
YMPA.RISTOLUPAHAKEMUS
 

(Viranomainen t~ytta.:l) Viranomaisen yhteystiedol 
Diaarimerkint.:l 

Hakemus on lullut vireille 

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 

1 TOIMfNTA JOLLE LUPAA HAETAAN, 
Lyhyt kuvaus toiminnasta 

Kiviaineksen lajitys- ja esikasittelya[ue Helsingissa. LaajasaJossa. Toiminnalle ei ole olemassa voimassa 
olevaa ymparistlilupaa. 

Hakijan kasilys luvan haun perusteista (YSUYSA pykalat }a kohdat) 

YSL 86/2000, 28§:n 2 momentin 4 kohta 

Kyseessa on ~ uusi toiminla o olemassa oleva loiminta o toiminnan muutos D lupamMrayslen larkistaminen 

o muu syy, mika? ~ toiminnan aloittamislupa (YSL 101 §) 

2 HAKIJAN YHTEYSTIEDOT 
Hakijan nimi lai toiminimi 

Helsingin kaupunki 
Rakennusvirasto 

--
Puhelinnumerol 

09310 1661 

Yhteyshenkilon nimi 

Mikko Suominen 

SahkOpostiosolte 

mikko. suominen@hel.fi 

Kolipaikka 

Helsinki 

Faksinumero 

0931038655 

Postiosoite ja -toimipaikka 

PL 1500 
00099 HELSINGIN 
KAUPUNKJ 
S.:lhk6posliosoile 

rakennusvi rasto@hel. fi 

Kaynliosoite ja -loimipaikka 

Kasarmikatu 21 
00130 HELSINKI 

Lilke- ja yhteisCilunnus 

0201256-6 

-

Postiosoite ja -toimipaikka 

PL L515 
00099 HELSINGIN 
KAUPUNKl 

Puhelinnumerol 

0931039232 
Faksinumero 

0931038328 

3 LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT 
Laitoksen nimi 

Laajasalon kiviaineksen 
lajitys- ja esikasittelyalue 

Sijaintipaikka 

Koirasaarentie, 
Tahvonlahti 

Puhelinnumerol Faksinumero 

Toimiala 

Kiviaineksen laj itys- ja 
murskaus 

Toimialatunnus (TOL) TyoolekijaanaBra tal henkll61yovuodet 

Yhteyshenkilbn nimi Posliosoile ja -toimipaikka Puhelinnumerot Faksinumero 

Sahk6posllosoite 
.. 
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4 VOIMASSA OLEVAT YMPARISTOLUPA-, VESILUPA- TAl MUUT PAATOKSET JA SOPIMUKSET 

Alueelle on voimassa olevat p~Wt6kset (Ymk 2009-680 ja Yrnk 2009-702) pilaantuneen maaperan 
kunnostamisesta. Maaperan kunnostustyol on toteutettu ja kunnostust6ista on toimitettu 
toimenpideraportit (Neste, Helsinki, Laajasalo, Varastoa[ue, KOlrasaaretie 35, 21.10.2009 ja St lOy, 
Laajasalon oljysatama-aIue, 10ppuraporttL kunnostuksen ll.ia III vaihe, 30.6.2011) Helsingin kaupungin 
ymparislokeskukselle. Helsingin kaupungin ymparistokeskus on hyvaksynyt toimenpideraportit (Neste 
12.11.2009 ja St1 1.9.2011. 

Osalle alueesta on voimassa oleva ymparistblupa Nro 8/2010/2, [8.3.2010 (Helsingin kaupungin. 
Laajasalon maa- ja kiviainesten, betoni-, tiili- ja asfalttUatteen valivarastointi- ja esikasittelykentta) seka 
paatos Nro 90/2010/2. 3.12.2010 eraiden lupamaaraysten muultamisesta. Valivarastointi- ja 
esikasittelykenUin lupa-aluetta tullaan supistamaan ja supistettu alue otetaan kiviaineksen Hijitys- ja 
esikasittelyalueen kay1tbon. 

Mahdollinen ymparist6vahinkovakuutus (vakuutusyhti6 ja vakuutuksen numero) 

-0 tiedot on esitetty liitteess~ nro 4 

LAITOSALUE JA SEN YMPAlUSTO 

5.	 TIEDOT KIINTEISTOISTA JA NIILlA SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKA NAIDEN HALTIJOISTA 
YHTEYSTIETOINEEN 

Alue sijaitsee Helsingin Laajasalossa 49. kaupunginosassa, Osoite alueelle on Koirasaarentie 34. 
Kiinteiston (91-412-1-253) omistaa Helsingin kaupunki. 

