpalveluiden ympäristönsuojelun viranhaltija voi tarvittaessa täsmentää vel-
vollisuutta mittauksiin ja niistä raportointiin. (YSL 4, 5, 42, 43, 45, 46, 83, 108 §; 
YSA 19 a §; VNp 993/1992 2 §; NaapL 17 §; JL 13, 120, 122 §; JHM 2 §) 
 
13. Toiminnasta ei saa aiheutua haitallisia päästöjä ilmaan, veteen eikä maape-
rään eikä muuta kohtuutonta rasitusta ympäristölle. Jos on aihetta epäillä, että 
tällaisia päästöjä aiheutuu, niin toiminnanharjoittajan on tehtävä selvitykset ja 
tarvittaessa mittaukset päästöistä. Mittausten selvitysten ja mittausten tekijällä 
tulee olla riittävä kokemus ja asiantuntemus.  Jos toiminnasta tehdään perustel-
tavissa olevia huomautuksia, on toiminnan-harjoittajan tarvittaessa tehostettava 
huomautusten kohteena olleiden seikkojen seurantaa toiminnassaan ja varmis-
tettava, että ympäristölle ei aiheudu kohtuutonta rasitusta. Tornion, Keminmaan 
ja Tervolan ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelun viranhaltija voi tarvittaes-
sa täsmentää velvollisuutta seurantaan, selvityksiin ja mittauksiin ja niistä rapor-
tointiin. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43, 45, 108 §; YSA 19 a §; NaapL 17 §; JL 13, 72, 
120, 122 §; JHM 2 §) 
 
14. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan tapahtuman sattuessa on vä-
littömästi ryhdyttävä torjuntatoimiin, joilla vaara pilaantumisen leviämisestä 
saadaan poistettua. Jos toiminnanharjoittaja ei itse kykene tekemään varmasti 
riittäviä torjuntatoimia, sen on heti hälytettävä pelastuslaitos apuun. Mahdolli-
simman pian eli viimeistään kiireisten torjuntatoimien jälkeen tapahtumasta on 
ilmoitettava Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalveluille (puhelinnu-
merot v. 2012: ympäristönsuojelusihteeri 040 7703239, ympäristötarkastajat 
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050 5664195 / 0400 696756, ympäristöpäällikkö 040 7555891). Toiminnanhar-
joittajalla on oltava valmius tehdä ilmoitus pelastuslaitokselle ja kaupungin ym-
päristötoimelle välittömästi poikkeustapahtuman havaittuaan. Puhelinnumerot 
pelastuslaitokselle ja Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalveluille on 
oltava saatavilla toiminta-alueella niin, että nopea tiedottaminen näille onnistuu. 
Mahdollisten palonalkujen sammuttamista varten on oltava nopeasti saatavilla 
sammuttimet, joiden toiminta on varmistettu. Pilaantumisen vaaraa aiheutta-
neen häiriötilanteen jälkeen toiminnanharjoittajan on tehtävä toimenpiteet, joilla 
saadaan ehkäistyä vastaavan tapahtuman toistumista jatkossa. (YSL 4, 5, 7, 8, 
42, 43, 45, 62, 76, 83 §; YSA 30 §; JL 13, 120, 122 §; JHM 2 §) 
 
15. Öljy- ja polttoainevalumien varalta toiminnanharjoittajalla on oltava käytettä-
vissä öljynimetysvillaa tai turvetta tai muuta imeytysainetta sekä valumien ja 
imeytyneiden valumien talteenottoa varten astioita ja muita välineitä. (YSL 4, 5, 
7, 8, 42, 43 §; JL 28 §) 
 
16. Päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa on päästöjä aiheuttava 
toiminta keskeytettävä heti ja häiriö korjattava ennen toiminnan jatkamista. 
(YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43, 45 §; JL 13, 120 §; JHM 2 §) 
 
17. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvien tekniikoiden ke-
hittymistä ja otettava niitä soveltuvin osin käyttöön, jos näin voidaan vähentää 
ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen syntymistä tai edistää jätteen hyö-
tykäyttöä. (YSL 3 - 5, 42, 43, 45 §; YSA 37 §; JL 8, 13, 15, 120 §; JA 12.1 §; 
JHM 2 §) 
 

