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MAANSIIRTO VEIKKO MYKKÄLÄ KY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONIMURSKEEN HYÖ-
DYNTÄMISEEN 

Valmistelija vs. ympäristönsuojelusihteeri Minna Karhunen: 
 

ASIA 
Maansiirto Veikko Mykkälä Ky hakee ympäristölupaa Arpelan 
koulun purkamisessa syntyvän betonimurskeen hyödyntämiseen 
Arpelan kylässä osoitteessa Sihtuunantie 385. Murske hyödynne-
tään tilan 851-412-11-4 pysäköinti- ja liikennöintialueen raken-
teissa. Asemapiirros hyödyntämispaikasta on liitteenä. Hakija 
anoo lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. 

 

HAKIJA 
Maansiirto Veikko Mykkälä Ky 
Vanhatie 177 
95500 Tornio 
Liike- ja yhteisötunnus: 2471448-9 
 
Yhteyshenkilö 
Veikko Mykkälä, puh. 0400-891 388 
etunimi.sukunimi@maansiirto.inet.fi 
 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
Maansiirto Veikko Mykkälä Ky hyödyntää Arpelan koulun kiinteis-
töllä muodostuvan ja murskattavan betonimurskeen Tornion kau-
pungissa Arpelan kylässä tilalla 851-412-11-4. Tilan omistaa Aki 
ja Tiina Mykkälä.  
 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
Ympäristönsuojelulain 28 § 2 momentin 4 kohdan mukaan ympä-
ristölupa on oltava jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämi-
seen tai käsittelyyn. Jäteasetuksen liitteen 2 mukaan maahan tai 
maan päälle sijoittaminen on jätteen loppukäsittelytoimi. Lapin 
ELY-keskus on todennut, ettei hakemuksessa esitetty jätteiden 
hyödyntäminen ole valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden 
hyödyntämisestä maarakentamisessa soveltamisalan mukaista, 
joten se vaatii ympäristöluvan. (YSL 28 §, YSA 1 §, JA 2 §, VNA 
591/2006) 
 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
Ympäristönsuojeluasetuksen 7 § kohdan 13 c) mukaan lupaha-
kemuksen mukaisen toiminnan lupaviranomaisena toimii kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen, jona Tornion kaupungissa toimii 
Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunta. 
 

ASIAN VIREILLETULO 
Ympäristölupa on tullut vireille 26.6.2012 Veikko Mykkälän allekir-
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joittamalla ympäristölupahakemuksella. Hakemusta on täydennet-
ty 2.7.2012. 

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, ALUEEN KAAVOITUSTILAN-

NE 
Tornion yleiskaava 2021:ssa alue on merkitty maa- ja metsätalo-
usvaltaiseksi alueeksi (M). Eläinsuojan laajentamiselle on ympä-
ristö- ja rakennuslupa. Purku- ja murskaustyöstä Arpelan koulun 
pihalla on tehty ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen ilmoitus ja 
päätös erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäi-
sestä toiminnasta. 
 

TOIMINNAN SIJAINTI JA SEN YMPÄRISTÖ 
Betonimurske hyödynnetään maatilan alueella. Alue ei sijaitse 
luokitellulla pohjavesialueella.  
 

TOIMINTA 

Yleiskuvaus [1] 
Arpelan koulun purkamisesta tuleva betonijäte murskataan Arpe-
lan koulun pihalla ja kuljetetaan sieltä kuorma-autoilla rakenteilla 
olevan eläinsuojan laajennuksen yhteydessä tehtävän pysäköinti-
/liikennealueen rakenteisiin Sihtuunantie 385:een. Liikennöinti-
/pysäköintialueen pinta-ala on noin 5000 m

2
. Betonimursketta (jä-

tenimike 170107) käytetään navettarakennuksen koillis- ja kaak-
koispuolella liitteen 1 mukaisesti. Betonimurskeella korvataan 
kantavissa ja jakavissa kerroksissa luonnon kallio- ja soramurs-
ketta. Tiilimurskekerroksen paksuus on 150 cm. Murske levite-
tään kaivinkoneella. Murske peitetään 150 cm sorakerroksella Ar-
pelan koulun piharakenteista tulevilla maa-massoilla. 
 
