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TYÖRYHMÄ
Ympäristövaikutusten arvioinnin on tehnyt Ramboll Finland Oy Circulation Oy:n toimeksiannosta.
Ympäristövaikutusten arviointiin ovat Rambollissa osallistuneet seuraavat henkilöt:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

FM, ymp. ins. Eero Parkkola, YVA-projektipäällikkö, terveys, riskit ja poikkeustilanteet
FM (maantiede) Eeva-Riitta Jänönen, YVA-projektikoordinaattori, luonnonvarojen hyödyntäminen, elinkeinoelämä ja palvelut, terveys, riskit ja poikkeustilanteet
Ins. (AMK) Nathan Gaasenbeek, suunnittelu
FM (geologia) Liisa Koivulehto, maa- ja kallioperä, pohjavedet
MMM (ympäristötieteet) Jaana Huuhko, pintavedet
FT (hydrobiologia) Sanna Sopanen, vesieliöstö
MMM (kalatalous) Otso Lintinen, kalasto
FM (biologia) Heli Lehvola, luonto ja luonnonsuojelu
YTM (yhteiskuntamaantiede) Timo Laitinen, yhdyskuntarakenne, maankäyttö, maisema,
kulttuuriympäristö
DI (liikennetekniikka) Marko Mäenpää, liikenne
Ins. (AMK) Arttu Ruhanen, melu
DI Kirsi Koivisto, tärinä ja ilmanpaineaalto
FM (epäorgaaninen ja analyyttinen kemia) Anne Kiljunen, ilmanlaatu ja ilmasto
FM, ymp. ins. Venla Pesonen, ihmisten elinolot ja viihtyvyys
Tekninen avustaja Merja Päivähonka, piirustukset

TIIVISTELMÄ
Hankkeen tausta ja tavoitteet
Circulation Oy suunnittelee Nurmijärvelle Klaukkalan kylään bioterminaalia sekä hyötymateriaalien
käsittely- ja siirtokuormausasemaa. Hankkeen vaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA).
Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on tarkasteltu hankkeen toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain edellyttämällä tavalla. Lisäksi on tarkasteltu vertailuna vaihtoehtoa, jossa hanke jätetään toteuttamatta.
YVA-menettely ja osallistuminen
Hankkeen alustava vaikutusten arviointi on tehty kesällä 2016, kun Circulation pyysi Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta päätöstä siitä, tuleeko hankkeeseen soveltaa YVAmenettelyä. Hanke on pinta-alaltaan ja käsittelymääriltään sellainen, että se ei täytä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 713/2006 6 §:n mukaisessa hankeluettelossa
esitettyjä ehtoja. Uudenmaan ELY-keskus antoi 29.9.2016 päätöksen (UUDELY/6518/2016), jonka
mukaan Circulation Oy:n hanke edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
YVA–lainsäädäntö uudistui vuonna 2017 ja uusi YVA–laki ja YVA–asetus (YVA–laki 252/2017 ja
VNA 277/2017) tuli voimaan 16.5.2017. Kuitenkin vireillä olevat YVA–menettelyt, kuten tämä
hanke, käsitellään vanhan lain mukaisesti. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu täten ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain (YVA–laki, 468/1994) ja -asetuksen
(VNA 713/2006) mukaisessa laajuudessa.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa hankkeesta vastaava on Circulation Oy. Ympäristövaikutusten
arvioinnin laatii Circulation Oy:n toimeksiannosta Ramboll Finland Oy. Yhteysviranomaisena toimii
Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (Uudenmaan ELY-keskus). Ympäristövaikutusten arviointityötä ohjaamaan perustettiin ohjausryhmä.
Hankkeen kuvaus ja arvioitavat vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arvioinnissa on arvioitu viiden eri toteuttamisvaihtoehdon (VE1-VE5) sekä
ns. nollavaihtoehdon eli toteuttamatta jättämisen (VE0) ympäristövaikutuksia.
Kaikissa toteuttamisvaihtoehdoissa VE1-VE5 rakennetaan uusi bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema Nurmijärvelle Klaukkalan kylään. Rakentaminen käsittää
kallionlouhinnan ja murskauksen sekä vastaanotettavien betoni- ja tiilijätteiden hyödyntämisen
kenttärakenteissa. Alueen rakentamisessa hyödynnetään betoni- ja tiilijätteitä vaihtoehdosta riippuen yhteensä noin 700 000 tonnia (VE5), 1 000 000 tonnia (VE2-VE4) tai 1 100 000 tonnia (VE1).
Toteutusvaihtoehdoissa rakennetaan meluvalli hankealueen pohjois- ja itäpuolelle. Vaihtoehdossa
VE5 lähimmän asutuksen ja meluvallin väliin jätetään suojavyöhyke. Toiminta-alueen pinta-ala
vaihtelee ollen pienin vaihtoehdossa VE5 (11,1 ha) ja suurin vaihtoehdossa VE1 (16,9 ha).
Vaihtoehdoissa VE1, VE4 ja VE5 aluetta louhitaan. Vaihtoehdossa VE1 kalliota louhitaan yhteensä
500 000 kiintokuutiometriä ja louhintatyöt kestävät kaksi vuotta. Vaihtoehdoissa VE4 ja VE5 louhintamäärä on pienempi (100 000 kiintokuutiometriä) ja louhinta-aika lyhyempi (alle 50 vuorokautta) kuin vaihtoehdossa VE1.
Laitoksella vastaanotetaan vuosittain enintään 190 000 tonnia (VE2-VE5) tai 270 000 tonnia (VE1)
materiaaleja. Vastaanotettavia materiaaleja ovat esimerkiksi metsätalouden jätteet, puun käsittelyssä syntyvät jätteet, betoni-, tiili- ja asfalttijäte, rakennus- ja purkutoiminnan jätteet, teollisuu-
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den ja kaupan pakkausjätteet sekä hevosen kuivikelanta. Materiaalien käsittelytoiminnat ovat biopolttoaineiden valmistus, betoni-, tiili- ja asfalttijätteen murskaus sekä siirtokuormaus. Vaihtoehdosta riippuen alueelle rakennetaan 1-2 käsittelyhallia.
Liikennöinti hankealueelle pyritään ensisijaisesti toteuttamaan eteläpuolitse Lahnuksentien (1324)
ja siitä Lahnuksen ampumaradalle lähtevän tieyhteyden kautta. Vaihtoehtoiset yhteydet ovat hankealueen pohjoispuolella.
Hankealueella muodostuvat hulevedet tullaan johtamaan tasausaltaaseen, josta ne johdetaan edelleen Lepsämänjokeen hankealueen luoteispuolelta. Kenttä-alueiden vedet johdetaan kallistuksella
sekä tarvittaessa sadevesiputkien ja ojien avulla altaaseen. Hallien sisäiset vedet johdetaan umpikaivoon ja edelleen asianmukaiseen käsittelyyn.
Alueen rakentamisen kesto riippuu toteutettavasta vaihtoehdosta. Mikäli alueella louhitaan, louhinta kestää maksimissaan kaksi vuotta. Alueen rakentaminen muutoin kestää noin kymmenen
vuotta. Varsinainen jätteiden vastaanotto- ja käsittelytoiminta aloitetaan, kun aluetta on rakennettu riittävästi kenttätoimintoja varten.
Vaikutukset maa- ja kallioperään ja pohjavesiin
Hankealue on suurelta osin muokattua, eikä alue ole maa- tai kallioperältään geologisesti merkittävä. Rakentamisen aikana kallioperään kohdistuu suoria vaikutuksia louhinnan vuoksi vaihtoehdoissa VE1, VE4 ja VE5. Lisäksi kaikissa hankevaihtoehdoissa maaperään syntyy suoria paikallisia
vaikutuksia, kun alueen pintamaita poistetaan ja maanpintaa tasataan ja kenttärakenteita rakennetaan. Hankkeen maaperä- ja kallioperävaikutukset ovat paikallisia ja pysyviä. Maaperän ja kallioperän herkkyys on arvioitu alhaiseksi. Vaihtoehdoissa VE1, VE2, VE3, VE4 ja VE5 vaikutusten
merkittävyys on vähäinen.
Hankealue asfaltoidaan ja hulevedet kerätään ja ohjataan pintavaluntana tasausaltaaseen, josta
ne ohjataan edelleen ojaan. Näin ollen alueella ei muodostu suotovesiä, jotka voisivat kulkeutua
kalliopohjaveteen. Rakentamisessa hyödynnettävistä materiaaleista (betoni-, tiili- ja asfalttijäte) ei
pääse liukenemaan mahdollisia haitta-aineita maaperään. Myöskään toiminnan aikana alueella käsiteltävistä materiaaleista ei pääse liukenemaan haitta-aineita maaperään, sillä vajovedet eivät
pääse huuhtelemaan kenttärakenteita.
Hankkeella ei arvioida olevan vähäistä suurempaa vaikutusta pohjaveteen. Vaihtoehdoissa VE1,
VE4 ja VE5 louhitun kallioalueen päällystämisellä voi olla vähäistä vaikutusta yksityisten porakaivojen antoisuuteen. Vaihtoehdoissa VE4 ja VE5 vaikutuksen suuruus on kuitenkin vaihtoehtoa VE1
pienempi, sillä louhittava alue on huomattavasti pienempi.
Vaihtoehdossa VE0 hanke jätetään toteuttamatta, eikä vaikutuksia alueen maa- ja kallioperään tai
pohjaveteen synny.
Vaikutukset pintavesiin ja vesieliöstöön
Hankkeen merkittävimmät pintavesivaikutukset kohdistuvat hankealueelta lähtevän uoman fyysiseen tilaan. Hankkeesta aiheutuu kuormitusta myös Lepsämänjoen alaosaan, mutta vaikutukset
arvioidaan vähäisiksi kielteisiksi. Herkkyys huomioon otettuna vaikutusten merkittävyys luonnontilaisen noron fyysiseen tilaan arvioidaan suureksi, joten hankkeen toteutuminen edellyttäisi poikkeusluvan myöntämistä. Vastaavasti Lepsämänjokeen vaikutusten merkittävyys on kohtalainen.
Rakentamisen aiheuttamat vesistövaikutukset muodostuvat kiintoaine- ja ravinnekuormituksesta,
betonimurskeen hyödyntämisen aiheuttamasta kuormituksesta sekä vaihtoehdoissa VE1, VE4 ja
VE5 kalliolouhinnan aikaisesta typpikuormituksesta. Vaikutukset jäävät kuitenkin Lepsämänjoessa
suunnitellun vesienhallinnan toteutuessa vähäisiksi.
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Toiminnan aikaiset vesistövaikutukset muodostuvat virtaamamuutoksista sekä hulevesikuormituksesta. Suunnitellulla hulevesien hallinnalla ja käsittelyllä vähennetään Lepsämänjokeen kohdistuvaa hulevesikuormitusta niin, että vaikutukset jäävät vähäisiksi. Koska hankealueelta lähtevä oja
todettiin osasta uomaa vesilain 11 §:n mukaiseksi kohteeksi (noro), tarkasteltiin hankkeen vaikutuksia myös noron fyysiseen tilaan. Hankkeen toteutuessa noron fyysinen tila vaarantuu, joten
hankkeen toteutuminen edellyttäisi vesilain mukaisen poikkeusluvan myöntämistä.
Hankkeen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat Lepsämänjoen vesieliöstöön purkukohdan alapuolella rakentamisen aikana. Vaikutukset aiheutuvat vedenlaadun muutoksista. Arvioinnin mukaan vedenlaadusta ei aiheudu alivirtaaman aikana maksimikuormituksellakaan haittaa herkimmille eliölajeille Lepsämänjoessa. Toiminnan aikana vedenlaatuun kohdistuva muutos on merkityksettömällä tasolla Lepsämänjoessa. Vesieliöstöön kohdistuvien muutoksien suuruus arvioidaan rakentamisen aikana pieneksi kielteiseksi ja toiminnan aikana merkityksettömäksi. Herkkyys huomioiden vesieliöstöön kohdistuvan vaikutuksen merkittävyys arvioidaan rakentamisen aikana kohtalaiseksi. Toiminnan aikana vesieliöstöön ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia.
Vaihtoehdon VE0 toteutuessa hanketta ei toteuteta eli pintavesi- tai vesieliöstövaikutuksia hankkeesta ei tällöin aiheudu.
Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluun
Rakentamisen myötä alueen luonnonympäristö muuttuu rakennetuksi ympäristöksi ja alkuperäinen
luonnonympäristö menetetään. Hanke hävittää vesilain 2. luvun 11 § mukaisen arvokkaan pienveden (noro) kaikissa hankkeen vaihtoehdoissa.
Toiminnan aikana suunnittelualueen välittömän lähiympäristön kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin
sekä Kivelän luonnonsuojelualueelle voi kohdistua pölyämisvaikutuksia. Vaikutusten arvioidaan
jäävän pieniksi, sillä laajennusalueen reunametsiköt ovat Kivelän luonnonsuojelualuetta lukuun ottamatta metsätaloustoimin käsiteltyjä, eikä niissä esiinny suojelullisesti huomionarvoista kasvilajistoa. Kivelän alueella esiintyy lähinnä tuoreita ja kuivahkoja kankaita, joilla kasvava yleinen lajisto
sietää vähäistä ja ajoittaista pölylaskeumaa hyvin. Alueen kasvilajistoa tai luontotyyppejä ei kuitenkaan ole yksityiskohtaisesti inventoitu, mikä tuo epävarmuustekijöitä arvioitiin. Suojelualueen
melun ohjearvot ylittyvät kaikissa hankevaihtoehdoissa osassa suojelualuetta, mutta tällä ei arvioida olevan kuitenkaan vaikutusta suojelun perusteina oleviin kohteisiin (luontotyypit).
Vaikutukset linnustoon arvioidaan jäävän pieniksi kaikissa vaihtoehdoissa, sillä suunnittelualueen
elinympäristöt ovat varsin yksipuolisia ja alueella pesivien parien ja lajien määrät olivat alhaisia.
Huomionarvoisista lajeista suunnittelualueelta tehtiin havainto metsosta, jonka päiväreviiri pienenee suunnittelualueen rakentamisen myötä.
Hankkeen vaihtoehtojen VE1 – VE5 toteutuessa suunnittelualueelle sijoittuva toinen todennäköinen
liito-oravan kulkuyhteys häviää rakentamisen aikana. Vähäisten liito-oravan kulkuyhteyksien heikkenemisen vuoksi hankkeen vaikutukset liito-oravaan arvioidaan vähäisiksi. Liito-oravaan ei kohdistu uusia vaikutuksia toiminnan aikana verrattuna rakentamisen aikana muodostuneisiin vaikutuksiin. Suunnittelualueella ei esiinny viitasammakon käyttämiä elinympäristöjä eikä lepakoille tärkeitä alueita tai siirtymäreittejä, joten hankkeella ei ole viitasammakkoon tai lepakoihin kohdistuvia
vaikutuksia missään vaihtoehdossa.
Hankkeen sijoittuminen laajahkolle metsäiselle alueelle kaventaa osayleiskaavassa osoitettua viheryhteyttä, vaikka hanke ei kaavassa osoitetulle yhteydelle sijoittukaan. Heikennyksen arvioidaan
kuitenkin olevan vähäinen johtuen siitä, ettei yhteys katkea eikä hanke suoraan sijoitu kaavassa
osoitetulle yhteydelle. Näin ollen hankkeella ei arvioida olevan vähäistä suurempia vaikutuksia
osayleiskaavassa osoitettuun viheryhteyteen tai maakuntakaavan luonnoksessa osoitettuun viheryhteyteen.
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Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen ovat samankaltaiset toteutusvaihtoehdoissa VE1VE5. Vaihtoehdot VE1, VE4 ja VE5 eroavat vaihtoehdoista VE2 ja VE3 rakentamisen aikaisen louhinnan osalta. Vaihtoehdossa VE1 louhintamäärä on noin viisinkertainen vaihtoehtoon VE4 ja VE5
nähden. Lisäksi vaihtoehdossa VE1 rakentamisessa hyödynnettävän, neitseellisiä luonnonvaroja
korvaavien jätemateriaalien hyödyntäminen ja toimintavaiheessa vastaanotettavan materiaalin
määrä on suurempi kuin vaihtoehdoissa VE2-VE5. Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
arvioidaan vaihtoehdoissa VE1, VE4 ja VE5 suuremmiksi kuin vaihtoehdoissa VE2 ja VE3, mutta
kokonaisuutena vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioidaan kaikissa vaihtoehdoissa
vähäiseksi myönteiseksi. Hankkeen toteuttamatta jättämisellä ei arvioida olevan vaikutusta nykytilaan nähden.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Hankkeen maankäytölliset vaikutukset on arvioitu vaihtoehdoissa VE1 -VE4 välittömän lähiympäristön asutukselle suuriksi kielteisiksi ja muualle hankealueen lähiympäristöön pääosin vähäisiksi
tai kohtalaisiksi. Hankkeen toteuttamisesta ei aiheudu suuria alue- tai yhdyskuntarakenteeseen
kohdistuvia muutoksia, mutta toteuttaminen aiheuttaa suuria kielteisiä vaikutuksia lähimmille kolmelle asuinrakennukselle pihapiireineen, jotka sijoittuvat välittömästi hankealueen pohjoispuolelle.
Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, joka ei estä hankkeen toimintojen sijoittumista alueelle. Hankkeeseen suunniteltujen melko suurien käsittelyhallien
rakentaminen (vaihtoehdoissa VE1 ja VE2) tulee Nurmijärven kunnan lausunnon mukaan perustua
asemakaavaan, jolloin hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan laatimista alueelle.
Alueen herkkyys on arvioitu kohtalaiseksi, joten vaikutusten merkittävyys on suuri kielteinen. Mikäli vaihtoehtoista tieyhteyttä käytetään, aiheutuu myös tieyhteyden läheiselle asutukselle kielteisiä vaikutuksia. Vaihtoehdossa VE5 hankkeen maankäytölliset vaikutukset ovat hankkeen välittömän lähiympäristön asutukselle kohtalaisia ja muualla hankealueen lähiympäristössä pääosin vähäisiä tai kohtalaisia. Alueen herkkyys on arvioitu kohtalaiseksi, joten vaikutusten merkittävyys on
kohtalainen kielteinen. Vaihtoehdon VE0 mukaisessa tilanteessa vaikutuksia ei synny.
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Meluvallin rakentaminen aiheuttaa välittömästi hankealueen pohjoispuolella sijaitseville pihapiireille voimakkaita maisemavaikutuksia. Hankkeen toimintavaiheessa vaikutukset vertautuvat pääosin rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin. Hankkeen vaikutukset maisemaan on arvioitu vaihtoehdoissa VE1 -VE4 välittömän lähiympäristön asutukselle suuriksi kielteisiksi ja hankealueen pohjoispuolen jokilaaksomaisemaan kohtalaisiksi, muutoin maisemaan kohdistuu vähäisiä vaikutuksia.
Alueen herkkyys on arvioitu kohtalaiseksi, joten vaikutusten merkittävyys on suuri kielteinen.
Hankkeen vaikutukset maisemaan on arvioitu vaihtoehdossa VE5 välittömän lähiympäristön asutukselle vähäisiksi – kohtalaisiksi kielteisiksi ja hankealueen pohjoispuolen jokilaaksomaisemaan
kohtalaisiksi, muutoin maisemaan kohdistuu vähäisiä vaikutuksia. Alueen herkkyys on arvioitu kohtalaiseksi, joten vaikutusten merkittävyys on kohtalainen kielteinen.
Kulttuuriympäristön arvoalueisiin tai kohteisiin ei kohdistu vaikutuksia missään toteutusvaihtoehdossa. Mikäli vaihtoehtoista tieyhteyttä käytetään, kiinteään muinaisjäännökseen voi kohdistua
vaikutuksia. Vaihtoehdon VE0 mukaisessa tilanteessa vaikutuksia ei synny.
Vaikutukset elinkeinoelämään ja palveluihin
Nurmijärven elinkeinoelämän kannalta hankkeen toteuttamiselle arvioidaan olevan myönteisiä vaikutuksia. Hanke työllistää rakentamisvaiheessa maarakennukseen ja kuljetukseen erikoistuneita
yrityksiä ja sitä kautta urakoitsijoiden työntekijöitä. Alueen rakentamisen on arvioitu kestävän 10
vuotta, joten vaikutukset ajoittuvat kohtalaisen pitkälle aikavälille. Hankkeella ei arvioida olevan
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vaikutuksia lähialueen metsätalouden harjoittamiseen, kuten ei myöskään maanviljelyyn, sillä
hankkeen pölyvaikutukset jäävät vähäisiksi ja ne kohdistuvat hankealueelle. Hankkeesta voi aiheutua rakentamisen ja toiminnan aikana meluvaikutuksia hankealueen vieressä sijaitsevalle lähimmälle kiinteistölle, jossa harjoitetaan myös yritystoimintaa.
Vaihtoehdoilla VE1-VE5 on eroa vastaanotettavan jätteen määrässä, mutta toiminta-ajan on arvioitu olevan kaikissa vaihtoehdoissa sama (20 vuotta), joten vaihtoehtojen välillä ei arvioida olevan
merkittävää eroa elinkeinoelämään kohdistuvien vaikutusten suhteen. Hankkeen vaikutukset elinkeinoelämälle arvioidaan kokonaisuudessaan pieniksi ja myönteisiksi. Alueen herkkyys on puolestaan arvioitu kohtalaiseksi, joten vaikutusten merkittävyys on vähäinen myönteinen. Vaihtoehdon
VE0 mukaisessa tilanteessa vaikutuksia ei synny.
Liikennevaikutukset
Sekä rakentamisen että toiminnan aikana muodostuu kielteisiä liikennevaikutuksia. Kielteiset vaikutukset perustuvat etenkin liikenneturvallisuuden heikkenemiseen ja jonkin verran kapasiteetin
suhteelliseen heikkenemiseen, etenkin vaihtoehdossa VE1. Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus heikkenee, koska pääosin teiden varsilta puuttuvat jalankulku- ja pyöräilyväylät. Nykyisten
melko alhaisten liikennemäärien takia teille ei kuitenkaan synny ruuhkia tai merkittäviä kapasiteettiongelmia. Ampumaradalle johtavan tien ja mahdollisten vaihtoehtoisten tieyhteyksien Kiialankujan, Hirvikalliontien ja Aropellontien palvelutaso ei nykyisellään sovellu raskaalle liikenteelle ja niiden kestävyys lisääntyvälle raskaalle liikenteelle tulee varmistaa.
Suurimmat rakentamisen aikaiset liikennevaikutukset kohdistuvat vaihtoehtoisiin tieyhteyksiin,
jossa vaihtoehdon VE1 mukaisessa tilanteessa vaikutusten merkittävyys on suuri ja vaihtoehdoissa
VE2-VE5 kohtalainen. Lahnuksentielle ja Kuonomäentielle kohdistuvat vaikutukset ovat kohtalaisia
(VE1) tai vähäisiä (VE2-VE5). Ampumaradalla johtavan tien liikennevaikutukset ovat kaikissa vaihtoehdoissa vähäisiä, kuten myös Klaukkalantielle ja Vihdintielle kohdistuvat vaikutukset.
Toiminnan aikana kaikkien toteutusvaihtoehtojen VE1-VE5 vaikutukset ovat Lanhuksentiellä ja
Kuonomäentiellä kohtalaisia kielteisiä. Myös vaihtoehtoisiin tieyhteyksiin (Kiiala, Hirvikalliontie,
Aropellontie) kohdistuvat vaikutukset ovat kohtalaisia, mikäli raskas liikenne ohjataan niille. Vaihtoehtojen VE1-VE5 ampumaradalle johtavaan tiehen kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä. Vaikutukset Klaukkalantiehen ja Vihdintiehen ovat myös vähäisiä.
Meluvaikutukset
Rakentamisen aikana merkittävimmät melulähteet ovat tontin rajalla olevien talojen osalta meluvallien rakentaminen talojen läheisyydessä. Vaihtoehdossa VE1, VE4 ja VE5 kallion louhinta ja
murskaus aiheuttavat merkittävän osan rakentamisen aikaisesta melusta. Rakentamisvaiheessa
meluvaikutukset ovat suuruudeltaan keskisuuria kielteisiä. Herkkyys arvioitiin kohtalaiseksi, jolloin
vaikutukset ovat merkittävyydeltään kohtalaisia.
Toiminnan aikainen melutaso on vaimeampaa kuin rakentamisen aikana ja toiminnan aikana vaihtoehtojen meluvaikutukset eivät eroa merkittävästi toisistaan. Toiminnan aikaiset merkittävimmät
melulähteet ovat materiaalien murskaukset ja teiden vierellä olevien talojen kohdalla kuljetukset.
Toimintavaiheen meluvaikutukset arvioidaan kaikissa toteutusvaihtoehdoissa (VE1-VE5) pieniksi
kielteisiksi, jolloin vaikutus on merkittävyydeltään vähäinen.
Yhteismeluvaikutuksen syntyy lähinnä ampumaradan kanssa ja ympäröivän tieverkon kanssa, jolloin Lahnuksentien varren muutamien asuintalojen kohdalla hankkeen kuljetukset voivat lisätä liikennemelua siten, että tiemelu ylittää ohjearvot.
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Tärinä- ja ilmanpaineaaltovaikutukset
Hankealueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee asutusta, joten alueen herkkyys tärinän suhteen
muutokselle arvioidaan suureksi. Vaihtoehdot VE1, VE4 ja VE5 sisältävät louhinnan, joten vaikutuksia muodostuu lisääntyneen tärinän aiheuttamasta häiriöstä lähialueen asukkaille. Vaihtoehdon
VE1 mukaisessa tilanteessa louhintamäärä ja louhinta-alueen pinta-ala on suurempi kuin vaihtoehdoissa VE4 ja VE5, jolloin vaihtoehdon VE1 tärinävaikutukset ovat merkittävyydeltään suuria ja
vaihtoehtojen VE4 ja VE5 vaikutukset kohtalaisia. Vaihtoehdoissa VE2 ja VE3 ei louhita, eikä niistä
aiheudu tärinävaikutuksia.
Myös herkkyys ilmanpaineaallolle arvioidaan suureksi läheisen asutuksen vuoksi. Vaurioitumisriskin piirissä on vaihtoehdossa VE1 muutama asuinrakennus. Vaihtoehdoissa VE4 ja VE5 vaurioitumisriskin piirissä arvioidaan olevan enintään yksi asuinrakennus. Vaihtoehdossa VE1 ilmanpaineaallon vaikutukset ovat merkittävyydeltään suuria ja vaihtoehdoissa VE4 ja VE5 merkittävyydeltään kohtalaisia. Vaihtoehdoissa VE0, VE2 ja VE3 ei tehdä louhintaa, joten niissä ei ole ilmanpaineaaltovaikutuksia.
Vaikutukset ilmanlaatuun
Toiminta-alueella pölypäästöjä aiheutuu mm. kiviaineksen ja betoni- ja tiilijätteen käsittelystä ja
varastoinnissa, kuormauksesta sekä liikennöinnistä alueella. Lisäksi toiminta-, varasto- ja tiealueilta voi joissakin olosuhteissa aiheutua pölypäästöjä esim. pyörteisen ja puuskittaisen tuulen nostaessa pölyä ilmaan. Louhinnan (VE1, VE4 ja VE5) aiheuttamat pölypäästöt koostuvat
louhintaräjäytysten aiheuttamista pölyvaikutuksista ja räjäytyskentän valmisteluun liittyvän kallion
porauksen pölyvaikutuksista. Hiukkasten (pöly) ilmanlaatuvaikutusten arvio toiminnan aikana on
tehty pölyn leviämismallilaskelmien avulla. Pölymallinnus on tehty hankkeen eri toteutusvaihtoehdoille (VE1-VE5).
Mallinnustulosten mukaan hankkeen ilmanlaatuvaikutukset eri toteutusvaihtoehdoissa kohdistuvat
hankealueelle ja välittömään läheisyyteen. Toimintojen pääasiallinen ilmanlaatuvaikutus on pölyäminen (hiukkaset). Pölyäminen ei ole jatkuvaa. Mahdolliset hajuvaikutukset ovat satunnaisia. Kuljetusliikenteen päästöjen vaikutusalue on koko kuljetusmatka ja päästöt ovat osa seudun tieliikenteen päästöjä. Vaikutusten merkittävyys on kaikissa toteuttamisvaihtoehdoissa (VE1-VE5) vähäinen, eikä vaihtoehtojen välillä ole merkittävää eroa.
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
Hankkeen elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset on arvioitu vaihtoehdoissa VE1, VE4
ja VE5 hankealueen välittömässä lähiympäristössä ja raskaan liikenteen reittien varrella sijaitsevalle asutukselle suuriksi kielteisiksi ja muualle lähiympäristöön kohtalaisiksi mitä tahansa liikennereittiä käytettäessä. Vaikutuksia kohdistuu rakentamisen ja toiminnan aikana hankealueen pohjoispuolella sijaitseviin asuinrakennusten lisäksi myös liikennereittien varrella olevaan asutukseen
ja liikennereittejä päivittäin käyttäviin. Vaihtoehdoissa VE1, VE4 ja VE5 kielteisiä vaikutuksia lisää
louhinnan tärinän asukkaissa aiheuttama huoli mahdollisista vaikutuksista. Vaihtoehdoissa VE2 ja
VE3 vaikutukset on arvioitu keskisuuriksi kielteisiksi raskaan liikenteen kuljetusten kulkiessa Lahnuksentien ja Lahnuksen ampumaradan kautta, ja suuriksi kielteisiksi liikenteen kulkiessa vaihtoehtoisten tieyhteyksien ja Kuonomäentien kautta. On todennäköistä, että hanke vaikuttaa kielteisesti hankealueen ympäristön virkistyskäyttöarvoon, etenkin Kivelän luonnonsuojelualueella, ja voi
heikentää Lahnuksen ampumaradan kuntoradan käyttäjien ulkoilukokemusta. Hanke herättää lähialueen asukkaissa paljon huolta.
Alueen herkkyys on arvioitu kohtalaiseksi, joten vaikutusten merkittävyys vaihtoehdoissa VE1, VE4
ja VE5 on suuri kielteinen mitä tahansa liikennereittiä käytettäessä. Vaihtoehdoissa VE2 ja VE3
vaikutusten merkittävyys on kohtalainen kielteinen liikennöitäessä Lahnuksentien ja Lahnuksen
ampumaradan kautta ja suuri kielteinen käytettäessä liikennöintiin vaihtoehtoisia tieyhteyksiä ja
Kuonomäentietä.
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Mikäli hanketta ei toteuteta, vaihtoehdon VE0 elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten
suuruus arvioidaan pieneksi kielteiseksi. Huomioiden alueen kohtalainen herkkyys muutoksille,
elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys arvioidaan vähäiseksi kielteiseksi.
Vaikutukset terveyteen
Hankealueen nykytila herkkyys arvioidaan vähäiseksi, koska alueella on vähän potentiaalisia haitankärsijöitä, eikä alueelle ole muita häiriintyviä kohteita, kuten kouluja, päiväkoteja tai sairaaloita.
Hankkeen vaihtoehdoilla VE1-VE5 ei ole juurikaan eroja terveysvaikutusten osalta. Terveysvaikutusten arvioidaan olevan vähäisiä. Melumallinnusten mukaisesti toteutettuna hanke lisäisi melua
ympäristössä nykytilanteeseen verrattuna ja todennäköisesti aiheuttaisi ohjearvojen ylittymisen
rakentamisen aikana lähimpien asuinrakennusten kohdalla. Lisäksi mikäli liikenne ohjattaisiin rakentamisen ja toiminnan aikana Kiialan vaihtoehtoisen tieyhteyden kautta, ohjearvot ylittyisivät
tien varrella olevan asuinrakennuksen kohdalla. Mikäli liikenne kulkee Hirvikalliontien kautta, vaikutus jää pienemmäksi, eikä ohjearvot ylity. Meluvaikutukset arviointiin merkittävyydeltään samanlaisiksi kaikissa vaihtoehdoissa (rakentamisen aikana kohtalainen kielteinen, toiminnan aikana
vähäinen kielteinen). Myös ilmanlaatuvaikutukset arviointiin kaikissa vaihtoehdoissa vähäisiksi. Jos
hanketta ei toteuteta (VE0), pysyy tilanne terveysvaikutusten osalta pitkään nykyisen kaltaisena,
joten muutoksia nykytilaan ei ole.
Riskit ja poikkeustilanteet
Hankkeeseen liittyviä ympäristöriskejä ja poikkeustilanteita ovat
· louhintaan liittyvien räjäytysten aiheuttamat paineaallot, joiden mukana voi sinkoutua kallion kappaleita;
· vastaanotettavan materiaalin laatuun liittyvät riskit, jotka aiheuttava haittaa prosessissa
tai muussa käsittelyssä;
· vastaanotettavien materiaalien varastoimiseen liittyvä kasojen sortumavaara sekä meluvallin sortuma;
· kenttärakenteiden rikkoutuminen;
· tulipalot ulkoisen aiheuttajan tai itsesyttymisen seurauksena sekä tulipalon seurauksena
muodostuvat haitta-aineet (esim. savut, sammutusvedet);
· rakentamisessa tai toiminnassa tarvittavien polttoöljykäyttöisten koneiden ja laitteiden
polttoainevuodot;
· rankkasateet ja niiden lisäämä kiintoaineksen määrä hulevesissä ja suuri virtaama, joka voi
aiheuttaa kiintoaineksen läpipääsyn laskeutusaltaasta;
· kuljetuksiin liittyvät onnettomuudet, kuten kuorma-auton kaatuminen;
· henkilökunnan altistuminen haitta-aineille.
Toiminnassa pyritään teknisin toimenpitein, laitteiden huolellisella käytöllä ja henkilöstön koulutuksella varmistamaan, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa ihmisille ja ympäristölle. Ennalta varautuminen onnettomuustilanteisiin ehkäisee myös häiriötilanteiden muodostumista ja niistä aiheutuvia vaikutuksia. Poikkeustilanteita varten toiminta-alueella tulee varata riittävä ja asianmukainen
kalusto. Henkilökunnalla tulee olla ohjeet menettelystä vuoto- ja tulipalotapauksissa.
Vaihtoehtojen vertailu ja hankkeen toteuttamiskelpoisuus
Hankkeen suurimmat vaikutukset kohdistuvat ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen (VE1-VE5), yhdyskuntarakenteeseen ja kaavoitukseen (VE1-VE4) sekä maisemaan (VE1-VE4). Suuria kielteisiä
vaikutuksia aiheutuu myös vaihtoehdossa VE1 louhinnan aiheuttaman tärinä- ja ilmanpaineaaltovaikutusten vuoksi. Lisäksi vaihtoehdossa VE1 liikennemäärät ovat suurimmat, joten myös liikennevaikutukset ovat suuremmat kuin muissa vaihtoehdoissa.
Kaikissa toteutusvaihtoehdoissa aiheutuu kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia luontoon ja luonnonsuojeluun sekä pintavesien osalta läheiseen noroon sekä vesieliöstöön. Myös rakentamisen aikainen
melu aiheuttaa kohtalaisia vaikutuksia. Sen sijaan toiminnan aikaiset meluvaikutukset on arvioitu
7

