
MAA-AINESLUVAN JA YMPÄRISTÖLUVAN YHTEISKÄSITTELYHAKEMUS 

11 h 1. Toiminta, jo e lupa aetaan

Lupa haetaan seuraaville toiminnoilla:
� Maa-ainesten ottaminen
[2'.] Kivenmurskaamo

� Siirrettävä kivenmurskaamo 
n Kiinteä kivenmurskaamo 

D Kivenlouhimo 0 Muu kivenlouhinta 

Toimintaan liittyy myös 
D Muualta tuotavan kiviaineksen murskaus D Kierrätysasfaltin tai -betonin murskaus 

D Muu, mikä? 

D Lupa aloittaa toiminta ennen päätösvoimaisuutta (YSL 199 § ja MAL 21 §) 

2. Hakijan yhteystiedot

Hakijan nimi ja toiminimi 
Napapiirin Kuljetus Oy 

r-oSolt_e_ - -· ----------
Marttiinintie 10 

Yhteyshenkilön nimi 
Heikkilä Markus 

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite) 
Verkkolaskutusosoite: ,:· välittäjän tunnus; 1

· 

3. Tiedot lupa-alueen kiinteistöstä

Kiinteistön omistajan nimi 

---

Osoite 
 
Postinumero 
 
Puhelinnumero 

Kittilä 

---------- - ---

---------

Kunta 

--- ----

Kunta 

------ - --- -

.. -- · ------------

Postitoimipaikka 
 
Sähköpostiosoite 

-------- --

- . .  ----- -

Ottamisalueen sijainti 

Kylä 
----- -

Pöntsö 
-------- - ---

Murskauslaitoksen sijainti 

Kylä 
- ---�-------- -- -- - ------- - . ..._ __ -

------
- - . -

Kittilä Pöntsö 

-

----

0195373-5J 
V-tunnus

- --------- - - -- ------ � ---------�--

. 

. . -· 

·- . .  -

----

. 

-

-

----- --

. -- -

-·--

----· --�-- -

--· 

Tila 
-------- -----

-·· 

. -· 

. ---

_ Kum_purova 261-409-14-34 _____ 

Tila 
-

Kumpurova 261-409-14-34 
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□ Kyllä, mitä

Ympäristövahinkovakuutus: 

Vakuutusyhtiö: LähiTapiola 
..._ ________________________ - ---------------------- --

Vakuutuksen numero: 

� Tiedot esitetty liitteenä 

Vakuutuksen numero:  
- ---------------

7. Yleiskuvaus toiminnasta ja tukitoiminnasta sekä niiden ympäristövaikutus

Yleiskuvaus toiminnasta ja tukitoiminnasta sekä niiden ympäristövaikutuksista 
Ottoalue sijaitsee Kittilän kunnassa kiinteistöllä Kumpurova 261-409-14-34. Napapiirin kuljetus on 

vuokrannut alueen. Alue on vanhaa soran ottoaluetta, jolle on myönnetty useita maa-ainesten 
ottolupia. Hakijalla on ollut alueella aikaisemmin maa-aines ja ympäristölupa. Napapiirin kuljetus 

Oy hakee alueelle lupaa maa-ainesten ottamiseen ja murskaamiseen 120 000 m3

kokonaisottomäärälle. Lupaa haetaan 10 vuoden ajalle. Ottamissyvyyden ollessa 0-8m. Alueella 
murskataan maa-ainesta tie- ja muuhun infrarakentamiscen. 

Ottoalueen pinta-ala on 9.8 ha, josta varsinainen ottotoiminta-alue on 4.8 ha. Alueen pintamaat on 
poistettu aikaisemman toiminnan yhteydessä. Etäisyys Hihimpään pysyvään asutukseen on n. 728m 
ottoalueclta luoteeseen. 

Ottoalue sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialucella (Kulkujoki - 12261152). 
Pohjaveden seurantaa toteutetaan Napapiirin kuljetuksen pohjavesiputkista. Ottotoiminta-alucella 
olevasta pohjavesiputkesta havaittu ylin vesipinta on havaittu tasossa + 263.31. 

Alueen alin suunniteltu ottotaso on + 267.31 (N2000). Tuolloin pohjavesipinnan ja alimman 
ottotason väliin jää 4 metrin suojakerros. 