Käytettävän betonimurskeen määrä on noin 2500 m

3
. Betoni-

murskeen seassa on myös vähän tiiltä, kuitenkin enintään 30 %. 
Muut jätteet, kuten puu ja metalli, poistetaan murskausvaiheessa 
Arpelan koululla. 
 
Alueella ei säilytetä polttoaineita, vaan koneet tankataan erikseen 
kuljetettavista tankeista ja kuorma-autot urakoitsijan polttoainepis-
teistä. Koneissa on vuotojen varalle turvesäkit, joihin mahdollinen 
vuoto saadaan imeytettyä. 
 
Liikenne kiinteistölle tapahtuu Sihtuunantieltä. Betonijätettä tuo-
daan kuorma-autoilla. Työaika on arkisin klo 6 – 18. Työ kestää 
noin kolme kuukautta luvan saannista, kuitenkin enintään 
30.10.2012 asti.  
 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 

Päästöt ilmaan  
Betonimursketta kastellaan Arpelan koululla purkuvaiheessa vesi-
tykillä, joten pölyäminen on vähäistä. Murske kastellaan Arpelan 
koululla pölyämisen estämiseksi kuljetuksen ja kippauksen aika-
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na. Pölynsidontaan tarvittavan veden määrä on vähäinen ja se 
otetaan kiinteistöllä sijaitsevan navettarakennuksen vesiliitynnöis-
tä. [1] 
 

Melu 
Hakemuksen mukaan betonijätteen hyödyntämisestä aiheutuvalla 
melulla ei ole olennaista vaikutusta jo käynnissä olevan rakennus-
työn melun lisäksi. [1] 
 

TARKKAILU JA RAPORTOINTI 
Betonimurskeen rakeisuutta, määrää ja laatua seurataan ja siitä 
raportoidaan. Betonin laatu tutkitaan ennen sen toimittamista kiin-
teistölle (liukoisuustesti). Pölyämistä tarkkaillaan silmämääräisesti 
ja tarvittaessa betonimursketta kastellaan. [1] 
 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 
Lupahakemuksesta on kuulutettu 3.7.-3.8.2012 Tornion kaupun-
gin ilmoitustaululla ja internetissä Tornion kaupungin sivuilla. Ha-
kemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Tornion kaupungintalolla 
samana aikana. Hakemuksesta on ilmoitettu Kemi-Tornio -
lehdessä 5.7.2012. Hakemuksesta on annettu 2.7.2012 lähetetyil-
lä kirjeillä tieto tilan naapureille (Niskanen Jouko ja Lea, Mykkälä 
Erkki, Pohjanen Tero, Lahti Lauri, Kristo Oiva ja Sirkku, Kristo 
Mirja kp, Lääkkö Erkki ja Ritva). 
 

Tarkastus kiinteistöllä 
Ympäristötarkastaja on 16.8.2012 tarkastanut alueen, jossa beto-
nimursketta aiotaan hyödyntää. Tarkastuksella olivat mukana 
alueen omistaja Aki Mykkälä sekä Susanna Ollila Maansiirto 
Veikko Mykkälä Ky:stä. Alueella, jonka rakenteisiin betonimurs-
ketta on tarkoitus hyödyntää, on jo käynnissä maarakennustyöt 
mm. lietealtaan rakentaminen. Alueella on varastoituna uuden 
navettarakennuksen alta leikattuja maamassoja, joita voidaan 
käyttää myös betonimurskekerroksen päälle tulevassa maaker-
roksessa. Uuden navettarakennuksen takana olevaa aluetta tarvi-
taan koneiden pysäköintialueeksi, liikennöintialueeksi sekä esi-
merkiksi puutavaran varastointialueeksi, koska vastaavassa käy-
tössä ollut alue on jäänyt uuden navettarakennuksen alle. Jotta 
aluetta voidaan käyttää, maanpinta tulee nostaa samalle tasolle 
navetan kanssa. Alueen tulee kestää raskaiden koneiden liiken-
nöintiä. Navettarakennus on jo lähes valmis ja pysäköinti-
/liikennöintialuetta tarvitaan pian. Alue on tarkoitus saada valmiik-
si ennen lumen tuloa. 
 

