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TORNION VOIMA OY:N YMPÄRISTÖLUPA LENTOTUHKAN HYÖDYNTÄMISEEN RA-
KENNETTAVAN BIOPOLTTOAINEEN KÄSITTELYKENTÄN POHJARAKENTEESSA SE-
KÄ BIOPOLTTOAINEEN VARASTOINTIIN JA HAKETUKSEEN 
 

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristön-
suojelusihteeri Kai Virtanen: 
 
ASIA 
Tornion Voima Oy hakee ympäristölupaa lentotuhkan hyödyntä-
miselle rakennettavan biopolttoaineen käsittelykentän pohjaraken-
teessa sekä biopolttoaineen varastoinnille ja haketukselle. Lisäksi 
hakija hakee lupaa saada aloittaa työt ennen lupapäätöksen lain-
voimaiseksi tuloa. [1] 
 
LUVAN HAKIJA  
Tornion Voima Oy 
Selleenkatu 
95450 Tornio 
 
Yhteyshenkilö 
Aki Hakulinen, puh. 050 386 2602 
 
TOIMINTA JA SEN SIJAINTI  
Biopolttoaineen käsittelykentän alueella varastoidaan ja hakete-
taan kantoja, puuta sekä hakkuujätettä. Alueen pohjarakenteissa 
tullaan käyttämään Tornion Voima Oy:n voimalaitoksella muodos-
tuvaa lentotuhkaa. 
Tornion Voima Oy:n suunnittelema biopolttoaineen käsittelykenttä 
sijaitsee noin kahdeksan kilometriä Ala-Vojakkalan kylästä koilli-
seen ja vajaa 400 metriä kaakkoon osoitteesta Paakkolantie 719 
kiinteistöllä 851-411-18-50 [2]. Kiinteistön omistaa Jouko Häck-
man, jolta Tornion Voima Oy vuokraa koko kiinteistön alueen. 
 
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE  
Ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin kohdan 4) ja ympäris-
tönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin kohdan 13 f) mukaan jät-
teen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn on 
oltava ympäristölupa. Tornion Voima Oy:n lentotuhkan hyödyntä-
miseen maarakentamisessa ei voida soveltaa valtioneuvoston 
asetusta eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 
(591/2006, MARA-asetus), koska eräiden aineiden pitoisuudet 
ylittävät asetuksessa annetut raja-arvot. 
 
Lisäksi ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin kohdan 3) mu-
kaan toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä 
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naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua kohtuutonta rasitusta on oltava ympäristölupa. 
 
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA  
Ympäristönsuojelulain 31 §:n 2 momentin ja ympäristönsuojelu-
asetuksen 7 §:n kohdan 13 c) mukaan lupahakemuksen mukai-
sen toiminnan lupaviranomaisena toimii kunnan ympäristönsuoje-
luviranomainen, jona Tornion kaupungissa toimii Tornion, Ke-
minmaan ja Tervolan ympäristölautakunta. 
 
ASIAN VIREILLETULO  
Ympäristölupahakemus on tullut vireille Aki Hakulisen allekirjoit-
tamalla hakemuksella 30.5.2013. 
 
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTI-
LANNE  
Kyseessä on uusi toiminta, joten sillä ei ole aiempia lupia. 
 
Länsi-Lapin seutukaavassa [3] rakennettavan biopolttoaineen kä-
sittelykentän sijaintipaikka on merkitty kuuluvaksi maa- ja metsä-
talousvaltaiseen alueeseen (M). Merkinnällä osoitetaan pääasias-
sa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita, joita voidaan 
käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja 
luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin. Seutukaava on 
muuttunut maakuntakaavaksi vuoden 2010 alussa maankäyttö- ja 
rakennuslain siirtymäsäädöksen mukaisesti. 
 
Länsi-Lapin maakuntakaavassa [4], jonka Lapin liiton valtuusto on 
hyväksynyt 26.11.2012, mutta joka ei ole vielä lainvoimainen, ra-
kennettavan biopolttoaineen käsittelykentän sijaintipaikka on 
maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Kentän sijaintipaikka si-
joittuu lisäksi maaseudun kehittämisen kohdealueelle (mk), jolla 
osoitetaan maaseutuvyöhykkeitä, joihin kohdistuu alueidenkäytöl-
lisiä kehittämistarpeita ja niiden yhteensovittamista. Tällaisella 
alueella tulee säilyttää ja kehittää monipuolisesti maaseudun elin-
keinoja, palveluja, asutusta ja kulttuuriympäristöä. 
 
Tornion kaupunginvaltuuston 14.12.2009 hyväksymässä oikeus-
vaikutteisessa yleiskaavassa [5] rakennettavan biopolttoaineen 
käsittelykentän sijaintipaikka on maa- ja metsätalousvaltaista alu-
etta (M). 
 
KOHTEEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ  
Biopolttoaineen käsittelykenttä rakennetaan kiinteistölle 851-411-
18-50, vajaa 400 metriä kaakkoon osoitteesta Paakkolantie 719. 
Kenttä rakennetaan kiinteistön 851-411-18-50 länsireunaan. Bio-
polttoaineen käsittelykentän välittömässä läheisyydessä ei ole 
asutusta, vaan alueen ympäristö on ojitettua metsää ja peltoa. 
Lähimmät asutut talot sijaitsevat noin 600 metrin päässä tien nro 
927 (Paakkolantie) varrella. Lähin vesistö on Koivuoja, joka las-
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kee Kantojokeen ja siitä edelleen Liakanjokeen. Biopolttoaineen 
käsittelykenttä ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. [1: 3, 6] 
 
TOIMINNAN KUVAUS  
Tornion Voima Oy rakentaa noin 0,52 hehtaarin kokoisen varas-
tointi- ja haketusalueen energiapuulle, joka sisältää kantoja, run-
kopuuta, kuitupuuta, pienpuuta ja hakkuutähteitä. Biopolttoaineen 
käsittelykentän kokonaistuotantomäärä on vuodessa arviolta noin 
10 000-15 000 tonnia ja urakoitsijana toimii Metsäurakointi Jouko 
Häckman. Tuotannossa syntynyt hake kuljetetaan pääasiassa 
Tornion Voiman Röyttän ja Pirkkiön voimalaitoksille polttoaineek-
si. Toiminnan tarkoituksena on parantaa biopolttoaineen saata-
vuutta ja helpottaa kuljetuksia Tornion Voiman laitoksille. [1: 3] 
 
Biopolttoaineen käsittelykentän pohjarakenteessa on tarkoitus 
hyödyntää Tornion Voima Oy:n voimalaitoksella turpeen ja bio-
polttoaineen poltossa syntyvää lentotuhkaa yhteensä noin 7 900 
m3 (enintään 9 500 tonnia). Kentän rakenne toteutetaan siten, että 
salaojitetun pohjamaan päälle asennetaan tukikerrokseksi 1 500 
mm paksuinen lentotuhkakerros. Tukikerroksen pohjalle sekä ker-
roksen päälle asennetaan suodatinkangas. Tukikerroksen päälle 
rakennetaan murskeesta (0…56) 250 mm paksuinen jakava ker-
ros, jonka päälle rakennetaan 200 mm murskekerros (0…32) kan-
tavaksi kerrokseksi. Kentän pinta asfaltoidaan, jolloin alueesta 
saadaan vesitiivis ja kulutusta kestävä. [1: 4] 
 
Kentän rakennekerrokset ovat seuraavat [1: 4]: 
- AB päällyste, 50 mm 
- kantava kerros, murske # 0-32, 200 mm 
- jakava kerros, murske # 0-56, 250 mm 
- suodatinkangas, luokka N2 
- tukikerros, lentotuhka, 1 500 mm 
- suodatinkangas, luokka N2 
- salaojasora + salaoja 110/95 
 
Biopolttoaineen käsittelykenttä rakennetaan korkeusasemaltaan 
riittävän korkeaksi siten, että sade- ja sulamisvedet ohjautuvat 
alueen keskeltä alueen reunoille rakennettaviin ojiin ja siitä edel-
leen noin 690 metrin pituista avo-ojaa pitkin etelään kohti Koi-
vuojaa. Lisäksi kentän pinnan muotoilulla ja asfaltoinnilla pyritään 
estämään sade- ja sulamisvesien pääsy rakennekerroksiin niin, 
että mahdolliset haitta-aineet eivät pääse liukenemaan ympäris-
töön. [1: 3, 4] 
 
Biopolttoaineen käsittelykentän pohjarakenteeseen käytettävä 
lentotuhka on peräisin Tornion Voima Oy:n Röyttän voimalaitok-
selta, joka käyttää pääasiallisena polttoaineenaan turvetta sekä 
sen lisäksi biopolttoaineita, pääasiassa puuta. Lentotuhka on va-
rastoitu Outokumpu Oyj:n Tornio Worksin varastoalueelle. Raken-
tamisen edellyttämä koko tuhkamäärä on käytössä heti työn alku-
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vaiheessa. Rakentamisen yhteydessä tuhkaa voidaan joutua va-
rastoimaan lyhyitä aikoja biopolttoaineen käsittelykentän alueella, 
mutta pääasiassa tuhka pyritään sijoittamaan suoraan kentän ra-
kenteeseen sekä tiivistämään ja peittämään mahdollisimman 
pian. [1: 4] 
 
