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ottamiseen, louhintaan ja murskaukseen sekä ylijäämämaiden
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Peurakallion kallioalue 851-423-27-97, Lapin elinkeino-,
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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Puolamaa Heikki
Rönkä Jaana
Röntynen Petri
Sadinmaa Markku
Yli-Öyrä Pertti

Poissa

Hirsikangas Kaisa-Maria
Kujala Jukka

Muu

Rainio Olli

Tehtävä
jäsen
jäsen
jäsen
puheenjohtaja
jäsen

Lisätiedot
Etänä Teamsin kautta

kaupunginhallituksen
Etänä Teamsin kautta.
puheenjohtaja
kaupunginhallituksen edustaja
esittelijä
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Välimaa Risto
Kannala Markus
Maikkula Pipsa
Kumpula Henna

Allekirjoitukset
Markku Sadinmaa
puheenjohtaja

Henna Kumpula
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
79 - 88
Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastettu kokonaisuudessaan kokouksessa 21.9.2021

Heikki Puolamaa

Petri Röntynen

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Ptk tark.

vara Pertti Yli-Öyrä

Pöytäkirja

Meri-Lapin ympäristölautakunta

§ 79

21.09.2021

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
MELAYMP 21.09.2021 § 79

Päätösehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______
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§ 80

Asialistan hyväksyminen
MELAYMP 21.09.2021 § 80

Päätösehdotus

Hyväksytään asialista

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

21.09.2021
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Pöytäkirjan tarkastus
MELAYMP 21.09.2021 § 81

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Puolamaa Heikki ja Röntynen Petri
sekä varalle Yli-Öyrä Pertti.
Hyväksyttiin.
_______
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Tiedotettavat asiat
MELAYMP 21.09.2021 § 82
1) dnro 797/2021 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö
20.8.2021 asiassa Tornion tehtaiden ympäristöluvan nro 83/12/1
lupamääräyksen 61 mukainen suunnitelma (PSAVI/9058/2020),
Outokumpu Stainless ja Outokumpu Chrome Oy
2) dnro 761/2018 maa-ainesluvan lopputarkastus, Tornion Rakennussora Oy
Päätösehdotus
Päätös

Hyväksyttiin.

_______
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Viranhaltijoiden pöytäkirjat
MELAYMP 21.09.2021 § 83
Alla olevassa luettelossa mainitut viranhaltijat ovat jättäneet pöytäkirjat,
jotka ovat nähtävillä kokouksen aikana kokouspaikalla KuntaL:n 92 §:n ja
Tornion kaupungin hallintosäännön 29 ja 30 §:ien mukaisia toimenpiteitä
varten.
Tornion rakennustarkastajan päätökset:
§ 224 – 297 oheisina olevien julkipanolistojen mukaiset
rakennuslupapäätökset
Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset:
§ 37 Ympäristöpäällikön oman auton käyttöoikeus työajoon
§ 38 Vs.ympäristötarkastajan oman auton käyttöoikeus työajoon
542/2021
71/2021
828/2021
747/2021

63/2021
592/2021

860/2021
799/2021
861/2021
800/2021

Ympäristötarkastajan viranhaltijpäätökset (MK):
§ 6 Päätös ilmoituksesta melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta,
Twin City Festival -tapahtuma
§ 9 Tornion Voima Oy:n Kemin kaivoksen IVN12 –polttimia tilalla 241-40684-0 keskevan rekisteröinti-ilmoituksen käsittely ja päätös
käsittelymaksusta
§ 10 Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä/öljysäiliön käytöstä
poisto
§ 11 Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä/öljysäiliön käytöstä
poisto
Ympäristötarkastajan (AR) viranhaltijapäätökset:
§ 7 Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä/öljysäiliön käytöstä
poisto
§ 8 Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä/öljysäiliön käytöstä
poisto
Vs. ympäristötarkastajan (LM) viranhaltijapäätökset:
§ 13 Poikkeaminen jätevesien käsittelystä
§ 14 Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä/öljysäiliön käytöstä
poisto
§ 15 Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä/öljysäiliön käytöstä
poisto
§ 16 Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä/öljysäiliön käytöstä
poisto

Pöytäkirja

Meri-Lapin ympäristölautakunta
Päätös

§ 83

Hyväksyttiin.

_______
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Ympäristöpalvelujen osavuosikatsaus 02-2021
MELAYMP 21.09.2021 § 84
726/02.02.02/2021
Valmistelija

Tekninen johtaja ja talous- ja hallintopäällikkö.
Kesäkuun osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2021 laaditaan taloudentoteutumisen
osalta. Toteuma esitetään erikseen ulkoisena ja sisäisenä.
Hallintokuntien tulee arvioida talouden toteutumista ja määrärahojen
riittävyyttä koko vuoden 2021 osalta.

