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Viite: Rauettamisen vireille laitto koskien Lapin ELY-keskuksen ympäristölupaa polttoaineen 
jakeluaseman toiminnasta Kemijärvellä, Lapin ELY-keskuksen vastine 21.1.2021

Kemijärven tukikohdan polttoaineenjakeluaseman ympäristöluvan rauettaminen, 
Kemijärvi

Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on laittanut 
14.1.2021 vireille Lapin ELY-keskuksen polttoaineen jakeluaseman 
ympäristöluvan (Kemijärven kaupungin Rakennuslautakunnan päätös 
14.05.2003) sekä myöhemmin tehdyn jakelu- ja säiliökapasiteetin 
lisäyksen rauettamisen (YSL 88 §). Ympäristöluvan lupamääräyksen 
mukaan polttonesteiden jakelutoiminnan loputtua on alueelta poistettava 
jakelutoiminnassa käytetty kalusto (säiliöt, mittarit ja putkisto) ja alue on 
kunnostettava sen hetkisen voimassa olevien lakien, muiden säädösten ja 
ohjeiden mukaisesti. Toiminnan loputtua on toiminnan harjoittajan tehtävä 
ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymä selvitys alueen maaperän 
vierasainejäämistä (YSL 43 §). Kemijärven kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomainen on varannut asiassa Lapin ELY-
keskukselle mahdollisuuden vastineen antamiseen. Vastine on annettava 
15.2.2021 mennessä.

Lapin ELY-keskus on antanut polttonesteen jakeluasemaa koskevassa 
ympäristöluvan rauettamista koskevassa asiassa vastineensa 21.1.2021 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymälle. Lapin 
ELY-keskuksen vastineessa on todettu, että Lapin ELY-keskus, liikenne- ja 
infrastruktuuri -vastuualue on alustavasti sopinut (E. Järviluoma/M. 
Söderbacka 18.1.2021) Kemijärven tukikohdan nykyisen omistajan Lapin 
Terminaalien kanssa vanhojen mittareiden poistamisesta (2 kpl). Tarkoitus 
oli, että Lapin ELY-keskus poistaa alueelta kaksi vanhaa maanpäällistä 
mittaria putkineen. 

Lapin Terminaalit on kuitenkin ottanut Lapin ELY-keskukseen yhteyttä 
4.2.2021 ja todennut, että sillä on halua poistaa poistettavaksi määrätyt 
kaksi vanhaa mittaria (E. Järviluoma/M. Söderbacka 4.2.2021). Lapin ELY-
keskukselle sopii hyvin, että Lapin Terminaalit poistavat vanhat mittarit. 
Alueella näiden lisäksi sijaitsevien varastojen ja niissä sijaitsevien 
polttonestesäiliöistä toinen on Lapin Terminaalien aliurakoitsijan käytössä 
ja toisen omistaa Lapin Terminaalit. Näiden säiliöiden on tarkoitus jäädä 
alueelle.
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ympäristövastaava Eira 
Järviluoma ja ratkaissut yksikön päällikkö Juha Tapio.
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