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Ympäristölupahakemus
Hakija
Hyvinkään Metsästysampujat ry
Asia
Hyvinkään ampumaurheilukeskuksen toiminnan muuttaminen, Hyvinkää
Hakemuksen mukainen toiminta
Ampumaurheilukeskuksen toiminnalle on Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa Nro 139/2015/1, 10.6.2015 ja Vaasan hallinto-oikeuden antama päätös 17/0036/2, 7.2.2017. Lisäksi Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöluvan 98 §, 26.11.2015
betoni- ja tiilijätteen käsittelylle ja varastoinnille ampumaurheilukeskuksen
kiinteistöllä. Ympäristölupaa Nro 139/2015/1, 10.6.2015 esitetään muutettavaksi määräyksien 12 ja 23 osalta.
Määräystä 12 muutetaan seuraavilta osin:







hyödynnettävien materiaalien määrää esitetään nostettavaksi nykyisestä (enintään 1,3 m3rtr) noin 2,82 milj. m3:iin, josta noin 45 % olisi betonimursketta ja noin 55 % maa-aineksia
betonimursketta esitetään hyödynnettäväksi myös alueelle tulevien uusien teiden (huoltotiet) ja pysäköintialueen rakennekerroksissa sekä
sporting- ja riistapolkualueen välivalleissa
lisäksi valli-, tie- ja kenttärakenteissa esitetään hyödynnettäväksi kaduilta kerättyä, roskista puhdistettua pilaantumatonta hiekoitussepeliä
haulikkoradan vallirakennetta esitetään jatkettavaksi kaakkoispäädystä
noin 300 metriä viereisen kivääriradan taakse (ns. uusi laajennusosa).
Valli ulottuisi myös kiinteistölle 106-408-28-2.

Lupamääräystä 23 muutetaan seuraavilta osin:


Ridasjärven suuntaan ampumarata-alueelta purkautuvasta vedestä
(esim. tarkkailupisteestä Pi6A) määritetään sulfaatti, kloridi, pH, sähkönjohtavuus, kiintoaine, kromi, arseeni ja nikkeli sekä mineraaliöljyt
(C10C40).
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Varsinainen vallien rakentaminen on aloitettu joulukuussa 2015. Suunnitelluista vallirakenteista on tehty tähän mennessä noin 15 % ja maa- ja kiviaineksia sekä betonimursketta on sijoitettu valleihin ja tierakenteisiin yhteensä 0,54 milj.m3. Vallien, teiden ja vesienhallintarakenteiden rakentamista
jatketaan siten, että rakenteet valmistuvat 31.12.2030 mennessä.
Toiminnan sijainti
Hyvinkään kaupungin Ridasjärven kylä, Kaidanpääntie 236, 05950
Hyvinkää
Tiedot olennaisista päästöistä ja jätteistä
Ympäristöluvassa Nro 139/2015/1, 10.6.2015 esitetyt vaikutukset maaperään, pohja- ja pintavesiin ja toiminnasta aiheutuva melu ja tärinä eivät
muutu tämän hakemuksen mukaisen toiminnan seurauksena. Pölyämistä
voi aiheutua hieman enemmän raskaan liikenteen määrän kasvaessa Kaidanpääntiellä. Hyödynnettävän betonijätteen määrän kasvamisen myötä
metallijätteen määrän arvioidaan olevan jatkossakin tasolla 2,5 t/vuosi. Lisäksi betonin pulveroinnissa syntyy noin 1 t/vuosi, puu- ja sekalaista jätettä.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 20.6.–20.8.2018 Hyvinkään kaupungin
ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Hyvinkään kaupungintalon infopisteessä (Kankurinkatu 4-6).
Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan
tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla
on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.
Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite sekä kiinteistön nimi,
RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen
asian nimi sekä Dnro ESAVI/8601/2018.
Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 20.8.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus
postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai
sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös
kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.
Lisätietoja antaa
Ympäristöylitarkastaja Jaakko Heinolainen, puh. 0295 016 397
Ympäristöylitarkastaja Anne Puska, puh. 0295 016 426
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