Tarkkailu- ja raportointimääräykset 
 
18. Sekä varastoitavasta että käsitellystä tiili-, betoni- ja metalliaineksesta on 
pidettävä jätelajeittain aikajärjestyksen mukaista kirjanpitoa, jossa ilmoitetaan 
jätteen nimike ja olennaiset tiedot jätteen ominaisuuksista ja koostumuksesta 
sekä aineksen käsittelytapa sekä kukin seuraavista: mistä aines on peräisin ja 
sen edellisen haltijan ja kuljettajan nimi ja yhteystiedot sekä kyseisestä koh-
teesta toimitetun aineksen määrä, kulloinkin varastoitujen ainesten määrät la-
jeittain, käsiteltyjen ainesten määrät lajeittain, muualle toimitettujen ainesten 
määrät lajeittain ja toimituspaikkojen sijainti ja omistajat/haltijat ja kuinka paljon 
mitäkin ainesta on toimitettu ja aiotaan toimittaa kuhunkin paikkaan ja ainesten 
toimituspäivämäärät. Aina, ennen kuin ainesta toimitetaan vastaanottopaik-
kaan, edellä mainitut tiedot kyseisestä aineserästä on ilmoitettava Tornion, 
Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluyksikölle (yh-
teystiedot v. 2012: osoite Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio; sähköposti 
kai.virtanen@tornio.fi; fax (016) 431087), niin että ympäristönsuojeluyksiköllä 
on kulloinkin ajantasainen tieto ainesten toimittamisesta eri paikkoihin. (YSL 46, 
83 §; YSA 19 a §; JL 12, 118 – 122 §; JA 22 §) 
 
19. Sen, joka toimittaa jätettä tämän ympäristöluvan mukaiseen käsittelyyn, on 
laadittava tästä jätteestä siirtoasiakirja, jossa on tiedot jätteen lajista, määrästä, 
alkuperästä, toimituspäivämäärästä ja kuljettajasta jäteasetuksen (179/2012) 
24 §:n mukaisesti. Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan (JM-Construction Oy) 
on varmistettava, että saa kustakin sille toimitetusta jäte-erästä tällaisen siirto-
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asiakirjan, ja vahvistettava jätteen vastaanotto allekirjoittamalla siirtoasiakirjan 
molemmat kappaleet (eli jätteen kuljettajan ja vastaanottajan kappaleet). JM-
Construction Oy:n on säilytettävä siirtoasiakirjat vähintään kuuden vuoden ajan. 
(JL 12, 118 - 121 §; YSA 19 a §; JA 24 §) 
 
20. Lisäksi on pidettävä kirjaa:  

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

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

loksista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä, 
- korjausmääräyksistä, huomautuksista ja näiden johdosta tehdyistä toi-

menpiteistä; 
- syntyneiden jätteiden määrästä aikajärjestyksessä jätelajeittain ilmoittaen 

jätteen nimike ja olennaiset tiedot jätteen ominaisuuksista ja koostumuk-
sesta sekä jätteiden kuljetuspäivämääristä ja kuljettajasta ja vastaanotta-
jasta yhteystietoineen. Vaarallisesta jätteestä on kirjattava myös sen 
pääasialliset vaaraominaisuudet jäteasetuksen 179/2012 liitteen 3 mu-
kaisesti. 

Kirjanpidosta on käytävä ilmi tarkkailun tai muun toimen ajankohta ja suorit-
taja sekä tehdyt havainnot ja toimenpiteet. (YSL 5, 46, 83 §; YSA 19 a §; JL 
12, 118, 119, 120, 122 §; JA 20, 22, 25 §; JHM 18, 19 §) 
 

21. Toiminnanharjoittajan on nimettävä henkilö, joka vastaa toiminnan asian-
mukaisesta suunnittelusta, tarkkailusta, kirjanpidosta sekä ympäristöhaittojen 
torjunnasta. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava tämän vastuuhenkilön riit-
tävästä koulutuksesta. Vastuuhenkilön/henkilöiden yhteystiedot on ilmoitettava 
Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluyksi-
kölle. Nämä yhteystiedot on pidettävä ajantasaisina. (YSL 46, 83 §; YSA 30 §; 
JL 122, 141 §; JA 25 §) 

 
22. Yhteenvetoraportti edellistä toimintavuotta koskevasta toiminnan tarkkailus-
ta ja kirjanpidosta on toimitettava valvontaviranomaiselle vuosittain helmikuun 
loppuun mennessä. Raportit tarkkailuista ja kirjanpidoista on näytettävä ja toimi-
tettava ympäristönsuojeluviranomaisten edustajille muulloinkin tarvittaessa tai 
pyydettäessä. Toiminnanharjoittajan on säilytettävä tässä päätöksessä määrät-
tyä kirjanpitoaan vähintään kuusi vuotta. (YSL 5, 46, 83 §; YSA 19 a §; JL 119, 
120, 122 §, JA 20 §; JHM 19 §)  

