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Kuulutus ympäristöluvan muuttamishakemuksesta
(Ympäristönsuojelulaki 44 § ja -asetus 11 §)
Hakijan yksilöinti ja
yhteystiedot

Kuvaus toiminnasta

Toiminnan
sijoittamispaikka
Tiedot olennaisista
päästöistä ja
syntyvistä jätteistä

Nimi
GRK Infra Oy
Osoite
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa
Puhelin
puh. 010 321 4110
Yhteyshenkilö
Henna Välikangas puh. 044 2569917
Arto Määttänen puh. 040 4393534
Kärkölän kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöluvan
rakennus- ja purkujätteiden käsittelylle päätöksellä 17.10.2018 § 34.
Toiminnanharjoittaja hakee toiminnan muutoslupaa ja toiminnan
aloittamista ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa.
Nyt haettava muutos koskee eräiden rakennus- ja purkujätteiden käyttöä
suojavallin ja kenttärakenteiden rakentamisessa. Lisäksi tässä
muutoslupahakemuksessa esitetään tarkennuksia aluesuunnitelmaan ja
toiminta-aikoihin. Alueelle vastaanotetaan jätteitä ja toimitetaan
lopputuotteita edelleen pääosin arkisin klo 6.00–22.00 välisenä aikana.
Satunnaisia kuormia vastaanotetaan myös öisin ja viikonloppuisin max.
100 krt/vuosi. Varsinainen käsittelyprosessointi (murskaus) hallissa
tapahtuu arkisin klo 7.00–21.00 välisenä aikana. Alueella käsitellään
betoni-, tiili- asfalttijätettä, seulotaan maa-aineksia ja rakennusjätteitä
ulkona arkisin klo 7.00–19.00 välisenä aikana. Alueen rakentamista
toteutetaan arkisin 7.00-21.00 välisenä aikana. Rakentamisen on arvioitu
kestävän 2-3 vuotta.
Kiinteistötiedot
Tila Parti Rno 316-407-1-469 (entisellä tiilitehtaan alueella)
Osoite
Tiilitehtaantie 11, Lappila
Alueen rakentamistoiminnalla ei ole merkittäviä vaikutuksia yleiseen
viihtyvyyteen.
Toiminta-alueen kehittäminen ja suunnitelmissa olevilla valleilla ja
kenttärakenteilla tulee olemaan alueen viihtyvyyttä lisääviä vaikutuksia,
koska rakenteet mm. rajoittavat melu- ja pölypäästöjen leviämistä
ympäristöön. Toiminta ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia luontoon ja
luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön. Toiminta ei
aiheuta merkittäviä vaikutuksia vesistöihin ja sen käyttöön. Alueen
sadevedet johdetaan aluesuunnitelman mukaisesti laskeutusaltaaseen ja
sieltä hulevesiverkostoon. Alueella toimivat työkoneet ja materiaalien
käsittely aiheuttavat päästöjä ilmaan sekä jonkin verran pölyämistä.
Työkoneet ja niiden aiheuttamat päästöt ilmaan pyritään saamaan
mahdollisimman alhaiselle tasolle suosimalla oikeaoppista tekniikkaa ja
laitteita.

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella ja maaperä on heikosti
vettä läpisevää koheesiomaata.
Hakemusasiakirjojen Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Kärkölän kunnanviraston
nähtävillä pito
neuvonnassa osoitteessa Virkatie 1, Järvelä,
ajalla 9.5.2019-7.6.2019 kunnanviraston aukioloaikana.
Muistutusten ja
mielipiteiden
jättäminen
Julkinen
kuulemistilaisuus
Sovelletaanko YVAmenettelyä
Asian ratkaiseva
viranomainen

Lisätiedot

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on osoitettava Kärkölän
ympäristölautakunnalle ja toimitettava kirjallisesti osoitteeseen
Virkatie 1, 16600 Järvelä, viimeistään 7.6.2019 klo 15.00 mennessä.
___________
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Kärkölän kunnan ympäristölautakunta
Virkatie 1
16600 Järvelä
puh. 044 770 2200
sähköpostiosoite kirjaamo@karkola.fi
hakijan yhteyshenkilöt

