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YVA-KUULUTUS
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa Massax Oy:n (ent. Vekkox
Oy) Massaholmin kiviainestenotto- ja maankaatopaikkahanketta Vantaalla koskevan täydennetyn ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) vireilläolosta (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä; 252/2017).
Hankealue sijaitsee Vantaalla rajoittuen koillisessa Tuusulan kunnan rajaan. Kulku hankealueelle on
Tuusulan puolelta Senkkerin nykyiseltä kiviasemalta. Suunnitelman mukaan hanke käsittää enimmillään noin 13,8 miljoonan kuutiometrin kiviaineksen oton ja murskauksen sekä noin 22,2 miljoonan kuutiometrin puhtaan ylijäämämaan läjityksen.
YVA-selostuksessa kuvataan hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ja niiden YVA-menettelyn aikana selvitetyt ympäristövaikutukset. Tarkasteltavana on viisi vaihtoehtoa sekä nollavaihtoehto, jossa hanketta ei
toteuteta. Vaihtoehtojen erot liittyvät louhintasyvyyteen ja täyttökerrosten korkeuteen. Louhinta- ja täyttöalueen laajuus on kaikissa vaihtoehdoissa sama.
Hanketta koskeva arviointiselostus on kuulutettu ensimmäisen kerran 23.3. – 20.5.2020. Yhteysviranomainen on pyytänyt hakijaa täydentämään selostusta ja nyt kuulutetaan selostuksen täydennetty versio. Täydennykset koskevat erityisesti kappaleita 5.5., 5.7. ja 5.11. ja ne on merkitty sinisellä tekstillä.
Täydennetty YVA-selostus liitteineen sekä kuulutus ovat nähtävillä 21.9. – 4.11.2020:
Vantaan kaupunki, Vantaa-info, Tikkurila, Dixi, Ratatie 11, 2. krs., 01300 Vantaa (paperiversio)
Tuusulan kunta, kirjaamo, Kotorannankuja 10, 04300 Tuusula
Uudenmaan ELY-keskus, Opastinsilta 12 B, 5. krs, valvomo
Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (valitse -> Uusimaa) sekä www.ymparisto.fi/VekkoxMassaholmYVA .
Täydennetystä YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla
ne Uudenmaan ELY-keskukseen viimeistään 4.11.2020. Viitteeksi tulee laittaa: UUDELY/5564/2019.
Yhteysviranomainen huomioi perustellussa päätelmässä myös aikaisemman kuulutuksen aikana tulleet mielipiteet ja lausunnot. ELY-keskuksen yhteystiedot ovat:
Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 5. krs, Itä-Pasila, Helsinki.
Postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki
Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
Uudenmaan ELY-keskuksen arviointiselostuksesta antama perusteltu päätelmä sekä arviointiselostuksesta esitetyt mielipiteet ja annetut lausunnot julkaistaan perustellun päätelmän antamisen jälkeen
internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/VekkoxMassaholmYVA .
Tämä kuulutus on julkaistu 21.9.2020 ja se pidetään nähtävillä 4.11.2020 saakka osoitteessa
www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (valitse -> Uusimaa). Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Vantaan kaupungin ja Tuusulan kunnan verkkosivuilla.
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