Lentotuhkan kuljetus työmaalle ja lentotuhkakerroksen rakenta-
minen hoidetaan niin, että toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta 
haittaa ympäristölle. Tarvittaessa tuhka voidaan kostuttaa ja kulje-
tusten aikana lava peittää pölyämisen estämiseksi. [1: 3] 
 
Lisäksi alueelle rakennetaan uusi tie, jota pitkin haketettu puu kul-
jetetaan tielle nro 927 ja siitä edelleen valtatien 21 kautta Tornion 
Voiman Röyttän ja Pirkkiön voimalaitoksille. Uuden tien tarkem-
masta rakentamisesta sovitaan maanomistajien kanssa. [1: 5] 
 
TOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN RAJOIT-
TAMINEN 
 
Päästöt ilmaan  
Tuhkan käyttö maarakennusaineena voi aiheuttaa rakentamisai-
kana hetkittäin pölyhaittoja toiminnan välittömässä läheisyydessä. 
Pölyämistä voidaan kuitenkin vähentää kostuttamalla massoja riit-
tävästi rakentamisen aikana. Tarvittaessa kuormat kastellaan ja 
peitetään pressulla pölyämisen estämiseksi. Myös kuljetus- ja siir-
tokaluston puhtaudesta huolehditaan asianmukaisesti siten, että 
ajoneuvojen rakenteiden mukana ei leviä pölyä tai muita epäpuh-
tauksia ympäristöön. [1: 6] 
 
Hakemuksessa todetaan, että aiempien kokemusten mukaan 
energiapuun varastoinnilla ja haketuksella ei arvioida olevan mer-
kittäviä ympäristövaikutuksia. Päästöjä ilmaan syntyy lähinnä lii-
kenteestä, miltä osin päästöt ovat kuitenkin alhaisemmat hakete-
tun puun kuljetuksessa, kun voidaan ajaa suurempia kertakuor-
mia. Raaka-aineiden kuljetukset alueelle ja sieltä pois tapahtuvat 
yhdellä rekka-autolla, joten liikenteen alueella ei katsota olevan 
erityisen vilkasta. Lisäksi alueella työskentelee mahdollisesti yksi 
pyöräkuormaaja. [1: 6] 
 
Haketuksesta voi ilmetä ajoittain pölyhaittaa, mutta syntyvä pöly 
rajoittuu pääosin biopolttoaineen käsittelyalueelle. Pölyhaittoja 
voidaan tarvittaessa estää ottamalla huomioon tuulen suunta ja 
voimakkuus sekä haketettava puutavara. [1: 6] 
 
Päästöt vesistöön, maaperään ja pohjaveteen  
Lentotuhkan käyttö maarakennusaineena saattaa aiheuttaa tuh-
kan sisältämien ainesosien liukenemista vesistöön ja maaperään. 
 
Mahdollisten haitta-aineiden liukeneminen ympäristöön estetään 
muotoilemalla ja päällystämällä kentän pinta siten, että sadevedet 
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eivät valu tuhkatäytön läpi vaan ohjautuvat alueen ulkopuolelle. 
Vastaavasti pohjaveden nouseminen tuhkakerrokseen estetään 
salaojittamalla rakennettava alue. Alueen valumavedet johdetaan 
kentän reunoille rakennettaviin ojiin ja siitä edelleen avo-ojaa pit-
kin etelään, kohti Koivuojaa. Biopolttoaineen käsittelyalue ei sijait-
se pohjavesialueella. Kiinteistölle ei rakenneta talousvesijohtoa. 
[1: 6] 
 
Biopolttoaineen käsittelykentän pohjarakenteessa käytettävän 
lentotuhkan ympäristögeoteknisiä ominaisuuksia on tutkittu vuosi-
na 2010, 2011 ja 2013 Suomen Ympäristöpalvelu Oy:n laborato-
riossa. Vuonna 2010 tehdyn tutkimuksen mukaan lentotuhkanäyt-
teen sisältämien haitallisten aineiden kokonaispitoisuudet (mg/kg 
keskiarvo) alittavat valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden 
hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006) asetetut raja-
arvot. [1: 4, 5] 
 
Biopolttoaineen käsittelykentän rakenteissa käytettävän lentotuh-
kan sisältämien haitallisten aineiden liukoisia pitoisuuksia tutkittiin 
viidestä eri näytteestä, jotka on otettu vuosina 2010, 2011 ja 
2013. Näytteiden sisältämien kunkin haitallisen aineen liukoisen 
pitoisuuden keskiarvoa verrattiin asetuksessa 591/2006 asetettui-
hin päällystetyn rakenteen raja-arvoihin (Taulukko 1). [1: 5, tau-
lukko 2] 
 
Kromin (Cr), molybdeenin (Mo), lyijyn (Pb), vanadiinin (V), selee-
nin (Se), fluoridin (F) ja kloridin (Cl) viidestä eri näytteestä saatu-
jen liukoisten pitoisuuksien keskiarvot alittivat asetuksessa 
591/2006 päällystetylle rakenteelle asetetut raja-arvot. [1: 5, tau-
lukko 2] 
 
Sulfaatin (SO4) liukoinen pitoisuus ylitti päällystetylle rakenteelle 
annetut raja-arvot. Sulfaatin haitallisuus kyseisessä rakentamis-
kohteessa on kuitenkin varsin vähäinen, alueen sijainnin ollessa 
korkeusasemaltaan matalassa kohdassa, meren vaikutuspiirissä. 
Liuenneena sulfaatti päätyy sade- ja sulamisvesien mukana lä-
himpään vesistöön eli Koivuojaan ja siitä Kantojokea pitkin Lia-
kanjokeen. Kaikki alueen vesistöt purkavat vetensä lopulta Poh-
janlahteen, jossa sulfaatin vaikutusta ei voitane erottaa meriveden 
luontaisista pitoisuuksista. [1: 5] 
 
Taulukko 1. Lentotuhkan sisältämien haitallisten aineiden liukoi-
suudet viiden eri näytteen keskiarvona ja liukoisuuden päällyste-
tylle rakenteelle asetetut raja-arvot (591/2006). [1: 5, taulukko 2] 
 
Liukoiset pitoisuudet mg/kg keskiarvo  (L/S 10) 

 
Cr      Mo       Pb       V       Se        F        Cl       SO4 

 

Näytteiden keskiarvo      2,0      3,8      0,18     0,4     0,1      5,4    1 828  15 260 
 
Raja-arvo päällystetty     3,0      6,0       1,5      3,0     0,5      50     2 400  10 000 
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Melu ja tärinä  
Biopolttoaineen käsittelykentän rakentamisesta syntyy väliaikaista 
melua ja tärinää, joka vastaa tavanomaista maarakentamista. [1: 
7] 
 
Puutavara kuljetetaan alueelle talviaikaan ja haketus tapahtuu 
loppukesällä ja syksyllä. Puutavaraa haketetaan arkisin noin klo 
8-16 välisenä aikana. Raaka-aineet tuodaan alueelle ja kuljete-
taan sieltä pois rekka-autolla ja kuormaukset tehdään alueella 
pyöräkuormaajalla. Lisäksi alueelle tuodaan loppukesällä yksi liik-
kuva haketin puutavaran käsittelyä varten. Hakkurista aiheutuva 
melu vaihtelee käsiteltävän raaka-aineen mukaan. [1: 7] 
 
Hakemuksessa todetaan, että vastaavalle toiminnalle tehtyjen 
meluselvitysten ja laskennallisten arviointien perusteella murs-
kaimen toiminta aiheuttaa 55 dB:n tasoisen melun noin 100 met-
rin etäisyydellä murskaimesta. Lisäksi melua syntyy ajoneuvoista 
ja työkoneista. Ajoneuvojen melutaso on normaalia rekkaliiken-
teen tasoa. Lähimmät asutut talot sijaitsevat noin 600 metrin 
päässä biopolttoaineen käsittelykentästä, joten arvion mukaan toi-
minnan aiheuttama melutaso ei ylitä valtioneuvoston päätöksen 
993/1992 mukaisia melun päivä- tai yöaikaisia ohjearvoja asuin-
alueilla. [1: 7] 
 
Jätteet  
Puhtaan puuraaka-aineen käsittelystä ei synny jätettä, vaan kaikki 
puuraaka-aine voidaan käyttää polttoaineeksi. Tulevien puukuor-
mien joukossa voi olla pieniä määriä jätteitä, jotka kerätään ja 
toimitetaan asianmukaisesti jätteiden vastaanottopisteeseen. [1: 
7] 
 
TOIMINNAN TARKKAILU  
Hakijan mukaan päästötarkkailua ei katsota tarpeelliseksi, sillä 
toiminta ei aiheuta merkittäviä päästöjä ympäristöön. Kiinteistölle 
tulevista ja lähtevistä materiaaleista pidetään kirjaa ja mahdollisia 
melu- ja pölypäästöjä arvioidaan aistinvaraisesti. [1: 7] 
 