Lausunnot ja muistutukset 
Hakemuksesta ei ole tullut muistutuksia kuulemisaikana. Lapin 
elinkeino-, liikenne – ja ympäristökeskus on antanut hakemukses-
ta lausunnon, joka on liitteenä. Lausunnossa todetaan mm. seu-
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raavaa: 
”Lapin ELY-keskus huomauttaa, että ympäristölupaa ei voida 
myöntää ennen kuin betonimurskeen laatutiedot on selvitetty ja 
selvityksessä on osoitettu, että betonimurskeen haitallisten ainei-
den pitoisuus ja liukoisuus määritettynä valtioneuvoston asetuk-
sen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 
(591/2006, muutos 403/2009) liitteen 2 mukaisesti eivät ylitä ase-
tuksen liitteessä 1 säädettyjä raja-arvoja. Betonimurske ei saa si-
sältää epäpuhtauksina muitakaan haitallisia aineita siten, että sen 
hyödyntämisestä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle. 
 
Lapin ELY-keskuksen mukaan toiminnanharjoittajan tulee esittää, 
miltä osin toiminnalle anotaan ympäristönsuojelulain 101 §:n mu-
kaista aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta. Lisäksi toi-
minnanharjoittajan tulee ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaan 
esittää perustelut tarpeelle aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen 
lainvoimaisuutta sekä esitys vakuuden suuruudesta. Hyväksyttä-
vän vakuuden tulee olla riittävä ympäristön saamiseksi ennalleen 
lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen va-
ralle. Vakuuden tulee kattaa mahdollinen betonimurskeen poisto 
hyödyntämispaikalta sekä sen toimittaminen asianmukaiseen kä-
sittelyyn. Lapin ELY-keskuksen kanta on, että toiminnalle ei voida 
annettujen tietojen perusteella myöntää ympäristönsuojelulain 
101 §:n mukaista aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta.” 
 

Hakijan vastine 
Hakija on toimittanut Lapin ELY-keskuksen lausuntoon 3.8.2012 
päivätyn vastineen, joka on liitteenä. Vastineessa todetaan mm. 
seuraavaa:  
”Urakoitsija on ottanut näytteet 16.7.2012 piikkaamalla koulun be-
tonirakenteista. Näytteet on toimitettu Kiratek Oy:lle 17.7.2012, 
joka on määrittänyt toimitetuista betoninäytteistä liukoisuusmääri-
tykset. Liitteenä olevan raskasmetallimäärityksen mukaan liukoi-
set pitoisuudet alittavat asetetut raja-arvot, joten kyseiset betoni-
rakenteet eivät ole raskasmetallien suhteen ongelmajätettä. 
- - 
Urakoitsija on sopinut urakkasopimuksen Tornion kaupungin 
kanssa 6.7.2012 Arpelan koulun purusta ja urakka-aika on lyhyt, 
se päättyy 30.9.2012. Urakoitsija on anonut lupaa muutoksenha-
usta huolimatta, koska urakka-aika ei riitä odottamaan lupakäsit-
telyn mukaista aikaa. Lupaa haetaan siltä osin, että murskatun 
betonimurskeen voi sijoittaa kiinteistön 851-412-11-4 liikennöinti-
alueen kerroksiin. Urakoitsija esittää vakuuden suuruudeksi 8 
€/m

3
 eli 20 000 €, mikä urakoitsijan laskelman mukaan riittää ym-

päristön saamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lu-
pamääräyksen muuttamisen varalle. Vakuus kattaa mahdollisen 
betonimurskeen poiston hyödyntämispaikalta sekä sen toimitta-
misen asianmukaiseen käsittelyyn.” 
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VIRANOMAISEN RATKAISU 
Ympäristölautakunta tutkii hakemuksen ja myöntää Maansiirto 
Veikko Mykkälä Ky:lle ympäristöluvan hyödyntää betonimursketta 
kiinteistöllä 851-412-11-4. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuk-
sessa esitetyn mukaisesti noudattaen seuraavia lupamääräyksiä. 
 

