Helsinki
Helsingfors

Dnro
Dnr

13.10.2006

UUS-2006-Y-279-179

Siuntion kunta
Ympäristölautakunta
Krouvintie 1
02580 Siuntio
Viite / Hänvisning

Lausuntopyyntönne 20.6.2006
Asia / Ärende

LAUSUNTO THURE LINDEBERGIN MAA-AINESTEN
OTTOLUPAHAKEMUKSESTA KIINTEISTÖLLE PICKALA
RN:O 2:8 PIKKALAN KYLÄSSÄ
Hakemus
Thure Lindeberg hakee maa-aineslain mukaista ottolupaa asiakohdassa
mainitulle alueelle. Tarkoitus on kymmenen (10) vuoden aikana ottaa
kalliota 390 000 m3ktr ottotasoon +18,00…+21,00 m noin 7,83 ha:n
suuruiselta alueelta. Pohjaveden pohjavedenpinnan korkeus on mitattu
alueen läheisyydessä olevasta lammen vesipinnasta. Jälkihoito toteutetaan
siten, että alue jää maa- ja metsätalous- sekä yritystoiminnan alueeksi.
Tehdyn luontoselvityksen, Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 29.8.2006,
mukaan ottoalueella ei ole uhanalaisten eliölajien esiintymiä,
suojelualueita, muinaisjäännöksiä, kulttuurihistoriallisesti arvokkaita
kohteita eikä vesilain 15 a, metsälain 10 tai luonnonsuojelulain 29 §:n
mukaisia arvokkaita luontokohteita. Alueelle tehdyn meluselvityksen,
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 29.8.2006, mukaan lähimmät lomaasunnot sijaitsevat noin 200 – 250 metrin etäisyydellä louhinta-alueesta ja
näiden kohdalla melun päiväajan ohjearvo ylittyy (LAeq 45 – 62 dB).
Ympäristökeskuksen lausunto
Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri on tehnyt tarveselvityksen kantatien 51
parantamiselle välillä Kirkkonummi-Siuntio.
Hakemuksesta tulee pyytää tiehallinnon lausunto.
Ympäristöministeriön 6.8.2002 vahvistamassa Läntisen Uudenmaan
maakuntakaavassa osa alueesta sijaitsee työpaikka-alueella (T).
Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksessa alue sijaitsee alueella, jossa on
arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma. Lisäksi alue rajautuu
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeään alueeseen.
Uudenmaan
maakuntakaavaehdotus
on
14.12.2004
hyväksytty
maakuntavaltuustossa ja on Ympäristöministeriössä vahvistettavana.
Hakemuksesta tulee pyytää maakuntaliiton lausunto.

• Asemapäällikönkatu 14 ⋅ PL 36, 00521 Helsinki ⋅ Puh. 020 490 101 ⋅ Faksi 020 490 3200 ⋅ kirjaamo.uus@ymparisto.fi ⋅ www.ymparisto.fi/uus
• Stinsgatan 14 ⋅ PB 36, FI-00521 Helsingfors, Finland ⋅ Tfn +358 20 49 01 01 ⋅ Fax +358 20 490 32 00 ⋅ kirjaamo.uus@ymparisto.fi ⋅ www.miljo.fi/uus

2/3

MAL 3 §:n 1 momentin 1-3 kohdissa tarkoitetut vaikutukset
Suunniteltu ottoalue rajautuu Stallmossenin suoalueeseen, jossa sijaitsee
alle hehtaarin kokoinen luonnontilainen lampi. Vesilain 15 a §:n mukaan on
sellainen toimenpide, joka vaarantaa muualla kuin Lapin läänissä enintään
yhden hehtaarin suuruisen lammen säilymisen luonnontilaisena kielletty
riippumatta siitä, aiheutuisiko siitä vesilain 15 §:ssä tarkoitettu seuraus.
Ympäristölupavirasto voi yksittäistapauksessa hakemuksesta myöntää
poikkeuksen edellä mainitusta kiellosta, jos momentissa tarkoitetun
vesistön suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu.
Mikäli louhinta saattaa vaarantaa lammen säilymisen luonnontilaisena tulee
toiminnalle hankkia em. poikkeuslupa.
Hakemusasiakirjat eivät sisällä arvioita louhinnan vaikutuksista kyseiseen
lampeen.
Suunniteltu ottoalue sijaitsee luonnon ja maisemansuojelun kannalta
arvokkaalla kallioalueella (Fågelviksberget-Trappberget, KAO010065,
Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet
Uudellamaalla, Suomen ympäristökeskus, Ympäristöjulkaisu 350).
Kallioalue on Vikträskin järveä ja Pikkalanjokilaaksoa reunustava laaja ja
korkea kallioselänteiden jakso, joka lakiosastaan ja rinteiltään hyvin
paljastunutta
osittain
avointa
harvamännikköistä
kalliomaastoa.
Kalliojyrkänteen alueella kasvaa kilpikaarnaista ja keloista puustoa.
Kallioalueen arvoluokka on 4 (arvokas kallioalue). Arvoluokkiin 1-4
kuuluvat kallioalueet sisältävät sellaisia biologisia, geologisia tai
maisemallisia arvoja, joilla on valtakunnallista tai muutoin huomattavaa
merkitystä luonnonsuojelun kannalta.
Ottoalueen länsipuolella sijaitsee Degerbyn-Pikkalanjoen-Palojoen
kulttuurimaisema MAO 010002, Pikkalanjoen-Vikträskin kulttuurimaisema
sekä Natura 2000-alueisiin kuuluva Siuntionjoki FI 0100085.
Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan louhinta aiheuttaa maa-aineslain 3
§:n 1-3 kohdissa mainittuja seurauksia.
MAL 3 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut vaikutukset
Alue ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla
pohjavesialueella.
Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan louhinta ei aiheuta maa-aineslain 3
§:n 4 kohdassa mainittuja seurauksia.
MAL 3 §:n 2 momentti
Uudenmaan ympäristökeskuksen 30.9.1997 vahvistamassa KaakkoisSiuntion osayleiskaavassa suunniteltu ottoalue sijaitsee osittain
yrityistoiminnan alueella (PT). Kaavamääräysten mukaan alue varataan
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yksityisille
palveluille,
hallinnolle,
teollisuudelle
ja
muulle
yritystoiminnalle. Osa alueesta sijaitsee kaavassa esitetyn tievarauksen
alueella.
Uudenmaan ympäristökeskuksen käsityksen mukaan louhinta ei vaikeuta
alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen mutta turmelee
maisemakuvaa.
Lupapäätös kaikkine siihen liittyvine asiakirjoineen ja
ottamissuunnitelmineen pyydetään toimittamaan viipymättä
ympäristökeskukselle tiedoksi.
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