Hakija ilmoittaa toiminnan valvonnasta, tarkkailusta sekä ympäris-
tövahinkojen torjunnasta vastaavan henkilön yhteystiedot Tornion 
ympäristönsuojelulle ennen toiminnan aloittamista. Lisäksi hakija 
pitää kirjaa käytettävien lentotuhkaerien määrästä ja laatii raportin 
lentotuhkan käytöstä, jossa esitetään käytetyn lentotuhkan määrä 
ja laatu, sijoitusalue sekä rakentamisen vaiheet. Raportti toimite-
taan Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle raken-
nustöiden valmistuttua. [1: 7] 
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LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY  
 
Lupahakemuksesta tiedottaminen  
Lupahakemuksesta on kuulutettu 14.6.-15.7.2013 Tornion kau-
pungin ilmoitustaululla ja internetissä Tornion kaupungin sivuilla. 
Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Tornion kaupungintalolla 
samana aikana. Hakemuksesta on ilmoitettu Kemi-Tornion kau-
punkilehdessä 13.6.2013. Hakemuksesta on postitettu 11.–
13.6.2013 kirjeellä tieto toiminnan sijoituspaikan naapurikiinteistö-
jen omistajille. 
 
Lausunnot ja muistutukset  
Hakemuksesta on pyydetty lausunto Lapin elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselta 20.9.2013. 
 
Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ympäristönsuoje-
luyksikön päällikkö Tiina Kämäräinen ja ylitarkastaja Veera Pikka-
rainen ovat lausunnossaan 2.10.2013 todenneet mm. seuraavaa 
[6]: ”Lapin ELY-keskus edellyttää, että biopolttoaineen käsittely-
kentän ympäristön pinta- ja pohjavesiä tarkkaillaan, jotta varmistu-
taan siitä, ettei ympäristö tai pohjavesi pääse pilaantumaan. Mi-
tään tarkkoja raja-arvoja haitallisten aineiden pitoisuuksille ei voi-
da antaa, koska ei tiedetä pinta- ja pohjavesien tämän hetkisiä pi-
toisuuksia.” 
 
Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. 
 
Tarkastus kiinteistöllä  
Vs. ympäristötarkastaja tarkasti toiminta-alueen 3.10.2013. Tar-
kastuksella olivat läsnä lisäksi suunnitteluinsinööri Aki Nurkkala 
biopolttoaineen käsittelykenttää suunnittelevan Ahma ympäristö 
Oy:n edustajana sekä Jouko Häckman, jonka omistamalle kiin-
teistölle biopolttoaineen käsittelykenttä rakennetaan. 
 
Tarkastuksella Aki Nurkkala tarkensi rakennettavan kentän suun-
nitteluperiaatteita. Kenttärakenne tullaan salaojittamaan yhdellä 
tai useammalla salaojaputkella tuhkakerroksen alapuolelta. Sala-
ojittamalla alue pyritään estämään pohjaveden mahdollinen nou-
su rakenteeseen. Kenttä tullaan rakentamaan kolmen prosentin 
kaltevuuskulmaan koillinen-lounasakselilla siten, että kentän kor-
kein kohta on kentän koillisreunalla. Näin pyritään siihen, että 
kenttä pysyy kuivana ja sadevedet eivät jää lammikoitumaan ken-
tälle. Salaojat tullaan purkamaan kentän lounaisreunalla kulke-
vaan ojaan, jota tullaan tarvittaessa syventämään. Alueen lou-
naisreunalla kulkevasta ojasta vedet ohjautuvat noin 690 metrin 
pituista avo-ojaa pitkin etelään kohti suurta valtaojaa, ”Koivuojaa”. 
Koivuojan veden korkeus määrittää kentän tuhkarakenteen ala-
pinnan korkeusaseman siten, että tuhkarakenteen alapinta raken-
netaan korkeammalle kuin valtaojan vedenkorkeus. Lisäksi ken-
tän ylärinteen puolelle, koillisreunalle rakennetaan niskaojat, jotka 
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tullaan syventämään tasolle, joka alittaa tuhkarakenteen alapin-
nan tason. Tällä pyritään vähentämään ylärinteestä tulevan veden 
vaikutusta. Kentän ja salaojan purkupisteen korkeusasemat var-
mistuvat kentän yksityiskohtaisemman suunnittelun edetessä. 
 
Rakennettavan biopolttoaineen käsittelykentän alue oli vielä met-
säkasvillisuuden peitossa. Tarkastuksella käveltiin läpi ojalinja ra-
kennettavan kentän lounaisreunalta etelään päin valtaojalle asti. 
 
VIRANOMAISEN RATKAISU  
Ympäristölautakunta tutkii hakemuksen ja myöntää Tornion Voi-
ma Oy:lle ympäristöluvan lentotuhkan hyödyntämiseen rakennet-
tavan biopolttoaineen käsittelykentän pohjarakenteessa sekä bio-
polttoaineen varastointiin ja haketukseen kiinteistöllä 851-411-18-
50. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksessa esitetyn mukaisesti 
noudattaen seuraavia lupamääräyksiä. 
 
LUPAMÄÄRÄYKSET  (YSA 19 §) 
 
Tuhkan varastointi ja hyötykäyttö 
 
1. Kiinteistölle 851-411-18-50 rakennettavan biopolttoaineen kä-
sittelykentän pohjarakenteessa voidaan hyödyntää Tornion Voima 
Oy:n Röyttän voimalaitokselta peräisin olevaa tuhkaa siten, että 
tuhkakerroksen paksuus on enintään 1 500 mm. Kentän raken-
teessa saa käyttää tuhkaa enintään 9 500 tonnia. Tuhkakerroksen 
ala- ja yläpuolelle tulee asentaa suodatinkangas hakemuksen 
mukaisesti ja tuhkakerroksen päälle puhtaat rakennekerrokset ja 
kestopäällyste. Tuhkakerroksen alapuolella on oltava salaojitettu 
sorakerros, jonka salaojat purkavat vetensä kyseisen kentän reu-
naojiin, joiden pohjan on oltava kauttaaltaan ylimmän pohja-
vesipinnan yläpuolella. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43 ja 45 §; JL 8 §; VNA 
179/2012 12 §) 
 
2. Biopolttoaineen käsittelykentän rakenteessa voidaan hyödyn-
tää tuhkaa, jonka koostumus sekä haitta-aineiden pitoisuudet ja 
liukoisuudet ovat muiden aineiden osalta enintään asetuksen 
403/2009 (eli myös asetuksen 591/2006) liitteen 1 kohdassa 2 
esitettyjen laadunvalvontatutkimusten raja-arvojen mukaiset, mut-
ta sulfaatin ja molybdeenin osalta yksittäisten tuhkanäytteiden liu-
koisuudet ovat enintään seuraavat: sulfaatti 20 000 mg / kg k-a ja 
Mo 9 mg / kg k-a. Rakentamiseen käytettävästä lentotuhkaerästä 
on ennen toiminnan aloittamista otettava asetuksen 403/2009 
mukaisen liitteen 2 kohdan 2.1 mukaisesti kokoomanäyte, josta 
on tutkittava tämän asetusliitteen kohdan 2.2 mukaisesti seuraa-
vien aineiden liukoisuudet: sulfaatti, kloridi, Mo, Cr ja V. Tulokset 
tulee esittää Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 
ennen tuhkatäytön aloittamista. (YSL 43, 45 ja 46 §; JL 5, 13, 28, 
29 ja 31 §; VNA 591/2006; VNA 403/2009) 
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3. Tuhkakerros tulee sijoittaa vähintään 66 cm pohjaveden pinnan 
ylimmän korkeuden yläpuolelle ja tarvittaessa ylemmäksi niin, että 
tuhkakerroksen alapuolinen salaojitus saadaan laskemaan bio-
polttoaineen käsittelykentän reunaojiin, joiden pohja on ylimmän 
pohjavesipinnan yläpuolella. (YSL 8, 42 ja 43 §)  
 
4. Tuhkan varastointia rakennuspaikalla tulee välttää. Jos tuhkaa 
joudutaan välivarastoimaan rakennuspaikalla, tulee varastoinnin 
tapahtua päällystetyllä tai muutoin riittävästi suojatulla alueella ja 
tuhkakasat tulee peittää ja suojata niin, että ne eivät pääse pö-
lyämään, sadevedet eivät pääse huuhtelemaan kasoja eikä ka-
soilta pääse valumia ympäristöön. Jos tuhkaa on tarpeen varas-
toida yli kolme päivää, siitä on ilmoitettava Tornion kaupungin 
ympäristönsuojelulle viimeistään varastoinnin alkaessa. Varastoi-
tavan tuhkan on oltava laadultaan kentän rakentamiseen soveltu-
vaa. Kentän valmistumisen jälkeen alueelle mahdollisesti jääneet 
tuhkat tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn viikon kuluessa 
kentän valmistumisesta. (YSL 7, 8, 43 ja 83 §; JL 13 ja 122 §) 
 
