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Morenia Oy, ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, kallio-
kiviaineksen louhinta ja murskaus, Focus-alue, Tuusula  
 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 13.11.2018 § 106 tekemällään 
päätöksillä eräin ehdoin myöntänyt Morenia Oy:lle maa-aineslain 6 §:n ja 
ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen yhteisluvan sekä aloitusluvat kallioki-
viainesten ottamiseksi, louhimiseksi ja murskaamiseksi Tuusulan kiinteistölle 
858-411-2-329.   
 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.11.2018, jolloin sen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon. Päätöksestä voi hakea muutosta valittamalla Vaasan 
hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta ja se päättyy 19.12.2018. 
 
Valitusoikeus on asianosaisella; rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, 
jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka 
asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysy-
myksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnalla 
ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmene-
vät; valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaiku-
tusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; ja asiassa yleistä etua 
valvovalla viranomaisella.  
 
Päätöstä koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 16.11.–19.12.2018 Tuusulan 
kunnan ja Vantaan kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla. Päätös on nähtä-
villä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa (Hyrylänkatu 8 C 5, 04300 
Tuusula) ja Vantaan kaupungin kirjaamossa (Asematie 7, 01300 Vantaa). 
Päätös on nähtävillä myös osoitteessa: www.keskiuudenmaanymparistokes-
kus.fi> hae lupapäätöksiä.  
 
Lisätietoja: ympäristötarkastaja Saku Nurminen, puh. 040 314 2259. 
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