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DESTIA OY:N  YMPÄRISTÖ- JA MAA-AINESLUPA KIVIAINESTEN OTTAMISEEN  JA 
MURSKAUKSEEN KIINTEISTÖLLÄ ILLINKUMPU 241-402-1-55,  KEMINMAA 
 

 
HAKIJA Destia Oy 
 Veteraanikatu 9 
 90100 OULU 

Y-tunnus: 2163026-3 
 
Yhteyshenkilö: Kimmo Hietala , 0400 289466  

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
 
Maa-aines- ja ympäristölupaa haetaan kiviainesten ottamiseen ja murskauk-
seen. Alue sijaitsee Keminmaan kunnan Illinkummussa tilalla ILLINKUMPU  
241-402-1-55. Kiinteistön omistaa Tornator Oy.  
Maa-aineslupaa ja ympäristölupaa haetaan 10 vuodeksi. 
 
Hakemus sisältää maa-aineslain 21§:n ja ympäristönsuojelulain 199§:n mu-
kaisen esityksen ottotoiminnan aloittamiseksi ennen päätöksen lainvoimaisek-
si tuloa. 
 
Päätös sisältää maa-aineslain 21§:n ja ympäristönsuojelulain 199§:n mukai-
sen ratkaisun täytäntöönpanosta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.  
 
 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
 
Maa-aineslain 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa. Ympä-
ristönsuojelulain 27 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheutta-
vaan toimintaan on oltava lupa. Ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 
kohtien 7 c ja e mukaan kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 
50 päivää, ja murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päi-
vää, ovat lupavelvollisia.  
 
Maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaan maa-ainesten 
ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupa-
hakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä 
ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana. 

 
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 
Maa-aineslain 7 §:n mukaisena lupaviranomaisena toimii Meri-Lapin ympäris-
tölautakunta (JohtoS 4 §). Ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n mukaan kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen, jona Keminmaassa toimii Meri-Lapin ympä-
ristölautakunta, ratkaisee kivenlouhimon tai sellaisen muun kuin maanraken-
nustoimintaan liittyvän kivenlouhinnan, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 
50 päivää, kiinteä murskaamon tai sellaisen tietylle alueelle sijoitettavan siir-
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rettävän murskaamon, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, 
ympäristöluvan. 
 

 
ASIAN VIREILLETULO 

 
Maa-aines- ja ympäristölupa ovat tulleet vireille 2.2.2018 päivätyllä hakemuk-
sella 

 
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
 

Alue sijaitsee maakuntakaavassa M-alueella. Alueen läheisyydessä on pieni 
muinaisjäännösalue. 

 
TOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖ 

 
Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Lähin vakituinen asutus sijaitsee n. 1,3 
km etäisyydellä ottoalueesta.  

  
 
TOIMINTA 
 

Yleiskuvaus  
Destia Oy hakee lupaa maa-ainesten otolle ja murskaukselle. Alue on vanhaa 
kiviainesten ottamisaluetta. Hakijan aikaisempi lupa (20140002), joka on 
myönnetty 16.9.2014, on umpeutunut 31.12.2017. 
Illinkummun sora-alueella murskataan alueelta otettavaa kiviainesta tie- ja 
muuhun infrarakentamiseen. Eri murskelajikkeita tuotetaan keskimäärin 27000 
tonnia, maksimissaan 270000 tonnia vuodessa. Murskauksen yhteydessä ta-
pahtuu seulonta. Lopputuotteena syntyy rakentamiseen sellaisenaan soveltu-
via murskelajikkeita tai muussa maarakentamisessa, esim. viherrakentami-
sessa hyödynnettäviä materiaaleja. 
Toiminta sijoittuu kiinteistölle Illinkumpu 241-402-1-55, jolla on jo ennestään 
tapahtunut kiviainesten ottamista ja jalostusta. Toiminta on yleensä kausittais-
ta kiviaineksen kysynnästä riippuen, mutta alueella voi olla toimintaa ympäri 
vuoden. Murskaus tehdään urakoina, yleensä yksi urakka vuodessa. Yhden 
murskausjakson kesto on yleensä 3-12 viikkoa (15-60 työpäivää). 
Murskauslaitos on siirrettävä eli laitos tuodaan alueelle jokaista toimintakertaa 
varten ja viedään pois kunkin urakan päätyttyä. Työmaa-alue pidetään siistinä 
maa-aines- ja ympäristölupien mukaisesti ja asiattomilta on pääsy alueelle 
kielletty. 
Toiminnan päätyttyä alue maisemoidaan ja siistitään viranomaislupien mukai-
sesti. Ottamistoiminnan jälkeen alue jää maanomistajan käyttöön. 
 
Ottamisalueen pinta-ala on 9,4 ha ja kaivualueen pinta-ala on 6,33 ha. Alin ot-
totaso on +22,00 (+N2000). Pohjaveden ylimmäksi korkeudeksi hakija ilmoit-
taa +20,65 (+N2000). 
Oton kokonaismäärä on 100 000m3 ja vuotuinen otto on arviolta 10 000m3. Ot-
tamisaika on 10 vuotta. 
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Hakemuksen mukaan soramurskeita tuotetaan keskimäärin 27 000 t/a. Mak-
simissaan tuotanto voi olla 270 000 t/a. 
Toiminta on suunniteltu tapahtuvaksi maanantaista perjantaihin klo 6-22 väli-
senä aikana. 
Murskaamista tapahtuu n. 600 h/a, rikotusta 100 h/a sekä kuormaamista ja 
kuljetusta 1000 h/a. 
 