5. Tiivistetty tuhkakerros tulee peittää murskekerroksella sitä mu-
kaa kun tiivistys etenee niin, että avoimen tuhkakerroksen osuus 
on aina mahdollisimman pieni. (YSL 43 §; JL 13 §) 
 
6. Luvan saajan on nimettävä rakennushankkeelle asiantunteva 
valvoja, joka vastaa siitä, että eri työvaiheet tehdään hakemuksen 
ja tämän päätöksen lupamääräysten mukaisesti. Valvojan yhteys-
tiedot on toimitettava Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle tie-
doksi ennen töiden aloittamista. Tiedoissa tapahtuvista muutok-
sista on tiedotettava välittömästi kaupungin ympäristönsuojelulle. 
(YSL 46 ja 83 §; YSA 30 §; JL 141 §) 
 
7. Luvan saajan on ilmoitettava Tornion kaupungin ympäristön-
suojelulle rakennustöiden aloittamisesta ja lopettamisesta. (YSL 
83 §; JL 122 §) 
 
8. Toiminnan harjoittajan on sovittava Tornion kaupungin ympäris-
tönsuojelun kanssa lopputarkastuksen pitämisestä heti biopoltto-
aineen käsittelykentän valmistuttua. (YSL 43, 46 ja 83 §; VNA 
179/2012 13 §) 
 
Päästöt ja niiden estäminen ja tarkkailu 
 
9. Toiminta on järjestettävä siten, että pölyämisestä ei aiheudu 
haittaa ympäristölle. Pölyämistä tulee tarvittaessa estää esimer-
kiksi peittämällä varastokasat, kastelemalla toiminta-aluetta sekä 
ottamalla toiminnassa huomioon tuulen suunta ja voimakkuus. 
Poikkeuksellisesta pölyämisestä on ilmoitettava välittömästi Tor-
nion kaupungin ympäristönsuojelulle. Toiminnasta aiheutuvat il-
man epäpuhtaudet eivät saa ylittää ilman laatua koskevan valtio-
neuvoston asetuksen (38/2011) mukaisia raja-arvoja toimintakiin-
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teistön ulkopuolella yli 170 m:n päässä biopolttoaineen käsittely-
kentästä. Tällä alueella sallittu enimmäispitoisuus hengitettävien 
hiukkasten (PM10) osalta on 50 µg/m3 24 tunnin keskiarvona. 
Hiukkaspitoisuus on tarvittaessa varmistettava mittauksin. (YSL 4, 
5, 7, 21 ja 43 §; YSA 19 §; NaapL 17 §; YltkJohtos 9 §; VNA 
38/2011 4 §) 
 
10. Toiminnasta ei saa aiheutua tuhkan leviämistä rakennuskoh-
teen ulkopuolelle. Tuhkan pölyäminen on estettävä asianmukaisil-
la suojauksilla sekä toimintaan soveltuvilla työmenetelmillä esim. 
riittävällä kastelulla. Epäedullisissa tuuliolosuhteissa pölyäviä työ-
vaiheita tulee välttää kokonaan. (YSL 5 ja 43 §; JL 13 §; NaapL 
17 §) 
 
11. Lentotuhkan kuljetus rakennuspaikalle tulee tapahtua sulje-
tuissa kuljetusvälineissä tai hyvin peitettynä. Kuljetus- ja siirtoka-
luston puhtaudesta on huolehdittava asianmukaisesti siten, että 
ajoneuvojen rakenteiden mukana ei leviä pölyä tai muita epäpuh-
tauksia ympäristöön. Mikäli tuhkaa kuormausten ja käsittelyn ai-
kana leviää käsittelyalueen ulkopuolelle, tulee likaantuneet alueet 
puhdistaa välittömästi. (YSL 43 §; JL 13 §; VNA 179/2012 11 §; 
NaapL 17 §) 
 
12. Biopolttoaineen käsittelykentän suunnittelussa ja rakentami-
sessa tulee ottaa huomioon sade- ja sulamisvesien käsittelytarve 
toiminta-alueella niin, että tuhkapitoisista vesistä ei aiheudu ym-
päristöhaittaa ja että alueelta poistuvan veden laatua pystytään 
tarkkailemaan. Jos tuulen tai sateen vaikutuksesta tai muusta 
syystä voi aiheutua tuhkan tai tuhkan kuormittaman veden leviä-
mistä ympäristöön tai merkittävää haittaa lähistöllä asuville tai 
ympäristölle, niin tuhkan käsittely tai muu ympäristöä rasittava 
toiminta on keskeytettävä ja on ryhdyttävä tarvittaviin suojaustoi-
miin, jotta estetään tuhkan tai muun haittaavan päästön leviämi-
nen ilman tai veden mukana. (YSL 5 ja 43 §; JL 13 §; NaapL 17 
§) 
 
13. Tuhkarakenteen sisältävä kenttä tulee päällystää tiiviillä asfal-
tilla mahdollisimman pian. Kenttään saa olla sijoitettuna tuhkaa 
ilman vedenpitävää päällystettä tai muuta suojausta enintään 10 
viikkoa. Kentän pinta tulee muotoilla ja kallistaa reunoille siten, et-
tä kentälle ei jää sadevesiä lammikoitumaan ja että sade- ja su-
lamisvedet eivät valu tuhkatäytön läpi, vaan ohjautuvat kentän ul-
kopuolelle. Alueen sivuojat, tarvittavat leikkaukset ja penkereet tu-
lee tiivistää siten, että pohjaveden laadulle vaarallisten aineiden 
joutuminen pohjavesiin voidaan estää. Kentän lopullinen vedenpi-
tävä päällyste on oltava valmis viimeistään 19.6.2014. Jos tuhkan 
sijoittaminen kenttärakenteeseen alkaa vasta keväällä tai kesällä 
2014, niin Tornion kaupungin ympäristönsuojelu voi myöntää ken-
tän valmistumiselle lisäaikaa. (YSL 8 ja 43 §; JL 13 §; YltkJohtos 
9 §) 
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14. Tuhkasta mahdollisesti ympäristöön liukenevia haitta-aineita 
on seurattava ottamalla vesinäytteet oheisen kartan [7] esittämis-
tä paikoista 1, 2 ja 3. (Jos näytepaikassa 1 ei ole riittävästi vettä 
näytteenottoa varten, niin tämä vesinäyte voidaan ottaa samasta 
ojasta alempaa sellaisesta ojan ylimmästä kohdasta, jossa vettä 
on riittävästi, kuitenkin ennen ojan ja valtaojan yhtymäkohtaa.) 
Näytteet on otettava ensimmäisen kerran ennen biopolttoaineiden 
käsittelykentän rakentamisen alkamista, uudestaan sillä viikolla, 
kun puolet tuhkarakenteesta on rakennettu sekä sillä viikolla, kun 
kentän tuhkarakenne saavuttaa täyden paksuutensa. Tämän jäl-
keen näytteet on otettava vuosittain huhtikuussa tai toukokuussa, 
kun jääpeitteisen ajan jälkeen lumen sulamisvesiä pääsee biopolt-
toaineen käsittelykentän reunusojiin, sekä lokakuussa, kun vir-
taamat ojissa ovat nousseet sateiden vaikutuksesta. Vesinäyt-
teestä on analysoitava ainakin sulfaatti-, kloridi-, Mo-, Cr-, ja V-
pitoisuudet, pH ja sähkönjohtavuus. Toiminta-alueelta pääsevien 
vesien johdosta ei saa aiheutua seuraavien pitoisuuksien toistu-
vaa ylitystä tarkkailupisteessä 3 (olettaen siis, että nämä pitoisuu-
det alittuvat myös tarkkailupisteessä 2): sulfaatti 150 mg/l, Cr 8 
µg/l, V 6 µg/l, Mo 20 µg/l, kloridi 250 mg/l, pH 8,6 [8: 100; 9: 18; 
10]. Jos jokin näistä raja-arvoista ylittyy, niin on otettava uudet 
vesinäytteet mahdollisimman pian ja toiminnanharjoittajan on esi-
tettävä Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle toimet, joilla 
kuormitusta vesiin voidaan vähentää. Jos tarkkailussa ilmenee, 
että pisteessä 2 ojaveden pitoisuudet ovatkin moninkertaiset ta-
vallisiin luontaisiin pitoisuuksiin verrattuna eli yli em. pitoisuusrajo-
jen, niin toiminnanharjoittajan on haettava muutosta tähän lupa-
määräykseen. Vesinäytteiden tulokset ja tieto näytteiden täsmälli-
sistä ottopaikoista on toimitettava Tornion kaupungin ympäristön-
suojeluviranomaiselle heti tulosten valmistuttua, viimeistään kuu-
den viikon kuluttua näytteenotosta. Jos toiminnanharjoittaja pitää 
tämän määräyksen mukaista tarkkailua epätarkoituksenmukaise-
na, niin se voi perustellusta syystä esittää Tornion kaupungin ym-
päristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi toisenlaisen tarkkai-
luohjelman, jolla muutetaan tämän määräyksen mukaista tarkkai-
lua. (YSL 5, 43, 46 ja 83 §; YSA 19 §) 
 