 
23. Jos on odotettavissa, että varastoitavan tai muuten hyödynnettävän tiilen ja 
betonin määrä ylittää 10000 t/a tai hyödynnettävien aineiden laatu tai määrä 
muuten muuttuu ennakkoon ilmoitetusta [1] tai toiminta keskeytetään yli vuoden 
ajaksi tai toiminnassa tapahtuu muu olennainen muutos, siitä on ilmoitettava 
Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluyksi-
kölle mahdollisimman pian ennen muutosta. Jos toiminta muuttuu muutenkin 
kuin vain käsiteltävien aineiden määrän osalta, toiminnanharjoittajan on myös 
esitettävä valvontaviranomaiselle uusi toimintaa koskeva suunnitelma, kuinka 
järjestetään jätteen käsittely ja sen seuranta ja tarkkailu. (YSL 5, 46, 62, 81, 83 
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§; YSA 19 a, 30 §; JL 120, 122 §; JA 25 § ) 
 
24. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava valvontaviranomaisen edustajalle eli 
Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluyksi-
kölle mahdollisimman pian, jos toiminnanharjoittajalle tulee ilmoituksia toimin-
nan haitallisista ympäristövaikutuksista (esim. ilmoitus häiritsevästä pölystä, 
melusta tai muusta päästöstä). Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava valvontavi-
ranomaisen edustajalle mahdollisimman pian etukäteen, jos toiminnanharjoitta-
ja oma-aloitteisesti  tekee lupamääräyksien 11 – 14 tai 17 mukaisia mittauksia 
tai muita selvityksiä tai muuta toiminnan tarkkailun tehostamiseksi tai ympäris-
tön pilaantumisen vaaran vähentämiseksi. (YSL 46, 81, 83 §; YSA 19 a, 30 §; 
JL 120, 122 §) 

 

Toiminnan lopettaminen 

 

25. Luvan mukaisen toiminnan päätyttyä on siistittävä viipymättä alueet, joilla 
toimintaa harjoitettiin. Toiminnanharjoittajan on sovittava lopputarkastuksen pi-
tämisestä valvontaviranomaisen edustajan (Tornion, Keminmaan ja Tervolan 
ympäristöpalvelut) kanssa viimeistään sillä viikolla, kun toiminta on lopetettu. 
(YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43, 45, 81, 83 §; YSA 30 §; JL 13, 28, 72, 73, 122  §, JA 13 
§; JHM 2 §) 
 

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta ja vakuus (YSL 5,  
43 a – 43 c, 101, §) 

 
 26. Toiminta voidaan aloittaa tätä lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muu-

toksenhausta huolimatta, jos JM-Construction Oy on asettanut 40000 euron 
vakuuden tämän ympäristöluvan valvontaviranomaisena toimivan Tornion, Ke-
minmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan eduksi. Vakuudeksi hyväksytään 
pantattu talletus, takaus tai vakuutus (YSL 43 c §). Tästä vakuudesta 15000 eu-
roa on YSL 101 §:n mukaista vakuutta ympäristön saattamiseksi ennalleen lu-
papäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle ja 25000 
euroa on vakuutta asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopetta-
misessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi (YSL 43 a §). Va-
kuus on asetettava ennen toiminnan alkamista ja vakuuden voimassaoloa on 
jatkettava viimeistään kolme kuukautta ennen edellisen vakuuskauden päätty-
mistä. Edellä mainitun 15000 euron osalta Tornion, Keminmaan ja Tervolan 
ympäristöpalvelut voivat vapauttaa vakuutta, kun toimintaa koskeva ympäristö-
lupapäätös on saanut lainvoiman. Edellä mainitun 25000 euron osalta vakuu-
den on oltava voimassa, kunnes toiminta on loppunut, sitä koskevan ympäristö-
luvan voimassaolo on lopetettu ja toiminta-alue on siistitty toiminnan jäljiltä. 
Vakuuden määrän pitää koko ajan olla vähintään sen verran, että se vastaa 
kustannuksia, joita toiminnan lopettaminen aiheuttaisi: jos toiminta muodostuu 
sellaiseksi, että nämä kustannukset ovat oletettavasti yli 25000 euroa, toimin-
nanharjoittajan on kasvatettava tätä vakuutta vastaavasti. Tarvittaessa valvon-
taviranomainen voi määrätä uudella päätöksellä vakuudesta ja sen määrästä. 
(YSL 43 b §) 
 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
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Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunta määrää, että betoni-, te-
räsbetoni- ja tiilijätteen käsittelyyn liittyvä toiminta voidaan aloittaa tätä lupapää-
töstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta, kun lupamääräyksen 26 mukai-
nen vakuus on asetettu. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täy-
täntöönpanon. (YSL 101, 101a §) 
 

 LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 
 

Päätöksen voimassaolo (YSL 52, 55 §) 
Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi ja vain tässä luvassa määritetyllä si-
joituspaikalla. Mikäli toiminta olennaisesti muuttuu tai laajenee, on toiminnalle 
haettava uusi ympäristölupa. 
 