Poltto- ja voiteluaineet 
Kevyttä polttoöljyä kuluu keskimäärin 22,7 t/a maksimikulutuksen ollessa 
226,8 t/a. Voiteluaineita käytetään 0,4 t/a. Poltto- ja voiteluaineet varastoidaan 
alueella.  
Energian tuotanto 
Murskaustoiminnassa tarvittava sähkö tuotetaan aggregaatilla.   
 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 
 

Päästöt maaperään ja pohjavesiin 
Hakemuksen mukaan kaikessa polttonesteiden käsittelyyn liittyvässä toimin-
nassa tiedostetaan siihen liittyvät riskit ja toimitaan sen edellyttämällä huolelli-
suudella. 
Työkoneita ei pestä eikä huolleta alueella. Alueella on aina riittävä määrä 
imeytysmattoja tms. imeytysmateriaalia. Työn aikana noudatetaan Destia 
Oy:n työ- ja ympäristönsuojeluohjeita. Alueella ei sallita öljyä vuotavien työko-
neiden ja autojen työskentelyä ja polttonesteiden varastointia. 
Alue pidetään yleisilmeeltään siistinä ja kulkuväylät esteettöminä.  
Polttonestettä kuljettavat säiliöautot ovat ADR-/VAK-hyväksyttyjä. tankkaus on 
poikkeuksetta valvottu tapahtuma. 
Murskauslaitoksen hydrauliikkaöljyt, voiteluaineet sekä jäteöljyt varastoidaan 
laitoksen mukana kulkevassa lukittavassa varastokontissa. Varastokontin poh-
ja on tiivis sekä reunoiltaan korotettu, mikä estää mahdollisten vuotojen pää-
syn maaperään. Suojausten kunto varmistetaan normaalien työmaatarkastus-
ten yhteydessä. Vuodon sattuessa ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin, joilla 
vuoto torjutaan sekä maaperä puhdistetaan. 
Kaikista ympäristövahingoista ilmoitetaan välittömästi Keminmaan kunnan 
ympäristöviranomaiselle, pelastuslaitokselle sekä Lapin ELY-keskukselle ja 
ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi. Vahinkotapa-
uksia varten Destialla on yhtenäiset toimintaohjeet ja välineistö, joiden avulla 
öljyn leviäminen estetään. 
Hakemuksen liitteenä on ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 
 
Päästöt ilmaan sekä melu ja tärinä  
Pölyn määrään ja leviämiseen vaikuttavat useat tekijät, kuten valmistettavan 
murskeen raekoko, raaka-aineen ominaisuudet, ilman suhteellinen kosteus ja 
tuuliolosuhteet. Pölyn leviämistä estetään olosuhteiden mukaan kastelemalla 
murskattavaa materiaalia ja koteloimalla laitoksen kuljettimet ja seulat. Pölyä-
mistä vähennetään myös pitämällä putoamiskorkeudet mahdollisimman pieni-
nä. Työmaateiden pölyämistä estetään tarvittaessa vedellä. Murskauslaitos si-
joitetaan mahdollisuuksien mukaan niin, että se on ympäröivää maastoa 
alempana, minkä ansiosta melun leviäminen ympäristöön on hakemuksen 
mukaan vähäistä. Toiminta ei ole jatkuvaa vaan kausiluonteista. 
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Melun syntymistä ja sen leviämistä ehkäistään eri tavoin. Melun leviämisestei-
nä toimivat sekä luontaiset maastonmuodot että ottamisessa syntyneet mon-
tun seinämät. 
Meluhaittaa vähentävät osaltaan myös kaluston säännöllinen kunnossapito ja 
huolto ja muut laitetekniset ratkaisut. 
Ajallisesti pisimpään melua lähiympäristöönsä aiheuttaa murskauslaitos. 
Murskauslaitos ja muut maa- ja kiviaineksen käsittelytoiminnot pyritään sijoit-
tamaan alueen pohjatasolle, jolloin maastomuodot  ja montun seinämät estä-
vät melun leviämisen asutuksen suuntaan. 
Hakemuksessa arvioidut päästöt ilmaan ovat: 

Parametri Päästö (t/a) 

Hiukkaset (sis. pöly) 0,007 

Typen oksidit NOx 0,048 

Rikkidioksidi (SO2) -* 

Hiilidioksidi (CO2) 70,75 

Häkä (CO) 0,011 

*) rikitön polttoaine 
 
Jätteiden ja jätevesien käsittely 
Sekajätettä syntyy 1500-3000 kg/a. Jäte kerätään murskauslaitoksen varasto-
konttiin ja toimitetaan paikallisen jätehuoltoyhtiön keräyspisteeseen. Vaaralli-
sia jätteitä (jäteöljyjä, akkuja, öljynsuodattimia jne) syntyy 300-850 kg/a. Kerä-
tään erillisiin suljettuihin, merkittyihin astioihin ja varastoidaan lukittavissa kon-
teissa. Urakoitsija toimittaa ne hyväksyttyyn keräyspisteeseen. Metalliromua 
syntyy 500-1500 kg/a. Kerätään kuormalavalle ja toimitetaan romukeräyk-
seen. 
Jätevedet johdetaan umpisäiliöihin ja toimitetaan jätevedenpuhdistamolle. 
Toiminnassa syntyy arviolta 17 400 m3-ktr pintamaata, joka käytetään luiskien 
verhoiluun. 
 
 
Vesien johtaminen 
Toiminnassa ei synny hulevesiä. Sade- ja sulamisvedet imeytyvät maaperään 
eikä merkittävää pintavaluntaa synny. 
Murskausprosessissa ei synny jätevesiä. Murskauslaitoksen sosiaalitilan käy-
mälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja viedään jätevedenpuhdistamolle. 
Vaihtoehtoisesti käytetään kuivakäymälää. Toiminnassa ei synny päästöjä 
maaperään 
 
Liikenne 
Liikenne alueelle kulkee yksityistietä Hotintielle, jota pitkin Tuhkaojantielle ja 
edelleen pohjoiseen kohti Hirmulaa maantielle 926. 

