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LEMMINKÄINEN INFRA OY:N YMPÄRISTÖLUPA LOUHINTAAN JA KIVEN MURSKA-
UKSEEN KIINTEISTÖLLÄ LAIVAJÄRVEN LOUHIMO 851-418-21-82  
 
 Valmistelijat ympäristötarkastaja Minna Karhunen ja ympäristön-

suojelusihteeri Kai Virtanen:  
 
ASIA 
Lemminkäinen Infra Oy on toimittanut Tornion kaupungin ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle kallion louhintaa ja kiven murskausta  
koskevan ympäristölupahakemuksen.  
 
HAKIJA 
Lemminkäinen Infra Oy 
PL 169 
00181 Helsinki 
Liike- ja yhteisötunnus: 2138243-1 
 
Hakijan yhteyshenkilö: 
Kati Kahri, puh. 040 3500 827, kati.kahri(at)lemminkainen.com 
 
Laitoksen yhteyshenkilö: 
Jukka Kivimäki, puh. 02071 59227,  

 jukka.kivimaki(at)lemminkainen.com 
 
TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
Tornion kaupungin Laivaniemen kylässä tilalla Laivajärven louhimo 
(851-418-21-82) louhitaan ja murskataan kiviainesta. Louhokseen 
kertyvät vedet johdetaan ympäristön ojiin. Louhinta tehdään tasolle  
-10,0 m (N2000). [1: 1] 

 
 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

Ympäristönsuojeluasetuksen 1 § 7 c) -kohdan mukaan kivenlouhimo, 
jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää, ja 7 e) -kohdan 
mukaan kiinteä murskaamo tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä 
murskaamo, jonka toiminta-aika on vähintään 50 päivää, vaatii ympä-
ristöluvan.  
 
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA  
Ympäristönsuojeluasetuksen 7 § kohtien 7 a) ja 7 b) mukaan lupaha-
kemuksen mukaisen toiminnan lupaviranomaisena toimii kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen, jona Tornion kaupungissa toimii  
Meri-Lapin ympäristölautakunta. (YSL 21, 23.2, 31 ja 34 §, Johtos)  
 
ASIAN VIREILLETULO (YSL 35 §, YSA 8 ja 10 §) 
Ympäristölupahakemus on tullut vireille 10.7.2014 Kati Kahrin 
4.7.2014 allekirjoittamalla ympäristölupahakemuksella. [1] 
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TOIMINTAA KOSKEVAT AIEMMAT LUVAT  
Kyseisellä tilalla on ollut Tornion kaupungin ympäristö- ja pelastus-
lautakunnan myöntämä maa-ainesten ottolupa, joka on ollut voimas-
sa 30.6.2014 asti.  
 
Meri-Lapin ympäristölautakunta on 28.10.2014 myöntänyt Lemmin-
käinen Infra Oy:lle luvan maa-ainesten ottamiseen 
Laivaniemen kylässä tilalla Laivajärven louhimo 21:82. Haettu maa-
ainesten ottamisen kokonaismäärä on 365 000 m3, ottamisalueen 
pinta-ala noin 4,1 ha, ottamissyvyys nykyisestä ottotasosta - 3 m ta-
soon -10 m (N2000)  ja ottamisaika 10 vuotta. [2] 
 
Toiminnalla on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 26.8.2014  
antama vesilain mukainen lupa pohjavedenpinnan alentamiseen  
Laivajärven louhoksella ja kuivatusvesien johtamiseen. Lupa on voi-
massa 30.9.2024 saakka. [3] 
 
Louhinnalle, murskaukselle ja asfalttiasemalle kyseisellä kiinteistöllä 
on vanhastaan Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölauta-
kunnan kokouksessaan 16.4.2013 (§ 50) myöntämä ympäristölupa 
[1: liite 4], joka koskee pohjavesipinnan yläpuolista louhintaa ja joka 
on voimassa 23.5.2018 asti. 
 
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE JA SIJAINTIPAIKAN YMPÄRISTÖ 
Tornion kaupunginvaltuusto on 14.12.2009 hyväksynyt aluetta kos-
kevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan (Tornion yleiskaava 2021). Sii-
nä toiminta-alue on pääasialliselta käyttötarkoitukseltaan maa- ja 
metsätalousvaltaista aluetta (M). Pääkäyttötarkoituksen ohella alu-
eella sallitaan myös muuta maankäyttöä edellyttäen, ettei toimenpi-
teillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista. Yleiskaavassa toimintakiin-
teistön läheisyyteen on myös merkitty arvokas harjualue tai muu geo-
loginen muodostuma (ge), mikä viittaa valtakunnallisesti arvokkaa-
seen moreenimuodostumaan Käärmekangas-Viitakangas.  
 
Kiinteistöllä on louhittu ja murskattu jo aiemmin. Lähimmät asuinra-
kennukset sijaitsevat reilun 600 metrin päässä toimintapaikalta. Toi-
mintakiinteistö ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Ottamisalueelta 
pintamaat on kuorittu pois ja kasattu louhoksen ympärille. Muutoin 
ympäröivä alue on osittain soistunutta moreenimaastoa. Pohjaveden 
taso alueella on noin +18,00 (N60), mikä on todettu Laivajärven lou-
himon pohjavesitarkkailun yhteydessä. [1: 3] 
 
LAITOKSEN TOIMINTA [1] 
Yleiskuvaus 
Louhinta ja murskaus käsittää pintamaiden poistamisen kaivinkoneel-
la tai pyöräkuormaajalla, panostusreikien poraamisen kallioon pora-
vaunulla sekä porareikien panostamisen ja kallion räjäyttämisen. Rä-
jäytyksen jälkeen louhe lastataan kaivinkoneella tai kuormaajalla 
murskauslaitokseen, jossa se murskataan haluttuun kokoon. [1: 3] 
 
Murskaus toteutetaan kiviaineksen varastoalueella. Louheen sekaan 
jääneet ylisuuret lohkareet rikotetaan hydraulisella iskuvasaralla. 
Valmiit murskelajikkeet varastoidaan louhoksen länsipuolelle työs-
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kentely- ja varastoalueelle varastokasoihin, joista ne kuljetetaan käyt-
tökohteisiin. [1: 3 – 4] 
 
Toiminta-aika 
Murskausta ja louhintaa voidaan harjoittaa kiinteistöllä ympäri  
vuoden. Vuosittainen työskentelyaika alueella on 2 – 5 kuukautta. 
Murskausta, poraamista, rikotusta, kuormaamista ja kuljetusta sekä 
vesien pumppaamista tehdään arkisin maanantaista perjantaihin klo 
6 - 22. Räjäytystyöt toistuvat harvoin ja kestävät vähän aikaa kerral-
laan. Räjäytystöitä tehdään arkisin klo 8 – 18. Viikonloppuisin ja arki-
pyhäisin toimintaa ei ole. [1: 3 - 4] 
 
Raaka-aineet, tuotteet ja käytettävät laitteet 
Louheen ja kivimurskeen vuosittainen tuotantomäärä vaihtelee  
kysynnän mukaan ja kiviainesta louhitaan ja murskataan keskimäärin 
50 000 tonnia ja enintään 100 000 tonnia vuodessa. Varastokasoja 
pyritään valmistamaan yhdellä toimintakerralla noin vuoden tarpeek-
si. [1: 4 – 5] 
 
Poraukseen käytetään hydraulista porakalustoa. Rikotus tapahtuu  
iskuvasaralla. Murskauslaitteistoon kuuluu esimurskain, välimurskain 
ja jälkimurskain sekä kuljettimia ja 2- tai 3-tasoseuloja. Vesien johta-
miseen käytetään yhtä tai useampaa pumppua. [1: 4] 
 
Energia, polttoaineet ja muut kemikaalit 
 
Tarvittava sähkö tuotetaan aggregaatilla. Kevyt polttoöljy, jolla laitok-
sen käyttöenergia tuotetaan, varastoidaan murskauslaitoksen muka-
na kulkevaan 9 m3:n kokoiseen kaksoisvaippasäiliöön. Työkoneiden 
käyttämä kevyt polttoöljy varastoidaan 5 m3:n kaksoisvaippasäiliös-
sä. Kevyen polttoöljyn kulutus on vuosittain keskimäärin 49 tonnia ja 
enintään 97 tonnia. Räjähdysaineet tuodaan paikalle jokaista räjäy-
tyskertaa varten erikseen. Räjähdysaineiden kulutus on keskimäärin 
11 tonnia vuodessa ja enintään 22 tonnia vuodessa. [1: 4 – 6] 
 
Öljyt ja voiteluaineet säilytetään omissa astioissaan, jotka sijoitetaan 
suoja-altaisiin. Öljyjä ja voiteluaineita käytetään vuosittain keskimää-
rin 400 litraa ja enintään 800 litraa kumpiakin. [1: 5 – 6] 
 
Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta 
Työtavoissa ja laitteistoissa käytetään parasta mahdollista käytettä-
vissä olevaa tekniikkaa. Asemaa huolletaan säännöllisesti, mikä pie-
nentää polttoöljyn kulutusta. Energian käytössä pyritään mahdolli-
simman suureen tehokkuuteen. Ympäristönsuojeluun ja työturvalli-
suuteen liittyvää kalustoa uusitaan annettujen määräysten ja asetus-
ten sekä yrityksen oman toimintapolitiikan mukaisesti. [1: 7] 
 
YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 
Päästöt ilmaan 
Murskauslaitoksen päästöt ilmaan ovat seuraavat: hiukkaset 0,63 t/a, 
typen oksidit 0,42 t/a, rikkidioksidi 0,18 t/a ja hiilidioksidi 308,6 t/a. [1: 
6] 
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Murskauslaitoksen aiheuttamaa pölyämistä voidaan tarvittaessa vä-
hentää kastelemalla murskattavaa tuotetta, koteloimalla kuljettimia 
sekä säätämällä kiviaineksen putoamiskorkeuksia. Varastokasojen 
pölyäminen riippuu varastoitavasta lajikkeesta. Sijoittamalla hie-
noimmat lajikkeet karkeampien kasojen suojaan, voidaan vähentää 
kasojen pölyämistä. Työmaa-aluetta ja tietä voidaan tarvittaessa kas-
tella maastosta saatavalla vedellä pölyämisen estämiseksi. [1: 5 - 7] 
 
Toiminnasta syntyvä pöly ei tule aiheuttamaan häiriötä asutukselle, 
joka sijaitsee etäällä toiminnasta. Asutukselle ja ympäristölle ei ai-
heudu pysyvää haittaa toiminnasta. [1: 7] 
 
Melu 
Melua esiintyy, kun kiinteistöllä on toimintaa. Louhinnassa ja  
murskauslaitoksella melua aiheuttavia toimintoja ovat poraus, rikotus, 
murskauslaitos ja aggregaatti. Lisäksi liikenteestä ja kuormauksesta 
aiheutuu melua. Räjäytys 2 - 3 kertaa viikossa aiheuttaa poikkeuksel-
lisen voimakasta melua noin 1 - 2 sekunnin ajan. Murskauslaitoksen 
äänitehotaso on keskimäärin 123 dB. Maaston muodot vaimentavat 
melua tehokkaasti. Varastokasat estävät melun leviämistä toiminta-
alueelta etenkin alueen länsi- ja pohjoispuolelle. Rikotus tapahtuu 
ympäristöään alempana ja louhintarinteen takana, mikä estää tehok-
kaasti melun leviämistä ympäristöön. Myös louhoksen reunalle kasa-
tut pintamaat estävät melun leviämistä ympäristöön. Melu ei ole häi-
ritsevää lähimmissä altistuvissa kohteissa. [1: 5, 6] 
 
Veden käyttö, vesien johtaminen ja päästöt veteen 
Tuotannossa ei käytetä vettä. Mikäli murskattavaa kiviainesta pölyä-
misen ehkäisemiseksi kastellaan, sitoutuu vesi murskeeseen. [1: 5, 
6] 
 
Toiminnanharjoittajalla on murskauslaitoksissaan käytössä yleisesti 
sähkökäymälät eikä käymäläjätevesiä synny. Poikkeustapauksissa 
murskauslaitoksella voi olla käytössä umpisäiliöllinen käymälä, joiden 
jätevedet viedään käsiteltäväksi vastaanottopaikkaan, joka tällaisia 
vesiä vastaanottaa. Laivajärven louhimolla henkilökunnan majoitus-
parakkeja ei säilytetä hankealueella tilanpuutteen vuoksi. Mikäli har-
maita vesiä syntyy (mahdollisesti hyvin vähäisiä määriä), ne imeyte-
tään maahan. [1: 6, liite 11] 
 
Louhokseen johtuneet valumavedet ja pohjavedet pumpataan toimin-
tajakson aikana ottoalueen eteläpuoleisiin ojituksiin. Louhokseen teh-
tävä pumppaussyvennys toimii osaltaan laskeutusaltaana. Louhok-
sen tyhjennyspumppauksen yhteydessä ei ole vaaraa merkittävästä 
kiintoainekuormituksesta, sillä vesi sisältää pääosin hyvin vähän kiin-
toainesta sen laskeuduttua louhoksen pohjalle. Toiminnassa huoleh-
ditaan, ettei louhoksen pohjalle tai louhoksessa mahdollisesti  
olevaan veteen pääse kemikaaleja, kuten polttoaineita. Koneiden 
kunnossapidosta huolehditaan niin, etteivät ne aiheuta valumia maa-
perään. [1: 6, 7] 
 
Louhosalueelta lähtevä oja on paikoin ruohikoitunut, mutta vedenjoh-
tokyvyltään riittävä louhoksen vesien pumppaamiseksi. Ojitukseen 
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johdettuina pumppausvedet eivät aiheuta maaperän vettymistä lou-
hosalueen ulkopuolella. Vedet johtuvat alueelta ojitusta pitkin valtao-
sin etelään kohti Laivajärven kylää. Ympäröivään metsätalouskäy-
tössä olevaan alueeseen ei veden väliaikaisella pumppauksella ole 
vaikutusta. Louhoksessa olevan veden laatua on tarkkailtu vuosina 
2003 ja 2012, minkä perusteella veden laatu on todettu hyväksi. [1: 
8, liite 11] 
 
Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä 
ole vedenottamoita tai kaivoja. [1: 7] 
 
Jätteet ja niiden käsittely  
Toiminnassa syntyvä sekajäte (350 kg/a) kerätään jätesäiliöön ja 
toimitetaan jätteenkäsittelyyn. Rautaromu (noin 5000 kg/a) kerätään 
lavalle ja toimitetaan kierrätykseen. Nestemäiset öljyjätteet (noin 350 
kg/a) kerätään omaan säiliöön valuma-altaalliseen teräskonttiin, josta 
öljyjätepalvelu hakee sen. Kiinteät öljyjätteet (noin 140 kg/a) sekä 
akut ja loisteputket (noin 2 kpl/a) kerätään omiin säiliöihin valuma-
altaalliseen lukittavaan teräskonttiin. Vaaralliset jätteet toimitetaan 
vaarallisten jätteiden käsittelyluvan saaneeseen laitokseen tai kiin-
teistölle, jonka hyväksytyssä jätehuoltosuunnitelmassa tai ympäristö-
luvassa vastaavan vaarallisen jätteen vastaanotto on hyväksytty. 
Vaarallisia jätteitä luovutettaessa jätteiden siirrosta laaditaan siirto-
asiakirja, josta ilmenevät tiedot vaarallisista jätteistä voimassa olevan 
jätelain ja -asetuksen mukaisesti. [1: 7] 
 
TARKKAILU JA VARAUTUMINEN POIKKEUKSELLISIIN TILAN-
TEISIIN  
Toimintaa tarkkaillaan ympäristölupapäätöksen ehtojen mukaisesti. 
Käyttöpäiväkirjoihin merkitään päivittäin valmistetut tuotantomäärät, 
aseman toiminta-ajat, tuotantolajikkeet sekä tiedot vaarallisista jät-
teistä. Myös merkittävistä häiriöistä tehdään merkintä käyttöpäiväkir-
jaan. [1: s. 8] 
 
Lemminkäinen Infra Oy on sertifioinut toimintaansa ja toimintaa tark-
kaillaan toimintajärjestelmän mukaisesti: Lemminkäinen Infra Oy:llä 
on ISO 9001 -laatujärjestelmäsertifikaatti, ISO 14001 -
ympäristöjärjestelmäsertifikaatti sekä OHSAS 18001 -työterveys-  
ja -turvallisuussertifikaatti. [1: 9] 
 
Maaperälle ja pohjavedelle riskin aiheuttavat työmaalla käytettävät 
öljytuotteet, pääasiassa polttoaineet. Tätä riskiä vähimmäistetään  
varastoimalla polttoaineet kaksoisvaipallisiin säiliöihin. Öljytuotteita 
voidaan vaihtoehtoisesti varastoida säiliöihin, jotka on varustettu  
niiden tilavuutta vastaavilla kiinteillä suoja-altailla (veden pääsy  
suoja-altaaseen estetty). Kiinteistöllä säilytetään öljynimeytysmateri-
aalia onnettomuustapauksia varten. [1: 7, 8] 
 
