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Asia tulisi käsitellä 30.9.2014 kokouksessa.

12
Lausunto aluehallintovirastolle Morenia Oy:n merikiviainesten 
ottamisen aloittamisesta Itä−Tontun ja Soratontun alueelta

HEL 2014-010996 T 11 01 01

ESAVI/7814/04.09/2014

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää antaa aluehallintovirastolle Morenia Oy:n 
hakemuksesta aloittaa voimassa olevan luvan mukainen kiviainesten 
otto viimeistään 30.6.2020 seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunta katsoo, että Morenia Oy:lle voidaan myöntää 
voimassa olevan luvan (ESAVI/10/04.09/2010) mukaisen kiviainesten 
oton töiden aloittamiselle jatkoaikaa 30.6.2020 asti edellyttäen, että 
mahdollisen toiminnan käynnistyessä siinä huomioidaan  Suomen 
merenhoitosuunnitelman seurantaohjelman (Valtioneuvoston päätös 
21.8.2014) alaohjelman ”Merenpohjan fyysinen menetys ja vahinko” 
sekä muiden toiminnan seurantaan soveltuvien alaohjelmien kohteena 
olevat tekijät.

Esittelijän perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Morenia Oy:n hakemuksesta 
merikiviainesten ottotoiminnan aloittamisen jatkamiseksi. Hakemusta 
koskevat muistutukset tulee jättää aluehallintovirastolle 8.10.2014 
mennessä.

Morenia Oy:llä on aluehallintoviraston 7.9.2010 myöntämä lupa Nro 
146/2010/4 (ESAVI/10/04.09/2010) merikiviainesten ottamiseen 
Itä−Tontun ja Soratontun merialueilta. Lupa on voimassa 31.8.2020 
asti. Lupa sisältää lupamääräyksen (8), jonka mukaan merikiviainesten 
otto on aloitettava neljän vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi 
tulemisesta. Kiviainesten ottoa ei ole aloitettu määräajassa, joten 
Morenia Oy hakee lisäaikaa kyseisen luvan mukaisen ottotoiminnan 
aloittamiselle 30.6.2020 saakka. Varsinaiseen lupaan ei haeta 
muutosta. 

Morenia Oy:lla on puitesopimus rakennusviraston kanssa turvata 
kiviainesten saatavuus Helsingin rakennushankkeisiin. Toistaiseksi 
kivimateriaalia on saatu riittävästi erilaisista tunnelitöistä, joten 
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kiviainesten ottoa Itä−Tontun ja Soratontun alueilta ei ole tarvinnut vielä 
aloittaa. 

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto myönsi vuonna 2002 
Metsähallitukselle luvan noin 4 milj.m³:n merihiekan ottoon kyseiseltä 
alueelta. Lupa raukesi vuonna 2007, koska hiekanottoa ei oltu aloitettu. 
Helsingin Satamalla oli ympäristölupaviraston lupa kiviainesten ottoon 
Itä−Tontun ja Soratontun merialueilta. Vuosina 2004-2006 Helsingin 
Satama nosti kiviainesta noin 6,4 milj. m³ Vuosaaren sataman 
tarpeisiin. 

Aluehallintovirasto myönsi  7.9.2010 Morenia Oy:lle luvan 5 milj. m³:n 
kiviainesten ottoon Itä−Tontun ja Soratontun merialueilta. 
Lupamääräyksissä määrätään muun muassa, että hakemuksessa 
esitettyjä ottoalueen rajoja eikä ottosyvyyttä saa ylittää, ottoalueet tulee 
merkitä töiden ajaksi, Vuosaaren väylän liikennettä ei saa häiritä, luvan 
saajan tulee maksaa kalatalousmaksua Uudenmaan ELY- keskukselle, 
ammattikalastukselle aiheutuvat vahingot tulee korvata ja luvan saajan 
on tarkkailtava töiden vesistö- ja kalatalousvaikutuksia sekä linnustoa 
ELY- keskuksen hyväksymällä tavalla. Lisäksi lupa sisältää aikatauluja 
ja ilmoittamisvelvollisuutta koskevia määräyksiä. 

Ympäristölautakunta käsitteli Morenia Oy:n lupahakemuksen 23.3.2010 
ja aluehallintoviraston asiasta tekemän päätöksen 5.10.2010. 
Ympäristölautakunnalla ei ollut asiasta huomautettavaa.
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