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KEMIN AJOTILAUS OY:N MAA-AINESLUPA TILOILLE SORAKITTILÄ 241-402-3-74 JA
KTK IIKKALA 241-402-3-80, ROVAVAARA, KEMINMAA

83/11.01.00/2021

MELAYMP 16.03.2021 § 37
Valmistelija ympäristötarkastaja Anu Rautiala:

Kemin Ajotilaus Oy on toimittanut Meri-Lapin ym pä ris tö lau ta-
kunnal le maa-ai nes lain (555/1981) mukaisen lupahakemuksen,
jo ka kos kee soran ja hiekan ottamista Kemimaan kunnan Hyy-
piön kylässä sijaitsevilta tiloilta Sorakittilä 241-402-3-74 ja KTK
Iik ka la 241-402-3-80. Lisäksi haetaan lupaa aloittaa ot ta mis toi-
min ta muutoksenhausta huolimatta.

Maa-ainesten ottamisalueen pinta-ala on noin 2,7 hehtaaria ja ot-
ta mis mää rä 78 300 k-m3. Maa-ainesten ottamislupaa haetaan
kym me nek si vuodeksi eli lupa olisi voimassa 30.6.2031 saakka.
Ot ta mis sy vyys on 0-7 metriä. Ottaminen ulotetaan tasolle +36 m
(N2000) kuitenkin siten, että pohjaveden pinnan tason ja ot ta mis-
alu een pohjan väliin jää vähintään kahden metrin suojakerros.  

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai valtakunnallisesti
ar vok kaal la geologisella muodostumalla. Alueella ei ole tiedossa
luon non suo je lul li sia arvoja. Maa-ainesten ottamisalue pa lau te-
taan metsämaaksi toiminnan päätyttyä. 

Liitteenä on päätösesitys tätä toimintaa koskevaksi maa-ai nes lu-
vak si. Olennaiset tiedot lupahakemuksesta ja sen käsittelystä on
esi tet ty maa-aineslupapäätöksen kertoelmaosassa. Luvan kä sit-
te lyyn liittyvät asiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävissä en-
nen kokousta Tornion kaupungin ympäristönsuojelussa.

LIITTEET Esitys Kemin Ajotilaus Oy:n maa-ainesluvaksi
Hakemusasiakirjat
Sijaintikartta

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ AAPO MÄENPÄÄ:

Ympäristölautakunta tekee liitteen mukaisen maa-ai nes lu pa pää-
tök sen, josta peritään 1 744,50 euron käsittelymaksu (sisältää
naa pu ri kuu le mi sen). Lisäksi myönnetään lupa aloittaa toiminta
muu tok sen haus ta huolimatta vakuutta vastaan. Päätökseen lii te-
tään va li tus osoi tus. Lu pa pää tös ja kuu lu tus päätöksestä laitetaan
näh tä vil le Keminmaan kun nan ja Tornion kaupungin verk ko si vuil-
le. Tieto päätöksestä jul kais taan Kotikulmilta -lehdessä. Lu pa pää-
tös liitteineen toi mi te taan ha ki jal le, Lapin elinkeino-, lii ken ne- ja
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ym pä ris tö kes kuk sel le se kä Tornionlaakson museolle.

Pidetään pöytäkirja kokouksessa tarkastettuna tämän asian osal-
ta.

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA:

Meri-Lapin ympäristölautakunnan puheenjohtaja Markku
Sadinmaa poistui esteellisenä asiakohdan käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.

Hyväksyttiin.

LISÄTIEDOT: ympäristötarkastaja Anu Rautiala puh. 040 770 3239

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna hallintovalitus Pohjois-Suomen hal lin to-oi keu-
teen

Otteet:
Hakija (postitse ja sähköpostitse)
Lapin ELY-keskus, kirjaamoon sähköisesti
Tornionlaakson museo (sähköpostitse)
Valmistelija

Tieto päätöksestä:
Kotikulmilta -lehti

_______



TORNION KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA

Meri-Lapin ympäristölautakunta § 37 16.03.2021

VALITUSOSOITUS
Hallintovalitus

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviran-
omainen ja
va li tus ai ka

Valitusviranomainen, yhteystiedot                                                                   Valitus ai ka
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                                                                                          30 päivää
PL 189 (Käyntiosoite Isokatu 4)
90101 OULU
Puhelin                 029 56 42800 (vaihde)
Telekopio             029 56 42841
Sähköposti          pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Virka-aika             klo 8.00-16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  .
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                                                 Valitusaika
                                                                                                                           päivää

Valitusaika luetaan siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä tiedoksisaantipäi-
vää kuitenkaan lukuunottamatta

Valitusoikeus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta hallintovalituksin vain
se, joka oli tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,
on valitusoikeus niillä, joilla oli oikeus tehdä oikaisuvaatimus.

Valituksen
peruste

Valituksen saa tehdä silla perusteella, että
1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
3. päätös on muuten lainvastainen.

Valitusaika ja
sen
alkaminen

Valitusaika on (30) päivää. Valitusaika alkaa kulua päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.

Tiedoksisaan
ti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta osoiteta, seitsemäntenä (7.)
päivänä siitä, kun valituksen alaisen päätöksen sisältävä kirje on jätetty postin kuljetettavaksi.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoas-
taan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta
ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäl jen-
nök senä se kä to distus sii tä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasia-
kirjojen toi-
mittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai ar-
kilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arki-
päivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin va-
litusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Selvitys
päätöksen
antamisesta
tiedoksi

Kenelle                                                                     Allekirjoitus
Kemin Ajotilaus Oy

Lähetetty sähköpostilla 17.3.2021 ja postitse kirjeenä 18.3.2021.

Milloin tiedoksiannosta on erillinen todistus, se on liitettävä valituskirjaan.
Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli

hal lin to-oi keus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oi keu den käyn ti-
mak sua ei peritä.

Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muu al-
la laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on va li tus kir jel mä koh-
tai nen.


