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Meri-Lapin ympäristölautakunta § 17 28.02.2023 

 
Maa-aines- ja ympäristölupapäätös kalliokiviaineksen ottamiseen, louhintaan ja murskaukseen 
tilalle Kyöstäjä 851-410-21-20, Peab Industri Oy, Alaraumo, Tornio 
  
MELAYMP 28.02.2023 § 17    
2558/11.01.00.06/2022    
 
 
Valmistelija va. ympäristötarkastaja Lotta Mattila, puh. 040 770 3239 

 
Peab Industri Oy on toimittanut Meri-Lapin ympäristölautakunnalle maa-
aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen 
yhteiskäsittelyhakemuksen, joka koskee kalliokiviaineksen ottamista, 
louhintaa ja murskausta tilalla Kyöstäjä 851-410-21-20 Alaraumolla, 
Torniossa. Lisäksi haetaan lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta 
huolimatta. 
 
Maa-ainesten ottamisalueen pinta-ala on noin 3,4 hehtaaria. Toiminta-
alueen kokonaispinta-ala on noin 6,5 hehtaaria. Ottamismäärä on 340 000 
k-m3. Lupaa haetaan viideksi vuodeksi eli lupa olisi voimassa 30.6.2028 
saakka. Ottamissyvyys on 1-13 metriä ja ottaminen ulotetaan alimmillaan 
tasolle +71 (N2000). Alueella on ollut ottamistoimintaa jo aiemmin. 
 
Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai valtakunnallisesti 
arvokkaalla geologisella muodostumalla.  
 
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. 
 

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Maikkula Pipsa 
 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta tekee liitteen mukaisen maa-aines- ja 
ympäristölupapäätöksen, josta peritään 6800 euron käsittelymaksu 
(sisältää naapureiden kuulemiskustannukset). Lisäksi myönnetään lupa 
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 
ympäristökeskukselle ja Tornionlaakson museolle. 
 
Pidetään pöytäkirja kokouksessa tarkastettuna tämän asian osalta. 
 

Päätös Hyväksyttiin. 
 
 _______ 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 17 
 
 
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:  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 

 
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 vastaanotto-
laitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan 
päättymistä. 

 
Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka 

tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympä-
ristön 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. 

 
Valituksen sisältö 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) 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
 mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää 

toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla) 
 
Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-
semmin toimitettu viranomaiselle 

 mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys 
asiamiehen toimivallasta 

 
Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen 
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

 
Pöytäkirja 

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. 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 
2.3.2023. 
 

 