vähäisiksi. Ilmanlaatuvaikutukset ovat kaikissa toteutusvaihtoehdoissa vähäisiä, kuten myös vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin sekä vaikutukset terveyteen. Hankkeen myönteiset
vaikutukset kohdistuvat elinkeinoelämään ja palveluihin sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen.
Hankkeen toteuttamatta jättäminen (VE0) ei aiheuta vaikutuksia, eikä näin ollen tuo muutoksia
nykytilaan nähden.
Hankekuvauksessa esitetyt toiminnot ovat varsin vakiintuneita toimintatapoja ja siten kaikki vaihtoehdot ovat teknisesti toteuttamiskelpoisia. Yhteiskunnallisesti toteuttamiskelpoisuus vaihtelee
vaihtoehdoissa. Maankäyttöön ja maisemaan liittyvissä kysymyksissä vaihtoehtojen VE1 - VE4 toteuttamiskelpoisuutta voidaan pitää vaihtoehtoa VE5 huonompina. Toisaalta hankkeella vastataan
yhteiskunnan kiertotaloustavoitteisiin sekä jätemateriaalien käsittelytarpeeseen ja vaihtoehdossa
VE1 käsittelymäärät ovat muita vaihtoehtoja suuremmat ja tältä osin toteuttamiskelpoisuus on
muita vaihtoehtoja parempi. Ympäristöllisesti hanketta voidaan pitää toteuttamiskelpoisena ja
vaihtoehtojen välillä ei ole suuria eroja. Sosiaalisten vaikutusten osalta hankkeen kaikissa vaihtoehdoissa vaikutukset arvioidaan suuriksi, mutta vaihtoehtojen välillä on myös eroja. Sosiaalinen
toteuttamiskelpoisuus on huonoin vaihtoehdossa VE1, jossa liikennemäärät, jätteiden käsittelymäärät ja louhintamäärät ovat suurimmat. Muissa vaihtoehdoissa sosiaalinen toteuttamiskelpoisuus on hieman parempi, mutta edelleen vaikutukset ovat suuret. Vaihtoehdoissa VE2 ja VE3 vaikutukset ovat selvästi pienemmät, jos liikennöinti tapahtuu ampumaradan kautta ja vaihtoehdossa
VE5 lähiasutuksen osalta vaikutukset ovat muita pienemmät.
Yhteenvetona voidaan todeta, että vaihtoehto VE1 ei ole toteuttamiskelpoinen. Sen osalta vaikutusten merkittävyys on useassa kohdassa suuri. Lisäksi vaihtoehdon VE1 louhintaa ei voida toteuttaa valtioneuvoston asetuksen 800/2010 kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta reunaehtojen mukaisesti. Vaihtoehtojen VE2-VE4 toteuttamiskelpoisuutta voidaan pitää heikkona. Näiden vaihtoehtojen osalta suuria vaikutuksia kohdistuu erityisesti
lähiasutukseen. Näiden vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus paranisi huomioimalla suojavyöhyke
lähiasutukseen nähden. Vaihtoehdoista VE5 voidaan pitää toteuttamiskelpoisena. Tässäkin vaihtoehdossa kielteisiä vaikutuksia muodostuu erityisesti ihmisten viihtyvyyteen liittyen ja hankkeen
toteuttamisessa tulee erityisesti huomioida haitallisten vaikutusten estämiseen liittyvät keinot.
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YHTEYSTIEDOT
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HANKKEESTA VASTAAVA

Circulation Oy
Piritanaukio 1 A 2, 00150 HELSINKI

Yhteyshenkilö

Marcus Mannerla, puh. 040 911 8881
etunimi.sukunimi@gmail.com

YHTEYSVIRANOMAINEN

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 5 krs
Postiosoite: PL 36, 00521 Helsinki

Yhteyshenkilö

Asta Asikainen, puh. 029 502 9221
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Käyntiosoite: Salpausselänkatu 22
Postiosoite: PL 1041, 45101 Kouvola
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

YVA-KONSULTTI

Ramboll Finland Oy
Niemenkatu 73, 15140 Lahti

Yhteyshenkilöt

Eero Parkkola, puh. 0400 742 271
Eeva-Riitta Jänönen, puh. 040 657 4670
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

10

OSA I: HANKE JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY
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1.