 
Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta 
Hakemuksen mukaan murskausalalle ei toistaiseksi ole laadittu yleiseuroop-
palaisia BAT-vertailuasiakirjoja. Yleisesti alan parhaana käyttökelpoisena tek-
niikkana voidaan pitää kaikkia raaka-aineiden kulutuksen ja ympäristövaiku-
tusten minimointiin tähtääviä toimia ja laitteita, kuten tuotantoprosessin opti-
mointi, pöly-, melu- ja maaperäsuojaukset, säännölliset huollot, ympäristöjär-
jestelmät ja ammattitaitoisen henkilökunnan käyttö. Kiviainestuotannon par-
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haasta käyttökelpoisesta tekniikasta julkaistu Suomen ympäristökeskuksen ja 
eri kiviainestuotannon toiminnanharjoittajien (Infra ry) Ympäristöasioiden hal-
linta kiviainestuotannossa-julkaisu, johon on koottu taustatietoa m. alan par-
haasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT). Illinkummun sora-alueen toimin-
nassa tullaan noudattamaan em. julkaisussa esitettyjä toimintaperiaatteita. 
Paikalliset olosuhteet ja toiminnan laajuus huomioon ottaen toiminnassa käy-
tetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa hakemuksen muissa kohdissa esite-
tyllä tavalla. 
 

TOIMINNAN TARKKAILU  
Laitosten toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan mm. päivit-
täinen tuotantoaika, tuotantomäärä, tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset 
ja poikkeavat tilanteet. Käyttöpäiväkirjat ovat pyydettäessä valvontaviran-
omaisten nähtävissä. 
 

VARAUTUMINEN POIKKEUKSELLISIIN TILANTEISIIN 
 
Hakemuksessa ei ole esitetty suunnitelmaa poikkeukselliseen tilanteeseen va-
rautumisesta. 
 

HAKIJAN PERUSTELU ESITYKSEEN OTTOTOIMINNAN ALOITTAMISEEN ENNEN 
PÄÄTÖKSEN LAINVOIMAISEKSI TULOA 

Hakija perustelee toiminnan aloittamista ennen päätöksen lainvoimaiseksi tu-
loa seuraavasti: Toiminta ei sijoitu erityisen luonnontilaiselle alueelle. Toimin-
nan aloittaminen ei vahingoita täysin koskematonta luontoa. Toiminta ei ole 
ristiriidassa alueen maankäytön suunnitelmien kanssa. Etäisyys asutukseen 
on riittävä. Toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset melu ja pöly ovat 
toiminnan aikaisia, eivät pysyviä. 
Toiminnassa noudatetaan lupapäätöksiä ja niiden ehtoja. Toimintaa tarkkail-
laan tässä suunnitelmassa esitetyllä tavalla ja mahdollisiin ympäristöriskeihin 
on varauduttu. Toiminta ei vaaranna yksityistä tai yleistä etua. Toiminnan lyk-
kääntyminen mahdollisen valitusprosessin ajaksi sen sijaan aiheuttaa hakijalle 
merkittävää liiketaloudellista haittaa. 
Toiminnan aloittaminen ei yllä mainituista syistä tee muutoksenhakua hyödyt-
tömäksi.  
Vakuudeksi ottamisen aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaa esitämme 
25 000€. 

 
 
 
 
 
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 

 
Lupahakemuksesta tiedottaminen (MAL 13§, MAA 3§,YSL 43, 44 §; YSA 11 §) 

 
Lupahakemuksista on kuulutettu 16.2.-19.3.2018 Keminmaan kunnan ilmoi-
tustaululla. Kuulutus on ollut myös internetissä Keminmaan kunnan sivulla. 
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Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Keminmaan kunnanvirastolla samana 
aikana.  
Hakemuksista on erikseen annettu tieto sijoituspaikkatilan rajanaapureille. 

 
Lausunnot, muistutukset ja hakijan antamat vastineet (MAL 7§, YSL 42 §) 
 

Ympäristölupahakemuksesta on pyydetty Meri-Lapin ympäristöterveydensuo-
jeluviranomaisen lausunto. Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautet-
tavaa lupahakemuksista, mikäli toiminta tapahtuu hakemuksen mukaisesti. 
Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia.  
  

 
RATKAISUOSA (MAA 6§, YSA 15 §) 
 
VIRANOMAISEN RATKAISU (MAA 6§, YSA 15§; NaapL 17 §) 

 
Ympäristölautakunta on tutkinut hakemuksen ja myöntää Destia Oy:lle kiin-
teistölle ILLINKUMPU 241-402-1-55 ympäristöluvan kiviainesten ottamiseen ja 
murskaukseen. 
 
Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksissa esitetyn mukaisesti ja kuitenkin nou-
dattaen seuraavia lupamääräyksiä (siinäkin tapauksessa, että hakemuksessa 
esitetty olisi ristiriidassa lupamääräysten kanssa): 

 
LUPAMÄÄRÄYKSET 
 
Toiminnan sijainti 

 
 

1. Luvan voimassaoloaikana otettavaksi sallittu maa-ainesten kokonaismäärä 
on 100 000 m3 ktr.  Ottamistoiminnan tulee tapahtua suunnitelmapiirustus-
ten mukaisesti kaivualueen rajauksen sisällä. (MAL 11 §; MAA 6 §) 
 

2. Ottamisalue on merkittävä maastoon punaisiksi maalatuin paaluin, paaluväli 
noin 30 metriä. Ottamisalueen nurkkapisteisiin on rakennettava kiinteät, ko-
ko ottamistyön ajan säilyvät kulmapukit. Lisäksi ottamisalueelle johtavan 
tien vierelle on näkyvään paikkaan asennettava ns. työmaataulu merkintöi-
neen. Ottamistoiminnan kohteena oleva alue on eristettävä hyvin erottuvalla 
aidalla sekä varoitustauluilla siihen asti, kunnes alue on tasoitettu, luiskattu 
ja muutoinkin siistitty 

