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MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS SIKOPESÄNMÄEN LOUHINTA-ALUEELLE, KYTÄJÄ, 
MTY LAAKKONEN  
 
 
Päätöksen pääasiallinen sisältö 
 
Hyvinkään ympäristölautakunta on 2.3.2023 (16 §) päättänyt myöntää Maatalousyh-
tymä Laakkoselle maa-ainesluvan kiinteistölle Kytäjä (106-405-52-160). Hakijalle 
myönnettiin myös maa-aineslain 21 §:n mukainen lupa aloittaa toiminta mahdollisesta 
muutoksenhausta huolimatta. Maa-aineslupa myönnettiin 7 vuodeksi. (Alueella on voi-
massa oleva ympäristölupa (Ympla 31.3.2016 § 26)). 
 
Ottamisalueen pinta-ala on 9,47 ha ja sieltä on otettu tähän asti vain soraa. Arvioitu 
kalliokiviaineksen ottomäärä on 540 000 m3ktr. Lupamääräyksen mukaan louhinnan 
tulee edetä idästä länteen päin niin, että viimeisenä louhitaan louhoksen lännen puolei-
nen melu- ja pölyesteenä toimiva seinämä.  
 
Alueella saa murskata, seuloa ja varastoida ainoastaan Sikopesänmäen maa-aineksia. 
Vain jälkihoitoa varten voidaan tuoda muualta puhtaita maa-aineksia. Tuotteiden kuor-
maus ja kuljetus alueelta on sallittu arkisin (ma–to) klo 6.00–22.00 ja perjantaisin ja 
juhlapyhien aattona 6.00–20.00 välisenä aikana. Louhinnasta ja murskauksesta anne-
taan rajoittavia määräyksiä ympäristölupapäätöksessä. 
 
Toiminnanharjoittaja on velvoitettu tarkkailemaan toiminnan vaikutuksia. Alueen pinta- 
ja pohjaveden laatua sekä pohjaveden pinnankorkeutta tulee tarkkailla vuosittain. Toi-
minnan melua ja tärinää tulee mitata viimeistään kolme kuukautta murskauksen aloitta-
misen jälkeen Tarvittaessa valvontaviranomainen voi määrätä lisää seuranta- ja mit-
tausvelvoitteita. 
 
Sikopesänmäen ottamistoiminta vaiheistetaan Kettumäen ottamisalueen kiviainestuo-
tannon kanssa siten, että alueilla ei ole toimintaa samanaikaisesti, jolloin yhteisvaiku-
tuksia ei olisi. Kettumäen maa-ainesalue, jonka lupapäätös ei ole lainvoimainen, sijait-
see n. 3 km etäisyydellä itään saman yksityistien varrella. ELY-keskuksen päätöksen 
25.11.2022 mukaan Sikopesänmäen louhoshankkeeseen ei ollut tarpeen soveltaa ym-
päristövaikutusten arviointimenettelyä. 
 
 
Kuulutuksen julkaisu ja nähtävillä olo 
 
Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä 8.3. - 14.4.2023 

- Hyvinkään kaupungin verkkosivuilla: Kaupunki, hallinto ja osallisuus/ Päätöksen-
teko/ Pöytäkirjat/ Ympäristölautakunta 

- Verkossa: osoitteessa www.julkipano.fi 
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Muutoksenhaku 
 
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Päätöksen 
liitteenä on hallintovalitusohje. Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tie-
doksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisuajan-
kohdasta. Valitusaika päättyy 14.4.2023. 
 
 
Lisätietoja antaa ympäristövalvontapäällikkö Silja Suominen, p. 040 841 1962, 
silja.suominen@hyvinkaa.fi. 
 
 
 
Hyvinkäällä 8.3.2023  
Ympäristölautakunta 
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