Kiinteistbll1L lajitysalueen valittomassa taheisyydessa sijaitseen Helsingin kaupungin, Laajasalon 111aa- ja 
kivia inesle n. betoni-. ti ili- ja as£11ttijatteen val ivara sto int i- ja es lka sitte lykentta. 

Lajitysalueen sijainlikartta. asemapiirrosja toiminnan kannaJta oJeelIisten kohteiden sijainti on esitetty 
karttaliitteissii (sijaintikartta; piirustus 82138693-01, asemapiirros; pi irustus 82138693-02 ja toim innan 
kannalta oleelliset kohteet; piirustus 82[38693-03). 

D tarkemmat tiedol on esiteHy Iiitteessa nro 5 Klinteista-ekisteri4urm...~set: 91-412-1-253 

6. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTJPAIKASTA, YMPARISTboLOSUHTEISTA, YMPARISTON LAADUSTA JA ASUTUKSESTA SEKA 
SElVITYS AlUEEN KAAVOITUSTILANTEESTA 

Kiviaineksen laj1tyS- ja esikasittelyalueen maapera muodostuu paaosin avokalliosta ja sen paalla olevasla 
ohnesta moreenikerroksesta. 

Alue ei sijaitse luokiteHulla pohjavesialueella. Uihin pohjavesialue 01091 03 (Santaharnina) sijaitsee 
noin 2 km:n paassa kohteen kaak.koispuolella. Kiviaineksen lajitysalue sijaitsee meren valittOmassa 
I~iheisyydessa. Lajitysalue koOSttlu kahdesta erillisesta altleesta. Lantinen altle on kooltaan n. 2 ha ja 
itainen alue on kooltaan 11. 5 ha. 

Alueella voimassa olevan Kruunuvuorenrannan osayleiskaavassa (1 [756) alueet on kaavoitetlu 
kerroslalovallaiseksi asuntoalueeksi (Al< 1), puistoksi (VP) ja julkisten palvelujen ja halJinnon alueeksi 
(PY). Alueen asemakaava on valmisteilla. 

D liedot on esitetty liitleess~ nro 6A 

D tOlmlnla sijolttuu larkealle tal muulle vedenhank,nlakayltbon soveltuvalle pohjaveslalueelle Ja tiedot on esiletly liitteess<:l nro 66 
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7. SELVITYS TOIMINNAN SIJAINTIPAIKAN RAJANAAPUREISTA SEKA MUISTA MAHDOLLISISTA ASIANOSAISISTA, JOITA 
TOIMINTA JA SEN VAIKUTUKSET ERITYISESTI SAATTAVAT KOSKEA 

Uijitysalueen etelapuolella on Helsingin kaupungin omistama kiinteistO 91-412-1-252 (osoile; Koirasaari. 
Laajasalo). joka on Helsingin kaupungin omistuksessa. KiinteistOlla on vuokralaisena St lOy. 

Uihimmat asuinrakennllskaytossa olevat kiinteistot alueen pohjoispuolella sijaitsevat n. 550 m:n paassa 
kohteesta: 
- kiinteistO 91-49-179-1. osoitteessa Paatie 41 
- kiinte istO 91-49-178-1, osoitteessa Paatie 44 

He Isingin kallpungin omistamalla aJuee Jla, lajitysailleen ko ill is-/iUipllolella n. 150 m:n paas sa kohteesta 
on Stansvikin Uusikylan l11(ikkialue Kohteen kaakkoispuolella n. 150 l11:n paassa sijaitsevissa Helsingin 
kaupungin omistamissa Varisluodossa ja Pika Illodossa on loma-asuntoja. 

Toiminnan kannalta oJennaiset kohteet on esitetty karttaliitteessa (piirustus 82138693-03). 

D luetlelo raJanaapurelsta osollelielolneen on eSltetty liltteess~ nro 7A 

D luetlelo vaikulusalueen muista asianosaisista osoiletieloineen on esltet1y lIil1eess~ nro 7B 

LAITOKSEN TOIMINTA 

8. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKA YLEISOLLE TARKOITETTU T1IVISTELMA LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTA. TIEDOISTA 

TlIVISTELMA.:
 
Helsingin kaupungin rakennusvirasto hakee ymparistolupaa kiviaineksen Jajitttamiselle ja esikasittelylle
 
Laajasalossa Kruunuvuorenrannan alueella.
 