LUPAMÄÄRÄYKSET 
Pilaantumisen ehkäiseminen 
1. Pysäköinti- ja liikennöintialueen rakenteissa saa hyödyntää be-
tonimursketta (170107) enintään 2500 m

3
. Betonimurske tulee ol-

la murskattu enintään 150 mm kappalekokoon ja se saa sisältää 
enintään 30 painoprosenttia tiilimursketta. Betonimursketta saa 
käyttää vain maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyy-
den kannalta tarpeellinen määrä, kuitenkin niin, että betonimurs-
ketta sisältävän rakenteen paksuus on enintään 150 cm. Betoni-
murske tulee peittää mahdollisimman pian vähintään 10 cm pak-
suisella kerroksella luonnon kiviainesta. (YSL 43 §, YSA 7 § JL 13 
§, VNA 591/2006)  
 
2. Tornion ympäristönsuojelulle (puh. 050 5664195, 040 7703239 
tai 0400 696756) on ilmoitettava milloin betonimurskeen hyödyn-
täminen aloitetaan. (YSL 46 §) 
 
3. Toiminnasta ei saa aiheutua maaperän, pintavesien tai pohja-
veden pilaantumisvaaraa, terveydellistä haittaa tai muutakaan 
kohtuutonta rasitusta ympäristölle. Paikat, joissa käsitellään tai 
säilytetään öljyä tai muuta maaperän tai pohjaveden kannalta 
vaarallista ainetta, samoin mahdolliset työkoneiden säilytys-, 
tankkaus- ja huoltopaikat, on suojattava kestävällä yhtenäisellä 
muovilla, jonka päälle on levitettävä noin 20 cm:n hiekkakerros tai 
vastaava suojakerros. Muovin reunat on nostettava ylös ja peitet-
tävä vallilla. Vastaava suojaus voidaan rakentaa myös muusta tii-
viistä aineesta. Satunnaisetkaan päästöt eivät saa päästä pohja-
veteen. (YSL 4-8, 42 ja 43 §, YSA 19 §) 
 
4. Polttoaineiden ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden 
pääsy maaperään sekä pohja- ja pintavesiin on estettävä tehok-
kaasti. Jos alueella tankataan koneita tai ajoneuvoja, polttoai-
nesäiliön tankkausyhteessä on oltava pistooliventtiili tai vastaava, 
joka estää painovoimaisesti tai lappoutumalla tapahtuvan poltto-
ainevuodon. Polttoainesäiliön on oltava kaksivaippainen tai se on 
sijoitettava lujaan, tiiviiseen ja katettuun suoja-altaaseen, jonka ti-
lavuus on vähintään 1,3 kertaa säiliön tilavuus. (YSL 4, 7, 8, 43 ja 
45 §, JL 13 ja 29 §) 
 
5. Koneiden ja laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava. Öljyä 
tai muuta haitallista kemikaalia vuotavien autojen ja työkoneiden 
käyttö on kielletty. (YSL 4, 5, 7, 8 ja 43 §) 
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6. Öljy- ja polttoainevalumien varalta toiminnanharjoittajalla on ol-
tava käytettävissä työkoneiden yhteydessä öljynimetysvillaa tai 
turvetta tai muuta imeytysainetta sekä valumien talteenottoa var-
ten astioita ja muita välineitä. (YSL 4, 5, 7, 8, 43 §) 
 
Pöly 
7. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta pölyhaittaa. Toimin-
nanharjoittajan on tarvittaessa ryhdyttävä pölyn määrää rajoitta-
viin toimenpiteisiin. Teiden ja muiden kulkualueiden sekä murs-
kekasojen pölyämistä on estettävä kastelemalla niitä vedellä. 
Toiminnassa muodostuvan pölyn määrää on tarkkailtava. (YSL 4, 
5, 7 ja 43 §; ILA 3 ja 17 §; NaapL 17 §) 
 
