VIREILLÄOLOKUULUTUS

20.9.2016

Dnro KYK 1092/2015

Seuraava ympäristölupahakemus on vireillä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa:
GLES KIERRÄTYS OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS JA ALOITUSLUPAHAKEMUS
Hakija:

Gles Kierrätys Oy, Kalkkikiventie 5, 04300 Tuusula
Yhteyshenkilö: Janne Kuulasvuo puh. +358 50 2400

Paikka:

Mäntsälän kunnan Mäntsälän kylän tila Marjala 505-407-31-25 (os. Suoniityntie,
04600 Mäntsälä). Toiminta-alueen sijainti on osoitettu karttaliitteessä.

Toiminta:

Gles Kierrätys Oy hakee ympäristölupaa betonimurskeen kierrätysalueen toiminnalle. Lupahakemus sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen aloituslupahakemuksen toiminnan aloittamiseksi ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.
Hakemus on kuulutettu aiemmin keväällä 2016. Hakemusta on päivitetty ja muutettu siten, että hakemus koskee sekä kentän rakentamista käyttäen purkubetonimursketta että rakennuspurkubetonin käsittelytoimintoja. Hakemus on toimintaa ja sen sijaintia sekä toiminta-aikaa koskevien muutosten vuoksi tarpeen kuuluttaa uudelleen.
Suunnittelualueen pinta-ala on 2,3 hehtaaria. Alueelle haetaan lupaa rakentaa
kenttä hyödyntäen purkubetonimursketta täyttöpaksuudella 0-6 metriä. Kenttärakenteisiin hyödynnettävän betonimurskeen määrä olisi noin 140 000-150 000 tonnia. Hakemus sisältää tarkemmat piirustukset kentän suunnitellusta toteutuksesta.
Lisäksi lupaa haetaan betonijätteen käsittely- ja varastointitoimintaan alueella.
Vastaanotettavan betonijätteen seassa olisi tiiltä ja teräksiä sekä pieniä määriä
puuta ja muovia. Käsittely pitäisi sisällään mm. materiaalin vastaanottoa, seulontaa, murskausta, pulverointia sekä varastokasojen täyttöä ja purkamista. Alueelle
rakennettavan kentän rakennusvaiheessa valmistettava betonimurske hyödynnettäisiin kenttärakenteisiin. Kentän valmistuttua alueella valmistettavaa betonimursketta hyödynnettäisiin lähialueiden maanrakennushankkeissa korvaamaan neitseellisiä kiviainesmateriaaleja. Vuosittainen jätteen vastaanotto- ja käsittelymäärä
olisi enimmillään 50 000 tonnia sekä kentän rakentamisen aikana että sen valmistuttua. Kentän rakennusvaiheessa kaikki vastaanotetut materiaalit pyrittäisiin hyödyntämään mahdollisimman pian. Kenttärakenteiden valmistuttua suurin kertovarasto alueella olisi 15 000 tonnia betonimursketta, joka sisältää sekä käsittelemättömän että käsitellyn materiaalin.
Toiminnan ympäristövaikutuksia ovat mm. käsittelystä muodostuva melu ja pöly.
Toiminta-aika olisi maanantaista torstaihin klo 7.30 – 16.00 ja perjantaina klo 7.30
– 14.15. Myös kuljetukset ja kuormaukset tehtäisiin näinä aikoina. Murskausta ja
pulverointia tehtäisiin noin 10 päivänä vuodessa.

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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Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä Mäntsälän kunnantalon palvelupiste Vinkissä (Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä) ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa (Hyrylänkatu 8 C 5-6, Tuusula) virastojen aukioloaikoina ajalla 23.9. – 31.10.2016.
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on lupahakemuksen johdosta
mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus
ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää 31.10.2016 mennessä osoitteeseen:
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
PL 60
04301 Tuusula
tai
fax (09) 3487 3220
s-posti: yaktoimisto@tuusula.fi
viite: KYK 1092/2015
Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutuksia ei määräajassa jätetä.
Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen, puh. 040 314 4730.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
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Lupahakemusta koskevan alueen viitteellinen sijainti

Suunnittelualue

Havainne, ei mittakaavassa

