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LAUSLI{TO VALITUKSESTAKOSKIENHELSINGIN
T1A
L L INIO OIK EUDEN PAATOKS
ESTA8,5,2008,
08'0443/5
TEIID\']STA VALITI IKSISTA
Uudenmaanympifistokeskus palauttaa lfietettii seurarDeetasiakiiat ja
esittealausuntonaan
seuraavaa:
Valituskirj elmiitja selitykset
ja selityksessa
Hakijar valituskidelmesse
mainitaanmm. etteluvanhakija
on muuttanuthakemustaanUudenmaanympii stdkeskuksenlausunnonja
johdostasiten,etteyleistaetua
senkanssa22.11.2006
kM).n neuvottelun
valvova viranomaisensaattoi hyv?iksyahankkeen.LisAksi mainitaan,ettA
Uudenmaan,mp?iristdkeskus
ei vastustamuutetrmsuunniteiman
mukaista
ottotoimintaa.
Mydsktin UudeDmaan
liitto ei vastustaluvanmyiiDtamistzi,
peatdkseste
vaikka )'mpl| stiilautakunnan
voisi saadasellaisenkuvan.Lopuksitodetaan,
ettaUudenmaan
ei olevalittanutHelsingin
)'rnpifistdkeskus
hallinto-oikeuden
piiAtdksestli.
Ympdristdkesltuksen kahnanotta
Uudenmaan
lausuntonsa
ko. hankkeesta.
)'npfistdkeskusantoi 13.10.2006
22.11.2006k:Myn neuvottelunperusteellasovittiin,ette hakija muuttaa
hakemuksensa
siten,etteisuunniteltu
ottamisalue
sijoituarvokkaalle
kallioalueelle.Hakijapienensialuettaja jaittikodatunhakemuksensa
kuntaan.
Uutta koiattua hakemussuunnitelmaa
ei missaiinvaiheessa
toimitettuUudenmaanympfisttikeskukselle
mahdollistauutta lausuntoavafien,koska
lupaviranomainen
katsoi,etteivathakemukseen
tehdlt supistuksct
muuttaneettilannetta.
Kunta teki asiassa
piiatdksensii
10.1.2007.Kunta ei mydskaiintoimittanut
maa-aineslain
mukaisenpAatdksense
tiedoksi)mp:histdkeskuksclle
(MAL
l e $ ).
Uudenmaanympiiristokeskus
sai llelsingin hallinto-oikeuden
padtdkseD
ja piiAfti,etteipdatiiksest?i
tiedoksi13.5.2008
valitetaKorkejmpaarhallinlo
jolloin ]nroikcuteen,koskaasiaoli palautettukuntaanuuteenk?isittelDn,
paristdkeskuksella
olisi mahdollisuus
lausuakantansakorjatustahakemussuunnltelmasta.
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Ymperjstdkesl-us
katsoi lausunnossaan
13.10.2006,
elta louhintasaattaa
vailrantaaalueenliinsipuolellasijaitsevanvesilain15 a $:ssetatkoitetun
eninlzi:inyhdenhehtaarinsuuuisenlammens?iilymisen
luonaontilaisena.
Ymp?iristdkeskus
totesimyds,cttii hakemusasiakirjat
eivat sisiillaarvioita
louhinnanvaikutuksista
kyseiseen
lampeen.Ympfi stiikeskus
katsoimyds,
etti suunniteltulouhintaalue sijaitseeluonnonja maisemansuojelun
kannallaaftokkaallakallioalueellaja
niiin ollenajheuttaisi
MAI- 3 5:n I mom.
1-3kohdissa
tarkoitettuj
a seurauksia.
N)4 esitetty ko{attu suunritelma ei todenniikdisestivaarannaem. lalnmen
pys)anisen,
luomontilaisena
muttaasiakidateivatedelleenkaen
sis:illZiarvioitalouhimanvaikuluksista
lampeen.
Kodatun suuffitelmanmukainenlouhinta-aluesijaitseeedelleenosittain
luonnonja maisemarsuojelun
kannaltaarvokkaallakallioaluekokonaisuuden alueella,vaikkei korkeintalakikohtaasuuDnitellakaan
poislouhittavaksi
jolla tiirkeimmAt
eikasuunniteltulouhirta-alue
viilttiimattasijaitsealueella,
suojclukohteetsijaitsevat.Alue on katsottu valtakunnallisestiarvokkaaksi
kokonaisuutenaja silla on anncttuarvoluokka4, (1-4 luokkiin kuuluvat
kallioalueetsisaltevet
sellaisiabiologisia,geologisia
tai maisemallisja
arvoja, joilla on valtakunnallista
tai muutoinhuomattavaa
merkitystdluonnonsuoielunkatuDlta).
Uudenmaan'mpitristijkeskuksenkasityksenmukaanaiheuttaan)t suunniteltulouhintatoiminta
edelleen
MAL 3 $:n 1 mom.1-3kohdissatarkoitettuja seurauksia.
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