Jätteet ja niiden käsittely sekä hyödyntäminen 
8. Mikäli alueella syntyy jäteöljyä, kiinteitä öljyisiä jätteitä tai muita 
vaarallisia jätteitä, on ne kerättävä kukin jätelaji sille merkittyyn 
omaan, tiiviiseen astiaansa. Kaikkien vaarallisten jätteiden varas-
tointi on tehtävä tiivispohjaisessa, reunakorokkein varustetussa, 
katetussa varastossa, erillään muista jätteistä. Vaaralliseen jät-
teeseen ei saa sekoittaa muuta ainetta eikä eri vaarallisten jättei-
den laatuja saa sekoittaa keskenään. Vaaralliset jätteet on toimi-
tettava asianmukaisen luvan saaneelle vastaanottajalle. Toimitet-
taessa vaarallisia jätteitä niiden vastaanottajalle on huolehdittava 
siitä, että jätteet on pakattu ja merkitty asianmukaisesti sekä teh-
tävä siirtoasiakirja. (YSL 4, 7, 8, 43, 45 §, JL 12, 13, 15-17, 28, 
29, 72, 118 ja 120 §, JA 7-9, 24 §, JHM 17-19 §) 
 
9. Mikäli alueelle tuodaan muuta jätettä kuin betonimursketta, on 
jäte viipymättä palautettava sen haltijalle tai toimitettava käsittely-
paikkaan, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai 
päätöksessä ko. jätteen vastaanotto on huomioitu. Toimintaa tu-
lee harjoittaa siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jät-
teistä ei saa aiheutua epäsiisteyttä eikä haittaa ympäristölle tai 
terveydelle. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja 
toimitettava asianmukaisesti hyödynnettäväksi. Jätehuollossa tu-
lee noudattaa Tornion kaupungissa voimassa olevia jätehuolto-
määräyksiä. (YSL 4, 43, 45 §, JL 8, 13, 15, 28 ja 72 §, JHM 3-5, 
9, 11, 26, 27 §) 
 
Melu 
10. Toiminnasta syntyvää melua on tarkkailtava ja tarpeeton melu 
on estettävä. Toiminnan johdosta ekvivalenttimelutaso ei saa ylit-
tää klo 7 – 18 välisenä aikana minään kuuden tunnin jaksona ar-
voa 55 dBA eikä klo 6 - 7 arvoa 50 dBA minkään asumiseen käy-
tettävän kiinteistön pihalla. Melutaso on tarvittaessa tarkistettava 
mittauksin. (YSL 4, 5, 43, 46, 83 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992) 
 
Häiriötilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen 
11. Jos tapahtuu öljyvuoto tai muu ympäristön pilaantumisen vaa-
raa aiheuttava tapahtuma (kuten pölyä ympäristöön lisäävä häi-
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riö), on välittömästi ryhdyttävä torjuntatoimenpiteisiin, joilla vaara 
pilaantumisen leviämisestä saadaan poistettua. Häiriöstä johtu-
vaa päästöä aiheuttava toiminta on keskeytettävä heti ja häiriö on 
korjattava ennen toiminnan jatkamista. Mahdollisimman pian eli 
viimeistään heti välittömien torjuntatoimenpiteiden jälkeen häiriös-
tä, pilaantumisesta tai sen vaarasta on ilmoitettava Tornion ympä-
ristönsuojelulle (puh. 040 770 3239, 050 566 4195 tai 0400 
6960756). (YSL 4, 5, 7, 8, 43, 76 §) 
 
Muu rasitus ympäristölle sekä paras käyttökelpoinen tekniikka 
12. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta rasitusta ympäristöl-
le. Jos toiminnasta tehdään perusteltavissa olevia valituksia ym-
päristönsuojeluviranomaiselle, on toiminnanharjoittajan tarvittaes-
sa tehostettava valituksen kohteena olleiden seikkojen seurantaa 
toiminnassaan ja varmistettava, että ympäristölle ei aiheudu koh-
tuutonta rasitusta. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43 §, NaapL 17 §) 
 
