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MAANSIIRTO MYKKÄLÄ OY:N YMPÄRISTÖLUPA KALLION LOUHINTAAN JA MURS-
KAUKSEEN KIINTEISTÖLLÄ 851-413-29-35, TORNIO 
 
 
ASIA Maansiirto Mykkälä Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen 

ympäristölupahakemuksen, joka koskee kallion louhintaa ja murskausta Tor-
nion Rajakankaalla kiinteistöllä 851-413-29-35.  [1: s. 1]  

 
HAKIJA Maansiirto Mykkälä Oy 

Raidekatu 14 
95420 Tornio 
 
Y-tunnus: 2471448-9 
 
Yhteyshenkilö: Veli-Matti Mykkälä, puh. 050 466 0203,  
veli-matti@mykkala.fi 
  

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
 
Toiminta sijoittuu Maansiirto Mykkälä Oy:n omistaman kiinteistölle 851-413-
29-35. Alue sijaitsee Torniossa Kaakamon kylässä, Kehäkankaantien itäpuo-
lella, tiehen rajautuen. Kiinteistöllä sijaitsee Maansiirto Mykkälä Oy:n murs-
kausasema, johon liittyvän louhinnan ja murskauksen ympäristölupa [12] on 
päättynyt 30.6.2015, mistä johtuen uusi ympäristölupa alueelle on tarpeen. 
Toiminta-alue ulottuu lähimmillään reilun 400 metrin päähän Ristijärvenojasta 
ja lähin asutus sijaitsee noin 1,5 km:n etäisyydellä.  
 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
 
Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aihe-
uttavaan toimintaan, josta säädetään ympäristönsuojelulain liitteen 1  taulu-
kossa 2, on oltava lupa. Niinpä seuraavilla toiminnoilla on oltava ympäristölu-
pa: 
- 7 c) kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää;  
- 7 e) murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.  

 
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 
Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n mukaan kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen ratkaisee seuraavien ympäristönsuojelulain liitteen 1 tau-
lukossa 2 tarkoitettujen toimintojen ympäristölupahakemukset:  
- kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä ki-

venlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää 
- kiinteä murskaamo tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä 

murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää. 
 



2(18) 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena Torniossa toimii Meri-Lapin ympäris-
tölautakunta. 

 
ASIAN VIREILLETULO 

 
Ympäristölupahakemus on tullut vireille 17.3.2015 sähköpostitse toimitetulla 
ympäristölupahakemuksella. Hakemusta on täydennetty 27.3.2015. 

 
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
 

Alueella on Tornion kaupungin ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölu-
pa [12] asfalttiasemalle sekä louhintaan ja murskaukseen, jonka voimassaolo-
aika on päättynyt 30.6.2015. Alueella on voimassa Tornion kaupungin ympä-
ristölautakunnan myöntämä maa-ainesten ottolupa [18] (432/55.983/2009), jo-
ka on voimassa 30.6.2019 saakka. Alueella on myös aluehallintoviraston 
myöntämä vesilain mukainen lupa [13], joka on voimassa 31.1.2020 saakka. 
 
Alueella on voimassa 19.2.2014 vahvistettu Länsi-Lapin maakuntakaava [3], 
jossa toiminta-alue kuuluu alueeseen EO2407 eli Rajakankaan kalliokiviainek-
sen ottoalueeseen. Alueella on myös Tornion kaupunginvaltuuston 
14.12.2009 hyväksymä Tornion yleiskaava 2021 [5], jossa toiminta-alue on 
maa-ainesten ottoalue (EO). Toimintakiinteistön alueella ei ole muita voimassa 
olevia oikeusvaikutteisia kaavoja. 

 
TOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖ 

 
Kiinteistöllä on louhittu ja murskattu kalliota aiemminkin [12]. Alue ei ole luoki-
teltua pohjavesialuetta. Lähin asutus sijaitsee noin 1,4 kilometrin etäisyydellä 
louhinta-alueesta koilliseen Valtatien varressa [6]. Lähin luonnonsuojelualue 
sijaitsee noin 0,7 kilometrin etäisyydellä itä-kaakkoon toiminta-alueesta Risti-
järven itäpuolella [6]. Toiminta-alueen välitön lähiympäristö 300 metrin etäi-
syydellä on metsää, avokalliota, suota, tietä ja ojia [6]. Toiminta-alueen vierus-
tan ojat johtavat Ristijärveen, joka on aikanaan kuivattu järvi, joka nykyisin on 
suo, jonka läpi johtaa laskuoja kohti Kaakamajokisuuta. Louhinta-alueen lä-
heisyydessä (noin 250 – 800 m etäisyydellä) on myös muita maa-ainesten ot-
toalueita.  

 
TOIMINTA 
 
Yleiskuvaus  
 

Alueella louhitaan kalliota sekä murskataan louhetta ja varastoidaan mursket-
ta. Lisäksi alueella murskataan muualta tuotua kalliokiviainesta. Murs-
kausasema on siirrettävä ja sen paikkaa vaihdellaan louhoksessa louhinnan 
edetessä.  
 
Toiminta ajoittuu vuosittain maaliskuun ja joulukuun väliselle ajalle. Viikoittai-
nen työaika ajoittuu arkipäiviin klo 6.00–22.00. Lupahakemuksessa ilmoitetut 
keskimääräiset toiminta-ajat ovat murskaamiselle 600 h/a, poraamiselle 40 
h/a, rikotukselle 160 h/a, räjäyttämiselle 16 h/a ja kuormaamiselle ja kuljetuk-
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selle 600 h/a. Laitoksen toiminnasta aiheutuva raskas liikenne sisältää noin 
20–30 alueella käyntiä vuorokaudessa. [1, s. 3-4] 
 
Kiviainesta murskataan vuosittain enimmillään 55 000 t. Päivittäiset valmis-
tusmäärät vaihtelevat. Laitos on toiminnassa toistaiseksi. Louhitun ja murska-
tun kiviaineksen varastokasoja voidaan varastoida käytöstä riippuen 1-2 vuot-
ta. Pölyntorjunta varastokasoilla tapahtuu varastokasojen sijoittelulla ja kaste-
lemalla vedellä. Varastokasat sijoittuvat louhinta-alueen ympärille, joten ne 
ehkäisevät myös melun leviämistä. [1 s. 3-4] 

 
Raaka-aineet, tuotteet ja polttoaineet 
 

Polttoaineena alueella käytetään raskasta polttoöljyä ja räjähdysaineena ke-
miittiä (kemix). Keskimääräinen polttoaineen kulutus on 20 m3/a ja maksimis-
saan 30 m3/a. Räjähdysaineen keskimääräinen kulutus on 10 t/a ja maksimis-
saan 25 t/a. Tuotannossa käytetään lisäksi enimmillään öljyjä 1 t/a ja voitelu-
aineita 1 t/a. Polttoaine varastoidaan alueella kaksikerrosrakenteisissa säili-
öissä ja öljyt ja voiteluaineet sisällä yrityksen hallissa. [1: s. 4]   
 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 
 
Päästöt ilmaan [1: s. 4, 5] 
 

Louhinnan ja murskauksen lisäksi pölyämistä voi aiheuttaa myös murskeen 
varastointi kasoissa. Pölyämistä ehkäistään kasojen sijoittelulla ja kastelemal-
la. Raskaasta liikenteestä aiheutuvaa pölyämistä ehkäistään tarvittaessa kas-
telulla.  
 