15. Tarkkailujen yksityiskohdista tulee tarvittaessa sopia Tornion 
kaupungin ympäristönsuojelun kanssa. Tornion kaupungin ympä-
ristönsuojelu voi antaa täsmentäviä määräyksiä mittauksista ja 
muusta tarkkailusta. (YSL 21, 43 ja 46 §; YltkJohtos 9 §) 
 
16. Ympäristölle haitallisten aineiden pääsy maaperään sekä poh-
ja- ja pintavesiin on estettävä tehokkaasti. Jos alueella on tarpeen 
säilyttää työkoneiden polttoainetta tai muuta mineraaliöljyä tai 
muuta kemikaalia, joka voi aiheuttaa maaperän tai veden pilaan-
tumista, siitä on etukäteen ilmoitettava Tornion kaupungin ympä-
ristönsuojelulle ja näitä sisältävillä astioilla on oltava Tornion kau-
pungin ympäristönsuojelun hyväksymät suojakaukalot. Jos toimin-
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ta-alueella säilytetään tällaisia nestemäisiä kemikaaleja, niin toi-
minta-alueella on oltava käytettävissä öljynimetysvillaa tai turvetta 
tai muuta imeytysainetta sekä valumien talteenottoa varten astioi-
ta ja muita välineitä. (YSL 4, 5, 7, 8, 21, 43 ja 45 §; JL 13 ja 29 §, 
YltkJohtos 9 §) 
 
Meluntorjunta 
 
17. 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 18 - 7 arvoa 50 dBA minkään asumiseen 
käytettävän kiinteistön pihalla. Melun leviämistä tulee tarvittaessa 
vähentää esim. sijoittamalla biopolttoainekasoja melulähteen lä-
helle häiriintyvien kohteiden suuntiin. Jos on aihetta epäillä, että 
toiminnasta aiheutuu nämä raja-arvot ylittävää melua, toiminnan-
harjoittajan on varmistettava melutaso häiriintyvissä kohteissa 
melumittauksin. Mittausten tekijällä tulee olla riittävä kokemus ja 
asiantuntemus melumittauksista. Tornion kaupungin ympäristön-
suojelu voi antaa täsmentäviä määräyksiä melumittauksista. Mikä-
li em. melutasot ylittyvät, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin 
melun leviämisen estämiseksi. (YSL 4, 5, 21, 43, 46 ja 83 §; 
NaapL 17 §; VNp 993/1992 2 §; YltkJohtos 9 §) 
 
Bioterminaalin toiminta  
 
18. Biopolttoaineen käsittelykentän alueella, kiinteistöllä 851-411-
18-50, saa vuosittain käsitellä enintään 20 000 tonnia hakemuk-
sessa mainittuja energiapuulajeja eli kantoja, runkopuuta, kuitu-
puuta, pienpuuta ja hakkuutähteitä. (YSL 43 §) 
 
19. Energiapuun haketusta saa harjoittaa maanantaista perjantai-
hin klo 7 -18 välisenä aikana. Arkipyhinä haketus on kielletty. 
(YSL 43 §) 
 
20. Raaka-aineet ja hake tulee säilyttää kiinteistöllä niin, ettei pu-
rua, puunkuoria tms. leviä kiinteistön ulkopuolelle. (YSL 43 §) 
 
21. Luvan saajan on nimettävä alueelle vastaava hoitaja, jonka 
yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti Tornion kaupungin ympä-
ristönsuojelulle. (YSL 43, 46 ja 83 §) 
 
Jätteet  
 
22. Mikäli alueelle tuodaan jätettä tai muuta ainetta, jonka vas-
taanottoa ei ole sallittu, on aine viipymättä toimitettava käsittely-
paikkaan, jolla on voimassa oleva lupa kyseisen jätteen vastaan-
ottoon. (YSL 43 ja 45 §; JL 5, 28 ja 29 §) 
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23. Toimintaa tulee harjoittaa siten, että jätettä syntyy mahdolli-
simman vähän. Jätteistä ei saa aiheutua epäsiisteyttä eikä haittaa 
ympäristölle tai terveydelle. Toiminnassa syntyvät jätteet on va-
rastoitava lajinsa ja laatunsa mukaan asianmukaisesti. Hyötykäyt-
tökelpoiset jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava luvalliseen 
kyseisen jätelajin vastaanottopaikkaan tai muuten asianmukaises-
ti hyödynnettäväksi. Jätehuollossa tulee noudattaa Tornion kau-
pungissa voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä. Vain hyötykäyt-
töön kelpaamattomat jätteet voidaan toimittaa kaatopaikalle, mi-
käli ne eivät ole vaarallisia jätteitä. (YSL 4, 5, 43 ja 45 §; JL 5, 8, 
13, 15, 28, 29 ja 72 §; JHM)  
 
24. Jos toiminnassa syntyy jäteöljyä, kiinteää öljyistä jätettä tai 
muuta vaarallista jätettä, tällaiset jätteet on kerättävä kukin jätelaji 
sille merkittyyn omaan, tiiviiseen astiaansa. Kaikkien vaarallisten 
jätteiden varastointi on tehtävä tiivispohjaisessa, reunakorokkein 
varustetussa, katetussa varastossa, niille selvästi merkityssä pai-
kassa, erillään muista jätteistä. Varaston pohjan ja reunakorok-
keiden tulee toimia altaana, joka estää vaarallisten jätteiden pää-
syn maaperään, jos jätteen astiaan tulee vuoto. 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, 5, 7, 8, 43 ja 45 §; JL 12, 13, 15-17, 
28, 29, 72, 118, 120 ja 121 §; VNA 179/2012 7-9 ja 24 §; JHM 17-
19 §) 
 
Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet  
 
25. Jos tapahtuu öljy- tai muu kemikaalivuoto tai muu ympäristön 
pilaantumisen vaaraa aiheuttava tapahtuma (kuten melua tai 
muuta päästöä ympäristöön lisäävä häiriö), on välittömästi ryhdyt-
tävä torjuntatoimenpiteisiin, joilla vaara pilaantumisen leviämises-
tä saadaan poistettua. Häiriöstä johtuvaa päästöä aiheuttava toi-
minta on keskeytettävä heti ja häiriö on korjattava ennen toimin-
nan jatkamista. Jos toiminnanharjoittaja ei itse kykene varmuudel-
la torjumaan maaperän tai pohjaveden pilaantumista, tulipaloa tai 
muuta vaaratilannetta, sen on hälytettävä pelastuslaitos apuun. 
Öljyvahingosta on ilmoitettava viipymättä pelastuslaitokselle. 
 
Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava maaperän tai 
pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden päästöis-
tä Lapin ELY-keskukselle ja Tornion kaupungin ympäristönsuoje-
lulle (puhelinnumerot v. 2013: Lapin ELY, öljyvahingot 0400 
209979/040 7166034, muut kemikaalivahingot 040 5187484/040 
7440938, vaihde 0295037000; Tornion kaupungin ympäristönsuo-
jelu, ympäristönsuojelusihteeri 040 7703239, ympäristötarkastajat 
050 5664195/0400 696756, ympäristöpäällikkö 040 7555891). 
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Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle on ilmoitettava myös, jos 
toiminnassa aiheutuu muuta tavanomaista suurempaa päästöä tai 
vaaraa ympäristölle. Työmaalla tulee olla näkyvillä pelastuslaitok-
sen ja ympäristöviranomaisten yhteystiedot niin, että nopea tie-
dottaminen näille onnistuu. 
 
Mahdollisten palonalkujen sammuttamista varten on oltava al-
kusammutuskalustoa, jonka toiminta on varmistettu. (YSL 4, 5, 7, 
8, 42, 43, 62, 75, 76 ja 83 §; YSA 30 §; JL 13 §) 
 
Kirjanpito ja raportointi  
 
26. Luvan saajan on pidettävä kirjaa tuhkan käytöstä. Kirjanpidos-
ta on selvittävä ainakin seuraavat asiat: 
- biopolttoaineen käsittelykentän rakentamisen päivittäinen edis-

tyminen ja työaikaiset sääolot (maininnat tuulisuudesta, sateen 
määrästä ja onko lämpötila yli vai alle 0 oC), valmistuneet ra-
kenteet ja rakennekerrosten paksuudet sekä rakenteeseen 
käytetyn tuhkan määrä, tuhkan laatu ja alkuperä; 

- yhteenveto käytettyjen tuhkaerien kokoomanäytteiden tulok-
sista; 

- jos havaitaan hyötykäyttöön soveltumattomia tuhkaeriä, niin 
niiden määrä, laatu ja toimituspaikka; 

- tuhkan tarkka sijoitusalue ja tuhkarakenteiden tarkka sijainti; 
- kentän rakennustekninen toteutus; 
- kuvaus käytetyistä työmenetelmistä; 
- tuhkan käsittelyn tai kentän rakentamisen aikaiset poikkeus- ja 

häiriötilanteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet ja vastaa-
vien tilanteiden toistumisen estämiseksi tehdyt toimet sekä 
ympäristövaikutuksiin liittyvät tarkkailut ja niiden tulokset. 