 
3.  Alin ottotaso saa olla enintään +22,00 m (N2000) kuitenkin siten, että 

ylimmän havaitun pohjavesitason ja ottoalueen pohjan väliin jää vähintään 
yhden (1) metrin koskematon suojakerros. Pohjavesipinnan tulee olla haki-
jan tiedossa ja se tulee määrittää luotettavasti. Ottajalla tulee aina olla tie-
dossa hyväksytty ottotaso. Korkeustaso ottamisalueella tulee olla aina tie-
dossa riittävien korkeuskiintopisteiden avulla. (MAL 11 §; MAA 6 §) 
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4. Puustoa ja kasvillisuutta saa poistaa vain kaivutoiminnan vaatimalta alueel-
ta. Alue on tasoitettava ja siistittävä ottamistyön edistyksen mukaan. (MAL 
11 §; MAA 6 §) 

 
5. Luiskaukset on sovellettava ympäristöön sopiviksi leikkauksissa esitettyjä 

periaatteita ja maksimissaan 1:3-kaltevuutta käyttäen. Ottamisalueella ei 
saa olla tarpeettomasti jyrkkiä luiskaamattomia rintauksia. Ylisuuret kivet on 
haudattava luiskaustöiden yhteydessä. Alue on eristettävä aidalla tai sovit-
taessa lippusiimalla siihen asti kunnes ottamisalue on tasoitettu ja muutoin-
kin siistitty (MAL 11 §; MAA 6 §) 

 
 

6. Mikäli ottamisalue rajoittuu naapurikiinteistöön, jolla ei ole maa-ainesten ot-
tamislupaa, tulee ottamisalueen ja naapurikiinteistön rajan väliin jättää vä-
hintään kymmenen metrin koskematon suojavyöhyke. (MAL 11 §; MAA 6 §) 

 
7. Tilojen kulmapaalut on suojattava niin, etteivät ne vaurioidu ottamistyön ai-

kana. Tarvittavasta kulmapaalujen siirrosta on sovittava Lapin maanmittaus-
laitoksen kanssa. (MAL 11 §; MAA 6 §) 
 

 
Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 
Maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin aiheutuvat päästöt 

 
8. Toiminta-alue on pidettävä mahdollisimman puhtaana. Alueen muotoilussa 

on käytettävä ainoastaan puhdasta maa-ainesta. Toiminnasta ei saa aiheu-
tua maaperän, pintaveden tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, terveydellistä 
haittaa tai muutakaan kohtuutonta rasitusta ympäristölle. Paikat, joissa käsi-
tellään tai säilytetään öljyä tai muuta maaperän tai pohjaveden kannalta 
vaarallista ainetta, samoin mahdolliset työkoneiden ja autojen säilytysaluei-
den on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja.  Satun-
naisetkaan päästöt eivät saa päästä pohjaveteen. (MAL 11 §; MAA 6 §, 
YSL 7 - 8, 15–17, 20, 49, 52 §; YSA 15 §; MURA 9 §) 

 
9. Polttoaineiden ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden pääsy maape-

rään sekä pohja- ja pintavesiin on estettävä tehokkaasti. Öljytuotteita tai 
muita ympäristölle haitallisia aineita ei saa varastoida ilman Meri-Lapin ym-
päristöpalveluiden hyväksymiä suojakaukaloita. Öljyä ja öljyistä vettä ei saa 
laskea maaperään, vaan öljyinen aines on toimitettava hyväksyttyyn öljyi-
sen jätteen vastaanottopaikkaan. Toiminta-alueella on oltava riittävä kemi-
kaalivuotojen torjuntakalusto. Poltto- ja voiteluaineet sekä muut kemikaalit 
on säilytettävä turvallisesti alueen liikenne huomioon ottaen. (YSL 7-8, 15–
17, 20, 49, 52, 58 §; JL 13, 28, 29, 72 §; MURA 9, 12 §)  
 

10. Polttonestesäiliöitä täytettäessä on otettava huomioon lämpölaajenemisen 
mahdollisuus, niin että säiliöstä ei tapahdu ylivuotoa. Jos alueella tankataan 
laitteita, koneita tai ajoneuvoja, polttoainesäiliön tankkausyhteessä on olta-
va pistooliventtiili tai vastaava, joka estää painovoimaisesti tai lappoamalla 
tapahtuvan polttoainevuodon. (YSL 7, 14–17, 20, 49, 52 §; MURA 9 §) 
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11. Laitteiden kunnossapidosta on huolehdittava. Suoja-altaiden kunto on tar-

kastettava ennen niiden käyttöön ottamista. Öljyä tai muuta haitallista kemi-
kaalia vuotavien laitteiden käyttö on kielletty. Alueella ei saa säilyttää eikä 
varastoida ylimääräistä kalustoa, romuja tai jätettä. (YSL 7-8, 14–17, 20, 49, 
52 §; JL 72 §; MURA 9, 12 §) 

 
Päästöt ilmaan 

 
12. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta pölyhaittaa tai muita haitallisia 

päästöjä ilmaan. Laitteiden ja pölysuodattimien asianmukaisesta toiminnas-
ta on huolehdittava. Toiminnan johdosta hiukkaspitoisuus yli 200 metrin 
päässä toiminnan pölyä synnyttävistä toiminnoista ei saa nousta hengitettä-
vien hiukkasten (PM10) osalta yli 0,05 mg/m3 eikä kokonaisleijuman osalta 
yli 0,3 mg/m3 vuorokausikeskiarvona laskettuna. Tarvittaessa hiukkaspitoi-
suus on varmistettava mittauksin. Mittausten tekijällä tulee olla riittävä asi-
antuntemus (YSL 7-8, 15-17, 20, 49, 52, 58, 209 §; NaapL 17 §; ILA 4 §; 
MURA 4, 5 §) 