Hakemuksessa arvioidut päästöt ilmaan ovat: 

Parametri Päästö (t/a) 

Hiukkaset (sis. pöly) 1 

Typen oksidit NOx 0,5 

Rikkidioksidi (SO2) 0,5 

Hiilidioksidi (CO2) 700 

 
Pölypäästöjä ehkäistään koneissa olevilla suodattimilla. 

 
Melu 
 

Melua aiheuttavaa toimintaa on arkipäivisin klo 6-22. Melua ehkäistään mm. 
sijoittamalla murskeen varastointikasat louhinta-alueen ympärille. [1: s. 4, 6]. 
 

Jätteet, niiden määrä ja käsittely 
 

Hakemuksessa on ilmoitettu alueella syntyviksi jätteiksi sekajäte < 500 kg/a, 
joka toimitetaan Jätekeskus Jäkälään. Alueella ei säilytetä vaarallisia jätteitä. 
Työkoneiden isommat huollot (esim. öljynvaihdot) suoritetaan yrityksen hallilla. 
Pienempiä huoltoja, kuten suodattimen vaihtoja, voidaan suorittaa työmaalla. 
Vanhat suodattimet ja koneenosat kuljetetaan heti pois alueelta ja toimitetaan 
jatkokäsittelyyn. [1: s. 5] 
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Riskinarviointi ja onnettomuuksien estämiseksi suunnitellut toimet 
 

Käytettävissä koneissa on turvesäkit tai imeytysmatot öljyvuotojen imeytystar-
peen varalta. Jokaisessa koneessa on palon alkuja varten sammuttimet [1: s. 
5]. 
 

TOIMINNAN TARKKAILU 
 

Louhokseen on kertynyt keväisin pintavettä, joka koostuu lähes kokonaan su-
lamisvesistä. Louhoksesta pumpattavat vedet johdetaan alueen itäpuolella 
olevaan ojaan ja sitä myöten Ristijärven poikki johtavaan ojaan. Suurimmat 
pumppaukset suoritetaan vasta sitten, kun vedenjohtamisreitti on kokonaan 
sulanut. Tyhjennysvesiä ei myöskään pumpata ojaan enää siinä vaiheessa 
kun paannejään syntyminen on mahdollista. [1: s. 5; 2: s. 1] 
 
Ottamistoiminnan aikana kaivantoon kertyvä vesi pumpataan louhoksesta pois 
ja johdetaan ojaa pitkin, kuten edellä on kuvattu. Vesien johtamisen yhteydes-
sä huolehditaan, ettei niistä aiheudu tulvan vaaraa tai vettymistä. [2: s. 1] 

 

Maansiirto Mykkälä Oy on ehdottanut, että poisjohdettavaa pintavettä tutkittai-
siin kahdesta pisteestä [2: s. 2]. Ensimmäinen näistä pisteistä (piste 1) sijait-
see heti pumppauspisteen läheisyydessä ja ehdotuksen mukainen toinen pis-
te sijaitsisi louhinta-alueen eteläpuolelle johtavassa ojassa, jota ei tällä hetkel-
lä vielä ole (minkä ympäristönsuojelusihteeri ja vs. ympäristötarkastaja totesi-
vat tarkastuskäynnillä 2.6.2015). Kahden pisteen veden laatua tarkkailemalla 
voitaisiin todeta, vaikuttaako louhokselta poispumpattavan veden laatu ojan 
vedenlaatuun. Maansiirto Mykkälä Oy on ehdottanut pintavesistä tutkittavan 
kerran vuodessa seuraavat parametrit: happamuus (pH), sähkönjohtavuus, 
sameus, ammonium, nitraatti, nitriitti, mangaani, rauta, CODMn, aistinvarainen 
arviointi (öljymääritys, mikäli näytteessä öljyn hajua). Pintavesiä tarkkaillaan 
siltä osin, kun vettä todellisuudessa louhokseen tulee tai sitä pumpataan pois. 
Veden tutkimisessa huomioidaan vuodenajat ja järjestettäisiin tarkkailu run-
sasvetisimpään aikaan keväällä. Maansiirto Mykkälä Oy ehdottaa, että lasku-
uomaa koskeva vesien tarkkailu voitaisiin lopettaa jo ennen kolmen vuoden 
tarkkailua, mikäli pumpattujen vesien purkupaikan vesistä otetut näytteet 
osoittavat, ettei vaikutuksia todennäköisesti voi olla. Lopettamisesta sovittai-
siin yhdessä Tornion ympäristöpalveluiden kanssa. [2: s. 1] 

 

Mittaus- ja näytetulokset toimitetaan tiedoksi Meri-Lapin ympäristöpalveluille 
kuukauden kuluessa tulosten valmistumisesta. Tulosten yhteydessä ilmoite-
taan myös milloin näytteet on otettu ja kuka näytteenoton on suorittanut. Lou-
hosalueelta pumpatut vesimäärät ja mahdolliset vedenjohtamisreitillä tehdyt 
toimenpiteet kirjataan ja säilytetään myöhempää käyttöä ja tarkastelua varten. 
[2: s. 1] 
 
Maansiirto Mykkälä Oy:n pohjaveden tarkkailua koskevassa ehdotuksessa 
[11] on esitetty asennetavan pohjavesiputki seuraavan tuotantokauden alkuun 
mennessä. Pohjaveden laatua on esitetty tarkkailtavaksi pintaveden tarkkailu-
suunnitelman mukaisesti, siten että näyte otettaisiin louhoksen pohjalta, koska 
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pohjavesiputkesta näytettä ei voitaisi ottaa. Pohjaveden pinnankorkeutta on 
esitetty tarkkailtavaksi keväisin ja syksyisin. 

 
Aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan mukaan pohjaveden laatua ja 
korkeustasoa seurataan louhokseen perustetavasta pohjaveden havaintoput-
kesta. Pohjaveden ja pintaveden laatua on Aluehallintoviraston myöntämän 
ympäristöluvan mukaan pitänyt tarkkailla lokakuussa 2010 sekä touko- ja lo-
kakuussa 2011. Näytteistä tulee määrittää happamuus, sähkönjohtavuus, rau-
ta, mangaani, nitraattityppi, kloridi, väri, KMnO4, haju ja aistinvarainen arvioin-
ti. Pohjaveden pinnan korkeutta on pitänyt tarkkailla ensimmäisenä toiminta-
vuonna kuukausittain toukokuusta lokakuuhun ja sen jälkeen vuosittain touko-, 
elo- ja lokakuussa. Näytteitä otettiin kuitenkin vain lokakuussa 2010, minkä 
jälkeen pinta- ja pohjaveden laadun tarkkailua ei ole tehty, kunnes seuraavan 
kerran vasta 23.4.2015 pintavesinäytteet.  
 