Tarkkailu ja raportointi 
13. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että tässä lupapää-
töksessä annetut ohjeet ja vaatimukset toiminnan järjestämisestä 
saatetaan tiedoksi kaikille alueella toimiville urakoitsijoille ja ali-
urakoitsijoille. (YSL 4, 43 §) 
 
14. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa toiminnasta. Beto-
nimurskeen käytöstä on laadittava raportti, jossa on esitettävä 
käytetyn betonimurskeen määrä ja laatu, sijoitusalue, rakentami-
sen vaiheet sekä tarvittaessa tiedot tarkkailusta ja syntyneistä jät-
teistä (määrä, laatu, jätteiden kuljettajat, toimituspaikat ja –ajat),  
Lisäksi tulee kirjata tiedot häiriö- ja onnettomuustilanteista sekä 
niihin liittyvistä toimenpiteistä. Betonimurskerakenteiden sijainti 
tulee dokumentoida. Raportti on toimitettava Tornion, Keminmaan 
ja Tervolan ympäristölautakunnalle viimeistään kolmen kuukau-
den kuluttua toiminnan lopettamisesta. (YSL 4, 5, 43, 46, 83 §, JL 
12, 118, 119, 120, 122 §, JA 20 §) 
 
15. Toiminnan suunnittelusta, valvonnasta, tarkkailusta, kirjanpi-
dosta sekä ympäristövahinkojen torjunnasta vastaavan henkilön  
yhteystiedot on ilmoitettava Tornion, Keminmaan ja Tervolan ym-
päristölautakunnalle. Yhteystiedot on pidettävä ajantasaisina. 
(YSL 43, 46 ja 83 §, YSA 30 §) 
 
Toiminnan lopettaminen 
16. Toiminnan lopettamisen yhteydessä toiminnanharjoittajan on 
sovittava Tornion kaupungin ympäristönsuojelun kanssa loppu-
tarkastuksen pitämisestä. Se on tehtävä mahdollisimman pian 
toiminnan lopettamisen jälkeen. (YSL 4, 5, 7, 43, 83 §, JL 13 §, 
JA 13 §) 
 
Vakuus 
17. Toiminnanharjoittajan on asetettava jätteen hyödyntämis- ja 
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käsittelytoimintaa varten 20 000 euron vakuus Tornion kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojeluviranomai-
nen voi tarvittaessa tarkistaa vakuuden määrää. (YSL 43 a, b ja c 
§:t) 
 

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLI-

MATTA 
Toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapää-
töstä noudattaen, kun hakija on asettanut 20 000 euron vakuuden 
ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen 
tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. (YSL 101 §) 
 

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 toi-
minnassa voidaan noudattaa, mitä luonnonsuojelulaissa sääde-
tään. Edellä mainitun perusteella ympäristölupa myönnetään. 
(YSL 41 §) 
 

Luvan myöntämisen edellytykset 
Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lu-
pamääräykset huomioon ottaen, aiheudu terveyshaittaa, merkit-
tävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän, 
pohjaveden tai meren pilaantumista, erityisten luonnonolosuhtei-
den huonontumista taikka vedenhankinnan vaarantumista toimin-
nan vaikutusalueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille. 
 
Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Toiminta on 
sijoitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumisen vaa-
raa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä. 
 
Ympäristölautakunnan tämän hetkisen tiedon mukaan luvan 
myöntämisen edellytykset täyttyvät. 
 

Lupamääräysten perustelut 
Määräykset 1, 3 - 13 ja 16 on annettu, jotta toiminnasta ei aiheu-
tuisi merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai ter-
veyshaittaa ja jotta ympäristön pilaantumisvaaraa ehkäistäisiin 
mahdollisimman tehokkaasti. Määräyksessä 1 on annettu Valtio-
neuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisessä maa-
rakentamisessa (591/2006) esitettyjä jätteen hyödyntämistä kos-
kevia vaatimuksia. 
 
