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MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS TILALLE LOUHIKKO 851-423-28-30, PERTTI YLIHURULA, 
PALOVAARA, TORNIO 
 
ASIA Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen päätös lupahakemuksesta, joka 

koskee 25 000 k-m3:n kalliokiviaineksen ottamista kymmenen vuoden aikana 
noin 1,5 hehtaarin kokoiselta alueelta tilalta Louhikko 851-423-28-30. Ottamis-
toiminta liittyy hakevaraston läheisyyteen tehtävään puuvarastokenttään.  

 
HAKIJA Pertti Ylihurula   
 Ylihurulantie 29, 95530 Tornio  

Puh. 040 515 8756 
 

ALUEEN SIJAINTI 
 
Maa-ainesten ottamisalue sijaitsee Tornion kaupungissa Palovaaran kylässä 
tilalla Louhikko 851-423-28-30, noin 30 kilometriä Tornion keskustasta pohjoi-
seen. Tila Louhikko on hakijan omistuksessa.     
 

ASIAN VIREILLETULO 
 
Hakemus on saapunut Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 6.12.2020 ja sitä on 
täydennetty 25.12.2020 ja 22.1.2021  
 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUS 
  

Tilalle Louhikko on myönnetty hakevaraston rakennuslupa, jonka yhteydessä 
on jo tehty pohjan louhintaa.  
 
Tornion yleiskaavassa alue sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella 
(M). Alueella ei ole asemakaavaa.  
 

TOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖ 
 

Hakemuksen mukainen alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä val-
takunnallisesti arvokkaalla geologisella muodostumalla.  

 
Lapin ELY-keskuksen mukaan suunnitellulla kalliokiviainesten ottamisalueella 
ei ole tiedossa olevia luonnonsuojeluasetuksen (1097/160) liitteen 3 (a) koko 
maassa rauhoitettujen kasvilajien esiintymiä, ei liitteen 4 uhanalaisten lajien ja 
erityisesti suojeltavien lajien havaintopaikkoja eikä luontodirektiivin 
(92/43/ETY) liitteen II a ja IV a eläinlajien eikä II b ja IV b kasvilajien havainto-
paikkoja eikä suurten petolintujen pesäreviirejä (7.4.2021, Lajitietokeskus). 

 
Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 250 metrin päässä ottamisaluees-
ta Palovaarantien varrella.   
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HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA 
 

Toiminta 
Tilalle Louhikko haetaan lupaa ottaa noin 1,5 hehtaarin suuruiselta ottamis-
alueelta kalliokiviainesta 25 000 k-m3 10 vuoden aikana. Maa-aineksen otta-
missyvyys on luonnollisesta maanpinnan tasosta 0-3 metriä.  
 
Aineksia on jo aiemmin louhittu hakevaraston alueelta rakentamisen yhtey-
dessä. Louhinnan tarkoituksena on tehdä tasainen kenttä puuvarastoalueeksi 
hakevaraston viereen. Suunnitelman mukaan louhintaa tehdään nykyisen ot-
tamistason mukaisesti vielä puuvarastokentän pohjoisreunassa. Tarvetta on 
myös louhia oja pintavesien johtamista varten.  
 
Alueella jalostetaan kiviaineksia murskaamalla. Suunnitelmissa on kertaluon-
toinen murskaus eli murskauksen kesto on alle 50 päivää lupa-aikana. Murs-
kaus tapahtuu siirrettävällä kalustolla. Koneita- ja laitteita säilytetään hakehal-
lissa asfaltoidulla alustalla. Alueelle tuodaan polttoaineita vain tarvittava mää-
rä kerrallaan ja tankkaus tapahtuu asfaltoidulla alustalla.  
 
Liikennöinti tapahtuu alueelle olemassa olevasta liittymästä Palovaarantieltä. 
Hakemukseen on liitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma maa-
ainesten ottamistoiminnalle.  
 