Aluehallintoviraston myöntämän vesioikeudellisen luvan [13, 14] mukaan pois-
johdettavan veden määrää on tarkkailtava päivittäin ja samalla suorittaa veden 
laadun aistinvaraista tarkkailua ja mikäli vedessä havaitaan jotakin poikkeuk-
sellista, otetaan välittömästi vesinäyte ja tutkitaan se hyväksytyssä laboratori-
ossa.  Veden johtamisreitin kuntoa ja veden johtamisesta koituvia mahdollisia 
vaikutuksia tarkkaillaan koko toimintajakson ajan. Luvan hakija tarkastaa 
pumppausvesien johtamisreitin kunnon keväällä ennen tyhjennyspumppauk-
sen käynnistämistä.  Mahdolliset esteet poistetaan ja vedenjohtamisreitin kun-
to tarkastetaan uudelleen sulamisvesien tyhjennyspumppausten päätyttyä ja 
mahdollisesti ilmenneet vauriot korjataan. 
 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 
Lupahakemuksen täydentäminen (YSL 40 §; YSA 3 §; HL 22 §) 

 
Maansiirto Mykkälä Oy täydensi ympäristölupahakemustaan [1] 27.3.2015 säh-
köpostitse tarkkailusuunnitelmalla [2]. Pohjavesien tarkkailusuunnitelma [11] on 
toimitettu 22.6.2015. 

 
Lupahakemuksesta tiedottaminen (YSL 43, 44 §; YSA 11 §) 

 
Lupahakemuksesta on kuulutettu 1.4–30.4.2015 Tornion kaupungin ilmoitus-
taululla [16] ja internetissä Tornion kaupungin sivulla. Hakemusasiakirjat ovat 
olleet nähtävillä Tornion kaupungintalolla samana aikana. Hakemuksesta on 
ilmoitettu Kemi-Tornio Kaupunkilehdessä 1.4.2015 [8]. Hakemuksesta on erik-
seen annettu tieto sijoituspaikkatilan rajanaapureille ja omistajille kirjeitse [7]. 
Kirjeet postitettiin 30.3.2015. Kiinteistön 851-413-29-29 omistajalle on lähetet-
ty erikseen kuulemiskirje [10] 4.6.2015, koskien vesien johtumista hänen 
omistamalleen kiinteistölle. 
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Tarkastus kiinteistöllä (HL 39 §) 
 

Vs. ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ympäristönsuojelusihteeri Kai 
Virtanen suorittivat tarkastuksen esitetyllä toiminta-alueella 2.6.2015 ja vs. 
ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen 4.6.2015. 2.6.2015 pidetyllä tarkastuk-
sella todettiin, että louhoksen kuivatusvedet oli johdettu eri reittiä kuin mitä lu-
pahakemuksen mukana tulleessa tarkkailusuunnitelmassa oli merkitty. Kuiva-
tusvesien johtamisreitti oli myös eri kuin mitä Aluehallintoviraston myöntämän 
vesioikeudellisen luvan tarkkailusuunnitelmassa oli ilmoitettu [15]. Lisäksi ha-
vaittiin, etteivät kuivatusvedet kulkeneet lainkaan ojassa, vaan ne oli johdettu  
suoraan purkupaikalta maastoon niin, että ne olivat edenneet pääosin kiinteis-
töllä 851-413-29-29 olevaan metsään aiheuttaen mahdollisesti metsän vetty-
mistä.  
 
Tarkastuksella havaittiin myös, että toiminnanharjoittajan polttoainesäiliöiden 
varastointipaikat eivät olleet voimassa olevan ympäristöluvan [12] mukaisesti 
suojattu. 4.6.2015 pidetyllä tarkastuksella toiminnanharjoittajaa kehotettiin 
suojaamaan polttoaineiden varastointipaikat ympäristöluvan [12] lupamäärä-
yksen 1 mukaisesti 30.6.2015 mennessä. Lisäksi kehotettiin kaivamaan kuiva-
tusvesille avo-oja louhinta-alueen kaakkoispuoleista metsänrajaa mukaillen 
alueen eteläpuolella kulkevalle ojalle. Ojan tulee olla kaivettuna 31.8.2015 
mennessä [17]. Tarkastuksella 4.6.2015 kävi ilmi, ettei aluehallintoviraston lu-
vassa [13, 14] vaadittua pohjavesiputkea ole perustettu, eikä näin ollen pohja-
veden tarkkailua ole suoritettu. 

 
Lausunnot, muistutukset ja hakijan antamat vastineet (YSL 42 §) 
 

Ympäristölupahakemuksesta on ilmoitettu Tornion kaupungin ympäristöter-
veysvalvonnalle antaen näin kaupungin terveydensuojeluviranomaiselle mah-
dollisuus lausua hakemuksesta: terveysvalvonta ei katsonut aiheelliseksi lau-
sua hakemuksesta. Hakemuksesta ei ole muuten pyydetty lausuntoja eikä ha-
kemuksesta ole jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Näin ollen hakijaa ei tar-
vinnut kuulla niistä. 
 
Toimintaan liittyvän vesien johtamisen käsittelystä tämän ympäristöluparatkai-
sun yhteydessä on keskusteltu puhelimitse toimintaan liittyvän vesioikeudelli-
sen luvan [13] valvojana toimivan Lapin ELY-keskuksen kanssa (vs. ympäris-
tötarkastaja Veera Pikkaraisen puhelinkeskustelut ELY:n edustajan. Anu Rau-
tiala, kanssa). 
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RATKAISUOSA (YSA 15 §) 
 
VIRANOMAISEN RATKAISU (YSL 11, 48, 49 §; NaapL 17 §) 

 
Ympäristölautakunta tutkii hakemuksen ja myöntää Maansiirto Mykkälä Oy:lle 
kiinteistölle 851-413-29-35 ympäristöluvan kallion louhintaan, murskaukseen 
ja kiviaineksen varastointiin.  
 
Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksessa esitetyn mukaisesti ja kuitenkin nou-
dattaen seuraavia lupamääräyksiä (siinäkin tapauksessa, että hakemuksessa 
esitetty olisi ristiriidassa lupamääräysten kanssa): 

 
LUPAMÄÄRÄYKSET 
 
Toiminnan sijainti 

 
1. Ympäristölupahakemuksessa [1] esitettyä kallion louhintaa ja kivenmurska-

usta saa harjoittaa kiinteistöllä 851-413-29-35. (YSL 11, 52 §; YSA 15 §) 
 
Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 
Maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin aiheutuvat päästöt 

 
2. Toiminnasta ei saa aiheutua maaperän, pintaveden tai pohjaveden pilaan-

tumisvaaraa, terveydellistä haittaa tai muutakaan kohtuutonta rasitusta ym-
päristölle. Paikat, joissa käsitellään tai säilytetään öljyä tai muuta maaperän 
tai pohjaveden kannalta vaarallista ainetta, samoin mahdolliset työkoneiden 
ja autojen säilytyspaikat on suojattava kestävällä yhtenäisellä muovilla, jon-
ka päälle on levitettävä vähintään 20 cm:n hiekkakerros tai vastaava suoja-
kerros, joka suojaa muovia rikkoontumiselta, kun suojatulla alueella toimi-
taan. Muovin reunat on nostettava ylös, niin että muovi muodostaa allasra-
kenteen suojatulle alueelle. Vastaava suojaus voidaan rakentaa myös 
muusta tiiviistä aineesta. Polttoaineiden säilytyspaikalla on oltava pohja-
vesipinnan yläpuolella suojaavaa maata vähintään kaksi metriä. Satunnai-
setkaan päästöt eivät saa päästä pohjaveteen. (YSL 6 - 8, 11, 15–17, 20, 
49, 52 §; YSA 15 §; MURA 9 §) 

 
3. Polttoaineiden ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden pääsy maape-

rään sekä pohja- ja pintavesiin on estettävä tehokkaasti. Öljytuotteita tai 
muita ympäristölle haitallisia aineita ei saa varastoida ilman Meri-Lapin ym-
päristöpalveluiden hyväksymiä suojakaukaloita. Jos alueella säilytetään 
polttoainetta tai mineraaliöljyä, niin sen on oltava säiliössä, joka on kaksi-
vaippainen tai sijoitettu lujaan, tiiviiseen ja katettuun suoja-altaaseen, jonka 
tilavuus on vähintään 1,3 kertaa säiliön tilavuus. Säiliössä mahdollisesti ole-
vien kiinteiden yhteiden on oltava suoja-altaan piirissä niin, että yhteen rik-
koutuminen ei aiheuta kemikaalin valumista altaan ulkopuolelle. Altaaseen 
kertynyt neste on poistettava. Öljyä ja öljyistä vettä ei saa laskea maape-
rään, vaan öljyinen aines on toimitettava hyväksyttyyn öljyisen jätteen vas-
taanottopaikkaan. Toiminta-alueella on oltava riittävä kemikaalivuotojen tor-
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juntakalusto. Poltto- ja voiteluaineet sekä muut kemikaalit on säilytettävä 
turvallisesti alueen liikenne huomioon ottaen. (YSL 6-8, 15–17, 20, 49, 52, 
58 §; JL 13, 28, 29, 72 §; JHM 2 §; MURA 9, 12 §; Johtos 4, 9, 11 §)  
 

4. Polttonestesäiliöitä täytettäessä on käytettävä toimivaa ylitäytönestintä 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 lappoamalla tapahtuvan polttoainevuodon. 
Tankkauslaitteistoissa on oltava lukittava sulkuventtiili. (YSL 6, 7, 11, 14–
17, 20, 49, 52 §; MURA 9 §) 

 
5. Laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava. Öljyä tai muuta haitallista ke-

mikaalia vuotavien laitteiden käyttö on kielletty. (YSL 6-8, 14–17, 20, 49, 52 
§; JL 72 §; MURA 9 §) 

 
6. Toiminta-alueelta ympäristöön johdettavista vesistä ei saa aiheutua haittaa. 

Vedet on tarvittaessa käsiteltävä riittävän kokoisissa saostusaltaissa ennen 
niiden johtamista pois alueelta. (YSL 6, 7, 20, 49, 52 §; MURA 10 §) 

 
Päästöt ilmaan 

 
7. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta pölyhaittaa. Laitteiden pölysuodat-

timien asianmukaisesta toiminnasta on huolehdittava. Kuljetukset lastauksi-
neen sekä toiminta-alueen ja laitteiden kunnossapito on toteutettava siten, 
että haitallinen pölyäminen voidaan estää. Toiminnanharjoittajan on tarvit-
taessa ehkäistävä pölyämistä (kastelemalla, laitteiden koteloinnein tai pö-
lynerottimilla). Pölynsidonta- ja liukkaudentorjunta-aineita ei saa käyttää 
niin, että niistä voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaa-
raa. Toiminnan johdosta hiukkaspitoisuus yli 200 metrin päässä toiminnan 
pölyä synnyttävistä toiminnoista ei saa nousta hengitettävien hiukkasten 
(PM10) osalta yli 0,05 mg/m3 eikä kokonaisleijuman osalta yli 0,3 mg/m3 vuo-
rokausikeskiarvona laskettuna. Tarvittaessa hiukkaspitoisuus on varmistet-
tava mittauksin. Mittausten tekijällä tulee olla riittävä kokemus ja asiantun-
temus. Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelun viranhaltija voi 
tarvittaessa täsmentää velvollisuutta mittauksiin ja niistä raportointiin. (YSL 
6-8, 20, 49, 52, 62, 172, 209.1 §; NaapL 17 §; ILA 4 §; MURA 4, 5 §; Johtos 
4, 9, 11 §) 
 

8. Räjäytyksissä on käytettävä suojausta niin, ettei kivi- tai muita kappaleita tai 
sirpaleita sinkoa louhintakiinteistön ulkopuolelle. (YSL 6-8, 15, 20, 49, 52 §, 
NaapL 17 §) 
 

Melu 
9. Klo 22 – 6 eikä pyhäpäivinä saa aiheuttaa melua. Melutaso ei saa toimin-

nan johdosta ylittää seuraavia ekvivalenttimelutason LAeq-arvoja: klo 7-22 
minkään kuuden tunnin jakson aikana eivät saa ylittyä raja-arvo 45 dBA mil-
lään virkistys- tai luonnonsuojelualueella eikä raja-arvo on 55 dBA minkään 
asuinkiinteistön piha-alueella; klo 6-7 tunnin jakson aikana eivät saa ylittyä 
raja-arvo 40 dBA millään virkistys- tai luonnonsuojelualueella eikä raja-arvo 
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on 50 dBA minkään asuinkiinteistön piha-alueella Jos on aihetta epäillä, et-
tä toiminnasta aiheutuu häiritsevää melua, on toiminnanharjoittajan varmis-
tettava melutaso melumittauksin. Mittausten tekijällä tulee olla riittävä ko-
kemus ja asiantuntemus. Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuoje-
lun viranhaltija voi tarvittaessa täsmentää velvollisuutta mittauksiin ja niistä 
raportointiin. (YSL 6, 7, 20, 49, 52, 62, 172, 209 §; VNp 993/1992 2 §; 
NaapL 17 §; MURA 1, 7 §; Johtos 4, 9, 11 §) 

 
Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 

 
10. Toimintaa tulee harjoittaa siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. 

Jätteistä ei saa aiheutua epäsiisteyttä eikä haittaa ympäristölle tai terveydel-
le. Jätehuolto on järjestettävä kulloinkin voimassa olevien Perämeren jäte-
lautakunnan alueen jätehuoltomääräyksien mukaisesti. Jätteet on toimitet-
tava asianmukaiseen käsittelyyn vastaanottajalle, jolla on oikeus käsitellä 
jätettä. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava hyö-
dynnettäväksi. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voidaan toimittaa 
kaatopaikalle, mikäli ne eivät ole vaarallisia jätteitä. (YSL 6, 7, 20, 49, 52, 
58 §; JL 8, 13, 15, 17, 28, 29, 72 §; JA 7 § JHM 2, 4, 6, 7, 9 – 13, 15, 16, 18 
– 20, 28 §; MURA 11 §) 
 