JOHDANTO

1.1

Hankkeen tausta ja tavoitteet
Circulation Oy suunnittelee Nurmijärvelle Klaukkalan kylään bioterminaalia sekä hyötymateriaalien
käsittely- ja siirtokuormausasemaa. Hankkeen vaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA).
Rakentamisessa, purkamisessa ja metsänhoidossa muodostuu jätteitä, joille ei suoraan sellaisenaan löydy hyötykäyttökohteita. Circulation on kierrätystoimintaan erikoistunut yritys, joka vastaanottaa, välivarastoi, käsittelee ja toimittaa näitä materiaaleja hyötykäyttöön. Yhtiöllä on nykyisin toimipaikka Vantaan Viinikanmetsässä. Nurmijärven asemalla on lisäksi tarkoitus siirtokuormata teollisuuden ja kaupan pakkausjätteitä ja hyödyntää hevosen lantaa biopolttoaineiden valmistuksessa.
Kyseessä on kiertotaloushanke, jonka tavoitteena on lisätä jätteiden hyödyntämistä ja laajentaa
yhtiön toimintaa perustamalla uusi bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema Nurmijärvelle. Alueen rakentamisessa on tarkoitus hyödyntää alueella vastaanotettavaa ja käsiteltävää betoni- ja tiilijätettä.
Hankkeen alustava vaikutusten arviointi on tehty kesällä 2016, kun Circulation pyysi Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta päätöstä siitä, tuleeko hankkeeseen soveltaa YVAmenettelyä. Hanke on pinta-alaltaan ja käsittelymääriltään sellainen, että se ei täytä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 713/2006 6§:n mukaisessa hankeluettelossa
esitettyjä ehtoja. Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus antoi 29.9.2016 päätöksen
(UUDELY/6518/2016), jonka mukaan Circulation Oy:n hanke edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on tarkasteltu hankkeen toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain edellyttämällä tavalla. Lisäksi on tarkasteltu vertailuna vaihtoehtoa, jossa hanke jätetään toteuttamatta.

1.2

Suunnittelutilanne ja toteutusaikataulu
Hankkeen suunnittelu etenee samanaikaisesti ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa. Myös alueen asemakaavoitus on tarkoitus käynnistää. Ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen toiminnalle
haetaan tarvittavat luvat. Tavoitteena on käynnistää alueen rakentaminen heti, kun tarvittavat
luvat on saatu.
Rakentamisen kesto riippuu toteutettavasta vaihtoehdosta. Mikäli alueella louhitaan, louhinta kestää maksimissaan kaksi vuotta. Alueen rakentaminen muutoin kestää noin kymmenen vuotta. Varsinainen jätteiden vastaanotto- ja käsittelytoiminta aloitetaan, kun aluetta on rakennettu riittävästi
kenttätoimintoja varten.

2.

HANKKEESTA VASTAAVA
Circulation Oy on vuonna 2012 perustettu ympäristöpalveluihin keskittynyt vantaalainen yritys.
Toiminnan ydin muodostuu rakennusalan ja metsänhoitoalan materiaalien hyötykäytön asiantuntemuksesta sekä kierrätystuotteista. Tavoitteena on lisätä kierrätysmateriaalien käyttöä rakennetuissa ympäristöissä. Tarjontaan kuuluvat myös multa ja kuorikate piha-alueiden viimeistelyyn.
Yhtiön päätoimipaikka sijaitsee Vantaan Viinikanmetsässä. Asiakaskunta koostuu erikokoisista rakennus- ja maanrakennusalan yrityksistä pääkaupunkiseudulta sekä kuluttaja-asiakkaista. Yhtiön
henkilöstömäärä on noin 5 työntekijää. Lisäksi yhtiö työllistää välillisesti mm. aliurakoitsijoita ja
kuljetusyrityksiä.
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3.

TARKASTELTAVAT VAIHTOEHDOT

3.1

VE0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan yhtenä vaihtoehtona hankkeen toteuttamatta jättämistä (ns. nolla vaihtoehtoa). Vaihtoehdossa ei rakenneta bioterminaalia eikä hyötymateriaalien
käsittely- ja siirtokuormausasemaa.

3.2

VE1: Hankkeen toteutus ja alueen louhinta (maksimivaihtoehto)
Vaihtoehdossa rakennetaan uusi bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema Nurmijärvelle Klaukkalan kylään. Rakentaminen käsittää kallionlouhinnan ja murskauksen
sekä vastaanotettavien betoni- ja tiilijätteiden hyödyntämisen kenttärakenteissa. Kalliota louhitaan
yhteensä 500 000 kiintokuutiometriä, ja louhintatyöt kestävät kaksi vuotta. Betoni- ja tiilijätteitä
hyödynnetään alueen rakentamisessa yhteensä noin 1 100 000 tonnia. Laitoksella vastaanotetaan
vuosittain enintään 270 000 tonnia materiaaleja. Materiaalien käsittelytoiminnat ovat biopolttoaineiden valmistus, betoni-, tiili- ja asfalttijätteen murskaus sekä siirtokuormaus. Alustavan suunnitelman mukainen toiminta-alueen pinta-ala on 16,9 hehtaaria ja valmiin kentän pinta-ala 11,8
hehtaaria. Louhittavan alueen pinta-ala on noin 5 hehtaaria. Louhittavalle alueelle on tarkoitus
rakentaa arviolta kaksi käsittelyhallia, jotka ovat kooltaan yli 1 000 neliömetriä.
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Kuva 3-1. VE1 Alustava suunnitelma hankkeen toteutuksesta ja alueen louhinnasta sekä isojen hallien
rakentamisesta.

Kuva 3-2. Vaihtoehdon VE1 poikkileikkauskuva.
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3.3

VE2: Hankkeen toteutus ilman louhintaa, isot hallit
Vaihtoehdossa rakennetaan uusi bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema Nurmijärvelle Klaukkalan kylään. Rakentaminen käsittää vastaanotettavien betoni- ja tiilijätteiden hyödyntämisen kenttärakenteissa. Betoni- ja tiilijätteitä hyödynnetään alueen rakentamisessa yhteensä noin 1 000 000 tonnia. Laitoksella vastaanotetaan vuosittain enintään 190 000
tonnia materiaaleja. Materiaalien käsittelytoiminnat ovat biopolttoaineiden valmistus, betoni-, tiilija asfalttijätteen murskaus sekä siirtokuormaus. Alustavan suunnitelman mukainen toiminta-alueen pinta-ala on 11,8 hehtaaria ja valmiin kentän pinta-ala 5,7 hehtaaria. Toiminta-alueelle on
tarkoitus rakentaa arviolta kaksi käsittelyhallia, jotka ovat kooltaan yli 1 000 neliömetriä.

Kuva 3-3. VE2 Alustava suunnitelma hankkeen toteutuksesta ilman louhintaa ja isojen hallien rakentamisesta.
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3.4

VE3: Hankkeen toteutus ilman louhintaa, pieni halli (pienin vaihtoehto)
Vaihtoehdossa rakennetaan uusi bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema Nurmijärvelle Klaukkalan kylään. Rakentaminen käsittää vastaanotettavien betoni- ja tiilijätteiden hyödyntämisen kenttärakenteissa. Betoni- ja tiilijätteitä hyödynnetään alueen rakentamisessa yhteensä noin 1 000 000 tonnia. Laitoksella vastaanotetaan vuosittain enintään 190 000
tonnia materiaaleja. Materiaalien käsittelytoiminnat ovat biopolttoaineiden valmistus, betoni-, tiilija asfalttijätteen murskaus sekä siirtokuormaus. Alustavan suunnitelman mukainen toiminta-alueen pinta-ala on 11,8 hehtaaria ja valmiin kentän pinta-ala 5,7 hehtaaria. Toiminta-alueelle on
tarkoitus rakentaa arviolta yksi pieni käsittelyhalli, joka on kooltaan enintään 1 000 neliömetriä.

Kuva 3-4. VE3 Alustava suunnitelma hankkeen toteutuksesta ilman louhintaa ja pienen hallin rakentamisesta.
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3.5

VE4: Hankkeen toteutus ja louhinta, pieni halli
Vaihtoehdossa rakennetaan uusi bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema Nurmijärvelle Klaukkalan kylään. Rakentaminen käsittää kallionlouhinnan ja murskauksen
sekä vastaanotettavien betoni- ja tiilijätteiden hyödyntämisen kenttärakenteissa. Kalliota louhitaan
yhteensä 100 000 kiintokuutiometriä, ja louhinta kestää alle 50 vuorokautta. Betoni- ja tiilijätteitä
hyödynnetään alueen rakentamisessa yhteensä noin 1 000 000 tonnia. Murskausaika on alle 50
vuorokautta. Laitoksella vastaanotetaan vuosittain enintään 190 000 tonnia materiaaleja. Materiaalien käsittelytoiminnat ovat biopolttoaineiden valmistus, betoni-, tiili- ja asfalttijätteen murskaus
sekä siirtokuormaus. Alustavan suunnitelman mukainen toiminta-alueen pinta-ala on 13,2 hehtaaria ja valmiin kentän pinta-ala 7,1 hehtaaria. Louhittavan alueen pinta-ala on noin 1,4 hehtaaria.
Louhittavalle alueelle on tarkoitus rakentaa arviolta yksi pieni käsittelyhalli, joka on kooltaan alle
1 000 neliömetriä.

Kuva 3-5. VE4 Alustava suunnitelma hankkeen toteutuksesta ja louhinnasta sekä pienen hallin rakentamisesta.
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3.6

VE5: Hankkeen toteutus suojavyöhykkeellä ja louhinta, pieni halli
Vaihtoehdossa rakennetaan uusi bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema Nurmijärvelle Klaukkalan kylään. Rakentaminen käsittää kallionlouhinnan ja murskauksen
sekä vastaanotettavien betoni- ja tiilijätteiden hyödyntämisen kenttärakenteissa. Kalliota louhitaan
yhteensä 100 000 kiintokuutiometriä, ja louhinta kestää alle 50 vuorokautta. Betoni- ja tiilijätteitä
hyödynnetään alueen rakentamisessa yhteensä noin 700 000 tonnia. Murskausaika on alle 50 vuorokautta. Laitoksella vastaanotetaan vuosittain enintään 190 000 tonnia materiaaleja. Materiaalien
käsittelytoiminnat ovat biopolttoaineiden valmistus, betoni-, tiili- ja asfalttijätteen murskaus sekä
siirtokuormaus. Alustavan suunnitelman mukainen toiminta-alueen pinta-ala on 11,1 hehtaaria ja
valmiin kentän pinta-ala 6,3 hehtaaria. Louhittavan alueen pinta-ala on noin 1,4 hehtaaria. Louhittavalle alueelle on tarkoitus rakentaa arviolta yksi pieni käsittelyhalli, joka on kooltaan alle 1 000
neliömetriä. Hankealueen pohjoispuolelle lähimmän asutuksen puolelle jätetään suojavyöhyke.

Kuva 3-6. VE5 Alustava suunnitelma hankkeen toteutuksesta ja louhinnasta sekä pienen hallin rakentamisesta.
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Kuva 3-7. Vaihtoehdon VE5 poikkileikkauskuva.

3.7

Yhteenveto
YVA-menettelyssä arvioitavien vaihtoehtojen tärkeimmät tunnusluvut ja arvioitavien toimintojen
vuosittaiset määrät on esitetty seuraavassa taulukossa. Tunnuslukuja tarkastellessa on syytä huomioida, että niihin liittyy epävarmuuksia, kuten esimerkiksi vaihteleva kysyntä. Tässä esitetyt määrät ovat alustavia ja ne tulevat tarkentumaan jatkosuunnittelun yhteydessä.
Taulukko 3-1. Hankevaihtoehtojen (VE1-VE5) eri toimintojen arvioidut enimmäismäärät. Tarkemmat materiaalien määrät on esitetty taulukossa 4-1.

Toiminta

VE1

VE2

VE3

VE4

VE5

Louhinta

500 000 m3

ei louhintaa

ei louhintaa

100 000 m3

100 000 m3

Louhinta-alueen pinta-ala

5 ha

-

-

1,4 ha

1,4 ha

Betoni- ja tiilijätteen hyö-

630 000 m3

570 000 m3

570 000 m3

585 000 m3

585 000 m3

dyntäminen alueen raken-

(1 100 000 t)

(1 000 000 t)

(1 000 000 t)

(1 000 000 t)

(700 000 t)

16,9 ha

11,8 ha

11,8 ha

13,2 ha

11,1 ha

270 000 t

190 000 t

190 000 t

190 000 t

190 000 t

50 000 t

50 000 t

50 000 t

50 000 t

50 000 t

Rakentaminen

tamisessa
Toiminta-alue
Toiminta
Bioterminaalin käsittelymäärä vuositasolla
Siirtokuormaus vuositasolla

3.8

Vaihtoehtojen perustelut
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana vaihtoehtoja VE1 ja VE2 on päivitetty tarkentuneiden suunnitelmien perusteella. Arviointiohjelmavaiheen jälkeen on tullut myös tarve ottaa tarkasteluun mukaan maksimivaihtoehtoa VE1 pienemmät vaihtoehdot VE3, VE4 ja VE5. Seuraavassa
on esitetty vaihtoehtojen perustelut.
Perustelut VE0: Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain/asetuksen mukaan ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee tarkastella myös hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutukset eli
niin sanottu nollavaihtoehto.
Perustelut VE1: Vaihtoehto VE1 on maksimivaihtoehto, jossa on pyritty hyödyntämään koko kiinteistön pinta-ala tehokkaasti bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman käyttöön. Alueen tasaaminen edellyttää louhintaa ja täyttöä. Kenttärakenteissa halutaan
hyödyntää vastaanotettavaa betoni- ja tiilijätettä ja edistää siten jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa.
Perustelut VE2: Vaihtoehdossa VE2 louhintaa ei tehdä lainkaan, joten toiminta-alue on pienempi
kuin vaihtoehdossa VE1. Muutoin vaihtoehto VE2 käsittää samat toiminnot kuin VE1.
Perustelut VE3: Vaihtoehto VE3 on pienin vaihtoehto. Vaihtoehdossa VE3 louhintaa ei tehdä lainkaan, joten toiminta-alue on pienempi kuin vaihtoehdossa VE1. Rakennettava halli on pienempi
kuin vaihtoehdoissa VE1 tai VE2. Näin ollen alueelle sijoitettava toiminnot ovat myös suppeammat
kuin vaihtoehdoissa VE1 tai VE2.
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Perustelut VE4: Vaihtoehdossa VE4 louhintaa tehdään pienellä alueella siten, että louhinnan ja
murskauksen kesto on alle 50 vuorokautta. Rakennettava halli on pienempi kuin vaihtoehdoissa
VE1 tai VE2. Näin ollen alueelle sijoitettava toiminnot ovat myös suppeammat kuin vaihtoehdoissa
VE1 tai VE2.
Perustelut VE5: Vaihtoehdossa VE5 louhintaa tehdään pienellä alueella siten, että louhinnan ja
murskauksen kesto on alle 50 vuorokautta. Rakennettava halli on pienempi kuin vaihtoehdoissa
VE1 tai VE2. Näin ollen alueelle sijoitettava toiminnot ovat myös suppeammat kuin vaihtoehdoissa
VE1 tai VE2. Hankealueen ja lähimmän asutuksen väliin jätetään suojavyöhyke.

4.

HANKKEEN KUVAUS

4.1

Sijainti
Hanke sijaitsee Nurmijärven Klaukkalassa, Klaukkalan kylässä Nurmijärven ja Espoon rajalla kiinteistöllä 543-403-6-217 (Kuva 4-1). Kiinteistö (suunnittelualue) on rakentamaton ja sen pinta-ala
noin 18 hehtaaria. Kiinteistön eteläpuolella sijaitsee Espoon kaupungin alueelle sijoittuva Lahnuksen ampumarata.