Tästä kirjanpidosta on toimitettava raportti Tornion kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kahden kuukauden 
kuluttua kentän valmistumisesta. (YSL 43, 46 ja 83 §; JL 118 ja 
122 §) 
 
27. Luvan saajan on pidettävä kirjaa biopolttoaineen käsittelyken-
tän toiminnasta. Tästä kirjanpidosta tulee selvitä ainakin seuraa-
vat asiat: 
- haketuspäivien lukumäärä vuodessa ja haketuksen toiminta-

ajat; 
- vastaanotetun energiapuun määrät lajeittain; 
- haketetun energiapuun määrät lajeittain; 
- varastoidun biopolttoaineen määrät lajeittain; 
- polttoon toimitetut biopolttoaineiden määrät lajeittain; 
- toiminnasta syntyneiden jätteiden jakeet, määrät, toimituspai-

kat ja -ajat sekä jätteenkuljettajat; 
- poikkeus- ja häiriötilanteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpi-

teet ja vastaavien tilanteiden toistumisen estämiseksi tehdyt 
toimet; 

- ympäristövaikutuksiin liittyvät tarkkailut ja niiden tulokset; 
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Kirjanpidosta on käytävä ilmi tarkkailun tai muun toimen ajankohta 
ja suorittaja sekä tehdyt havainnot ja toimenpiteet. Kirjanpidosta 
on toimitettava raportti Tornion kaupungin ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. (YSL 4, 5, 
43, 46 ja 83 §; JL 12, 118-120 ja 122 §; VNA 179/2012 20 §) 
 
28. Edellä mainitut kirjanpidot on pyydettäessä esitettävä Tornion 
kaupungin ympäristönsuojelulle ja ne on säilytettävä vähintään 10 
vuotta. (YSL 4, 5, 43, 46 ja 83 §; JL 12, 118-120 ja 122 §; VNA 
179/2012 20 §) 
 
29. Toiminnanharjoittajan on nimettävä henkilö/t, jo[t]ka vas-
taa[vat] toiminnan suunnittelusta, valvonnasta, tarkkailusta, kir-
janpidosta ja ympäristövahinkojen torjunnasta. Tämän/näiden 
henkilö[ide]n ajantasaiset yhteystiedot on ilmoitettava Tornion 
kaupungin ympäristönsuojelulle. (YSL 46 ja 83 §; YSA 30 §) 
 
Toiminnan lopettaminen tai muuttaminen 
 
30. Mikäli toimintaa aiotaan muuttaa olennaisesti, toiminnanhar-
joittaja vaihtuu tai toiminta aiotaan lopettaa tai ympäristöluvan 
mukaista toimintaa ei käynnistetä, siitä on ilmoitettava Tornion 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin ennen 
muutoksen tapahtumista. Yllättäen sattuvasta muutoksesta on il-
moitettava viimeistään sen tapahtuessa. Olennainen muutos voi 
olla esimerkiksi sijoitettavan tuhkan laadussa tai sen käyttömää-
rissä tapahtuva muutos tai käsiteltävän biopolttoainemäärän 
olennainen kasvaminen tai muu ympäristön pilaantumisriskin 
muutos. Mikäli toiminta muuttuu tai olennaisesti laajenee, on toi-
minnalle haettava uusi ympäristölupa. (YSL 43, 46, 81 ja 83 §; 
YSA 30 §; JL 122 §) 
 
31. Toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista ja lopettamisen 
jälkeisestä ympäristön tilan tarkkailusta, mahdollisesta maaperän 
pilaantumisen selvittämisestä ja jätteitä koskevista toimista tulee 
laatia suunnitelma, joka tulee toimittaa hyvissä ajoin, viimeistään 
neljä kuukautta ennen toiminnan lopettamista, Tornion kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43, 83 ja 90 §) 
 
Jätteen käsittelytoiminnan vakuus  
 
32. Toiminnanharjoittajan on asetettava jätteen käsittelytoimintaa 
varten vähintään 28 000 euron vakuus tämän ympäristöluvan val-
vontaviranomaisena toimivan Tornion, Keminmaan ja Tervolan 
ympäristölautakunnan eduksi, jotta varmistetaan asianmukainen 
jätehuolto, tarkkailu ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen 
tarvittavat toimet (YSL 43a §). Vakuudeksi hyväksytään pantattu 
talletus, takaus tai vakuutus (YSL 43c §). Vakuus on asetettava 
ennen tuhkan käsittelyn aloittamista ja sen on oltava voimassa 
vähintään siihen asti, kun viisi vuotta on kulunut tämän luvan mu-
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kaisen biopolttoaineen käsittelykentän valmistumisesta. Tarvitta-
essa valvontaviranomainen voi määrätä uudella päätöksellä va-
kuudesta ja sen määrästä. (YSL 43a-43c §) 
 
Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta j a sii-
hen liittyvä vakuus  
 
33. Toiminta voidaan aloittaa tätä lupapäätöstä noudattaen mah-
dollisesta muutoksenhausta huolimatta, jos Tornion Voima Oy on 
asettanut edellä mainitun vakuuden lisäksi erillisen 30 000 euron 
vakuuden tämän ympäristöluvan valvontaviranomaisena toimivan 
Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan eduksi. 
Vakuudeksi hyväksytään pantattu talletus, takaus tai vakuutus 
(YSL 43c §). Tämä vakuus on YSL 101 §:n mukainen vakuus ym-
päristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai 
lupamääräyksen muuttamisen varalle. Vakuus on asetettava en-
nen toiminnan alkamista ja vakuuden voimassaoloa on jatkettava 
viimeistään kolme kuukautta ennen edellisen vakuuskauden päät-
tymistä. Vakuuden määrän pitää koko ajan olla vähintään sen ver-
ran, että se vastaa kustannuksia, joita toiminnan lopettaminen ai-
heuttaisi. Jos toiminta muodostuu sellaiseksi, että nämä kustan-
nukset ovat oletettavasti yli 30 000 euroa, toiminnanharjoittajan 
on kasvatettava tätä vakuutta vastaavasti. Tämän vakuuden Tor-
nion kaupungin ympäristönsuojelusihteeri tai hänen esimiehensä 
voi vapauttaa, kun toimintaa koskeva ympäristölupapäätös on 
saanut lainvoiman. Tarvittaessa valvontaviranomainen voi määrä-
tä uudella päätöksellä vakuudesta ja sen määrästä. (YSL 43a-
43c, 101 §) 
 
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTA-
MINEN 
 
Päätöksen voimassaolo  
Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi ja vain tässä luvassa 
määritetyllä sijoituspaikalla. Mikäli toiminta olennaisesti muuttuu 
tai laajenee, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. (YSL 52, 
55 §) 
 
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 tai jos annetut määräykset eivät 
perustu parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan ja ympäristön 
kannalta parhaaseen käytäntöön. Ehtoja voidaan myös lieventää 
tai vähentää, jos huomataan, että vahingolliset ympäristövaiku-
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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 määräyksiä ankarampia tai luvasta poikkeavia sään-
nöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta tä-
män luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §) 
 
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 
Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta  
Tornion Voima Oy on hakenut ympäristönsuojelulain 101 §:n mu-
kaista lupaa aloittaa ympäristölupapäätöksen mukainen toiminta 
muutoksenhausta huolimatta. Tornion, Keminmaan ja Tervolan 
ympäristölautakunta katsoo, että tuhkan hyödyntäminen rakennet-
tavan biopolttoaineen käsittelykentän rakenteessa sekä biopoltto-
aineen haketukseen ja varastointiin liittyvä toiminta voidaan aloit-
taa tätä lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta, kun lupamääräyksen 33 mukainen vakuus on asetet-
tu. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöön-
panon. (YSL 101, 101a §) 
 
RATKAISUN PERUSTELUT  (YSL 52 §) 
 
Lupaharkinnan perusteet  
Ympäristölautakunta katsoo tämän hetkisen tiedon mukaan, että 
kun toimintaa harjoitetaan lupahakemuksessa ja tässä päätök-
sessä esitetyllä tavalla lupamääräyksiä noudattaen, toiminta täyt-
tää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen 
asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuoje-
lulaissa tai sen nojalla on säädetty. Edellä mainitun perusteella 
ympäristölupa myönnetään. (YSL 41 §) 
 
Luvan myöntämisen edellytykset  
Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lu-
pamääräykset huomioon ottaen, aiheudu terveyshaittaa, merkittä-
vää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän, pohjave-
den tai meren pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huo-
nontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän 
muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-
alueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille. (YSL 42 §) 
 
Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Toiminta on 
sijoitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön pilaan-
tumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä. 
(YSL 42 §) 
 
Ympäristölautakunnan tämän hetkisen tiedon mukaan luvan 
myöntämisen edellytykset täyttyvät. 
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Lupamääräysten perustelut  
 