11. Jäteöljyt, kiinteät öljyiset jätteet sekä muut vaaralliset jätteet on kerättävä 
kukin jätelaji sille merkittyyn omaan, tiiviiseen astiaansa ja toimitettava 
mahdollisimman pian luvalliseen tällaisen jätteen vastaanottopaikkaan, vä-
hintään kerran vuodessa. Varastointi on tehtävä tiivispohjaisessa reunako-
rokkeilla varustetussa, katetussa varastoissa, niille selvästi merkityssä pai-
kassa, erillään muista jätteistä. Kun vaarallista jätettä toimitetaan vastaanot-
tajalle, on huolehdittava siitä, että jätteet on pakattu ja merkitty asianmukai-
sesti ja että kuljetuksesta on tehty jäteasetuksen (179/2012) 24 §:n mukai-
nen siirtoasiakirja. (YSL 6, 7, 15–17, 20, 49, 52, 58 §, JL 6, 13, 15, 16, 17,  
28, 29, 120, 121 §, JA 7 – 9, 24 §, JHM 2, 18–20 §; MURA 11, 12 §) 

 
Häiriötilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen 
 

12. Jos tapahtuu öljy- tai muu kemikaalivuoto tai muu ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttava tapahtuma (kuten pölyä, melua tai muuta päästöä ympä-
ristöön lisäävä häiriö), on välittömästi ryhdyttävä torjuntatoimiin, joilla vaara 
pilaantumisen leviämisestä saadaan poistettua. Häiriöstä johtuvaa päästöä 
aiheuttava toiminta on keskeytettävä heti ja häiriö on korjattava ennen toi-
minnan jatkamista. Jos toiminnanharjoittaja ei itse kykene varmasti torju-
maan maaperän ja pohjaveden pilaantumista, tulipaloa tai muuta vaarati-
lannetta, sen on heti hälytettävä pelastuslaitos apuun. Öljyvahingosta, jossa 
torjuntatoimet ovat tarpeen, on viipymättä ilmoitettava pelastuslaitokselle.  
 
Mahdollisimman pian eli viimeistään kiireisten torjuntatoimien jälkeen häiriö-
tapahtumasta on ilmoitettava Meri-Lapin ympäristöpalveluille (puhelinnume-
rot v. 2015: ympäristönsuojelusihteeri 040 770 3239, ympäristötarkastajat 
050 566 4195 / 0400 696 756, ympäristöpäällikkö 040 7555 891). Maaperän 
tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta tapahtumasta on ilmoi-
tettava mahdollisimman pian myös Lapin ELY-keksukselle (puhelinnumerot 
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v. 2015: öljyvahingot 0400 209 979 / 0400 843120, muut kemikaalivahingot 
040 518 7484 / 040 744 0938, pohjaveden pilaantumisen vaara 0400 
971 416 / 0400 292 081, vaihde 02950 37000). Työmaalla on oltava näky-
villä pelastuslaitoksen ja ympäristöviranomaisten yhteystiedot niin, että no-
pea tiedottaminen näille onnistuu.  
 
Mahdollisten palonalkujen sammuttamista varten öljysäiliöiden ja huolto-
koppien luona on oltava nopeasti saatavilla sammuttimet, joiden toiminta on 
varmistettu.  
 
Pilaantumisen vaaraa aiheuttaneen häiriötilanteen jälkeen toiminnanharjoit-
tajan on tehtävä toimenpiteet, joilla saadaan ehkäistyä vastaavan tapahtu-
man toistumista jatkossa. => 
 (YSL 6-8, 14–17, 20, 49, 52, 58, 123, 170, 172 §; JL 13, 120, 122 §; JHM 2 
§; MURA 12 §) 
 

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, on toiminnanharjoittajan tehtävä selvitykset 
ja tarvittaessa mittaukset päästöistä. Selvitysten ja mittausten tekijällä tulee 
olla riittävä kokemus ja asiantuntemus. Jos toiminnasta tehdään perustelta-
vissa olevia huomautuksia, on toiminnanharjoittajan tarvittaessa tehostetta-
va huomautusten kohteena olleiden seikkojen seurantaa toiminnassaan ja 
varmistettava, ettei ympäristölle aiheudu kohtuutonta rasitusta. Meri-Lapin 
ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelun viranhaltija voi tarvittaessa täs-
mentää velvollisuutta seurantaan, selvityksiin ja mittauksiin sekä niistä ra-
portointiin. (YSL 6-8, 14–17, 20, 49, 52, 58, 209 §; NaapL 17 §; JL 13, 72, 
120, 122 §; JHM 2 §; Johtos 4, 9, 11 §) 
 

14. Öljy- ja polttoainevalumien varalta toiminnanharjoittajalla on oltava käytettä-
vissä öljynimetysvillaa, turvetta tai muuta imeytysainetta sekä valumien ja 
imeytyneiden valumien talteenottoa varten astioita ja muita välineitä. Vuoto-
na ympäristöön päässyt öljy on kerättävä välittömästi talteen. Imeytetty öljy 
on toimitettava hyväksyttyyn vaarallisen jätteen vastaanottoon (YSL 6, 7, 
14–17, 20, 49, 52, 58, 62, 133 §; JL 28 §; MURA 12 §) 
 

Paras käyttökelpoinen tekniikka ja ympäristön kannalta paras käytäntö 
 

15.  Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvien tekniikoiden ke-
hittymistä ja otettava niitä soveltuvin osin käyttöön, jos näin voidaan vähen-
tää ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen syntymistä tai edistää jät-
teen hyötykäyttöä. Toiminnassa tulee varautua verkkovirran käyttöönotta-
miseen murskaustoiminnassa heti kun se on teknisesti ja taloudellisesti 
mahdollista. Siihen saakka laitteita tulee käyttää ja polttoaine valita siten, et-
tä päästöt ilmaan (mm. rikkidioksidi, typen oksidit, hiilidioksidi, hiukkaset) 
ovat mahdollisimman pienet. (YSL 5-8, 14–16, 20, 49, 52, 53, 58 §; JL 8, 
13, 15, 120 §; JA 12.1 §; JHM 2 §) 
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Tarkkailu- ja raportointimääräyksiä 
 

16.  Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelulle on ilmoitettava, mil-
loin alueella louhitaan kalliota tai murskataan. Ympäristönsuojelulle tulee il-
moittaa aina, kun alueella aloitetaan uusi louhintajakso tai murskaamon 
toimintajakso tai murskaamo väliaikaisesti tai lopullisesti puretaan alueelta 
sekä aseman vuosittaisen toimintakauden alkamisesta ja päättymisestä. 
(YSL 8, 52, 172 §) 
 

17. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava louhosalueelta poisjohdettavan ja joh-
tuvan veden laatua ja määrää. Tämän tarkkailun yhteydessä on tarkkailtava 
louhosalueelta tulevan veden vaikutusta laskuojan veden laatuun. Tarkkailu 
suoritetaan pääosin hakemuksen mukana olevan tarkkailusuunnitelman 
mukaisesti. Esitetystä tarkkailuohjelmasta poiketen tarkkailu tulee suorittaa 
liitteen A mukaisista pisteistä. Tarkkailupiste 1 on sama kuin esitetyssä 
tarkkailusuunnitelmassa eli louhokselta lähtevän veden laatu. Tarkkailupis-
teiden 2 ja 3 avulla tarkkaillaan Ristijärven ojien vedenlaatua ennen ja jäl-
keen sen kohdan, jossa louhokselta tulevat vedet yhtyvät keskellä Ristijär-
veä Ristijärvenojaan. Näytteet otetaan kerran vuodessa tyhjennyspumppa-
uksen alettua siten, että pumpattuja vesiä on havaittavissa myös pisteessä 
3 eli aikana, jolloin niiden virtausta on siellä. Tyhjennyspumppaus voidaan 
aloittaa vasta siinä vaiheessa, kun vesien johtamisreitti on kokonaan sula-
nut. 

 
Pinta- ja pohjaveden laatua on tarkkailtava kerran vuodessa. Pinta- ja poh-
javedestä on määritettävä pH, sähkönjohtavuus, sameus, ammonium-, nit-
raatti- ja nitriittityppi, mangaani, rauta, CODMn sekä öljyhiilivedyt (mikäli ve-
dessä havaitaan viitteitä niistä aistinvaraisessa tarkastelussa hajun tai ulko-
näön perusteella). 

 
Toiminnanharjoittajan on perustettava alueelle pohjavesiputki, josta seura-
taan pohjaveden laatua ja pinnankorkeutta. Pohjaveden laatua seurataan 
kerran vuodessa, mikä voidaan tehdä samaan aikaan pintavesiseurannan 
kanssa. Pohjaveden pinnankorkeutta tulee seurata toimintakaudella touko-, 
elo- ja lokakuussa siten, että mittaukset on pyrittävä tekemään kunkin kuu-
kauden ensimmäisenä arkipäivänä. Pohjavesiputki tulee asentaa pohjave-
den virtaussuuntaan suunnitellun kaivualueen ulkopuolelle kiinteistön ete-
länurkkaan. Asennettavan pohjavesiputken on oltava sellainen, että pohja-
vesinäyte saadaan otettua pohjavesiputkesta. Pohjavesiputki tulee perustaa 
kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 
 
Pinta- ja pohjaveden tarkkailutulokset ja pohjaveden pinnankorkeuden tu-
lokset on toimitettava Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluun 
ja Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon. Pohjaveden pinnankorkeuden mittaus-
tulokset voidaan toimittaa siten, että koko toimintavuoden mittaustulokset 
toimitetaan kerralla.  
 
Jos toiminnanharjoittaja pitää tämän määräyksen mukaista tarkkailua epä-
tarkoituksenmukaisena (esim. kun tarkkailutuloksia on jo jonkin verran ker-
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tynyt), voi toiminnanharjoittaja perustellusta syystä myöhemmin erikseen 
esittää Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristöpäällikön hyväksyttäväksi 
toisenlaisen tarkkailuohjelman, jolla muutetaan tämän määräyksen mukais-
ta tarkkailua. (YSL 6-8, 14, 22, 62 §; JohtoS 4, 9, 11 §) 

 
18.  Lisäksi on pidettävä kirjaa:  

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

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

tuloksista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä, 
- korjausmääräyksistä, huomautuksista ja näiden johdosta tehdyistä 

toimenpiteistä; 
- Kirjanpidosta on käytävä ilmi tarkkailun tai muun toimen ajankohta ja 

suorittaja sekä tehdyt havainnot ja toimenpiteet. (YSL 6-8, 14, 62, 
172 §; JL 12, 118, 119, 120, 122 §; JA 20, 22, 25 §) 

 
19.  Toiminnanharjoittajan on nimettävä henkilö, joka vastaa toiminnan asian-

mukaisesta suunnittelusta, tarkkailusta, kirjanpidosta sekä ympäristöhaitto-
jen torjunnasta. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava tämän vastuuhenki-
lön riittävästä koulutuksesta. Vastuuhenkilön/henkilöiden yhteystiedot on il-
moitettava Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelulle. Nämä yh-
teystiedot on pidettävä ajantasaisina. (YSL 8, 52, 62, 170, 172 §; JL 122, 
141 §; JA 25 §; MURA 12 §; JohtoS 4, 11 §) 
 

20.  Yhteenvetoraportti edellistä toimintavuotta koskevasta toiminnan tarkkailus-
ta ja kirjanpidosta on toimitettava valvontaviranomaiselle vuosittain helmi-
kuun loppuun mennessä. Raportit tarkkailuista ja kirjanpidoista on näytettä-
vä ja toimitettava ympäristönsuojeluviranomaisten edustajille muulloinkin 
tarvittaessa tai pyydettäessä. Toiminnanharjoittajan on säilytettävä tässä 
päätöksessä määrättyä kirjanpitoaan vähintään kuusi vuotta. (YSL 6-8, 14, 
62, 172 §; JL 119, 120, 122 §, JA 20 §; JohtoS 4, 11 §) 
 

21.  Jos toimintaa aiotaan muuttaa olennaisesti (esim. päästöjen, tuotannon tai 
käsiteltävien tai varastoitavien materiaalien laadun tai määrän muuttuminen, 
toiminnanharjoittajan vaihtuminen), on siitä ilmoitettava Meri-Lapin ympäris-
töpalveluiden ympäristönsuojeluun vähintään 30 päivää ennen muutosta. 
Yllättäen sattuvasta muutoksesta on ilmoitettava heti sen tapahduttua. (YSL 
6, 8, 14–16, 49, 52, 58, 45a §; YSA 19 a, 30 §; JL 120, 122 §; JA 25 §; Joh-
toS 4, 11 §) 
 

22.  Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava valvontaviranomaisen edustajalle eli 
Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelulle mahdollisimman 
pian, jos toiminnanharjoittajalle tulee ilmoituksia toiminnan haitallisista ym-
päristövaikutuksista (esim. ilmoitus häiritsevästä pölystä, melusta tai muus-
ta päästöstä). Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava valvontaviranomaisen 
edustajalle mahdollisimman pian etukäteen, milloin toiminnanharjoittajan 
puolesta tehdään lupamääräyksien 7, 9, 13 tai 17 mukaisia mittauksia tai 
muita selvityksiä tai muuta toiminnan tarkkailun tehostamiseksi tai ympäris-
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tön pilaantumisen vaaran vähentämiseksi. (YSL 8, 62, 170, 172 §; JL 120, 
122 §; JohtoS 4, 11 §) 
 