Räjähteitä ei varastoida alueella. Räjäytystilanteissa ympäristöä  
varoitetaan tulevasta räjäytyksestä ja alueelle johtavat tiet suljetaan 
ja ihmisten pääsy alueelle estetään. Alue on aidattu ja alueesta varoi-
tetaan kyltein niin, ettei sinne voi joutua vahingossa. Tulipalon varalta 
asema on varustettu alkusammutuskalustolla ja henkilökunta on 
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saanut tarvittavan opastuksen alkusammutuskaluston käyttöön. 
Työmaalla on näkyvillä hälytysnumerot. Häiriö- ja onnettomuustilan-
teissa henkilökunta suorittaa alkusammutus- ja muut tarvittavat toi-
met sekä hälyttää paikalle pelastuslaitoksen. Onnettomuustapauk-
sessa otetaan yhteyttä viranomaisiin välittömästi. Ilmoitukset tehdään 
lupaviranomaisille, ELY-keskukselle, paikalliselle pelastuslaitokselle, 
poliisille ja vakuutusyhtiölle. [1: 7, 8] 
 
Toiminnan ympäristöriskeihin varaudutaan riskikartoituksilla, sattu-
neiden onnettomuuksien tutkinnalla ja henkilöstön koulutuksella. [1: 
8] 
 
Pohjavesipinnan ja poisjohdettavien vesien tarkkailuohjelma 
Laivajärven louhimolle on laadittu tarkkailusuunnitelma louhinta-
alueen pohjaveden ja louhoksesta poisjohdettavien vesien tarkkaile-
miseksi 31.5.2013. Tarkkailusuunnitelma sisältää louhoksen veden 
laadun tarkkailun tyhjennyspumppauksen yhteydessä, tarvittaessa 
toiminnan ollessa käynnissä sekä viimeistään luvan viimeisenä  
voimassaolovuotena. Pohjaveden pinnan korkeutta ehdotetaan  
tarkkailtavaksi kolme kertaa vuodessa kahdesta ottoalueella sijaitse-
vasta pohjaveden tarkkailuputkesta. Louhoksesta vesiä pumpattaes-
sa, purkupaikan alapuolella olevaa aluetta tarkkaillaan mahdollisen 
vettymisen ja ojien vedenjohtokyvyn osalta. Poisjohdettavien vesien 
määrää tarkkaillaan pumppauspäivien, tuntien ja pumpun tehon pe-
rusteella. [1: liite 11] 
 
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 
Lupahakemuksesta tiedottaminen (YSL 37 ja 38 §; YSA 16 §) 
Lupahakemuksesta on kuulutettu 14.7. – 13.8.2014 Tornion kaupun-
gin ilmoitustaululla ja internetissä Tornion kaupungin sivulla ja hake-
musasiakirjat ovat olleet nähtävillä Tornion kaupungintalolla.  Hake-
muksesta on postitettu 14.7.2014 kirjeellä tieto toiminnan sijoituspaik-
an naapurikiinteistöjen omistajille sekä vesien johtamisreitin kiinteis-
töjen omistajille: Putkonen Henri, Knuutila Arvi, Kulmuni Aulis, Salmi 
Mauri, Salmi Markku, Kulmuni Sylvi ja Heikkilä Terhi, Lohiniva Eija ja 
Reijo, Isonikkilä Minna, Isonikkilä Jonne, Isonikkilä Kyösti ja Merja-
Riitta, Pyyny Mauri, Kanniainen Lauri ja Kanniainen Jaakko.  Lisäksi 
Laiväjärven kyläyhdistyksen Osmo Rahkoselle ja Jouko Lahdenpe-
rälle on lähetetty 18.8.2014 sähköpostitse tieto hakemuksen vireillä-
olosta. 
 
Lausunnot ja muistutukset 
Hakemuksesta pyydettiin Lapin ELY-keskuksen lausunto. Lausun-
nossaan ELY-keskus toteaa muun muassa seuraavaa [4]: 
 
”Ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua 
terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä eräistä 
naapuruussuhteista annetun lain 17 § 1 momentissa tarkoitettua  
kohtuutonta pysyvää rasitusta esim. pölyn, melun ja tärinän takia. 
 
ELY-keskus kehottaa ympäristöluvan määräyksiä laadittaessa sovel-
tamaan valtioneuvoston asetusta (MURAUS-asetus) kivilouhimojen, 



  7(20) 

 

muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 
(800/2010). 
 
Poltto- ja voiteluaineet tulee varastoida kaksoisvaippasäiliöissä. 
 
Koska hakemuksen mukaan lähin asutus sijaitsee 670 metrin päässä 
louhinta- ja murskausasemasta, ei toiminnan aiheuttamasta melusta 
ja pölystä aiheudu asutukselle haitallisia vaikutuksia. 
 
Ympäristöhallinnon Eliölajit -tietojärjestelmän (11.12.2013) mukaan 
toiminta-alueen lähiympäristössä ei ole tiedossa olevia uhanalaisten 
tai suojeltujen lajien esiintymiä tai mitään muutakaan luonnonsuoje-
lun kannalta tärkeää, mikä rajoittaisi hankkeen toteuttamista. 
 
ELY-keskuksen käsityksen mukaan ympäristöluvassa tulisi antaa 
määräykset ainakin seuraavista asioista: 
 
- toiminnan kapasiteetista ja raaka-aineista 
- melusta ja tarvittaessa tarpeellisista meluntorjuntatoimenpiteistä 
(esim. toiminta-aikarajat, toimintojen sijoitus, meluvallit, jne.) 
- pölypäästöistä ja niiden vähentämisestä (esim. kastelu, jne.) 
- vaarallisten aineiden varastoinnista ja käsittelystä 
- jätteistä 
- häiriö- ja poikkeustilanteista 
- toiminnan tarkkailusta ja raportoinnista” 
 
Reijo ja Eija Lohiniva ovat jättäneet asiassa huomautuksen [5], jossa 
esittävät mm. seuraavaa: ”Huomautus koskee Lemminkäinen Infra 
Oy:n Laivajärven louhimon maa-aineksen ottolupaa ja vesien johta-
mista ympäristön ojiin. … Esitämme, että Lemminkäinen Infra Oy:n 
edustaja kävisi maastokäynnillä tarkistamassa Ylipää RN:o 1:21 alu-
een ojat, joiden kautta pumpattavat vedet olisi tarkoitus kuljettaa  
sekä mahdollisen rumpuputken tarpeen.” 
 
Hakijan vastine 
Lapin ELY-keskuksen lausunnon [4] sekä Reijo ja Eija Lohinivan 
muistutuksen [5] johdosta hakijalle annettiin mahdollisuus [7] jättää 
niistä vastine. 
 
Vastineessaan [8] Lemminkäinen Infra Oy toteaa mm. seuraavaa: 
 
”…Ely-keskuksen näkemyksen mukaan, kun toiminta sijoittuu 670 
metrin päähän lähimmästä asutuksesta, ei toiminnan aiheuttamasta 
melusta ja pölystä kuitenkaan aiheudu asutukselle haitallisia vaiku-
tuksia. … Luvanhakija toteaa, että toiminta täyttää sille lausunnossa 
mainituissa laeissa asetetut vaatimukset. Polttoaineiden säilytys ja 
varastointi tapahtuu kaksoisvaippasäiliöissä. Lupamääräysten osalta 
luvanhakija toteaa, ettei sen näkemyksen mukaan toiminnasta  
aiheudu sellaista meluhaittaa, että toiminta-aikojen rajaamiseen hae-
tuista olisi erityistä tarvetta. … 
 
Eija ja Reijo Lohiniva ovat esittäneet muistutuksessaan, että luvan-
hakijan tulisi tarkistaa maastokäynnillä louhosvesien johtamiseen 
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käytettävien ojien kunto sekä mahdollisten rumpuputkien tarve. 
Luvanhakija toteaa, että ojien kunnon tarkistaminen voidaan toteut-
taa esitetyn mukaisesti, jotta pumppausta aloitettaessa voidaan  
varmistua ojien vedenjohtokyvystä.” 
 
Tarkastus (HL 39 §) 
 
Ympäristönsuojelusihteeri tarkasti toiminta-aluetta 10.12.2014.  
Alueella ei ollut tällöin toimintaa. Lemminkäinen Infra Oy:n lupasuun-
nittelija Kati Kahrin ilmoituksen mukaan alueella ei ole toimittu tänä 
vuonna.  
 
Alueen laitamille oli jätetty jokunen yksittäinen metalliromu. Alueella 
ei ilmennyt merkittävää huomautettavaa. 
 
VIRANOMAISEN RATKAISU (YSL 6, 41 ja 42 §; NaapL 17 §) 
 
Ympäristölautakunta tutkii hakemuksen ja myöntää Lemminkäinen 
Infra Oy:lle louhintaa ja kiviaineksen murskausta koskevan ympä-
ristöluvan Laivajärven louhimolle kiinteistölle 851-418-21-82. Toimin-
taa tulee harjoittaa hakemuksessa esitetyn mukaisesti noudattaen 
seuraavia lupamääräyksiä. Lupamääräyksiä on noudatettava niiltäkin 
osin kuin ne edellyttävät toimimista toisin kuin hakemuksessa on esi-
tetty. 
 
