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_______________________________________________________________________ 

 

Toimipisteet:    
Tornion kaupunki Kemin kaupunki Keminmaan kunta Simon kunta Tervolan  kunta 
Suensaarenkatu  4 Valtakatu 26 Kunnantie 3 Ratatie  6 Keskustie 81 
95400 TORNIO 94100 KEMI 94400 KEMINMAA 95200 SIMO 95300 TERVOLA 
Puhelin ja sähköposti :  (016) 43211   etunimi.sukunimi@tornio.fi 

 

VELJEKSET VAARA  OY:N YMPÄRISTÖLUPA  MEKAANISEEN PUUNJALOSTUSTOI-
MINTAAN (SAHAUS, HÖYLÄYS, MÄÄRÄMITTAKATKAISU JA PINTAKÄSITTELY TER-
VOLAN KUNNAN LAPINNIEMEN KYLÄSSÄ, TILALLA PUUHALA 845-402-9-275 
 

Valmistelija ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää: 
 

ASIA 
Veljekset Vaara Oy hakee ympäristölupaa tukinlakitteluun, saha-
ukseen, höyläykseen, määrämittakatkaisuun ja pintakäsittelyyn. 
 

HAKIJA 

Veljekset Vaara Oy 

 Viiantie 70B 

 95300 Tervola 

 Liike- ja yhteisötunnus:  0416707-8 
 
Yhteyshenkilö 
Jussi Vaara 0400 393072 

 jussi.vaara@veljeksetvaara.fi 
 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
Veljekset Vaara Oy harjoittaa mekaanista puunjalostusta Tervo-
lassa tilalla 845-402-9-275, osoitteessa Viiantie 70B 

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §  1f-kohdan mukaan tulee saha-
laitoksella, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 20 000 m

3
 

vuodessa sahatavaraa, olla ympäristölupa. Ympäristöluvan tarkis-
taminen katsottiin aiheelliseksi, koska toiminnassa on tapahtunut 
muutoksia. 
 
Alueelle on rakennettu uusi saha kuorimoineen. Höyläyskapasi-
teettia on lisätty merkittävästi. Vanha höylä, jonka tuotantokapasi-
teetti on 24 000m

3
 vuodessa (kolmessa vuorossa työskenneltä-

essä*), on edelleen käytössä. Uuden höylän tuotantokapasiteetti 
on  60 000m

3
 vuodessa (kolmessa vuorossa työskenneltäessä). 

Maalaukseen käytetään laajennuksen jälkeen vesiohenteisia 
maaleja noin 70 000 litraa vuodessa. Alueelle on rakennettu ka-
navakuivaamo vanhan kanavakuivaamon lisäksi. Kahden kana-
vakuivaamon yhteenlaskettu kapasiteetti on   58 000 m

3
 vuodes-

sa. Viiden vanhan kamarikuivaamon kapasiteetti on yhteensä 
25 000 m

3
 vuodessa. 

 
 

mailto:jussi.vaara@veljeksetvaara.fi
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 ASIAN VIREILLETULO 
Ympäristölupa on tullut vireille 17.09.2013 Jussi Vaaran  allekir-
joittamalla ympäristölupahakemuksella  [1]. 

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
Ympäristönsuojeluasetuksen 7 § 1a- kohdan mukaan lupahake-
muksen mukaisen toiminnan lupaviranomaisena toimii kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen, jona Tervolan kunnassa toimii 
Meri-Lapin ympäristölautakunta. 

 Asian ratkaisee ympäristönsuojelulain (527/2014) 229§:n  mukai-
sesti Meri-Lapin ympäristölautakunta. 

   

 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, ALUEEN KAAVOITUSTILAN-

NE 
Tervolan kunnan tekninen lautakunta on myöntänyt sahalaitoksen 
toiminnalle ympäristöluvan 27.06.2005 **). 
 
Tervolan kunnan Kemijokivarren  osayleiskaavassa  on alue mer-
kitty teollisuus- ja varastoalueeksi . Alueella voimassa olevassa 
asemakaavassa sahan toiminta-alue on merkitty teollisuus- ja va-
rastorakennusten korttelialueeksi. 

 

TOIMINNAN SIJAINTI JA SEN YMPÄRISTÖ 
Toiminta sijaitsee Viian teollisuusalueella. Suurin osa toiminnoista 
sijaitsee luokitellulla Kaitaharjun pohjavesialueella. Alueen välit-
tömässä läheisyydessä  ei ole vesistöjä. Teollisuusalueen lähei-
syydessä ei ole suojelualueita. Alueen pohjoispuolella on jonkin 
verran asutusta. 