 
Melu 

13. Klo 23 – 6 eikä pyhäpäivinä saa aiheuttaa melua. Melutaso ei saa toimin-
nan johdosta ylittää seuraavia ekvivalenttimelutason LAeq-arvoja: klo 7-22 
minkään kuuden tunnin jakson aikana eivät saa ylittyä raja-arvo 45 dBA mil-
lään virkistys- tai luonnonsuojelualueella eikä raja-arvo on 55 dBA minkään 
asuinkiinteistön piha-alueella; klo 6-7 ja klo 22-23 tunnin jakson aikana eivät 
saa ylittyä raja-arvo 40 dBA millään virkistys- tai luonnonsuojelualueella ei-
kä raja-arvo 50 dBA minkään asuinkiinteistön piha-alueella. Jos on aihetta 
epäillä, että toiminnasta aiheutuu häiritsevää melua, on toiminnanharjoitta-
jan varmistettava melutaso melumittauksin. Mittausten tekijällä tulee olla riit-
tävä kokemus ja asiantuntemus. (YSL 6, 7, 20, 49, 52, 62, 172, 209 §; VNp 
993/1992 2 §; NaapL 17 §; MURA 1, 7 §) 

 
Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 

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

Jätteistä ei saa aiheutua epäsiisteyttä eikä haittaa ympäristölle tai terveydel-
le. Jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn vastaanottajalle, jolla 
on oikeus käsitellä jätettä. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voi-
daan toimittaa kaatopaikalle, mikäli ne eivät ole vaarallisia jätteitä.  
 
Jäteöljyt, kiinteät öljyiset jätteet sekä muut vaaralliset jätteet on kerättävä 
kukin jätelaji sille merkittyyn omaan, tiiviiseen astiaansa ja toimitettava 
mahdollisimman pian luvalliseen tällaisen jätteen vastaanottopaikkaan, vä-
hintään kerran vuodessa. Varastointi on tehtävä tiivispohjaisessa reunako-
rokkeilla varustetussa, katetussa varastoissa, niille selvästi merkityssä pai-
kassa, erillään muista jätteistä. (YSL 7, 15-17, 52, 58 §; JL 8, 13, 15-17, 28, 
29, 72, 120, 121 §; JA 7-9 §; JHM 17-18, 37-38 §; MURA 11 §) 
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Häiriötilanteisiin varautuminen ja niissä toimiminen 
 

15. Jos tapahtuu öljy- tai muu kemikaalivuoto tai muu ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttava tapahtuma (kuten pölyä, melua tai muuta päästöä ympä-
ristöön lisäävä häiriö), on välittömästi ryhdyttävä torjuntatoimiin, joilla vaara 
pilaantumisen leviämisestä saadaan poistettua. Häiriöstä johtuvaa päästöä 
aiheuttava toiminta on keskeytettävä heti ja häiriö on korjattava ennen toi-
minnan jatkamista. Jos toiminnanharjoittaja ei itse kykene varmasti torju-
maan maaperän ja pohjaveden pilaantumista tai muuta vaaratilannetta, sen 
on heti hälytettävä pelastuslaitos apuun. Öljyvahingosta, jossa torjuntatoi-
met ovat tarpeen, on viipymättä ilmoitettava pelastuslaitokselle.  
 
Mahdollisimman pian eli viimeistään kiireisten torjuntatoimien jälkeen häiriö-
tapahtumasta on ilmoitettava Meri-Lapin ympäristöpalveluille (puhelinnume-
rot v. 2018: ympäristötarkastajat 050 566 4195 /  040 770 3239 / 0400 696 
756, ympäristöpäällikkö 040 7555 891). Maaperän tai pohjaveden pilaantu-
misen vaaraa aiheuttavasta tapahtumasta on ilmoitettava mahdollisimman 
pian myös Lapin ELY-keskukselle. Työmaalla on oltava näkyvillä pelastus-
laitoksen ja ympäristöviranomaisten yhteystiedot niin, että nopea tiedotta-
minen näille onnistuu.  
 
Pilaantumisen vaaraa aiheuttaneen häiriötilanteen jälkeen toiminnanharjoit-
tajan on tehtävä toimenpiteet, joilla saadaan ehkäistyä vastaavan tapahtu-
man toistumista jatkossa. 
(YSL 6-8, 14–17, 20, 49, 52, 58, 123, 170, 172 §; JL 13, 120, 122 §; JHM 2 
§; MURA 12 §) 
 

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

Paras käyttökelpoinen tekniikka ja ympäristön kannalta paras käytäntö 
 

17.  Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialaansa liittyvien tekniikoiden ke-
hittymistä ja otettava niitä soveltuvin osin käyttöön, jos näin voidaan vähen-
tää ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen syntymistä tai edistää jät-
teen hyötykäyttöä. (YSL 5-8, 14–16, 20, 49, 52, 53, 58 §; JL 8, 13, 15, 120 
§; JA 12.1 §) 
 

Toiminnan aloittaminen, tarkkailu ja raportointi 
 

18.  Ennen ottamistyön aloittamista luvanhaltijan on sovittava valvontaviran-
omaisen kanssa alkukatselmuksen pitämisestä. Tällöin tulee seuraavat toi-
menpiteet olla tehtyinä: 
- ottamisalue nurkkapisteineen merkittynä maastoon 
- vaaditut vakuudet jätetty 
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- suunnitelman laatimisessa käytetty +korkeus tietoineen havaittavissa ja 
merkittynä maastoon siten, että se on käytettävissä koko luvan voimas-
saoloajan 

- ottamisalueen merkinnät asennettuina 
- maa-ainesten oton aloittamiskohtiin merkittynä sallittu ottamistaso. 

 
Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelulle on ilmoitettava, mil-
loin alueella murskataan. Ympäristönsuojelulle tulee ilmoittaa aina, kun alu-
eella aloitetaan uusi murskaamon toimintajakso tai murskaamo väliaikaises-
ti tai lopullisesti puretaan alueelta sekä aseman vuosittaisen toimintakauden 
alkamisesta ja päättymisestä. (MAL 11 §; MAA 6 §; YSL 8, 52, 172 §) 

 
19.  Lisäksi on pidettävä kirjaa:  

- otetun aineksen määrästä ja laadusta (maa-aineksista, jotka kuljete-
taan pois alueelta, varastoidaan alueelle tai jalostetaan ; ilmoitus 
NOTTO-tietojärjestelmään.) 