LUPAMÄÄRÄYKSET  
 
Pilaantumisen ehkäiseminen 
 
1. Louhoksessa käytettävissä työkoneissa on mahdollisuuksien mu-
kaan käytettävä kasvispohjaisia tai muita pohjavettä pilaamattomia, 
luonnossa helposti hajoavia öljyjä. Toiminnasta ei saa aiheutua maa-
perän, pintavesien tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, terveydellistä 
haittaa tai muutakaan kohtuutonta rasitusta ympäristölle. Paikat, jois-
sa käsitellään tai säilytetään öljyä tai muuta maaperän tai pohjave-
den kannalta vaarallista ainetta, samoin mahdolliset työkoneiden ja 
autojen säilytys-, tankkaus- ja huoltopaikat, on suojattava kestävällä 
yhtenäisellä muovilla, jonka päälle on levitettävä noin 20 cm:n hiek-
kakerros tai vastaava suojakerros. Muovin reunat on nostettava ylös 
ja peitettävä vallilla. Vastaava suojaus voidaan rakentaa myös muus-
ta tiiviistä aineesta. (YSL 4, 5, 7, 8, 42 ja 43 §; YSA 19 §; VNA 
800/2010 9 §; NaapL 17 §) 
 
2. Polttoaineiden ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden pääsy 
maaperään sekä pohja- ja pintavesiin on estettävä. Öljytuotteita tai 
muita ympäristölle haitallisia aineita tai vaarallisia jätteitä ei saa  
varastoida ilman Meri-Lapin ympäristöpalveluiden hyväksymiä suoja-
kaukaloita. Öljysäiliön on oltava kaksivaippainen tai se on sijoitettava 
lujaan, tiiviiseen ja katettuun suoja-altaaseen, jonka tilavuus on  
vähintään 1,3 kertaa säiliön tilavuus. Öljyn tai muun ympäristön  
pilaantumisen vaaraa aiheuttavan kemikaalin säiliössä mahdollisesti 
olevien kiinteiden yhteiden on oltava tiiviin suoja-altaan piirissä niin, 
että yhteen rikkoutuminen ei aiheuta kemikaalin pääsemistä suoja-
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altaan ulkopuolelle. Altaaseen kertynyt neste on poistettava. Öljyä tai 
öljyistä vettä tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa 
kemikaalia sisältävää ainetta ei saa laskea maaperään tai muualle 
ympäristöön, vaan tällaiset aineet on toimitettava hyväksyttyyn vaa-
rallisen jätteen vastaanottopaikkaan. Toiminta-alueella on oltava riit-
tävä kemikaalivuotojen torjuntakalusto. Poltto- ja voiteluaineet sekä 
muut kemikaalit on säilytettävä turvallisesti alueen liikenne huomioon 
ottaen. (YSL 3 – 5, 7, 8, 42, 43 §; YSA 19 §; VNA 800/2010 9, 10 §; 
NaapL 17 §; Johtos 9, 11 §) 
 
3. Polttoainesäiliöitä täytettäessä on käytettävä toimivaa ylitäytön-
estintä ja otettava huomioon lämpölaajenemisen mahdollisuus, niin 
että säiliöstä ei tapahdu ylivuotoa. Jos alueella tankataan laitteita, 
koneita tai ajoneuvoja, polttoainesäiliön tankkausyhteessä on oltava 
pistooliventtiili tai vastaava, joka estää painovoimaisesti tai lappou-
tumalla tapahtuvan polttoainevuodon. Tankkauslaitteistot on varus-
tettava lukittavilla sulkuventtiileillä. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43 §; YSA 19 
§; VNA 800/2010 9 §) 
 
4. Koneiden, laitteiden ja suojarakenteiden kunnossapidosta on huo-
lehdittava. Polttoaineen, öljyn tai muun ympäristölle vaarallisen kemi-
kaalin varastointiin ja käsittelyyn liittyvien rakenteiden ja laitteiden 
kunto on tarkastettava niiden kullakin sijoituspaikalla ennen niiden 
käyttöönottoa siellä ja sen jälkeen säännöllisesti, vähintään viikoit-
tain. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43, 46 §; YSA 19 §; JA 8 §; VNA 800/2010 
12.2 §) 

5. Hule- ja jätevedet on ennen maastoon johtamista tarvittaessa käsi-
teltävä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaa-
raa. Vähäinen määrä muita jätevesiä kuin käymäläjätevesiä voidaan 
imeyttää maahan sillä edellytyksellä, että ne eivät sisällä ympäristölle 
haitallista kemikaalia ja ne johdetaan maahan siten ja sellaiseen 
paikkaan, että ne imeytyvät maaperään eivätkä päädy ympäristön 
pinta- tai pohjavesiin, eivät esim. louhoksen vesialtaaseen. Jos jäte-
vesien imeyttäminen maahan tällä tavalla ei ole mahdollista, niin 
myös tällaiset ”harmaat jätevedet” on kerättävä umpisäiliöön ja toimi-
tettava jätevedenpuhdistamolle tai niitä varten on rakennettava 
VNA:n 209/2011 mukainen maaperäkäsittely tai puhdistamo. Toimin-
nanharjoittajan on huolehdittava siitä, että vesien johtamisesta ei ai-
heudu haittaa vesien johtumisreitillä tai sen ympäristössä eikä ala-
puolisessa vesistössä. (YSL 3-5, 7, 8, 42, 43 §; YSA 19 §; VNA 
800/2010 10, 12.5 §; VNA 209/2011: 3, 6 §; NaapL 17 §) 
 

Pöly 
6. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta pölyhaittaa. Pölysuodat-
timien asianmukaisesta toiminnasta on huolehdittava. Muut pölyävät 
aineet kuin kiviaines on varastoitava ja niitä on säilytettävä suljetuis-
sa säiliöissä tai pakkauksissa siten, että pölyä ei päädy ympäristöön. 
Kuljetukset, lastaaminen ja lastin purkaminen sekä alueiden kunnos-
sapito on toteutettava siten, että haitallinen pölyäminen voidaan es-
tää. Kiven porauksessa syntyvän pölyn leviämistä on estettävä sijoit-
tamalla porausvaunuihin pölynkeräyslaitteet tai käyttämällä muuta 
pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniik-
kaa. Kuormattavan ja murskauslaitteiston kuljettimelta varastokasaan 
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putoavan kiviaineksen pölyämistä on estettävä säätämällä putoamis-
korkeus mahdollisimman pieneksi, kiinnittämällä murskauslaitteiston 
kuljettimien päähän pölyämistä estävät suojat tai käyttämällä muuta 
pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniik-
kaa. Toiminnassa muodostuvan pölyn määrää on tarkkailtava.  

Pölynerottimen kuntoa ja toimintaa on tarkkailtava päivittäin. Toimin-
nanharjoittajan on tarvittaessa ryhdyttävä pölyn määrää rajoittaviin 
toimenpiteisiin (esim. kastelemalla, koteloimalla tai käyttämällä pö-
lynerottimia). Pölynsidonta- ja liukkaudentorjunta-aineita ei saa käyt-
tää niin, että niistä voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumi-
sen vaaraa. Toiminnan aiheuttama hiukkaspitoisuus ei saa yli 300 
metrin päässä laitoksen pölyävistä toiminnoista nousta kokonaislei-
juman osalta pitoisuuteen yli 0,3 mg/m3 eikä hengitettävien hiukkas-

ten  (PM10) osalta pitoisuuteen yli 0,05 mg/m3 vuorokausikeskiarvoi-
na (24 h) laskettuna. Hiukkaspitoisuus on tarvittaessa varmistettava 
mittauksin. Tornion kaupungin ympäristönsuojelu voi antaa täsmen-
täviä määräyksiä pölyämisen seurannasta ja torjunnasta. (YSL 4, 5, 
7, 8, 42, 43, 46 §; YSA 19 §; VNA 800/2010 4, 12 §; NaapL 17 §; 
Johtos 9, 11 §) 
 
