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ARCTIC PROPERTY OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISEEN
JA KÄSITTELYYN, TORNIO

MELAYMP 22.06.2021 § 73
Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

Arctic Property Oy on toimittanut Meri-Lapin ym pä ris tö lau ta kun-
nal le ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisen ym pä ris-
tö lu pa ha ke muk sen, joka koskee betonijätteen hyödyntämistä.
Toi min ta-alue sijaitsee Tornion kaupungissa Suensaaressa,
osoit tees sa Vesaistenkatu 1, kiinteistöllä 851-7-1-11.

Liitteenä on päätösesitys tätä toimintaa koskevaksi ym pä ris tö lu-
vak si. Olennaiset tiedot lupahakemuksesta ja sen käsittely on esi-
tet ty ympäristölupapäätöksen kertoelmaosassa. Luvan käsittelyyn
liit ty vät asiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävissä ennen ko-
kous ta Tornion kaupungin ympäristönsuojelussa.

LIITE Esitys Arctic Property Oy:n ympäristöluvaksi
Ympäristölupahakemus
Sijaintikartta

VS. YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ MINNA KARHUNEN:

Ympäristölautakunta tekee liitteen mukaisen ym pä ris tö lu pa pää-
tök sen, josta peritään 1980 euron käsittelymaksu. Päätökseen lii-
te tään valitusosoitus. Lupapäätös ja kuulutus päätöksestä lai te-
taan nähtäville Tornion kaupungin verkkosivuille. Tieto pää tök ses-
tä julkaistaan Kotikulmilta -lehdessä. Lupapäätös liitteineen toi mi-
te taan hakijalle sekä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes-
kuk sel le. Tieto päätöksestä annetaan rajanaapureille ja muille lu-
pa pää tök sen mukaisesti.

Pidetään pöytäkirja kokouksessa tarkastettuna tämän asian osal-
ta.

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA:

Hyväksyttiin.

LISÄTIEDOT: ympäristötarkastaja Minna Karhunen, 050 566 4195

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna hallintovalitus Vaasan hallinto-oikeuteen

Otteet:
Hakija
Lapin ELY-keskus
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ympäristötarkastaja

_______
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen Meri-Lapin ympäristölautakunnan päätökseen saa hakea valittamalla
muu tos ta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä
mak sus ta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuvan seitsemäntenä (7) päivänä
päätöksen julkaisemisajankohdasta.

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö,
jon ka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun
taikka asuin ym pä ris tön viihtyisyyden edistäminen ja jonka
toiminta-alueella ky sy myk ses sä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan
ympäristövaikutukset ilmenevät, val tion valvontaviranomainen sekä
toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kun nan
ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova vi ran-
omai nen.

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on il moi-
tet ta va
 päätös, johon haetaan muutosta
 valittajan nimi ja kotikunta
 postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin

asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yh teys-
tie dot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL
204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
 mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei va li tus-

kir jel mää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo

ai kai sem min toimitettu viranomaiselle
 mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti

sel vi tys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan
hallinto-oikeuteen. Va li tus kir jel män on oltava perillä määräajan
viimeisenä päivänä en nen virka-ajan päättymistä.

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai
sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä mää rä ajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.Valituksen voi tehdä
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myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa
puhelin:   029 56 42780
faksi:   029 56 42760
sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika:   klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oi keu den-
käyn ti mak su on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa
valituksenalaista pää tös tä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Mak sua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asian osai nen on muualla laissa
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vi reil le pani ja ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.