Kiviainesta otetaan vastaan Helsingin alueen rakennushankkeista.
 

Kiviainekset tullaan kayttamaan valtaosin LaajasaJon aluerakentamishankkeessa. mutta mybs tarvittaessa
 
muissa Helsingin kallpungin rakentamishankkeissa. Murskattu kiviaines hyodynnetaan Laaj8salon
 
alueella.
 

Kiviainesta otetaan vastaan paaasiassa arkipaivisin klo 7-22 ja lauantaisin klo 8-18. Poikkeuksellisesti
 
kiviainesta voidaan joutua ottamaan vastaan myos muina ajankohtina. Em. poikkeavat ajoajat
 
sisallytetaan louhetoiminnan ajolupiin. Kun alueella ei ole vastaanottoa, on alue suljettu pllomein.
 

Alueelle tullaan lajittamaan kiviainesta kerroksittain, siten etta kiviainespenkereiden maksimi
 
tayt16korkeus on n. 20 metria. Lantisella Iaj itysalueella penkereen Jajitystaso on + 27,0 ja enimmaismiiara
 
n. 220 000 m3rtr. ltaisella alueel1a li:ijityslaso on + 24.0 ja enimmaismaara on n. 640000 m3rtr. 
Penkereiden kaltevuudet ovat 1: I,3. Kiviaineksen enimmaismiiara alueella on yhteensa n. 860 000 m3rtr. 

Kiviainesta vaJpataan ja murskataan aJueella. Murskauksen enimmaismaara on < 25 000 tonnia/vuosi. 
MahdolJisesta murskauksesta toimitetaan tarkemmat sULlnnitelmat ennen ensimmaisen l11urskausjakson 
a10 ittamista. 

o yleiskuvaus toiminnasta on eSltetly liitteess~ nro 8A 

D yleisolle larkollel1u tiivislelm~ on esiletty IlIl1eess~ nro 8B 
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9. TOIMINNAN AJANKOHTA 
Toiminnan suunnitellu aloittamisajankohta MMraaikaisen loiminnan suunnlleltu aloittamis- ja lopet1amisaJankohta 

Uijitystoiminta alueella aloitetaan lokakuussa Kiviaineksen lajitys ja valivarastointi jatkllll alueen 
20 II. Toiminnan aloittamiselle haetaan YSL rakentllmisen sallimassa aikataulussa. Lajitysalueiden 
101 § mukaista aloittamislupaa. Perusleel an!ioitu rakentamisen aloittamisajankohta on vuonna 
toiminnan alojttamiselle muutoksenJ1austa 2016-2017. Toiminnalle haetaan lupaa 31.12.2017 ash. 
hllolimatta ovat: 
- Toiden aloittamisen Iykkaantyminen 
aiheuttaisi hak ij aile merk ittavaa taloude II ista 
menetysta ja kuormittaisi ymparistOa ja 
kuluttaisi luonnonvaroja (kts. kohta 23.). 
- SuunnitelJul loimenpiteel ovat sellaisia, etta 
niiden suorittamisen jalkeen olot voidaan 
taysin paJauttaa entisen veroisiksi siina 
tapauksessa, ettalupa evataan tai sen ehtoja 
muutetaan. 

, 

10. TUOTTEET, TUOTANTO, TllOTANTOKAPASITEETTI, PROSESSIT, LAITTEISTOT, RAKENTEET JA NIIDEN SIJAINTI 
Kiviainesta mllrskattaessa IOpplltllotteena syntyy eri raekokoon jalostettua sepelia ja mursketta. 
Kiviaineksen murskaamisesta tehdaan erillinen suunnitelma, jossa esitetaan mm. murskauksen 
sijoittuminen alueelle, murskausajankohta seka murskcluksen melu- ja polyhaittojen tarkkaifu ja ehkiiisy. 

o tiedol on es~etty liitleessa nro 10 

11. RAAKA-AINEET, KEMIKAALlT, POLTTOAINEET JA MUUT TUOTANTOON KAYTEnAvAT AINEET, NIIDEN VARASTOINTI,
SAILYTYS SEKA KULUTUS JA VEDEN KAYTTO 

Alueella ei varastoida polttoaineita tai muita kemikaaleja. Alueella toimivat kaivinkoneet ja 
pyorakuormaajat sailyttavat pollloainesaiJioitaan viereisen pilaantuneiden maiden valivarastokenlan 
(H KR) tankkauspa ikalle varatu Ila alueella. 

o lIedol on esitetly liitleessa nro 11 

o liedot kemikaaleisla on esiletty liilelomakkeella 6010b 

12. ENERGIAN KAYTTO JA ARVIO KAYTON TEHOKKUUDESTA
 

o tiedol on esitelly hitteessa nro 12A 

o energlansMstosopimus on esiletty hitteessa nro 128 

13. VEDENHANKINTA JA VIEMAROINTI
 
Alueella ei ole viemarointia. 