Lupamääräysten tarkistaminen 
 Lupaviranomainen voi määrätä tekemään hakemuksen lupamääräysten tarkis-
tamiseksi tai tarkistaa lupaehtoja, jos toiminta muuttuu tai jos on aihetta epäillä, 
että tässä luvassa annetut ehdot eivät ole riittävät estämään luonnon vahingol-
lista muuttumista tai vaaraa terveydelle tai viihtyisyyden melkoista vähenemistä 
tai muuta näihin rinnastettavaa edun loukkausta, tai jos se on tarpeen toimin-
nan tarkkailemiseksi tai jos annetut määräykset eivät perustu parhaaseen käyt-
tökelpoiseen tekniikkaan ja ympäristön kannalta parhaaseen käytäntöön. Ehto-
ja voidaan myös lieventää tai vähentää, jos huomataan, että vahingolliset ym-
päristövaikutukset saadaan riittävästi estettyä väljemminkin ehdoin. (YSL 4, 42, 
43, 46, 55 ja 58 §) 
 

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

 

 RATKAISUN PERUSTELUT (YSL 52 §) 
 

Lupaharkinnan perusteet 
Ympäristölautakunta katsoo tämän hetkisen tiedon mukaan, että määräysten 
mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain ja niiden nojalla an-
nettujen asetusten vaatimukset ja toiminnassa voidaan noudattaa, mitä luon-
nonsuojelulaissa säädetään. Edellä mainitun perusteella ympäristölupa myön-
netään. (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, eri-
tyisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan vaarantu-
mista 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 voi-
daan ehkäistä. 
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Ympäristölautakunnan tämän hetkisen tiedon mukaan luvan myöntämisen edel-
lytykset täyttyvät. 
 

 Lupaviranomaisen vastaus yksilöityihin lausuntoihin ja muistutuksiin  

 
 Lapin ELY-keskuksen lausunnot [4, 11] 
 
 Lapin ELY-keskuksen lausunnossa esitettyihin seikkoihin ilmenee vastauksia 

osin hakijan jättämässä vastineessa [10], joka on toimitettu tiedoksi Lapin ELY-
keskukselle [11]. Pölypäästöjen estämisen osalta Lapin ELY-keskuksen lausun-
toa on otettu huomioon lupamääräyksessä 11. Maasuojavallia Ison Ruonaojan 
vierustalla on täsmennetty lupamääräyksessä 1. Tankkausaluetta ja sen suoja-
usta on täsmennetty lupamääräyksissä 5 – 8 ja 15. 

 
 Lapin ELY-keskuksen mukaan ympäristölupahakemuksessa ei ollut annettu 

riittäviä tietoja, jotta toiminnalle voitaisiin myöntää aloittamislupa muutoksenha-
usta huolimatta [4: s. 2]. Tähän liittyviä tietoja hakija on täydentänyt vastinees-
saan [10]. Ympäristölautakunta katsoo, että edellytykset toiminnan aloittamisel-
le ovat kunnossa, kun hakija asettaa vakuuden lupamääräyksen 26 mukaisesti 
(ks. alla kohta ”Päätöksen täytäntöönpano” ja sen perustelut). 

 
 Kimmo Sandelinin muistutus [8] 

 
 Kimmo Sandelin on esittänyt, että toiminta pitäisi viedä teollisuusalueelle, hae-

tulle paikalle ei annettaisi lupaa [8: s. 1]. Tähän lautakunta vastaa, että niiden 
tietojen perusteella, mitä ympäristölupahakemuksen mukaisesta toiminnasta on 
hakemuksesta ja sen käsittelyn aikana saatu, toiminta täyttää lain mukaiset lu-
van myöntämisen edellytykset lupamääräyksen 1 mukaisella toiminta-alueella 
(ks. alla ratkaisun perusteluissa lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen 
edellytykset), kun toimitaan lupamääräysten mukaisesti. 

 Kimmo Sandelin on esittänyt, että toimintatilalle johtava metsäautotie olisi so-
veltumaton jatkuvaan raskaaseen liikenteeseen ja on huolissaan tien kunnos-
sapidosta [8: kohta 1 ja s. 2]. Näihin seikkoihin hakija on vastannut vastinees-
saan [5], joka on toimitettu tiedoksi Kimmo Sandelinille, ja lisäksi hakija on tä-
hän mennessä saanut lähes kaikilta kyseisen tien (Länkimaantie ja sen jatke 
kiinteistölle 241-406-6-24) maanomistajilta hyväksynnän kuorma-autolla ajoon 
kyseisellä tiellä ja ilmoittanut kunnostavansa tietä lanaamalla ennen ja jälkeen 
tämänvuotisen liikennöintijakson. Tien käyttöoikeutta ei kuitenkaan ratkaista 
ympäristöluvalla, vaan se on hakijan ja tiealueen maanomistajien välinen lain 
yksityisistä teistä (358/1962) mukainen asia. 

