Askolan kunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta

20.12.2011

Askolantie 28
07500 Askola
MAA-AINESLAIN (555/1981) 13 §:N SEKÄ YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 38 §:N
MUKAINEN KUULEMINEN PORNAISTEN KUNNASSA
NCC Roads Oy, Äyritie 8 C, 01510 Vantaa hakee Pornaisten kunnan maa-aineslupaviranomaiselta
lupaa ottaa kalliokiviaineksia Pornaisten kunnan Lahan kylän tilan Heimola RN:o 1:43 sekä
Kirveskosken kylän tilojen Lampela RN:o 11:3 ja Hirvikallio RN:o 11:4 ja alueelta. Ottamisalue
sijaitsee Järvenpää-Pornainen tie nro 146 pohjoispuolella Ukonojan yksityistietä n. 1,5 km
pohjoiseen. Ottamisalueen pinta-ala on 11,14 ha. Suunniteltu kokonaisottomäärä on 1 500 000 m3
kymmenen vuoden aikana, vuotuisen oton ollessa 150 000 m3. Hakija anoo lupaa aloittaa maaainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman, sillä ottamistoiminta
liittyy kiinteästi jo olemassa olevaan ottoalueeseen.
NCC Roads Oy hakee Pornaisten kunnan ympäristölupaviranomaiselta ympäristönsuojelulain 28 §
mukaista lupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen sekä pintamaiden vastaanottoon.
Louhintaa tehdään maa-ainesluvan mukaisilla alueilla. Kallion louhinta tapahtuu 15.8. – 14.6.
välisenä aikana arkipäivisin (ma-pe) klo 7:00 – 22.00 ja louhintaräjäytykset klo 8.00 – 16.00.
Kiviainesta murskataan n. 8 kk vuodessa 400 000 t/a. Toiminnasta syntyy mm. melu- ja
pölyhaittoja, jotka hakijan mukaan minimoidaan siten, että niistä ei aiheudu haittaa ympäristön
asutukselle, luonnolle tai liikenteelle. Murskauksen ja louhinnan lisäksi alueelle otetaan vastaan
puhtaita rakentamisen ylijäämämaita enintään 50 000 t/a. Maat käytetään toiminnan päätyttyä
alueen maisemointiin.
NCC Roads Oy:llä on alueen eteläpuolella voimassa oleva maa-aines- ja ympäristölupa kallion
louhintaan ja murskaukseen vuoden 2016 lokakuuhun, ja nyt haettavat luvat ovat samaa
kokonaisuutta jo olemassa olevan toiminnan kanssa.
Molemmat hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävillä 21.12.2011 - 20.1.2012 välisenä aikana
Askolan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosastossa osoitteessa Askolantie 28, 07500
Askola sekä Pornaisten kunnanvirastossa osoitteessa Kirkkotie 176, 07171 Pornainen.
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, varataan maa-aineslain 13 §:n sekä
ympäristönsuojelulain 38 §:n mukainen mahdollisuus tulla kuulluksi. Mahdolliset hakemuksia
koskevat kirjalliset muistutukset on jätettävä nähtävillä oloaikana osoitteeseen rakennus- ja
ympäristölautakunta, Askolantie 28, 07500 Askola tai ymparistonsuojelu@askola.fi. Myös muilla
kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemusten johdosta.
Lisätietoja hakemuksista antaa ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta,
etunimi.sukunimi@askola.fi, 040 7639 420
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