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MAANSIIRTO MYKKÄLÄ OY:N YMPÄRISTÖLUPA KALLION LOUHINTAAN, LOUHEEN 
JA SORAN MURSKAUKSEEN SEKÄ VARASTOINTIIN PEURAKALLION ALUEELLA 
 

Valmistelijat ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen, ympäristötarkastaja Min-
na Karhunen: 

 

ASIA 
Maansiirto Mykkälä Oy hakee ympäristölupaa kallion louhintaan, louheen ja 
soran murskaukseen sekä varastointiin Peurakallioilla. 

 

HAKIJA 
Maansiirto Mykkälä Oy 
Vojakkalan Vanhatie 177 
95500 Tornio 
Liike- ja yhteisötunnus: 2471448-9 
 
Yhteyshenkilö 
Veikko Mykkälä, puh. 0400-891 388 
maansiirto@mykkala.fi 
 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
Maansiirto Mykkälä Oy harjoittaa kallion louhintaa, louheen ja soran murska-
usta sekä varastointia Tornion kaupungissa Yliraumon kylässä kiinteistöllä 
851-423-27-87/2. Kiinteistön omistaa Maansiirto Mykkälä Oy.  
 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
Ympäristönsuojeluasetuksen 1 § kohtien 7 c) ja 7 e) mukaan sekä kiven-
louhinnalla että tietylle alueelle sijoitettavalla siirrettävällä murskaamolla, jonka 
toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, tulee olla ympäristölupa. (YSL 
28 §, YSA 1 §) 
 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
Ympäristönsuojeluasetuksen 7 § kohtien 7 a) ja 7 b) mukaan lupahakemuk-
sen mukaisen toiminnan lupaviranomaisena toimii kunnan ympäristönsuojelu-
viranomainen, jona Tornion kaupungissa toimii Tornion, Keminmaan ja Tervo-
lan ympäristölautakunta. 
 

ASIAN VIREILLETULO 
Ympäristölupa on tullut vireille 14.2.2013 Susanna Ollilan 4.2.2013 allekirjoit-
tamalla ympäristölupahakemuksella.  
 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
Toiminnalle on myönnetty maa-ainesten ottamislupa (ympäristölautakunta 
14.5.2013, 81 §), joka on voimassa 30.6.2023 asti. 

 
Tornion yleiskaava 2021:ssa (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.12.2009) 
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toiminta-alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Otto-
alueen länsipuolella on luonnonsuojelualue (SL).  

 

TOIMINNAN SIJAINTI JA SEN YMPÄRISTÖ 
Toiminta-alue sijaitsee Torniossa noin kaksi kilometriä Kalkkimaantieltä poh-
joiseen ja noin kaksi kilometriä jätekeskus Jäkälästä länteen päin. Lähin asu-
tus sijaitsee Kalkkimaantien varressa noin 1,4 kilometrin päässä toiminta-
alueesta. Alueen länsipuolella, noin 500 metrin etäisyydellä on Rakanjänkkä-
niminen Natura 2000-alue (FI1301904). [1] 
 

Pohjavesi  
Pohjaveden keskimääräinen taso alueella on NN +16.50, joka perustuu vie-
reisen louhoksen pohjavesihavaintoihin. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesi-
alueella. [1] 
 

TOIMINTA 

Yleiskuvaus  
Varsinaiseen louheen murskaukseen käytettävä aika on vuodessa yhtäjaksoi-
sesti noin 1 – 2 kuukautta kerralla. Murskausta tehdään arkipäivisin klo 6 – 
22. Louheen murskausaseman paikkaa vaihdellaan ottoalueella louhinnan 
etenemisen mukaan. [1] 

 

Raaka-aineet, tuotteet ja polttoaineet 
Laitoksen arvioitu kalliomurskeiden vuosituotannon keskiarvo on noin 12 500 
m

3
 eli noin 125 000 m

3
 10 vuodessa. Murskeen raaka-ainekasat varastoidaan 

louhoksella alueen länsiosassa tai louhoksen pohjalla. Louheen murskaami-
seen käytetään aliurakoitsijaa. 
 
Tuotannossa käytetään kevyttä polttoöljyä enintään 50 tonnia vuodessa. Polt-
toaineet varastoidaan lukitussa 5000 litran kaksikerrosrakenteisessa säiliössä. 
Aina tankatessa on käytössä ylitäytönestin ja laponesto. Säiliön alle sijoite-
taan muovirakenne, jonka päällä on hiekkaa, estämään mahdolliset öljyvuodot 
ja roiskeet maaperään. [1] 

 

HANKKEEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN 

 

Vesien johtaminen 
Ottamistoiminnan aikana kaivantoon kertyvä vesi pumpataan avo-ojaa pitkin 
saman kiinteistön alueella olevalle suoalueelle, josta ne laskevat kohti Ham-
masojaa/Riukkaojaa pintavaluntana. Tämän pintavalunnan sijaan vesien joh-
taminen naapurikiinteistön 851-421-10-46 alueella saatetaan muuttaa ojaan, 
joka kaivetaan tämän kiinteistön alueella Hammasojaan/Riukkaojaan, jos täl-
laisesta muutoksesta sovitaan toiminnanharjoittajan ja tämän kiinteistön 
maanomistajan kesken [4].  

 
Suurimmat tyhjennyspumppaukset keväisin suoritetaan vasta sitten, kun ve-
denjohtamisreitti on kokonaan sulanut. Tyhjennysvesiä ei myöskään pumpata 
ojaan syksyllä enää siinä vaiheessa kun paannejään syntyminen on mahdol-
lista. Vesiä johdettaessa huolehditaan, ettei niistä aiheudu tulvan vaaraa tai 
vettymistä. [1, 1: liite 6] 
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Päästöt ilmaan 
Rikkipäästöt ilmaan ovat vuosittain enintään 0,8 t. Suurin tuntipäästö on 2,5 
kg rikkiä. Louheen murskaus voi aiheuttaa pölypäästöjä. Pölyntorjuntaan käy-
tetään tarvittaessa kastelua. [1] 
 

Melu 
Räjäytykset ja murskaus aiheuttavat melua klo 6.00 – 22.00. [1] 

 

Jätteet 
Toiminnan aikana syntyvä vähäinen jäte kerätään paikalle tarvittaessa tuota-
vaan jätesäkkiin, joka kuljetetaan jätteiden laatu huomioiden asianmukaiseen 
vastaanottopaikkaan. Kaivannaisjätettä syntyy pintamaan kuorinnasta. Pinta-
maat varastoidaan louhinta-alueen reunoille ja käytetään myöhemmin luiskien 
muotoilussa. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan kaivannaisjät-
teiksi luokiteltuja pintamaita on yhteensä noin 4 000 m

3 
ja kantoja sekä hak-

kuutähteitä 300 m
3
. Koneiden huollossa syntyvä jäte toimitetaan jatkokäsitte-

lyyn heti. Alueella ei säilytetä ongelmajätteitä. 
 