 
 Kimmo Sandelin on huolissaan aineiden kulkeutumisesta Isoon Ruonaojaan tai 

pohjaveteen ja pölyhaitasta [8: kohta 2 ja s. 2]. Näihin seikkoihin hakija on vas-
tannut vastineessaan [10], joka on toimitettu tiedoksi Kimmo Sandelinille, ja ne 
on otettu huomioon lupamääräyksissä 1 – 11, 13 – 17 ja 25. 

 
 Kimmo Sandelin on huolissaan, että toiminnassa kiinteistölle päätyisi ongelma-

jätteitä varastoitavaksi [8: kohta 3]. Tähän hakija on vastannut, että alueella ei 
käsitellä haitallisia aineita [10]. Ongelmajätteiden eli nykyisen jätelain 
(646/2011) mukaisten vaarallisten jätteiden tuontiin kiinteistölle ja käsittelyyn ei 
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lupaa ole haettu eikä myönnetty, mikä ilmenee lupamääräyksistä 2, 3, 6, 9 ja 
10.  

 
 Kimmo Sandelin on huolissaan luontoarvoille ja viereisten kiinteistöjen virkistys-

käytölle aiheutuvasta haitasta [8: kohta 4]. Se, että ympäristölle, mm. sen virkis-
tyskäytölle, ei aiheudu merkittävää haittaa, on pyritty varmistamaan lupamäärä-
yksillä 1 – 17 ja 25. 

 
 Kimmo Sandelin on vaatinut alueelle vesisuodattimen rakentamisen [8: s. 2]. 

Ympäristölautakunta ei pidä tällaista tarpeellisena, vaan haitallisten aineiden 
päätyminen vesiin ehkäistään noudattamalla lupamääräyksiä 1 – 11, 13 – 17 ja 
25. 

 
 Kimmo Sandelin edellyttää raja-arvoja varastoitavalle betonille, tiilelle, betonipö-

lylle, rautaromulle ja muulle materiaalille [8: s. 2]. Nämä vaatimukset on otettu 
huomioon lupamääräyksissä 2 ja 11. 

 
 Kimmo Sandelin on vaatinut suojavyöhykkeen omistamansa kiinteistön rajalle. 

Hakija on vastannut tähän vastineessaan [10] ja tämä vaatimus on otettu huo-
mioon lupamääräyksessä 1. 

 
 Kimmo Sandelin on vaatinut, että toiminnalle ei myönnetä aloituslupaa ennen 

kuin kaikki muutoksen haut ja edellytykset ovat kunnossa [8: s. 2]. Ympäristö-
lautakunta katsoo, että edellytykset toiminnan aloittamiselle ovat kunnossa, kun 
hakija asettaa vakuuden lupamääräyksen 26 mukaisesti (ks. alla kohta ”Pää-
töksen täytäntöönpano” ja sen perustelut).  

 
 Kimmo Sandelin vaatii mahdollista korvausta, jos tilalleen pääsee betonipöly 

pilaten tilan käytön ja metsän myynnin. Lupamääräyksillä 1, 2, 11, 13, 14, 16 ja 
17 on pyritty varmistamaan, että naapurikiinteistöille ei aiheudu merkityksellistä 
pölyhaittaa. Ympäristöluvassa ei ratkaista Kimmo Sandelinin tarkoittamaa kor-
vauskysymystä, vaan tällaiset korvaukset ratkaistaan tarvittaessa erikseen va-
hingonkorvausta ja ympäristövahinkoja koskevien säädösten mukaisesti. 

 
 Kittiläjärven tiehoitokunnan muistutus [2] 

 
 Kittilänjärven tiehoitokunta kieltää Kittilänjärven yksityistien käytön purku- ym. 

jätteiden kuljetukseen [2]. Tähän hakija on vastannut ajatuksenaan alunperinkin 
olleen käyttää Länkimaantietä (ei Kittiläjärventietä) [5]. Ympäristölautakunta to-
teaa, että yksityistien käyttöoikeutta ei ratkaista ympäristöluvalla, vaan se on 
hakijan ja kyseisen tien alueen maanomistajien välinen lain yksityisistä teistä 
(358/1962) mukainen asia. 