Määräykset 1, 3 - 6, 8 ja 11 on annettu maaperän sekä pinta- ja 
pohjavesien suojelemiseksi. Toiminnanharjoittaja on vastuussa 
maaperän ja pohjaveden saastumisesta.  
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Määräykset 2, 15 ja 16 on annettu toiminnan valvomiseksi. 

 
Määräys 7 on annettu asutukselle ja muille häiriintyville kohteille 
aiheutuvan pölyhaitan ehkäisemiseksi.  

 
Määräykset 8 - 9 on annettu asianmukaisen jätehuollon varmis-
tamiseksi ja jätteiden synnyn ehkäisemiseksi. Jätteistä ja jäte-
huollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympä-
ristölle. Jäte on hyödynnettävä, jos se teknisesti on mahdollista ja 
jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia. Jätteiden hyö-
dyntäminen ja loppukäsittely on tehtävä laitoksessa, jolla on sii-
hen lupa. 
 
Määräys 10 on annettu asutukselle ja muille häiriintyville kohteille 
aiheutuvan meluhaitan ehkäisemiseksi. Melutasojen raja-arvot 
perustuvat valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista 
(993/1992). Melumittaukset ovat tarpeen, jotta saadaan selville 
toiminnan todellinen äänitaso, jos sen epäillään ylittyvän. Mittaus-
tulosten perusteella voidaan arvioida tarvetta lisätä meluntorjunta-
toimia tai muuttaa toimintaa muutoin. 

 
Häiriötilanteita koskeva määräys 11 on annettu poikkeuksellisista 
päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Häiriötilanteisiin 
varautuminen ennakolta ja mahdollisimman nopea toiminta häiriö-
tilanteissa on tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen estämiseksi. 
Häiriötilanteista, vahingoista, onnettomuuksista ja niihin liittyvistä 
korjaavista toimista ilmoittaminen valvontaviranomaisille on tar-
peen mahdollisimman pian, jotta häiriöistä aiheutuvia ympäristö-
haittoja ja niiden torjumista voidaan valvoa ja ottaa kantaa mah-
dollisiin häiriöistä johtuviin valituksiin. 

 
Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla riit-
tävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja niiden vähen-
tämismahdollisuuksista. (määräykset 13). 
 
Määräykset 14 - 15 tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista 
ovat tarpeen toiminnan valvomiseksi. Toiminnanharjoittajan ja vi-
ranomaisen on pystyttävä olemaan selvillä siitä, että laitos toimii, 
kuten on tarkoitettu ja ilmoitettu, sekä toiminnan aiheuttamista 
mahdollisista haitoista ja vaaroista, jätteistä sekä säädösten nou-
dattamisesta. Viranomaisella tulee toiminnan valvomiseksi olla 
tiedossaan toiminnan yhteyshenkilö, jolta saa tietoa toiminnasta 
ja sen ympäristövaikutuksista.  
 
Määräys 16 on annettu, jotta voidaan valvoa, että toiminnasta ei 
sen lopettamisen jälkeenkään aiheudu haittaa ympäristölle. 
 
Ympäristönsuojelulain 43a §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan 
harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, 
tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien 
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toimien varmistamiseksi. Vakuus voidaan jättää vaatimatta muuta 
kuin kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, jos vakuudella katettavat 
kustannukset toimintaa lopetettaessa ovat jätteen määrä, laatu ja 
muut seikat huomioon ottaen vähäiset. 43 b §:n mukaan Vakuu-
den on oltava riittävä edellä mainittujen toimien hoitamiseksi otta-
en huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annet-
tavat määräykset. 43 c §:n mukaan vakuudeksi hyväksytään ta-
kaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on oltava 
luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on 
kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Va-
kuus on asetettava valvontaviranomaisen eduksi ennen toiminnan 
aloittamista.(määräys 17). 
 