Tiedot vedenhankinnasta ja käytöstä 
Alueella ei ole viemäröintiä eikä vesijohtoa. Esimerkiksi pölynsidontaan käy-
tettävä vesi otetaan montun pohjalle kertyneestä sadevedestä. Paikalla ei ole 
sosiaalitiloja. [1]  
 

Liikenne 
Liikenne kiinteistölle tapahtuu Kalkkimaantieltä johtavaa metsäautotietä pitkin. 
Tietä ylläpidetään yhteistyössä muiden tienkäyttäjien kanssa. Toiminta-aikana 
alueella käydään noin 20 kertaa vuorokaudessa. [1] 
 

 TARKKAILU 
Öljysäiliötä tarkkaillaan silmämääräisesti vuotojen varalta. Koneen kuntoa 
seurataan, ja jos ilmenee esimerkiksi poikkeavia pakokaasupäästöjä, suorite-
taan tarvittavat huollot. [1] 
 
Poisjohdettavan pintaveden laatua tutkitaan pumppauspisteen läheisyydessä. 
Hammasojan/Riukkaojan veden laatua tutkitaan louhokselta ojaan laskevan 
alueen ylä- ja alapuolelta. Näiden kahden pisteen veden laatua tarkkailemalla 
voidaan todeta, vaikuttaako louhokselta poispumpattavan veden laatu Ham-
masojan/Riukkaojan veden laatuun. Pintavesistä tutkitaan kerran vuodessa 
seuraavat parametrit: happamuus (pH), sähkönjohtavuus, sameus, ammoni-
um, nitraatti, nitriitti ja kemiallinen hapenkulutus (COD Mn). Lisäksi pintavesistä 
tehdään aistinvarainen arviointi ja mikäli näytteessä on öljyn hajua, tehdään 
öljymääritys. Veden virtaama ja veden korkeus ojassa arvioidaan ja kirjataan. 
Pintavesi tutkitaan, mikäli kyseisenä vuonna louhoksella on ollut toimintaa ja 
vaikutuksia vesiin on voinut syntyä.  Lasku-uomaa koskeva vesien tarkkailu 
voitaisiin lopettaa, mikäli pumpattujen vesien purkupaikan vesistä otetut näyt-
teet osoittavat, ettei vaikutuksia todennäköisesti voi olla. Lopettamisesta sovi-
taan yhdessä Tornion ympäristöpalveluiden kanssa. [1: liite 6] 
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Raportointi 
Louhosalueelta pumpatut vesimäärät ja mahdolliset vedenjohtamisreitillä teh-
dyt toimenpiteet kirjataan ja säilytetään myöhempää käyttöä ja tarkastelua 
varten. Vesianalyysien tulokset lähetetään kuukauden kuluessa näytteiden ot-
tamisesta Tornion kaupungin ympäristöpalveluille. [1: liite 6] 
 

Onnettomuuksiin varautuminen ja toimet häiriötilanteissa 
Käytettävissä koneissa on turvesäkit ja imeytysmatot, joita voidaan käyttää 
polttoaine- tai kemikaalivahinkotapauksissa imeytykseen. Kaikista pohjaveden 
laatua uhkaavista vahingoista ilmoitetaan öljyntorjuntaviranomaiselle. Työko-
neiden isommat huollot, kuten öljynvaihdot, suoritetaan yrityksen hallilla. Pie-
nempiä huoltoja, kuten suodattimien vaihtoja, voidaan suorittaa työmaalla. 
Vanhat suodattimet ja koneen osat kuljetetaan heti pois alueelta ja toimitetaan 
jatkokäsittelyyn. Jokaisessa työkoneessa on sammuttimet palonalkuja varten. 
Alueella ei säilytetä vaarallisia jätteitä. 

 

Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta 
Toimialalle ei ole määritelty parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Murskatun 
louheen kuljetuksiin käytetään ns. kasettiautoja, jolloin kerralla siirrettävä 
murskemäärä on noin 40 tonnia/kuorma. [1] 
 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 
Lupahakemuksesta on kuulutettu 22.2.-25.3.2013 Tornion kaupungin ilmoitus-
taululla ja internetissä Tornion kaupungin sivuilla. Hakemusasiakirjat ovat ol-
leet nähtävillä Tornion kaupungintalolla samana aikana. Hakemuksesta on il-
moitettu Kemi-Tornio -lehdessä 7.3.2013. Hakemuksesta on annettu 
19.2.2013 lähetetyillä kirjeillä tieto tilan naapureille (Esa Anttila, Jaana Anttila, 
Katariina Koivunen, Marianne Junes-Tokola, Jouko Junes, Ensio Uusitalo, 
Rauno Mäenalanen).  
 

Tarkastus kiinteistöllä 
Ympäristötarkastaja Minna Karhunen on käynyt kiinteistöllä 21.5.2013.  
 

Lausunnot ja muistutukset 
 
Lapin ELY-keskuksen lausunto 

 
Lapin ELY-keskus toteaa maa-ainesten ottamislupahakemuksesta ja ympäris-
tölupahakemuksesta antamassaan lausunnossa muun muassa seuraavaa: 
”Jos ottoalueelta joudutaan johtamaan kuivatusvesiä toisen maalle tai toisen 
maalla kulkevaan ojaan, tulee siihen saada maanomistajan suostumus tai 
kunnan ympäristöviranomaisen lupa. 
 

Hakijan tulee tarkkailla louhokselta poisjohdettavan veden määrää ja 
laatua, pohjaveden laatua ja korkeutta, vesien johtamiseen käytettävien 
ojien vedenjohtokykyä, maa-ainesten ottamisen ympäristövaikutuksia 
sekä pohjavesioloja lähialueella. 
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Louhokselta pois pumpattavista vesistä tulee ottaa hakemuksen mukai-
set vesinäytteet ensimmäisenä pumppausvuonna ennen tyhjennystä ja 
tyhjennyksen puolivälissä. Jatkossa vesinäytteet tulee ottaa vuosittain, 
mikäli louhoksella on toimintaa. Analyysitulokset tulee toimittaa tiedoksi 
Lapin ELY-keskukseen ja kaupungin valvontaviranomaiselle. Tarvittaessa 
tarkkailua voidaan muuttaa valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla. 
 