Oheisaineisto

Ympäristöpalvelujen osavuosikatsaus 2/2021 käyttötalousluvut ja
toiminnalliset tavoitteet.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kannala Markus

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi ympäristöpalvelujen osavuosikatsaus 2/2021.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______
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Ympäristöpalvelujen talousarvioesitys 2022
MELAYMP 21.09.2021 § 85
816/02.02.00/2021
Valmistelija

Tekninen johtaja, ympäristöpäällikkö sekä talous- ja hallintopäällikkö:
Kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeen 7.6.2021 §199.
Ulkoisten tulojen muutosprosentti on vuoden 2022 koko kaupungin osalta
1,25 % ja ulkoisten menojen osalta 2,8 %. Henkilöstökulut huomioidaan
koko kaupungin osalta 1,9%:n korotuksella, lomarahat maksetaan
täysimääräisenä.
Vuoden 2022 sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti. Sisäiset tulot ja
menot perustuvat annettuihin ulkoisiin menoihin, joten niiden muutoksilla ei
ole tulosvaikutuksista.

Oheismateriaali

Käyttötalouden talousarvioesitys 2022 ja toiminnalliset tavoitteet 2022.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kannala Markus

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy talousarvioesityksen 2022 esitetyssä
muodossaan edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

Pöytäkirja
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Rakennuslupatilasto neljännesvuosittain 2021
MELAYMP 21.09.2021 § 86
808/10.03.00.03/2021
Ympäristölautakunta on edellyttänyt, että tilasto myönnetyistä rakennusluvista toimitetaan lautakunnalle neljännesvuosittain.
Oheisaineisto

Tilasto myönnetyt rakennusluvat 2021 tammi-kesäkuu Tornio/Keminmaa

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Maikkula Pipsa

Päätös

Hyväksyttiin.
_______

11

Pöytäkirja

Meri-Lapin ympäristölautakunta

§ 87

7/2021

12

21.09.2021

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös kalliokiviaineksen ottamiseen, louhintaan ja murskaukseen
sekä ylijäämämaiden vastaanottoon ja hyödyntämiseen (maankaatopaikka) tilalle Peurakallion
kallioalue 851-423-27-97, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Yliraumo, Tornio
MELAYMP 21.09.2021 § 87
713/11.01.00.06/2021
Valmistelijat

ympäristötarkastaja Minna Karhunen, puh. 050 566 4195 ja vs.
ympäristötarkastaja Lotta Mattila, puh. 040 770 3239:
Lapin ELY-keskus on toimittanut Meri-Lapin ympäristölautakunnalle maaaineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen
yhteiskäsittelyhakemuksen, joka koskee kalliokiviaineksen ottamista,
louhintaa ja murskausta sekä maankaatopaikkatoimintaa tilalla
Peurakallion kallioalue 851-423-27-97 Tornion Peurakalliolla. Lisäksi
haetaan lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.
Maa-ainesten ottamisalueen pinta-ala on noin 5,6 hehtaaria ja varsinaisen
kaivualueen 1,9 hehtaaria. Ottamismäärä on 85 000 k-m3. Lupaa haetaan
kymmeneksi vuodeksi eli lupa olisi voimassa 30.8.2031 saakka.
Ottamissyvyys on 0-11 metriä ja ottaminen ulotetaan alimmillaan tasolle
+14 (N2000). Alueella on ollut ottamistoimintaa jo aiemmin.
Alueella otetaan vastaan ja hyödynnetään muualta tuotavia puhtaita maaaineksia (maankaatopaikka), joilla on tarkoitus täyttää aluetta noin tasoon
+21 (N2000). Lisäksi maa-ainesta käytetään maisemoinnin yhteydessä
luiskien tekemiseen.
Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai valtakunnallisesti
arvokkaalla geologisella muodostumalla. Alueen lähellä on tiedossa
luonnonsuojelullisia arvoja, jotka on otettu huomioon päätösesityksessä.
Liitteenä on päätösesitys toimintaa koskevaksi maa-aines- ja
ympäristöluvaksi. Olennaiset tiedot lupahakemuksesta ja sen käsittelystä
on esitetty lupapäätöksen kertoelmaosassa. Luvan käsittelyyn littyvät
asiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä ennen kokousta
ympäristönsuojelun toimistossa.

Liitteet

esitys Lapin ELY-keskuksen maa-aines- ja ympäristöluvaksi
hakemusasiakirjat
sijaintikartta

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Maikkula Pipsa

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta tekee liitteen mukaisen maa-aines- ja
ympäristölupapäätöksen, josta peritään 4361 euron käsittelymaksu
(sisältää naapureiden kuulemiskustannukset). Lisäksi myönnetään lupa
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aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta vakuutta vastaan.
Päätökseen liitetään valitusosoitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Lupapäätös
ja kuulutus päätöksestä laitetaan nähtäville Tornion kaupungin
verkkosivuille. Tieto päätöksestä julkaistaan Kotikulmilta -lehdessä.
Lupapäätös liitteineen toimitetaan hakijalle, Lapin elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus sekä Tornionlaakson museolle.
Pidetään pöytäkirja kokouksessa tarkastettuna tämän asian osalta.
Päätös