Kuva 4-1. Biopolttoaineterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema -hankkeen
sijainti.
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4.2

Laitosalueen rakentaminen

4.2.1 Rakentamisen vaiheistus
Bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman rakentamista on tähän
mennessä esivalmisteltu kaatamalla alueen puustoa ja poistamalla pintamaita. Laitosalueen rakentaminen etenee seuraavasti:
1. Tasausaltaan rakentaminen
2. Betoni- ja tiilijätteen vastaanotto, murskaus ja hyödyntäminen alkaa
3. Meluvallien rakentaminen
4. Louhinta ja louheen murskaus vaihtoehdossa VE1, VE4 ja VE5
5. Kentän rakentaminen
6. Hallien rakentaminen
7. Varsinainen jätteiden vastaanotto- ja käsittelytoiminta alkaa (toimintoja voidaan aloittaa,
kun kenttätilaa on riittävästi käytettävissä).
4.2.2 Louhinta ja louheen murskaus (vaihtoehdossa VE1, VE4 ja VE5)
Vaihtoehdossa VE1 hankealueen tasaaminen ja rakennusten rakentaminen suunnitelmien mukaiselle tasolle (+57…+45 m laskien etelästä pohjoiseen) edellyttää kallion louhintaa kiinteistön lounaisosassa. Kyseisellä alueella kallio on nykyisin noin tasolla +67 m. Kokonaislouhintamäärä on
500 000 kiintokuutiometriä. Louhittu kallio murskataan paikan päällä ja osa murskeesta hyödynnetään laitoksen rakentamisessa. Vuosittain louhittavan ja murskattavan kiviaineksen määrä on
noin 625 000 tonnia (käytetty kerroin 2,5 t/m 3ktr), jolloin kiven louhintaan ja murskaamiseen
kuluu noin kaksi vuotta. Vaihtoehdossa VE4 ja VE5 louhittava alue on pienempi. Kokonaislouhintamäärä on noin 100 000 kiintokuutiometriä. Kuten vaihtoehdossa VE1, louhittu kallio murskataan
paikan päällä ja osa murskeesta hyödynnetään laitoksen rakentamisessa. Louhittavan ja murskattavan kiviaineksen määrä on noin 250 000 tonnia (käytetty kerroin 2,5 t/m 3ktr), jolloin kiven louhintaan ja murskaamiseen kuluu alle 50 vuorokautta.
Aggregaatilla toimivan kivenmurskaamon polttoöljykulutus on noin 0,4 litraa tuotettua kiviainestonnia kohti. Työkoneiden kevyen polttoöljyn kulutus on noin 0,42 litraa tuotettua kiviainestonnia
kohden. Polttoaineen kulutus on yhteensä noin 290 kuutiometriä vuodessa.
4.2.3 Vastaanotettavat materiaalit ja niiden hyödyntäminen kenttärakenteissa ja meluvalleissa
Laitoksen kenttäalueiden ja meluvallien rakentamisessa hyödynnetään alueella vastaanotettavaa
ja murskattavaa betoni- ja tiilijätettä. Tarvittaessa rakentamiseen tuodaan valmista betoni- ja tiilimursketta. Betoni- ja tiilijätteen murskaus on kuvattu kappaleessa 4.3.3.
Kenttä ja meluvallit rakennetaan vaiheittain, kuitenkin niin, että meluvallit rakennetaan soveltuvin
osin jo ennen louheen murskausta meluvaikutuksien vähentämiseksi. Murskeista rakennettavan
täyttö- ja rakennekerroksen paksuus on enimmillään noin kuusi metriä. Kerros toimii sekä rakennekerroksena, että maaperän heikon kantavuuden parantamiseksi esipengerrys- ja vastapengerrakenteena. Meluvallien korkeudeksi on suunniteltu noin 15 – 20 metriä, koska hankealue sijaitsee
lähimpiin häiriintyviin kohteisiin nähden notkelmassa. Betoni- ja tiilimursketta käytetään kentän ja
meluvallien rakentamisessa vaihtoehdon VE5 mukaisessa tilanteessa noin 700 000 tonnia, vaihtoehdoissa VE-VE4 noin 1 000 000 tonnia) ja vaihtoehdossa VE1 1 100 000 tonnia (kerroin 1,8
t/m3rtd). Vaihtoehdossa VE1 vastaanotettava betoni- ja tiilijätteen määrä on noin 100 000 t/a
(kertavarastomäärä 50 000 tonnia) ja vaihtoehdoissa VE2-VE5 70 000 t/a (kertavarastomäärä
50 000 tonnia).
Betoni- ja tiilimurskeesta rakennettavat meluvallit päällystetään maa-aineksilla, jotka saadaan alueelta poistettavista ja alueella välivarastoitavista pintamaista. Tarvittaessa meluvallien pintakerrokseen tuodaan maa-ainesta ulkopuolelta.
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Kenttärakenteiden päällyskerroksessa hyödynnetään alueella vastaanotettavaa ja murskattavaa
asfalttijätettä. Vaihtoehtoisesti asfalttijätettä tuodaan valmiiksi murskattuna. Asfalttijätteen murskaus on kuvattu kappaleessa 4.3.5. Vastaanotettavan asfalttijätteen määrä on 5000 tonnia vuodessa (kertavarastointimäärä 500 tonnia).
Kenttärakenteissa hyödynnettävän betoni- ja tiilimurskeen päälle tulee asfaltti tai vähintään 0,1
metrin paksuinen kerros soraa tai asfalttimursketta. Alueelle ei perusteta asfalttiasemaa, vaan asfalttimassan valmistus tapahtuu muualla.
Kentän rakentamisessa käytettävä betonimurske murskataan alueelle tuotavista betoni- ja tiilijätteistä tai vaihtoehtoisesti tuodaan valmiiksi murskattuna. Alueelle tuotavista betonimurskeista on
tehty laadunvalvontatestaus etukäteen purkukohteessa tai välivarastoalueella. Alueella murskattavista jäte-eristä tehdään laadunhallintajärjestelmän mukaiset testit ennen betonimurskeen käyttöä kenttärakenteissa.
4.3

Käsittelytoiminnat
Seuraavassa on esitetty terminaalissa käsiteltävät materiaalimäärät ja käsittelymenetelmät. Toiminnoista siirtokuormaus ja hevosen lannan käsittely tapahtuvat hallissa. Muut toiminnot tapahtuvat pääosin ulkona. Siirtokuormattavia materiaaleja ovat pääasiassa rakennus-, teollisuus ja kaupan jätemateriaalit, jotka toimitetaan edelleen käsiteltäviksi. Muut materiaalit käsitellään alueella
ja toimitetaan suoraan hyötykäyttökohteisiin tai hyödynnetään alueen rakentamisessa.

4.3.1 Vastaanotettavat materiaalit
Hankkeena on perustaa alueelle biopolttoaineiden valmistus- ja välivarastoalue sekä hyötymateriaalien kuten betoni-, tiili- ja asfalttijätteen käsittely-, siirtokuormaus- ja lajitteluasema. Laitokselle
vastaanotettavat materiaalit on esitetty taulukossa (Taulukko 4-1).
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Taulukko 4-1. Laitokselle vastaanotettavat, käsiteltävät ja alueella välivarastoitavat materiaalit. Jätenumerot ovat ohjeellisia.

Materiaali

Puujäte, risut, kannot, ym.
Metsätalouden jätteet

Jätenumero

170201, 200138

Vastaanotto,

Maksimi kertavaras-

t/a

tointimäärä, t

VE1 (VE2-VE5)

VE1 (VE2-VE5)

120 000

50 000

(75 000)

(35 000)

100 000

50 000

(70 000)

(50 000)

5 000

500

(5 000)

(500)

020107

Puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen valmis-

030101, 030105,

tuksessa syntyvät jätteet

030199

Betoni- ja tiilijäte

170101, 170107,

Asfalttijäte

170302

Rakennus- ja purkutoimin-

170101 – 03, 170107,

1 000

nan jätteet

170802

(1 000)

170201 – 03,
170904,191209
200101, 200138,
200139

30 000

Teollisuuden ja kaupan pak-

030101, 030105,

(30 000)

kausjätteet

030199, 030301,

500
(500)

030308
150101-03, 150106
160119, 160122,
160199, 160304,
200139
Hevosen kuivikelanta

020106

15 000 (VE1-

3 000

VE2)

(2 000)

(10 000 VE3VE5)
Yhteensä

270 000

105 000

(190 000)

(89 000)

4.3.2 Biopolttoaineen valmistus
Puun murskaus ja välivarastointi
Laitokselle otetaan vastaan puhtaita puumateriaaleja, kuten metsätähteitä (puu, risut, kannot),
teollisuudesta tulevaa puhdasta puuainesta ja rakennusjätepuuta, joista valmistetaan murskaamalla ja/tai hakettamalla biopolttoainetta. Kuormien mukana tuleva mahdollinen kestopuu lajitellaan erilleen ja toimitetaan laitokseen, jolla on ympäristölupa ottaa vastaan kestopuuta. Varastointimäärät vaihtelevat vuodenajan mukaisesti. Hakevarastot ovat huhtikuussa pienimmillään ja suurimmillaan marraskuussa.
Laitokselle ei oteta vastaan kyllästettyä puuta. Kuormien mukana tuleva mahdollinen kestopuu
lajitellaan erilleen ja toimitetaan laitokseen, jolla on ympäristölupa ottaa vastaan kestopuuta. Puumateriaalien siirtelyssä käytetään pyöräkuormaajia. Laitoksella valmistettu biopolttoaine kuljetetaan alueelta pois täysperävaunuautoilla. Kuljetusten määrä ja ajoittuminen riippuvat voimalaitosten polttoainetarpeesta.
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Hevosen kuivikelannan käsittely
Laitoksella otetaan vastaan hevosen kuivikelantaa, josta valmistetaan seospolttoainetta. Seulottua
puumateriaalia murskataan yhdessä hevosen kuivikelannan kanssa. Murskaus poistaa materiaalista haittaavia palakokoja ja sekoittaa lannan tehokkaasti pääpolttoaineeseen. Lantaa varastoidaan ja murskataan hallissa.
4.3.3 Rakennusjätteen murskaus
Osasta vastaanotettavista rakennusjätteistä valmistetaan kierrätyspolttoainetta. Rakennusjäte
murskataan ja siitä ja siitä erotetaan polttoon kelpaamattomat materiaalit. Rakennusjätteen murskaaminen tapahtuu joko hallissa tai ulkona. Ulkona tapahtuvaa murskausta ei tehdä samanaikaisesti puun murskauksen kanssa. Rakennusjätettä murskataan noin 25 000 tn vuodessa.
4.3.4 Betoni- ja tiilijätteen murskaus
Vastaanotettava betoni- ja tiilijäte murskataan alueella. Osa betoni- ja tiilijäte-eristä voi tulla valmiiksi murskattuna, jolloin niitä ei tarvitse alueella murskata. Ennen murskausta betonista erotellaan magneettierottimella raudat. Murskaus suoritetaan siirrettävällä murskaimella. Lisäksi käytetään seulaa, kaivinkonetta ja kaivinkoneeseen liitettävää paloittelijaa (pulveroija). Betonimurskeen
raekoko on #0...150 mm ja soveltuvin osin #0...300 mm. Murskattu betoni- ja tiilijäte hyödynnetään rakentamisvaiheessa laitosalueen kenttien ja meluvallien rakenteissa. Alueen rakentamisen
päätyttyä betoni- ja tiilimurske toimitetaan asiakkaille laitoksen ulkopuolisiin hyötykäyttökohteisiin.
4.3.5 Asfalttijätteen murskaus
Vastaanotettava asfalttijäte murskataan alueella. Osa asfalttijätteestä voi tulla valmiiksi murskattuna. Asfalttijätteen murskaus tapahtuu betonimurskalla. Asfalttijätettä hyödynnetään rakentamisen aikana laitosalueen kenttien päällysrakenteissa. Asfalttijätettä myös toimitetaan muualle hyödynnettäväksi maarakentamisessa ja asfaltin valmistuksessa.
4.3.6 Siirtokuormaus
Laitoksella siirtokuormataan kaupan- ja teollisuuden jätteitä (pakkausjätteitä) sekä rakennus- ja
purkujätteitä. Siirtokuormausasemalle ei oteta vastaan kotitalouksien jätteitä eikä vaarallisia jätteitä. Siirtokuormaus tapahtuu hallissa, jossa vastaanotettavat kuormat lajitellaan karkeasti materiaalinkäsittelykoneella ja kuormataan 30 – 40 kuutiometrin kontteihin. Kontit kuljetetaan rekkakuljetuksena jatkojalostettaviksi jätteenkäsittelylaitokseen, jolla on ympäristölupa ao. jätteen
edelleen käsittelyyn materiaali- ja energiahyötykäyttöön.
Siirtokuormauksen yhteydessä suurikokoiset puu- ja metallikappaleet sekä hyödyntämiskelvottomat kappaleet lajitellaan omille lavoilleen. Lajiteltu materiaali toimitetaan materiaali- tai energiahyötykäyttöön. Kuormien mukana tuleva mahdollinen kestopuu lajitellaan erilleen ja toimitetaan
laitokseen, jolla on ympäristölupa ottaa vastaan kestopuuta.
4.3.7 Polttoaineiden kulutus
Polttoainesäiliössä (noin 2 m3) on kaksoispohjarakenne. Betonimurskain käyttää polttoöljyä noin
20 000 l/a, mobiili puumurskain noin 10 000 l/a, materiaalinkäsittelykone (kaivinkone) noin 7 000
l/a ja pyöräkone noin 3 000 l/a. Polttoaineen kulutus on yhteensä noin 40 kuutiometriä vuodessa.
4.4

Hulevesien johtaminen
Hankealueella muodostuvat hulevedet tullaan johtamaan tasausaltaaseen, josta ne johdetaan edelleen Lepsämänjokeen hankealueen luoteispuolelta. Tasausaltaan tehtävänä on tasata virtaamamuutoksia ja laskeuttaa kiintoainesta. Toiminta-alueen ympärille rakennetaan sivuoja, joka kerää
alueen ulkopuoliset vedet sekä meluvallien ulkoluiskan vedet tasausaltaaseen. Tasausaltaan ja sivuojan sijainti on esitetty edellä vaihtoehtokuvissa luvussa 3.

24

Rakentamisen yhteydessä toiminta-alueelta tulevat vedet johdetaan ojituksella ja putkituksella tasausaltaaseen. Kenttä-alueiden valmistumisen jälkeen kentän vedet johdetaan kallistuksella sekä
tarvittaessa sadevesiputkien ja ojien avulla altaaseen. Hallien kattovedet johdetaan erikseen sadevesiputkituksella tasausaltaaseen.
Hallien sisäiset vedet, kuten saniteettivedet sekä hevosenlannan käsittelyalueen pesuvedet johdetaan umpikaivoon ja edelleen asianmukaiseen käsittelyyn.
Työkoneiden täyttöpisteen vedet johdetaan I-luokan öljynerotusjärjestelmän kautta altaaseen.
Vaihtoehtoisesti täyttöpiste sijoitetaan halliin, jolloin mahdolliset polttoainevuodot johdetaan umpisäiliöön.
4.5

Liikenneyhteydet ja –määrät
Liikennöinti hankealueelle pyritään ensisijaisesti toteuttamaan eteläpuolitse Lahnuksentien (1324)
ja siitä Lahnuksen ampumaradalle lähtevän tieyhteyden kautta. Hankealueella on tehty rakentamista valmistelevia toimintoja kyseisen ampumaradan kautta kulkevan tieyhteyden kautta. Ampumaradan kanssa on tehty sopimus tieyhteyden käyttämisestä. Tieyhteyden käyttöä ei ole tarve
rajoittaa ampumaradan toimintojen takia. Tieyhteys tullaan päällystämään hankkeen edetessä.
Kiinteistön tieyhteys pohjoisesta (Kiialankuja ja Hirvikalliontie) säilytetään vaihtoehtoisena yhteytenä. Mikäli tielle johdetaan raskasta liikennettä, tulisi Lepsämänjoen ylittävä silta kunnostaa.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu myös mahdollisesti rakennettavaa vaihtoehtoista
tieyhteyttä, joka yhtyisi koillisen suuntaan Lahnuksentielle johtavalle Aropellontielle. Tämä edellyttäisi uuden tieosuuden rakentamista Aronpellontien ja suunnittelualueen välille.
Tieyhteys ja vaihtoehtoiset tieyhteydet on esitetty edellä hankkeen sijaintikuvassa (Kuva 4-1).
Hankevaihtoehtojen VE1 - VE5 rakentamisen ja toiminnan aikaiset arvioidut liikennemäärät on
esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 4-2). Kuljetusten maksimimäärä on arvioitu olettaen,
että kuljetukset kulkevat toiseen suuntaan tyhjänä. Käytännössä kuljetuskalusto pyritään saamaan
maksimikäyttöön, jolloin kuljetusten määrää saadaan vähennettyä. Lisäksi osa alueella louhittavasta ja murskattavasta kiviaineksesta hyödynnetään laitoksen rakentamisessa. Toiminta-aikana
vastaanotetaan ja käsitellään betoni-, tiili- ja asfalttijätettä, mutta niiden kuljetusmäärät ovat vähäisempiä pienemmän vastaanottomäärän takia. Rakentamisen ja toiminnan aikana muodostuu
myös vähäisessä määrin henkilöliikennettä.

25

Taulukko 4-2. Arvio hankkeen raskaan liikenteen liikennemääristä (ajoneuvoa/arkivuorokausi) hankevaihtoehdoissa VE1 – VE5 rakentamisen ja toiminnan aikana. Kuljetusten maksimimäärä on arvioitu olettaen, että kuljetukset kulkevat toiseen suuntaan tyhjänä.

Ajoneuvoa/arkivuorokausi
Rakentamisvaihe

VE 1

VE 2

VE 3

VE 4

VE 5

Louhittava kiviaines

125

-

-

50

50

32

23

23

23

23

Yhteensä

157

23

23

73

73

Toimintavaihe

VE 1

VE 2

VE 3

VE 4

VE 5

Biopolttoaineen raaka-aineet

30

21

19

19

19

Biopolttoaine

27

18

17

17

17

Betoni-, tiili- ja asfalttijäte

10

10

10

10

10

9

9

9

9

Siirtokuormatut jätteet

9

9

9

9

9

Yhteensä

85

67

64

64

64

Rakentamisessa hyödynnettävä betoni-, tiilija asfalttijäte

Rakennus- ja purkutoiminnan jäte sekä teollisuuden ja kaupan pakkausjäte

4.6

9

Toiminta-ajat
Rakentamisen aikana kiviaineksen louhintaa ja murskausta tehdään arkipäivisin. Kiviaineksen louhinnan ja murskauksen toiminta-ajat ovat kivenlouhimojen ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen (800/2010) mukaiset:
· murskaaminen arkipäivisin kello 7.00 - 22.00
· poraaminen arkipäivisin kello 7.00 - 21.00
· rikotus arkipäivisin kello 8.00 - 18.00
· räjäytykset arkipäivisin kello 8.00 - 18.00
· kuormaaminen ja kuljetus arkipäivisin kello 6.00 - 22.00
Räjäytyksiä tapahtuu arviolta 1-3 kertaa viikossa.
Jätteiden ja puun murskausta tehdään arkipäivisin klo 7.00 - 21.00 välisenä aikana. Jätteiden vastaanottoa ja käsiteltyjen jätteiden poiskuljetusta tehdään pääsääntöisesti arkisin klo 6.00 - 22.00
välisenä aikana. Biopolttoainetta kuljetetaan laitokselta asiakkaille lämmityskautena ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Lauantaisin materiaalien vastaanottoa tehdään klo 7.00 – 16.00
välisenä aikana tarvittaessa. Poikkeustapauksissa kuljetuksia on myös sunnuntaisin. Murskausta
suoritetaan keskimäärin 160 tuntia kuukaudessa.