Alueen länsipuolella, lähimmillään noin 200 metrin etäisyydellä on Rankan-
jänkkä-niminen Natura 2000-alue (FI1301904). Lupapäätöstä tehtäessä tulee 
huomioida, että kaikessa Natura 2000 – alueilla ja niiden läheisyydessä har-
joitettavassa toiminnassa on huolehdittava siitä, ettei toimenpiteillä merkittä-
västi heikennetä alueen valinnan perusteena olevia luontotyyppejä tai lajien 
elinympäristöjä. Alueen valinnan perusteena ovat luontotyypit: aapasuot 60 
%, letot 20 %, puustoiset suot 12 % ja boreaaliset luonnonmetsät 5 % sekä 
luontodirektiivin liitteen II laji kiiltosirppisammal. Alueen luonnontilan kannalta 

suon luontaisen vesitasapainon säilyttäminen on tärkeää. Tällä hetkellä ei 

todennäköisesti tiedetä pohjavesivirtausten suuntaa tai kallion ruhje-
vyöhykkeiden suuntaa, jotka auttaisivat arvioitaessa Rakanjänkkän Na-
tura-alueelle mahdollisesti kohdistuvia kuivatusvaikutuksia. Siksi pohja-
vesiputkien asentaminen ja riittävä pohjaveden pinnan tason ja veden 
laadun tarkkailu sekä louhosveden tarkkailu ovat tarpeellisia.” [2] 
 

Hakijan vastine 
Hakija toteaa 29.5.2013 päivätyssä vastineessaan Lapin ELY-keskuksen lau-
suntoon seuraavaa: 
” Louhoksen vesien tyhjentämiseen käytetään hakemuksen mukaisesti 
hakijan maalla olevaa ojaa. Hakija tulee pyytämään myös viereisen maa-
alueen omistajan luvan mahdollisen pintavaluntana tapahtuvan valumisen 
vuoksi. Jos tätä ei ehditä tehdä ennen lupaa, selvitetään asia kesän 2013 ai-
kana. 
 
Hakemuksessa on liitteenä maa-ainesten oton ympäristövaikutuksia koskeva 
tarkkailuohjelma, jossa on selostettu, miten hakija aikoo toimia ja tarkkailla 
poisjohdettavan veden määrää ja laatua, pohjaveden laatua ja korkeutta, ve-
sien johtamiseen käytettävän ojan vedenjohtokykyä, maa-ainesten ottamisen 
ympäristövaikutuksia sekä pohjavesioloja lähialueella. 
 
Vesiä on johdettu aiemmin samaa reittiä pitkin ja silloin ei ole raportoitu tämän 
aiheuttaneen ongelmia. Ojan vedenjohtokykyä tullaan tarkkailemaan koko 
pumppauksen ajan, pumppausvesien johtamisreitin kunto tarkastetaan ke-
väällä ennen tyhjennyspumppauksen aloitusta. Lisäksi kunto tarkastetaan uu-
delleen pumppausten päätyttyä. Pumppausta ei aloiteta keväällä liian aikaisin, 
vasta sitten kun vedenjohtamisreitti on kokonaan sulanut. Syksyllä pumppaus-
ta ei suoriteta enää sen jälkeen, kun paannejään syntyminen on mahdollista. 
Tyhjennysvedestä tullaan ottamaan yksi näyte ennen kuin pumppaus aloite-
taan, sekä yksi näyte kesän aikana, jotta voidaan tarkkailla veden laadun 
muutoksia. Veden määrää tarkkaillaan, kuten hakemuksessa liitteenä olleessa 
maa-ainesten oton ympäristövaikutuksia koskevassa tarkkailuohjelmassa on 
määritelty, pumppujen käyttötuntimääristä laskettuna pumppujen tehon mu-
kaan. 
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Alue ei ole tärkeää pohjavesialuetta ja pääosa louhinnasta suoritetaan pohja-
vedenpinnan yläpuolelta. Kuitenkin alueen läheisyydessä oleva Natura 2000 -
alue tullaan ottamaan huomioon kaikessa toiminnassa. Tarve pohjavedenpin-
nan alapuoliselle louhinnalle on vasta muutaman vuoden kuluttua. Hakija esit-
tää, että tilannetta seurataan, ja katsotaan milloin ilmenee/ilmeneekö tarvetta 
pohjaveden tarkkailuputkelle. 
 
Alueella liikkuvien turvallisuuden kannalta kalliolouhos muotoillaan ottamisai-
kana sellaiseksi, ettei louhosalue ottamisen jälkeenkään aiheuta vaaraa ym-
päristölleen. Luiskien loivennukset tehdään jo louhinnan yhteydessä. Ottamis-
toiminnan päätyttyä alue siistitään ja saatetaan puustoistutuksin muuhun ym-
päristöön sopeutuvaksi. Louhos suojataan toiminnan aikana niin, että louhok-
seen vahingossa joutuminen estetään. Lisäksi asetetaan riittävä määrä varoi-
tustauluja. Louhinnan jälkeen louhos suojataan maavallein, isoin kivin tai muil-
la esteillä.” [3] 
 
Tornionlaakson Sähkö Oy:n lausunto 
 
Tornionlaakson Sähkö Oy on antanut lausunnon [6] tämän louhinta-alueen 
louhintaan liittyen kyseisen alueen maa-ainesten oton lupakäsittelyn yhtey-
dessä [5]. Tämä lausunto koskee myös tämän ympäristöluvan mukaista toi-
mintaa. Tämä lausunto otetaan huomioon ympäristölupakäsittelyssä.  
 
 
Hakemuksesta ei ole jätetty muita muistutuksia. 
 

 

VIRANOMAISEN RATKAISU 
Ympäristölautakunta tutkii hakemuksen ja myöntää Maansiirto Mykkälä Oy:lle 
kallion louhintaa, louheen ja soran murskausta sekä varastointia koskevan 
ympäristöluvan kiinteistölle 851-423-27-87/2. Toimintaa tulee harjoittaa ha-
kemuksessa ja sen liitteissä esitetyn mukaisesti noudattaen seuraavia lupa-
määräyksiä (lupamääräyksiä tulee noudattaa, jos hakemuksessa esitetty on 
ristiriidassa lupamääräysten kanssa): 
 

LUPAMÄÄRÄYKSET (YSA 19 §) 
 

Maa-ainesten ottaminen ja veden johtaminen pois alueelta 
1. Louhosalueelta louhintajakson aikana poisjohdettava vesimäärä saa olla 
enintään 250 m

3
/vrk vuosikeskiarvona laskien ja lyhytaikaisesti enintään 400 

m
3
/vrk. Yli 250 m

3
/vrk ylitys ei saa kestää kolmea kuukautta kauemmin. Ve-

den johtaminen on suoritettava mahdollisimman luonnonmukaisesti ja se on 
tarvittaessa keskeytettävä. Tyhjennyspumppauksen aikana poisjohdettava 
vesimäärä saa olla enintään 100 m

3
/h. 