Tuhkan varastointi ja hyötykäyttö  
 
Rakennettavan biopolttoaineen käsittelykentän pohjarakenteessa 
voidaan hyödyntää Tornion Voima Oy:n Röyttän voimalaitokselta 
peräisin olevaa tuhkaa, joka määrältään ja laadultaan täyttää lu-
pamääräyksissä asetetut vaatimukset. Hyödynnettävän tuhkan 
määrä ja laatu on tarpeen yksilöidä toiminnasta mahdollisesti ai-
heutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Tarkkailemalla tuh-
kan laatua varmistetaan, että tuhka soveltuu hyödynnettäväksi 
kenttärakenteessa ja että hyödynnettävä tuhka on luvan mukais-
ta. Soveltumattomia tuhkaeriä ei saa käyttää rakenteessa vaan ne 
tulee toimittaa muualle asianmukaiseen käsittelyyn. (Lupamäärä-
ykset 1 ja 2) 
 
Luvassa on tarpeen antaa määräyksiä maaperän sekä pohja- ja 
pintavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi. Biopolttoaineen käsit-
telykentän rakentamista on ohjattu siten, että sade-, valuma- tai 
pohjavedet eivät huuhtoisi rakenteessa olevaa tuhkaa ja että tuh-
kasta liukenisi mahdollisimman vähän haitta-aineita maaperään 
tai vesistöön. (Lupamääräykset 1, 3 ja 5) 
 
Tuhkan varastoinnista aiheutuvien ympäristöriskien kuten haitta-
aineita sisältävien valumavesien muodostumisen ja pölyhaittojen 
leviämisen estämiseksi tuhkan varastointia rakennuskohteessa on 
rajattu. (Lupamääräys 4) 
 
Jätelain 141 §:n mukaan jätteenkäsittelypaikalle on nimettävä 
vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä 
poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seurantaa ja tarkkailua 
varten. Vastuuhenkilön nimeäminen on tarpeen myös viranomais-
ten yhteydenpidon helpottamiseksi. Valvovalle viranomaiselle teh-
tävä ilmoitus kentän rakennustöiden aloittamisesta ja lopettami-
sesta sekä Tornion kaupungin ympäristönsuojelun kanssa sovit-
tava lopputarkastus ovat tarpeen toiminnan valvomiseksi. (Lupa-
määräykset 6-8) 
 
Päästöt ja niiden estäminen ja tarkkailu  
 
Biopolttoaineen käsittelykentän toiminnasta sekä tuhkarakentami-
sen aikaisesta tuhkan käsittelystä ja kuljettamisesta aiheutuvan 
pölyämisen estäminen on tarpeen pölyn aiheuttamien terveyshait-
tojen ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Erityisesti tuh-
kan pölyäminen voi aiheuttaa ympäristö- ja terveysriskin tuhkan 
sisältämien haitta-aineiden vuoksi. Jätelain 13 §:n mukaan jät-
teestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa tervey-
delle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden hei-
kentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityi-
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sen edun loukkausta. Toiminnan tulee perustua haittojen ennalta-
ehkäisyyn ja minimointiin. (Lupamääräykset 9-11) 
 
Tuhkan hyödyntäminen biopolttoaineen käsittelykentän raken-
teessa edellyttää, että kentän rakentamisessa noudatetaan suurta 
huolellisuutta ja varovaisuutta sen varmistamiseksi, ettei toimin-
nasta aiheudu tuhkan tai tuhkan kuormittaman veden leviämistä 
ympäristöön tai merkittävää haittaa lähistöllä asuville tai ympäris-
tölle. (Lupamääräys 12) 
 
Suotovesien määrän minimoimiseksi on tarpeen antaa määräys 
siitä, kuinka pitkään rakennettavaan kenttään saa olla sijoitettuna 
tuhkaa ilman lopullista vedenpitävää päällystettä tai muuta suoja-
usta. Tuhkarakenteen sisältävä kenttä on päällystettävä mahdolli-
simman pian tiiviillä asfaltilla. Päällystetyn kenttärakenteen hule-
vedet tulee johtaa hallitusti kenttärakenteen ulkopuolelle siten, et-
tä ne eivät aiheuta maaperän, pohjaveden tai vesistön pilaantu-
mista. Kun kentän kallistukset ja kaltevuudet suunnitellaan oikein, 
eivät sadevedet jää seisomaan kentälle eivätkä siten lisää suoto-
vesien määrää. (Lupamääräys 13) 
 
Kentältä kertyvien hule- ja suotovesien laatua tulee tarkkailla vuo-
sittain vesinäyttein lupamääräyksessä 14 määrätyllä tavalla. Mää-
räys on annettu toiminnan tarkkailua ja valvontaa varten sekä 
tuhkarakenteesta mahdollisesti aiheutuvan vesistökuormituksen 
ehkäisemiseksi. Tarkkailu on tarpeen sen todentamiseksi, että 
kenttärakenne toimii suunnitellulla tavalla, eikä kenttärakenteesta 
johdu merkittävissä määrin haitallisia aineita vesiin. Jos näin ta-
pahtuu, voi valvontaviranomainen tarvittaessa vaatia lisätarkkailu-
ja, esimerkiksi vesistöstä otettavia lisänäytteitä, tai muita vesien 
hallintaan liittyviä parannuksia. (Lupamääräykset 14 ja 15) 
 
Polttoaineiden, öljyjen tai kemikaalien säilyttämistä koskeva lu-
pamääräys on tarpeen maaperän sekä pohja- ja pintaveden pi-
laantumisen estämiseksi, sillä polttoaineiden, öljyjen ja kemikaali-
en varastointiin liittyy onnettomuuden ja ympäristövahingon vaara. 
Kyseisten aineiden varastoinnissa ympäristövahingot pystytään 
estämään ennakolta parhaiten asianmukaista tekniikkaa käyttä-
mällä. (Lupamääräys 16) 
 
Meluntorjunta  
 
Määräykset sallituista melutasoista ja toimenpiteistä melutasojen 
alentamiseksi ovat tarpeen toiminnasta lähiympäristöön aiheutu-
van melun rajoittamiseksi. Melumittaukset vaaditaan tehtäväksi 
tarpeen mukaan, jotta mahdollisessa tapauksessa, jossa epäil-
lään toiminnasta aiheutuvan melun ylittävän asetetut raja-arvot, 
voidaan toiminnan aiheuttamasta melutasosta varmistua. Erillistä 
meluselvitystä ei ole katsottu tarpeelliseksi vaatia ottaen huomi-
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oon toiminnan sijainti lähimpään asutukseen nähden sekä toimin-
nan laatu ja kesto. (Lupamääräys 17) 
 
Bioterminaalin toiminta  
 
Lupamääräyksillä pyritään hallitsemaan biopolttoaineen käsittely-
kentän ympäristövaikutuksia sekä estämään alueen roskaantu-
mista ja toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia ympäristöhaittoja. 
(Lupamääräykset 18 ja 20) 
 
Määräys ajoista, jolloin energiapuuta saa hakettaa on annettu, 
ettei toiminnasta aiheudu haittaa tai kohtuutonta rasitusta alueen 
ympäristön asutukselle. (Lupamääräys 19) 
 
Toiminnan vastuullinen hoitaminen ja toiminnan tarkkailu edellyt-
tävät, että toiminnasta vastaa ammattitaitoinen henkilö, jolta val-
vontaviranomainen saa tarvittavat tiedot toiminnasta. (Lupamää-
räys 21) 
 
Jätteet  
 
Biopolttoaineen käsittelykentän rakentamiseen toimitetut jäte-erät, 
jotka kokeiden perusteella on todettu soveltumattomiksi kentän 
rakentamiseen, tulee toimittaa käsittelypaikkaan, jolla on voimas-
sa oleva lupa kyseisen jätteen vastaanottoon. Jätteiden toimitta-
minen asianmukaiseen käsittelypaikkaan estää niistä mahdolli-
sesti aiheutuvan vesistön tai maaperän pilaantumisen riskin sekä 
estää alueelle toimitettujen puhtaiden massojen likaantumisen. 
(Lupamääräys 22) 
 
Jätteistä ei saa aiheutua roskaantumista tai ympäristöhaittoja. 
Alueelle mahdollisesti tuodut tai toiminnassa syntyneet jätteet on 
toimitettava jätelajeittain asianmukaiseen vastaanottopaikkaan tai 
muuten asianmukaisesti hyödynnettäväksi. (Lupamääräykset 22 
ja 23) 
 
Vaarallisten jätteiden varastoimista ja käsittelyä koskeva lupa-
määräys on tarpeen mahdollisen terveydelle tai ympäristölle ai-
heutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi. Haitallisten ympäris-
tövaikutusten ennalta ehkäiseminen edellyttää huolellisuutta var-
sinkin vaarallisten jätteiden varastoinnissa. Jätelain 29 § sisältää 
määräykset siitä, kenelle jätettä saa luovuttaa. Siirtoasiakirjan 
avulla voidaan valvoa vaarallisen jätteen kulkua tuottajalta käsitte-
lypaikkaan. (Lupamääräys 24) 
 
Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet  
 
Häiriö- ja poikkeustilanteita koskeva lupamääräys on tarpeen, jot-
ta tarvittavat torjuntatoimet voidaan tehdä mahdollisimman nope-
asti ja päästöt sekä ympäristölle aiheutuvat haitat jäävät mahdolli-
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simman vähäisiksi. Määräyksillä varmistetaan lisäksi tiedonkulku 
viranomaisille onnettomuustilanteessa tai tilanteessa, jossa ympä-
ristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua merkittävää hait-
taa. (Lupamääräys 25) 
 
Kirjanpito ja raportointi  
 
Kirjanpitoa ja raportointia koskevat lupamääräykset ovat tarpeen 
toiminnan valvomiseksi. Toiminnasta pidettävän riittävän yksityis-
kohtaisen kirjanpidon ja siihen perustuvan raportoinnin tarkoituk-
sena on pitää luvanhaltija ja valvontaviranomainen selvillä toimin-
nan aiheuttamasta ympäristöön kohdistuvasta kuormituksesta se-
kä sen laadusta ja laajuudesta. Raportoinnin perusteella seura-
taan ja valvotaan toiminnan lainmukaisuutta ja luvassa asetettu-
jen lupamääräysten noudattamista. (Lupamääräykset 26-28) 
 
Tuhkan tarkka sijoitusalue ja tuhkarakenteiden tarkka sijainti on 
ilmoitettava, koska kenttärakenteisiin käytetään jätettä, joka on 
jatkossa voitava paikallistaa, mikäli maa-alueen käyttötarkoitus 
muuttuu tai alueella ilmenee muusta syystä tarvetta tehdä kaivuu-
töitä. Ympäristönsuojelulain 104 §:n mukaan maa-alueen luovut-
tajan tai vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle 
käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä 
jätteistä tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohja-
veden pilaantumista. (Lupamääräys 26) 
 
Viranomaisella tulee toiminnan valvomiseksi olla tiedossaan toi-
minnan vastuuhenkilö, jolta saa tietoa toiminnasta ja sen ympäris-
tövaikutuksista. (Lupamääräys 29) 
 
Toiminnan lopettaminen tai muuttaminen  
 
Toiminnan muutoksia koskevalla lupamääräyksellä varmistetaan, 
että viranomainen voi valvoa säädösten noudattamista, jos toimin-
taa muutetaan olennaisesti. Toiminnan olennainen muuttaminen 
voi edellyttää luvan tarkistamista tai uutta ympäristölupaa. (Lupa-
määräys 30) 
 
Toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta ei saa aiheutua 
ympäristön pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa. Ympäristön-
suojelulain 90 §:n mukaan luvanvaraista toimintaa harjoittanut 
vastaa myös toiminnan päätyttyä lupamääräysten mukaisesti tar-
vittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaiku-
tusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Toiminnan lopettamisesta 
tulee tehdä ilmoitus mahdollisten erillisten lopettamiseen liittyvien 
määräysten antamiseksi. (Lupamääräys 31) 
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Jätteen käsittelytoiminnan vakuus  
 
Ympäristönsuojelulain 43a §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan 
harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, 
tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien 
toimien varmistamiseksi. Vakuuden on ympäristönsuojelulain 43b 
§:n mukaan oltava riittävä edellä mainittujen toimien hoitamiseksi 
ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten 
annettavat määräykset. (Lupamääräys 32) 
 
Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta j a sii-
hen liittyvä vakuus  
 
Ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaan lupaviranomainen voi pe-
rustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutok-
senhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätök-
sessä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimat-
ta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyt-
tävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätök-
sen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. 
 
Tuhkan hyödyntämiselle rakennettavan biopolttoaineen käsittely-
kentän rakenteissa ei ole ympäristönsuojelullisia esteitä, kun ra-
kentaminen tapahtuu lupahakemuksen mukaisesti sekä tämän 
päätöksen määräyksiä noudattaen. Täytäntöönpano ei tee muu-
toksenhakua hyödyttömäksi. Hakijan mukaan töiden aloittaminen 
ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa ei aiheuta merkittävää 
haittaa luonnolle ja sen toiminnalle [1: 1]. Hakija lisää, että töiden 
alkaessa alueella suoritetaan metsänhakkuuta, mikä on myös 
metsätaloudellisesti järkevää. Tarvittaessa alueelle tuotu tuhka 
voidaan kuljettaa muualle ja alue palauttaa ennalleen. Luvan haki-
ja on esittänyt, että toiminnan aloitus mahdollisimman pian on tar-
peen, koska kentän rakentamisen viivästyminen vuoden 2014 
puolelle aiheuttaisi toiminnanharjoittajalle taloudellista vaikeutta.  
(Lupamääräys 33) 
 
Luvan voimassaolon ja tarkistamisen perustelu  
 
Lupaviranomainen varaa mahdollisuuden luvan ja lupaehtojen 
tarkistamiseen tämän päätöksen kohdan ”Luvan voimassaolo ja 
lupamääräysten tarkistaminen” mukaisesti. Tarkistamismahdolli-
suus on tarpeen, koska lupapäätöksessä ei voida ennakoida 
kaikkia toimintaan liittyviä tapahtumia eikä siten voida kattavasti 
asettaa ehtoja toiminnalle. Lupamääräysten tarkistamista koske-
van määräyksen perusteella lupa voidaan myöntää toistaiseksi 
voimassa olevana ilman, että on tarpeen määrätä tiettyä aikaa, 
johon mennessä on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistami-
seksi. 
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  (YSL 105 §; 
YsvoT 1-3, 9-11, 13 ja 14 §) 
Tämän ympäristölupahakemuksen käsittelyyn on mennyt selvästi 
enemmän aikaa kuin ympäristölupahakemuksiin keskimäärin eli 
79 tuntia. Tämä johtuu mm. seuraavista seikoista. Ympäristölupa-
valmistelussa on selvitetty (osin hakemuksen ylimalkaisuudesta 
johtuen) ja käsitelty sekä jätteen hyödyntämiseen että biopolttoai-
neen varastointi- ja haketustoimintaan liittyviä seikkoja sekä va-
lumavesien tarkkailua. Lisäksi on käsitelty luvan hakeminen toi-
minnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta (YSL 101 §). 
Käsittelyajan perusteella ympäristöluvan käsittelymaksuksi tulisi 
79 h x 54,50 €/h = 4305,50 €. Näin suurta ympäristölupamaksua 
voidaan kuitenkin pitää kohtuuttoman suurena ottaen huomioon 
asian luonne ja suuruusluokka. Nämä huomioon ottaen ympäris-
tölupaviranomainen harkitsee kohtuulliseksi määrätä ympäristölu-
van käsittelymaksu omakustannusarvoa pienemmäksi, suuruudel-
taan 3348 €:ksi. 
 
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  (YSL 54 §; YSA 23 §) 
 
Päätös  
 
Päätös liitteineen toimitetaan hakijalle tiedoksisaantitodistuksella 
ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tavallisena 
kirjeenä. Valitusaikana päätös ilman liitteitä on nähtävillä Tornion 
kaupungintalon ala-aulassa sekä internetissä Tornion kaupungin 
sivuilla. 
 
Tieto päätöksestä  
 
Tieto päätöksestä annetaan Tornion kaupungin ilmoitustaululle 
julkipantavalla kuulutuksella. 
 
MUUTOKSENHAKU  (YSL 96 §, HlkL 14 §) 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 96 
§:n mukaisesti valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskir-
jelmä on toimitettava Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristö-
lautakunnalle. Valitusaika päättyy 21.11.2013. Päätökseen liite-
tään valitusosoitus. 
 
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, 90, 96, 97, 101, 
104 ja 105 § 
Ympäristönsuojeluasetus (YSA) 169/2000: 1, 7, 16-19, 23, 30 ja 
37 § 
Jätelaki (JL) 646/2011: 5, 6, 8, 12, 13, 15-17, 28, 29, 31, 72, 118-
122 ja 141 § 
Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL) 26/1920: 17 § 
Hallintolaki (HL) 434/2003: 5, 43-45, 47 ja 54 § 
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Hallintolainkäyttölaki (HlkL) 586/1996: 14 § 
Valtioneuvoston asetus (VNA) eräiden jätteiden hyödyntämisestä 
maarakentamisessa 591/2006 
Valtioneuvoston asetus 403/2009 
Valtioneuvoston asetus (VNA) jätteistä 179/2012: 11-13 § 
Valtioneuvoston päätös (VNp) melutason ohjearvoista 993/1992: 
2 § 
Valtioneuvoston asetus (VNA) ilmanlaadusta 38/2011: 4 § 
Perämeren jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset (JHM) 
30.4.2013 
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, Tornion, Keminmaan ja 
Tervolan ympäristölautakunta 18.1.2011 (YsvoT): 1-3, 9-11, 13 ja 
14 §) 
Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan johto-
sääntö 14.6.2010 (YltkJohtos): 9 § 
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