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TUUDno-2018-1711 
 
Seuraava ympäristölupahakemus on vireillä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa: 
 
FINGRID OYJ, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS JA ALOITUSLUPAHAKEMUS, JÄTTEEN 
AMMATTIMAINEN KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN 
 
Hakija:  Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki  
  Yhteyshenkilö: Maija Nurmi, puh. 040-652 8841 
 
Paikka: Nurmijärven kunta, Raalan kylä, Muuntamontie 3, 05450 Nukari, kiinteistö RN:o 543-

412-1-890. 
 
Toiminta: Fingrid Oyj hakee ympäristölupaa jätteen ammattimaiselle käsittelylle ja hyö-

dyntämiselle. Lupahakemuksen mukainen toiminta on kahden kiinteistöllä ole-
van rakennuksen purkamisessa syntyvän betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen 
kahden kentän ja alueella olevan tien rakennekerroksissa. Hyödynnettävän jät-
teen määrä on noin 2500 tonnia. Valvomorakennuksen maanpinnan alapuo-
lella olevan kellarin seinä- ja lattiarakenteet hyödynnetään sellaisenaan alueen 
rakentamisessa purku- ja täyttöalueiden tuentana. Kyseessä on uusi toiminta. 

 
 Toiminnasta ei aiheudu merkittäviä päästöjä tai vaikutuksia ilmaan, vesistöön, 

viemäriin, maaperään tai pohjaveteen. Purettavista rakenteista on tehty hyöty-
käyttökelpoisuustutkimus, jonka perusteella haitta-aineiden pitoisuudet ja liu-
koisuudet ovat hyvin pieniä. 

 
 Purkuaineksen käsittelystä voi aiheutua vähäistä pölyämistä ja melua lähiym-

päristöön. Ympäristössä ei ole pölyämiselle herkkiä kohteita, joten pölyämi-
sellä ei ole merkittävää vaikutusta. Pölyämistä ehkäistään kastelemalla jätettä 
tarvittaessa. Toiminnasta aiheutuva laskennallinen melutaso lähiasutuksella on 
ohjearvon 55 dB puitteissa ja pulveroinnin kesto kokonaisuudessaan on lyhyt, 
joten melupäästöjä ei arvioida merkittäviksi. 

 
Fingrid Oyj hakee toiminnalle ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloit-
taa toiminta muutoksenhausta huolimatta. 
 
Nähtävilläolo ja kuuleminen 
Lupahakemusta koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 10.6.-9.7.2019 välisenä ai-
kana Nurmijärven ja Tuusulan kunnan ilmoitustaululla (Keskustie 2 B, 01900 Nurmi-
järvi ja Hyryläntie 16, 04300 Tuusula).  
 
Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 10.6.-9.7.2019 
Nurmijärven kunnantalon palvelupisteessä 10.6.-30.6.2019 (Keskustie 2 B, 01900 
Nurmijärvi) sekä Nurmijärven pääkirjastossa 1.7.-9.7.2019 (Punamullantie 1, 01900 
Nurmijärvi) ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa (Hyrylänkatu 8 C 5, 04300 
Tuusula).  
 

 

http://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/
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Muistutukset ja mielipiteet 
Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on lupahakemuksen johdosta mahdolli-
suus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla, kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista 
mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutuksissa ja mielipiteissä on ilmoitettava 
asian diaarinumero TuuDno-2018-1711. 
 
Kirjalliset muistutukset tulee jättää viimeistään 9.7.2019 mennessä 
 
osoitteeseen:   
 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 
PL 60 
04301 TUUSULA 
 
tai sähköisesti: 
yaktoimisto@tuusula.fi 
 
Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua.  
 
Lisätietoja hakemuksesta antaa hakija sekä ympäristötarkastaja Kaisa Autio-Nousi-
ainen, p. 040 314 4742  
 
KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 
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Vireilläolokuulutuksen sijaintikartta 
 

 
 
Karttalähde: Nurmijärven kunta 
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