 
Luvan saajan on huolehdittava siitä, ettei kuivatusvesien johtamisesta aiheu-
du haittaa tai vahinkoa vesien johtumisreitillä tai sen ympäristössä eikä ala-
puolisessa vesistössä. Mikäli vahinkoa kuitenkin aiheutuu, se on korvattava. 
Luvan saajan on vuosittain tarkastettava ottoalueen vesien johtamiseen käy-
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tettävän ojan ja suoalueen kunto sekä osallistuttava ojan ja muun vesien joh-
tumisreitin alueen kunnossapitoon siltä osin kuin kunnossapitotarve johtuu lu-
van saajan toiminta-alueen vesien johtamisesta. Jos ottoalueelta joudutaan 
johtamaan kuivatusvesiä toisen maalle tai toisen maalla kulkevaan ojaan, tu-
lee siihen saada maanomistajan suostumus tai hakea vesilain mukainen lupa 
tai päätös. (YSL 3 – 5, 43, 48, 103c §; VL 3:2, 5:1, 5:3, 5:5) 
 
Pilaantumisen ehkäiseminen 
2. Toiminnasta ei saa aiheutua maaperän, pintavesien tai pohjaveden pilaan-
tumisvaaraa, terveydellistä haittaa tai muutakaan kohtuutonta rasitusta ympä-
ristölle. Hule- ja jätevedet on ennen maastoon johtamista käsiteltävä niin, ettei 
aiheuteta pilaantumista, sen vaaraa tai terveyshaittaa. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43 
§) 

 
3. Paikat, joissa käsitellään tai säilytetään öljyä tai muuta maaperän tai pohja-
veden kannalta vaarallista ainetta, samoin mahdolliset työkoneiden ja autojen 
säilytys-, tankkaus- ja huoltopaikat on suojattava kestävällä yhtenäisellä muo-
villa, jonka päälle on levitettävä noin 20 cm:n hiekkakerros tai vastaava suoja-
kerros. Muovin reunat on nostettava ylös ja peitettävä vallilla. Vastaava suoja-
us voidaan rakentaa myös muusta tiiviistä aineesta. Satunnaisetkaan päästöt 
eivät saa päästä pohjaveteen. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43 §) 

 
4. Polttoaineiden ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden pääsy maape-
rään sekä pohja- ja pintavesiin on estettävä tehokkaasti. Öljytuotteita tai muita 
ympäristölle haitallisia aineita tai vaarallisia jätteitä ei saa varastoida ilman 
Tornion kaupungin ympäristönsuojelun hyväksymiä suojakaukaloita. Öljysäili-
ön on oltava kaksivaippainen tai se on sijoitettava lujaan, tiiviiseen ja katet-
tuun suoja-altaaseen, jonka tilavuus on vähintään 1,3 kertaa säiliön tilavuus. 
Säiliössä mahdollisesti olevien kiinteiden yhteiden on oltava suoja-altaan pii-
rissä niin, että yhteen rikkoutuminen ei aiheuta polttoaineen valumista altaan 
ulkopuolelle. Altaaseen kertynyt neste on poistettava. Öljyä ja öljyistä vettä ei 
saa laskea maaperään, vaan öljyinen aines on toimitettava hyväksyttyyn öljyi-
sen jätteen vastaanottopaikkaan. (YSL 4, 5, 7, 21, 43 ja 45 §, JL 13 ja 29 §, 
YltkJohtos 9 §) 
 
5. Polttonestesäiliöitä täytettäessä on käytettävä toimivaa ylitäytönestintä ja 
otettava huomioon lämpölaajenemisen mahdollisuus, niin että säiliöstä ei ta-
pahdu ylivuotoa. Jos alueella tankataan laitteita, koneita tai ajoneuvoja, polt-
toainesäiliön tankkausyhteessä on oltava pistooliventtiili tai vastaava, joka es-
tää painovoimaisesti tai lappoutumalla tapahtuvan polttoainevuodon. (YSL 4, 
5, 7, 8, 43 §) 
 
6. Koneiden, laitteiden, säiliöiden ja muiden rakenteiden kunnossapidosta on 
huolehdittava. Öljyä tai muuta haitallista kemikaalia vuotavien autojen ja työ-
koneiden käyttö on kielletty. (YSL 4, 5, 7, 8, 43 §) 
 
7. Öljy- ja polttoainevalumien varalta toiminnanharjoittajalla on oltava käytet-
tävissä öljynimetysvillaa tai turvetta tai muuta imeytysainetta sekä valumien 
talteenottoa varten astioita ja muita välineitä. (YSL 4, 5, 7, 8, 43 §) 
 



8(16) 

Voimajohdon huomioon ottaminen voimajohdon läheisyydessä 
 
8. Voimajohdon läheisyydessä tehtävästä louhinnasta ja murskauksesta on 
oltava kirjallinen suunnitelma. Suunnitelma on toimitettava tarvittaessa lau-
sunnolle voimajohdon omistajalle [Tornionlaakson Sähkö Oy] ja Fingrid 
Oyj:lle. Tässä suunnitelmassa on kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin 
seikkoihin ja on toimittava seuraavan mukaisesti: 

 Räjäytyskohteet on suojattava niin hyvin ja muutenkin toimittava niin, että 
johtoon tai siihen liittyviin rikkoutumisherkkiin osiin (esim. eristimet ja joh-
timet) ei pääse sinkoutumaan kiviä tai sirpaleita. Painevaikutus tai tärinä ei 
saa aiheuttaa vahinkoa pylväsperustuksille, haruksille tai muille voimajoh-
don osille. Tarvittaessa on porattava rako työkohteen ja pylvään väliin. Tä-
rinän sallittu arvo on ≤ 0,5 g tai seuraavan taulukon mukainen: 

  

Etäisyys pylväästä / m Sallittu heilahdusnopeus / mm/s 

5 85 

10 70 

20 55 

30 45 

50 38 

 

 Sytytysjärjestelmän pitää olla ei-sähköinen voimajohdon läheisyydessä. 

 Porausreiän koko on rajoitettava halkaisijaltaan alle 64 mm:ksi. Reiän sy-
vyys on oltava alle 3 m. 

 Käytettävien räjähdysaineiden on oltava patruunoituja. 

 Louhinta on suunniteltava pienissä erissä siten, että heittosuunta on, mi-
käli mahdollista, johdon sivulle. 

 Voimajohtopylväät on maadoitettu usein 16 – 25 mm
2
:n kuparilla. Näitä 

maadoituksia saattaa olla johtokadulla pylväiden välillä. 

 Räjäytyskenttien sytytyksessä on voimajohtojen läheisyydessä noudatet-
tava normin ”Räjäytysalan normeja, turvallisuusmääräykset 16:0” kohtaa 
2.1.5 ”Suurjännitejohdot”. 

 Ennen työn toteuttamista on voimajohdon pylväät ja johtimet tarkastettava 
ja dokumentoitava luotettavalla tavalla. 

 Johdon läheisyydessä työskenneltäessä on työstä tehtävä turvallisuusil-
moitus voimajohdon paikalliselle käyttöasiantuntijalle. 

 Ukonilman vaikutusalueella ei saa työskennellä voimajohdon läheisyydes-
sä. 

