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Kuulutus Louhintahiekka Oy:n ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa Louhintahiekka Oy:n Nurmijärvellä sijaitsevan Nukarin kiviainesten ottoaluetta ja pilaantumattomien maa-ainesten loppusijoitusta koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen vireilläolosta (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä; YVAL 252/2017).
Hankkeen tarkoituksena on perustaa kiviaineksen ottoalue, jota käytetään myös
pilaantumattomien maa-ainesten loppusijoitukseen. Hanke sisältää myös rakennustoiminnassa syntyvien jätteiden ja materiaalien, kuten purkubetonin ja kantojen, käsittelyn uudelleenkäyttöä varten. Hankealue sijoittuu Nurmijärven kunnan
koillisosaan kantatie 45:n varrelle, Raalan kylään Hämeentien ja Hynnänkorventien väliselle alueelle. Se koostuu läntisestä (Linnamäki, n. 6,7 ha) ja itäisestä
(Lumikallio, n. 22,2 ha) kaivualueesta sekä niiden välisestä varasto- / toimintakentästä, joiden välille tulee varastokentät ja tukitoiminoja.
Kiviainesta on suunniteltu otettavan vuodesta 2021 tai 2022 alkaen noin 200 000
m3ktr vuodessa. Lisäksi hankkeessa vastaanotettaisiin pilaantumatonta maata
sekä käsiteltäisiin ja varastoitaisiin maa-aineksia, kantoja, energiapuuta, betonia
ja asfalttia. Hankkeen alavaihtoehtoihin VE1.2 ja VE2.2 sisältyy myös mahdollinen asfaltin ja betonin valmistus. Kalliokiviainesta louhitaan vaihtoehdossa 1 tasoon +70 m mpy eli nykyisen pellon pinnan tasolle. Vaihtoehdossa 2 kiviainesta
louhi-taan tasolle +60 m mpy ja louhinta ulottuu todennäköisesti osittain pohjaveden pinnan alapuolelle. Ottamisen ja murskauksen on arvioitu kestävän 15–32
vuotta, riippuen otettavan maa-aineksen määrästä. Muut toiminnot jatkuvat tämän jälkeen vielä joitakin vuosia. Hankkeen loppuvaihe sisältää maan
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vastaanottoa, täyttöä ja maisemointia. Toiminta alueella jatkuu arviolta vuosiin
2041–2061, riippuen otettavan ja sijoitettavan kiviaineksen määrästä.
Alavaihtoehtojen VE1.1 ja VE2.1 toiminnot:
•

irtomaa-aineksen ja kalliokiviaineksen ottaminen

•

maa-aineksen murskaus ja seulonta

•

pilaantumattoman maa-aineksen vastaanotto, käsittely ja sijoitus

•

kalkilla ja sementillä stabiloitujen savien vastaanotto ja sijoitus

•

asfaltin, betonin, jätteensekaisen pilaantumattoman maa-aineksen vastaanotto, käsittely ja välivarastointi

•

kantojen ja energiapuun vastaanotto, käsittely ja välivarastointi

Alavaihtoehtoihin VE1.2. ja VE2.2 sisältyy edellä mainittujen lisäksi asfaltin ja betonin valmistus.
Arviointiselostuksen ja kuulutuksen nähtävillä pito
Arviointiselostus ja kuulutus ovat nähtävillä 4.12.2020 – 1.2.2021 seuraavissa
paikoissa:
•

Tuusulan kunta, Asiakaspalvelu Tuusinfo, Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula

•

Nurmijärven kunnanvirasto, Asiakaspalvelu, Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi

•

Ympäristöhallinnon verkkosivuilla ymparisto.fi (www.ymparisto.fi/NukarinkiviainesalueYVA)

•

Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/Kuulutukset, valitse alue Uusimaa.
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YVA-selostuksen esittelytilaisuus
YVA-selostusta ja hankkeen vaikutuksia esitellään yleisötilaisuudessa
17.12.2020 klo 17-19. Tilaisuus järjestetään koronatilanteesta johtuen webinaarina osoitteessa www.vahanen.com/louhintahiekka-yva.
Mielipiteen esittäminen
YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Uudenmaan ELY-keskukseen viimeistään 1.2.2021. Viitteeksi
UUDELY/4370/2019.
Uudenmaan ELY-keskuksen yhteystiedot
•

Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 5. krs, Itä-Pasila, Helsinki.

•

Postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36,
00521 Helsinki

•

Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi.

Uudenmaan ELY-keskuksen arviointiselostuksesta antama perusteltu päätelmä
ja arviointiselostuksesta esitetyt mielipiteet sekä annetut lausunnot julkaistaan
internetissä perustellun päätelmän antamisen jälkeen ympäristöhallinnon verkkosivuilla ymparisto.fi (www.ymparisto.fi/NukarinkiviainesalueYVA).
Kuulutuksen julkaiseminen
Tämä kuulutus julkaistaan 4.12.2020 ja pidetään nähtävillä 1.2.2021 saakka Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/Kuulutukset, valitse
alue Uusimaa. Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Nurmijärven ja Tuusulan kuntien verkkosivuilla.
Helsingissä 4. päivänä joulukuuta 2020
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