 Lapin POSKI-hankkeen [5] yhteydessä selvitettiin vuoden 2014 
aikana Kaitaharjun pohjavesialue B:n (1284516) harjuselännettä. 
Tehdyn selvityksen perusteella alue suositellaan poistettavaksi 
pohjavesiluokituksesta riittämättömän muodostumis- ja varastoin-
tipotentiaalin vuoksi. 

 

TOIMINTA 

Yleiskuvaus  
Veljekset Vaara Oy valmistaa puutavaratuotteita kuusi- ja mänty-
tukeista ja muilta sahoilta tulevasta raakasahatavarasta jatkoja-
lostamalla sitä. Tuotteiden valmistusvaiheisiin kuuluu tukkien lajit-
telu, kuorinta, sahaus, kuivaus, kuivahalkaisu, höyläys, maala-
us/jatkojalostus ja paketointi. 

 Laitoksen toiminta-aika on 24h/vrk.**) 
 

Raaka-aineet, tuotteet ja polttoaineet 
 Puunjalostuksessa käytetään raaka-aineena kuusi- ja mäntytuk-

keja seuraavasti : 
  Kuusitukki 60 000 m

3
.  

  Mäntytukki 100 000 m
3
.   

 Tukkitoimitusten mukana tulee kuitupuuta n. 5000 m
3
/vuosi, joista 
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suurin osa sahataan. 
 Puutavaraa ostetaan myös sahatavarana, höylätavarana ja pai-

nekyllästettynä puutavarana yhteensä n. 40 000 m
3
/vuosi. 

 Puutavaran pohjamaalauksessa käytetään vesiohenteista teolli-
suusmaalia (Teknol 1881/1881) 44 000 l/vuosi. Puutavaran väli-
maalauksessa käytetään vesiohenteista teollisuusmaalia (Nordica 
Eko) 6500 l/vuosi. 

 Sahauksessa käytetään terien voiteluaineita seuraavasti : Biosafe 
Boem Saw Oil (12 000 l/vuosi) ja Biosafe Band Saw Oil (600 l/v). 

  
 Pyöräkuormaajissa käytetään polttoaineita 112 069 l/vuosi. Voite-

luaineita kuluu  1200 l/vuosi. Ketjujen ja johteiden voitelussa käy-
tetään bio-öljyä ( Kevol 68) 6800 l/ vuosi. Öljy imeytyy purun se-
kaan. 

 Tervolan Vesi Oy toimittaa vettä n. 1400 m
3
/ vuosi. Sähköenergi-

an kulutus on 5000 MWh vuodessa. 
 Tuotannon yhteydessä syntyy vuosittain sahauksessa ja höyläyk-

sessä sivutuotteita seuraavasti : 
 

  Kuori  18 000 k-m
3
, biopolttoaine, varastoi-

daan siiloon ja asfaltin päälle. 
  Sahanpuru 15 000 k-m

3
, biopolttoaine, varastoi-

daan siiloon. 
  Selluhake 30 200 k-m

3
, varastoidaan siiloon. 

  Tasaamohake  2 000 k-m
3
, biopolttoaine, varastoi-

daan asfaltin päälle. 
  Kutterinpuru  4000 k-m

3
, biopolttoaine, varastoi-

daan siiloon. 
 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 
 Hakemuksen mukaan toiminta on hyvin ympäristöystävällistä. 

Raaka-aineena käytetään luonnon puuta. Siitä syntyvät tuotteet 
ovat kaikki käytettävissä. Tuotantoprosessissa ei käytetä ympäris-
tölle vaarallisia myrkkyjä ja kyllästeitä. 

 

Päästöt ilmaan  
Hakemuksen mukaan tuotantolaitokselta tulevat savukaasut on 
mitattu 22.4.2008. 

Melu 
Hakemuksessa viitataan alueella tehtyyn meluselvitykseen. Ky-
seisen selvityksen on tehnyt Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 
vuonna 2005. 

 Selvityksen johtopäätöksissä todetaan :” Insinööritoimisto Paavo 
Ristola on selvittänyt Tervolan kunnassa Viian teollisuusalueen 
melua. Alueella sijaitsee kaksi puunkäsittelyä tekevää yritystä. 
Mittauksia tehtiin neljässä mittauspisteessä kaavoitusalueella ja 
sen ympärillä. 

 Mittausten aikana puunkäsittelylaitokset olivat normaalitoiminnas-
sa. sääolosuhteet olivat mittausten aikana kohtalaiset. Mitatut 
melutasot olivat 39-52 dB(A). Melutaso alittaa päiväajan ohjear-



4(14) 

vot. Kaavoitusalueen ulkopuolella sijaitsevissa mittauspisteissä 
melutaso vaihteli 39-43 dB(A):n välillä, joka alittaa myös yöajan 
ohjearvot.” 

