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YSL, KYK 371/2015 
 
Seuraava ympäristölupahakemus on vireillä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa: 
 
LEMMINKÄINEN INFRA OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS JA ALOITUSLUPAHAKEMUS, 
KALLIOKIVIAINEKSEN LOUHINTA JA MURSKAUS, TUUSULA, FOCUS-ALUE  
 
Hakija:  Lemminkäinen Infra Oy, Helsinki, PL 169, 00181 HELSINKI  
  Yhteyshenkilö: Lasse Vilhunen, puh. 0400 279 629 
 
Paikka: Tuusulan kunta, Ruotsinkylä, Focus –alue, kiinteistöt Huhtariihi II 858-411-18-43 ja 

Stenbacka 858-411-30-0. Hakemusta koskevan kiinteistön sijainnin osoittaa liite-
kartta. 

 
Toiminta Lemminkäinen Infra Oy hakee ympäristölupaa kalliokiviaineksen louhintaan ja 

murskaukseen. Lupahakemus koskee uutta toimintaa. Lupahakemusta koskeva toi-
minta-alueen pinta-ala on 19 ha, josta ottoaluetta on noin 14 ha. Hakemuksen mu-
kaan alueelta irrotetaan kiviaineksia yhteensä 1 530 000 m3ktr. Irrotetusta kalliosta 
jalostetaan kiviaineksia murskaamalla keskimäärin 420 000 tn/v ja maksimissaan 
560 000 tn/v. Lupahakemuksen mukaan toiminta-alueelle vastaanotetaan lisäksi 
kiviainesta murskattavaksi toiminta-alueen ulkopuolelta keskimäärin 150 000 tn/v 
ja maksimissaan 200 000 tn/v. Lupahakemuksen mukaan louhinta on välttämätöntä 
Focus-alueen tulevaa rakentamista varten.  
 

Hakemuksen mukaan toiminta on käynnissä kunnes alue on louhittu kaavan mukai-
seen tasoon. Hakemuksessa esitetyt toiminta-ajat ovat seuraavat: murskausta arki-
päivin (ma-pe) klo 7-21; poraaminen arkipäivisin klo 7-21; rikotus arkipäivisin klo 7-
21; räjäyttäminen arkipäivisin klo 12-18; sekä kuormaaminen ja kuljetus arkipäivisin 
klo 7-22. Toimintaa harjoitetaan läpi vuoden.  
 
Lupahakemusta koskevalle toiminnalle on tehty ympäristövaikutusten arvioinnista 
annetun lain (468/1994) mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely (Fo-
cus-alueen maa-ainestenoton YVA-menettely). Lupahakemuksessa esitetystä toi-
minnasta aiheutuu melu-, pöly- ja tärinävaikutuksia lähiympäristöön. Lupahakemus 
sisältää ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen aloituslupahakemuksen toiminnan 
aloittamiseksi ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.  
 
Lupahakemusta koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 8.5.-14.6.2017 välisenä ai-
kana Tuusulan kunnan ilmoitustaululla (Hyryläntie 16 04300 TUUSULA). Lupahake-
musta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana Keski-Uudenmaan ympä-
ristökeskuksessa osoitteessa Hyrylänkatu 8 C 5, 04300 TUUSULA.  
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Muistutukset ja mielipiteet 
Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on lupahakemuksen johdosta mahdolli-
suus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla, kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista 
mielipiteensä hakemuksen johdosta.  
 
Kirjalliset muistutukset tulee jättää viimeistään 14.6.2017 mennessä osoitteella:  
 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/SNu 
PL 60 
04301 TUUSULA 
tai yaktoimisto@tuusula.fi 
tai fax. 09 3487 3220  
 
Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua. Lisätietoja hakemuk-
sesta antaa hakija sekä ympäristötarkastaja Saku Nurminen puh 040 314 2259.   
 
 
KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 
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Hakemusalueen sijaintikartta (Lemminkäinen Infra Oy):  
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