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Toiminta

Ympäristölupahakemus
Tuko Logistics Osuuskunta hakee ympäristölupaa jakelukeskuksen toiminnan muutokselle. Lupahakemus on kuulutettu aiemmin kesällä 2016. Hakemukseen on toimitettu 15.8.2017 täydennystietona uusi ympäristömeluselvitys (14.8.2017, WSP).
Hakemus on ympäristömeluselvityksen lisätietojen vuoksi tarpeen kuuluttaa uudelleen. Myös hakemuksen aiemman kuuluttamisen johdosta jo vastaanotetut muistutukset ja mielipiteet otetaan huomioon asian käsittelyssä.
Kuljetusautot sekä kuljetettavien tavaroiden siirtely aiheuttavat toiminnalle ominaista melua jakelukeskuksen ympäristöön. Melu koostuu lähinnä yksittäisistä kolahduksista sekä autojen kylmälaitteiden ja moottoreiden käyntiäänistä. Meluhaitta
kohdistuu lähinnä alueen pohjoispuolella oleville tonteille, jonka vuoksi pohjoisen
vastaanottoalueen ja asuinalueen väliin on rakennettu meluaidalla korotettu meluvalli. Meluhaitan vähentämiseksi raskaiden ajoneuvojen liikenne ja siihen liittyvä
purku- ja lastaustoiminta on keskitetty jakeluterminaalin länsisivulle ja eteläpäähän. Kaikki pohjoispään oviaukkojen lastaustaskut ja länsisivun pohjoispään ovet on
äänieristetty. Myös jakelukeskuksen katolla olevien puhaltimien melua on torjuttu
meluestein. Lisäksi toiminnanharjoittaja on tehnyt erinäisiä toiminnallisia meluntorjuntatoimenpiteitä. Pohjoispäädyssä on mm. kiellettyä pitää kuljetusautoa käynnissä sen paikalla ollessa ja ajoneuvojen kylmälaitteet on pidettävä sammutettuna
lukuun ottamatta normaalia kuljetusautojen purku- tai lastaustoimintaa. Kyseisellä
alueella on kuljetusautojen ympärivuorokautinen pysäköinti kielletty. Melumittauksia on suoritettu säännöllisin väliajoin.
Nyt lupaa haetaan jakelukeskuksen toiminnan muutokselle. Jakelukeskuksen nykyisiin tiloihin on suunnitteilla 6000 - 7000 m2 pakastetila. Tilan rakentamisen jälkeen
alueen liikenne tulee kasvamaan siten, että liikennemäärä on keskimäärin 260 ajoneuvoa vuorokaudessa, joista arkisin keskimäärin 330 ajoneuvoa. Hakemuksen alkuperäisen vaihtoehdon mukaan pakastetilan käyttöönoton seurauksena pohjoispäädyn (laiturit 5-10) tavaraliikenne tulisi lisääntymään. Tästä vaihtoehdosta on
hakemukseen liitetty 16.3.2016 päivätty ympäristömelumallinnus (WSP).
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Hakemukseen 15.8.2017 täydennystietona toimitetussa ympäristömeluselvityksessä (14.8.2017, WSP) on esitetty mm. ympäristömelumallinnus tilanteesta, jossa
vaihtoehtoisena ratkaisuna suunnitellun pakastetilan lastaus- ja purkutoiminta tapahtuisi jakelukeskuksen länsisivun pohjoisosassa (laiturit 24-34) alkuperäistä vaihtoehtoa etäämmällä lähimmistä asuinrakennuksista.
Asiakirjojen nähtävillä pito
Lupahakemusasiakirjat liitteineen ja täydennyksineen ovat nähtävillä Keravan kaupungin kirjaamossa, Kauppakaari 11, KERAVA, 2.kerros ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa osoitteessa Hyrylänkatu 8 C 5, 04300 TUUSULA virastojen aukioloaikoina ajalla 25.8.-29.9.2017.
Muistutukset ja mielipiteet
Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemukseen. Myös muilla, kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.
Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee jättää viimeistään 29.9.2017 mennessä
osoitteella:
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/TUUDno-2017-293
PL 60
04301 TUUSULA
tai yaktoimisto@tuusula.fi
tai fax. 09 3487 3220
Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua.
Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen
puh. 040 314 4730.
KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

