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Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava maa-aineslupahakemus: 
 
 
Seepsula Oy, maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, Tuusula, Senkkerin ki-
viainesalue  
 
Hakija:  Seepsula Oy, Sulantie 19, 04300 Tuusula  
  Yhteyshenkilö: Karl Sjöblom puh. 040 8280 224 
 
Paikka: Tuusulan kunta, Ruotsinkylä, Senkkerin kiviainesalue, kiinteistöt Fågelbergs-

mosse 858-411-3-140, Degermosse 858-411-1-145, Kalliola 858-411-1-174 ja 
Hannele 858-411-1-179. Hakemusta koskeva suunnittelualue näkyy liitekar-
talla.  

 
Toiminta Seepsula Oy hakee maa-aineslain tarkoittamaa lupaa kalliokiviaineksen otto-

alueella tapahtuvalle kiviaineksen varastoinnille ja lainvoimaisen maa-aines-
luvan jälkihoitomääräysten muuttamiselle. Lupahakemus ei koske kallioki-
viaineksen ottoa.  Vireillä olevassa hakemuksessa suunnittelualue esitetään 
jälkihoidettavaksi ympäristövaikutusten arviointiselostuksen 4.5.2010 ja 
myöhemmin esitettävien tarvittavien lupahakemusten mukaisesti.   

 
 Suunnittelualueella on Tuusulan ympäristö- ja rakennuslautakunnan 

7.10.2008 § 191 myöntämä maa-aineslupa. Helsingin hallinto-oikeus on pää-
töksellään 24.2.2009 hylännyt maa-aineslupapäätöksestä tehdyt valitukset. 
Maa-aineslupa on voimassa 10 vuotta lainvoimaiseksi tulemista. Maa-aines-
luvan myöntämisen jälkeen alueelle on tullut voimaan Ruotsinkylä-Myllykylä 
II –osayleiskaava, jossa suunnittelualue on osoitettu maa-ainesten ottoalu-
eeksi (EO) ja ylijäämämaiden loppusijoitukseen varatuksi alueeksi.  

 
 Lupahakemus sisältää maa-aineslain 21 §:n mukaisen aloituslupahakemuk-

sen.  
 
Lupahakemusta koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 13.3.–23.4.2019 väli-
senä aikana Tuusulan kunnan ilmoitustaululla (Hyryläntie 16 04300 Tuusula). 
Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana Keski-Uu-
denmaan ympäristökeskuksessa osoitteessa Hyrylänkatu 8 C 5, 04300 Tuu-
sula.  

 
  

http://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/
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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 23.4.2019 mennessä osoit-
teella:  
 
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 
 

mailto:yaktoimisto@tuusula.fi
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Hakemusta koskeva suunnittelualue – havainnekuva (Seepsula Oy):  
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