Toiminnan lopettaminen 
 

23.  Toiminnanharjoittajan on viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lo-
pettamista esitettävä Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelulle 
suunnitelma maaperän suojelusta ja jätehuoltoa koskevista toimista, jotka 
liittyvät toiminnan lopettamiseen. Alue, jolla toimintaa on harjoitettu, on siis-
tittävä toiminnan lopettamisen yhteydessä. Toiminnanharjoittajan on sovit-
tava lopputarkastuksen pitämisestä valvontaviranomaisen edustajan (Meri-
Lapin ympäristöpalvelut, ympäristönsuojelu) kanssa viimeistään sillä viikol-
la, kun toiminta on lopetettu, ellei toiminnalle ole haettu jatkolupaa. (YSL 6-
8, 14–17, 49, 52, 58, 113, 170, 172 §; JL 13, 28, 72, 73, 122 §, JA 13 §; 
JHM 2 §; JohtoS 4, 9, 11 §) 

 
TOIMINTAA KOSKEVIA MUITA SÄÄDÖKSIÄ 
 

Louhinnassa ja murskauksessa on noudatettava valtioneuvoston asetusta 
kivenlouhimoiden, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristön-
suojelusta (800/2010). 
 
Räjähdysaineiden käytöstä jäävät jätteet ovat räjähdysvaarallisia tai muita 
vaarallisia jätteitä. Tällaisten jätteiden käsittelyssä on noudatettava niitä 
koskevia säädöksiä ja määräyksiä. 

 
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUVAN MUUTTAMINEN 
 
Päätöksen voimassaolo (YSL 87 §) 

 
Tämä lupapäätös on voimassa 25.8.2020 asti ja vain tässä luvassa määritetyl-
lä sijoituspaikalla, kuitenkin niin, että mahdollista vuoden 2020 toimintaa kos-
keva raportti on toimitettava Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuo-
jelulle 28.2.2021 mennessä. Mikäli toiminta olennaisesti muuttuu tai laajenee, 
on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. 
 
Ympäristölupa annetaan määräaikaisena, koska louhinnan tarvitseman maa-
ainelain mukaisen ottamisluvan [18] voimassaoloaika päättyy 30.6.2019 ja 
aluehallintoviraston myöntämän vesioikeudellisen luvan [13] voimassaoloaika 
päättyy 31.1.2020. Toiminnanharjoittajalle jää näiden lupien päättymisen jäl-
keen aikaa murskata jo louhitut kalliolohkareet ennen tämän ympäristöluvan 
päättymistä. 
 

Luvan muuttaminen 
 
Lupaviranomainen voi määrätä tekemään hakemuksen lupamääräysten  
muuttamiseksi tai muuten muuttaa lupaa, jos toiminta muuttuu tai jos on aihet-
ta epäillä, että tässä luvassa annetut ehdot eivät ole riittävät estämään luon-
non vahingollista muuttumista tai vaaraa terveydelle tai viihtyisyyden melkois-
ta vähenemistä tai muuta näihin rinnastettavaa edun loukkausta, tai jos anne-
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tut määräykset eivät perustu parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan tai jos 
luvan muuttaminen on tarpeen johtuen muusta olennaisesta muutoksesta olo-
suhteissa. (YSL 20, 29, 49, 52, 62 ja 89 §) 

 
Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen (YSL 70.2 §) 

 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän  
luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä 
luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä nouda-
tettava.  

 
RATKAISUN PERUSTELUT (HL 44 §) 
 
Lupaharkinnan perusteet 

 
Ympäristölautakunta katsoo tämän hetkisen tiedon mukaan, että määräysten 
mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain ja niiden nojalla 
annettujen säädösten vaatimukset ja toiminnassa voidaan noudattaa, mitä 
luonnonsuojelulaissa säädetään. Edellä mainitun perusteella ympäristölupa 
myönnetään. (YSL 48 §) 

 
Luvan myöntämisen edellytykset (YSL 11, 12, 49 §) 

 
Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset 
huomioon ottaen, aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pi-
laantumista tai sen vaaraa, maaperän, pohjaveden tai meren pilaantumista, 
erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan vaaran-
tumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille. 
 
Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Toiminta on sijoitettava si-
ten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumisen vaaraa ja että pilaantumista 
voidaan ehkäistä. 
 
Ympäristölautakunnan tämän hetkisen tiedon mukaan luvan myöntämisen 
edellytykset täyttyvät. 
 

Lupamääräysten perustelut 
 
Lupamääräyksellä 1 varmistetaan toimintojen sijoittuminen suunniteltuun, ha-
kemuksessa esitettyyn paikkaan. 
 
Määräykset 1–15 ja 23 on annettu, jotta toiminnasta ei aiheutuisi merkittävää 
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai terveyshaittaa ja jotta ympäristön 
pilaantumisvaaraa voitaisiin ehkäistä tehokkaasti. 

 
Määräykset 2-6, 10–15 ja 23 on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien 
suojelemiseksi. 
 
Määräykset 10, 11 ja 23 on annettu asianmukaisen jätehuollon varmistami-
seksi ja jätteiden synnyn ehkäisemiseksi ja koska jäte on hyödynnettävä, jos 
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se teknisesti on mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuk-
sia.  Jätteistä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle. Jätteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely on tehtävä paikassa, 
jolla on siihen lupa. Jätettä ei saa hylätä tai käsitellä hallitsemattomasti. Jät-
teet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään siinä laajuudessa kuin se on 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemiseksi taikka jätehuol-
lon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista sekä teknisesti ja talou-
dellisesti mahdollista. Jätehuollossa on käytettävä parasta taloudellisesti käyt-
tökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan 
torjumismenetelmää. Roskaantumisen ja ympäristölle aiheutuvan muun haitan 
estämiseksi on huolehdittava laitosalueen siisteydestä.  

 
Määräys 9 on annettu meluhaitan ehkäisemiseksi. Jos toiminnasta aiheutuvan 
äänitason epäillään ylittävän määräyksessä asetetun tason, melumittaukset 
ovat tarpeen, jotta saadaan selville toiminnan todellinen äänitaso. Mittaustu-
losten perusteella voidaan arvioida tarvetta meluntorjuntatoimiin. Klo 22-6 vä-
lisenä aikana melu koetaan herkästi erityisen häiritseväksi, joten melun aihe-
uttaminen tähän aikaan on kielletty. 

