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MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS NAPAPIIRIN KULJETUS OY 
 
 
Asia  
Maa-aineslupahakemus soran ja kalliolouheen ottamiseen sekä ympäristölupahakemus 
maa-aineksen murskaamiseen ja varastointiin. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta en-
nen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman. 
 
Maa-aines- ja ympäristölupa-asian ratkaisee Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta. 

 
Hakija 
Napapiirin Kuljetus Oy 
Yhteyshenkilö: Markus Heikkilä Puh: 040 3506375 
 
 
Toiminnan sijainti 
Toiminta-alue sijaitsee Kolarin kunnan Hannukaisen kylässä, Hannukaisen kaivosalueella 
tilalla Käpylä II RN:o 273-402-48-11. Toiminta-alue on vanhaa kaivosaluetta ja se sijaitsee 
Kolarin kuntakeskuksesta noin 26 km koilliseen 
 
Toiminta-alue sijoittuu osittain Kuervaaran pohjavesialueella (12273123, muu pohjavesialue.) 
Lähimmät muinaisjäännökset Pulkkasaaret 2 (kiinteä muinaisjäännös/asuinpaikat) sekä 
Kuervaara (kiinteä muinaisjäännös) sijaitsevat noin 400 metrin päässä etelään päin, tien 940 
(Kolari – Äkäslompolo – Äkäsjärvi) toisella puolella. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 250 
metrin päässä ottoalueesta etelään päin sekä lähimmät vapaa-ajan rakennukset noin 300 
metrin päässä kaakkoon päin. Lähin luonnon vesistö on Äkäsjoki, jonne toiminta-alueelta on 
matkaa noin 500 metriä etelään päin. Alue on merkitty voimassa olevaan Ylläksen osayleis-
kaavaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). 
 
Maa-aineslupa 
Maa-aineslupaa haetaan kymmenen (10) vuoden aikana toteutettavalle yhteensä 146 925 
m3:n suuruiselle soran ja kalliolouheen otolle. Otettava kalliolouhe on läheisestä kaivoksesta 
jo louhittua kiviainesta. Ottoalueita on kaksi. Saatava maa-aines jalostetaan murskaamalla ja 
se käytetään lähialueiden maarakennuskohteisiin. Alueella ei ole aiempaa maa-aineslupaa. 
 
Ottoalue 1: Kalliolouheen kokonaisottomäärä on 75 000m3, ottamispinta-ala 1,2 ha ja otta-
missyvyys 0-28 m. Alin ottamistaso on + 215.00. 
Ottoalue 2: Soran kokonaisottomäärä on 71 925 m3, ottamispinta-ala 1,2 ha ja ottamissyvyys 
0-15m. Alin ottamistaso on +230.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ympäristölupa 
Ympäristölupaa haetaan maa-aineksen murskaamiseen ja varastointiin. Maa-ainesta on tar-
koitus murskata keskimäärin 20 000 tonnia vuodessa (maksimissaan 40 000 tonnia vuodes-
sa). Murskaus toiminta-alueella ei ole jatkuvaa. Tuotanto jaksot vaihtelevat 1-5 kk välillä ky-
synnän mukaan. Murskaamista ja rikotusta tehdään ma-pe klo 6-22 sekä kuormaamista ja 
kuljetusta ma-pe klo 6-22. Kiviainesten varastointiaika on noin 1-2 vuotta. Toiminnalla ei ole 
aiempaa ympäristölupaa. 
 
Päästöt ja jätteet  
Hakemuksen mukaan toiminnasta aiheutuu pölyä, melua ja tärinää. Murskauksessa synty-
vän pölyn määrää vähennetään tarvittaessa myös kastelemalla. Pölyn leviämistä pystytään 
estämään laitoksen ja varastokasojen sijoittelulla. Tuotannosta syntyvillä murskekasoilla se-
kä laitoksen sijoittelulla ehkäistään melun ja tärinän leviämistä. 
 
Tuotantojakson aikana polttonesteet säilytetään kaksoisvaipallisissa säiliöissä ja tankkaus-
paikan alle asennetaan reunoilta korotettu kalvorakenne. Poltto- ja voiteluaineiden käsittelys-
sä ja varastoinnissa noudatetaan erityistä huolellisuutta. Alueella on öljynimeytysmateriaalia 
vahinkotilanteiden varalle. Kuljetuskalustosta, työkoneista sekä aggregaateista syntyy pääs-
töjä joita vähennetään kaluston uusimisella ja riittävillä huoltotoimilla sekä lisäksi käytettävät 
koneet ovat uudehkoja ja omaavat parhaan teho/hyötysuhteen 
 
Toiminnassa syntyy vähäinen määrä talousjätettä sekä jäteöljyä, jotka toimitetaan jätehuol-
tomääräysten mukaisesti asianmukaiseen käsittelyyn.  
 
Asiakirjojen nähtävilläpito 
Hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 30.08.–01.10.2018 Kolarin kunnan virallisella il-
moitustaululla (os. Isopalontie 2, Kolari). 
 
Mahdolliset muistutukset 
Hakemusta koskevat muistutukset on toimitettava kirjallisesti 01.10.2018 klo 16.00 mennes-
sä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin 
ympäristölautakunta, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi tai kirjaamo@rovaniemi.fi. 
 
Lisätietojen antaja 
Valvontainsinööri Tapio Lakkala, puh 046 923 1554, Tapio.Lakkala@rovaniemi.fi 
 
 
Kuuluttaja 
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