Alueen jälkihoito  
Toiminnan päätyttyä alue jää puuvarastoalueeksi. Alue mahdollisesti asfaltoi-
daan myöhemmin.   
 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 
Hakemuksen vireillä olosta on tiedotettu kuuluttamalla Tornion kaupungin 
verkkosivuilla 8.4.-17.5.2021. Asiakirjat ovat olleet saatavilla myös Meri-Lapin 
ympäristöpalvelujen toimistossa. Hakemuksen vireilläolosta on ilmoitettu Koti-
kulmilta -lehdessä 14.4.2021. 
 
Hakemuksesta on ilmoitettu kirjallisesti suunnitellun ottamisalueen naapuritilo-
jen ja lähimpien asuinrakennusten maanomistajille. Hakemuksesta on pyydet-
ty lisäksi lausunnot tai kommentit Tornionlaakson museolta sekä Lapin ELY-
keskukselta (Y-vastuualue).  
 
Muistutukset  
Hakemuksesta ei ole annettu määräaikaan mennessä yhtään muistutusta.  
 
Lapin ELY-keskuksen liikenne- ja infravastuualueen lausunto (pääosat) 
21.4.2021  
 
”Esitetylle louhinnalle ei ole tienpidollisia esteitä. Alueelle kulkemiseen tarvit-
tavalle liittymälle tulee hakea liittymälupa. Lupaa haetaan Pirkanmaan ELY-
keskuksesta. Mikäli louhintaan liittyvän räjäytystyön vuoksi joudutaan yleinen 
tie sulkemaan, tulee siihen hakea lupa Lapin ELY-keskukselta.” 
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Tornionlaakson museon lausunto (pääosat) 26.4.2021: 
”Tornion Palovaaran tilalle Louhikko 851-423-28-30 haetaan lupaa kallioai-
neksen louhinnalle. Tila sijaitsee Palovaaran etelälaidalla noin korkeuskäyrillä 
100-115 m mpy. Palovaaran alueen korkeimpien kohtien noustessa paikoin yli 
140 m mpy korkeuteen. Louhinta on jo pääasiallisesti toteutettu ilman luvitusta 
ja uutta louhintaa aiemmin kaivamattomalla alueella tehdään enää vain vähäi-
sissä määrin.  
 
Alueella ei ole tehty arkeologista inventointia sitten vuoden 1995. Näin ollen 
tieto arkeologisesta kulttuuriperinnöstä alueella on vanhentunutta. Kitkiäisvaa-
ran tuulivoimapuistohankkeen yhteydessä toteutettiin arkeologinen inventointi 
läheisillä Kikkiäisvaaran ja Kotavaaran alueilla vuonna 2011. Palovaaran alue 
ei kuulunut inventointialueeseen. Tornion pohjoisten osien argeologisest koh-
teet sijaitsevat tällä alueella noin 80-160 m mpy korkeuksilla, usein korkeim-
milla paikoilla, mutta myös rinteissä tai niiden juuressa. Palovaaran päältä, 
Kultakallionlaen alueelta, tunnetaan kaksi muinaisjäännöskohdetta. Toinen 
kohteista on esihistoriallinen asuinpaikka ja toinen kvartsin louhintapaikka. 
Kohteet sijaitsevat noin korkeuksilla 125-140 m mpy.  
 
Lupahakemuksen mukaiselta louhinta-alueelta ei tunneta muinaismuistolain 
(295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kuitenkin, koska alueen 
arkeologinen tieto on vanhentunutta ja alueen sijainnin puolesta se olisi voinut 
olla arkeologisesti potentiaalinen, olisi lupahakemuksen mukainen alue pitänyt 
tarkastaa ennen louhinnan aloittamista. Tässä vaiheessa ja tällä louhinta-
suunnitelmalla tarkastusta ei nähdä enää tarpeelliseksi.” 
 
Hakijan vastine lausuntoihin 22. 2.2021 ja 10.5.2021 
Lapin ELY-keskuksen liikennevastuualueen lausunnon johdosta hakija on an-
tanut vastineen 7.6.2021.  
 
Rakennuslupaa varten on jo hankittu liittymälupa Palovaarantiehen.  
 