Melu 
7. Toiminnasta aiheutuva tarpeeton melu on estettävä. Häiritsevää 
melua ei saa tuottaa klo 22 – 6 ilman, että tällaisesta yöaikaisesta 
toiminnasta on etukäteen erikseen ilmoitettu Tornion kaupungin  
ympäristönsuojelulle ja niille ympäristön asukkaille, joita yöaikainen 
toiminta saattaa häiritä, ja että Tornion kaupungin ympäristönsuojelu 
on hyväksynyt tällaisen yöaikaisen toiminnan. Toiminnasta aiheutuva 
melutaso (A-painotettu ekvivalenttimelutaso) ei saa millään asumi-
seen käytettävällä kiinteistöllä ylittää minkään kuuden tunnin jakson 
aikana päivällä (klo 7-22) arvoa 55 LAeg (dB) eikä yöllä (klo 22-7) ar-
voa 50 LAeg (dB) minkään tunnin jakson aikana. Jos on aihetta epäil-
lä, että toiminnasta aiheutuu nämä raja-arvot ylittävää melua, toimin-
nanharjoittajan on varmistettava melutaso melumittauksin. Mittausten 
tekijällä tulee olla riittävä kokemus ja asiantuntemus melumittauksis-
ta. Tornion kaupungin ympäristönsuojelu voi antaa täsmentäviä mää-
räyksiä melumittauksista ja melun estämisestä. (YSL 4, 5, 21, 42, 43, 
46 ja 83 §; YSA 19 §; VNA 800/2010 7, 12 §; NaapL 17 §; Johtos 9, 
11 §) 
 
Jätteet ja niiden käsittely sekä hyödyntäminen 
 
8. Toimintaa tulee harjoittaa siten, että jätettä syntyy mahdollisimman 
vähän. Jätehuolto on järjestettävä Tornion kaupungissa kulloinkin 
voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätteistä ei saa 
aiheutua ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista eikä 
haittaa terveydelle tai ympäristölle. Hyödyntämiskelpoiset jätteet tu-
lee kerätä erikseen ja toimittaa hyödynnettäväksi. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 
43, 45, 46 §; YSA 19 §; JL 8, 9, 12, 13, 15, 28, 29, 72, 120 §; JA 
14.1, 17 §; JHM 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13.1, 13.3, 15, 18 – 22, 26, 28 §; 
TSL 22 §; TSA 12 §; VNA 800/2010 11 §; NaapL 17 §) 
 
9. Jäteöljyt, kiinteät öljyiset jätteet ja muut vaaralliset jätteet on kerät-
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tävä kukin jätelaji sille merkittyyn omaan, tiiviiseen astiaansa. Kaikki-
en vaarallisten jätteiden varastointi on tehtävä tiivispohjaisessa, reu-
nakorokkein varustetussa, katetussa varastossa, niille selvästi merki-
tyssä paikassa, erillään muista jätteistä. Varaston pohjan ja reunako-
rokkeiden tulee toimia altaana, joka estää vaarallisten jätteiden pää-
syn maaperään, jos jätteen astiaan tulee vuoto. Vaaralliseen jättee-
seen ei saa sekoittaa muuta ainetta eikä eri vaarallisten jätteiden laa-
tuja saa sekoittaa keskenään. Vaaralliset jätteet on toimitettava 
asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa. Toimitetta-
essa vaarallisia jätteitä niiden vastaanottajalle on huolehdittava siitä, 
että jätteet on pakattu ja merkitty asianmukaisesti, sekä tehtävä siir-
toasiakirja. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43 ja 45 §; YSA 19 §; JL 12, 13, 15 - 
17, 28, 29, 72, 120, 121 §; JA 7 – 9, 17, 24 §; JHM 18 - 20 §; VNA 
800/2010 11 §) 

 
Häiriötilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen 
 
10. Jos tapahtuu öljy- tai muu kemikaalivuoto tai muu ympäristön  
pilaantumisen vaaraa aiheuttava tapahtuma (kuten pölyä, melua tai 
muuta päästöä ympäristöön lisäävä häiriö), on välittömästi ryhdyttävä 
torjuntatoimenpiteisiin, joilla vaara pilaantumisen leviämisestä  
saadaan poistettua. Häiriöstä johtuvaa päästöä aiheuttava toiminta 
on keskeytettävä heti ja häiriö on korjattava ennen toiminnan jatka-
mista. Jos toiminnanharjoittaja ei itse kykene varmuudella torjumaan 
maaperän tai pohjaveden tai muun ympäristön veden pilaantumista, 
tulipaloa tai muuta vaaratilannetta, sen on hälytettävä pelastuslaitos 
apuun. Öljyvahingosta on ilmoitettava viipymättä pelastuslaitokselle.  
 
Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava maaperän tai pohja-
veden pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta päästöstä Lapin ELY-
keskukselle ja Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviran-omaiselle 
(puhelinnumerot v. 2014: Lapin ELY, öljyvahingot 0400 209979 / 040 
7166034, muut kemikaalivahingot 040 5187484 / 040 7440938, vaih-
de 0295037000; Tornion kaupungin ympäristönsuojelu, ympäristön-
suojelusihteeri 040 7703239, ympäristötarkastajat 050 5664195 / 
0400 696756, ympäristöpäällikkö 040 7555891). Työmaalla tulee olla 
näkyvillä pelastuslaitoksen ja ympäristöviranomaisten yhteystiedot 
niin, että nopea tiedottaminen näille onnistuu.  

Poikkeuksellisista tilanteista on aina mahdollisimman pian oltava yh-
teydessä Tornion kaupungin ympäristönsuojeluun ja sen kanssa so-
vittavalla tavalla on tarpeen mukaan aloitettava tilanteen ympäristö-
vaikutusten selvittäminen. Häiriö- ja poikkeuksellisten tilanteiden jäl-
keen toiminnanharjoittajan on selvitettävä korjaavat toimenpiteet vas-
taavan tapauksen toistumisen estämiseksi. 

Mahdollisten palonalkujen sammuttamista varten on oltava sammut-
timet, joiden toiminta on varmistettu.  

(YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43, 62, 75, 76, 81, 83 §; YSA 19, 30 §; VNA 
800/2010 12 §; NaapL 17 §; Johtos 9, 11 §) 
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Muu rasitus ympäristölle sekä paras käyttökelpoinen tekniikka 
 
11. Räjäytyksissä on käytettävä suojausta niin, että kivi- tai muita 
kappaleita tai sirpaleita ei sinkoa louhintakiinteistön ulkopuolelle. Rä-
jähdysaineiden käsittelyssä ja säilyttämisessä sekä räjähdysaineiden 
käyttöön liittyvien jätteiden käsittelyssä on noudatettava aineiden 
käyttöohjeissa ja käyttöturvallisuustiedotteissa mainittuja ohjeita. 
(YSL 4, 5, 42, 43, 45 §; JL 12, 13, 28 §; NaapL 17 §) 
 
12. Toiminnasta ei saa aiheutua haitallisia päästöjä ilmaan, veteen 
eikä maaperään eikä muuta kohtuutonta rasitusta ympäristölle. Jos 
on aihetta epäillä, että tällaisia päästöjä aiheutuu, niin toiminnanhar-
joittajan on tehtävä selvitykset ja tarvittaessa mittaukset päästöistä. 
Jos toiminnasta tehdään perusteltavissa olevia huomautuksia, toi-
minnanharjoittajan on tarvittaessa tehostettava huomautusten koh-
teena olleiden seikkojen seurantaa toiminnassaan ja varmistettava, 
että ympäristölle ei aiheudu kohtuutonta rasitusta. Tornion kaupungin 
ympäristönsuojelu voi antaa täsmentäviä määräyksiä päästöjen sel-
vittämisestä ja torjunnasta.  (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43, 46 §; YSA 19 §; 
VNA 800/2010 10, 12 §; NaapL 17 §; Johtos 9, 11 §) 
 
13. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvien teknii-
koiden kehittymistä ja otettava niitä soveltuvin osin käyttöön, jos näin 
voidaan vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa. (YSL 3 - 5, 43 §; 
JL 13 §; YSA 19, 37 §) 
 
Tarkkailu- ja raportointimääräykset 
 
14. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupapäätöksessä (Nro 
53/2014/2, Dnro PSAVI/7/04.09/2014, lupamääräys 7), joka koskee 
Lemminkäinen Infra Oy:n toimintaa Laivajärven louhoksella pohjave-
denpinnan alentamiseksi ja kuivatusvesien johtamiseksi, on edellytet-
ty, että tämän toiminnan yksityiskohtainen käyttö- ja vaikutustarkkai-
lusuunnitelma sekä raportointisuunnitelma on toimitettava Lapin ELY-
keskuksen hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. 
Tämä suunnitelma on toimitettava lausuttavaksi Tornion kaupungin 
ympäristönsuojelulle samalla viikolla, kun se toimitetaan Lapin ELY-
keskukselle. Myös suunnitelman hyväksymistä koskeva päätös on 
toimitettava tiedoksi Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomai-
selle samalla viikolla, kun toiminnanharjoittaja on saanut tiedon pää-
töksen hyväksymisestä. (YSL 43, 46, 83 §) 
 

