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Destia Oy, ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemus sekä aloituslupahakemus, kalliokiviaineksen otto, 
louhinta ja murskaus sekä vesien johtaminen toisen alueelle, Jokivarsi, Kerava 
 
 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on päätöksellään 12.10.2021 § 97 päättä-

nyt olla myöntämättä Destia Oy:lle maa-aineslain 6 §:n mukaista maa-aineslupaa 
ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa (yhteislupaa) kalliokiviai-
neksen ottamiseen sekä kallion louhintaan ja murskaukseen Keravan kaupungissa 
Jokivarren alueella sijaitsevalle kiinteistölle Takala 245-401-8-169.  Kyseinen Keski-
Uudenmaan ympäristölautakunnan kokous 12.10.2021 ei ole ollut laillisesti koolle 
kutsuttu. Näin ollen päätös on mitätön. Kyseinen hakemusasia on ratkaistu uudel-
leen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan kokouksessa 23.11.2021 jäljempänä 
kerrotulla valituskelpoisella päätöksellä. Mahdolliset päätöstä koskevat valitukset 
tulee tehdä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 23.11.2021 tekemästä pää-
töksestä. 

 
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 23.11.2021 § 123 tekemällään päätök-
sellä päättänyt olla myöntämättä Destia Oy:lle maa-aineslain 6 §:n mukaista maa-
aineslupaa ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa (yhteislupaa) 
kalliokiviaineksen ottamiseen sekä kallion louhintaan ja murskaukseen Keravan 
kaupungissa Jokivarren alueella sijaitsevalle kiinteistölle Takala 245-401-8-169. Kiel-
teisen lupapäätöksen johdosta myös maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 
199 §:n mukaiset aloituslupahakemukset on ratkaistu kielteisenä. 

 
 Kuulutus päätöksestä on julkaistu 29.11.2021 viranomaisen verkkosivuilla. Päätök-

sen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemis-
ajankohdasta eli 7.12.2021. 

 
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika 
on 30 vuorokautta ja se päättyy 7.1.2022. Valitusoikeus on hakijan lisäksi: sillä, 
jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaisella); rekisteröidyllä yhdis-
tyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnon-
suojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alu-
eella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikun-
nalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 
Uudenmaan ELY-keskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla 
viranomaisella. 

 
Kuulutus ja lupapäätös pidetään nähtävillä 29.11.2021- 7.1.2022 välisen ajan Keski-
Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa                           
www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi. Päätöskuulutus on nähtävillä myös Ke-
ravan kaupungin, Vantaan kaupungin ja Sipoon kunnan verkkosivuilla 29.11.2021- 
7.1.2022 välisen ajan. 

 
Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on noudettavissa nähtävilläoloaikana Keski-
Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tuusula). 

http://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/
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Lisätietoja: ympäristötarkastaja, Ville Hämäläinen puh. 040 314 4730 
 
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 

 
DETTA ÄR EN ÖVERSÄTTNING FRÅN DEN URSPRUNGLIGA FINSKA VERSIONEN 

Destia Oy, ansökan om miljö- och marktäktstillstånd och ansökan om tillstånd att få inleda verksamhet, 
tagande, brytande och krossande av stenmaterial, samt tillstånd att avleda vatten på annans område, 
Jokivarsi, Kervo 

 
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta har med sitt beslut 12.10.2021 § 97  beslu-
tat avslå Destia Oy:s ansökan om marktäktstillstånd enligt 6 § i marktäktslagen och 
miljötillstånd enligt 27 § i miljöskyddslagen (kombinerat tillstånd) för tagande av 
stenmaterial samt brytande och krossande av berg på fastigheten Takala 245-401-
8-169 i stadsdelen Jokivarsi, Kervo stad. Det ifrågavarande mötet 12.10.2021 hade 
inte kallats samman lagenligt. Sålunda är beslutet ogiltigt. Ärendet har avgjorts på 
nytt vid Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntas möte 23.11.2021 med det nedan-
stående överklagbara beslutet. Eventuella överklaganden gällande beslutet bör rik-
tas gentemot beslutet som gjorts 23.11.2021. 

 
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta har med sitt beslut 23.11.2021 § 123 beslu-
tat avslå Destia Oy:s ansökan om marktäktstillstånd enligt 6 § i marktäktslagen och 
miljötillstånd enligt 27 § i miljöskyddslagen (kombinerat tillstånd) för tagande av 
stenmaterial samt brytande och krossande av berg på fastigheten Takala 245-401-
8-169 i stadsdelen Jokivarsi, Kervo stad. På grund av att tillståndsansökan avslås har 
även ansökan om ett inleda verksamheten enligt marktäktslagens 21 § och miljö-
skyddslagens 199 § avslagits. 

 
Beslutets kungörelse har publicerats den 29.11.2021 på myndighetens webbplats. 
Delfående av beslut anses ha skett på den sjunde dagen efter publiceringsdatumet 
dvs. 7.12.2021. 
 
Beslutet kan överklagas genom besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Besvärstiden 
är 30 dygn och upphör den 7.1.2022. Besvärsrätt har förutom sökande även: dem 
vilkas rätt eller fördel saken kan beröra (parterna); registrerade föreningar och stif-
telser vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i 
boendemiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder; 
den kommun där verksamheten är placerad och andra kommuner inom vars om-
råde verksamhetens miljökonsekvenser uppträder; den statliga tillsynsmyndig-
heten (Nylands NTM-central) samt den kommunala miljövårdsmyndigheten i den 
kommun där verksamheten är placerad och i kommunerna inom det område som 
påverkas av verksamheten, samt myndigheter som bevakar allmänt intresse i ären-
det.  
 
Kungörelsen och tillståndsbeslutet finnas framlagda till påseende mellan 
29.11.2021-7.1.2022 på Keski-Uudenmaan ympäristökeskus webbplats www.keski-
uudenmaanymparistokeskus.fi. Kungörelsen om beslutet finns till på-seende även 
på Kervo stads, Vanda stads och Sibbo kommuns webbplats 29.11.2021-7.1.2022. 
 

Beslutet samt tillhörande besvärsanvisning går under framläggningstiden att av-
hämta från Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tusby). 
 
Ytterligare information: miljöinspektör Ville Hämäläinen tfn 040 314 4730 
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 