Maastokäynti ottamisalueella 
Ympäristötarkastaja Anu Rautiala ja harjoittelija Lotta Mattila tutustuivat alu-
eeseen 8.6.2021 yhdessä hakijan kanssa. Alueella on jo louhittu ja murskattu 
kiviainesta noin puolet lupahakemuksen määrästä. Alueella on tällä hetkellä 
murskevarastokasoja hallirakennuksen vieressä. Ottamisalueen reunoja on jo 
jonkin verran luiskattu ja uusi ottaminen kohdistuu tilan pohjoisosaan. Pinta-
vedet johdetaan tilan itäreunaan, josta ne ovat imeytyneet maaperään ennen 
Palovaarantietä. Tarkoitus on murskata enää kertaluontoisesti arvioilta kolmen 
vuoden kuluttua.   
 
 

RATKAISUOSA 
 
VIRANOMAISEN RATKAISU  

 
Meri-Lapin ympäristölautakunta on tutkinut hakemuksen ja myöntää maa-
aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten (kalliokiviaines) ottamiseen tilal-
la Louhikko 851-423-28-30. 
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Ottamisalueelle tulee olla riidaton kulku sekä ELY-keskuksen myöntämä liit-
tymälupa. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksissa esitetyn mukaisesti sekä 
noudattaen seuraavia lupamääräyksiä siinäkin tapauksessa, että hakemuk-
sessa esitetty olisi ristiriidassa lupamääräysten kanssa: 

 
LUPAMÄÄRÄYKSET 
 

Maa-ainesten määrä ja alueen rajat 
 

1. Lupa koskee otettavan maa-ainesten kokonaismäärää 25 000 k-m3 kym-
menen vuoden aikana. Jäljellä oleva ottamismäärä on louhittava kertaot-
tona. Ottamistoiminnan tulee tapahtua suunnitelmapiirustusten mukaisesti 
kaivualueen rajauksen sisällä. Toiminta-alueen pinta-ala on noin 1,5 heh-
taaria.  (MAL 11 §) 

 

2. Alin ottamistaso on nykyisen varastokentän taso. (MAL 11 §, YSL 17 §) 
 
3. Sallitun ottamisalueen rajat on merkittävä selkeästi näkyviin vähintään 

nurkkapisteisiin. Merkinnät tulee olla käytettävissä koko ottamistoiminnan 
ajan. (MAL 11 §) 

 
4. Ottamisalueen ja naapurikiinteistöjen rajan väliin tulee jättää vähintään 30 

metrin koskematon suojavyöhyke. Jo otetulla alueella ottaminen on ulottu-
nut naapuritilan rajaan (itäreuna). Toiminnasta ei saa aiheutua haittaa 
naapuritiloille, tiealueelle tai tien käyttäjille. (MAL 3, 11 §, NaapL 17 §) 

 
Aloituskatselmus 

 
5. Luvanhaltijan on sovittava valvontaviranomaisen kanssa aloituskatsel-

muksen pitämisestä. Aloituskatselmus on pidettävä 30.8.2021 mennes-
sä. Ottamistoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin aloituskatselmus on pi-
detty. Tällöin tulee seuraavat toimenpiteet olla tehtyinä: 

- ottamisalue merkittynä maastoon  
- vaaditut vakuudet jätetty. (VNA 926/2005 6 §) 

 
Vesien johtaminen ja tarkkailu 

 
6. Ottamistoiminnassa tulee huolehtia, että alue ei lammikoidu missään vai-

heessa. Alueelta poistettavat kuivatusvedet on mahdollisesti johdettava 
rakennettavan selkeytysaltaan kautta, mikäli pintavedet eivät imeydy 
omalle maalle. (MAL 3, 11 §) 

 
7. Pohjavedenpinnan korkeus tulee olla hakijan tiedossa. (MAL 3, 11 §, VNA 

926/2005 6 §, YSL 17 §) 
 

8. Pohjaveden laatua tulee tutkia tarvittaessa, mikäli epäillään esimerkiksi 
haitta-aineiden pääsyä pinta- tai pohjaveteen. Lupaviranomainen määrit-
tää tarvittavan analyysivalikoiman ja analyysitiheyden. (MAL 11 §, YSL 17 §) 
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Turvallisuus ja onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen 
 