 Hakemuksen mukaan koneita ja laitteita on uudistettu ja ne ovat 
äänettömämpiä entisiin verrattuna. 

 Hakija on toimittanut 02.02.2015 päivätyn , Ramboll Finland Oy:n 
15.-16.10.2014 tekemän meluselvityksen. Selvityksessä, sen tu-
losten tarkastelussa todetaan: ”Veljekset Vaara Oy:n lähiympäris-
tössä 15.-16.10.2014 suoritettujen ympäristömelumittausten tu-
losten ja havaintojen perusteella sahalaitoksen toiminnasta aiheu-
tuvat keskiäänitasot alittavat ympäristöluvan mukaiset päivä- ja 
yöajan raja-arvot mittausepävarmuudet huomioiden. Päiväaikai-
set toiminnasta aiheutuvat keskiäänitasot mittauspisteissä olivat 
välillä 40…49dB (raja-arvo 55dB) ja yöaikaiset keskiäänitasot vä-
lillä 39…43 (raja-arvo 50dB). Toiminnan aiheuttama melu kuului 
mittauspisteisiin tasaisena huminana, kumahduksina ja yksittäisi-
nä kolahduksina.” 

  

Jätteet 
 Sivutuotteiksi luokiteltavat puunkuori, sahanmuha ja höylänpuru 

hyödynnetään energiantuotannossa. Niin ikään sivutuotteeksi lu-
ettava sahahake hyödynnetään edelleen metsäteollisuuden raa-
ka-aineena. 

 Lämpölaitoksella muodostuva tuhka (180 i-m
3
) hyödynnetään ha-

kemuksen mukaan sahan piha-alueen rakentamisessa. 
  
 Pakkausmuovia ja sidontapanieria syntyy n. 12 t/vuosi. Ne paala-

taan ja noudetaan kierrätykseen *. Muodostuva teräsnauha silpu-
taan ja toimitetaan metallien kierrätykseen. Jäteöljyt kerätään sul-
jettuun astiaan ja toimitetaan Ekokemille. 

 Tyhjät maalikontit palautetaan maalitehtaalle uudelleen käytettä-
väksi. Tyhjät maalipurkit pestään ja ne toimitetaan metallinkerä-
ykseen. Vedestä erotettu maalijäte (120 kg/ v) tiivistetään kiinte-
äksi möykyksi, joka poltetaan omassa lämpölaitoksessa. 

 Jätehuollosta on sopimus kuljetusliikkeen kanssa. 
 

Tiedot vedenhankinnasta ja –käytöstä 
Vesi hankitaan kunnalliselta vesilaitokselta. Kiinteistö on liittynyt 
kunnalliseen viemäriin. 
Lämmöntuotannon harmaavesi ( 500 m

3
/ vuosi) johdetaan viemä-

riverkkoon. Kuivaamoiden sulamis- ja kondenssivedet  ( 1000 m
3
/ 

vuosi) johdetaan vesistöön. Sosiaalitilojen jätevedet (500 m
3
/ 

vuosi) johdetaan viemäriverkkoon. Maalaamon jätevedet (150 m
3
/ 

vuosi) johdetaan viemäriverkkoon. Koneiden pesuvedet (20 m
3
/ 

vuosi) johdetaan vesistöön. Alueen sade- ja sulamisvedet (50 000 
m

3
/ vuosi) johdetaan vesistöön. 
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Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta 
Hakemuksen mukaan toiminta edustaa viimeisintä tekniikkaa ja 
on energiatahokas. 

  

Käyttö- ja päästötarkkailu  
 Hakemuksessa ei esitetä päästötarkkailua. Tuotantolaitoksen 

laitteille ja pyöräkuormaajille on huolto-ohjelma, jonka mukaan 
laitteet huolletaan ja niiden kuntoa seurataan. 

 

 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 
Lupahakemuksesta on kuulutettu 10.10.-11.11.2013 Tervolan 
kunnan ilmoitustaululla ja internetissä Tervolan kunnan sivuilla. 
Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Tervolan kunnanvirastos-
sa samana aikana. Hakemuksesta on ilmoitettu Jokiposti-
lehdessä 10.10.2013. Hakemuksesta on annettu 07.10.2013 lä-
hetetyillä saantitodistuskirjeillä tieto naapureille  : Vaaran Aihkita-
lot Oy, Tervolan kunta, Vaara Jorma, Vaara Matti, Kähkölä Veik-
ko, Ruikka Hannu Erkki, Ruikka Kaarina Linnea, ja Aho Seppo. 