Murskaustoiminta alueella on tuotantojakso-periaatteella toteutettavaa toimintaa ja 
tuotantojaksoja arvioidaan olevan kysynnän mukaan 1-2 kertaa vuodessa. Yksi tuotantojakso 
kestää yleensä 1-2 kuukautta. Murskauslaitos tuodaan paikalle jokaista toimintakertaa varten ja 

viedään pois urakan päät)1ttyä. Maa-ainesten murskaamistoiminta ajoitetaan arkipäiviin (ma-pc) 
klo 6-22 välisenä aikana. Kuljetusta _ja kuormaamista ma-su klo 7-22 

Toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja niiden riskejä vähennetään koneiden ja laitteiden osalta 
käyttämällä parasta mahdollista tekniikka ja kaluston uusimisella ja huoltotoirnenpiteillä, melun 
osalta sijoitamalla murskauslaitos alhaisimmalle mahdolliselle tasolle ja meluvalleilla sekä 
pölyämiscn osalta kastelemalla ja/tai koteloinncilla. 

Poltto- ja voiteluaineiden käsittelyssä ja varastoinnissa noudatetaan eritJistä huolellisuutta ja 

varovaisuutta sekä varataan vahinkotilanteidcn varalle riittävästi <iljynirncytysmateriaalia. Poltto
ja voiteluaincet säilytetään joko kaksoisvaipallisissa säiliöissä tai valuma-altaallisissa 
suojakonteissa. 

Toiminta-aikana syntyvät jätteet toimitetaan Kittilän hyöty_jätc- ja siirtokuormausasemallc 
asianmukaisesti hävitettäviksi. 
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16. Tiedot päästöistä ilmaan sekä niiden puhdistamisesta
Käytettävä raaka-aine Päästölähde Päästä (1/a) 

Toiminta-alueella tuotettava soramurskeet Maa-ainesten murskaus Hiukkaset 0.47 t/a 
keskimäärin 

Murskaus aggregaatilla + Typen oksidit (Nox) 0.015 t/a 
työkoncct: keskimäärin 

Murskaus aggregaatilla + Rikkidioksidi (SO2) 0.012t/a 
työkonect: keskimäärin 

Murskaus aggregaatilla + Hiilidioksidi (C02) 39t/a 
työkoneet: keskimäärin 

17. Tiedot me usta ja tärinästä

Laite tai toiminta Melutaso Arvailu tärinävaikutus 
. ·- -· -·-- - ·-· - ---

Murskaus ja seulonta 122-124
Lievä tärinä murskauslaitoksen 
välittömässä läheisyydessä 

---·-· � 

rajautuu t)1ökonciden ja teiden välittömään 
1 108-J 15Työkoneet ja liikenne 

lähiympäristöön 
18. Tiedot maaperän, pohjavesien ia pintavesien suojelemiseksi tehtävistä toimista
Tiedot toimista maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi (mm. polttoaine- ja öljysäiliöiden tekninen taso ja suojaustoimet) 

Poltto- ja voiteluaineet säilytetään joko kaksoisvaipallisissa säiliöissä tai valuma-altaallisissa 
suojakonteissa. Säiliöt on varustettava ylitä)'fÖn cstimillä. 

Tankkauspaikka suojataan reunoilta korotetulla tiiviillä kalvorakenteclla, jolla estetään haitallisten 
aineiden pääsy maaperään tai pohjaveteen. Suojatulle tankkausalucellc kertyville sadcvesille pitää 
olla tyhjennyskaivo, josta ne pumpataan loka-autoon. 

Alueella säilytetään riittävää määräii imcytysmattoja tai turvetta. 
Mahdollisista ympärisWvahingoista ilmoitetaan välittömästi Kittilän kunnan pelastus- ja 
ympäristöviranomaiselle. Vahingon ehkäiseviin toimenpiteisiin pitää ryhtyä välitttömästi. 

Tiedot hulevesijärjestelyistä (mm. mahdollinen selkeytysallas. pintavesien johtaminen) 

Murskauslaitokscn toiminnasta ei synny hulevesiä. 
Ottotoiminnan aikana alueen pohjan kaltcvuutlet muotoillaan siten, että hulevetlct eivät kcriiänny 
pohjalle. 

-------- ----- --------

Tiedot jätevesien käsittelystä 

Murskauslaitoksen toiminnasta ei synny jätevesiä. 
Sosiaalitiloissa syntyvät jätevedet johdetaan umpisiiiliöön ja vicdäiin jätevcdcnpuhdistamollc. 
Jätehuollosta vastaavat toiminnan aikana aliurakoitsijat 
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