Toiminnanharjoittajalle on asetettu Lapin ELY-keskuksen lausun-
nossa esitetyn mukaisesti vaatimus vakuudesta toiminnan aloit-
tamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Toiminnanharjoittaja on 
toimittanut tutkimustulokset betonin raskasmetallien liukoisuuspi-
toisuuksista. 
 

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTA-

MINEN 

Päätöksen voimassaolo 
Tämä lupapäätös on voimassa kolme kuukautta päätöksen lain-
voimaiseksi tulosta.  
 

Lupamääräysten tarkistaminen 
Lupaviranomainen voi määrätä tekemään hakemuksen lupamää-
räysten tarkistamiseksi tai tarkistaa lupaehtoja, jos toiminta muut-
tuu tai jos on aihetta epäillä, että tässä luvassa annetut ehdot ei-
vät ole riittävät estämään luonnon vahingollista muuttumista tai 
vaaraa terveydelle tai viihtyisyyden melkoista vähenemistä tai 
muuta näihin rinnastettavaa edun loukkausta, tai jos se on tar-
peen toiminnan tarkkailemiseksi. Ehtoja voidaan myös lieventää 
tai vähentää, jos huomataan, että vahingolliset ympäristövaiku-
tukset saadaan riittävästi estettyä väljemminkin ehdoin. (YSL 4, 
42, 43, 46, 55 ja 58 §) 
 

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

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 
Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan 
18.1.2011 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 
§:n mukaan keskimääräiseen työmäärään perustuva ympäristölu-
pamaksu jätteen käsittelylle 1090 euroa. Koska tämän lupahake-
muksen käsittelyyn on käytetty keskimääräistä vähemmän aikaa, 
luvan käsittelymaksu määräytyy käytetyn työajan mukaan 17 h * 
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54,5,€/h = 926,5 €. 
 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös 
Päätös liitteineen toimitetaan hakijalle tiedoksisaantitodistuksella 
ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tavallisena 
kirjeenä. Tornion kaupunki pitää päätöksen nähtävillä. Valitusai-
kana päätös on nähtävillä internetissä Tornion kaupungin sivuilla 
ilman liitteitä. 
 

Tieto päätöksestä 
Tieto päätöksestä annetaan Tornion kaupungin ilmoitustaululle 
julkipantavalla kuulutuksella. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan 
kirjeitse niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksen vireillä 
olosta. Ilmoituksessa mainitaan mm. paikka, jossa päätös on näh-
tävillä sekä päätöksen valitusaika. 
 

MUUTOKSENHAKU 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-
oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Tornion, Keminmaan ja 
Tervolan ympäristölautakunnalle. Valitusaika päättyy 24.9.2012. 
Päätökseen liitetään valitusosoitus. (YSL 96 §, HlkL 14 §) 
 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 
Ympäristönsuojelulaki (YSL) 86/2000:2-8, 21, 28, 31, 34, 35, 37, 
38, 41-43, 45-46, 52-56, 58, 62, 75-76, 81, 83, 96 ja 105 § 
Ympäristönsuojeluasetus (YSA) 169/2000: 1, 7, 16-19, 30 ja 37 § 
Jätelaki (JL) 646/2011: 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 28, 29, 72, 118 
ja 120 § 
Jäteasetus (JA) 179/2012: 2, 8, 9, 12, 13, 17, 20, 22, 24 ja 25 § 
Hallintolaki (HL) 434/2003: 5, 43-45, 47 ja 54 § 
Hallintolainkäyttölaki (HlkL) 586/1996: 14 § 
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992 
Valtioneuvoston eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakenta-
misessa 591/2006 
Perämeren jätelautakunnan alueen yleiset jätehuoltomääräykset 
(JHM) 
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, Tornion, Keminmaan ja 
Tervolan ympäristölautakunta 18.1.2011 (YsvoT) 

 
VIITTEET 1. Maansiirto Veikko Mykkälä Ky, ympäristölupahakemus, 

26.6.2012 
 
LIITTEET 1. Asemapiirros 

2. Lapin ELY-keskuksen lausunto 
3. Hakijan vastine 3.8.2012 


