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MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS TILALLE PUOLAHUHTA 851-423-30-13, AAPAJÄRVI,
TORNIO

55/11.01.00/2019

MELAYMP 22.06.2021 § 74
Valmistelija ympäristötarkastaja Anu Rautiala:

Yksityishenkilö on toimittanut Meri-Lapin ym pä ris tö lau ta kun nal le
maa-ai nes lain (555/1981) mukaisen lupahakemuksen, joka kos-
kee maa-ainesten (sora ja hiekka) ottamista. Ottamistoiminta koh-
dis tuu tilalle Puolahuhta 851-423-30-13, joka sijaitsee Aapajärven
ky läl lä Torniossa.

Maa-ainesten ottamisalueen pinta-ala on noin hehtaari ja ot ta mis-
mää rä 25 000 k-m3. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi eli lu-
pa olisi voimassa 30.8.2031 saakka. Ottamissyvyys on 0-3,5
met riä ja ottaminen ulotetaan tasolle +63,4 m (N2000) sekä siten,
et tä ylimmän havaitun pohjaveden pinnan tason ja ottamisalueen
poh jan väliin jää vähintään kahden metrin suojakerros.

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai valtakunnallisesti
ar vok kaal la geologisella muodostumalla.

Liitteenä on päätösesitys toimintaa koskevaksi maa-aines lu vak si.
Olen nai set tiedot lupahakemuksesta ja sen kä sit te lys tä on esitetty
lu pa pää tök sen kertoelmaosassa. Luvan kä sit te lyyn liittyvät asia-
kir jat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä ennen ko kous ta ym pä-
ris tö pal ve lu jen ympäristönsuojelun toimistossa.

LIITTEET esitys maa-ainesluvaksi
hakemusasiakirjat
sijaintikartta

VS. YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ MINNA KARHUNEN:

Ympäristölautakunta tekee liitteen mukaisen maa-aines lu pa pää-
tök sen, josta peritään 675 euron käsittelymaksu. Pää tök seen lii te-
tään valitusosoitus. Lupapäätös ja kuulutus päätöksestä lai te taan
näh tä vil le Tornion kaupungin verk ko si vuil le. Tieto päätöksestä jul-
kais taan Kotikulmilta -leh des sä.

Lupapäätös liitteineen toimitetaan hakijalle, Lapin ELY-keskuksen
kir jaa moon sekä Tornionlaakson museolle.

Pidetään pöytäkirja kokouksessa tarkastettuna tämän asian osal-
ta.
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MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA:

Hyväksyttiin.

LISÄTIEDOT: ympäristötarkastaja Anu Rautiala puh. 040 770 3239

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhaku Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen

Otteet:
Hakija (postitse ja sähköpostitse)
Lapin ELY-keskus, kirjaamo (sähköpostitse)
Tornionlaakson museo (sähköpostitse)
valmistelija

Tieto päätöksestä:
Kotikulmilta  -lehti

_______
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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
Hakija (postitse ja sähköpostitse)
Lapin ELY-keskus, kirjaamo (sähköpostitse)
Tornionlaakson museo (sähköpostitse)
valmistelija Anu Rautiala

Lähetetty sähköpostilla 23.6.2021 ja kirjeenä 28.6.2021

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.


