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TAPOJÄRVI OY:N MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TILALLE TAPOJÄRVI
241-406-28-73, TUHKAMAA, KEMINMAA

MELAYMP 22.06.2021 § 76
Valmistelija ympäristötarkastaja Anu Rautiala:

Tapojärvi Oy on toimittanut Meri-Lapin ym pä ris tö lau ta kun nal le
maa-ai nes lain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014)
mu kai sen yhteiskäsittelyhakemuksen, joka koskee kal lio ki vi ai nek-
sen ottamista sekä louhintaa ja murskausta tilalla Tapojärvi
241-406-28-73 Keminmaan Tuhkamaassa. Lisäksi hae taan lupaa
aloit taa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Maa-ainesten ottamisalueen pinta-ala on noin 9,3 hehtaaria ja
var si nai sen kaivualueen 3,8 hehtaaria. Ot ta mis mää rä on 200 000
k-m3. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi eli lupa olisi voi mas-
sa 30.8.2031 saakka. Ottamissyvyys on 0-8,5 met riä ja ottaminen
ulo te taan tasolle +21 m (N60). Alueelle syn tyy ottamistoiminnan
pää tyt tyä lampi. Alueella on ollut ottamistoimintaa jo aiemmin.

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai valtakunnallisesti
ar vok kaal la geologisella muodostumalla. Alueen lähellä on tie dos-
sa luonnonsuojelullisia arvoja, jotka on otettu huomioon pää tös-
esi tyk ses sä.

Liitteenä on päätösesitys toimintaa koskevaksi maa-aines- ja ym-
pä ris tö lu vak si. Olennaiset tiedot lupahakemuksesta ja sen kä sit te-
lys tä on esitetty lupapäätöksen kertoelmaosassa. Luvan kä sit te-
lyyn liittyvät asiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä ennen
ko kous ta ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelun toimistossa.

LIITTEET esitys Tapojärvi Oy:n maa-aines- ja ympäristöluvaksi
hakemusasiakirjat
sijaintikartta

VS. YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ MINNA KARHUNEN:

Ympäristölautakunta tekee liitteen mukaisen maa-aines- ja ym pä-
ris tö lu pa pää tök sen, josta peritään 4 580 euron käsittelymaksu (si-
säl tää naapurikuulemisen). Lisäksi myönnetään lupa aloittaa toi-
min ta muutoksenhausta huolimatta vakuutta vastaan. Pää tök-
seen liitetään valitusosoitus. Lupapäätös ja kuulutus päätöksestä
lai te taan nähtäville Keminmaan kunnan ja Tornion kaupungin
verk ko si vuil le. Tieto päätöksestä julkaistaan Kotikulmilta -leh des-
sä.

Lupapäätös liitteineen toimitetaan hakijalle, Outokumpu Chrome
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Oy:lle, Metsähallitukselle, Lapin ELY-keskukselle sekä Tor nion-
laak son museolle.

Pidetään pöytäkirja kokouksessa tarkastettuna tämän asian osal-
ta.

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA:

Hyväksyttiin.

LISÄTIEDOT: ympäristötarkastaja Anu Rautiala puh. 040 770 3239

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhaku Vaasan hallinto-oikeuteen

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

Tieto päätöksestä:
Kotikulmilta  -lehti
naapuritilat

_______
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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.


