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Maa-aineslupapäätös hiekan ja soran ottamiseen tiloille Hietaharju 241-402-22-14, Hietavaara 
241-407-11-51, Hietakaula 241-407-11-78, Hietakangas 241-402-22-16, PR4 241-402-22-15, 
Ampuma 241-402-22-17, Karjula 241-402-11-17, Hieta 241-402-11-37, Karjula I 241-402-11-26, 
Annala I 241-402-4-87 ja Rantakoutonen 241-402-3-94, Kemin Ajotilaus Oy, Keminmaa 
  
MELAYMP 28.02.2023 § 19    
3112/11.01.00.05/2023    
 
 
Valmistelija Ympäristöpäällikkö Pipsa Maikkula p. 040 755 5891 

 
Kemin Ajotilaus Oy on toimittanut Meri-Lapin ympäristölautakunnalle maa-
aineslain (555/1981) mukaisen hakemuksen, joka koskee maa-aineksen 
(sora ja hiekka) ottamista kymmenen vuoden aikana Keminmaan kunnassa 
Hirmulassa ja Liedakkalassa tiloilla Hietaharju 241-402-22-14, Hietavaara 
241-407-11-51, Hietakaula 241-407-11-78, Hietakangas 241-402-22-16, 
PR4 241-402-22-15, Ampuma 241-402-22-17, Karjula 241-402-11-17, Hieta 
241-402-11-37, Karjula I 241-402-11-26, Annala I 241-402-4-87 ja 
Rantakoutonen 241-402-3-94.  
 
Maa-ainesten ottamisalueen pinta-ala on noin 23 hehtaaria. Toiminta-
alueen kokonaispinta-ala on noin 4,8 hehtaaria. Hakemuksen mukainen 
ottoalue sijaitsee maa-ainesten ottoalueella.  Ottamismäärä on 584 600 k-
m3. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi eli lupa olisi voimassa 31.1.2033 
saakka. Maa-ainesten otto ulotetaan alimmillaan tasolle + 21 m (N2000). 
 
Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai valtakunnallisesti 
arvokkaalla geologisella muodostumalla.  
 
Suunnitellulla maa-ainesten ottamis- ja varastointialueella ei ole tiedossa 
olevia luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) 20-23 §:n liitteen 3 (a) koko 
maassa rauhoitettujen kasvilajien esiintymiä, ei liitteen 4 uhanalaisten lajien 
ja erityisesti suojeltavien lajien ha-vaintopaikkoja eikä luontodirektiivin 
(92/43/ETY) liitteen II a ja IV a eläinlajien eikä II b ja IV b kasvilajien 
havaintopaikkoja (28.10.2021 laji.fi, Lajitietokes-kus). 
 
Rovavaaran ja Anterovaaran alueella on useita tunnettuja 
muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettuja muinaisjäännösalueita. 
Maanottoon suunnitellulla harjanteella ei ole muinaisjäännöksiä, eikä 
arkeologisen kulttuuriperinnön näkökulmasta esteitä maanottoon. 
 
Liitteenä on päätösesitys toimintaa koskevaksi maa-ainesluvaksi. 
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 
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Päätösehdotus Ympäristölautakunta tekee liitteen mukaisen maa-aineslupapäätöksen, 
josta peritään 9069 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- ja Lounais-Lappi-lehdessä. 
 
Lupapäätös liitteineen toimitetaan hakijalle, Lapin elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle ja Tornionlaakson museolle. 
 
Pidetään pöytäkirja kokouksessa tarkastettuna tämän asian osalta. 
 

Päätös Puheenjohtaja Markku Sadinmaa poistui esteellisenä asiakohdan 
käsittelyn ajaksi. 
 
Hyväksyttiin muutettuna annettujen muistutusten, lausuntojen ja hakijan 
antaman vastineen osalta. Lupapäätökseen lisätty 22.2.2023 annettu 
muistutus sekä hakijan vastine muistutukseen. Muistutus on huomioitu 
lupamääräyksessä 21. 

 
 
 _______ 
 
 
   
 
 
  



 

 

Ote pöytäkirjasta 

 
Meri-Lapin ympäristölautakunta § 19 28.02.2023 

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 19 
 
VALITUSOSOITUS 
         Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.  
Valitusoikeus 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai 
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, 
jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea 
muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen 
valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. 

 
Valitusaika 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen 
viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. 
 
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

 
Valitusviranomainen 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite:  PL 189, 90101 OULU 
Käyntiosoite: Isokatu 4  
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  
Puhelinnumero: 029 56 42800 (vaihde)  
Virka-aika:  klo 8:00 – 16:15 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei 
kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän 
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä 
ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 
johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). 
Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi 
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Oikeudenkäyntimaksu 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen 
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  
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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 
3.3.2023. 