9. Toiminnanharjoittajan on nimettävä asiantunteva henkilö, joka vastaa 
toiminnan suunnittelusta, tarkkailusta, kirjanpidosta sekä ympäristöhaitto-
jen torjunnasta. Vastuuhenkilön yhteystiedot on ilmoitettava Meri-Lapin 
ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelulle aloituskatselmuksen yhtey-
dessä. Nämä yhteystiedot on pidettävä ajantasaisina. (VNA 926/2005 6 §) 

 
10. Paikat, joissa käsitellään, tankataan ja säilytetään öljyä tai muuta maape-

rän tai pohjaveden kannalta vaarallista ainetta, samoin mahdolliset työ-
koneiden säilytysalueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoil-
taan korotettuja. Satunnaisetkaan päästöt eivät saa päästä maaperään ja 
sitä kautta pohjaveteen. (MAL 3, 11 §, YSL 16-17 §)  

 
11. 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 ottamisalueella. Öl-
jytuotteita ei saa tuoda alueelle ilman valvojan hyväksymiä suojarakentei-
ta. Mahdollisista suojarakenteista tulee esittää suunnitelma ympäristö-
palveluille ennen niiden hyväksymistä. Mikäli alueelle tuodaan tilapäisesti 
koneiden tankkausta varten polttoainetta, tulee polttoainesäiliöt varustaa 
ylitäytönestimillä, laponestolla ja tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuvent-
tiileillä. Öljyä ja öljyistä vettä ei saa laskea maaperään, vaan öljyinen ai-
nes on toimitettava hyväksyttyyn öljyisen jätteen vastaanottopaikkaan. 
Toiminta-alueella on oltava riittävästi kemikaalivuotojen torjuntakalustoa 
(imeytysainetta sekä välineitä maahan valuneen aineen poistamiseksi 
välittömästi tiiviille reunalliselle alustalle). (MAL 3, 11 §, YSL 16-17 §) 

 

12. Työkoneita ei saa huoltaa tai pestä ottamisalueella. Ottamisalueella ei 
saa varastoida tai säilyttää ottamistoimintaan liittymättömiä koneita tai 
laitteita. Koneita ja laitteita voidaan säilyttää hakevaraston asfaltoidulla 
alustalla. (MAL 3, 11 §, YSL 16-17 §) 

 
13. Jos tapahtuu öljy-, kemikaalivuoto tai muu ympäristön pilaantumisen vaa-

raa 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 toiminnan jatkamista. Jos toiminnanharjoittaja ei itse kykene var-
masti torjumaan maaperän ja pohjaveden pilaantumista tai muuta vaara-
tilannetta, sen on heti hälytettävä pelastuslaitos apuun. Öljyvahingosta, 
jossa torjuntatoimet ovat tarpeen, on viipymättä ilmoitettava pelastuslai-
tokselle.  

 
Häiriötapahtumasta on ilmoitettava Meri-Lapin ympäristöpalveluille mah-
dollisimman pian. Maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheut-
tavasta tapahtumasta on ilmoitettava mahdollisimman pian myös Lapin 
ELY-keskukselle. (MAL 3, 11 §, YSL 16-17 §) 
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Jätteet 
 

14. Jätehuolto on järjestettävä niin, ettei toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä, 
roskaantumista tai haittaa ympäristölle. Alueella ei saa polttaa tai hauda-
ta jätteitä. Jätteet tulee toimittaa asianmukaiset luvat omaavaan vastaan-
ottopaikkaan. (MAL 3, 11 §, YSL 16-17 §) 

 
15. Alueelle ei saa tuoda ottamisalueen ulkopuolelta ylijäämämaita tai muita 

jätteiksi luokiteltavia materiaaleja. (MAL 3, 11 §, YSL 17 §) 