 

Tarkastus kiinteistöllä 
Alueella suoritettiin katselmus 12.02.2014, jonka yhteydessä tu-
tustuttiin laitoksella ympäristömelua synnyttäviin kohteisiin. Kat-
selmukseen osallistuivat Jussi Vaara ja Aapo Mäenpää. 

 

Lausunnot ja muistutukset.  
Hakemuksesta pyydettiin lausunto terveystarkastaja Jukka Timo-
selta. Alueen pohjavesiolosuhteista on pyydetty Lapin ELY-
keskuksen kannanottoa sähköpostitse 27.01.2014.  

 Kts. Toiminnan sijainti ja sen ympäristö  
  
 Hakemuksesta jätettiin kolme muistutusta : 

 Juhani Ulkuniemi (saap. 17.10.2013) : 
 ”Omakotitaloni Tervolassa tontilla Lapinniemi Jurvanoja 9:200 

sijaitsee lähietäisyydellä (noin 500 m) Veljekset Vaara Oy:n sa-
hasta. 

 Sahauksen toiminnan tehostaminen vuosien varrella on lisännyt 
lähiasukkaille häiritsevää melua. Saha-alueella ajoittainen moot-
toriurheilun harrastus lisää häiritsevää melua.” 

 

 Nimim. Meteliin kyllästynyt (saap. 18.10.2013) 
 ”Valituslauselma? Vaaran Saha ja Höylästä. Melu saastetta aa-

muvarhaisesta iltamyöhään. Sairaita ihmisiä tarvii yörauhan.” 
 

 Kari Kontiokoski (saap.24.10.2013) 
 Joukko Kiviahon asukkaita on lähestynyt minua Vaaran Sahalta 

kuuluvan häiritsevän melun vuoksi. Melu on huomattavan kova ja 
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kuuluu asuntoihin sisälle. Valituksia on tullut sekä rivitaloasukkail-
ta, että omakotiasujilta. 

 Toimenpiteenä toivottaisiin rajoitusta melua aiheuttavien toiminto-
jen tekemiseen sahalla, rajoituksella tarkoitetaan tiettyä kellonai-
kaa, jolloin desibelien pitäisi olla inhimillisellä tasolla esim. klo 
22.oo, jotta asukkaiden yörauha ei häiriintyisi.” 

  

 Hakijan vastine 
Hakijalle varattiin tilaisuus antaa vastineensa muistutuksiin 
13.12.2013 mennessä. Hakija antoi seuraavan vastineen 
5.12.2013  : 

 ”Veljekset Vaara Oy:llä on voimassa oleva ympäristölupa. Lupa 
on myönnetty ympärivuorokautiseen toimintaan. 

 Teollisuusalueella on tehty Tervolan kunnan toimesta melumitta-
us 14.1.2008. Mittauksen teki Ramboll Analytics Oy. Raportin 
mukaan mitatut keskiäänitasot olivat yöllä 27…37dB ja aamulla 
32…46dB. Mittaustulosten perusteella sekä päivä- että yöajan 
ohjearvot alittuvat kaikissa mittauspisteissä. 

 Mittauksen jälkeen yhtiö on laajentanut rakennuskantaansa. On 
rakennettu uusi 4 MW lämpölaitos. Se ei lisää häiritsevää melua 
ympäristöön. Toinen merkittävä on uusi höyläämö ja keräilyhalli. 

 Molemmat rakennukset ovat muiden rakennusten suojassa suh-
teessa asutukseen. Lisäksi nämä laitokset tuottavat vähemmän 
ympäristöön tulevaa äänimelua. Muuta toimintaa ei ole tullut lisää. 

 Tervolan kunta rakentaa parhaillaan uutta tieyhteyttä Lehmikum-
mun tiehen kaavan mukaisesti. Tämä uudistus tulee jakamaan 
rekkaliikennettä kahteen suuntaan ja vähentää ajoneuvoista läh-
tevää melua suhteessa nyt lähimpiin asutuksiin. 

 VASTINEET HUOMAUTUKSIIN: 

1. Nimim. Meteliin kyllästynyt : 
Nimettömänä tehty huomautus on mitätön virallisessa asian 
valmistelussa. Käsittelyssä tämä valitus pitää jättää huomiotta. 

2. Kari Kontiokoski : 
Hänellä ei ole asukkaiden antamaa valtakirjaa hoitaa asiaa. 
Käsittelyssä tämä pitää jättää huomiotta. 

