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NAPAPIIRIN KULJETUS OY:N MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPA KALLION
LOUHINTAAN JA MURSKAUKSEEN KLUPIKALLIOLLA KIINTEISTÖLLÄ 851-410-21-20
JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

148/10.03.00/2017

MELAYMP 25.04.2017 § 39
Valmistelijat vs. ympäristönsuojelusihteeri Minna Karhunen ja vs.
ym pä ris tö tar kas ta ja Lea Törmä:

Napapiirin Kuljetus Oy on toimittanut Meri-Lapin ym pä ris tö lau ta-
kun nal le maa-aines- ja ympäristölupahakemukset, jotka koskevat
maa-ai nes ten ottamista, kallion louhintaa ja kivenmurskausta se-
kä louhokseen kertyvien vesien johtamista louhoksen ympäristön
ojiin. Lisäksi haetaan lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta
huo li mat ta. Ottotoiminta ulottuu pohjaveden pinnan alapuolelle ta-
soon + 0.00. Ottoalueen koko on 8,7 hehtaaria ja kokonaismäärä
80 000 m3. Toiminta-alue on Tornion kaupungin Alaraumon ky läs-
sä tilalla Kyöstäjä 851-410-21-20. Alueella on vanha avolouhos ja
naa pu ri kiin teis töl lä on toiminnassa oleva louhos ja ki ven murs kaa-
mo.

Liitteenä on päätösesitys tätä toimintaa koskevaksi maa-aines- ja
ym pä ris tö lu vak si. Olennaiset tiedot lupahakemuksesta ja sen kä-
sit te lys tä on esitetty maa-aines- ja ympäristölupapäätöksen ker-
toel ma osas sa. Maa-aines- ja ympäristölupahakemukset liit tei-
neen ja muut luvan käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat ko ko nai suu-
des saan nähtävissä ympäristölautakunnan kokouksessa ja pyy-
det täes sä sitä ennen Tornion kaupungin ympäristönsuojelussa.

LIITTEET Esitys Napapiirin Kuljetus Oy:n maa-aines- ja ympäristöluvaksi
Ottamissuunnitelma
Kartta

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ AAPO MÄENPÄÄ:

Ympäristölautakunta tekee liitteen mukaisen maa-aines- ja ym pä-
ris tö lu pa pää tök sen, josta peritään 1590 euron käsittelymaksu se-
kä lupa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta vakuutta
vas taan. Päätökseen liitetään valitusosoitus. Lupapäätös ja jul ki-
pa no il moi tus laitetaan nähtäville Tornion kaupungin il moi tus tau lul-
le sekä Tornion kaupungin internet-sivuille. Lupapäätös liitteineen
toi mi te taan hakijalle sekä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö-
kes kuk sel le. Tieto päätöksestä annetaan lupapäätöksen mu kai-
ses ti mm. naapureille ja muistutuksen tehneille.

Pidetään pöytäkirja kokouksessa tarkastettuna tämän asian osal-
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ta.

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA:

Hyväksyttiin

  _______

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Torniossa 8.12.2017