 
Melu ja pöly 

 
16. Toimintaa voi olla alueella arkisin (ma-pe), arkipyhät sekä joulu- ja ju-

hannusaatto pois lukien. Räjäytykset on mitoitettava niin, että kiviainesta 
sinkoudu missään tilanteessa naapuritiloille. Toimija on vastuussa mah-
dollisten vahinkojen selvittämisestä, korjaamisesta ja korvaamisesta. (MAL 
3, 11 §, NaapL 17 §)  

 
17. Melutaso ei saa toiminnan johdosta ylittää minkään kuuden tunnin jakson 

aikana klo 7-22 seuraavia ekvivalenttimelutason LAeq-arvoja: 55 dBA 
asuinkiinteistön piha-alueella ja 45 dBA loma-asumiseen käytettävillä 
alueella tai virkistys- tai luonnonsuojelualueella eikä klo 22-7 seuraavia 
ekvivalenttimelutason LAeq-arvoja: 50 dBA asuinkiinteistön piha-alueella 
ja 40 dBA loma-asumiseen käytettävillä alueella tai virkistys- tai luonnon-
suojelualueella. Tarvittaessa melutaso on valvontaviranomaisen mää-
räyksestä varmistettava mittauksin. (MAL 3, 11 §, NaapL 17 §, VNA 993/1992 2 §) 

 
18. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta pölyhaittaa tai muita haitallisia 

päästöjä ilmaan. Pölyn sitomiseen on kiinnitettävä huomiota. Tarvittaessa 
pölyämistä estetään kastelemalla vedellä. Palovaarantielle kertyvä pöly 
tulee tarvittaessa poistaa, jotta tienkäyttäjille ei aiheudu haittaa pölyämi-
sestä. Tarvittaessa hiukkaspitoisuus on varmistettava mittauksin. (MAL 3, 
11 §, NaapL 17 §, VNA 79/2017 ) 

 
Vuosittainen ilmoitus 

 
19. Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain tammikuun loppuun men-

nessä maa-aineslain 23 a §:ssä mainittu ilmoitus edellisenä vuonna otet-
tujen ainesten määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään NOTTO-
tietokantaan. (VNA 926/2005 9 §)  

 
Maisemointi ja jälkihoito 

 
20. Jälkihoito- ja maisemointitoimenpiteet on toteutettava alueella luvan voi-

massaoloaikana. Lupapäätöksen mukaisen ottamisalueen reunojen luis-
kaukset on mukautettava ympäristöön sopiviksi leikkauskuvissa esitettyjä 
periaatteita ja kaltevuutta käyttäen, pääsääntöisesti 1:3 tai loivemmiksi.  

 
Alue on siistittävä toiminnan lopettamisen yhteydessä. Ottamisalueelle ei 
saa jättää maa-ainesvarastokasoja lupa-ajan päättyessä. Alue jää puuva-
rastoalueeksi toiminnan päätyttyä.  
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Mikäli osa alueesta päätetään metsittää, tulee metsitettävälle alueelle 
muodostaa kasvualusta levittämällä pohjatasolle ja luiskiin noin 20-30 cm 
vahvuinen kerros keskikarkeaa tai karkeaa hiekkaa. Hiekkakerroksen 
päälle levitetään noin 5 cm vahvuinen kerros humusta/kuorittuja pinta-
maita, joka sekoitetaan hiekkakerroksen pintaosaan. Lupaviranomaisen 
erillisen hyväksymisen perusteella on mahdollista tarvittaessa hyödyntää 
muutakin pilaantumatonta eloperäistä/humusmateriaalia, kuten maatunut 
turve, pintaverhoukseen.  
 
Metsitettävälle alueelle tulee istuttaa sekapuustoa. Mäntyä voidaan istut-
taa noin 2 500 kappaletta hehtaarille ja lisäksi esimerkiksi rauduskoivua, 
haapaa, harmaaleppää ja pihlajaa yhteensä noin 500 kappaletta hehtaa-
rille.  
 

