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YSL, TUUDno-2017-366 
 
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava ympäristölupahakemus: 
 
Seepsula Oy, ympäristölupahakemus ja aloituslupahakemus, kalliokiviaineksen lou-
hinta ja murskaus, Tuusula  
 
Hakija:  Seepsula Oy, Sulantie 19, 04300 Tuusula  
  Puh. 010 3911 900 
 
Paikka: Tuusulan kunta, Ruotsinkylä, Senkkerin kiviainestehdas, kiinteistöt Fågel-

bergsmosse 858-411-3-140, Kalliola 858-411-1-174, Hannele 858-411-1-179 
ja Degermosse 858-411-1-145. Hakemusta koskevan alueen sijainnin osoit-
taa liitekartta. 

 
Toiminta Seepsula Oy on laittanut 12.10.2018 Keski-Uudenmaan ympäristölautakun-

taan vireille ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupaha-
kemuksen,  joka koskee nykyisen louhinta- ja murskaustoiminnan lainvoi-
maisien ympäristölupien muuttamista ja tarkistamista. Hakemuksen tarkoi-
tuksena on yhdistää toistaiseksi voimassa olevat Uudenmaan ympäristökes-
kuksen 16.12.2008 (UUS-2007-Y-549-111) ja Etelä-Suomen aluehallintoviras-
ton 17.6.2013 (ESAVl/728/04.08/2010) myöntämät ympäristöluvat.  

 
 Lupahakemuksen mukaan louhinta-alue ja louhinnan eteneminen pysyvät 

ennallaan. Nykyisellä kiviainestehtaalla louhinnan kokonaistuotantomäärä 
on enintään 3 350 000 tonnia vuodessa. Vastaavasti nykyisellä kiviainesteh-
taalla jalostetaan alueelta louhittua kiviainesta nykyisten ympäristölupien 
yhteismäärän mukaisesti yhteensä enintään 3 350 000 tonnia vuodessa.  

 
 Tulevalla uudella kiviainestehtaalla kiviaineksen jalostusmäärä kasvaa nykyi-

sestä 3 350 000 tonnista enintään 5 000 000 tonniin vuodessa. Määrästä 
1 650 000 tonnia voidaan tuoda alueelle murskattavaksi toiminta-alueen ul-
kopuolelta. Tuleva uusi kiviainestehdas korvaa alueella nykyisin toimivan ki-
viainestehtaan. Uuden kiviainestehtaan sijoituspaikka on sama kuin aluehal-
lintoviraston ympäristölupapäätöksessä 17.6.2013.  

 
 Ympäristölupahakemus sisältää myös kiviaineksen märkäseulontaa. Märkä-

seulontaa varten tuotantoalueelle tuodaan seulottua hiekkaa enintään 
70 000 tonnia vuodessa.  

 
 Lupahakemuksessa esitetyt kiviainesten tuotannon toiminta-ajat pysyvät 

ennallaan. Lupahakemuksessa esitetystä toiminnasta aiheutuu melu-, pöly- 
ja tärinävaikutuksia lähiympäristöön. 
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Lupahakemusta koskevalle toiminnalle on tehty vuonna 2007 ja 2010 ym-
päristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukainen ympäristövaikutus-
ten arviointimenettely (YVA).  

 
 Vireillä oleva ympäristölupahakemus sisältää myös ympäristönsuojelulain 

199 §:n mukaisen aloituslupahakemuksen siltä osin, kun se koskee voimas-
saolevien ympäristölupien mukaista yhteistuotantomäärää. Aloituslupaha-
kemus ei koske tuotantomäärän kasvua.  
 
Lupahakemusta koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 20.2.–29.3.2019 Tuu-
sulan kunnan (Hyryläntie 16 04300 Tuusula) ja Vantaan kaupungin (Asema-
tie 7 01300 Vantaa) ilmoitustauluilla. Vireilläolokuulutus on nähtävillä myös 
verkko-osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi. Lupahake-
musta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana Keski-Uudenmaan 
ympäristökeskuksessa osoitteessa Hyrylänkatu 8 C 5 04300 Tuusula ja Van-
taan kaupungin kirjaamossa osoitteessa Asematie 7 01300 Vantaa.  

 
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 29.3.2019 osoitteella:  
 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/SNu 
PL 60 
04301 TUUSULA 
tai yaktoimisto(at)tuusula.fi 
 
 
Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua. Lisätietoja ha-
kemuksesta antaa hakija sekä ympäristötarkastaja Saku Nurminen puh 
040 314 2259.   
 
 
KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 
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Hakemusalueen sijaintikartta (Seepsula Oy):  
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