 
Häiriötilanteita ja muita poikkeuksellisia tilanteita koskevia määräyksiä on an-
nettu poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Häi-
riötilanteisiin varautuminen ennakolta ja mahdollisimman nopea toiminta häi-
riötilanteissa on tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen estämiseksi. Häiriötilan-
teista, vahingoista, onnettomuuksista ja niihin liittyvistä korjaavista toimista il-
moittaminen valvontaviranomaiselle on tarpeen mahdollisimman pian, jotta 
häiriöistä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja niiden torjumista voidaan valvoa ja ot-
taa kantaa mahdollisiin häiriöistä johtuviin valituksiin. (lupamääräykset 12, 14, 
21 ja 22) 

 
Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvil-
lä toimintansa ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämismahdollisuuksista. 
Luvan voimassaoloaikana tekniikka voi kehittyä ja luvanhaltija on velvollinen 
ottamaan käyttöön parasta käyttökelpoista tekniikkaa lupamääräyksistä huo-
limatta. (lupamääräykset 2-15) 
 
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen kautta voi tulla mahdollisuuk-
sia vähentää päästöjä olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. Luvan 
haltijalla on yleinen selvilläolovelvollisuus mm. toimintansa haitallisten vaiku-
tusten vähentämismahdollisuuksista. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa ki-
viainestuotannossa on esitetty julkaisussa Paras käyttökelpoinen tekniikka 
(BAT)– Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa (Suomen ympäristö 
25/2010) (lupamääräys 15) 
 
Määräykset 2, 3, , 6 -13 ja 15-23 koskevat tarkkailua, kirjanpitoa, raportointia 
ja toiminnanharjoittajan selvillä oloa toiminnasta ja sen seurauksista. Nämä 
määräykset ovat tarpeen mm. toiminnan valvomiseksi: toiminnanharjoittajan ja 
viranomaisen on pystyttävä olemaan selvillä siitä, että laitos toimii, kuten on 
tarkoitettu ja ilmoitettu, sekä toimintaan liittyvistä mahdollisista haitoista, vaa-
roista ja jätteistä sekä säädösten noudattamisesta. Näillä määräyksillä osal-
taan täsmennetään toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuutta (YSL 6 §). 
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Ne ovat tarpeen myös jätteiden asianmukaisen käsittelyn ja hyötykäytön edis-
tämisen seuraamiseksi ja valvomiseksi. Viranomaisella tulee toiminnan val-
vomiseksi olla tiedossaan toiminnan yhteyshenkilö, jolta saa tietoa toiminnasta 
ja sen ympäristövaikutuksista.  
 
Määräyksessä 20 on luvassa määritellylle kirjanpidolle määrätty säilytysaika 
niin, että siinäkin tapauksessa, jos vasta myöhemmin huomataan toiminnan 
aiheuttaneen 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 (Meri-Lapin ympäristöpalveluiden 
ympäristönsuojelu), jotta toiminnan seuranta ja valvonta voidaan järjestää 
asianmukaisesti ottaen muutos huomioon ja valvontaviranomainen voi arvioi-
da muutoksen aiheuttamia ympäristö- ja muita vaikutuksia sekä mahdollista 
ympäristöluvan muutostarvetta (määräys 21).  

 
Määräys 23 on annettu, jotta voidaan valvoa, että toiminnasta ei sen lopetta-
misen jälkeenkään aiheudu haittaa ympäristölle. 

 
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN (YSL 205 §; YsvoT 1 – 3, 9, 10, 11, 13, 
14 §) 

 
Maksu määräytyy Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 
mukaan (YsvoT). Ympäristöluvan käsittelyn omakustannusarvo on 54,5 
€/henkilötyötunti. Tässä päätöksessä on annettu ympäristöluparatkaisu kiven-
louhinnalle ja murskaamolle mukaan lukien toimintaan liittyvä tarkkailusuunni-
telma. Tämän asian käsittelyyn on mennyt enemmän aikaa kuin tällaisten toi-
mintojen ympäristöluvan ja tarkkailusuunnitelman käsittelyyn keskimäärin, 
mm. koska lupavalmistelun yhteydessä tehdyllä tarkastuksella ilmeni, että ve-
sien johtaminen louhosalueelta oli tehty toisin kuin ympäristölupahakemuk-
sessa esitettiin. Niinpä käsittelymaksu määrätään käsittelyajan perusteella: 43 
h * 54,5 €/h = 2343,50 €. 

 
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN (YSL 85 §) 
 
Päätös  

 
Päätös ja sitä koskeva valitusosoitus toimitetaan hakijalle käsittelymaksua 
koskevan laskun kanssa sekä tavallisena kirjeenä Lapin elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualueelle. 

 
Meri-Lapin ympäristöpalvelut pitää päätöksen ja em. liitteet nähtävillä, valitus-
aikana Tornion kaupungintalon ala-aulassa. Ainakin valitusaikana päätös on 
nähtävillä internetissä Tornion kaupungin sivuilla ilman liitteitä. 
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Tieto päätöksestä  

 
Tieto päätöksestä annetaan Tornion kaupungin ilmoitustauluille julkipantavalla 
kuulutuksella.  
 
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan kirjeitse niille, joille annettiin kirjeitse tieto 
ympäristölupahakemuksen vireilläolosta (Tero Juopperi, Teemu Autio, Mauri 
Isonikkilä, Eeva-Liisa Heikkinen). 
 
Ilmoituksessa mainitaan mm. paikat, joissa päätös on nähtävillä (Tornion kau-
pungintalon ala-aula sekä Internetissä Tornion kaupungin sivuilla) sekä pää-
töksen valitusaika. 

 
MUUTOKSENHAKU (YSL 84, 190 §, HlkL 14, 22 §) 

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeudelta, jolle valituskirjelmä liitteineen on toimitettava. Valitusaika päättyy 
24.9.2015. Päätökseen liitetään valitusosoitus. 
 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 
 
Ympäristönsuojelulaki (YSL) 527/2014: 2, 5-8, 11, 14–17, 20, 22, 27, 34, 37, 
39, 40, 42–44, 48, 49, 52, 58–62, 70, 83–85, 87, 89, 113, 123, 170, 172, 190, 
198, 201, 205, 208, 209 §; 
VNA ympäristönsuojelusta (YSA) 713/2014: 2-4, 6, 11, 13–15, 23 §; 
Jätelaki (JL) 646/2011: 2, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 28, 29, 31, 72, 73, 118 – 
122, 141 §; 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (JA) 179/2012: 7 - 9, 12, 13, 17, 20, 22, 24 ja 
25 §, Liite ”Hyödyntämistoimet”; 
Hallintolaki (HL) 434/2003: 2, 5, 6, 9, 20, 22 – 24, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 43 - 
45, 47, 54 – 57, 59 §; 
Hallintolainkäyttölaki (HlkL) 586/1996: 14, 22 §; 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992; 
Perämeren jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset (JHM) 30.4.2013: 2, 
4, 6, 7, 15–20, 24§; 
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurs-
kaamojen ympäristönsuojelusta 800/2010 (MURA); 
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 38/2011 (ILA): 4 §; 
Meri-Lapin ympäristöpalveluiden johtosääntö, kv 25.11.2013 (Johtos): 4, 9, 11 
§ 
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, Tornion, Keminmaan ja Tervolan ym-
päristölautakunta 18.1.2011 (YsvoT) 1 – 3, 9, 11, 13, 14 §; 
Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL) (26/1920) 17 § 
 

LIITE: A. kartta, jossa on esitetty lupamääräyksen 17 mukaiset vesinäytepisteet 
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