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

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

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

toimenpiteistä; 
Kirjanpidosta on käytävä ilmi tarkkailun tai muun toimen ajankohta ja suorit-
taja sekä tehdyt havainnot ja toimenpiteet. Yhteenvetoraportti edellistä toi-
mintavuotta koskevasta toiminnan tarkkailusta ja kirjanpidosta on toimitetta-
va valvontaviranomaiselle vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Rapor-
tit tarkkailuista ja kirjanpidoista on näytettävä ja toimitettava ympäristönsuo-
jeluviranomaisten edustajille muulloinkin tarvittaessa tai pyydettäessä. Toi-
minnanharjoittajan on säilytettävä tässä päätöksessä määrättyä kirjanpito-
aan vähintään kuusi vuotta. (MAL 11, 23a §; MAA 6, 9 §; YSL 62, 172 §) 
 

20.  Toiminnanharjoittajan on nimettävä henkilö, joka vastaa toiminnan asian-
mukaisesta suunnittelusta, tarkkailusta, kirjanpidosta sekä ympäristöhaitto-
jen torjunnasta. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava tämän vastuuhenki-
lön riittävästä koulutuksesta. Vastuuhenkilön/henkilöiden yhteystiedot on il-
moitettava Meri-Lapin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelulle. Nämä yh-
teystiedot on pidettävä ajantasaisina. (YSL 8, 62,172 §; JL 122, 141 §) 
 

21. Mikäli toiminnanharjoittaja muuttuu, suunnitelman mukainen pohjan taso 
aiotaan alittaa tai toimintaa aiotaan muuttaa olennaisesti (esim. päästöjen, 
tuotannon tai käsiteltävien tai varastoitavien materiaalien laadun tai määrän 
muuttuminen), on muutoslupa haettava lupaviranomaiselta. (MAL 13 a, 16 
§; YSL 6, 8, 14–17, 89§) 
 

22. Jos on aihetta epäillä, että toiminnasta aiheutuu kohtuuttomia päästöjä, on 
toiminnanharjoittajan tehtävä tarvittavat selvitykset/mittaukset päästöistä. 
Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle etukäteen, mil-
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loin alueella tehdään näiden lupamääräyksien mukaisia mittauksia tai muita 
selvityksiä. (YSL 8, 62, 172 §; JL 120, 122 §) 
 

Toiminnan lopettaminen 
 

23. Lopulliset alueen viimeistelytyöt istutuksineen on tehtävä suunnitelmapiir-
roksen ”suunniteltu tilanne” mukaisesti. Ottamisalueella ei saa olla tarpeet-
tomasti jyrkkiä luiskaamattomia rintauksia. Luiskiin ei saa jäädä irtaimia ki-
viä tai muita mahdollisia vaaratekijöitä. (MAL 11 §; MAA 6 §) 
  

24. Mikäli ottamisalue saatetaan kokonaisuudessaan lupamääräysten edellyt-
tämään kuntoon ennen lupapäätöksen mukaista luvan päättymisaikaa, voi-
daan ottamisluvan haltija vapauttaa lupaviranomaisen päätöksellä velvoit-
teista jo ennen luvan viimeistä voimassaolopäivää, perustuen maa-
ainesluvan haltijan katselmuspyyntöön sekä alueella suoritettuun lupamää-
räykset toteutetuksi hyväksyvään katselmukseen. (MAL 11 §; MAA 6, 7 §) 
 

25. Ottamisalue on saatettava lupamääräysten ja hyväksyttyjen suunnitelmien 
edellyttämään kuntoon luvan voimassaoloaikana, tai mikäli lupapäätöksen 
mukainen ottamistyö on kesken ja sitä on tarkoitus jatkaa, hankittava uusi 
lupapäätös ennen voimassaolevan luvan päättymistä. Alue, jolla toimintaa 
on harjoitettu, on siistittävä toiminnan lopettamisen yhteydessä. Ottamistyön 
päätyttyä on alueella suoritettava lopputilanteen kartoitus sekä laadittava 
mittaustulosten perusteella ja lupaviranomaisen vaatimalla tarkkuudella 
alueelta kartta pintavaaitus- ja luiskien kaltevuustietoineen. Tarvittaessa on 
lopputilanne esitettävä myös leikkauspiirroksin. Kartta luovutetaan valvon-
taviranomaiselle viimeistään viikkoa ennen loppukatselmusajankohtaa. 
(MAL 11 §; MAA 6-8 §; YSL 6-8, 14–17, 58, 113, 170, 172 §; JL 13, 72, 73) 
 

26. Mikäli alueella joudutaan lupa-ajan päättymisen jälkeen varastoimaan tila-
päisesti irrotettuja maa-aineksia, niin ettei viimeistelytoimenpiteitä voida va-
rastoalueiden osille tehdä, tulee sijoituspaikoista, -määristä ja varastoin-
tiajasta tehdä hyvissä ajoin ennen luvan päättymistä suunnitelma ja esittää 
se lupaviranomaisen hyväksyttäväksi. Varastointialueita ei saa sijoittaa niin, 
että ne haittaisivat esim. luiskaustöiden toteutusta ja luiskien viimeistelyä. 
(MAL 11 §; MAA 6, 8 §) 

 
Vakuudet 

27. Ennen maa-ainesten ottamistyön aloittamista luvanhaltijan on annettava 
Tornion kaupungille lupamääräyksien noudattamiseksi maa-aineslain 12 §:n 
mukainen vakuus 25000 (kaksikymmentäviisituhatta) euroa. Vakuuden on 
oltava 15 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan. 
 