4.7

Liittyminen muihin suunnitelmiin

4.7.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös tuli voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää maakunta-, yleis- ja asemakaavojen ohella. Tavoitteiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Tavoitteiden tarkoituksena on myös edistää
kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä turvata valtakunnallisten alueidenkäyttöratkaisujen tarkoituksenmukaista toteuttamista. Bioterminaalihanke edistää
valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita mahdollistamalla jätteiden hyödyntämisen materiaalina
mutta myös energiantuotannossa, sillä tavoitteissa on otettu esille muun muassa kiertotalous sekä
luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen. Hankkeella luodaan edellytyksiä bio- ja kiertotaloudelle
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sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. Terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön liittyvät tavoitteet on huomioitu hankesuunnittelussa siten, että melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja ei aiheutuisi tai haitat minimoidaan.
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille
herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys (esim. suojavyöhykkein), tai riskit hallitaan muulla tavoin.
4.7.2 Valtakunnalliset ja alueelliset jätehuoltotavoitteet sekä kiertotalous
EU:n jätestrategia ohjaa jäsenmaiden toimintaa jätehuollon alalla. Sen avulla pyritään ehkäisemään jätteiden syntymistä, edistämään jätteiden kierrätystä ja hyödyntämistä sekä lisäämään
luonnonvarojen käytön tehokkuutta. Tavoitteina on kaatopaikalle vietävän jätteen määrän vähentäminen, jätteiden kompostoinnin ja energiana hyödyntämisen lisääminen ja kierrätyksen lisääminen sekä parantaminen.
Kierrätyksestä kiertotalouteen – valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 on EU:n jätedirektiivin (2008/98/EY) edellyttämä strateginen suunnitelma jätehuollon sekä jätteen määrän ja
haitallisuuden vähentämisen valtakunnallisista tavoitteista ja toimenpiteistä. Suunnitelma sisältää
sekä jätehuoltosuunnitelman että jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisen suunnitelman.
Jätesuunnitelmaan on valittu neljä painopistealuetta: rakentamisen jätteet, biohajoavat jätteet,
yhdyskuntajätteet sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu. Painopistealueet on valittu, koska näissä
jätevirroissa on erityisiä haasteita jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisessä sekä kierrätyksen edistämisessä tulevan kuuden vuoden aikana. Asetetut tavoitteet ja toimenpiteet tähtäävät
jätemäärien kasvun hillitsemiseen ja kierrätyksen kasvuun sekä materiaalikiertojen turvallisuuteen.
Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmassa vuoteen 2020 on tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet
ryhmitelty kuuden painopisteen alle:
1) Rakentamisen materiaalitehokkuus-painopisteen lähtökohtana on ehkäistä jätteen syntyä ja
edistää materiaalitehokkuutta rakentamisessa sekä rakennusjätteen ja maa-ainesten hyödyntämistä.
2) Biohajoavat jätteet -painopisteen tavoitteena on ehkäistä biohajoavista jätteistä ja niiden
jätehuollosta aiheutuvia paikallisia ja ilmastoon vaikuttavia haittoja.
3) Yhdyskuntalietteiden hyödyntäminen joko maanparannuskäytössä tai energiana ml. jäteperäisen biokaasun tuotannon lisääminen.
4) Pilaantuneet maat -painopisteen käsittelyssä keskitytään pilaantuneen maaperän puhdistamisessa syntyneiden haitta-aineita sisältävien maa-ainesten hyödyntämiseen ja käsittelyyn.
5) Tuhkat ja kuonat –painopisteen tärkeimpänä tavoitteena on löytää toteuttamiskelpoisia keinoja tuhkien ja kuonien hyödyntämisen lisäämiseksi.
6) Poikkeuksellisessa tilanteessa, kuten öljy- tai kemikaalionnettomuuden yhteydessä voi syntyä erityisjärjestelyjä vaativia jätteitä, joiden käsittelymahdollisuuksia tulee kehittää.
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Jätteiden hyödyntäminen materiaaleina tarkoittaa niiden lajittelua syntypisteessä ja/tai keskitettyä
lajittelua ja käsittelyä. Jätelain (646/2011) mukaisesti jätteen osalta noudatetaan etusijajärjestystä, jolloin jäte pyritään ensisijaisesti valmistelemaan uudelleenkäyttöä varten ja toissijaisesti
kierrättämään. Mikäli kierrätys ei ole mahdollista, jäte hyödynnetään energiana. Jätteenkäsittelypalvelujen kehittämisessä merkittävä tekijä on kaatopaikka-asetus, jolla rajoitetaan orgaanisen
jätteen sijoittamista kaatopaikalle vuodesta 2016 lähtien. Käytännössä tämä merkitsee seuraavien
jätelajien kaatopaikkasijoituksen rajoittamista:
·
orgaaninen jäte,
·
yhdyskuntien sekajäte, erilliskerätyt jakeet ja käsittelyn rejekti,
·
rakennusjäte ja sen käsittelyn rejekti,
·
puhdistamoliete ja sen käsittelyjäte,
·
sekalainen puu-, muovi- ja kumijäte,
·
elintarviketeollisuuden orgaaninen jäte,
·
metsäteollisuuden orgaaninen jäte,
·
auto- ja sähkölaiteromun paloittamon rejekti sekä
·
tekstiilijäte.
Suunniteltu hanke toteuttaa useita valtakunnallisia ja alueellisia tavoitteita jätehuollon ja kiertotalouden osalta.

5.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
OSALLISTUMINEN

5.1

Arviointimenettely ja osapuolet

ARVIOINTIMENETTELY

JA

Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin perustuva menettely, jonka tarkoituksena on arvioida
hankkeiden ympäristövaikutukset päätöksenteon taustatiedoksi. Arviointimenettelyä sovelletaan
sellaisiin hankkeisiin, jotka etukäteisarvion mukaan voivat olla ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä. Vaikutusten arvioinnin lisäksi menettelyn tarkoituksena on selvittää mahdollisuudet haitallisten
vaikutusten vähentämiseen sekä turvata kansalaisten osallistumismahdollisuudet hankkeen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Lakia on tarkennettu asetuksella.
YVA–lainsäädäntö uudistui vuonna 2017 ja uusi YVA–laki ja YVA–asetus (YVA–laki 252/2017 ja
VNA 277/2017) tuli voimaan 16.5.2017. Kuitenkin vireillä olevat YVA–menettelyt, kuten tämä
hanke, käsitellään vanhan lain mukaisesti. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu täten ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain (YVA–laki, 468/1994) ja -asetuksen
(VNA 713/2006) mukaisessa laajuudessa.
Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus antoi 29.9.2016 päätöksen (UUDELY/6518/2016), jonka mukaan Circulation Oy:n hanke edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Hanke on pinta-alaltaan ja käsittelymääriltään sellainen, että se ei täytä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 713/2006 6§:n hankeluettelossa esitettyjä
ehtoja. Ympäristövaikutusten arviointimenettely on tarpeen yksittäistapausharkinnan perusteella.
Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, että Circulation Oy:n hanke todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan YVA-asetuksen 6 §:n hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa hankkeesta vastaava on Circulation Oy. Ympäristövaikutusten
arvioinnin laatii Circulation Oy:n toimeksiannosta Ramboll Finland Oy. Hankkeesta vastaava ja YVAkonsultti muodostavat YVA-suunnitteluryhmän.
Yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (Uudenmaan
ELY-keskus).
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Ympäristövaikutusten arviointityötä ohjaamaan on perustettu ohjausryhmä. Siihen kutsuttiin
edustajat seuraavilta tahoilta:
· Uudenmaan ELY-keskus
· Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskus
· Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
· Espoon kaupunkisuunnittelukeskus
· Espoon kaupungin ympäristökeskus
· Etelä-Suomen aluehallintovirasto
· Uudenmaan liitto
Ohjausryhmään kutsutuista tahoista Uudenmaan maakuntaliitto ilmoitti, ettei osallistu ohjausryhmään.
Ohjausryhmän kokouksiin osallistuvat lisäksi suunnitteluryhmä ja yhteysviranomainen. Ensimmäinen ohjausryhmän kokous järjestettiin 2.2.2017 ja siellä käsiteltiin arviointiohjelmaluonnosta. Toinen ohjausryhmän kokous pidettiin 13.2.2019 ja siellä käsiteltiin arvioinnin alustavia tuloksia. Ohjausryhmän kommentit on otettu huomioon arviointityössä.
5.2

Arviointimenettelyn eteneminen ja aikataulu
Arviointimenettely sisältää arviointiohjelmavaiheen ja arviointiselostusvaiheen. Arviointiohjelmaan
kootaan tiedot hankkeesta, arvioitavista vaihtoehdoista, päästöistä ja sijoituspaikan ympäristöstä.
Lisäksi kuvataan sekä suunnitelmat ja menetelmät ympäristövaikutusten selvittämiseksi sekä osallistumisen ja tiedottamisen järjestäminen.
Varsinainen ympäristövaikutusten arviointityö tehdään arviointiselostusvaiheessa arviointiohjelman perusteella ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto huomioiden. Ympäristövaikutusten
arviointiselostuksessa esitetään arvioinnin tulokset, vaihtoehtojen vertailu, toteuttamiskelpoisuus
sekä haitallisten vaikutusten ehkäisemistoimenpiteet. Arvioinnissa huomioidaan myös hankkeen
myönteiset vaikutukset. Arvioinnin tulokset kootaan arviointiselostukseen (YVA-selostukseen). Yhteysviranomainen antaa arviointiselostuksen perusteella lausunnoin YVA-menettelyn riittävyydestä
ja mahdollisista jatkoselvitystarpeista. YVA-selostus ja siitä saatava yhteysviranomaisen lausunto
liitetään hankkeen ympäristölupahakemukseen ja huomioidaan päätöksenteossa.
Tämän hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyi virallisesti 2.5.2017, jolloin
arviointiohjelma jätettiin yhteysviranomaiselle. Kuulutus arviointiohjelmasta ja arviointiohjelma
hankkeen vaikutusten arvioinnista olivat nähtävillä 15.5.–13.7.2017 Espoon kaupungin ympäristökeskuksessa, Nurmijärven kunnan kirjaamossa ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa. Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa arviointiohjelmasta 11.8.2017 (liite 1).
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on tehty arviointiohjelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta ja tulokset on koottu tähän arviointiselostukseen. Arviointiselostuksessa on tarkennettu myös nykytilaa koskevia tietoja ja hankkeen suunnitelmia. Tämä arviointiselostus toimitetaan yhteysviranomaiselle, joka kuuluttaa siitä ja pyytää lausunnot eri tahoilta arviointiohjelmavaiheen tapaan. Myös kansalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä arviointiselostuksesta. Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika esitetään yhteysviranomaisen kuulutuksessa.
Arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen antaa lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä kahden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja
mielipiteiden jättämiseen annetun määräajan päättymisestä arviolta loppuvuodesta 2019.
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Toukokuu
2017

Toukokuusyyskuu

• Arviointimenettelyn käynnistyminen
• Hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle

•
•
•
•

Kuuleminen
Yhteysviranomainen asettaa arviointiohjelman nähtäville (1 - 2 kk)
Lausunnot keskeisiltä viranomaistahoilta (1 kk)
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta (1 – 2 kk)

2017

Lokakuu
2017kesäkuu

• Arviointiselostus
• Hankkeesta vastaava arvioi ympäristövaikutukset ja toimittaa
arviointiselostuksen yhteysviranomaiselle

2019

Elokuusyyskuu

• Kuuleminen
• Yhteysviranomainen asettaa arviointiselostuksen nähtäville (1 - 2 kk)
• Lausunnot keskeisiltä viranomaistahoilta (1 kk)

2019

Joulukuu

• Arviointimenettelyn päättyminen
• Yhteysviranomainen antaa lausunnon arviointiselostuksesta (2 kk)

2019

Kuva 5-1. Arviointimenettelyn vaiheet ja arvioitu aikataulu.

5.3

Osallistuminen ja vuorovaikutus
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne, joiden oloihin tai etuihin
hanke saattaa vaikuttaa. Tällaisia voivat olla yksityiset henkilöt, yhteisöt tai esimerkiksi säätiöt.
Ihmisten tavoitteet ja mielipiteet ovat arviointimenettelyn kannalta tärkeitä ja ne pyritään ottamaan huomioon arviointityössä. Keskenään ristiriitaiset tavoitteet voidaan siten nostaa suunnittelussa esille niin, että kaikki näkemykset voidaan ottaa huomioon hanketta koskevassa päätöksenteossa.
YVA-menettelyn aikana hankkeesta järjestetään kaksi yleisötilaisuutta. Ensimmäinen tilaisuus pidettiin 23.5.2017, jolloin esiteltiin ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa. Toinen tilaisuus pidetään arviointiselostuksen valmistuttua ja tilaisuudessa esitetään arvioinnin tuloksia. Yleisötilaisuuksista tiedottaminen tapahtuu yhteysviranomaisen kuulutusten yhteydessä. Tilaisuuksissa yleisöllä
on mahdollisuus keskustella viranomaisten ja hankkeesta vastaavan sekä YVA-konsultin kanssa ja
esittää omia näkemyksiä muodostuvista vaikutuksista. Tilaisuuksissa yleisön esittämät toiveet ja
ongelmat kirjataan muistiin ja ne pyritään ottamaan huomioon vaikutusten arvioinneissa ja jatkoselvityksissä. Arviointiohjelmasta ja arviointiselostuksesta on mahdollista jättää myös kirjallisia
mielipiteitä yhteysviranomaiselle ohjelman ja selostuksen nähtävillä oloaikoina.
Hankkeen aikana järjestettiin työpajatilaisuus lähialueen asukkailla syyskuussa 2017. Tilaisuudessa kerättiin asukkailta ja muilta alueella toimivilta tietoa alueen nykytilanteesta ja hankkeen
mahdollisista vaikutuksista vaikutusarvioinnin lähtötiedoksi. Työpajamuistio on arviointiselostuksen liitteenä 2. Työpajassa asukkailta nousi esille tarve päästä tutustumaan Circulationin toimintaan, ja marraskuussa 2017 lähialueen asukkaille järjestettiin mahdollisuus vierailla hankkeesta
vastaavan Circulation Oy:n nykyisessä toimipisteessä Vantaan Viinikanmetsässä.
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Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana YVA-konsultti on ylläpitänyt postituslistaa, jonka
kautta on tiedotettu hankkeen etenemisestä. Hankealueen lähiympäristön kiinteistönomistajille lähetettiin myös tiedotteet hankkeeseen ja aikatauluun liittyen toukokuussa 2018 ja joulukuussa
2018.
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OSA II: YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
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6.

ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT

6.1

Arvioitavat ympäristövaikutukset
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen vaikutukset YVA-lain ja -asetuksen edellyttämässä laajuudessa. Laissa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan
aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia:
· väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen;
· maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin sekä näiden keskinäisiin
vuorovaikutussuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen;
· yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön; sekä
· luonnonvarojen hyödyntämiseen.
Arvioitavat vaikutukset tarkennetaan jokaisessa YVA-menettelyssä hankekohtaisesti. Tämän hankkeen kohdalla arvioinnin pääpaino kohdistui toiminnasta aiheutuvien päästöjen (ilmapäästöt, melu,
vesipäästöt) ja liikennevaikutusten arviointiin.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioitavan hankkeen ympäristövaikutuksia tarkasteltiin sen
koko elinkaaren ajalta ottaen huomioon rakentamisen ja toiminnan aikaiset vaikutukset.

6.2

Tarkastelualueen rajaus
Tarkastelualueen laajuus riippuu arvioitavasta ympäristövaikutuksesta. Tarkastelualue on pyritty
määrittelemään niin suureksi, ettei merkityksellisiä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän
alueen ulkopuolella.
Arviointiohjelmassa esitettiin alustavaksi vaikutusten tarkastelualueeksi hankealueen lähiympäristön ulottuen noin 1-2 km etäisyydellä hankealueesta. Tarkastelualueen laajuus riippuu tarkasteltavasta ympäristövaikutuksesta. Hankkeen välittömät vaikutukset, kuten maaperä- ja kasvillisuusvaikutukset, sekä melu ja pöly kohdistuvat hankealueen lähiympäristöön. Vaikutusten arvioidaan
suurelta osin rajautuvan alueelle, joka käsittää hankkeen toiminnasta aiheutuvat melu- ja ilmapäästövaikutukset.
Hankkeen liikennevaikutuksia tarkastellaan hankealueen lähiteiden kannalta aina Klaukkalantielle
ja Vihdintielle asti. Hankekokonaisuuden vaikutusalue on laajimmillaan pääkaupunkiseudun tieverkosto, jolta arvioidaan kuljetettavan raaka-aineita toiminta-alueelle sekä valmiita tuotteita käyttökohteisiin. Päätieverkolla näiden kuljetusten vaikutukset sulautuvat muun liikenteen sekaan.
Vaikutusalueet tarkennettiin arviointityön edetessä aikana erikseen kunkin vaikutuksen osalta ja
on esitetty tarkemmin kunkin vaikutusarvioinnin yhteydessä.
Yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioitiin erityisesti hankealueen ympäristössä sijaitsevat muut
toiminnot, kuten Lahnuksen ampumarata. Yhteisvaikutuksia voi muodostua mm. meluun, liikenteeseen ja ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyen.
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Kuva 6-1. Tarkastellun lähivaikutusalueen rajaus. Vaikutusalueen laajuus on kuvattu tarkemmin kunkin
vaikutustyypin yhteydessä.

6.3

Hankkeen elinkaari
Hankkeen vaikutukset arvioitiin koko hankkeen elinkaaren ajalta seuraavasti.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Laitosalueen louhinta ja kiven murskaaminen kestää noin 1-2 vuotta ja muu rakentaminen kestää
noin 10 vuotta. Rakentamisen aikaisia vaikutuksia ovat mm. vaikutukset kasvillisuus- ja luontotyyppeihin, pintavesivaikutukset sekä rakennustöihin liittyvä melu, pöly ja liikenne.
Arvioinnissa huomioitiin, että rakentaminen ja varsinainen toiminta ovat käynnissä osittain samaan
aikaan, sillä muualta tuotavaa aineista hyödynnetään alueen rakentamisessa.
Toiminnan aikaiset vaikutukset
Laitosalueen toimintavaiheessa alueella otetaan vastaan, käsitellään sekä välivarastoidaan jatkojalostamista varten erilaisia materiaaleja. Toiminnan aikaisia vaikutuksia ovat mm. materiaalien
kuljetuksesta aiheutuva liikenne, käsittelystä vastaavien työkoneiden melu ja käsiteltävistä materiaaleista muodostuva haju.
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Toiminnan päättymisen aikaiset vaikutukset
Toiminnan arvioidaan jatkuvan rakentamistoiminta huomioiden noin 30 vuoden ajan. Jätteidenkäsittelytoiminnan päätyttyä alueen jatkokäyttö riippuu mm. ympäröivän maankäytön muutoksista.
6.4

Merkittävyyden arviointi
Vaikutusten merkittävyyttä arvioitiin vaikutuksen keston, alueellisen laajuuden ja vaikutuksen ympäristössä aiheuttaman muutoksen voimakkuuden suhteen. Merkittävyyteen vaikuttaa myös vaikutuskohteen herkkyys. Vaikutuksen kokonaismerkittävyys saadaan edellä mainittujen tekijöiden
summana. Merkittävyyden arviointi tehtiin vaikutuksittain. Mahdollisissa poikkeustilanteissa aiheutuvien päästöjen vaikutusten merkittävyyttä arvioitiin päästökohteen herkkyyden perusteella,
koska päästön suuruus voi vaihdella eri poikkeustilanteissa huomattavasti ja siten vaikutuksen
kestoon, laajuuteen ja muutoksen voimakkuuteen liittyy merkittävää epävarmuutta.

Vaikutuskohteen herkkyys

Muutoksen suuruus
Suuri
kielteinen

Keskisuuri
kielteinen

Pieni
kielteinen

Ei
vaikutusta

Pieni myönteinen

Keskisuuri
myönteinen

Suuri
myönteinen

Vähäinen

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen

Ei
vaikutusta

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

Kohtalainen

Suuri

Kohtalainen

Vähäinen

Ei
vaikutusta

Vähäinen

Kohtalainen

Suuri

Suuri

Suuri

Suuri

Kohtalainen

Ei
vaikutusta

Kohtalainen

Suuri

Suuri

Kuva 6-1. Merkittävyyden arviointi. Väreillä kuvataan vaikutusarvioinnin kielteistä tai myönteistä merkittävyyttä, joka on saatu ristiintaulukoimalla vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruus.

6.5

Arviointiohjelma ja yhteysviranomaisen lausunto
Yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan ELY-keskus antoi lausunnon (Dnro UUDELY/6518/2016)
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 11.8.2017. Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta oli nähtävillä samoissa paikoissa kuin arviointiohjelmakin. Lausunnossa kerrotaan miltä osin YVA-ohjelmassa esitettyä arviointisuunnitelmaa on täydennettävä. Lausunnossa on esitetty myös eri tahoilta tulleet lausunnot ja mielipiteet arviointiohjelmasta. Yhteysviranomaisen lausunto on liitteenä 1.
Hankkeen ympäristövaikutukset arvioitiin arviointiohjelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen
lausunnon perusteella. Yhteysviranomaisen esille tuomat asiat ja niiden huomioon ottaminen YVAselostuksessa sekä mahdollinen viittaus asianomaiseen kohtaan YVA-selostuksessa on esitetty
oheisessa taulukossa 6-1.
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Taulukko 6-1. Yhteenveto YVA-ohjelmasta annetusta yhteysviranomaisenlausunnosta sekä muista viranomaislausunnoista ja lausuntojen huomiointi arviointityössä.