(taisen lajitysaJueen poikki klilkee vesijohto Koirasaareen. Vesijohto suojataan tai tarvittaessa siinetaan 
pois lajitysalueelta ennell kiviaineksen Iajittamista sen paalle. 

o soplmus viemariin lilttymisesta on esiletty liitteessa nro 13A 

o liedot on esiletty liitteessa nro 138 

14. ARVIO TOIMINTAAN L1ITTYVISTA YMPARISTORISKEISTA, ONNETTOMUUKSIEN ESTAMISEKSJ SUUNNITELLUISTATOIMISTA 
SEKA TOIMISTA HAIRIOTILANTEISSA 

Toimintacm liinyvia ymparistbriskeja ovat kaluston aiheuttamat oljy- ja polttonestevuodot seka 
rna hdo II isten lu vattom ien jatteiden to imittam inen (I1uee lle ja ni ide n aiheuttamat ymparisLOrisk it. 
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Ka lu slo n rikkoo ntum iscn aiheuttamat ymparisLbris kit ehka istaan tarkastamalla ka Justo n kunto ri inavan 
usein seka varaamalla alueelle imeytysmateriaalia. Polltonesteiden varastointi- ja kaluslon tankkaaminen 
tehdaan viereisella Laajasalon maa- ja kiviainesten. betoni-, tiiJi- ja asfaltlijatteen valivarastointi- ja 
esikasitlelykenlan tankkalispaikaJ1e varatu lie aJuee lIa, jossa on oljynerotin ja sulkuventtiilil Hi varustettu 
viemaro intijarjeste Ima. 

Luvattomien jatejakeiden toimittaminen alueelte ehkaisHian ailaamalla alue ja asentamalla alueeIJe 
johtaville ajoteille llikittavat puomit. Mikali alueele kulkeutllu luvattomia jatejakeita, toimitetaan ne 
asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. 

D tiedot on esiletty liitteessa nro 14 

15. L1IKENNE JA LlIKENNEJARJESTElYT 

Liikennointi alueelle tapahtuu Koirasaarentieta pitkin. Kuormat alueeJle tuodaan kuorma-autoilla . 
. Kuormien purku ja lastaus tapahluu tyomaaJle laadittavan tyomaa-/lajityssuunnitelman l1111kaisesti. 

Materiaalin lajitys tapahtull kaivinkoneilla, pyorakuormaajil1a ja pllskutraktoreilla. Poiskuljetettavat 
kuom1at kuljetetaan alueelta kuonna-autoiJJa tai mahdollisesti prool11uilJa. Purku- ja Jastauspaikat voivat 
muuttua, kun kiviainespenkereen muoto vaihtelee tuotavien ja poistuvien kiviaineserien mukaisesti. 
Purkupaikat pyritaan sijoittamaan silen etta purkupaikan ja lahimpien hairiintyvien kohteiden valissa on 
meluesteena korkeat klviaineskasat. 

D tiedot on esitetty liitteessa nro 15 

16. SElVITYS MAHDOlLiSESTA YMPARISTOASIOIDEN HALLlNTAJARJESTELMAsTA 

Toiminnan vaikutukset ymparistoon ovat vahaisia, joten toiminnalle ei ole tarvetta laatia 
ymparistdasioiden hall intajarjesteImaa. 

D larkemmalliedot on esitetty liitteessa nro 16 Viimeisin auditoinli 

YMPARISTOKUORMITUS 

17. pAASTOJEN LAATU JA MAARA 

A. pAAsTOLAHTEET SEKA pAASTOJEN LAATU JA MAARA VESISTOON JA VIEMARIIN 

Merkittavin toimil1nasta aiheutuva paaslO veteen on maasta sadevesien mukana irtoava hienoaines. 
Toiminnan seurallksena meriveden hienoaineksen pitoisuudet voivat kasvaa. PaastOjen merkitys on 
kuitenkin vabainen. Alueella ei huolleta, pesta eika sailytet8 ajoneuvoja. 