 Työn päätyttyä on tehtävä lopputarkastus. 
 

Ennen louhinnan aloittamista 100 metriä lähempänä voimajohtoa on pidettävä 
voimajohdon omistajan edellyttämä [6] tarkastus tai katselmus, jonka ajan-
kohdasta ympäristöluvan haltijan on sovittava voimajohdon omistajan ja Tor-
nion kaupungin ympäristönsuojelun kanssa ja jossa em. suunnitelman on ol-
tava esitettävissä. Jos johtoalueen läheisyydessä aiotaan tehdä räjäytystä, on 
siitä ilmoitettava ennen räjäytystyön aloittamista voimajohdon omistajalle, ellei 
em. tarkastuksessa ole toisin sovittu. 
 
Louhinta ja murskaus sekä varastointi ja varusteiden sijoittaminen pitää tehdä 
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vähintään 24 metrin etäisyydellä voimajohdon keskilinjasta ja siten, että voi-
majohto altistuu mahdollisimman vähän pölylle, eli niin, että voimajohdon 
puhdistaminen ei ole tarpeen ympäristöluvan mukaisen toiminnan johdosta. 
 
Voimajohtopylväiden pylväsalalla eli kolmen metrin etäisyydellä pylvään 
maanpäällisistä perustus- ja harusrakenteista ei saa liikkua työkoneilla eikä 
kaivaa eikä läjittää. Kaivaukseen tämä etäisyys lasketaan kaivauksen luhis-
tumattomasta reunasta. Työkoneen työskentelyalue ei saa ulottua 5 m lä-
hemmäksi johtimia. 
 
Jos tapahtuu jotakin vahinkoa voimajohdolle, siitä on välittömästi ilmoitettava 
voimajohdon omistajan vikailmoitusnumeroon (v. 2013 puh. 020 7739601) ja 
Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle. Toiminnanharjoittaja vastaa toimin-
tansa turvallisuudesta myös siinä tapauksessa, jos työskennellään johtoalu-
eella, sekä vahingoista, joita voimajohdolle tai sähkönsiirrolle saattaa aiheutua 
toiminnan seurauksena. 
(YSL 3, 4, 5, 6, 42, 43, 46, 83 §) 
 
Pöly 
9. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta pölyhaittaa. Toiminnassa muo-
dostuvan pölyn määrää on tarkkailtava. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa 
ryhdyttävä pölyn määrää rajoittaviin toimenpiteisiin (esim. koteloimalla tai kas-
telemalla). Teiden ja muiden kulkualueiden sekä murskekasojen pölyämistä 
on estettävä tarvittaessa kastelemalla niitä vedellä. Toiminnan johdosta ei saa 
toimintakiinteistön ulkopuolella yli 110 metrin päässä laitoksen pölyävistä toi-
minnoista aiheutua hiukkaspitoisuuksia, jotka ylittävät seuraavat raja-arvot 
vuorokausikeskiarvona (24 h) laskettuna: hengitettävät hiukkaset (PM10) 0,05 
mg/m

3
 ja kokonaisleijuma 0,3 mg/m

3
. Hiukkaspitoisuus on tarvittaessa varmis-

tettava mittauksin. Tornion kaupungin ympäristönsuojelu voi antaa tarkempia 
määräyksiä mittauksiin liittyen. (YSL 4, 5, 7, 21 ja 43 §; NaapL 17 §; YltkJoh-
tos 9 §) 
 
Jätteet ja niiden käsittely sekä hyödyntäminen 
10. Toimintaa tulee harjoittaa siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. 
Jätteistä ei saa aiheutua epäsiisteyttä eikä haittaa ympäristölle tai terveydelle. 
Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava kyseisen jäte-
lajin keräyspisteeseen tai muuten asianmukaisesti hyödynnettäväksi. Jäte-
huollossa tulee noudattaa Tornion kaupungissa voimassa olevia jätehuolto-
määräyksiä. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voidaan toimittaa kaa-
topaikalle, mikäli ne eivät ole vaarallisia jätteitä. (YSL 4, 5, 43, 45 §; JL 8, 13, 
15, 28 ja 72 §) 
 
11. Jäteöljyt, kiinteät öljyiset jätteet ja muut vaaralliset jätteet on kerättävä ku-
kin jätelaji sille merkittyyn omaan, tiiviiseen astiaansa. Kaikkien vaarallisten 
jätteiden varastointi on tehtävä tiivispohjaisessa, reunakorokkein varustetus-
sa, katetussa varastossa, niille selvästi merkityssä paikassa, erillään muista 
jätteistä. Varaston pohjan ja reunakorokkeiden tulee toimia altaana, joka es-
tää vaarallisten jätteiden pääsyn maaperään, jos jätteen astiaan tulee vuoto. 
Vaaralliseen jätteeseen ei saa sekoittaa muuta ainetta eikä eri vaarallisten jät-
teiden laatuja saa sekoittaa keskenään. Vaaralliset jätteet on toimitettava 
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asianmukaisen luvan saaneelle vastaanottajalle. Toimitettaessa vaarallisia jät-
teitä niiden vastaanottajalle on huolehdittava siitä, että jätteet on pakattu ja 
merkitty asianmukaisesti sekä tehtävä siirtoasiakirja. (YSL 4, 5, 7, 8, 43 , 45 §; 
JL 12, 13, 15-17, 28, 29, 72, 118, 120, 121 §; JA 7-9, 24 §; JHM 17-19 §) 
 
Melu 
12. Toiminnasta syntyvää melua on tarkkailtava ja tarpeeton melu on estettä-
vä. Toiminnan johdosta ekvivalenttimelutaso ei saa ylittää klo 7 – 22 välisenä 
aikana minään kuuden tunnin jaksona arvoa 55 dBA eikä klo 22- 7 arvoa 50 
dBA minkään asumiseen käytettävän kiinteistön pihalla. Luonnonsuojelualu-
eilla ja loma-asumiseen käytettävillä alueilla nämä ekvivalenttimelutasot eivät 
saa ylittää arvoa 45 dBA. Jos on aihetta epäillä, että toiminnasta aiheutuu 
nämä raja-arvot ylittävää melua, toiminnanharjoittajan on varmistettava melu-
taso melumittauksin. Mittausten tekijällä tulee olla riittävä kokemus ja asian-
tuntemus melumittauksista. Tornion kaupungin ympäristönsuojelu voi antaa 
täsmentäviä määräyksiä melumittauksista. (YSL 4, 5, 21, 43, 46, 83 §; NaapL 
17 §; VNp 993/1992 2 §; YltkJohtos 9 §) 
 
Häiriötilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen 
13. Jos tapahtuu öljy- tai muu kemikaalivuoto tai muu ympäristön pilaantumi-
sen vaaraa aiheuttava tapahtuma (kuten melua tai muuta päästöä ympäris-
töön lisäävä häiriö), on välittömästi ryhdyttävä torjuntatoimenpiteisiin, joilla 
vaara pilaantumisen leviämisestä saadaan poistettua. Häiriöstä johtuvaa 
päästöä aiheuttava toiminta on keskeytettävä heti ja häiriö on korjattava en-
nen toiminnan jatkamista. Jos toiminnanharjoittaja ei itse kykene varmuudella 
torjumaan maaperän tai pohjaveden pilaantumista, tulipaloa tai muuta vaarati-
lannetta, sen on hälytettävä pelastuslaitos apuun. Öljyvahingosta on ilmoitet-
tava viipymättä pelastuslaitokselle.  
 
Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava maaperän tai pohjaveden pi-
laantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden päästöistä Lapin ELY-keskukselle 
ja Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle (puhelinnumerot v. 2013: Lapin 
ELY, öljyvahingot 0400 209979/040 7166034, muut kemikaalivahingot 040 
5187484/040 7440938, vaihde 0295037000; Tornion kaupungin ympäristön-
suojelu, ympäristönsuojelusihteeri 040 7703239, ympäristötarkastajat 050 
5664195/0400 696756, ympäristöpäällikkö 040 7555891). Tornion kaupungin 
ympäristönsuojelulle on ilmoitettava myös, jos toiminnassa aiheutuu muuta 
tavanomaista suurempaa päästöä tai vaaraa ympäristölle. Työmaalla tulee ol-
la näkyvillä pelastuslaitoksen, ympäristöviranomaisten ja kiinteistöllä kulkevan 
voimajohdon omistajan yhteystiedot niin, että nopea tiedottaminen näille on-
nistuu.  
 
Mahdollisten palonalkujen sammuttamista varten on oltava sammuttimet, joi-
den toiminta on varmistettu.  
(YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43, 62, 75, 76 ja 83 §; YSA 30 §; JL 13 §) 

 
Muu rasitus ympäristölle sekä paras käyttökelpoinen tekniikka 
14. Räjäytyksissä on käytettävä suojausta niin, että kivi- tai muita kappaleita 
tai sirpaleita ei sinkoa kiinteistöllä sijaitsevan voimajohdon alueelle eikä lou-
hintakiinteistön ulkopuolelle. Toiminnasta ei saa aiheutua haitallisia päästöjä 



11(16) 

ilmaan, veteen eikä maaperään eikä muuta kohtuutonta rasitusta ympäristölle. 
Jos on aihetta epäillä, että tällaisia päästöjä aiheutuu, niin toiminnanharjoitta-
jan on tehtävä selvitykset ja tarvittaessa mittaukset päästöistä. Jos toiminnas-
ta tehdään perusteltavissa olevia huomautuksia ympäristönsuojeluviranomai-
selle, on toiminnanharjoittajan tarvittaessa tehostettava valituksen kohteena 
olleiden seikkojen seurantaa toiminnassaan ja varmistettava, että ympäristölle 
ei aiheudu kohtuutonta rasitusta. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43 §, NaapL 17 §) 
 
15. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvien tekniikoiden 
kehittymistä ja otettava niitä soveltuvin osin käyttöön, jos näin voidaan vähen-
tää ympäristön pilaantumisen vaaraa. Toiminnassa on varauduttava verkkovir-
ran käyttöön ottamiseen murskaustoiminnassa silloin, kun se on teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollista ja vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa. (YSL 
3-5, 42, 43 §; YSA 37 §) 
 
Tarkkailu ja raportointi 
16. On tarkkailtava pohjaveden korkeutta ja laatua, alueelta pois johdettavan 
veden laatua ja määrää sekä vesien johtamiseen käyttävien ojien vedenjohto-
kykyä sekä toiminta-alueelta tulevan veden vaikutusta Ham-
masojan/Riukkaojan veden laatuun. 
Ennen louhoksen vesien pumppaamisen aloittamista on oltava asennettuna 
pohjaveden tarkkailuputki louhoksen Rakanjänkän puoleiselle alueelle.  
 
Päivitetty tarkkailuohjelma tulee toimittaa Tornion kaupungin ympäristönsuoje-
lulle hyväksyttäväksi ennen toiminnan aloittamista. Hakemuksen liitteenä ole-
vaa tarkkailuohjelmaa [1: Liite 6] on syytä täsmentää/päivittää ainakin seuraa-
vilta osilta: Tarkkailuohjelmassa on esitettävä, että pintavesinäytteet otetaan 
kunakin toimintavuotena ennen louhoksen tyhjennystä ja tyhjennyksen puoli-
välissä [2] sekä yhdet näytteet aikana, jolloin ei ole tyhjennyspumppausta, 
ja/tai ohjelmassa voidaan perustellusta syystä esittää näytteenottoa muuna 
aikana. Tarkkailuohjelmassa on esitettävä, mistä pohjavesinäytteet otetaan, 
milloin tarkkailuohjelman mukaiset pohjavesiputket asennetaan ja milloin näyt-
teet otetaan ja mitä niistä analysoidaan.  

 
Pohjaveden tarkkailuun ja muuhun tarkkailuun liittyvät tarkkailulaitteet on pi-
dettävä asianmukaisessa kunnossa. (YSL 5, 21, 46 §; YltkJohtos 9 §) 
  
17. Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle on ilmoitettava milloin alueella 
louhitaan tai murskataan. Lisäksi on ilmoitettava etukäteen, milloin louhokses-
ta pumpataan vesiä pois ja otetaan vesinäytteitä. (YSL 43 ja 83 §) 
 
18. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että tässä lupapäätöksessä 
annetut ohjeet ja vaatimukset toiminnan järjestämisestä saatetaan tiedoksi 
kaikille alueella työskenteleville. (YSL 4, 43 §) 
 
19. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava valvontaviranomaisen edustajalle eli 
Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle mahdollisimman pian, jos toiminnan-
harjoittajalle tulee ilmoituksia toiminnan haitallisista ympäristövaikutuksista 
(esim. ilmoitus häiritsevästä pölystä, melusta tai muusta päästöstä). (YSL 46, 
83 §; YSA 30 §; JL 122 §) 
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20. Kun on aikomus tehdä lupamääräyksien 8, 11 tai 13 mukaisia mittauksia 
tai muita selvityksiä tai muuta toiminnan tarkkailun tehostamiseksi tai ympäris-
tön pilaantumisen vaaran vähentämiseksi, niin tällaisista toimista toiminnan-
harjoittajan on ilmoitettava valvontaviranomaisen edustajalle mahdollisimman 
pian etukäteen, milloin, missä, millä tavalla ja kenen toimesta niitä tehdään – 
jos näitä toimia ei ole aiemmin hyväksytty esimerkiksi tarkkailuohjelman yh-
teydessä.  (YSL 46, 83 §; YSA 30 §) 
 
21. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa toiminnasta. Kirjanpidosta tulee 
käydä ilmi seuraavat tiedot: 
- laitoksen tuotantomäärät, työskentelyajat, polttoaineen kulutus 
- huoltotoimet sekä tiedot säiliöiden ja niiden suojarakenteiden tarkkailusta ja 
kunnossapidosta 
- suoja-altaisiin kertyneen nesteen käsittelystä, 
- jätteen määrä, kuvaus jätelajista sekä niiden kuljettajat, toimituspaikat ja 
 -ajat,  
- vaarallisen jätteen määrä, jäteluettelon mukainen jätteen nimike ja kuvaus jä-
telajista sekä olennaiset tiedot jätteen ominaisuuksista ja koostumuksesta, 
vaarallisen jätteen pääasialliset vaaraominaisuudet sekä jätteen vastaanotta-
jan ja kuljettajan nimi ja yhteystiedot sekä jätteen käsittelytapa, 
- melu- ja pölymittausten tulokset, 
- tiedot häiriö- ja onnettomuustilanteista sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä, 
- ympäristönäkökohtiin liittyvät tarkkailut, tarkastukset, niiden tulokset ja niiden 
johdosta tehdyt toimenpiteet, 
- korjausmääräykset, huomautukset ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet se-
kä 
- pohjavesien, louhoksesta pois johdettavien vesien ja muun toiminnan ympä-
ristövaikutuksiin liittyvän tarkkailun tulokset. 
 
Kirjanpidosta on käytävä ilmi tarkkailun tai muun toimen ajankohta ja suorittaja 
sekä tehdyt havainnot ja toimenpiteet. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä 
Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitet-
tava Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain maalis-
kuun loppuun mennessä. Kirjanpito on säilytettävä vähintään kuusi vuotta. 
(YSL 4, 5, 43, 46, 83 §; JL 12, 118, 119, 120, 122 §; JA 20 §) 
 
22. Toiminnanharjoittajan on nimettävä henkilö/t, jo[t]ka vaastaa[vat] toimin-
nan suunnittelusta, valvonnasta, tarkkailusta, kirjanpidosta,  ympäristövahinko-
jen torjunnasta sekä räjäytystöiden johtamisesta. Tämän/näiden henkilö[ide]n 
ajantasaiset yhteystiedot on ilmoitettava Tornion kaupungin ympäristönsuoje-
lulle. (YSL 46, 83 §; YSA 30 §) 
 
Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 
23. Mikäli toimintaa aiotaan muuttaa olennaisesti, toiminnanharjoittaja vaihtuu 
tai toiminta aiotaan lopettaa tai ympäristöluvan mukaista toimintaa ei käynnis-
tetä, siitä on ilmoitettava Tornion kaupungin ympäristönsuojelu-viranomaiselle 
ja voimajohdon omistajalle [6] hyvissä ajoin ennen muutoksen tapahtumista. 
Yllättäen sattuvasta muutoksesta on ilmoitettava viimeistään sen tapahtuessa. 
(YSL 43, 46, 81 ja 83 §; YSA 30 §; JL 122 §) 
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24. Luvan mukaisen toiminnan päätyttyä lupa-alue tulee siistiä ja mahdollisesti 
pilaantunut maaperä tulee puhdistaa. Toiminnan lopettamisen yhteydessä 
toiminnanharjoittajan on sovittava Tornion kaupungin ympäristönsuojelun ja 
voimajohdon omistajan [6] kanssa lopputarkastuksen pitämisestä. Se on teh-
tävä mahdollisimman pian toiminnan lopettamisen jälkeen, viimeistän kuukau-
den kuluessa toiminnan lopettamisen jälkeen. (YSL 4, 5, 7, 43, 83 §; JL 13 §) 
 

MUITA TOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA MÄÄRÄYKSIÄ 
Toiminnassa tulee lisäksi noudattaa valtioneuvoston asetusta kivenlouhimo-
jen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 
(800/2010) sekä säädöksiä, jotka koskevat räjähteitä ja räjähdys- ja louhinta-
työtä ja niiden turvallisuutta. 
 

RATKAISUN PERUSTELUT 
 

Lupaharkinnan perusteet 
Ympäristölautakunta katsoo tämän hetkisen tiedon mukaan, että määräysten 
mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain ja niiden nojalla 
annettujen asetusten vaatimukset ja toiminnassa voidaan noudattaa, mitä 
luonnonsuojelulaissa säädetään. Edellä mainitun perusteella ympäristölupa 
myönnetään. (YSL 41 §) 
 

Luvan myöntämisen edellytykset 
Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset 
huomioon ottaen, aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pi-
laantumista tai sen vaaraa, maaperän, pohjaveden tai meren pilaantumista, 
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 

 
Määräykset 1 – 15 ja 24 on annettu, jotta toiminnasta ei aiheutuisi merkittävää 
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai terveyshaittaa ja jotta ympäristön 
pilaantumisvaaraa ehkäistäisiin mahdollisimman tehokkaasti. Määräykset 1 – 
7, 9 - 11, 13 - 15 ja 24 on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien suoje-
lemiseksi.  
 
Tällä ympäristöluvalla ei ratkaista vesilain mukaista oikeutta johtaa vesiä toi-
sen alueelle ilman maanomistajan suostumusta (lupamääräys 1). 

 
Määräyksiä 2 – 4, 10, 11 ja 24 on annettu asianmukaisen jätehuollon varmis-
tamiseksi ja jätteiden synnyn ehkäisemiseksi. Jätteistä ja jätehuollosta ei saa 
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aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäte on hyödynnettä-
vä, jos se teknisesti on mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisä-
kustannuksia. Jätteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely on tehtävä laitokses-
sa, jolla on siihen lupa. 
 
Määräys 12 on annettu asutukselle ja muille häiriintyville kohteille aiheutuvan 
meluhaitan ehkäisemiseksi. Melumittaukset ovat tarpeen, jotta saadaan selvil-
le toiminnan todellinen äänitaso, jos sen epäillään ylittyvän. Mittaustulosten 
perusteella voidaan arvioida tarvetta lisätä meluntorjuntatoimia tai muuttaa 
toimintaa muutoin. 

 
Häiriötilanteita koskevia määräyksiä on annettu poikkeuksellisista päästöistä 
aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Häiriötilanteisiin varautuminen ennakol-
ta ja mahdollisimman nopea toiminta häiriötilanteissa on tarpeen ympäristö- ja 
terveyshaittojen estämiseksi. Häiriötilanteista, vahingoista, onnettomuuksista 
ja niihin liittyvistä korjaavista toimista ilmoittaminen valvontaviranomaisille on 
tarpeen mahdollisimman pian, jotta häiriöistä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja 
niiden torjumista voidaan valvoa ja ottaa kantaa mahdollisiin häiriöistä johtu-
viin valituksiin. (määräykset 8, 13, 21) 

 
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. (määräykset 1 – 15) 
 
Määräykset 1, 8, 9, 12 - 14, 16 – 24 tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista 
ovat tarpeen toiminnan valvomiseksi. Toiminnanharjoittajan ja viranomaisen 
on pystyttävä olemaan selvillä siitä, että laitos toimii, kuten on tarkoitettu ja il-
moitettu, sekä toiminnan aiheuttamista mahdollisista haitoista ja vaaroista, jät-
teistä sekä säädösten noudattamisesta. Viranomaisella tulee toiminnan val-
vomiseksi olla tiedossaan toiminnan yhteyshenkilö, jolta saa tietoa toiminnasta 
ja sen ympäristövaikutuksista.  
 