 15. Mikäli kiinteistöllä käytetään umpisäiliöllistä tai muuta vesi-wc:a 
tai imeytetään harmaita vesiä maahan, on toiminnanharjoittajan esi-
tettävä ennen em. järjestelmien käyttöönottoa Tornion kaupungin 
ympäristönsuojelulle VNA:n 209/2011 mukainen selvitys jätevesijär-
jestelmästä, josta ilmenee mm. järjestelmän esittely, sijainti ja jäteve-
sien purkupaikka. (YSL 46, 83 §; YSA 19 §; VNA 209/2011 5, 6 §; 
VNA 800/2010 10 §) 

 
 16. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava Tornion kaupungin ympäris-

tönsuojelulle mahdollisimman pian, jos toiminnanharjoittajalle ilmoite-
taan toiminnan haitallisista ympäristövaikutuksista. Samoin on ilmoi-
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tettava mahdollisimman pian etukäteen, milloin tehdään toiminnan 
ympäristövaikutuksiin liittyviä mittauksia tai muita selvityksiä tai muu-
ta toiminnan tarkkailun tehostamiseksi tai ympäristön pilaantumisen 
vaaran vähentämiseksi. (YSL 46, 62, 81, 83 §; YSA 19, 30 §; JL 120, 
122 §) 

 
 17. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että toimintaa kos-

kevien lupapäätösten mukaiset vaatimukset ja ohjeet toiminnan jär-
jestämisestä saatetaan tiedoksi kaikille alueella toimiville (YSL 4, 43 
§; JL 120 §) 

 
18. Toiminnan suunnittelusta, valvonnasta, tarkkailusta, laitoksen 
käytöstä ja kunnossapidosta, kirjanpidosta sekä ympäristövahinkojen 
torjunnasta vastaavan henkilön/henkilöiden yhteystiedot on ilmoitet-
tava Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle ennen toiminnan aloit-
tamista. Yhteystiedot on pidettävä ajantasaisina. (YSL 43, 46, 81, 83 
§, JL 120 §, JHM 19 §; YSA 30 §; VNA 800/2010 12.6 §) 
 
19. Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle on ilmoitettava, milloin 
alueella louhitaan tai murskataan eli näiden toimintojen kunkin toi-
mintakauden alkamisesta ja päättymisestä kustakin toiminnosta erik-
seen. Ympäristönsuojelulle on ilmoitettava, milloin murskaamo väliai-
kaisesti tai lopullisesti puretaan alueelta. (YSL 43, 46, 81, 83 §) 

 
20. Laitoksen toiminnasta on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta tulee 
käydä ilmi seuraavat tiedot: 
- laitoksen tuotanto (laatu ja määrä),  
- käytetyt raaka-aineet (laatu ja määrä), 
- varastoituna olevien raaka-aineiden ja tuotteiden määrä, 
- toiminta-ajat,  
- käytettyjen polttoaineiden laatu ja määrä,  

 - räjäytysten ajankohdat ja käytettyjen räjäytysaineiden laadut ja 
määrät, 

- muodostuneiden jätteiden ja jätevesien laatu, määrä sekä niiden 
kuljettajat ja toimituspaikat ja näiden yhteystiedot, 

- tiedot toiminnassa käytettävistä laitteista ja niiden ja toiminta-alueen 
kunnossapidosta ja huollosta (mukaan lukien säiliöiden ja suojara-
kenteiden osalta), 

- vesien tarkkailun tulokset [myös PSAVI:n lupapäätöksessä (nro 
53/2014/2, dnro PSAVI/7/04.09/2014) edellytetyn tarkkailu- ja rapor-
tointisuunnitelman mukaiset] 

- laskennalliset tai mitatut rikkidioksidin, typenoksidien, hiilidioksidin 
ja hiukkasten vuosipäästöt ilmaan, päästöjen laskentatavat ja mitta-
usmenetelmät sekä tulosten edustavuutta koskevat arviot, 

- muiden toiminnan ympäristövaikutuksiin liittyvien mittausten tulok-
set, 

- ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaneet tapahtumat, kuinka 
niissä on toimittu, sekä korjaavat toimet, joilla pyritään estämään 
tällaisen tapahtuman toistuminen;  

- ympäristönäkökohtiin liittyvät tarkkailut, tarkastukset, niiden tulokset 
sekä ympäristönäkökohtiin liittyvät huomautukset,  

- tehdyt korjaustoimenpiteet ja muut toiminnan ympäristövaikutuksiin 
vaikuttavat toimet.  
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Kirjanpidosta on käytävä ilmi tarkkailun tai muun toimen ajankohta 
ja suorittaja sekä tehdyt havainnot ja toimenpiteet. 
 
Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava Tornion kaupungin ympä-
ristönsuojeluviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennes-
sä. Kirjanpito on muutoinkin pyydettäessä esitettävä Tornion kau-
pungin ympäristönsuojelulle. Kirjanpito on säilytettävä vähintään lai-
toksen toiminta-ajan ja kuusi vuotta sen jälkeen. (YSL 5, 43, 46, 81, 
83 §, JL 12, 118-120, 122 §; JA 20 §; VNA 800/2010 12.1 §) 

 
21. Mikäli toimintaa aiotaan muuttaa olennaisesti (esim. päästöjen, 
tuotannon tai varastoitavien tai käytettävien aineiden laadun tai mää-
rän muuttuminen) tai toiminnanharjoittaja vaihtuu, on siitä ilmoitettava 
Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin 
ennen muutostoimeen ryhtymistä. Yllättäen sattuvasta muutoksesta 
on ilmoitettava viimeistään sen tapahtuessa. (YSL 43, 46, 62, 81 ja 
83 §; YSA 19, 30 §; JL 120, 122 §) 
 
Toiminnan lopettaminen 
 
22. Toiminnanharjoittajan on viimeistään kuusi kuukautta ennen toi-
minnan lopettamista esitettävä Tornion kaupungin ympäristönsuoje-
luviranomaiselle suunnitelma maaperänsuojelua ja jätehuoltoa kos-
kevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. Viimeistään tässä 
yhteydessä on myös ilmoitettava laitoksen käytöstä poistamisesta 
vastaava henkilö. Toiminnanharjoittajan on myös selvitettävä onko 
toiminta-alueen maaperässä puhdistamistarvetta. Toiminta-alue on 
siistittävä ja tarpeen mukaan puhdistettava. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43, 
45, 46, 75, 81, 83 §; YSA 19 §; JL 12, 13, 28, 72, 120, 122 §) 

 
23. Toiminnan harjoittajan on sovittava Tornion kaupungin ympäris-
tönsuojelun kanssa lopputarkastuksen pitämisestä. Se on tehtävä 
mahdollisimman pian toiminnan lopettamisen jälkeen. (YSL 43, 46, 
81, 83 §) 
 
TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMAT-
TA (YSL 101 §) 
 
Toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä 
noudattaen edellyttäen, että toiminnanharjoittaja asettaa 10000 eu-
ron suuruisen vakuuden Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviran-
omaiselle (jona toimii Meri-Lapin ympäristölautakunta). Vakuudeksi 
hyväksytään pantattu talletus, takaus tai vakuutus. Tämä vakuus on 
ympäristönsuojelulain 101 §:n mukainen vakuus ympäristön saatta-
miseksi ennalleen tai mahdollisten vahinkojen korjaamiseksi lupa-
päätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. 
Vakuus on asetettava ennen toiminnan alkamista ja vakuuden voi-
massaoloa on jatkettava viimeistään kolme kuukautta ennen edelli-
sen vakuuskauden päättymistä. Vakuuden määrän pitää koko ajan 
olla vähintään sen verran, että se vastaa kustannuksia, joita toimin-
nan lopettaminen aiheuttaisi. Jos toiminta muodostuu sellaiseksi, että 
nämä kustannukset ovat oletettavasti yli 10000 euroa, toiminnanhar-
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joittajan on kasvatettava vakuutta vastaavasti. Tämän vakuuden Tor-
nion kaupungin ympäristönsuojelusihteeri tai hänen esimiehensä voi 
vapauttaa, kun toimintaa koskeva ympäristölupapäätös on saanut 
lainvoiman. Tarvittaessa Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviran-
omainen voi määrätä uudella päätöksellä vakuudesta ja sen määräs-
tä.  
 
Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon 
koskien toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta (YSL 
101a §). 
 
TOIMINTAA KOSKEVIA MUITA SÄÄDÖKSIÄ 
Louhinnassa ja murskauksessa on noudatettava valtioneuvoston 
asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamo-
jen ympäristönsuojelusta (800/2010). 
 
Räjähdysaineiden käytöstä jäävät jätteet ovat räjähdysvaarallisia tai 
muita vaarallisia jätteitä. Tällaisten jätteiden käsittelyssä on noudatet-
tava niitä koskevia säädöksiä ja määräyksiä. 
 