Aluetta ei ole paallystetty eika viemaroity. 

o tiedot on esitetly liilleessa nro 17A 

B. pAAsTOLAHTEET SEKA pAASTOJEN LAATU JA MAARA IlMAAN 

Alueelle johlava ajotie (Koirasaarentie) on pi:iallystetty. ToiminnasLa aiheutuu jonkin ven'an maan 
polyamista kllormien purun, 1evityksen ja lastauksen yhLeydessa. Polyn sisaltamat aineet ovat kuitenkin 
luolU1osta peraisinja koska kyse on kiviaineksen kasittelysUi ilmapaastojen merkitys arvioidaan 
vahaiseksi. Polyamista estetaan tarvittaessa pesemal1a ja harjaamalla alueelle johtavaa paallystettya tieta 
ja kayttamaJla Yetta tai muita polynsidonta-aineita paa1JystamattomilJa alueilla. 

D liedot on eSltetly liitteessa nro 17B 



C. PAASTOLAHTEET SEKA PAASTOJEN ESTAMINEN MAAPERAAN JA POHJAVETEEN 

PlIbtaan kiviaineksen lajitysloiminnalla ei ole vaikuluksia alueen maaperaan eika pohjaveleen. 

D tledol on esilelly tiitteess~ nro 17C1 

D tledOt pilaantuneesta maaperasta ja sen kasitlelysta on esitetty liitteess~ nro 17C2 

D. MELUPAASTQT JA TARINA 

Toiminnasta aihelltLlu kuonna-autoliikenleen ja maansiil10kaluston aiheuttamaa melua. Lajitysalueelle 
kohdistuva liikennemaara vaihtelee rakennustoiminnan vilkkaudesta riippuen. Enimmillaan 
liikennemaarien arvioidaan olevan n. 250 kuonna-aulokuormaa arkipaivaa kohden. Liikennemaarat 
luleval to im innan myota Ko irasaarent iella Jisaantymaan, mutta Ii ike nlee n va ik ut uksel eivat poikkea 
merkitliivasli alueella aiemmin tapahtuneesla oljysatamatoimil1l1an liikennoinnista. 

Lahimmat asuinrakeruJUkset sijaitsevat n. 550 m:n etaisyydella alueen pohjoispuolella. Uijitysalueen 
valittomassa laheisyydessa on Helsingin kallpllngin halJinnoima valivarastointikentta. jonka 
ymparisWlllvassa (Nro 8/20 10/2, 18.3.20 10) on edellytetly tehtavaksi mm. betonin murskauksen ja muun 
tavanomaisen toiminnan aikaisia melumittauksia. Valivarastointialueen ymparistOluvan lupaehtojen 
mukaiset melumittaukset ovat osoittaneet, etta purkubetonin kasittelysta (kippaus, kuormaus, 
murskaaminen) ei ole aiheutlmut Iahimpien asuinraketU1Usten alueelJa meluhaittoja. 

Kiviaineksen tavanomaisen kasittelyn (kippaus, kuormaus, lajitys) meluhaittojen arvioidaan oJevan 
enimmillaan samaa tasoa, kuin betonin murskauksen meluhaitat, joten meJumittausten tekemista 
kiviaineksen tavanomaisen kasittelyn aikana ei katsota tarpeellisiksi. 

Kiviaineksen mmskaamisen yhteydessa melutaso lisaantyy ja murskauksen aikana meJumittauksia 
esitetaan tehtavaksi Jahi mpien asui mak ennusten al ueella po hjo ise ssa. la himpien kesaasuntojen a lueella 
koillisessa ja kaakossa. Murskauksen aikaisista melumittauksista esitetaan tarkempi suunnitelma ennen 
ensimmaisen mmskasjakson aloittamista. 

D tledOt on esitetty liilleessa nro 17D 

18. SELVITYS PAASTOJEN VAHENTAMISESTA JA PUHOISTAMISESTA (voidaan yhdistaa kohliin 17 A-D) 

Meillpaastojen vahentami.l1en toteutetaan tyomaasliunnittelllIla. Tyomaasuunnitelmassa esitetaan 
lajittamisen toteuttaminen vaiheittain siten, etta hairiintyvien kohteiden suuntiin rakennetaan 
varastoitavasta kiviaineksesta meluvallit. 