 
 Honkajärven metsätien Tiekunnan muistutukset [3, 7] 

 
 Myös Honkajärven metsätien Tiekunta on huolissaan yksityistiensä kunnossa 

pysymisestä ja sen käytettävyydestä metsätilojen omistajien käyttöön, jos sitä 
käytetään JM-Construction Oy:n toimintaan liittyvään liikennöintiin [3]. Tiekunta 
saattaa periä käyttömaksua ja edellyttää vakuutta ja kirjallista sopimusta, siitä 
että JM-Construction Oy käyttää Honkamaantietä [7]. Hakija on vastannut käyt-
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tävänsä Länkimaantietä [5,]. Näin Honkamaantietä käytettäisiin vain, kun sen 
poikki ajetaan Länkimaantien ja Länkimaantien jatkeen välillä. Ympäristölauta-
kunta toteaa, että tätä Honkamaantien käyttöoikeutta ei ratkaista ympäristölu-
valla, vaan se on hakijan ja Honkajärven metsätien Tiekunnan välinen lain yksi-
tyisistä teistä (358/1962) mukainen asia. 

 

Lupamääräysten perustelut 

 
Määräykset 1 - 17 ja 25 on annettu, jotta toiminnasta ei aiheutuisi merkittävää 
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai terveyshaittaa ja jotta ympäristön pi-
laantumisvaaraa voitaisiin ehkäistä tehokkaasti. 
 

                 Määräykset 1 – 10, 13 - 17 ja 25 on annettu myös maaperän sekä pinta- ja 
pohjavesien suojelemiseksi. 

 
 Toiminta-alueen sijoittumisesta kiinteistölle on määrätty naapurikiinteistöille ja 

Isolle Ruonaojalle aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaran ehkäisemiseksi 
sekä kiinteistöllä sijaitsevien muinaisjäännösten turvaamiseksi. Toiminta-alueen 
on oltava YSL 6 §:n mukainen. Roskaantumisen ja ympäristölle aiheutuvan 
muun haitan ehkäisemiseksi on huolehdittava toiminta-alueen siisteydestä ja 
toiminta-alue on rajattu vain tietylle, hakemuksen käsittelyn aikana esitetylle 
osalle kiinteistöä [10]. (YSL) (määräykset 1, 3, 10) 
 
Määräykset 2 - 4, 6 – 10, 14, 16, 17 ja 25 on annettu myös asianmukaisen jä-
tehuollon varmistamiseksi ja jätteiden synnyn ehkäisemiseksi ja koska jäte on 
hyödynnettävä, jos se teknisesti on mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuut-
tomia lisäkustannuksia.  Jätteistä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai 
haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely 
on tehtävä paikassa, jolla on siihen lupa. 
 
Määräys 12 on annettu asutukselle aiheutuvan meluhaitan ehkäisemiseksi. Jos 
toiminnasta aiheutuvan äänitason epäillään ylittävän määräyksessä asetetun 
tason, melumittaukset ovat tarpeen, jotta saadaan selville toiminnan todellinen 
äänitaso. Mittaustulosten perusteella voidaan arvioida tarvetta meluntorjunta-
toimiin. 

 
 Häiriötilanteita koskevat määräykset 14 - 16  on annettu poikkeuksellisista 

päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Häiriötilanteisiin varautuminen 
ennakolta ja mahdollisimman nopea toiminta häiriötilanteissa on tarpeen ympä-
ristö- ja terveyshaittojen estämiseksi. Häiriötilanteista, vahingoista, onnetto-
muuksista ja niihin liittyvistä korjaavista toimista ilmoittaminen valvontaviran-
omaiselle on tarpeen mahdollisimman pian, jotta häiriöistä aiheutuvia ympäris-
töhaittoja ja niiden torjumista voidaan valvoa ja ottaa kantaa mahdollisiin häiri-
öistä johtuviin valituksiin. 

 
Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä 
toimintansa ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämismahdollisuuksista. Lu-
van voimassaoloaikana tekniikka voi kehittyä ja luvanhaltija on velvollinen otta-
maan käyttöön parasta käyttökelpoista tekniikkaa lupamääräyksistä huolimatta. 
(määräykset 5 – 8, 10, 11, 13 - 17) 
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Määräykset 3, 9, 11 – 14,18 - 25 koskevat tarkkailua, kirjanpitoa, raportointia ja 
toiminnanharjoittajan selvilläoloa toiminnasta ja sen seurauksista. Ne ovat tar-
peen toiminnan valvomiseksi: toiminnanharjoittajan ja viranomaisen on pystyt-
tävä olemaan selvillä siitä, että laitos toimii, kuten on tarkoitettu ja ilmoitettu, se-
kä toimintaan liittyvistä mahdollisista haitoista, vaaroista ja jätteistä sekä sää-
dösten noudattamisesta. Näillä määräyksillä osaltaan täsmennetään toimin-
nanharjoittajan selvilläolovelvollisuutta (YSL 5 §). Ne ovat tarpeen myös jättei-
den asianmukaisen käsittelyn ja hyötykäytön edistämisen seuraamiseksi ja val-
vomiseksi. Viranomaisella tulee toiminnan valvomiseksi olla tiedossaan toimin-
nan yhteyshenkilö, jolta saa tietoa toiminnasta ja sen ympäristövaikutuksista.  
 