Määräyksessä 21 on luvassa määritellylle kirjanpidolle määrätty pitkä säilytys-
aika, jotta siinäkin tapauksessa, että vasta myöhemmin huomataan toiminnan 
aiheuttaneen pilaantumista, olisi tallella tietoja, joiden perusteella toimintaa ja 
sen mahdollisesti aiheuttamaa pilaantumista voitaisiin arvioida. 
 
Luvan haltijan on ilmoitettava olennaisesta muutoksesta hyvissä ajoin ennen 
muutosta Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, jotta voidaan 
arvioida muutoksen aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä ympäristöluvan 
muutostarve (määräys 23).  
 
Määräys 24 on annettu, jotta voidaan valvoa, että toiminnasta ei sen lopetta-
misen jälkeenkään aiheudu haittaa ympäristölle. 
 
 

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 

Päätöksen voimassaolo 
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Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Louhintaa ei voi harjoittaa ilman 
voimassaolevaa maa-ainesten ottolupaa. Mikäli toiminta muuttuu olennaisesti 
tai laajenee, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. 
 

Lupamääräysten tarkistaminen 
Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä 2.5.2018 mennessä, jos 
toiminta jatkuu tämän päivämäärän jälkeen. Mm. voimalinjan omistajalle vara-
taan näin pyytämänsä [6: s. 2] mahdollisuus esittää päivitettyjä ehtoja toimin-
nalle. Muulloinkin lupaviranomainen voi määrätä tekemään hakemuksen lu-
pamääräysten tarkistamiseksi tai tarkistaa lupaehtoja, jos toiminta muuttuu tai 
jos on aihetta epäillä, että tässä luvassa annetut ehdot eivät ole riittävät estä-
mään luonnon vahingollista muuttumista tai vaaraa terveydelle tai viihtyisyy-
den melkoista vähenemistä tai muuta näihin rinnastettavaa edun loukkausta, 
tai jos se on tarpeen toiminnan tarkkailemiseksi. Ehtoja voidaan myös lieven-
tää tai vähentää, jos huomataan, että vahingolliset ympäristövaikutukset saa-
daan riittävästi estettyä väljemminkin ehdoin. (YSL 4, 42, 43, 46, 55 ja 58 §) 
 

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

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 
Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan 18.1.2011 hyväksy-
män ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n mukaan ympäristölupamak-
su kivenlouhinnalle tai murskaamolle on 1580 euroa.  
 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN (YSL 53, 54 §) 

Päätös 
Päätös liitteineen toimitetaan hakijalle joko postiennakolla tai laskutettuna se-
kä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristö ja luonnonva-
rat -vastuualueelle. Tornionlaakson Sähkö Oy:lle lähetetään sähköpostitse 
(juhani.mannikko(at)tls.fi) päätös ilman liitteitä. Tornion kaupunki pitää päätök-
sen liitteineen nähtävillä. Valitusaikana päätös on nähtävillä internetissä Tor-
nion kaupungin sivuilla ilman liitteitä. 
 

Tieto päätöksestä 
Tieto päätöksestä annetaan Tornion kaupungin ilmoitustaululle julkipantavalla 
kuulutuksella. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan kirjeitse niille, joille on an-
nettu erikseen tieto hakemuksen vireillä olosta (Esa Anttila, Jaana Anttila, Ka-
tariina Koivunen, Marianne Junes-Tokola, Jouko Junes, Ensio Uusitalo, Rau-
no Mäenalanen). Tieto päätöksestä ilmoitetaan ”Kemi-Tornio  kaupunkileh-
dessä”. Ilmoituksissa mainitaan mm. paikka, jossa päätös on nähtävillä kau-
pungintalolla ja Internetissä sekä päätöksen valitusaika. 
 

MUUTOKSENHAKU 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskir-
jelmä on toimitettava Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnal-
le. Valitusaika päättyy 24.10.2013. Päätökseen liitetään valitusosoitus. (YSL 
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96 §, HlkL 14 §) 
 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 
Ympäristönsuojelulaki (YSL) 86/2000: 1-8, 20, 21, 28, 31, 34 - 38, 41-43, 45, 
46, 52-56, 62, 75, 76, 81, 83, 96, 103c ja 105 §; 
Ympäristönsuojeluasetus (YSA) 169/2000: 1, 7-10, 16-19, 23, 30 ja 37 §; 
Jätelaki (JL) 646/2011: 1, 2, 5, 6, 8, 12, 13, 15 - 17, 20, 28, 29, 72, 118-122 §; 
asetus jätteistä (JA) 179/2012: 7 - 9, 12, 13, 17, 20, 22 §; 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 
Hallintolaki (HL) 434/2003: 2, 5, 9, 16, 19 – 21, 23, 24, 31, 43-45, 47, 55-57 § 
Hallintolainkäyttölaki (HlkL) 586/1996: 1, 3, 14 §; 
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurs-
kaamojen ympäristönsuojelusta 800/2010 1, 3, 4, 6, 9 – 12 §; 
Perämeren jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset (JHM); 
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, Tornion, Keminmaan ja Tervolan ym-
päristölautakunta 18.1.2011 (YsvoT): 1 – 3, 11, 13, 14 §; 
Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan johtosääntö 
14.6.2010 (YltkJohtos): 4, 8, 9 § 
 
LIITE: Susanna Ollila, Ottamissuunnitelma, Maansiirto Mykkälä Oy, 4.2.2103, 

piir.nro 2 ja 3, 2 s. [1: liite 2 ja liite 3]. 
 
YLTK:N ESITYSLISTAN OHESSA JAETTAVA AINEISTO: 
7. maastokartta 1:40000 toiminta-alueen (kiinteistöllä 851-423-27-87 /2) si-

jainnista. 
6. Juhani Männikkö, Lausunto kallion louhinnasta Tornion Liakassa, Tornion-

laakson Sähkö Oy, 2.5.2013, 2 s. + liitteet ”Maa-ainesten louhinta ja murs-
kaus voimajohtojen läheisyydessä”, ”Työskentely ilmajohtojen läheisyydes-
sä”, ”Keskijänniteverkkoa, Karttalehti 254204A” ja ”Pohjolan Voima Oy Ke-
minmaa – Liakka”. 
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