Kiviaineksen murskaaminen tehdaan varastoitavasta kiviaineksesta rakennettll.ien meluvallien 
sisapuo leila. 

D tiedol on esitetty liilleess~ nro 18 

19. SYNTYVAT JATTEET JA NIIDEN OMINAISUUDET, MAARAT, VARASTOINTI SEKA EDELLEEN TOIM1TTAM1NEN 

Normaalista kiviaineksen laj itystoiminnasta ei synny jatetta. AJueella mahdollisestl syntyvat jatteet 
toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. 

D (arkenlaval liedol on esitetty liitleessa nro 19 



20. SELVITYS TOIMISTA JATTEIDEN MAARAN TAl NIIDEN HAITALLlSUUDEN VAHENTAMISEKSI SEKA JATTEIDEN 
HYODYNTAMISESTA OMASSA TOIMINNASSA 

o tiedot on esitelly liit1eessa nro 20A 

o tOlminta koskee Jat1een hyOdyntamista tai k~it1elya ja lisaliedot on esitet1y Iiilteessa nro 208 

o kaalopaikkaa koskevaan lupahakemukseen Iiitettavallisaliedol on eSltet1y Ililteessa nro 20C 

o selvitys vakavaralsuudesta lai vakuudesla on esiletty liilleessa 200 

PARAS KAYTTOKELPOTNEN TEKNIIKKA (BAT) JA YMPARISTON 
KANNALTA PARAS KAYTANTO (BEP) 

21. ARVIO PARHAAN KAYTTOKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMISESTA 

Helsingin kaupungin maarakentamisessa tullaan pyrkimaan jatkuvasti mahdoUisimman vahaiseen 
massojen kasittelyihin. Tahan paastaan hyvalla suunnittelulla ja esim. massojen jalostamisella. Kllitenkin 
rakennettavien aIueiden negat iiv isesta massakapasi teetista johtuen maarakennusko hteisi in joudutaan 
tuomaan kiviainesta ulkopllolelta. Toisinaan myos rakennettavan aJlleen maa-aineksen rakennustekniset 
vaatimukset edeJlyttavat 1110nnon kiviaineksen tai kiviaineksesta jalostetun materiaalin kayttamista. 

Em. seikoista johtuen kiviaineksen tajittamisen Laajasalon kiviaineksen lajitysalueelle arvioidaan 
vastaavan parastll kayttbkelpoista tekniikkaa. 

o liedot on esitettyliittees,5a nro 21 

22. ARVIO pAASTOJEN VAHENTAMISTOIMIEN RISTIKKAISVAIKUTUKSrSTA 

23. ARVIO YMPARISTON KANNALTA PARHAAN KAYTANNON (BEP) SOVELTAMISESTA 

Helsingin kaupungin rakentamishankkeissa syntyy vuosien 201 [-20 [5 aikana runsaasti kiviainesta, .iota 
tarvitaan jatkuvasti maarakentamisessa. Tamanhetkisten laskelmien mLlkaan vuosina 2015-2020 
maarakentamisessa tarvitaan enemman kiviainesta kuin mita rakentamisessa syntyy. Nain ollen 
kiviaineksen varastointi on ehdottoman tarkeaa mahdollisimman lahella syntypaikkaa ja loppukayttOa. 
Siten valtetaan turhia kiviainesten kllljetuksia ja saastetaan luonnonvaroja. 

Em. seikoista jobtuen kiviaineksen Hijittamisen Laajasalon kiviaineksen Iajitysaluee~le arvioidaan 
edustavan ympariston kannalta parhaan kaytannon soveltamista. 

o liedot on esitelty liitteessa nro 23 

VAIKUTUKSET YMPARISTOON 

24. ARVIO TOIMINNAN ERI VAIKUTUKSISTA YMPARISTOON 

A. VAIKUTUKSET YLEISEEN VIlHTYISYYTEEN JA IHMISTEN TERVEYTEEN 

Toiminnasta aiheutuu varastokasan korkeudesta johtuen maisemallista haittaa. Haitta on kuitenkin 
valiaikainen, koska varastoitu kiviaines kuljetetaan alueelta pois hyotykayttoon. 

o tiedot on esilelty liitteessa nro 24A 
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B. VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONSUOJELUARVOIHIN SEKA RAKENNETTUUN YMPARISTOON 

Alueen kaakkoispuolella n. 500 m:n p~Hissa sijaitsee Juonnonsuojelualue (Stansvikin lehto- ja kaivosalue). 
Lisaksi kohteen pohjoispllolella n. 500 m:n paassa sijailsee suojeltu luontotyyppi (Kruunuvuoren 
lehmllsmetsikko). 

