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Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 11 §:n mukainen 
 

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA 
 
Seuraava ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus on toimitettu rakennus- ja 
ympäristölautakunnalle. Lautakunta tarkastaa hakemuksen ja tekee sen johdosta ympäristönsuojelulain 8 
luvussa tarkoitetun päätöksen. 
 
Hakijan yksilöinti ja 
yhteystiedot, toiminta 
ja toiminnan 
sijoittamispaikka 
 
 
 
 
Toiminnan kuvaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiedot olennaisista 
päästöistä ja syntyvistä 
jätteistä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hakemusasiakirjojen 
nähtävilläpito 
 
 
 
Muistutukset ja 
mielipiteet 
 
 
 
 
 
 

 
Markku Kantola, os. Niemenjärventie 92, 07600 Myrskylä, hakee Myrskylän kunnan 
ympäristölupaviranomaiselta ympäristönsuojelulain 27 § mukaista lupaa tilalla 
Metsäsaarela 504-405-22-344, Syväjärventie 336, Myrskylä  
 
Toiminnan ympäristölupavelvollisuus perustuu YSL (527/2014) 4. luvun 27 §:n 1. 
momenttiin ja liitteen 1 kohtaan 13 f) sekä YSA (713/2014) 1. luvun 2 §. momentin 
kohtaan 12. 
 
Markku Kantola rakentaa Myrskylän kunnassa jätteiden käsittelyalueen, jossa 
vastaanotetaan, läjitetään, murskataan ja varastoidaan rakennuspurkujätettä (betoni 
ja tiilet 10 000 tonnia/vuosi). Alueella myös vastaanotetaan, varastoidaan ja 
murskataan maa- ja metsätaloudessa syntyvää puujätettä (esim. kantoja ja risuja, 
5 000 tonnia/vuosi). Lisäksi alueella valmistetaan ruokamultaa (5 000 t/vuosi) 
rakennuspaikalta kaivetusta pilaantumattomasta peltomullasta. Jätteet 
hyödynnetään muualla. Maanpintaa korotetaan pilaantumattomilla savi-, siltti- ja 
hiekkamoreenimailla. 
 
Murskauslaite, raskas ajoneuvoliikenne ja työkoneet aiheuttavat melua. Murskausta 
tehdään 11 kertaa vuodessa viikko kerrallaan (maanantaista perjantaihin) klo 8.00-
18.00, ei kuitenkaan kesä-, heinä- tai elokuussa eikä arkipyhinä. Toiminnasta ei 
aiheudu yömelua.  
 
Liikenne ja kuormien purku ei aiheuta tärinää. Työmaaliikenne on vain arkipäivinä 
klo 8.00-17.00 välillä. 
 
Hanke ei vaikuta maaperään eikä pohjaveteen. Hankkeen ei arvioida vaikuttavan 
pohjaveden hydrologiaan, eikä ympäröivän vesistön laatuun tai valuntaan. Hanke ei 
muuta voimakkaasti maisemakuvaa. Hankkeen ei arvioida aiheuttavan pölyhaittoja. 
 
Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävillä 24.10.-26.11.2018 välisenä aikana 
sähköisesti www.julkipano.fi:ssä sekä Askolan rakennusvalvonta- ja 
ympäristöosastolla os. Askolantie 28, Askola ja Myrskylän kunnanvirastolla os. 
Virastotie 5, Myrskylä. 
 
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, varataan ympäristönsuojelulain 
43 §:n mukainen mahdollisuus tulla kuulluksi. Mahdolliset hakemusta koskevat 
kirjalliset mielipiteet ja muistutukset on jätettävä 26.11.2018 klo 15.51 mennessä 
ensisijaisesti osoitteessa www.julkipano.fi tai osoitteeseen rakennus- ja 
ympäristölautakunta, Askolantie 28, 07500 Askola. Myös muilla kuin asianosaisilla 
on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemusten johdosta.  
 

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio puh. 0400 500244 tai 
minna.isokallio@askola.fi. 
 
 
Askolassa 24.10.2018 
Rakennus- ja ympäristölautakunta 