3. Juhani Ulkuniemi : 
Huomautuksessa viitataan moottoriurheiluun. Yhtiömme toi-
mintaan ei kuulu moottoriurheilu. 

Häiritsevä melu. Toimintamme volyymi ei ylitä voimassa olevan 
ympäristöluvan määriä. Alueella on tehty melumittaukset 
14.1.2008. raportin mukaan melu alittaa raja-arvot. Ei aiheuta 
mielestämme toimenpiteitä.” 

  

VIRANOMAISEN RATKAISU 
Ympäristölautakunta on tutkinut hakemuksen ja myöntää Veljek-
set Vaara Oy:lle ympäristöluvan hakemuksen mukaiseen puunja-
lostustoimintaan tilalla Puuhala 845-402-9-275.Toimintaa tulee 
harjoittaa hakemuksessa esitetyn mukaisesti, kuitenkin noudatta-
en seuraavia lupamääräyksiä. 
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LUPAMÄÄRÄYKSET 

  

1. Toiminnan sijoittuminen 
 
Tuotantotoiminnan tulee sijoittua hakemuksen mukaisesti 
tilalle 845-402-9-275 Puuhala.  
Alueella  sahattavan puutavaran määrä voi olla enimmillään 
160 000 m

3
/v.  

Alueella olevan biopolttoainetta käyttävän kattilalaitoksen 
enimmäisteho saa olla enimmillään 4.0 MW. 

 

2. Päästöt ilmaan 
 Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta pölyhaittaa. Tei-
den ja muiden kulkualueiden pölyämistä on tarvittaessa es-
tettävä. Purunpoistojärjestelmät on pidettävä kunnossa ja 
niiden toimintaa on säännöllisesti tarkkailtava.  
Toiminnan aiheuttama hiukkaspitoisuus ei saa lähimmissä 
altistuvissa kohteissa kokonaisleijuman osalta ylittää pitoi-
suutta 0,4 mg/m

3
 toiminta-aikana määritettyjen kahden tun-

nin ajanjaksojen keskiarvona. Lupaviranomainen voi tarvit-
taessa määrätä luvan saajan selvittämään laitoksen toimin-
nasta aiheutuvat pölyhaitat lähimmissä altistuvissa kohteis-
sa. (YSL 4, 5, ja 43 §; NaapL 17 §) 
 

3.  Melu 
 Toiminnan johdosta ekvivalenttimelutaso ei saa ylittää klo 
7 – 22 välisenä aikana minään kuuden tunnin jaksona ar-
voa 55 dBA eikä klo 22- 7 arvoa 50 dBA minkään asumi-
seen käytettävän kiinteistön pihalla. Tarpeeton melu on es-
tettävä. 
Tukinlajittelulaitoksen kuljettimet on huollettava ja pidettävä 
toimintakunnossa niin, että laitoksen melutaso pysyy mah-
dollisimman alhaisena. 

Jos on aihetta epäillä, että toiminnasta aiheutuu nämä raja-
arvot ylittävää melua, toiminnanharjoittajan on varmistettava 
melutaso melumittauksin. Mittausten tekijällä tulee olla riittä-
vä kokemus ja asiantuntemus melumittauksista. Valvontavi-
ranomainen voi antaa täsmentäviä määräyksiä melumitta-
uksista. (YSL 4, 5, 43, 46, 83 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992) 
 

4. Jätteet ja niiden käsittely sekä hyödyntäminen 

 
 Maalijätteet, jäteöljyt, kiinteät öljyiset jätteet ja muut vaaral-
liset jätteet on kerättävä kukin jätelaji sille merkittyyn 
omaan, tiiviiseen astiaansa. Kaikkien vaarallisten jätteiden 
varastointi on tehtävä tiivispohjaisessa, reunakorokkein va-
rustetussa, katetussa varastossa, niille selvästi merkityssä 
paikassa, erillään muista jätteistä. Varaston pohjan ja reu-
nakorokkeiden tulee toimia altaana, joka estää vaarallisten 
jätteiden pääsyn maaperään, jos jätteen astiaan tulee vuo-
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to. Vaaralliseen jätteeseen ei saa sekoittaa muuta ainetta 
eikä eri vaarallisten jätteiden laatuja saa sekoittaa keske-
nään. Vaaralliset jätteet on toimitettava asianmukaisen lu-
van saaneelle vastaanottajalle. Toimitettaessa vaarallisia 
jätteitä niiden vastaanottajalle on huolehdittava siitä, että 
jätteet on pakattu ja merkitty asianmukaisesti sekä tehtävä 
siirtoasiakirja. (YSL 4, 7, 8, 43 , 45 §, JL 6, 13, 15, 16, 17, 
20, 29 ja 120 §, JA 24 §, JHM 17-19 §) 
 
