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YSL/MAL, TUUDno-2019-645 
 
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava maa-aines- ja ympäristölupahakemus: 
 
RUDUS OY, YMPÄRISTÖLUPA- JA MAA-AINESLUPAHAKEMUS SEKÄ ALOITUSLUPAHA-
KEMUS, KALLIOKIVIAINEKSEN LOUHINTA JA MURSKAUS, NURMIJÄRVI  
 
Hakija:  Rudus Oy, PL 42 (Karvaamokuja 2a), 00381 HELSINKI  
  Yhteyshenkilö: Terhi Rauhamäki, 050 312 4624 
 
Paikka: Nurmijärven kunta, Palojoen kylä, kiinteistö 543-410-2-94. Hakemusta koskevan 

alueen sijainnin osoittaa liitekartta. 
 
Toiminta Rudus Oy hakee yhteiskäsittelyssä ympäristö- ja maa-aineslupaa kalliokiviaineksen 

louhintaan ja irrotetun kiven murskaukseen. Lupaa haetaan 2,6 milj.m3ktr ottomää-
rälle 15 vuoden aikana. Vuotuinen ottomäärä on keskimäärin 173 000 m3ktr ja mak-
simissaan 560 000 m3ktr/vuosi. Ottamisalueen pinta-ala on 27,2 ha ja kaivualueen 
11,2 ha. Kiviainesta murskataan keskimäärin 470 000 tonnia vuodessa ja enimmil-
lään 1 500 000 tonnia vuodessa. Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Lisäksi otta-
misalueen välittömässä läheisyydessä pohjoispuolella on Aluehallintoviraston (AVI) 
myöntämä ympäristölupa 241/2016/1. Koko toiminta-alueelle on tehty ympäristö-
vaikutusten arviointi (YVA) vuosina 2009 - 2010.  

 
 Louhinta- ja murskaustoiminta on ympärivuotista, mutta jaksottaista. Kiviainestuot-

teita valmistetaan varastokasoihin ja varastojen ehtyessä toteutetaan uusi tuotan-
tojakso. Porausta on ma-pe klo 7-21, murskausta ma-pe klo 7-22, louheen rikotusta 
ma-pe klo 8-18 ja räjäytyksiä ma-pe klo 8-18. Kuljetuksia ja kuormauksia on ma-pe 
klo 6-22 ja lauantaisin klo 8-18.  

 
 Hakemuksen mukaisista toiminnoista kuten räjäytyksistä, porauksesta, murskaami-

sesta ja liikennöinnistä aiheutuu mm. tärinä-, pöly- ja melupäästöjä. Aikaisemman 
lupakauden aikana on seurattu melu- ja pölypäästöjä sekä tarkkailtu pinta-ja pohja-
vesiä. Tarkkailun perusteella toiminta ei ole aiheuttanut merkittäviä muutoksia ym-
päristöön.  Ottamisalue täytetään puhtailla ylijäämämailla, joka toteutetaan myö-
hempinä lupakausina.  

 
 Vireillä olevat lupahakemukset ratkaistaan yhdellä lupapäätöksellä ympäristönsuo-

jelu- ja maa-aineslain tarkoittamassa yhteiskäsittelyssä. Lupahakemukset sisältävät 
ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaiset aloituslupahake-
mukset toiminnan aloittamiseksi ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. 

 
 Tämä vireilläolokuulutus pidetään 9.10.2019 – 7.11.2019 välisen ajan nähtävillä 

Nurmijärven ja Tuusulan kuntien ilmoitustauluilla (os. Keskustie 2 B, 01900 Nurmi-
järvi ja Hyryläntie 16, 04300 Tuusula). Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Nurmijär-
ven kunnanviraston asiakaspalvelussa (Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi) ja Keski-
Uudenmaan ympäristökeskuksessa (Hyrylänkatu 8 C 5, 04300 Tuusula) virastojen 
aukioloaikoina ajalla 9.10.2019 – 7.11.2019.  

 

http://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/
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Muistutukset ja mielipiteet 
Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on lupahakemuksien johdosta mahdolli-
suus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla, kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista 
mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutuksissa ja mielipiteissä on ilmoitettava 
asian diaarinumero TUUDno-2019-645. 
 
Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää viimeistään 7.11.2019 mennessä osoit-
teella:  
 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/SS 
PL 60 
04301 TUUSULA 
tai 
s-posti: yaktoimisto@tuusula.fi 
 
Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua.  
 
Lisätietoja hakemuksesta antaa hakija sekä ympäristötarkastaja Sirpa Sorsa, 
040 314 4733.   
 
 
KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 
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Sijaintikarttaliite, lupahakemuksia koskevan alueen viitteellinen sijainti: 
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