RATKAISUN PERUSTELUT  
 
Luvan myöntämisen edellytykset (YSL 6, 42 §) 
Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta aiheudu - asetetta-
vat lupamääräykset ja sijoituspaikka huomioon ottaen - terveyshait-
taa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, 
maaperän, pohjaveden tai meren pilaantumista, erityisten luonnon-
olosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kan-
nalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista eikä eräistä 
naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
kohtuutonta rasitusta.  
 
Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Toiminta on si-
joitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaa-
raa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä.  
 
Ympäristölautakunnan tämän hetkisen tiedon mukaan luvan myön-
tämisen edellytykset täyttyvät. 
 
Lupaharkinnan perusteet  
Jos toiminnassa käytettävät rakenteet ja laitteet toimivat tarkoitetulla 
tavalla, toimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja lu-
pamääräyksiä noudatetaan, katsoo ympäristölautakunta tämän het-
kisen tiedon mukaan, että toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja 
jätelain ja niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset ja voidaan 
noudattaa, mitä luonnonsuojelulaissa säädetään. (YSL 41 §) 
 
Lupamääräysten perustelut 
 
Määräykset 1 – 13, 17 ja 22 on annettu, jotta toiminnasta ei aiheu-
tuisi merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai terveys-
haittaa ja jotta ympäristön pilaantumisvaaraa ehkäistäisiin mahdol-
lisimman tehokkaasti.  
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Ajatellen toiminnan vaikutuksia ympäristöön kokonaisuutena ei ole 
mielekästä sellaisen pölynsidonta- tai liukkaudentorjunta-aineen käyt-
tö, josta voi aiheutua haitallista maaperän tai pohjaveden suolaantu-
mista tai muuta maaperän tai pohjaveden pilaantumiseen vaaraa. 
Tämä on otettu huomioon annettaessa määräystä 6. 
 
Määräys 7 on annettu asutukselle ja muille häiriintyville kohteille ai-
heutuvan meluhaitan ehkäisemiseksi. Tätä määräystä annettaessa 
on otettu huomioon, että yöaikainen, klo 22 – 6, melu ei ole laitoksen 
tavanomaista toimintaa [1: 4]. Niinpä päätös on tehty siitä lähtökoh-
dasta, että tällainen yöaikainen melu ei ole usein toistuvaa eikä ym-
päristöllä ole yksin tämän päätöksen perusteella toistuvan yöaikaisen 
melun sietämisvelvollisuutta. Melumittaukset ovat tarpeen, jotta saa-
daan selville toiminnan todellinen äänitaso, jos raja-arvon epäillään 
ylittyvän. Mittaustulosten perusteella voidaan arvioida tarvetta lisätä 
meluntorjuntatoimia tai muuttaa toimintaa muutoin. 
 
Määräykset 2, 8, 9, 11 ja 22 on annettu asianmukaisen jätehuollon 
varmistamiseksi.  
 
Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristössä kohtuutonta rasitusta 
(NaapL 17 §). (määräykset 1, 2, 5 – 8, 10 – 12) 
 
Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla riittä-
västi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja haitallisten vaiku-
tusten vähentämismahdollisuuksista (YSL 5 §). Luvan voimassaolo-
aikana tekniikka ja ympäristön kannalta paras käytäntö voivat kehit-
tyä ja luvanhaltija on velvollinen käyttämään niitä. (määräykset 1 – 
13, 22) 
 
Tarkkailua ja häiriötilanteita koskevia määräyksiä (määräykset 2, 4 – 
7, 10, 12) on annettu ilman, maaperän ja pohjaveden pilaantumisen 
ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen 
vähimmäistämiseksi. Häiriötilanteisiin varautuminen ennakolta ja 
mahdollisimman nopea toiminta häiriötilanteissa on tarpeen ympä-
ristö- ja terveyshaittojen estämiseksi.  
 
Häiriötilanteista, vahingoista, onnettomuuksista sekä muista poikke-
uksellisista tilanteista ja niihin liittyvistä korjaavista toimista ilmoitta-
minen valvontaviranomaisille on tarpeen mahdollisimman pian, jotta 
häiriöistä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja niiden torjumista voidaan 
valvoa ja ottaa kantaa mahdollisiin häiriöistä johtuviin valituksiin. 
(määräykset 7, 10, 16, 21) 
 
Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista ovat tarpeen 
toiminnan valvomiseksi. Toiminnanharjoittajan ja viranomaisen on 
pystyttävä olemaan selvillä siitä, että laitos toimii, kuten on tarkoitettu 
ja ilmoitettu, sekä toiminnan aiheuttamista mahdollisista haitoista ja 
vaaroista, jätteistä sekä säädösten noudattamisesta. Luvan haltijan 
on ilmoitettava olennaisesta muutoksesta hyvissä ajoin ennen muu-
tosta Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, jotta voi-
daan arvioida muutoksen aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä 
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ympäristöluvan muutostarve. (määräykset 4, 6, 7, 10, 11, 14 – 23) 
 

Lupamääräyksellä 17 pyritään varmistamaan tiedonkulkua luvan hal-
tijan ja urakoitsijoiden välillä. 
 
Määräyksessä 20 on luvassa määritellylle kirjanpidolle määrätty pit-
kähkö säilytysaika, jotta siinäkin tapauksessa, että vasta myöhemmin 
huomataan toiminnan aiheuttaneen pilaantumista, olisi tallella tietoja, 
joiden perusteella toimintaa ja sen mahdollisesti aiheuttamaa pilaan-
tumista voitaisiin arvioida.  
 
Määräykset 22 ja 23 on annettu, jotta voidaan valvoa, että toiminnas-
ta ei sen lopettamisen jälkeenkään aiheudu haittaa ympäristölle. 
 
Lupaviranomaisen vastaus lausunnossa ja muistutuksessa teh-
tyihin vaatimuksiin (YSL 52 §) 
 
Lapin ELY-keskuksen lausunnossa [4] esitetyt vaatimukset on otettu 
huomioon lupamääräyksissä 1 – 4, 6 – 13, 15, 16, 19 – 22. 
 
Lapin ELY-keskuksen lausunnossa [4: s. 2] esitetään, että tulisi  
antaa määräyksiä toiminnan kapasiteetista ja raaka-aineista. Ympä-
ristölupahakemuksessa on esitetty toiminnan maksimikapasiteetti 
(100000 t/a sekä louheelle että murskeelle) ja että raaka-aineena 
käytetään vain toiminta-alueelta peräisin olevaa kiviainesta [1: s. 3-
5]. Tässä tapauksessa ei ole tarpeen säädellä näitä seikkoja enää 
lupamääräyksissä: lupa voidaan myöntää vain sille toiminnalle, jolle 
lupaa on haettu; lupahakemuksesta poikkeava toiminta ei ole luvan-
mukaista. 
 
Reijo ja Eija Lohinivan vaatimus ojien ja mahdollisen rumpuputken 
tarpeen tarkistamisesta [5] liittyy louhoksen kuivatusvesien johtami-
seen, josta aluehallintovirasto (PSAVI) on antanut päätöksen [3].  
Lohinivojen mainitsemiin seikkoihin liittyen PSAVI:n päätöksessä on 
annettu lupamääräykset 3 ja 7, joissa määrätään mm. seuraavaa: ”3. 
… Ojien kunto on tarkistettava ennen louhoksen tyhjennyspumppa-
uksen aloittamista. Tyhjennyspumppauksien aikana johdettava vesi-
määrä saa olla enintään 4000 m3/vrk. … Luvan saajan on huolehdit-
tava pumppausmääriä säätämällä ja ojien kunnossapidolla siitä, ettei 
louhoksen vesien johtamisesta aiheudu vahinkoa tai tulvimista ojissa, 
joihin vedet pumpataan. Tarvittaessa luvan saajan on ryhdyttävä toi-
menpiteisiin ojien vedenjohtokyvyn parantamiseksi tai muihin toi-
menpiteisiin haittojen estämiseksi. 
 