28. Hakijan on asetettava lupamääräysten muuttamisen varalle 5 000€ (viisi tu-
hatta) vakuus (YSL 199§) 
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TOIMINTAA KOSKEVIA MUITA SÄÄDÖKSIÄ 

 
Murskauksessa on noudatettava valtioneuvoston asetusta kivenlouhimoi-
den, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 
(800/2010). 
 

PÄÄTÖKSEN NOUDATTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA 
 

Lupaviranomainen määrää, että toiminta voidaan aloittaa tämän lupapäätök-
sen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 
Lupaviranomainen katsoo, että toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta 
huolimatta on maa-aineslain 21§:n ja ympäristönsuojelulain 199§:n mukainen 
perusteltu syy. Tämän lupapäätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua 
hyödyttömäksi, kun toiminta järjestetään lupapäätöksen määräysten mukai-
sesti. Hakijan on asetettava lupamääräysten muuttamisen varalle 5 000€ (vii-
den tuhannen) vakuus (lupaehto 28) (YSL 199§. MAAL 21§) 

 
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUVAN MUUTTAMINEN 
 
Päätöksen voimassaolo ( (MAL 10§, YSL 87 §) 

 
Tämä lupapäätös on voimassa 31.5.2028 asti. Lupa on kuitenkin voimassa 
vain niin kauan kuin luvan haltijalla on maanomistajan kanssa ottosopimus tai 
hallintaoikeus alueeseen. Mikäli toiminta olennaisesti muuttuu tai laajenee, on 
toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. 

Luvan muuttaminen 
 
Lupaviranomainen voi määrätä tekemään hakemuksen lupamääräysten  
muuttamiseksi tai muuten muuttaa lupaa, jos toiminta muuttuu tai jos on aihet-
ta epäillä, että tässä luvassa annetut ehdot eivät riitä estämään luonnon va-
hingollista muuttumista, vaaraa terveydelle, viihtyisyyden melkoista vähene-
mistä tai muuta näihin rinnastettavaa edun loukkausta, tai jos annetut määrä-
ykset eivät perustu parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan tai jos luvan 
muuttaminen on tarpeen johtuen muusta olennaisesta muutoksesta olosuh-
teissa. (MAL 16; YSL 20, 29, 49, 52, 62 ja 89 §) 
 

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen (YSL 70.2 §) 
 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän  
luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä 
luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä nouda-
tettava.  

 
RATKAISUN PERUSTELUT (HL 44 §) 
 
Lupaharkinnan perusteet 

 
Ympäristölautakunta katsoo tämän hetkisen tiedon mukaan, että määräysten 
mukainen toiminta täyttää maa-aineslain, ympäristönsuojelulain ja jätelain ja 
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niiden nojalla annettujen säädösten vaatimukset ja toiminnassa voidaan nou-
dattaa, mitä luonnonsuojelulaissa säädetään. Edellä mainitun perusteella 
maa-aines- ja ympäristölupa myönnetään. (MAL 6 §; YSL 48 §) 

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

 
Maa-aineslupa on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on 
esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely aiheuta kauniin maisemakuvan tur-
meltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiin-
tymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia 
luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan 
pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jollei siihen ole 
saatu vesilain mukaista lupaa. Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei 
toiminnasta, asetettavat lupamääräykset huomioon ottaen, aiheudu terveys-
haittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maape-
rän, pohjaveden tai meren pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huo-
nontumista taikka vedenhankinnan vaarantumista toiminnan vaikutusalueella 
eikä kohtuutonta haittaa naapureille. 
 
Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti eikä se saa vaikeuttaa 
alueen käyttämistä yleiskaavassa varattuun tarkoitukseen. Toiminta on sijoi-
tettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumisen vaaraa ja että pilaan-
tumista voidaan ehkäistä. 
 
Ympäristölautakunnan tämän hetkisen tiedon mukaan luvan myöntämisen 
edellytykset täyttyvät. 
 
Lupamääräysten perustelut 
 
Lupamääräykset 1-7 ja 19 ovat tarpeen maa-aineslain luvan myöntämisen 
edellytysten täyttymiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi. 
 
 
Määräykset 1–16 on annettu, jotta toiminnasta ei aiheutuisi merkittävää ympä-
ristön pilaantumista tai sen vaaraa tai terveyshaittaa ja jotta ympäristön pilaan-
tumisvaaraa voitaisiin ehkäistä tehokkaasti. 

 
Määräykset 3-6 ja 8–11 on annettu maaperän sekä pinta- ja pohjavesien suo-
jelemiseksi. 
 
Määräykset 8 ja 14 on annettu asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi ja 
jätteiden synnyn ehkäisemiseksi ja koska jäte on hyödynnettävä, jos se tekni-
sesti on mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia.  Jät-
teistä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympä-
ristölle. Jätteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely on tehtävä paikassa, jolla 
on siihen lupa. Jätettä ei saa hylätä tai käsitellä hallitsemattomasti. Jätteet on 
kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään siinä laajuudessa kuin se on tervey-
delle ja ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemiseksi taikka jätehuollon 
asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista sekä teknisesti ja taloudelli-
sesti mahdollista. Jätehuollossa on käytettävä parasta taloudellisesti käyttö-
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kelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan 
torjumismenetelmää. Roskaantumisen ja ympäristölle aiheutuvan muun haitan 
estämiseksi on huolehdittava laitosalueen siisteydestä.  

 
Määräys 13 on annettu meluhaitan ehkäisemiseksi. Jos toiminnasta aiheutu-
van äänitason epäillään ylittävän määräyksessä asetetun tason, melumittauk-
set ovat tarpeen, jotta saadaan selville toiminnan todellinen äänitaso. Mittaus-
tulosten perusteella voidaan arvioida tarvetta meluntorjuntatoimiin. Klo 22-6 
välisenä aikana melu koetaan herkästi erityisen häiritseväksi, joten melun ai-
heuttaminen tähän aikaan on kielletty. 