Määräyksessä 22 on luvassa määritellylle kirjanpidolle määrätty säilytysaika 
niin, että siinäkin tapauksessa, jos vasta myöhemmin huomataan toiminnan ai-
heuttaneen pilaantumista, olisi tallella tietoja, joiden perusteella toimintaa ja sen 
mahdollisesti aiheuttamaa pilaantumista voitaisiin arvioida. (JL 119 §) 
 
Luvan haltijan on ilmoitettava olennaisesta muutoksesta hyvissä ajoin ennen 
muutosta valvontaviranomaisen edustajalle (Tornion, Keminmaan ja Tervolan 
ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluyksikkö), jotta toiminnan seuranta ja 
valvonta voidaan järjestää asianmukaisesti ottaen muutos huomioon  ja valvon-
taviranomainen voi arvioida muutoksen aiheuttamia ympäristö- ja muita vaiku-
tuksia sekä mahdollista ympäristöluvan muutostarvetta (määräykset 23, 24).  
 
Määräys 25 on annettu, jotta voidaan valvoa, että toiminnasta ei sen lopettami-
sen jälkeenkään aiheudu haittaa ympäristölle. 
 
Ympäristöluvassa on annettava määräykset, joiden mukaan jätteen käsittely-
toiminnan harjoittajan on asetettava riittävä vakuus asianmukaisen jätehuollon, 
tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien var-
mistamiseksi (YSL 43 a-c §). (määräys 26) 
 

Perustelut päätöksen täytäntöönpanolle muutoksenhausta huolimatta 
  
Kyseessä olevalle toiminnalle ei ole ympäristönsuojelulain mukaista estettä ja 
käsiteltäväksi tuotavat tiilet ja betoni rautoineen eivät ole ympäristölle vaarallisia 
aineita ja ne voidaan kuljettaa pois alueelta, joten toiminnan aloittaminen ei tee 
muutoksenhakua hyödyttömäksi.  
 
Liikennöinti toimintakiinteistölle johtavaa yksityistietä (Länkimaantie) pitkin ei 
tulle kyseeseen mahdollisessa muutoksenhaussa, sillä toiminnanharjoittaja on 
hakenut hyväksynnän kuorma-autoliikenteelle Länkimaantietä pitkin tienvarren 
seuraavilta maanomistajilta: Kemin kaupunki, Elvi Tiililä, Mikko ja Anna Maria 
Vallitun oikeudenomistajia, Juha Puro, Vilho Helistö, Meri-Lapin Vesi Oy, Kemin 
Ajotilaus ja Kone Oy, Eija Peltonen, Lauri Vakkuri ja Matti Pasanen. 

 
Toiminnan aloitus mahdollisimman pian on tarpeen, koska toiminta-alueelle on 
tarkoitus tuoda käsiteltäväksi tiili- ja betonijätettä purku-urakasta, joka on jo aloi-
tettu ja toiminnan estyminen hakemuksen mukaisella toiminta-alueella muutok-
senhaun vuoksi aiheuttaisi toiminnanharjoittajalle suurta toiminnallista ja talou-
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dellista vaikeutta. 
 

  Luvan voimassaolon ja tarkistamisen perustelu 

 
 Lupaviranomainen varaa mahdollisuuden luvan ja lupaehtojen tarkistamiseen 

tämän päätöksen kohdan ”Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistami-
nen” mukaisesti. Tarkistamismahdollisuus on tarpeen, koska lupapäätöksessä 
ei voida ennakoida kaikkia toimintaan liittyviä tapahtumia eikä siten voida katta-
vasti asettaa ehtoja toiminnalle. Lupamääräysten tarkistamista koskevan mää-
räyksen perusteella lupa voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevana ilman, 
että on tarpeen määrätä tiettyä aikaa, johon mennessä on tehtävä hakemus lu-
pamääräysten tarkistamiseksi. 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN (YSL 105 §; YsvoT 1 – 3, 9, 
10 – 11, 13, 14 §) 