Lausunnon kohta

Huomiointi arviointityössä

Vaihtoehdot
1. Vaihtoehdon 1:n muokkaaminen sellaiseksi,
että se on nykyisen lainsäädännön (asetus
800/2010) mukaan toteuttamiskelpoinen

Vaihtoehdon VE1 toteuttaminen vaatii asemakaa-

Hankekuvaus
2. Louhintamäärät hankkeen eri toteutusvaiheissa
sekä arvio alueen rakentamiseen käytettävän
ja poiskuljetettavan louheen osuuksista

Louhintamäärät vaihtoehdoissa VE1 ja VE5 on esi-

van, jonka laadinta voidaan aloittaa tämän hankkeen osalta YVA-menettelyn päättymisen jälkeen.

tetty kohdassa 4.2.2. Louhetta voidaan käyttää alueen rakentamisessa, mutta ensisijaisesti käytetään
jätemateriaaleja, kuten betonimursketta.

3.

4.

Tulee kuvata rakentamisen aikaisen betoni- ja
tiilijätteen käsittelymäärien jakautuminen esitetyn 10 vuoden ajalle
Suunnitellut käsittelyhallit sekä hevosen lannan
ulkovarastoalueet tulee kuvata

Rakentamisen vaiheistusta on kuvattu kohdassa
4.2.1 ja käsittelymääriä taulukossa 4-1.
Käsittelyhallit on kuvattu vaihtoehtokuvausten yhteydessä luvussa 3. Hevosen kuivikelantaa ei varastoida ulkona.

5.

Hankealueen mitat sekä Muraus-asetuksen
edellyttämät suojavyöhykkeet lähimpien asuntojen osalta

Muraus-asetuksen mukainen suojavyöhyke on esitetty kartalla lähimpien asuntojen osalta kohdassa
27.4.

Vaikutusalueen rajaus
6. Vaikutusaluekarttaan lähivaikutusalueen lisäksi
myös muut tarkasteltavat vaikutusalueet, erityisesti liikenne-, ja vesistövaikutukset sekä
vaikutukset maankäyttöön
Melu ja tärinä
7. Meluselvitys tulee päivittää ja tarkentaa
YVA:ssa esitettyjä hankevaihtoehtoja vastaavaksi
8. Melulaskennat tulee tehdä sekä toiminnan että
rakentamisen aikaisesta melusta meluntorjunnalla ja ilman
9. Liikenteen melu tulee mallintaa niin kauas hankealueelta, että sen vaikutus kyseessä olevien
väylien melupäästöön jää alle 1 dB
10. Arvioitava yhteismelu (tie- ja lentoliikenne, ampumarata) hankkeen kanssa
11. Rakentamisen ja toiminnan eri vaiheissa käytettävät meluntorjuntatoimet, niiden sijainti ja
korkeudet sekä vaikutus melun leviämiseen.
12. Meluesteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon niiden maisemavaikutukset ja arvioida toteutuskelpoisuus hankkeen eri vaiheissa
13. Tärinävaikutuksia tulee mahdollisuuksien mukaan tarkastella kohdekohtaisesti (esim. meluvallit, kaivot)
Pintavedet
14. Rakentamisen ja toiminnan vaikutukset tulee
arvioida Lepsämänjokeen asti vesistön kuormituksen, veden laadun, eliöstövaikutusten sekä
hydrologian osalta
15. Vaikutuksia tulee tarkastella ravinnekuormituksen, kiintoainekuormituksen, hygieenisen kuormituksen sekä happea kuluttavan orgaanisen
aineksen kuormituksen osalta erilaisissa hydrologisissa olosuhteissa, ääriolosuhteet mukaan
lukien.
16. Myös uomien mahdollinen liettyminen tai muu
muuttuminen tulee arvioida.
17. Hyödynnettävän betonimurskeen vaikutukset
pinta- ja pohjavesiin on arvioitava tarkastellen
suotovesien laatua, kulkeutumista ja vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin sekä käsittelymenetelmien tehoa.
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Vaikutusalue on kuvattu kunkin arvioidun osa-alueen yhteydessä.

Meluselvitys on päivitetty ja esitetty liitteessä 6.

Huomioitu meluselvityksessä liitteessä 6.

Liikenteen melua on arvioitu kohdassa 16.4.2.

Yhteismelua on arvioitu kohdassa 16.4.
Huomioitu arvioinnissa.

Huomioitu maisemavaikutusten arvioinnissa.

Huomioitu tärinävaikutusten arvioinnissa.

Huomioitu pintavesiarvioinnissa.

Huomioitu pintavesiarvioinnissa.

Huomioitu pintavesiarvioinnissa.
Huomioitu pintavesiarvioinnissa.

18. YVA-selostuksessa tulee arvioida, vaarantaako
hanke alueen koillispuolella sijaitseva noron
luonnontilan
19. Virtavesikalaston koostumuksen selvittäminen
sähkökoekalastuksella Vanhamyllynkosken ja
Mustakosken virtapaikoissa ennen arviointiselostuksen laatimista
Maa- ja kallioperä, pohjavesi
20. Selvitettävä lähivaikutusalueen talousvesikaivojen sijainti, käyttö ja nykyinen vedenlaatu, kaivokortit
21. Vaikutukset talousvesikaivojen veden laatuun
ja riittävyyteen tulee selvittää
22. Esitys vedensaannin turvaamiseksi, jos kaivojen käyttö toiminnan vuoksi estyisi

Huomioitu pintavesiarvioinnissa.

Lepsämänjoella on tehty virtavesikalastoselvitys
vuonna 2017 (Ramboll). Selvitys on esitetty selostuksen liitteenä 4.
Kaivokartoitus on tehty syksyllä 2017 noin 500
metrin säteellä hankealueesta (Ramboll 2017).
Huomioitu pohjavesiarvioinnissa.
Vedensaannin turvaamisen toimenpiteinä ovat uuden porakaivon toteuttaminen tai talouden liittäminen vesijohtoverkostoon. Lähin verkosto sijaitsee
Harjulanrannan alueella.

23. Tulee selvittää alueen energiakaivot ja arvioida
hankkeen vaikutukset niihin

Energiakaivot selvitettiin talousvesikaivokartoituksen yhteydessä (Ramboll 2017). Vaikutukset on arvioitu tärinän yhteydessä kohdassa 17.4.2.

24. Kallioperän heikkousvyöhykkeiden arviointi

Kallioperän heikkousvyöhykkeiden arviointi on tehty
karttatarkasteluna ja esitetty kallioperäkartassa
(Kuva 7-2).

Ilmanlaatu
25. Arvioitava rakentamisen ja toiminnan aikaiset
pölyvaikutukset sekä torjuntatoimenpiteiden
vaikutukset pölyhaittoihin.
26. Pölyvaikutukset on tarvittaessa mallinnettava.

Huomioitu ilmanlaatuvaikutusten arvioinnin yhteydessä kohdassa 18.4.
Pölypäästöt on mallinnettu ja mallinnuksen tulokset
on esitetty kohdassa 18.4 ja mallinnusraportti liitteessä 7.

27. Tulee arvioida hevosenlannan ja elintarvikepakkauksien käsittelystä aiheutuvat hajuvaikutukset
Luontovaikutukset
28. Luontovaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon ekologiset yhteydet ja niiden säilyminen
29. Lepsämänjokeen ja Vantaanjokeen kohdistuva
kuormitus tulee selvittää ja arvioida siitä aiheutuvat vaikutukset jokieliöstölle
30. Jos Lepsämänjokeen kohdistuvan kuormituksen
arvioidaan lisääntyvän, tulee vuollejoki simpukan esiintyminen selvittää sillä jokijaksolla, johon kuormitus ensisijaisesti kohdistuu
Maisema, maankäyttö ja yhdyskuntarakenne
31. Vaikutukset maisemaan tulee arvioida etenkin
lähimpien, hankealuetta korkeammalla olevien
asuinrakennusten suhteen
32. Arvioitava miten hankevaihtoehdot toteuttavat
24.5.2017 hyväksytyn maakuntakaavan merkintöjä ja määräyksiä
33. Arvioitava vaikutukset voimassa olevien yleisja asemakaavojen toteutumisen edellytyksiin,
joita hanke ei saa estää
34. Tarkennettava käsittelyhallien mitoitusta Nurmijärven kunnan kanssa sekä arvioitava, edellyttävätkö rakennukset asemakaavan laatimista

Huomioitu ilmanlaatuvaikutusten arvioinnin yhteydessä kohdassa 18.4.

Huomioitu luontovaikutusten arvioinnissa.
Huomioitu vesielistövaikutusten arvioinnissa.

Lepsämänjoella on tehty suursimpukkaselvitys (Alleco 2018, liite 5), jonka tulokset on huomioitu
tässä selostuksessa.
Huomioitu maisemavaikutusten arvioinnissa.

Huomioitu maankäytön vaikutusten arvioinnissa.

Huomioitu maankäytön vaikutusten arvioinnissa.

Käsittelyhallien mitoitus on esitetty vaihtoehtokuvausten yhteydessä luvussa 3. Hankkeeseen suunniteltujen melko suurien käsittelyhallien rakentaminen (vaihtoehdoissa VE1 ja VE2) tulee Nurmijärven
kunnan lausunnon mukaan perustua asemakaavaan, jolloin hankkeen toteuttaminen edellyttää
asemakaavan laatimista alueelle. Vaihtoehdoissa
VE3-VE5 rakennetaan yksi käsittelyhalli, joiden rakentamisen tarpeen asemakaavalla ratkaisee Nurmijärven kunta.
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Liikenne
35. Liikennevaikutuksia ja liikenneverkon parantamistarpeita tulee arvioida riittävän laajasti,
myös Espoon puolelta
36. Tulee ottaa huomioon kuljetusmäärät, -ajat ja
kuljetusten suuntautuminen.
37. Kuljetusten osalta tulee kuvata, käytetäänkö
esim. betoni- ja tiilijätteen tuomiseen ja kivilouheen poiskuljetukseen samoja ajoneuvoja,
mikä pienentäisi kuljetusten kokonaismäärää.

Huomioitu liikennevaikutusten arvioinnissa.

Huomioitu liikennevaikutusten arvioinnissa.
Liikennemäärät on arvioitu ns. maksimitilanteen
mukaan, jolloin kuljetukset ovat toiseen suuntaan
tyhjiä. Käytännössä kuljetuskalusto pyritään saamaan maksimikäyttöön, jolloin kuljetusten määrää
saadaan vähennettyä.

38. Tulee kiinnittää erityistä huomiota raskaan liikenteen vaikutuksiin kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen
39. On arvioitava myös vaihtoehtoa, jossa liikenneyhteys kulkee kokonaan Nurmijärven kunnan
alueella
Haittojen ehkäisy ja seuranta
40. Kuvattava riittävän yksityiskohtaisesti hankkeesta aiheutuvien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi suunnitellut toimenpiteet sekä niiden toteutus
41. Lieventämistoimien suunnittelussa tulee ottaa
huomioon vaikutusten maksimitilanteet (esim.
tärinän osalta suurimmat mahdolliset panoskoot) sekä asutuksen, luonnonsuojelualueen ja Lepsämänjoen läheisyys.
42. Kivelän luonnonsuojelualueen vastaiselle sivulle
on tarpeen suunnitella suojausta haitallisten
vaikutusten lieventämiseksi.
43. Hulevesivaikutusten lieventämiseksi tulee arvioida laskeutusaltaiden lisäksi muiden käsittelytoimenpiteiden tarve alueelta tulevien vesien
määrä ja laatu huomioiden.
Lannan varastoinnista aiheutuvia hulevesiä ei
saa johtaa käsittelemättöminä tai pelkkien laskeutusaltaiden kautta vesistöön
Vaikutusten seuranta
44. Vesistövaikutusten tarkkailun osalta on syytä
selvittää mahdollisuudet yhdistää seuranta olemassa oleviin yhteistarkkailuihin
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Huomioitu liikennevaikutusten arvioinnissa.

Huomioitu liikennevaikutusten arvioinnissa.

Haitallisten vaikutusten ehkäisemistä ja lieventämistä on kuvattu kunkin vaikutusosa-alueen yhteydessä ja lisäksi luvussa 25.
Haitallisten vaikutusten ehkäisemistä ja lieventämistä on kuvattu kunkin vaikutusosa-alueen yhteydessä ja lisäksi luvussa 25.
Kivelän luonnonsuojelualueen vastaiselle sivulle on
suunniteltu meluvalli.
Alueelle on tehty hulevesien käsittelyn yleissuunnitelma (Ramboll 2018). Hulevesien johtamista on
kuvattu kohdassa 4.4. Hevosen kuivikelantaa varastoidaan ja käsitellään hallissa, jonka vedet johdetaan umpisäiliöön.

Vaikutusten tarkkailun yhdistäminen Vantaanjoen
yhteistarkkailuun selvitetään lupavaiheessa.

7.

MAA- JA KALLIOPERÄ SEKÄ POHJAVESI

7.1

Vaikutusten muodostuminen
Suoria maa- ja kallioperävaikutuksia syntyy erityisesti rakentamisen aikana. Rakentamisen aikana
alueen maanpinnanmuodot muuttuvat ja maaperään syntyy vaikutuksia maanrakennustöistä. Rakentamisvaiheessa rakentamattomilta alueilta poistetaan maa-aineksia ja osalla alueesta louhitaan
kalliota (VE1, VE4 ja VE5).
Vaikutuksia maaperään ja pohjaveteen voi aiheutua toiminnan aikana, mikäli alueen pintarakenteissa käytettävästä tai toiminnan aikana alueella käsiteltävästä hyötymateriaalista liukenee haittaaineita maaperään. Rakentamisen aikana alueella liikkuvista työkoneista voi poikkeus- tai onnettomuustilanteissa vuotaa esimerkiksi öljyä maaperään, joten työkoneiden käsittelyyn suositellaan
erityistä huolellisuutta rakentamisvaiheessa.
Pohjavesivaikutukset voivat kohdistua pohjaveden määrään ja laatuun. Kun louhitut kallioalueet
päällystetään tiiviillä kenttärakenteilla, kalliopohjaveden muodostuminen estyy päällystetyllä alueella. Toiminnan aikana on vain vähän sellaisia toimintoja, jotka voisivat vaikuttaa pohjaveden
laatuun.

7.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Arvio hankkeen vaikutuksista on tehty asiantuntija-arviona. Vaikutusten arviointi toteutettiin karttatarkastelun, Ympäristöhallinnon avointen ympäristötietojärjestelmien sekä hankealueella ja sen
läheisyydessä tehtyjen tutkimusten perusteella. Arvioinnissa hyödynnetään myös vuonna 2017
laadittua kaivokartoitusta (Ramboll 2017) sekä vuonna 2018 laadittua riskinarviointia (Ramboll
2018).

7.3

Nykytila
Alueella tehtyjen geoteknisten maaperätutkimusten perusteella maan pintakerroksessa on kuivakuorisavi, jonka alla on pehmeää savea. Savikerroksen paksuus on useita metrejä. Savikerroksen
alla ohut silttinen kerros, jonka alla on hiekasta ja moreenista koostuva kerros ennen kalliota.
Alueella on paikoin myös kalliomaata ja kalliopaljastumia. Hankealueen länsiosassa Kiiankallion
alueella on kalliomäkien välissä pienialainen räme. Karttatarkastelun perusteella hankealueen lävitse, kalliomäkien välissä kulkee pohjois-eteläsuuntainen kallioperän heikkousvyöhyke (Kuva
7-1). Hankealueen kallioperä on graniittia ja kvartsi-granodioriittia. Myös granitoidin ja granodioriitin vaihettumisvyöhykkeellä voi olla jonkinasteinen kallioperän heikkousvyöhyke. Alueen maaperää
tai kallioperää ei ole luokiteltu geologisesti arvokkaaksi.
Hankealue ei sijaitse ympäristöhallinnon luokittelemalla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue
(Lahnus, 01049 04, 1-luokka) sijaitsee hankealueesta noin kaksi kilometriä etelään. Lepsämän
(0154302) 1-luokan pohjavesialue sijaitsee hankealueesta noin kolme kilometriä pohjoiseen.
Maaperä hankealueella on heikosti vettä johtavaa. Hankealueella muodostuva pohjavesi purkautuu
alueen ojiin ja hankealueen pohjoispuolella virtaavaan Lepsämänjokeen.
Hankealueen lähialueen kaivot (noin 500 m etäisyydellä) on kartoitettu vuonna 2017. Kyselyitä
lähetettiin 23 kappaletta ja vastauksia saatiin 17 kappaletta (vastausprosentti 74 %). Kyselyn palauttaneista kiinteistön omistajista 15 ilmoitti, että kiinteistöllä sijaitsee ainakin yksi kaivo.

40

Kuva 7-1. Maaperäkartta (GTK).
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Kuva 7-2. Alueen kallioperä (GTK:n aineistoa) sekä karttatarkastelun perusteella tulkittu kallioperän heikkousvyöhyke.