7. … Tyhjennyspumppauksen aikana luvan saajan on viikoittain tark-
kailtava louhoksen kuivatusvesien johtamisreitin ojien kuntoa ja ha-
vainnoitava samalla vedenkorkeutta ojissa. Normaalitoiminnassa 
louhoksen vesien johtamiseen käytettävien ojien kunto on tarkastet-
tava vuosittain. … 
Tämän päätöksen mukaisen toiminnan yksityiskohtainen käyttö- ja 
vaikutustarkkailusuunnitelma sekä raportointisuunnitelma on toimitet-
tava Lapin ELY-keskuksen hyväksyttäväksi sen kanssa sovittuna 
ajankohtana, kuitenkin hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista.” 
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Perustelut koskien toiminnan aloittamista muutoksenhausta 
huolimatta 
 
Maa-ainesten ottamista koskevassa luvassa [2] ratkaistaan se,  
voidaanko toiminta-alueelta irrottaa kiviainesta. Siitä luvasta on edel-
leen valitusoikeus 29.12.2014 asti. Ympäristöluvan mukaista toimin-
taa, joka liittyy kiviaineksen irrottamiseen, ei saa aloittaa ennen kuin 
maa-ainesten ottamista koskeva lupa on saanut lainvoiman.  
Niinpä tässä tapauksessa yksistään ympäristöluvan perusteella  
toimien ei voida aikaansaada peruuttamatonta vahinkoa ympäristös-
sä. Ympäristöluvassa ei oikeastaan käsitellä sitä, voidaanko kiviai-
nesta irrottaa vai ei, vaan louhinnan ja murskauksen suorittamista 
koskevia ympäristönsuojelullisia ja jätehuoltoon liittyviä ehtoja.  
Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta ei tee muutok-
senhakua hyödyttömäksi koskien ympäristöluvassa määrättäviä  
ehtoja. Kuormitus ympäristöön tulee lopetetuksi, jos lupapäätös  
kumotaan. Jos taas toiminnalla on ennen kumoamispäätöstä aiheu-
tettu ympäristönsuojelulain soveltamisalaan kuuluvia jälkiä ympäris-
töön, jotka tulee poistaa, niin toiminnanharjoittaja on velvollinen ne 
poistamaan, mihin ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa 
käyttää määrättyä vakuutta. 
 
Sitä, että voidaan myöntää lupa aloittaa ympäristöluvan mukainen 
toiminta sitä koskevasta muutoksenhausta huolimatta, puoltaa myös 
se, että toiminta-alueella on louhittu ja murskattu kalliota aiemminkin 
aiempien ympäristöluvan ja maa-ainesten ottoluvan mukaisesti.  
 
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI-
NEN 
 
Päätöksen voimassaolo (YSL 52 ja 55 §) 
 
Tämä päätös on voimassa 30.9.2025 asti. Uusi ympäristölupa on ha-
ettava, jos toiminnassa tapahtuu päästöjä tai niiden vaikutuksia li-
säävä muutos tai muu olennainen muutos. Päätöksen voimassaolo-
aika on rajattu näin, koska toimintaan liittyvä maa-ainesten ottolupa 
[2] ja aluehallintoviraston lupa [3] päättyvät vuonna 2024 kesä-
syyskuussa: jotta alueella voidaan tarvittaessa murskata jo louhittua 
kiveä näiden lupien päättymisen jälkeen, ympäristöluvan voimassa-
olo jatkuu noin vuoden näiden lupien voimassaolon jälkeen.  
 
Tämä päätös korvaa 23.4.2013 annetun ympäristölupapäätöksen [6] 
louhinnan ja kivenmurskauksen osalta. 
 
Lupamääräysten tarkistaminen  
Lupaviranomainen voi määrätä tekemään hakemuksen lupamää-
räysten tarkistamiseksi tai tarkistaa lupaehtoja, jos toiminta muuttuu 
tai jos on aihetta epäillä, että tässä luvassa annetut ehdot eivät ole 
riittävät estämään luonnon vahingollista muuttumista tai vaaraa  
terveydelle tai ympäristön pilaantumista tai viihtyisyyden melkoista 
vähenemistä tai muuta näihin rinnastettavaa edun loukkausta, tai että 
annetut määräykset eivät perustu parhaaseen käyttökelpoiseen tek-
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niikkaan ja ympäristön kannalta parhaaseen käytäntöön tai jos lupa-
määräysten tarkistaminen on tarpeen toiminnan tarkkailemiseksi. Eh-
toja voidaan myös lieventää tai vähentää, jos huomataan, että vahin-
golliset ympäristövaikutukset saadaan riittävästi estettyä väljemmin-
kin ehdoin. (YSL 4, 42, 43, 46, 55 ja 58 §) 
 
Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen  
Säädöksin voidaan asettaa lupaehtoja ankarampia määräyksiä, joita 
on noudatettava. (YSL 56 §; JL 14, 91 §) 
 
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  
Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (YsvoT) 3 
§:n mukaan kivenlouhinnan tai murskaamon ympäristöluvan käsitte-
lystä peritään 1580 euroa, joka verkkolaskutetaan hakijalta [1: liite 2]. 
 
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN (YSL 53, 54 §) 
 
Päätös 
Päätös liitteineen toimitetaan hakijalle ilmoittamaansa osoitteeseen 
[1: liite 2] sekä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ta-
vallisena kirjeenä. Tornion kaupunki pitää päätöksen liitteineen näh-
tävillä. Valitusaikana päätös on nähtävillä internetissä Tornion kau-
pungin sivulla ilman liitteitä. 
 
Tieto päätöksestä  
Tieto päätöksestä annetaan Tornion kaupungin ilmoitustaululle julki-
pantavalla kuulutuksella. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan kirjeitse 
niille, joille annettiin kirjeitse tieto ympäristölupahakemuksen vireillä-
olosta (Putkonen Henri, Knuutila Arvi, Kulmuni Aulis, Salmi Mauri, 
Salmi Markku, Kulmuni Sylvi ja Heikkilä Terhi, Lohiniva Eija ja Reijo, 
Isonikkilä Minna, Isonikkilä Jonne, Isonikkilä Kyösti ja Merja-Riitta, 
Pyyny Mauri, Kanniainen Lauri ja Kanniainen Jaakko). Ilmoituksissa 
mainitaan mm. paikka, jossa päätös on nähtävillä sekä päätöksen 
valitusaika. Laiväjärven kyläyhdistykselle lähetetään sähköpostitse 
(puheenjohtaja Osmo Rahkoselle ja rahastonhoitaja Jouko Lahden-
perälle) tämä ilmoitus päätöksestä sekä ympäristölupapäätös ilman 
liitteitä.  
 
MUUTOKSENHAKU  
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta, 
jolle valituskirjelmä liitteineen on toimitettava. Valitusaika päättyy 
28.1.2015. Päätökseen liitetään valitusosoitus. (YSL 86/2000: 53 §, 
YSL 527/2014: 84, 190.1 § HlkL 14, 22-26 §) 
 
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 
Ympäristönsuojelulaki (YSL) 86/2000: 2-8, 20.2, 21, 23, 28, 31, 34, 
35-38, 41-43, 45, 46, 52-56, 58, 62, 75-76, 81, 83, 101, 101a ja 
105.1 §; 
Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014): 84, 85, 190.1, 227, 228.1, 
229.1 §; 
Ympäristönsuojeluasetus (YSA) 169/2000: 1, 7-10, 16-19, 30, 37 §; 
Jätelaki (JL) 646/2011: 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13-17, 28, 29, 72, 91, 118-
122 §; 
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VNA jätteistä (JA) 179/2012: 7-9, 12.1, 14.1, 17, 20, 22, 24 §; 
Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL) 26/1920: 17 §; 
Terveydensuojelulaki (TSL) 763/1994: 2, 22 §; 
Hallintolaki (HL) 434/2003: 2, 5-9, 12.1, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 
31-34, 36, 39, 41, 43-45, 47, 54, 56, 57 §; 
Hallintolainkäyttölaki (HlkL) 586/1996: 14, 22-26 §; 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992): 1, 2 §; 
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja ki-
venmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010); 
Perämeren jätelautakunnan alueen yleiset jätehuoltomääräykset 
(JHM), voimaantulo 1.10.2013 (hyväksytty 30.4.2013, 33 §): 1-4, 6, 
7, 9, 11, 12, 13.1, 13.3, 15, 18-22, 26, 28 §; 
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, Tornion, Keminmaan ja Ter-
volan ympäristölautakunta 18.1.2011 (YsvoT): 1-3, 11, 13, 14 §; 
Meri-Lapin ympäristöpalveluiden johtosääntö, kv 25.11.2013 (Joh-
tos): 4, 9, 11 § 
 

LIITTEET: A. valitusosoitus 
1. Lemminkäinen Infra Oy, Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja 
kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, saapunut 10.7.2014, 
Dnro 657/11.01.00/14, 9 s. + 12 liitettä.  
 
 

VIITTEET:  2. Meri-Lapin ympäristölautakunta, Lemminkäinen Infra Oy:n maa-
ainesten ottamislupahakemus, 28.10.2014, § 136, dnro 
628/10.03.00/2014, 3 s. + 9 liitettä.  

3. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lupapäätös nro 53/2014/2 
pohjavedenpinnan alentamiseen Laivajärven louhoksella ja kuiva-
tusvesien johtamiseen, annettu 26.8.2014, Dnro PSA-
VI/7/04.09/2014, 14 s. 

4. Reino Kurkela, Eira Luokkanen, Lemminkäinen Infra Oy:n ympä-
ristölupahakemus kiviaineksen ottamiseen, kallion louhintaan  ja 
murskaukseen Laivaniemen kylässä tilalla 851-418-21-82, Tornio, 
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