 Toimintaa tulee harjoittaa siten, että jätettä syntyy mahdol-
lisimman vähän. Jätteistä ei saa aiheutua epäsiisteyttä eikä 
haittaa ympäristölle tai terveydelle. Hyötykäyttökelpoiset jät-
teet on kerättävä erilleen ja toimitettava kyseisen jätelajin 
keräyspisteeseen tai muuten asianmukaisesti hyödynnettä-
väksi. Jätehuollossa tulee noudattaa Tervolan kunnassa 
voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä. Vain hyötykäyttöön 
kelpaamattomat jätteet voidaan toimittaa kaatopaikalle, mi-
käli ne eivät ole vaarallisia jätteitä.  

Polttokelpoisen muun kuin puhtaan puujätteen polttaminen 
on sallittua vain laitoksessa, jolla on lupa vastaanottaa em . 
jätettä. Jätteiden avopoltto on kiellettyä. (YSL 4, 43, 45 §, JL 
4, 6, 13 ja15- 17§ , JHM 3-5, 9, 11, 26, 27 §) 
Lämpölaitoksen tuhka tulee hyödyntää maanparannusai-
neena tai lannoitteena, mikäli tuhka täyttää hyötykäytölle 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Mikäli tuhkaa on tar-
koitus sijoittaa varastoalueiden maarakenteisiin, tulee siitä 
tehdä MARA-asetuksen (591/2006) mukainen ilmoitus Lapin 
ELY-keskukselle. Mikäli hyötykäyttömahdollisuutta ei ole tai 
tuhka ei täytä hyötykäytölle asetettuja vaatimuksia, voidaan 
tuhka sijoittaa Valtioneuvoston päätöksen (331/2013) mu-
kaisesti testattuna kaatopaikalle, jolla on lupa vastaanottaa 
kyseistä jätettä. 
 

5. Päästöt maaperään ja pohjavesiin 
 Toiminnasta ei saa aiheutua maaperän, pintavesien tai poh-
javeden pilaantumisvaaraa, terveydellistä haittaa tai muuta-
kaan kohtuutonta rasitusta ympäristölle. (YSL 4-8, YSA 19 §) 
 
 Polttoaineiden ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden 
pääsy maaperään sekä pohja- ja pintavesiin on estettävä te-
hokkaasti. (YSL 4, 7, 43 ja 45 §, JL 13 §) 
 Koneiden ja laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava. Öl-
jyä tai muuta haitallista kemikaalia vuotavien autojen ja työko-
neiden käyttö on kielletty. (YSL 4, 5, 7, 8 ja 43 §) 
Asfalttipihoilta tulevat hulevedet on johdettava maastoon niin, 
ettei niistä aiheudu naapurikiinteistöllä vettymishaittaa. (YSL 4, 
5, 7, 8, 43 §) 
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6.       Häiriötilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen 

  
Jos tapahtuu öljy- tai muu kemikaalivuoto tai muu ympäristön 
pilaantumisen vaaraa aiheuttava tapahtuma (kuten melua tai 
muuta päästöä ympäristöön lisäävä häiriö), on välittömästi 
ryhdyttävä torjuntatoimenpiteisiin, joilla vaara pilaantumisen 
leviämisestä saadaan poistettua. Häiriöstä johtuvaa päästöä 
aiheuttava toiminta on keskeytettävä heti ja häiriö on korjatta-
va ennen toiminnan jatkamista. Jos toiminnanharjoittaja ei ky-
kene varmuudella itse torjumaan maaperän tai pohjaveden pi-
laantumista, tulipaloa tai muuta vaaratilannetta, sen on häly-
tettävä pelastuslaitos apuun. Mahdollisimman pian eli viimeis-
tään heti välittömien torjuntatoimenpiteiden jälkeen häiriöstä, 
pilaantumisesta tai sen vaarasta on ilmoitettava valvontavi-
ranomaiselle ja Tervolan ympäristönsuojelulle (puh. 040 
7555891 tai 050 566 4195). Puhelinnumerot pelastuslaitoksel-
le ja ympäristöviranomaiselle on oltava esillä toiminta-alueella 
niin, että nopea tiedottaminen näille onnistuu. Mahdollisten 
palonalkujen sammuttamista varten on oltava saatavilla sam-
muttimet, joiden toiminta on varmistettu. (YSL 4, 5, 7, 8, 43, 
76 §) 
 