21. Viimeistelytöiden jälkeen, ennen lupa-ajan päättymistä, on luvanhaltijan 
pyydettävä lopputarkastusta. (VNA 926/2005 6 §) 

 

Ennen lopputarkastusta on luvanhaltijan laadittava alueelta kartta ja leik-
kauspiirustukset toteutuneista ottamistasoista sekä luiskien kaltevuuksis-
ta. Aineisto luovutetaan valvontaviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa 
ennen lopputarkastusta. (MAL 3, 11 §) 

 
Vakuus Ennen aloituskatselmusta (viimeistään 30.8.2021) on luvanhaltijan annettava 

Tornion kaupungille lupamääräyksien noudattamiseksi maa-aineslain 12 §:n 
mukainen vakuus 5 000 euroa. Vakuuden suuruus kallionottamisalueilla pe-
rustuu ottamisalueen pinta-alaan 6 000 euroa/hehtaari ja lisäksi otettavaksi 
esitettyyn kokonaismäärään 0,05 euroa/m3. Tässä tapauksessa vakuussum-
maa on alennettu, koska louhitulle alueelle on jo rakennettu varastohalli ja ot-
tamisalue jää varastokentäksi. Alueen jälkihoitona on lähinnä reunojen luis-
kaukset. Vakuuden tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes kaikki vaaditut 
jälkihoitotyöt on lopputarkastuksessa hyväksytty. Vakuus tulee olla yksilöity tä-
tä päätöstä koskevaksi. Lupaviranomainen voi tarvittaessa muuttaa vakuus-
summaa. (Maa-ainestaksa, voimassa 1.10.2020 lähtien) 

 
TOIMINTAA KOSKEVIA MUITA SÄÄDÖKSIÄ 

 
Mahdollisessa murskaustoiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetus-
ta kivenlouhimoiden, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristön-
suojelusta (800/2010). 

 
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUVAN MUUTTAMINEN 

 
Lupa on voimassa 30.8.2031 asti. Mikäli toiminta olennaisesti muuttuu tai laa-
jenee, on toiminnalle haettava uusi lupa. 
 

RATKAISUN PERUSTELUT  
 

Yleiset perustelut 
Maa-aineslain 6 §:n mukaan maa-aineslupa on myönnettävä, jos asianmukai-
nen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristirii-



8 (9) 

dassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Maa-aineksia ei 
saa ottaa siten, että siitä aiheutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luon-
non merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutu-
mista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolo-
suhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesi-
alueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jollei siihen ole saatu ve-
silain mukaista lupaa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupa-
määräysten vaikutus. 
 
Kertaottona tapahtuvaan louhintaan ei tarvitse hakea ympäristölupaa, jos lou-
hinta-aika on alle 50 päivää. Myöskään kivenmurskaamolle ei tarvitse hakea 
ympäristölupaa, kun toiminta-aika on alle 50 päivää. Tässä tapauksessa lou-
hinta ja murskaus voidaan tehdä alle 50 päivän aikana.  
 
Lupamääräysten perustelut  
Lupamääräykset 1-3, 5, 9 ja 19  
Lupamääräykset on annettu lupapäätöksen valvonnan toteuttamiseksi. Lupa-
määräykset ovat tarpeen myös luvanhaltijan omavalvonnan ja selvilläolovel-
vollisuuden toteuttamiseksi.  
 
Lupamääräykset 4, 16-18 
Lupamääräykset on annettu toiminnasta lähikiinteistöille ja mahdollisesti häi-
riintyville kohteille aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi.  

 
Lupamääräys 9 
Maa-ainesten ottamisen vastuuhenkilöstä ja alueen merkitsemisestä on mää-
räykset turvallisuussyistä. 
 
Lupamääräykset 2, 6-8, 10-13  
Lupamääräykset on katsottu tarpeellisiksi maaperän sekä pinta- ja pohjave-
sien suojelemiseksi. Pohjaveden pinnan taso tulee olla selvillä, jotta alueelle 
jää riittävä suojakerrospaksuus eikä alue lammikoidu. Pilaantuneen maaperän 
puhdistamistapauksissa ELY-keskus on toimivaltainen viranomainen.  
 