Hyväksyttiin.
_______
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Maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen peruminen, Destia, Tynnyrikumpu, 851-420-54-0
MELAYMP 21.09.2021 § 88
857/11.01.00.06/2021
Valmistelija

ympäristötarkastaja Minna Karhunen, puh. 050 566 4195:
Destia Oy on 11.6.2021 jättänyt Meri-Lapin ympäristölautakunnalle maaaines- ja ympäristölupahakemuksen, jota on täydennetty 28.6.2021.
30.8.2021 ottamissuunnitelman laatija Destian maa-ainesvastaava on
sähköpostitse perunut hakemuksen.
Koska peruminen tehtiin niin myöhään, että lupa oli jo ehdittu valmistella
valmiiksi lautakunnan päätöstä varten, peritään lupahakemuksen
käsittelystä ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 7.1 kohdan sekä maaainestaksan 3.3 pykälän mukaan 50 % tarkastus- ja ympäristöluvan
käsittelymaksusta sekä lehti-ilmoituksesta ja naapurien kuulemisesta
aiheutuneet kustannukset. Maa-ainesluvan lupapäätöksen tarkastusmaksu
olisi ollut 3300 euroa, joten siitä peritään 1650 euroa, ja ympäristölupien
käsittelymaksu olisi ollut yhteensä 2486 euroa (louhinnan ja murskauksen
ympäristöluvan maksu on ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan
2200 euroa, josta peritään yhteiskäsittelyssä puolet eli 1100 euroa sekä
jätteen käsittelyä koskevan ympäristöluvan maksu on 1980 euroa, josta
peritään yhteiskäsittelyssä 70 % eli 1386 euroa), joten siitä peritään 1243
euroa. 7.7.2021 Kotikulmilta -lehdessä olleen lehti-ilmoituksen
kustannukset olivat 47,92 euroa (alv 0%). Rajanaapureita kuultiin viisi,
joten maa-ainestaksan kohdan 6.1 mukaan naapurinkuulemisen
kustannukset ovat 225 euroa (5 kpl * 45 euroa/kpl).
Säädökset
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, hyväksytty 17.9.2019 Meri-Lapin
ympäristölautakunta, voimaan 1.10.2019
Maa-aineslain edellyttämistä tarkastus- ja valvontatehtävistä suoritettavat
maksut, hyväksytty 25.8.2020 Meri-Lapin ympäristölautakunta, voimaan
1.10.2020 (maa-ainestaksa)

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö Maikkula Pipsa

Päätösehdotus

Meri-Lapin ympäristölautakunta päättää, että hakemuksen käsittely
keskeytetään.
Ympäristölupa- ja tarkastusmaksua peritään 2893 euroa. Lisäksi peritään
hakemuksen vireilläolon lehti-ilmoituksesta aiheutuneet kustannukset
47,92 euroa sekä viiden naapurin kuulemisen kustannukset 225 euroa.
Perustelut
Hakemuksen käsittely oli edennyt päätöksen valmisteluun asti. Maa-
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ainestaksan 3.3 kohdan ja ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 7.1
kohdan mukaan lupahakemuksen käsittelystä peritään 50 % lupien
käsittelymaksun hinnasta sekä lisäksi lehti-ilmoituksen ja
naapurinkuulemisen kustannukset.
Päätös

Hyväksyttiin ja pidetään pöytäkirja kokouksessa tarkistettuna asian osalta.
_______

Pöytäkirja
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Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 87

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Meri-Lapin ympäristölautakunnan päätökseen saa hakea valittamalla muutosta
Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan
samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuvan seitsemäntenä (7) päivänä päätöksen
julkaisemisajankohdasta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan
hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8–16.15

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

Valituksen sisältö

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat
ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka
alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion
valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
− päätös, johon haetaan muutosta
− valittajan nimi ja kotikunta
− postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot
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
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− perusteet, joilla muutosta vaaditaan
− valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Oikeudenkäyntimaksu

Pöytäkirja

Valituskirjelmään on liitettävä
− asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
− mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys
asiamiehen toimivallasta
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tornion kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio
Sähköpostiosoite: kirjaamo@tornio.fi
Puhelinnumero: + 358 16 432 11 vaihde
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8:00 – 15:00.
Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä/sähköpostilla, joka on lähetetty
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 88
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
•

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

•

kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tornion kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Meri-Lapin ympäristölautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio
Sähköpostiosoite: kirjaamo@tornio.fi
Puhelinnumero: 016 432 11
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8 - 15.

Pöytäkirja
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•
•
•

päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tornion kaupungin
kirjaamosta.
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä/sähköpostilla, joka on lähetetty xxx.
Pöytäkirja on nähtävillä Tornion kaupungin yleisessä tietoverkossa.