7. Muu rasitus ympäristölle sekä paras käyttökelpoinen 

tekniikka 
 Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta rasitusta ympäristöl-
le. Jos toiminnasta tehdään perusteltavissa olevia valituksia 
valvontaviranomaiselle, 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 §) 
 
Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvien 
tekniikoiden kehittymistä ja otettava niitä soveltuvin osin käyt-
töön, jos näin voidaan vähentää ympäristön pilaantumisen 
vaaraa. (YSL 3-5, 42 ja 43 §, YSA 37 §) 
 

8. Tarkkailu ja raportointi 
 
 (YSL 43 ja 83 §) 
 
 Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa toiminnasta. Kirjan-
pidosta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot: 
- laitoksen tuotantomäärät, työskentelyajat 
- päästöihin vaikuttavat huoltotoimet  
- jätteen määrä, kuvaus jätelajista sekä niiden kuljettajat, toi-
mituspaikat ja –ajat,  
- vaarallisen jätteen määrä, jäteluettelon mukainen jätteen ni-
mike ja kuvaus jätelajista sekä olennaiset tiedot jätteen omi-
naisuuksista ja koostumuksesta, vaarallisen jätteen pääasialli-
set vaaraominaisuudet sekä jätteen vastaanottajan ja kuljetta-
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jan nimi ja yhteystiedot sekä jätteen käsittelytapa, 
- tiedot häiriö- ja onnettomuustilanteista sekä niihin liittyvistä 
toimenpiteistä. 
 
Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava vuosittain maaliskuun 
loppuun mennessä valvontaviranomaiselle. Kirjanpito on pyy-
dettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Kirjanpito on säi-
lytettävä vähintään 10 vuotta. (YSL 4, 5, 43, 46, 83 §, JL 12, 
118, 119, 120, 122 §, JA 22 §) 
 

9 . Muut määräykset 
Henkilökunta ja alueella toimivat urakoitsijat tulee perehdyttää 
tämän ympäristöluvan ehtojen sekä poikkeuksellisten tilantei-
den varalle. Henkilökunnan käytössä tulee olla riittävät laitosta 
koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet kohteista, jotka on säännölli-
sesti tarkastettava turvallisen käytön varmistamiseksi. (YsL 
43§, YsA 19§) 
 

10. Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 
 Mikäli toimintaa aiotaan muuttaa olennaisesti, toiminnanhar-
joittaja vaihtuu tai toiminta aiotaan lopettaa, on siitä ilmoitetta-
va valvontaviranomaiselle hyvissä ajoin ennen muutoksen ta-
pahtumista. Yllättäen sattuvasta muutoksesta on ilmoitettava 
viimeistään sen tapahtuessa. (YSL 43, 46, 81 ja 83 §, YSA 30 
§, JL 122 §) 
 
 Luvan mukaisen toiminnan päätyttyä lupa-alue tulee siistiä ja 
mahdollisesti pilaantunut maaperä tulee puhdistaa. Toiminnan 
lopettamien yhteydessä tulee toiminnanharjoittajan pyytää 
ympäristötoimelta lopputarkastusta. (YSL 4, 5, 7, 43, 83 §, JL 
13 §, JA 13 §) 
 
 

 

RATKAISUN PERUSTELUT 
 

Lupaharkinnan perusteet 
Ympäristölautakunta katsoo, että tämän hetkisen tiedon mukaan 
alueella harjoitettu puunjalostustoiminta täyttää ympäristönsuoje-
lulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaati-
mukset ja toiminnassa voidaan noudattaa, mitä luonnonsuojelu-
laissa säädetään. Edellä mainitun perusteella ympäristölupa 
myönnetään. (YSL 41 §) 
 

 Vastaus yksilöityihin muistutuksiin ja vaatimuksiin: 
  
 Juhani Ulkuniemen muistutukseen todetaan seuraavaa :  Alueella 

tehtyjen meluselvitysten (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 2005 
[2], Ramboll Analytics Oy 2007 [3] ja Ramboll Finland Oy 2014 
[4]) mukaan keskiäänitasot eivät ylitä muistuttajan kiinteistöä lä-
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hellä olevassa mittauspisteessä 6, eikä muissakaan mittauspis-
teissä ohjearvon ylitystä päivä- tai yöaikaan. Lupaviranomainen 
on huomioinut toiminnasta aiheutuvan melun lupaehdoissa ilme-
nevällä tavalla. 
 
Kari Kontiokosken muistutukseen todetaan, että tehtyjen me-
luselvitysten [2], [3] ja[4] mukaan ympäristömelu jää alle sekä 
päivä- että yöaikaisten ohjearvojen. Lupaviranomainen on huomi-
oinut toiminnasta aiheutuvan melun lupaehdoissa ilmenevällä ta-
valla. 
 

