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TUUDno-2017-1370 
 
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava maa-aineslupahakemus: 
 
Destia Oy, maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, kalliokiviaineksen otto, 
Mäntsälä, Jussilan kallioalue  
 
Hakija:  Destia Oy, Kiviaines, Neilikkatie 17, 01301 Vantaa, puh. 020 444 11 
 
Paikka: Mäntsälän kunta, Kaukalampi, kiinteistö Jussila 505-404-7-8. Hakemusta 

koskevan kiinteistön sijainnin osoittaa liitekartta. 
 
Toiminta: Destia Oy:llä on ollut kalliokiviaineksen ottolupa Mäntsälän Jussilan kallio-

alueelle. Maa-ainesluvan voimassaolo on päättynyt 23.12.2018. Destia Oy 
hakee olemassa olevalle kalliokiviainesalueelle uutta maa-aineslupaa. Lupa-
hakemusta koskeva toiminta-alueen pinta-ala on 11 ha, josta varsinaista lou-
hinta-aluetta on 8,2 ha. Hakemuksen mukaan alueelta irrotetaan kiviainek-
sia yhteensä 600 000 m3ktr. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi.  
 
Lupahakemuksessa esitetystä toiminnasta aiheutuu muutoksia alueen mai-
semakuvaan. Toiminnasta aiheutuu myös melu-, pöly- ja tärinävaikutuksia 
lähiympäristöön. Lupahakemus sisältää maa-aineslain 21 §:n mukaisen aloi-
tuslupahakemuksen toiminnan aloittamiseksi ennen päätöksen lainvoi-
maiseksi tulemista.  
 
Lupahakemusta koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 16.1.–22.2.2019 väli-
senä aikana Mäntsälän kunnan (Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä) ja Tuusulan 
kunnan ilmoitustauluilla (Hyryläntie 16 04300 Tuusula). Lupahakemusta kos-
kevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana Mäntsälän kunnan palvelu-
piste Vinkissä (Heikinkuja 4) ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa 
osoitteessa Hyrylänkatu 8 C 5, 04300 Tuusula.  

 
Muistutukset ja mielipiteet 
Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on lupahakemuksen johdosta 
mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla, kuin asianosaisilla on 
oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Kirjalliset muistutukset 
tulee jättää viimeistään 22.2.2019 mennessä osoitteella:  
 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/SNu 
PL 60 
04301 TUUSULA 
tai yaktoimisto(at)tuusula.fi 
 

http://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/
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Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua. Lisätietoja 
hakemuksesta antaa hakija sekä ympäristötarkastaja Saku Nurminen puh 
040 314 2259.   
 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 
 
 
 
 
Hakemusalueen sijaintikartta (Destia Oy, Mäntsälän Jussilan kallioalue). 
Suunnitelma-alue on merkitty kartalle vihreällä rajauksella: 
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