 
Häiriötilanteita ja muita poikkeuksellisia tilanteita koskevia määräyksiä on an-
nettu poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Häi-
riötilanteisiin varautuminen ennakolta ja mahdollisimman nopea toiminta häi-
riötilanteissa on tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen estämiseksi. Häiriötilan-
teista, vahingoista, onnettomuuksista ja niihin liittyvistä korjaavista toimista il-
moittaminen valvontaviranomaiselle on tarpeen mahdollisimman pian, jotta 
häiriöistä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja niiden torjumista voidaan valvoa ja ot-
taa kantaa mahdollisiin häiriöistä johtuviin valituksiin. (lupamääräys 15) 

 
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen kautta voi tulla mahdollisuuk-
sia vähentää päästöjä olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. Luvan 
haltijalla on yleinen selvilläolovelvollisuus mm. toimintansa haitallisten vaiku-
tusten vähentämismahdollisuuksista. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa ki-
viainestuotannossa on esitetty julkaisussa Paras käyttökelpoinen tekniikka 
(BAT)– Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa (Suomen ympäristö 
25/2010) (lupamääräys 17) 
 
Määräykset 18-20 koskevat tarkkailua, kirjanpitoa, raportointia ja toiminnan-
harjoittajan selvillä oloa toiminnasta ja sen seurauksista. Nämä määräykset 
ovat tarpeen mm. toiminnan valvomiseksi: toiminnanharjoittajan ja viranomai-
sen on pystyttävä olemaan selvillä siitä, että laitos toimii, kuten on tarkoitettu 
ja ilmoitettu, sekä toimintaan liittyvistä mahdollisista haitoista, vaaroista ja jät-
teistä sekä säädösten noudattamisesta. Näillä määräyksillä osaltaan täsmen-
netään toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuutta (YSL 6 §). Ne ovat tar-
peen myös jätteiden asianmukaisen käsittelyn ja hyötykäytön edistämisen 
seuraamiseksi ja valvomiseksi. Viranomaisella tulee toiminnan valvomiseksi 
olla tiedossaan toiminnan yhteyshenkilö, jolta saa tietoa toiminnasta ja sen 
ympäristövaikutuksista.  
 
Määräyksessä 19 on luvassa määritellylle kirjanpidolle määrätty säilytysaika 
niin, että siinäkin tapauksessa, jos vasta myöhemmin huomataan toiminnan 
aiheuttaneen pilaantumista, olisi tallella tietoja, joiden perusteella toimintaa ja 
sen mahdollisesti aiheuttamaa pilaantumista voitaisiin arvioida. (JL 119 §) 
 
Luvan haltijan on ilmoitettava olennaisesta muutoksesta hyvissä ajoin ennen 
muutosta valvontaviranomaisen edustajalle (Meri-Lapin ympäristöpalveluiden 
ympäristönsuojelu), jotta toiminnan seuranta ja valvonta voidaan järjestää 
asianmukaisesti ottaen muutos huomioon ja valvontaviranomainen voi arvioi-
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da muutoksen aiheuttamia ympäristö- ja muita vaikutuksia sekä mahdollista 
ympäristöluvan muutostarvetta (määräys 21)  

 
Määräys 26 on annettu, jotta voidaan valvoa, että toiminnasta ei sen lopetta-
misen jälkeenkään aiheudu haittaa ympäristölle. 

 
 
KÄSITTELYMAKSU JA VALVONTAMAKSU SEKÄ NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN 
(MAL23§, YSL 205 §) 

 
Lupapäätöksen maksu määräytyy Meri-Lapin ympäristöpalveluiden maa-
ainestaksan mukaan. Taksan 2 §:n mukaan suunnitelman tarkastamisesta on 
luvan haltijan suoritettava 1000 euroa. 
 
Kivenlouhinnan tai murskaamon ympäristöluvan käsittelymaksu on 1580 eu-
roa, josta maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyssä peritään 50% eli 
790 euroa. Tämän maa-aines- ja ympäristöluvan lupamaksu on yhteensä 
1790 euroa, josta Keminmaan kunta on laskuttanut maa-ainestaksan mukai-
sen 1000,00 euroa.. 
 
Ottamisen valvonnasta on luvan saajan suoritettava vuosittain Meri-Lapin ym-
päristöpalveluille luvan voimassaoloaikana taksan 4 §:n mukaisena valvonta-
maksuna 100 000 m3 x 0,0045 €/m3 = 450 €. Valvontamaksu on maksettava, 
kunnes lupamääräykset ovat tulleet täytetyksi, vaikka luvan voimassaoloaika 
olisikin kulunut umpeen tai lupa olisi peruttu (taksa 5 §). Vuosittaiset taksojen 
tarkistukset saattavat aiheuttaa muutoksia edellä mainittuihin valvontamaksui-
hin. Ympäristöluvan suunnitelmallisesta valvonnasta peritään ympäristönsuo-
jeluviranomaisen taksan mukainen valvontamaksu. 

 
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN (YSL 85 §) 
 
Päätös  

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

 
Meri-Lapin ympäristöpalvelut pitää päätöksen ja em. liitteet nähtävillä, valitus-
aikana Keminmaan kunnanviraston ala-aulassa. Valitusaikana päätös on näh-
tävillä internetissä Keminmaan kunnan sivuilla ilman liitteitä. 

 
Tieto päätöksestä  

 
Tieto päätöksestä annetaan Keminmaan kunnan ilmoitustaululle julkipantaval-
la kuulutuksella.  
 
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan kirjeitse niille, joille annettiin kirjeitse tieto 
ympäristölupahakemuksen vireilläolosta. 
 



16(16) 

Ilmoituksessa mainitaan mm. paikat, joissa päätös on nähtävillä sekä päätök-
sen valitusaika. 
 
MUUTOKSENHAKU (YSL 84, 190 §, HlkL 14, 22 §) 
 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeudelta, jolle valituskirjelmä liitteineen on toimitettava. Valitusaika päättyy 
14.5.2018. Päätökseen liitetään valitusosoitus. 
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