Vaikutuskohteen herkkyys
Maa- ja kallioperän herkkyyttä on arvioitu geologisten ominaisuuksien, luonnontilaisuuden ja maisemallisen arvon perusteella. Maa- ja kallioperän herkkyyteen vaikuttavat geologiset muodostumat, esimerkiksi hiidenkirnut tai harjumuodostumat. Kriteerit ovat suuntaa antavia ja lopullinen
herkkyys määritellään niiden muodostaman kokonaisuuden perusteella.
Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten suuruutta on arvioitu liitteen 3 mukaisella luokittelulla. Arvioinnissa on huomioitu hankkeen elinkaaren (rakentaminen, toiminta, toiminnan päättyminen) aikaisten maa- ja kallioperämuutosten laajuus. Maa- ja kallioperä alueella arvioidaan herkkyydeltään vähäiseksi, sillä alueella ei ole erityistä geologista arvoa ja alueen maaperä on suurelta
osin muokattua.
Pohjaveden herkkyyttä on arvioitu liitteen 3 mukaisesti mm. sen perusteella, sijaitseeko hankealue
luokiteltujen pohjavesialueiden läheisyydessä, sekä maaperän vedenjohtavuuden ja pohjaveden
käytön perusteella. Hankealueen ja sen ympäristön pohjaveden herkkyys on arvioitu vähäiseksi.
Hankealueelta lähin pohjavesialue sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä, eikä hankealueella
muodostu merkittäviä määriä pohjavettä. Hankealuetta peittää vettä heikosti johtava savikerros.
Alueen merkitys yhteiskunnan vedenhankinnalle on vähäinen, mutta hankealueen läheisyydessä
sijaitsee talousvesikäytössä olevia yksityisiä porakaivoja.
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7.4

Vaikutukset

7.4.1 VE0
Vaihtoehdossa VE0 hanke jätetään toteuttamatta, eikä vaikutuksia alueen maa- ja kallioperään tai
pohjaveteen synny.
7.4.2 VE1, VE2, VE3, VE4 ja VE5
Kallioperä
Rakentamisen aikana kallioperään kohdistuu suoria vaikutuksia louhinnan vuoksi vaihtoehdoissa
VE1, VE4 ja VE5. Vaihtoehdossa VE1 kalliota on tarkoitus louhia 500 000 m 3 5 ha alueelta ja vaihtoehdoissa VE4 ja VE5 100 000 m3 1,4 ha alueelta. Vaikutukset kallioperään ovat paikallisia ja
pysyviä.
Vaihtoehdoissa VE2 ja VE3 kallioperään ei kohdistu vaikutuksia, sillä kyseisten vaihtoehtojen toteutus ei edellytä louhintaa.
Kallioperävaikutuksia ei synny erikseen toiminnan aikana, vaan rakentamisen aikana syntyneet
vaikutukset ovat pysyviä.
Maaperä
Rakentamisen yhteydessä kaikissa hankevaihtoehdoissa maaperään syntyy suoria paikallisia vaikutuksia, kun alueen pintamaita poistetaan ja maanpintaa tasataan ja kenttärakenteita rakennetaan. Rakentamisen aikaiset vaikutukset maaperään ovat pysyviä, eivätkä ne kohdistu hankealueen ulkopuolelle. Vaihtoehdossa VE1 suorat maaperävaikutukset ovat suurimmat ja vaihtoehdossa
VE5 pienimmät toiminta-alueen koon mukaan.
Alueen pintarakenteissa ja meluvalleissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan alueelta louhittavaa kalliota sekä poistettavia pintamaita. Kenttärakenteen tasauksessa on tarkoitus hyödyntää
myös betoni-, tiili- ja asfalttijätettä. Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen haitattomuus varmistetaan asetuksen 591/2006 (muutos 403/2009) mukaisella laadunvarmistusjärjestelmällä. Kenttärakenteissa
hyödynnettävistä materiaaleista ei pääse liukenemaan mahdollisia haitta-aineita maaperään, sillä
alueella syntyvät hulevedet viemäröidään, käsitellään ja johdetaan pois alueelta.
Toiminnan aikana hankealueella käsitellään ja varastoidaan mm. puhtaita puumateriaaleja, rakennusjätettä ja hevosen kuivikelantaa. Siirtokuormausasemalla käsitellään kaupan ja teollisuuden
jätteitä sekä rakennus- ja purkujätteitä. Alueella käsiteltävistä materiaaleista ei pääse liukenemaan
haitta-aineita maaperään, sillä vajovedet eivät pääse huuhtelemaan kenttärakenteita, kun alueella
syntyvät hulevedet viemäröidään, käsitellään ja johdetaan pois alueelta.
Pohjavesi
Hankealueella ei nykytilassa muodostu merkittäviä määriä pohjavettä, sillä hankealue on pääosin
paksuhkon savikerroksen peitossa ja osin kalliomaata. Kalliopohjavettä muodostuu kuitenkin jonkin verran alueilla, missä kallio on paljastuneena. Vaihtoehtojen VE1, VE4 ja VE5 toteuttaminen
edellyttää kallion louhintaa. Toiminnan aikana louhittu alue päällystetään tiiviillä rakenteilla ja hulevedet johdetaan pois hankealueelta, mikä estää kalliopohjaveden muodostumista. Kalliopohjaveden muodostumisen vähenemisellä voi olla vähäistä vaikutusta talousvesikäytössä olevien porakaivojen antoisuuteen. Vaihtoehdoissa VE4 ja VE5 vaikutuksen suuruus on kuitenkin vaihtoehtoa
VE1 pienempi, sillä myös louhittava alue on vaihtoehdoissa VE4 ja VE5 huomattavasti pienempi.
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Hankealue asfaltoidaan ja hulevedet kerätään ja ohjataan pintavaluntana tasausaltaaseen, josta
ne ohjataan edelleen ojaan. Näin ollen alueella ei muodostu suotovesiä, jotka voisivat kulkeutua
kalliopohjaveteen. Lisäksi hankealue on suurelta osin paksun, heikosti vettä johtavan savikerroksen peitossa, mikä osaltaan estää mahdollisten pintarakenteista liukenevien haitta-aineiden kulkeutumisen kalliopohjaveteen.
Vaihtoehdoissa VE1, VE4 ja VE5 kalliota joudutaan louhimaan noin 10-20 metrin syvyydeltä. Noin
250 metriä suunnitellun louhinnan alueelta pohjoiseen sijaitseva yksityinen porakaivo ulottuu noin
60 metriä VE1:n suunnitellun alimman louhintatason alapuolelle. Hankealueen länsipuolella, noin
300 metrin etäisyydellä, sijaitseva porakaivo taas ulottuu noin 95 metriä suunnitellun alimman
louhintatason alapuolelle. Louhinnan aikana ei ole tarvetta johtaa vesiä pois alueelta, joten rakentamisvaiheessa louhinnalla ei arvioida olevan vaikutusta kalliopohjaveden virtaussuuntiin.
Vaikutuksen merkittävyys
Vaihtoehdoissa VE1, VE2, VE3, VE4 ja VE5 vaikutusten merkittävyys on vähäinen. Vaihtoehdoissa
VE1, VE4 ja VE5 muutoksen suuruus on nykytilaan verrattuna keskisuuri kielteinen louhinnan ja
toiminta-alueen laajuuden aiheuttamien suorien vaikutusten vuoksi. Vaihtoehdoissa VE2 ja VE3
muutosten suuruus nykytilaan verrattuna on pieni kielteinen.
Hankkeen maaperä- ja kallioperävaikutukset ovat paikallisia ja pysyviä. Maaperän ja kallioperän
herkkyys on arvioitu alhaiseksi. Hankealue on suurelta osin muokattua, eikä alue ole maa- tai
kallioperältään geologisesti merkittävä.
Hankkeella ei arvioida olevan vähäistä suurempaa vaikutusta pohjaveteen. Vaihtoehdoissa VE1,
VE4 ja VE5 louhitun kallioalueen päällystämisellä voi olla vähäistä vaikutusta yksityisten porakaivojen antoisuuteen. Vaihtoehdoissa VE4 ja VE5 vaikutuksen suuruus on kuitenkin vaihtoehtoa VE1
pienempi, sillä louhittava alue on huomattavasti pienempi.

Vaikutuskohteen herkkyys

Muutoksen suuruus

7.5

Suuri
kielteinen

Keskisuuri
kielteinen

Pieni
kielteinen

Ei
vaikutusta

Pieni myönteinen

Keskisuuri
myönteinen

Suuri
myönteinen

Vähäinen

Kohtalainen

VE1, VE4,
VE5

VE2, VE3

VE0

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

Kohtalainen

Suuri

Kohtalainen

Vähäinen

Ei
vaikutusta

Vähäinen

Kohtalainen

Suuri

Suuri

Suuri

Suuri

Kohtalainen

Ei
vaikutusta

Kohtalainen

Suuri

Suuri

Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Mahdollisten haitta-aineiden pääsy maaperään estetään toteuttamalla hankealueen rakenteet tiiviinä, jolloin riski maaperän pilaantumisesta on pieni. Kenttärakenteiden toiminnan tarkkailulla voidaan havaita mahdolliset vauriot hankealueen pintarakenteissa ja ryhtyä toimenpiteisiin mahdollisten haittojen estämiseksi ja vähentämiseksi.
Rakentamisen aikaisella kalliopohjaveden seurannalla havaitaan mahdolliset muutokset pinnankorkeudessa ja laadussa. Vaikka hankkeen ei arvioida vaikuttavan merkittävästi yksityisten porakaivojen vedenlaatuun tai antoisuuteen, hankkeesta vastaava varautuu korvaamaan mahdollisen louhinnasta aiheutuvan vedenhankinnan haitan liittämällä kyseiset kiinteistöt vesihuoltoverkostoon
tai tekemällä korvaavan porakaivon.
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Hulevesien keräämisellä ja pois johtamisella estetään mahdolliset toiminnan aikaiset vaikutukset
maaperän ja pohjaveden laatuun.
Työkoneiden käytössä hankealueella suositellaan erityistä varovaisuutta. Työkoneiden täyttöpisteen vedet johdetaan I-luokan öljynerotusjärjestelmän kautta altaaseen. Vaihtoehtoisesti täyttöpiste sijoitetaan halliin, jolloin mahdolliset polttoainevuodot johdetaan umpisäiliöön. Mahdollisissa
vuototilanteissa vuoto on puhdistettava välittömästi sen havaitsemisen jälkeen.
7.6

Epävarmuudet ja seurantatarve
Seurantaa varten hankealueelle suositellaan asennettavaksi yksi kalliopohjavesiputki, jolla voidaan
seurata kalliopohjaveden pinnankorkeutta ja laatua.
Porakaivojen pinnankorkeuden seuranta on hankalaa. Porakaivoista otetaan vesinäytteet ennen
rakentamisen aloittamista, rakentamisen ja toiminnan aikana.

8.

PINTAVEDET

8.1

Vaikutusten muodostuminen
Rakentamisen aikaiset
Rakentamisen aikana hankealueen muokkaus lisää valuntaa hankealueelta. Maatöiden aikana
eroosio rakennusalueella lisääntyy, jonka seurauksena kiintoainepitoisuudet, sameus sekä ravinnepitoisuudet voivat kohota pintavesissä. Rakentamisen aikanakin toiminta-alueella muodostuvat
hulevedet johdetaan laskeutusaltaan kautta Lepsämänjokeen, millä vähennetään kiintoainekuormitusta.
Rakentamisen aikana osassa vaihtoehdoista joudutaan suorittamaan lisäksi kallionlouhintaa, mikä
lisää kiintoainekuormitusta. Lisäksi hulevesiin voi myös liueta ottoalueelta esim. räjähdysaineista
peräisin olevaa typpeä.
Hankealueen kenttärakenteissa ja meluvalleissa on tarkoitus hyödyntää betoni-, tiili- ja asfalttijätettä. Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen haitattomuus varmistetaan asetuksen 591/2006 (muutos
403/2009) mukaisella laadunvarmistusjärjestelmällä. Hyödynnettävän materiaalin sisältämistä
haitta-aineista merkityksellisimmät ovat sulfaatti ja metallit, joiden osalta vesistövaikutusten arviointi on tehty.
Toiminnan aikaiset
Toiminnan aikana pintavesivaikutukset muodostuvat hydrologisista muutoksista ja toimintojen
sekä betonin hyötykäytön aiheuttamasta vesistökuormituksesta.
Biopolttoaineiden valmistukseen käytetään puhtaita puumateriaaleja, kuten metsätähteitä (puu,
risut, kannot), teollisuudesta tulevaa puhdasta puuainesta ja rakennusjätepuuta, joista valmistetaan murskaamalla ja/tai hakettamalla biopolttoainetta. Kierrätyspolttoaineiden valmistukseen
käytetään rakennusjätettä. Näiden aiheuttama hulevesikuormitus muodostuu lähinnä kiintoaineksesta ja kiintoaineeseen sitoutuneesta orgaanisesta aineksesta. Materiaaleja käsitellään asfalttikentillä, joista vedet ohjataan hallitusti laskeutusaltaan kautta Lepsämänjokeen. Laskeutusaltaan
avulla voidaan vähentää merkittävästi kiintoainekuormitusta ja tasata virtaamia.
Biopolttoaineita valmistetaan myös hevosen kuivikelannasta, mutta sitä käsitellään ja varastoidaan
hallissa. Siirtokuormausasemalla käsitellään kaupan ja teollisuuden jätteitä sekä rakennus- ja purkujätteitä, mutta nämäkin toiminnot tehdään hallissa, josta vedet ohjataan umpikaivoon ja edelleen käsiteltäväksi asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Näin ollen näistä ei aiheudu vesipäästöjä
hankealueen purkuvesistön vaikutusalueelle.
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Hankealueella vastaanotetaan ja käsitellään myös betoni, tiili – ja asfalttijätettä. Käsiteltävien jakeiden osuus alueella hyödynnettävästä materiaalista on vähäinen, joten suurin osa betonimurskeen mahdollisesta kuormituksesta muodostuu hankealueen rakenteissa hyödynnettävästä materiaalista. Toiminnan aikainen käsiteltävä määrä on kuitenkin huomioitu kuormituslaskelmissa.
8.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Pintavesivaikutuksia on arvioitu asiantuntija-arviona vastaavantyyppisistä toiminnoista saatujen
tietojen, pintavesien tarkkailutietojen, valuma-aluetarkastelujen ja käsiteltävien materiaalien tarkkailutietojen perusteella. Arvioinnissa on käytetty olemassa olevaa tietoa, kuten aikaisemmin tehtyjä selvityksiä ja Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto -ympäristötietojärjestelmää.

8.3

Nykytila
Vesien johtaminen ja purkuvesistön nykytila
Hankealue sijaitsee Lepsämänjoen valuma-alueella (21.041). Lepsämänjoen alaosan (21.041) valuma-alueen koko on 198 km2. Valuma-alueesta 22 % on viljelysmaiden käytössä ja 55 % metsäalueina. Nykytilassa hankealueen vedet purkautuvat ojia pitkin alueen pohjoispuolella virtaavaan
Lepsämänjokeen, joka laskee Vantaanjokeen (noin 6 km etäisyydellä). Lepsämänjoki on keskisuuri
savimaiden joki, joka kuuluu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Joki on luokiteltu vesienhoidon toisen suunnittelukauden yhteydessä kemialliselta tilaltaan luokkaan hyvä (asiantuntija-arvio) ja ekologiselta tilaltaan luokkaan tyydyttävä (laajaan aineistoon perustuva). Lepsämänjoki on osoitettu Uudenmaan maakuntakaavassa ja Klaukkalan osayleiskaavassa vedenhankinnan
kannalta arvokkaaksi pintavesialueeksi (merkintä av). Merkinnällä osoitetaan pintavesialueet,
jotka ovat ominaisuuksiltaan arvokkaita ja jotka voivat olla tai ovat yhdyskuntien vedenhankinnan
kannalta tärkeitä.
Hankealueelta lähtevä uoma todettiin YVA-hanketta varten tehdyssä luontoselvityksessä noin
135 m matkalta vesilain 2. luvun 11 §:n mukaiseksi kohteeksi (noro), kuten myös hankealueen
koillispuolella sijaitseva uoma (Enviro 2015). Vesilain mukaisten luonnontilaisten norojen sijainnit
ja niiden valuma-alueet ovat esitetty kuvassa 8-1.
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Kuva 8-1. Alueen pintavesiolosuhteet, norot ja niiden valuma-alueet sekä 16.11.2017 otettujen vesinäytteiden näytteenottopisteet.

Lepsämänjoen vedenlaadusta oli käytettävissä ajantasaista vedenlaatutietoa Ympäristöhallinnon
HERTTA-tietokannassa havaintopisteestä Lepsämänjoki 16,9, joka sijaitsee noin 2,5 kilometriä virtaussuunnassa hankealueen yläpuolella. Havaintopisteen vedenlaadun voidaan olettaa vastaavan
varsin hyvin jokivedenlaatua hankealueen kohdalla. Vuodesta 2000 helmikuuhun 2016 olevien havaintojen perusteella joen vesi on sameaa, keskimäärin 53 FTU (n = 162) ja jokiveden Kokonaistyppipitoisuus on ollut keskimäärin 2 030 µg/l (n = 179) ja kokonaisfosfori 110 µg/l (n = 178)
ilmentäen runsasravinteisuutta. Vesi on usein myös varsin kiintoainepitoista pitoisuuden vaihdellessa välillä 3,8 – 190 mg/l (n = 181). Lisäksi hankkeen YVA-menettelyn aikana otettiin kertaluonteisesti (16.11.2017) vesinäytteet Lepsämänjoesta ja hankealueelta lähtevästä norosta. Vesinäytteiden vedenlaatutulokset on esitetty taulukossa 8-1 ja näytteenottopisteiden sijainnit kuvassa 81.
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Taulukko 8-1. Vedenlaatutulokset 16.11.2017.

Väriluku

mg Pt/l

pH

Lepsämänjoki

Noro

200

230

7,1

6,8

Sähkönjohtavuus

mS/m

9,2

3,8

Happipitoisuus

mg/l

10,8

11,9

Sameus

NTU

49

50

Kiintoaine

mg/l

-

20

CODMn

mg/l

22

27

BOD7-ATU

mg/l

<3,0

<3,0

DOC

mg/l

16

18

Fluoridi

mg/l

0,12

<0,10

Sulfaatti

mg/l

7,9

3,6

Kokonaistyppi

μg/l

1300

870

Ammoniumtyppi

μg/l

<4

10

Nitraatti ja nitriittitypen

μg/l

590

300

Kokonaisfosfori

μg/l

95

59

Fosfaattifosfori

μg/l

44

27

Antimoni

μg/l

<0,20

<0,20

Arseeni

μg/l

0,61

0,42

Barium

μg/l

20

12

Kadmium

μg/l

<0,030

<0,030

Kalsium

mg/l

8,3

2,7

Koboltti

μg/l

0,44

0,39

Kromi

μg/l

2,7

1,8

Kupari

μg/l

4,1

2,3

Lyijy

μg/l

0,7

0,69

Molybdeeni

μg/l

0,27

<0,20

Nikkeli

μg/l

2,3

1,7

Sinkki

μg/l

5,6

4

Vanadiini

μg/l

3,4

2,1

summa

Vaikutusten arviointia varten Lepsämänjoen (21.041) virtaamatiedot haettiin ympäristöhallinnon
vesistömallijärjestelmästä ja vuosien 1980-2010 virtaamatiedot on esitetty taulukossa 8-2.
Taulukko 8-2. Lepsämänjoen (21.041) virtaamat (m3/s) ajanjaksolla 1980-2010.

Virtaama (m3/s)

48

Alivirtaama (NQ)

0,385

Keskialivirtaama (MNQ)

0,534

Keskivirtaama (MQ)

2,27

Keskiylivirtaama (MHQ)

14,8

Ylivirtaama (HQ)

30,5

Vaikutuskohteen herkkyys
Hankealueelta laskevan ojan herkkyys arvioitiin kohtalaiseksi, koska se on pieneltä osaltaan
(135 m) luokiteltu vesilain 11 §:n mukaiseksi kohteeksi, mutta on suurimmalta osaltaan ihmistoiminnan muokkaama. Ojan valuma-alue on pieni (22,8 ha) ja on nykyisellään pääosin hakattua
metsäaluetta. Vedenlaatu ilmentää runsasravinteisuutta ja sameutta.
Lepsämänjoen sekoittumisolosuhteet ovat hyvät. Lepsämänjokeen kohdistuu erityisesti hajakuormitusta ja Lepsämänjoki on luokiteltu tyydyttävään ekologiseen luokkaan. Virtaama on keskisuurille jokivesille tyypillinen. Lepsämänjoen herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi.
8.4

Vaikutukset

8.4.1 VE0
Vaihtoehdon VE0 toteutuessa hanketta ei toteuteta eli pintavesivaikutuksia hankkeesta ei tällöin
aiheudu. Näin ollen vaihtoehdossa 0 ei muodostu pintavesivaikutuksia nykytilaan nähden.
8.4.2 VE1, VE2, VE3, VE4 ja VE5
Rakentamisen aikainen
Rakentamisen aikana hankealueella tehtävät maansiirtotyöt aiheuttavat hulevesiin lähinnä kiintoainekuormitusta, mutta rakentamisen aikaisetkin hulevedet johdetaan laskeutusaltaan kautta Lepsämänjokeen. Hanketta varten laaditussa vesien hallintasuunnitelmassa mitoitettiin alueelle tarvittava tasausaltaan koko, jonka mitoituksessa on huomioitu rankkasadetilanteet ja ilmastonmuutokset vaikutukset. Tasausaltaalla voidaan vähentää kiintoainekuormitusta merkittävästi (80 %
reduktio) ja tasata ali- ja ylivirtaamia.
Rakentamisen aikaiset vesistövaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Suomessa on tutkittu rakentamisen aikaista huuhtoumaa Espoon Saunalahdenrannassa (Kotola & Nurminen, 2003). Tutkimuksessa mitattiin ominaiskuormitukseksi kokonaisfosforille 57 kg/km 2/a, kokonaistypelle
570 kg/km2/a ja kiintoaineelle 60 500 kg/km2/a. Taulukossa 8-3 on esitetty arviot eri hankevaihtoehdoissa aiheutuvasta kokonaisfosforin, kokonaistypen ja kiintoaineen kuormituksista. Kuormituksia verrattiin nykytilanteen (VE0) kuormitukseen. Hankealue on nykyisin pääosin hakattua metsäaluetta, joten sen ominaiskuormituslukuina käytettiin kokonaisfosforille 22 kg/km 2/a, kokonaistypelle 350 kg N /km2/a ja kiintoaineelle 10 000 kg/km2/a.
Taulukko 8-3. Arviot hankevaihtoehtojen VE1, VE2, VE3, VE4 ja VE5 rakentamisen aikaisesta kokonaisfosforin, kokonaistypen ja kiintoaineen kuormituksista sekä arvio nykytilanteen (VE0) kuormituksesta.