Kiviaineksen Iajitystoiminnasta ei arvioida olevan vaikutuksia em. suojelualueeseen tai suojeltllun 
luontotyyppiin. Toiminnasta ei myoskaan ole vaikutuksia rakennettllun ymparistOon. 

o tiedol on esiteHy lillteessa nro 2461 o luonnonsuojelulaln (1096/1996) 65 §:n mukainen arvlointl on esitet1y liilleessa nro 2482 

C VAIKUTUKSET VESISTOON JA SEN KAYTTOON 

Toiminnalla ei arvioida oJevan vaikutuksia vesistb6n eika sen kayttoOn. 

o tiedol on esiletty liitleessa nro 24C 

D. ILMAAN JOUTUVIEN PAASTOJEN VAIKUTUKSET 

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan merkiwivia jlmapaasloja. 

o tiedol on esiteHy Jiilteessa nro 24D 

E. VAIKUTUKSET MAAPERAAN JA POHJAVETEEN 

Toiminnasta ei arvioida aihelltllvan vaikutuksia maaperaan ja pohjaveleen. 

D tiedol on esilelly liilleessa nro 24E 

F. MELUN JA TARINAN VAIKUTUKSET 

Alueen tavanomaisesla toiminnasla ei aiheudu merkittavia melllpaastOja. Kiviainesta murskattaessa 
melupaast6t lisaantyvat, mlltta melutason arvioidaan olevan Iahimmissa hairiintyvissH kohteissa aile 55 
dB LAeq. 

Toiminnasta ei aihelldu tarinavaikutllksia. 

D tiedol on esilelly liitteessa nro 24F 

G. YMPARISTOVAtKUTUSTEN ARVIOINTI 

D tiedol on esiletty liitteessa nro 24G1 

D ymparislbvaikuluslen arviointimenettelysla annelussa laissa (468/1994) larkollettu arviointiseloslus Ja yhleysviranomaisen lausunto on 
esiletly liiHeessa nro 24G2 

TARKKAILU JA RAPORTOINTI 

25. TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU JA RAPORTOINTI 

A. KAYTTOTARKKAILU 

Tuotavista kuormista ilmoitetaan etukateen alueen hoidosta vastaavalle henkilolle kiviaineksen laatll. 
arvioitu tllontiaika. rnassamaara. kuonnan alkupera seka tllojan yhteystjedot. Vastaanottokoneen 
kuljettaja valvoo ailleelle puretlavia kllormia. Tuotujen kuom1ien ja massamaarien seuranta tapahtuu 
rakennustybmaiden tybmaakirjanpitoon peJUstuen. 
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Alue on suljettu puomilla, joka avataan vain vastaanotettaessa sovittuja kuormia. 

D liedot on esitetly hilleessa nro 25A 

B. PAASTOTARKKAILU 

Polyamista seurataan aistinvaraisesli. Mikali aJueella todetaan polyamista, suoritetaan paallystettyjen 
ajoratojen pesua ja haljausta. Paallystamat16milla alueilla polyamista ehkaistaan vedella tai muilla 
pblyns idonta-a ineilla. 

D tiedot on esitelty lillteessa nro 25B 

C. VAIKUTUSTARKKAILU 

Alueella ei suoriteta vaikutustarkkailua. 

D tiedol on esiletty liilteessa nro 25C 

D. MITTAUSMENETELMAT JA -LAITTEET, LASKENTAMENETELMAT SEKA NIIDEN LAADUNVARMISTUS 

Varastoitavan kiviaineksen maarasta pidetaan kirjanpitoa. Kiviaineksen maara tarkistetaan vahintaan 
kahdesti Vllodessa lehtavalla tarkemitlaukselJa. Mittaukset suoritetaan laserskannausmenetelmalla tai 
muulla tarkoitukseen soveltuvalla mittaustavalla. 

Murskaustoiminnan aikana toimenpidealueella ja lahimmissa hairiintyvissa kohteissa suoritetaan 
melumittauksia. Murskauksesta laaditaan erillinen suunnitelma ennen murskaustoiminnan aloittamista. 
SUllnniteimassa esitetaan myos murskaustoiminnan aikainen melumittaussuunnitelma. 