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 vesistön pilaantumista, erityisten luonnonolosuh-
teiden huonontumista taikka vedenhankinnan vaarantumista toi-
minnan 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 - 7 on annettu, jotta toiminnasta ei aiheutuisi mer-
kittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai terveyshaittaa 
ja jotta ympäristön pilaantumisvaaraa ehkäistäisiin mahdollisim-
man tehokkaasti. 
 
Määräykset 5 ja 6 on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesi-
en suojelemiseksi. Toiminnanharjoittaja on vastuussa maaperän 
ja pohjaveden saastumisesta.  

 
Määräykset 5 ja 6 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 3 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-
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toimia tai muuttaa toimintaa muutoin. 

 
Häiriötilanteita koskeva määräys 6 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. Luvan voimassaoloaikana tekniikka voi 
kehittyä ja luvanhaltija on velvollinen ottamaan käyttöön parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa lupamääräyksistä huolimatta (määräys 
8). 
 
Määräys 8 tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on tarpeen 
toiminnan valvomiseksi. Toiminnanharjoittajan ja viranomaisen on 
pystyttävä olemaan selvillä siitä, että laitos toimii, kuten on tarkoi-
tettu ja ilmoitettu, sekä toiminnan aiheuttamista mahdollisista hai-
toista ja vaaroista, jätteistä sekä säädösten noudattamisesta. Vi-
ranomaisella tulee toiminnan valvomiseksi olla tiedossaan toimin-
nan yhteyshenkilö, jolta saa tietoa toiminnasta ja sen ympäristö-
vaikutuksista.  
 
Määräyksessä 8 on luvassa määritellylle kirjanpidolle määrätty 
pitkä säilytysaika, jotta siinäkin tapauksessa, että vasta myö-
hemmin huomataan toiminnan aiheuttaneen pilaantumista, olisi 
tallella tietoja, joiden perusteella toimintaa ja sen mahdollisesti ai-
heuttamaa pilaantumista voitaisiin arvioida. 
 
Luvan haltijan on ilmoitettava olennaisesta muutoksesta hyvissä 
ajoin ennen muutosta valvontaviranomaiselle ja Tervolan ympä-
ristönsuojeluviranomaiselle, jotta voidaan arvioida muutoksen ai-
heuttamat ympäristövaikutukset sekä ympäristöluvan muutostar-
ve (määräys 10).  
 
Määräys 10 on annettu, jotta voidaan valvoa, että toiminnasta ei 
sen lopettamisen jälkeenkään aiheudu haittaa ympäristölle. 
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 PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKIS-

TAMINEN 

 

Päätöksen voimassaolo 
Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminta olen-
naisesti muuttuu tai laajenee, on sille haettava uusi ympäristölu-
pa. 
 

Lupamääräysten tarkistaminen 
Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä 31.03.2025 
mennessä. Hakemukseen on liitettävä meluselvitys. 
Valvontaviranomainen voi määrätä tekemään hakemuksen lupa-
määräysten tarkistamiseksi tai tarkistaa lupaehtoja, jos toiminta 
muuttuu tai jos on aihetta epäillä, että tässä luvassa annetut eh-
dot eivät ole riittävät estämään luonnon vahingollista muuttumista 
tai vaaraa terveydelle tai viihtyisyyden melkoista vähenemistä tai 
muuta näihin rinnastettavaa edun loukkausta tai jos se on tarpeen 
toiminnan tarkkailemiseksi. Ehtoja voidaan myös lieventää tai vä-
hentää, jos huomataan, että vahingolliset ympäristövaikutukset 
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 on 2510 € . 
 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös 
Päätös liitteineen toimitetaan hakijalle tiedoksisaantitodistuksella 
ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tavallisena 
kirjeenä. Tervolan kunta pitää päätöksen nähtävillä. Valitusaikana 
päätös on nähtävillä internetissä Tervolan kunnan ja Tornion 
kaupungin sivuilla ilman liitteitä. 
 

Tieto päätöksestä 
Tieto päätöksestä annetaan Tervolan kunnan ilmoitustaululle jul-
kipantavalla kuulutuksella. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan kir-
jeitse niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksen vireillä 
olosta. Ilmoituksessa mainitaan mm. paikka, jossa päätös on näh-
tävillä sekä päätöksen valitusaika. 
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MUUTOKSENHAKU 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-
oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Tornion, Keminmaan ja 
Tervolan ympäristölautakunnalle. 

Valitusaika päättyy 25.03.2015. 
Päätökseen liitetään valitusosoitus. (YSL 96 §, HlkL 14 §) 
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