
 VIREILLÄOLOKUULUTUS 
  

29.1.2019 
     

 
POSTIOSOITE: KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS, PL 60, 04301 TUUSULA;  

KÄYNTIOSOITE: HYRYLÄNKATU 8 C, TUUSULA 
PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 3487 3220; WWW.KESKIUUDENMAANYMPARISTOKESKUS.FI 

 
Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula 

TUUDno-2017-1174 
 
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on vireillä seuraavat ympäristö- ja maa-
aineslupahakemukset (yhteiskäsittely): 
 
NCC Industry Oy, ympäristö- ja maa-aineslupahakemus sekä aloituslupahakemukset, 
louhinta, murskaus ja maa-aineksen ottaminen, Ohkolan tuotantoalue, Mäntsälä 
 
Hakija:  NCC Industry Oy, Mannerheimintie 103a, 00281 Helsinki, puh. 050 3165881 
 
Paikka: Mäntsälän kunta, Ohkola, kiinteistö Kalliorinne I 505-409-5-287. Kiinteistön 

sijainnin osoittaa liitekartta. 
 
Toiminta: NCC Industry Oy hakee 16.11.2017 vireille tulleella hakemuksella 

ympäristönsuojelulain 27 §:n perusteella lupaa kallion louhinnalle ja kiinteälle 
murskaamolle sekä maa-aineslain 4 §:n perusteella lupaa maa-aineksen 
ottamiselle. 
 
Vireillä olevat lupahakemukset koskevat uutta ottoaluetta nykyisen alueen 
pohjoispuolella. Lupahakemuksessa esitetyn ottoalueen pinta-ala on noin 6,8 
hehtaaria. Ympäristölupahakemus koskee kiviainesten ottoalueella 
tapahtuvaa louhintaa ja murskausta (noin 150 000 m3 vuodessa). Louhintaa 
suoritetaan arkisin ma-pe klo 10-15, murskausta ma-pe klo 7-21, poraaminen 
ma-pe klo 7-21, rikotus ma-pe klo 8-16 ja kuormaaminen sekä kuljetus ma-pe 
klo 7-21. Maa-aineslupahakemuksen mukaisen maa-ainesten oton 
kokonaismäärä on noin 1 500 000 m³ktr. 
 
Sekä ympäristölupaa että maa-aineslupaa haetaan 10 vuodeksi. 
Lupahakemukset sisältävät ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 
§:n mukaiset hakemukset toiminnan aloittamisesta mahdollisesta 
muutoksenhausta huolimatta (aloituslupahakemus). 
 
Lupahakemuksia koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 1.2.–11.3.2019 välisen 
ajan Mäntsälän kunnan ja Tuusulan kunnan ilmoitustauluilla osoitteessa 
Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä ja Hyryläntie 16, 04300 Tuusula. 
Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana Mäntsälän 
kunnan palvelupiste Vinkissä (Heikinkuja 4), Keski-Uudenmaan 
ympäristökeskuksessa osoitteessa Hyrylänkatu 8 C 5, 04300 Tuusula sekä 
julkipano.fi -sivustolla. 
 
Muistutukset ja mielipiteet 
 
Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on lupahakemuksen johdosta 
mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla kuin asianosaisilla on 

http://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/
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oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksien johdosta. Kirjalliset muistutukset 
tulee jättää 11.3.2019 mennessä osoitteella:  
 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus / LL 
PL 60  
04301 Tuusula 
 
tai sähköisesti yaktoimisto@tuusula.fi 
 
Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.  Lisätietoja 
hakemuksesta antaa lupien hakija sekä vs. ympäristötarkastaja Liisa Leino 
puh. 040 314 4733. 
 
 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 
 
 
 
 
Hakemusalueen sijaintikartta (NCC Industry Oy, kiinteistö 505-409-5-287). 
Suunnitelma-alue on merkitty kartalle punaisella: 

 

 


	Hakija:  NCC Industry Oy, Mannerheimintie 103a, 00281 Helsinki, puh. 050 3165881
	Paikka: Mäntsälän kunta, Ohkola, kiinteistö Kalliorinne I 505-409-5-287. Kiinteistön sijainnin osoittaa liitekartta.
	Toiminta: NCC Industry Oy hakee 16.11.2017 vireille tulleella hakemuksella ympäristönsuojelulain 27 §:n perusteella lupaa kallion louhinnalle ja kiinteälle murskaamolle sekä maa-aineslain 4 §:n perusteella lupaa maa-aineksen ottamiselle.
	Vireillä olevat lupahakemukset koskevat uutta ottoaluetta nykyisen alueen pohjoispuolella. Lupahakemuksessa esitetyn ottoalueen pinta-ala on noin 6,8 hehtaaria. Ympäristölupahakemus koskee kiviainesten ottoalueella tapahtuvaa louhintaa ja murskausta (...
	Sekä ympäristölupaa että maa-aineslupaa haetaan 10 vuodeksi. Lupahakemukset sisältävät ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaiset hakemukset toiminnan aloittamisesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (aloituslupahakemus).
	Lupahakemuksia koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 1.2.–11.3.2019 välisen ajan Mäntsälän kunnan ja Tuusulan kunnan ilmoitustauluilla osoitteessa Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä ja Hyryläntie 16, 04300 Tuusula. Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat näht...
	Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on lupahakemuksen johdosta mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksien johdosta. Kirjalliset muistutukset tulee jättää 11.3.2019 m...
	Keski-Uudenmaan ympäristökeskus / LL
	PL 60
	04301 Tuusula
	tai sähköisesti yaktoimisto@tuusula.fi
	Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.  Lisätietoja hakemuksesta antaa lupien hakija sekä vs. ympäristötarkastaja Liisa Leino puh. 040 314 4733.