 
Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan 18.1.2011 hyväksymän 
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n mukaan keskimääräiseen työmää-
rään perustuva ympäristölupamaksu on jätehuollolle 1090 euroa ja murskaa-
molle 1580 euroa. Tämän ympäristölupahakemuksen käsittelyyn on mennyt 
selvästi enemmän aikaa kuin ympäristölupahakemuksiin keskimäärin eli 53 h. 
Tämä johtuu mm. seuraavista seikoista. Muistutusten, lausuntojen ja niihin liit-
tyvien vastineiden käsittely on vienyt keskimääräistä enemmän aikaa, koska 
näissä on jouduttu käsittelemään lupahakemuksessa havaittuja puutteellisuuk-
sia/virheitä ja muistutuksia on ollut keskimääräistä enemmän. Tässä tapauk-
sessa on ympäristöluvassa käsitelty sekä jätehuolto- että murskaustoimintaan 
liittyviä seikkoja. Lisäksi on käsitelty luvan hakeminen toiminnan aloittamiselle 
muutoksenhausta huolimatta (YSL 101 §). Käsittelyajan perusteella ympäristö-
luvan käsittelymaksuksi tulisi 60 h  54,5 €/h = 3270 €. Kohtuullisena kuitenkin 
pidetään sitä, että käsittelymaksu ei muodostu näin suureksi, vaan maksuksi 
määrätään maksutaulukon mukainen jätehuollon ja murskaamon käsittelymak-
su eli 1090 € + 1580 € = 2670 €. 
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 LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN (YSL 54 §; YSA 23 §) 

 

Päätös 
 

Päätös, sitä koskeva valitusosoitus ja jäljennökset päätöksen viitteistä [1 - 11, 
15 – 17] toimitetaan joko postiennakolla tai laskun kanssa hakijalle sekä tavalli-
sena kirjeenä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualueelle. Kemin kaupunginkanslian kirjaamoon lähetetään 
sekä päätöksen julkipanoilmoitus että kolmena kappaleena päätös liitteineen: 
saatekirjeessä pyydetään asettamaan julkipanoilmoitus ja päätös liitteineen 
nähtäväksi valitusaikana Kemin kaupungissa (YSL 54 §), koska toimintakiinteis-
tö rajoittuu Kemin kaupunkiin ja siten toiminnan vaikutuksia saattaa ilmetä Ke-
missä; toinen päätöskappale pyydetään toimittamaan Kemin kaupungin ympä-
ristönsuojeluviranomaiselle ja kolmas päätöskappale maankäyttö- ja mittaus-
toimelle tekninen johtaja Tapani Onkalolle, joka on pyytänyt [6] päätöstä. 

 
 Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristöpalvelut pitävät päätöksen ja em. 

liitteet nähtävillä, valitusaikana Keminmaan kunnantalolla sekä Tornion kau-
pungintalon ala-aulassa. Ainakin valitusaikana päätös on nähtävillä internetissä 
sekä Tornion kaupungin että Keminmaan kunnan sivuilla ilman liitteitä. 

 
 Päätös ilman liitteitä lähetetään tiedoksi asiasta tietoa pyytäneille Kimmo San-

delinille ja Jyrki Sandelinille sähköpostitse. 
 

Tieto päätöksestä  
 

Tieto päätöksestä annetaan Keminmaan kunnan ja Tornion kaupungin ilmoitus-
tauluille julkipantavilla kuulutuksilla.  

 
 Tieto päätöksestä julkaistaan Kemi-Tornio kaupunkilehdessä. 
 

 Päätöksen antamisesta ilmoitetaan kirjeitse seuraaville muistutuksen jättäneil-
le (Honkajärven metsätien Tiekunta, Kittiläjärven tiehoitokunta) sekä niille, joil-
le on annettu erikseen tieto hakemuksen vireillä olosta (Lauri Pirnes, Maija 
Helistö ja Vilho Helistö, Kirsti Hirvonen ja Markku Läykki, Lautiosaaren jako-
kunta c/o Tapani Onkalo, Ilkka Suhonen, Jaakko Rissanen, Tornator Oy), se-
kä toimintakiinteistön maanomistajalle Matti Pasanen . Ilmoituksessa maini-
taan mm. paikat, joissa päätös on nähtävillä (Keminmaan kunnantalo, Tornion 
kaupungintalon ala-aula ja Kemin kaupungintalon 1. krs sekä Internetissä 
Tornion kaupungin sivuilla) sekä päätöksen valitusaika. 

 

MUUTOKSENHAKU (YSL 96, 98 §, HlkL 14 §) 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Tornion, Keminmaan ja Tervolan 
ympäristölautakunnalle. Valitusaika päättyy 7.11.2012. Päätökseen liitetään 
valitusosoitus. 
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