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TUUDno-2018-311 
 
Seuraava ympäristölupahakemus on vireillä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa: 
 
Keski-Uudenmaan Keräyspaperi Oy, ympäristöluvan muuttaminen, hulevesien joh-
taminen ja aloituslupa, jätteen ammattimainen käsittely 
 
Hakija:  Keski-Uudenmaan Keräyspaperi Oy, Seutulantie 3-5 A, 04410 Järvenpää  
  Yhteyshenkilö: Nico Lindström, 0400 340 213 
 
Paikka: Järvenpään kaupunki, Jamppa, Pikikatu 6, 04440 Järvenpää, kiinteistö RN:o 
 186-9-925-8.  
 
Toiminta: Keski-Uudenmaan Keräyspaperi Oy hakee voimassa olevalle ympäristöluvalle 

9.4.2013 § 46 muutosta toiminnan laajentumisen johdosta. 
 
Nykyisen voimassa olevan ympäristöluvan mukaan Keski-Uudenmaan Keräys-
paperi Oy saa vastaanottaa ja varastoida paperi- ja pahvijätettä, lasijätettä, 
puhdasta muovijätettä, metalleja sekä sähkö- ja elektroniikkaromua. Laitoksen 
toiminnan muutoksen myötä vastaanotettavia materiaaleja ovat jatkossa ra-
kennus- ja purkujäte, puujäte, metallit sekä sähkö- ja elektroniikkaromu. Jät-
teitä vastaanotetaan jatkossa 19 100 tonnia vuodessa, mikä on nykytilantee-
seen verrattuna noin kolminkertainen määrä. Uutena toimintana alueella teh-
dään puun ja esilajitellun rakennus- ja purkujätteen murskausta. Murskaus teh-
dään siirrettävällä murskaimella kiinteistön isossa hallissa. Puun murskausta ja 
esikäsitellyn rakennus- ja purkujätteen murskausta ei tehdä yhtä aikaa. Laitok-
sella ei murskata mineraaliaineksia, kuten betonia.  
 
Alueella työskennellään maanantaista perjantaihin klo 7:00-21:00. Murskaus-
toimintaa tehdään maanantaista perjantaihin klo 7:00-17:00, noin 50 päivänä 
vuodessa.  
 
Vastaanotettavia jätteitä käsitellään ja lajitellaan käsin ja koneellisesti. Jätteitä 
varastoidaan kiinteistön olemassa olevissa halleissa ja lisäksi kiinteistölle on 
suunnitteilla rakentaa katos, jossa varastoidaan käsittelemätöntä rakennus- ja 
purkujätettä sekä rakennus- ja purkujätteen esilajittelussa syntyviä jätteitä. 
Katokseen sijoitetaan myös joko polttoainesäiliö tai lukittava kemikaalikontti.  
 
Keski-Uudenmaan Keräyspaperi Oy:n toiminta ei normaalitilanteessa aiheuta 
päästöjä ilmaan, vesistöihin, pohjavesiin tai maaperään. Murskaustoiminnasta 
aiheutuu jonkin verran melua. Melun leviäminen ja ehkäiseminen on selvitetty 
ympäristömeluselvityksessä. Selvityksen mukaan päiväajan keskiäänitaso on 
selvästi alle 55 dB (A) kaikilla melulle herkillä kohteilla. 

 
Keski-Uudenmaan Keräyspaperi Oy hakee toiminnalle ympäristönsuojelulain 68 §:n 
mukaista lupaa johtaa hulevesiä toisen alueelle sekä 199 §:n mukaista lupaa aloit-
taa toiminta muutoksenhausta huolimatta. 
 

http://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/
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Nähtävilläolo ja kuuleminen 
Lupahakemusta koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 12.2.-13.3.2019 välisenä ai-
kana Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan ilmoitustaululla (Hallintokatu 2, 
04410 Järvenpää ja Hyryläntie 16, 04300 Tuusula).  
 
Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 12.2.-13.3.2019 
Järvenpään kaupungin Seutulantalon palvelupisteessä 12.2.-13.3.2019 (Seutulantie 
12, 04400 Järvenpää) ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa (Hyrylänkatu 8 C 
5, 04300 Tuusula).  
 
Lupahakemusasiakirjat ovat lisäksi nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.julki-
pano.fi.  

 
Muistutukset ja mielipiteet 
Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on lupahakemuksen johdosta mahdolli-
suus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla, kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista 
mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutuksissa ja mielipiteissä on ilmoitettava 
asian diaarinumero TuuDnro-2018-311. 
 
Kirjalliset muistutukset tulee jättää viimeistään 13.3.2019 mennessä 
 
ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi  
 
tai osoitteeseen:   
 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 
PL 60 
04301 TUUSULA 
tai yaktoimisto@tuusula.fi 
 
Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua.  
 
Lisätietoja hakemuksesta antaa hakija sekä ympäristötarkastaja Mira Vuorijärvi, p. 
040 314 4731  
 
KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 
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