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Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava maa-aines- ja ympäristölupahakemus: 
 
MH-KIVI OY, YMPÄRISTÖLUPA- JA MAA-AINESLUPAHAKEMUS JA ALOITUSLUPAHAKE-
MUS, KALLIOKIVIAINEKSEN LOUHINTA JA MURSKAUS, FOCUS-ALUE, TUUSULA  
 
Hakija:  MH-Kivi Oy, Ratatie 11, 01300 VANTAA  
  Yhteyshenkilö: Risto Kukkonen, puh. 040 758 9892 
 
Paikka: Tuusulan kunta, Ruotsinkylä, kiinteistöt 858-411-31-8 ja 858-411-18-50. Hakemusta 

koskevan alueen sijainnin osoittaa liitekartta. 
 
Toiminta MH-Kivi Oy hakee ympäristö- ja maa-aineslupaa kalliokiviaineksen louhintaan ja 

murskaukseen. Lupahakemukset koskevat lainvoimaisen Focus-osayleiskaavan to-
teuttamista tasaamalla alue kalliota louhimalla. Alueelta irrotettu kallio jalostetaan 
paikalla murskeiksi. Hakemuksessa esitetään myös Focus-alueen ulkopuolelta tuo-
tavan louheen murskaamista alueella.  

 
 MH-Kivi Oy:n lupahakemuksia koskevan ottamisalueen pinta-ala on noin 37,5 heh-

taaria. Louhittavaa kalliokiviainesta on yhteensä 3 225 000 m3. Lupien voimassaolo-
aikaa haetaan 15 vuodeksi. Arvioitu vuotuinen otto on 215 000 m3, mutta otto-
määrä voi vaihdella kaava-alueen rakentamisaikataulun mukana.  

 
 Lupahakemuksien mukaan ottoalueella murskataan kiviainesta keskimäärin 200 

päivää vuodessa. Hakemuksia koskevalle alueelle sijoittuu tarvittaessa samanaikai-
sesti kaksi murskauslaitosta. Yhden murskauslaitoksen tuotantokapasiteetti on noin 
4 000 tonnia päivässä. Koko Focus-alueella murskataan siellä olevaa kalliota keski-
määrin 700 000 tonnia/v ja maksimissaan 1,5 milj.tonnia/v. Edellisten lisäksi MH-
Kivi Oy esittää Focus-alueen ulkopuolelta tuotavan louheen murskausta lupahake-
musalueella enimmillään 150 000 tonnia vuodessa. 

 
 Lupahakemuksien mukaan toiminta on ympärivuotista. Kallion porausta tehdään 

arkisin klo 7-21, murskausta arkisin klo 7-22, louheen rikotusta arkisin klo 8-18 ja 
räjäytyksiä arkisin klo 8-18. Kuljetuksia ja kuormauksia on arkisin klo 6-22 ja tarvit-
taessa lauantaisin klo 7-18.   

 
 Räjäytyksistä, porauksesta, murskaamisesta ja liikennöinnistä aiheutuu tärinä-, 

pöly- ja melupäästöjä.  
 
 Vireillä olevat lupahakemukset ratkaistaan yhdellä lupapäätöksellä ympäristönsuo-

jelu- ja maa-aineslain tarkoittamassa yhteiskäsittelyssä. Lupahakemukset sisältävät 
ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaiset aloituslupahake-
mukset toiminnan aloittamiseksi ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.  
 
Lupahakemusta koskevalle toiminnalle on tehty ympäristövaikutusten arviointime-
nettely (Focus-alueen maa-ainestenoton YVA-menettely, ympäristövaikutusten ar-
viointiselostus 2009).  

http://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/
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Lupahakemuksia koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 14.3.-20.4.2018 välisenä 
aikana Tuusulan kunnan (Hyryläntie 16 04300 TUUSULA) ja Vantaan kaupungin 
(Asematie 7, 01300 VANTAA) virallisilla ilmoitustauluilla. Lupahakemuksia koskevat 
asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa 
osoitteessa Hyrylänkatu 8 C 5, 04300 TUUSULA ja Vantaan kaupungin kirjaamossa 
osoitteessa Asematie 7, 01300 VANTAA.  

 
Muistutukset ja mielipiteet 
Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on lupahakemuksien johdosta mahdolli-
suus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla, kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista 
mielipiteensä hakemuksen johdosta. Kirjalliset muistutukset tulee jättää viimeis-
tään 20.4.2018 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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Sijaintikarttaliite: kuulutus MH-Kivi Oy 5.3.2018 
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