VIREILLÄOLOKUULUTUS
27.6.2016

YSL, MAL, KYK 69/2016 ja KYK 70/2016

Seuraava ympäristölupa ja maa-ainesten ottolupahakemus on vireillä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa:

KERAVAN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLUPA- JA MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS JA
ALOITUSLUPAHAKEMUS, KALLION LOUHINTA JA MURSKAUS
Hakija:

Keravan kaupunki
PL 123
04201 Kerava

Paikka:

Sortilantie, KERCA III asemakaava-alue, Alikeravan teollisuusalue, Kerava
kiinteistöt 245-9-344-5, 245-9-9-344-4 ja 245-401-3-32

Toiminta

Maa-aineslupahakemus
Keravan kaupunki hakee lupaa kalliokiviaineksen ottamiseen. Ottotoiminta liittyy
Kercan asemakaava-alueen esirakentamiseen. Vireillä olevaa lupahakemusta koskevan ottamisalueen pinta-ala on noin 9,6 hehtaaria ja louhittavan alueen 5,7 ha. Ottamisajaksi on esitetty 7 vuotta. Haettu kokonaisottomäärä on 250 000 m³ ja vuotuinen ottomäärä on 90 000 m³.
Ympäristölupahakemus
Keravan kaupunki hakee samalle alueelle ympäristölupaa kalliokiviainesten louhinnalle ja murskaukselle. Kalliota louhitaan ja murskataan siirrettävällä kalustolla.
Louhintaa ja murskausta suoritetaan alueella urakkaluontoisesti tai tarvittaessa jatkuvasti, keskimäärin 80-140 päivää vuodessa.
Louhittava alue on noin 5,7 hehtaaria. Toimintaa on arkipäivisin klo 7.00-22.00, kuljetuksia ja kuormauksia klo 6-22. Kivien rikotus ajoitetaan arkisin klo 8.00 – 18.00
väliselle ajalle. Räjäytystöitä tehdään työpäivän kuluessa 1 - 2 kertaa viikossa. Räjäytykset suoritetaan arkisin klo 8.00 – 18.00 välisenä aikana.
Alueelle on laadittu meluselvitys ja sen mukaan suunniteltu meluntorjuntatoimenpiteitä. Räjäytyksien asianmukaista toteuttamista varten on laadittu riskianalyysi ja
pölyn leviämisestä on tehty pölyselvitys. Ottotoiminta aiheuttaa enimmillään 20 kpl
raskaan ajoneuvon käyntiä/työpäivä. Kuljetukset tapahtuvat pääsääntöisesti Karhuntassuntietä ja Alikeravantietä pitkin. Hakemus sisältää tietoja myös jätteiden
käsittelystä ja kaivannaisjätesuunnitelman. Hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
Lupahakemukset sisältävät aloituslupahakemuksen toiminnan aloittamiseksi ennen
päätöksen lainvoimaiseksi tulemista ympäristönsuojelulain (199 §) ja maa-aineslain
(21 §) mukaan.

POSTIOSOITE: KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS, PL 60, 04301 TUUSULA;
KÄYNTIOSOITE: HYRYLÄNKATU 8 C, TUUSULA
PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 3487 3220; WWW.KESKIUUDENMAANYMPARISTOKESKUS.FI
Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula
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Asiakirjojen nähtävillä pito
Lupahakemukset ja niiden liitteet ovat nähtävillä 29.6.-28.7.2016 Keravan kaupungin kirjaamossa, Kauppakaari 11, KERAVA, 2.kerros ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa osoitteessa Hyrylänkatu 8 C 5, 04300 TUUSULA.
Muistutukset ja mielipiteet
Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on mahdollisuus tehdä kirjalliset muistutukset hakemuksiin. Myös muilla, kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.
Kirjalliset muistutukset tulee jättää viimeistään 28.7.2016 mennessä osoitteella:
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/AJu
PL 60
04301 TUUSULA
tai yaktoimisto@tuusula.fi
tai fax. 09 3487 3220
Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua. Lisätietoja hakemuksesta antaa hakijan edustaja Tiina Hartman p. 040-3182356 sekä ympäristötarkastaja Anu Juvonen puh 040 314 4710.
KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
Toiminnan sijaintikartta:

