Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Vireilläolokuulutus
pvm 28.1.2016
Dnro KYK 331/2015

Seuraava ympäristölupahakemus on vireillä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa:
TUUSULAN KUNTA, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS JA ALOITUSLUPAHAKEMUS
Hakija:

Tuusulan kunta, Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Yhteyshenkilö: Jari Huttunen puh. 040 314 3557

Paikka:

Toiminta sijoittuu Tuusulan kunnan Nuppulinnan kylän tilalle Metsämaa 858-416-3-79. Maankaatopaikan sijainti on osoitettu karttaliitteessä.

Toiminta:

Tuusulan kunta hakee lupaa Nuppulinnan maankaatopaikan toiminnan olennaiseen muuttamiseen. Lupahakemus sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen aloituslupahakemuksen
toiminnan aloittamiseksi ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Lisäksi Tuusulan kunta hakee maankaatopaikan toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.
Maankaatopaikkatoiminta on alkanut alueella vuonna 2011. Maankaatopaikkaa käytetään rakennustoiminnasta syntyvän pilaantumattoman maa- ja kiviaineksen loppusijoitusalueena. Alueelle
tuotava maa-aines on pääasiassa hyötykäyttöön kelpaamatonta hienojakoista koheesiomaata (savi, siltti), moreenimaata tai isokokoisia kiviä ja lohkareita. Vuosittainen vastaanottomäärä on
keskimäärin noin 25 000 m3. Maankaatopaikalla on läjitystoimintaa varten varattua tilaa noin
5,0 ha ja kokonaistäyttötilavuus on 325 000 m3. Vastaanotettavat massat voivat sisältää myös
kynnysarvon ylittäviä ja alemman ohjearvon alittavia pitoisuuksia haitta-aineita. Kynnysarvot
ylittäviä ja alemmat ohjearvot alittavia maa-aineksia arvioidaan vastaanotettavan vuosittain noin
1500 m3. Lisäksi alueella vastaanotetaan ja välivarastoidaan betoni- ja tiilijätettä sekä vastaanotetaan, välivarastoidaan ja haketetaan kantoja ja risuja. Betoni- ja tiilijätettä saa varastoida kerrallaan enintään 300 tonnia sekä kantoja ja risuja 1500 tonnia. Maankaatopaikkaa käytetään myös
lumenkaatopaikkana.
Toiminnan muuttaminen koskee jätettä sisältävien maa-ainesten vastaanottoa ja käsittelyä alueella. Alueella on tarkoitus jatkossa erotella jätejakeita maa-ainesten joukosta. Jätejakeita sisältävien
maiden erottelun arvioidaan olevan hyvin satunnaista, vain muutamia kertoja vuodessa ja erottelua edellyttävän maa-aineksen määräksi arvioidaan noin 200 m3/vuosi.
Toimintaa saa harjoittaa alueella arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 – 20.00 ja lauantaisin klo 7.00 – 16.00.
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa (Hyrylänkatu
8 C 5-6, 04300 Tuusula) virastojen aukioloaikoina ajalla 1.2. – 15.3.2016.
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on hakemusten johdosta mahdollisuus tehdä
kirjallinen muistutus. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää 15.3.2016 mennessä osoitteeseen:
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
PL 60
04301 Tuusula
tai
fax (09) 3487 3220
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Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutuksia ei määräajassa jätetä.
Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen, puh. 040 314 4730.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Maankaatopaikan sijainti

Havainne, ei mittakaavassa