Lupamääräykset 14 ja 15 
Lupamääräykset on annettu jätteistä mahdollisesti aiheutuvien haittojen eh-
käisemiseksi.  
 
Lupamääräykset 20 ja 21 
Lupamääräykset on katsottu tarpeellisiksi alueen jälkihoidon ja maisemoinnin 
onnistumiseksi. 
 
Sovelletut säännökset  
Maa-aineslaki (555/1981) 1 - 6, 10 - 13, 16b, 19 - 21 ja 23 §  
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17 § 
Valtioneuvoston asetus melutason ohjearvoista (993/1992) 
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (79/2017) 
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Maa-aineslain edellyttämistä tarkastus- ja valvontatehtävistä suoritettavat 
maksut, (hyväksytty Meri-Lapin ympäristölautakunnassa 25.8.2020, voimaan-
tulo 1.10.2020) 

 
KÄSITTELYMAKSU JA VALVONTAMAKSU SEKÄ NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN (MAL 23 §) 

 
Lupapäätöksen maksu määräytyy Meri-Lapin ympäristöpalveluiden maa-
ainestaksan mukaan. Taksan 2 §:n mukaan suunnitelman tarkastuksen pe-
rusmaksu on 300 euroa ja lisäksi lupahakemuksessa otettavaksi esitetyn 
maa-ainesten kokonaismäärän mukaan 0,015 euroa/m3. Lupapäätöksen tar-
kastamisesta on luvan haltijan suoritettava 675 euroa.  
 
Taksan 6 §:n mukaan ottamisalueen rajakiinteistöjen kuulemisesta peritään 45 
euroa jokaista kuultavaa kiinteistöä kohti, kuitenkin enintään 300 euroa/hake-
mus. Hakemuksen johdosta on kuultu neljää rajakiinteistöä, joissa on 10 omis-
tajaa. Lisäksi on lähetetty 6 kuulemiskirjettä vähintään noin 500 metrin etäi-
syydellä oleville asuinkiinteistöille Palovaarantien varressa. Hakemuksen kuu-
lemisesta on luvan haltijan suoritettava 180 euroa.  
 
Yhteensä lupapäätökseen liittyvät maksut ovat 855 euroa. Lasku lähetetään 
erikseen Tornion kaupungin rahatoimistosta.  
 
Ottamisen valvonnasta on luvan saajan suoritettava vuosittain Meri-Lapin ym-
päristöpalveluille luvan voimassaoloaikana taksan 4 §:n mukaisena valvonta-
maksuna 250 euroa (otettava kokonaismäärä x 0,005 euroa/m3, kuitenkin vä-
hintään perusmaksu 250 euroa). Valvontamaksu on maksettava, kunnes lu-
pamääräykset ovat tulleet täytetyksi ja loppukatselmus on pidetty, vaikka lu-
van voimassaoloaika olisikin kulunut umpeen tai lupa olisi peruttu (taksa 5 §).  
Mikäli aluetta ei ole jälkihoidettu luvan voimassaoloajan päättymiseen men-
nessä, peritään valvontamaksu luvan voimassaoloajan päättymisen jälkeen 
kaksinkertaisena. Vuosittaiset taksojen tarkistukset saattavat aiheuttaa muu-
toksia edellä mainittuihin valvontamaksuihin.  

 
PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JA TIEDOTTAMINEN  
 

Päätös annetaan 30.6.2021. Tieto päätöksestä annetaan kuulutuksella, joka 
julkaistaan Tornion kaupungin verkkosivuilla 29.6.2021. Kuulutus ja päätös 
liitteineen ovat nähtävillä valitusaikana 30.6.-6.8.2021 Tornion kaupungin 
verkkosivuilla osoitteessa www.tornio.fi>kuulutukset sekä pyydettäessä Meri-
Lapin ympäristöpalveluiden toimistossa (Seminaarinkatu 18, Tornio).  

 
MUUTOKSENHAKU  

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta maa-aineslain 20 §:n mukaisesti 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta viimeistään 6.8.2021. Valitusosoitus on 
päätöksen liitteenä. 
 


