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Seuraava ympäristölupa on vireillä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa:
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Paikka:
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Toiminta

Ympäristölupahakemus
Tuko Logistics Osuuskunta hakee ympäristölupaa jakelukeskuksen toiminnan muutokselle. Toiminnalle on myönnetty ympäristölupa 30.8.2006. Lupamääräysten tarkistamisesta on tehty päätös 19.9.2011.
Jakelukeskuksessa asioi vuonna 2015 keskimäärin 200 raskasta ajoneuvoa päivässä.
Ajoneuvojen päiväkohtainen määrä vaihtelee sesongin ja viikonpäivän mukaan.
Kuljetusautojen liikkuminen sekä kuljetettavien tavaroiden siirtely aiheuttavat melua jakelukeskuksen ympäristöön. Meluhaitta kohdistuu lähinnä alueen pohjoispuolella oleville tonteille, jonka vuoksi pohjoisen vastaanottoalueen ja asuinalueen väliin on rakennettu meluaidalla korotettu, istutuksilla katettu meluvalli.
Meluhaitan vähentämiseksi raskaiden ajoneuvojen liikenne ja siihen liittyvä purkuja lastaustoiminta on keskitetty jakeluterminaalin länsisivulle ja eteläpäähän. Kaikki
pohjoispään oviaukkojen lastaustaskut ja länsisivun pohjoispään ovet on äänieristetty. Melumittauksia on suoritettu säännöllisin väliajoin, viimeksi vuonna 2014.
Nyt haetaan lupaa jakelukeskuksen tilojen käyttötarkoituksen muutokselle. Jakelukeskuksen nykyisiin tiloihin on suunnitteilla 6000 - 7000 m2 pakastetila. Tilan rakentamisen jälkeen alueen liikenne tulee kasvamaan siten, että liikennemäärä on keskimäärin 260 ajoneuvoa päivässä, joista arkisin keskimäärin 330 ajoneuvoa. Pohjoispäädyn yöaikainen lastausliikenne tulee lisääntymään. Tehdyn melumallinnuksen mukaan melun arvioidaan lisääntyvän päivällä 1 dB ja yöaikana 4 dB.

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

2

Asiakirjojen nähtävillä pito
Lupahakemukset ja niiden liitteet ovat nähtävillä 15.6.-5.8.2016 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 5.8.2016 mennessä osoitteella:
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/MTa
PL 60
04301 TUUSULA
tai yaktoimisto@tuusula.fi
tai fax. 09 3487 3220
Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua. Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristötarkastaja Marja Talja, puh. 040 314 4731 ja ympäristötarkastaja Kaisa Autio-Nousiainen, puh. 040 314 4742 (20.6. – 15.7.2016)
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