D tleclot on eSltelty lillteessa nro 250 

E. RAPORTOINTI JA TARKKAILUQHJELMAT 

Lajitysalueelle vastaanotetuista ja sielta pois kuljetetuista kiviaineskuormista tehdaan vuosittain 
yhteenvetoraportti, joka toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle ja Helsingin kaupungin 
ymparistbkeskukselle. Raportissa esitetaan myos tiedot alueella tehdyista murskauksista. 

Vuositiedot toimitetaan sahkoisesti ymparistc)hallinnon tietojaljestelmiin seuraavan vuoden helrnikuun 
loppuun mennessa. 

D voimassa olevat tarkkailUohJelmat on esitetty liilteessil nro 25E1 

D ehdolus tarkkailun jarJestamiseksl on eSltelty liitteessa nro 25E2 

V AHINKOARVIO 

26. VAHINKOARVIO JA VAHINKOA ESTAvAT TOIMENPITEET SEKA KORVAUKSET 

A. ARVIO VESISTOON KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA 

Mu<ali Jajitysalueelle joutuLl sinne kllulumattomia jatteita, voi siWi olla vaikutusta alueella muodostuvien 
suotovesien ja sita kalltta meriveden laatuun. HlIolelJisella toiminllan kayttotarkkailulla em. vahinkoja ei 
paase syntymaan. 

D Hedot on esitetty liilteessil nro 26A 

B. TOIMENPITEET VESISTOON KOHDISTUVIEN VAHINKOJEN EHKAISEMISEKSI 

Alue aidataan ja pOl1tien oJlessa avoinna ai ueella on henk do, joka tarvittaessa tarkastaa kuormat 
mahdollisten asiattomien jatejakeiden varalla. 

D tieclot on esitetly liilteessil nro 26B 
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C. KORVAUSESITYS VESISTOON KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA 

o esilys korvauksisla on esitelly Iilltees~, rjrtl26C 

D. TOIMENPITEET MUIDEN KUIN VESISTOVAHINKOJEN EHKAISEMISEKSI 

Toiminlaan liiltyvia riskcja oval lajitysalLlccllc kuullimattoll1icn jatteiden, kulen ongelll1ajalleiden (ai 
IllU iden ha ita II islen aineidcn, JOUl uillincn aluec IIc, kOllcvial, polttoaincvuodot, lijkcntccll risk il scka 
lajityskasan rakcntcidcn vauriot ja sortumat. 

Mikali kiviaincskuorman I,wcillsta ilmcncc cpailyksia, kuofma (utkitaan. Mahdollisesla alueelle luodusla 
luvan vaslaiseSla kuormasla vaSlaa aihcultaj'l. Mikiili vahingon <lihcLltl"ajaa ci saada sclvillc, kaupunki 
toill1itlaa kysciscn kuorlllan asianlllukaisccn kasittelyyn. 

Kiviaincskasojcn sOl1umiset CSletaan laatilllalla varastoinnille lyomaasuunnilelma, jossa CSilcUUin 
pcnkcrccn tllrvallisct luiskaknltevuudct ja varastokasojcn taytt6sllunnitclma. 

o esitys korvauksista on esilelly liiHeessa nro 26D 

MUUT TIEDOT 

27. HAKEMUKSEEN ON UITETIAVA: 

27.1 Mittakaavallaan rilMvan larkka kartta (esim. GT-kartta) ja ajan tasalla oleva peruskartta toimlnnan sijoillumisesle lal muu karlta. josla 
ilmenee 10lminnan sijainlL mahdolliset paast()l1lhleel seka loiminnan haitallisten vaikuluslen arvioimiseksi olennaisel kohleel ja 
asianosalslen kllnleisttil 

[gJ 27 2 Asemapilrros, Josta ilmenee rakenleiden ja ymparisl()n kannaHa l~rkeimpien prosessien Ja paastokohlien sljainli 

Tarpeen mukaan. 

o 27.3 Prosessikaavlo, josla ilmenevat yksikk()prosesslt ja p~~stblahleel 

o 27.4 Vaerallisten kemikaalien leollisesla kasittelySla Ja varastoinnista annelussa aseluksessa (59/1999) larkoileitu suuronneltomuuden 
vaaran arvioimlseksi laadittava seivil la eellisessa Jaa uudessa 

28, HAKIJAN ALLEKIRJOITUS 
Paikka ja paivamaara 

Helsinki 11.10.2011 

A1lekir]oitusr) , 
Nimen selvennys 
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