VE0

VE1

VE2 ja VE3

VE4

VE5

ha

16,9

16,9

11,8

13,2

11,1

Kokonaisfosfori

kg/d

0,01

0,03

0,02

0,02

0,02

Kokonaistyppi

kg/d

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

Kiintoaine

kg/d

4,6

28

20

22

18

Rakennettavan alueen pinta-ala
Kuormitus

Suurimmillaan kuormitus olisi hankevaihtoehdossa VE1 (taulukko 8-3). Vaikka kuormituksen arvioitaisiin kulkeutuvan kokonaan Lepsämänjokeen, vaikutukset jäisivät vähäisiksi. Esimerkiksi kiintoainekuormitus aiheuttaisi alivirtaama-aikaankin enimmilläänkin 0,6 mg/l pitoisuuslisäyksen
(taustapitoisuus 37 mg/l). Sen sijaan kiintoainekuormitus voi ilmetä hankealueelta lähtevässä
ojassa purkupaikan liettymisenä ja lisääntyneenä sameutena. Hetkelliset kiintoaineskuormat voivat
kuitenkin rankkasateiden sattuessa olla suurempia kuin taulukossa esitetyt arviot, mutta toisaalta
rankkasateiden aikaan tosin myös vesistön laimennusolot ovat tavallista paremmat.
Rakentamisen aikana hulevesikuormitusta muodostuu myös hankevaihtoehtoihin VE1, VE4 ja VE5
sisältyvästä louhinnan aikaisesta typpikuormituksesta, joka on hankevaihtoehdossa VE1 laajimmil-
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laan. Louhinnan aikana kuormitusta voi osaltaan lisätä räjäytysaineiden ylijäämien sisältämät typpiyhdisteet. Räjähdysainetta tarvitaan louhintaan keskimäärin 0,7 kg louhittua kalliokuutiometriä
kohden. Räjähdysaineesta jää räjähtämättä noin 5 %, mikä jää maastoon. Räjähdeaine sisältää
noin 88 % ammoniumnitraattia, josta noin 34 % on typpeä. Maastoon jää näin ollen noin 0,0105
kg typpeä louhittua kalliokuutiometriä kohden. Tästä voidaan arvioida noin puolet poistuvan murskeen mukana ja osa haihtuu ilmaan. Räjähdysaineista aiheutuvan typpikuorman arvioidaan olevan
noin 0,005 kg typpeä louhittua kalliokuutiometriä kohden. Vaihtoehdossa VE1 louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä 500 000 m 3krt ja louhinta-aika kaksi vuotta, jolloin louhinnan aiheuttama typpikuormitus arvioidaan olevan luokkaa 1250 kgN/a. Lepsämänjoessa typpipitoisuuden lisäys olisi alivirtaama-aikaan luokkaa 70 µgN/l ja keskivirtaaman aikaan luokkaa 20 µgN/l, mitä
voidaan pitää vähäisenä (taustapitoisuus luokkaa 2000 µg/l). Lisäksi todettakoon, että louhinnan
aiheuttaman typpikuormituksen laskennallinen tapa yliarvioi tilannetta ja kokemuksen mukaan toteutuneet kuormitukset ovat olleet alhaisempia. Näin ollen louhinnan aiheuttaman typpikuormituksen vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Vaihtoehtoihin VE4 ja VE5 sisältyy myös louhintaa, mutta
vaikutukset jäävät hankevaihtoehtoa VE1 vielä vähäisemmiksi louhittavan määrän ollessa ainoastaan viidesosan hankevaihtoehdon VE1 määrästä.
Hankealueella on tarkoitus hyödyntää betoni-, tiili- ja asfalttimursketta kenttärakenteissa ja meluvalleissa yhteensä noin 1 000 000 (VE2, VE3, VE4 ja VE5) … 1 100 000 (VE1) tonnia (kerroin 1,8
t/m3rtd). Betoni- ja tiilimurskeen hyödyntäminen ei täytä MARA-asetuksen (843/2017) mukaisen
ilmoitusmenettelyn edellytyksiä, koska kenttärakenteen betonimurskeen paksuus ylittää Mara-asetuksen mukaisen kerrospaksuuden ja tarkoitus on hyödyntää betonimursketta meluvalleissa Maraasetuksesta poiketen, joten hyödyntäminen edellyttää ympäristölupaa. Tämän vuoksi betoni- ja
tiilimurskeen hyödyntämisestä sekä käsittelystä laadittiin ympäristö- ja terveysriskien riskinarviointi ympäristövaikutusten arvioimiseksi (Ramboll, 2018). Riskinarvioinnissa arvioitiin haitta-ainekuormitus betonin liukoisuustestien perusteella. Laskennassa huomioitiin vuotuisen sademäärän ja
haihdunnan sekä rakenteen vedenläpäisyn perusteella betonikerroksen läpi suotautuvan veden
määrä. Kuormituksen perusteella laskettiin haita-ainepitoisuuslisäykset Lepsämänjoessa ja verrattiin niitä Lepsämänjoen taustapitoisuuksiin (taulukko 8-4). Tuloksia verrattaessa voitiin todeta, että
laskennalliset pitoisuuslisäykset jäävät selvästi alle taustapitoisuustason.
Taulukko 8-4. Bioterminaalin alueen rakenteissa hyötykäytettävän betonin sekä alueella toiminnan aikana
tuotettavan betonimurskeen aiheuttama haitta-ainekohtainen kuormitus, pitoisuuslisäys Lepsämänjokeen ali-, keski- ja ylivirtaamatilanteessa sekä vertailu Lepsämänjoen taustapitoisuuksiin.

Haitta-aine

Maksimi-

Alivirtaama,

Keskivirtaama,

Ylivirtaama,

Lepsämänjoen

kuormitus

pitoisuuslisäys

pitoisuuslisäys

pitoisuuslisäys

taustapitoi-

kg/a

µg/l

µg/l

µg/l

suus(1
µg/l

Sulfaatti

524

31

7

1

7900

Kloridi

111

7

2

0,2

-

Fluoridi

4,3

0,3

0,1

0,01

-

Barium

1,8

0,1

0,03

0,004

20

Kromi

0,3

0,02

0,004

0,001

3

Kupari

0,2

0,01

0,003

0,0004

4

0,03

0,002

0,0004

0,0001

0,7

0,2

0,01

0,003

0,0005

0,3

Lyijy
Molybdeeni
(1
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16.11.2017 otetun vesinäytteen tulokset.

Kenttärakenteessa käytettävä betonimurske voi nostaa suoto- ja hulevesien pH:ta, koska betoni
sisältää kalsiumhydroksidia. Betonin kanssa kosketuksessa olleiden vesien pH voi olla enimmillään
luokkaa 11. Huleveden pH:n vaikutus Lepsämänjokeen purkualueen lähelle muodostuvaan pH-tasoon arvioitiin laskennallisesti seuraavilla oletuksilla:
·
Suoto- ja hulevedet kerätään hulevesialtaaseen, josta veden oletetaan purkautuvan vuodenajasta riippumatta tasaisesti Lepsämänjokeen. Arviointi on varovaisuusperiaatteen mukainen, koska todellisuudessa kuivina aikoina hulevettä purkautuu jokeen keskimääräistä
vähemmän.
·
Laskennalla ennustettiin pH:n muutos Lepsämänjoessa pienellä virtaamalla (30 vuoden alin
virtaama, 0,385 m3/s) ja keskivirtaamalla (2,270 m3/s) käyttämällä vastaanottavan vesistön pH:n lähtöarvona Lepsämänjoen keskimääräistä pH-tasoa (7,2)
Laskennan tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 8-5).
Taulukko 8-5. Lepsämäjokeen purkualueen läheisyyteen muodostuva pH kahdessa eri virtaamatilanteessa. Laskennan oletukset on esitetty edellä.

Vaikutukset Lepsämänjokeen pienellä virtaamalla lähtevän huleveden eri pH-tasoilla
Suoto- ja huleveden pH

Lepsämänjokeen muodostuva pH purkualueen lähellä

7

7,2

8

7,2

9

7,2

10

7,4

11

8,1

Vaikutukset Lepsämänjokeen keskivirtaamalla lähtevän huleveden eri pH-tasoilla
Suoto- ja huleveden pH

Lepsämänjokeen muodostuva pH purkualueen lähellä

7

7,2

8

7,2

9

7,2

10

7,2

11

7,5

Verrattaessa tuloksia Lepsämänjoen keskimääräiseen pH-tasoon, voidaan todeta, että vaikutukset
jäävät vähäisiksi. Enimmillään pH voisi nousta tasolle 8,1 harvinaisissa alivirtaamatilanteissa. Tällaiset tilanteet ovat usein lyhytaikaisia. Lisäksi vesistöissä vallitsee ns. puskurisysteemi, joka vastustaa pH:n muutoksia. Suurimmat muutokset voidaan havaita alivirtaamalla, edellyttäen että veden pH on samaan aikaan lähellä Lepsämänjoessa havaittua maksimia. Lepsämänjoen pH on vaihdellut välillä 5,7-7,9 ja ollut keskimäärin 7,2. Muutosten voidaan olettaa olevan vähäisiä sekä aliettä keskivirtaamatilanteissa.
Hankealueelta lähtevä uoma on 135 m matkalta vesilain 2. luvun 11 §:n mukainen kohde, ollen
kuitenkin pääosan uomastaan muokattua virtavettä. Noron latvaosa on kaivettu ojaksi ja siihen
liittyy muita metsätalousojia. Hankealueen hulevedet johdetaan tasausaltaasta noron luonnontilaisen osan kautta edelleen Lepsämänjokeen. Hankkeen toteutuessa suunnitelmien mukaisesti, noron
luonnontila muuttuu, koska uoman nykyinen valuma-alue on 22,8 ha, jolle suunniteltu hankealue
(enimmillään 17 ha) lähes kokonaan sijoittuu. Toisin sanoen hankkeen toteutuessa suurin osa uoman nykyisestä valuma-alueesta muuttuu nykyisen hakatusta metsäalueesta rakennetuksi alueeksi. Hankkeen toteutuessa uoman fyysinen luonnontila vaarantuu. Sen sijaan hankkeella ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia hankealueen koillispuolella sijaitsevan noron luonnontilaan, koska
hankealueesta vain osa (0,78 ha) sijoittuu koillispuolen noron valuma-alueelle (60 ha).
Toiminnan aikainen
Virtaamat hankealueelta kasvavat maanmuokkausten ja kenttäalueiden rakentamisen myötä. Nykyisin laskennallinen virtaama hankealueelta on luokkaa 33 000 m 3/a, kun se hankevaihtoehtojen
toteutuessa on suurimmillaan luokkaa 59 300 m 3/a. Lepsämänjoessa virtaamamuutokset arvioi-
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daan vähäisiksi, koska enimmilläänkin Lepsämänjokeen johdettava virtaama on alivirtaama-aikaankin alle 0,5 % Lepsämänjoen virtaamasta (0,53…15 m3/s). Sen sijaan hankealueelta lähtevässä uomassa virtaaman kasvu voi aiheuttaa eroosiota ja sameuden kasvua. Uoman laskennallinen keskivirtaama on nykyisin arviolta noin 0,65 l/s ja alivirtaaman arvioidaan olevan nykytilanteessa vähimmillään 0 l/s perustuen uoman valuma-alueen pieneen kokoon (22,8 ha). Hankealueen hulevedet johdetaan tasausaltaan kautta uomaan. Alueelle rakennettavat tasaus/laskeutusaltaat mitoitetaan niin, että rankkasadetilanteissa niiden avulla voidaan tasoittaa uomaan johdettavia
virtaamia. Toisaalta altaiden avulla voidaan tasata myös virtaamia alivirtaamatilanteissa. Vaikka
virtaamia tasataankin, niin uoman fyysinen luonnontila vaarantuu hankevaihtoehtojen toteutuessa
keskivirtaaman kasvaessa hankealueelta ja virtaamamuutosten aiheuttaman eroosion myötä.
Hankkeen toteutuessa keskivirtaama kasvaa alueen rakentamisen myötä ja on toiminnan aikana
keskimääräiseen vuorokausisadantaan pohjautuen luokkaa 1,2 – 2,0 l/s (Ramboll, 2019).
Hulevesikuormitus
Vastaanotettavista materiaaleista hevosen kuivikelannasta ja siirtokuormausasemalla käsiteltävistä jätteistä ei aiheudu suoria vesipäästöjä. Nämä materiaalit käsitellään ja varastoidaan sisätiloissa sekä vedet ohjataan umpikaivoon. Näin ollen toiminnasta ei aiheudu purkuvesistöön ravinnetai bakteerikuormitusta.
Hulevesikuormitusta aiheutuu puhtaiden puumateriaalien varastoinnista. Siitä aiheutuvaa kiintoaineskuormitusta arvioitiin vastaavanlaisen puujätteenkäsittelyalueen hulevesien laatutulosten pohjalta ja näiden pohjalta määritettiin tulevalle hankealueella vuosittainen kiintoaineskuorma (taulukko 8-5). Keskimäärin kiintoainespitoisuus alueen hulevesissä arvioidaan olevan 80 mg/l. Nykytilanteeseen (VE0) nähden kiintoaineskuormat lähes kaksinkertaistuvat, mutta kuormia pidätetään
laskeutusaltaisiin ennen vesien laskemista ympäristöön ja siten kiintoaineskuormat saadaan tasattua alle nykyisen kuormituksen.
Taulukko 8-6. Alueelta tuleva kiintoaineksen kuormitus nykytilanteessa (VE0) ja hankevaihtoehdossa VE1.

Kiintoaine

kg/d

VE0

VE1 (ennen laskeutusta)

VE1 (laskeutuksen jälkeen)

4,6

7,1

1,4

Kiintoainekuormituksen lisäksi puujätteistä aiheutuu myös orgaanisen aineksen kuormitusta. Puujätteiden analyysituloksien mukaan orgaanisen aineksen osuus olisi noin 50 % kuiva-aineesta. Näin
arvioituna orgaanisen aineksen kuormituksen (0,7 kg/d) aiheuttama vaikutus olisi Lepsämänjoessa
merkityksetön. Alivirtaama-aikaankin pitoisuuslisäys olisi 0,02 mg/l, kun pitoisuudet Etelä-Suomen
jokivesissä ovat yleensä välillä 10-20 mg/l.
Vaikutuksen merkittävyys
Hankkeen merkittävimmät pintavesivaikutukset kohdistuvat hankealueelta lähtevän uoman fyysiseen tilaan. Hankkeesta aiheutuu kuormitusta myös Lepsämänjoen alaosaan, mutta vaikutukset
arvioidaan vähäisiksi kielteisiksi. Herkkyys huomioon otettuna vaikutusten merkittävyys luonnontilaisen noron fyysiseen tilaan arvioidaan suureksi, joten hankkeen toteutuminen edellyttäisi poikkeusluvan myöntämistä. Vastaavasti Lepsämänjokeen vaikutusten merkittävyys on kohtalainen.
Rakentamisen aiheuttamat vesistövaikutukset muodostuvat kiintoaine- ja ravinnekuormituksesta,
betonimurskeen hyödyntämisen aiheuttamasta kuormituksesta sekä vaihtoehdoissa VE1, VE4 ja
VE5 kalliolouhinnan aikaisesta typpikuormituksesta. Vaikutukset jäävät kuitenkin Lepsämänjoessa
suunnitellun vesienhallinnan toteutuessa vähäisiksi.
Toiminnan aikaiset vesistövaikutukset muodostuvat virtaamamuutoksista sekä hulevesikuormituksesta. Suunnitellulla hulevesien hallinnalla ja käsittelyllä vähennetään Lepsämänjokeen kohdistuvaa hulevesikuormitusta niin, että vaikutukset jäävät vähäisiksi. Koska hankealueelta lähtevä oja
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todettiin osasta uomaa vesilain 11 §:n mukaiseksi kohteeksi (noro), tarkasteltiin hankkeen vaikutuksia myös noron fyysiseen tilaan. Hankkeen toteutuessa noron fyysinen tila vaarantuu, joten
hankkeen toteutuminen edellyttäisi vesilain mukaisen poikkeusluvan myöntämistä.

Vaikutuskohteen herkkyys

Muutoksen suuruus
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Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Vaikutuksia hankealueen lähiympäristön pintavesiin ehkäistään suunnittelulla ja toteuttamalla vesien hallintaratkaisut tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Laskeutusaltaiden toimivuuden tarkkailulla sekä maastoon johdettavien vesien päästötarkkailulla voidaan seurata toiminnan mahdollisia
vaikutuksia. Näin menetellen toimenpiteisiin kuormituksen vähentämiseksi voidaan tarvittaessa
ryhtyä välittömästi.
Maankäytön muuttumisen myötä toiminta-alueelta tuleva pintavalunta kasvaa. Virtaamahuippujen
ja toisaalta alivirtaamien tasoittamiseksi hankealueen hulevedet ohjataan tasaus- ja laskeutusaltaisiin, joiden mitoituksessa on huomioitu mm. rankkasateet ja ilmastonmuutos. Tasausaltailla voidaan vähentää hulevesien aiheuttamaa tulvimista ja eroosiota purkuojissa. Hankealueen kuormitus
kohdistuu hankealueelta lähtevään noroon ja Lepsämänjokeen. Hulevesien käsittely ja hallinta tehtyjen yleissuunnitelmien ja myöhemmin tehtävien tarkentavien suunnitelmien mukaisena voidaan
vaikutuksia Lepsämänjoessa vähentää oleellisesti.

8.6

Epävarmuudet ja seurantatarve
Laskennallisiin arvioihin liittyy aina epävarmuuksia. Kirjallisuudesta poimittujen ominaiskuormituslukujen käytössä on huomioitava lukuarvoihin sisältyvät epävarmuudet. Hulevesien mukana liukenevien yhdisteiden kuormituslaskelmiin liittyy myös epävarmuutta. Tämä on huomioitu siten, että
arvioinnissa on tarkasteltu pahinta mahdollista tilannetta, jossa mm. ei oteta huomioon kuormituksen pidättymistä vesistössä. Tällöin arvioinnin tulokset yliarvioivat todellisia vaikutuksia.
Vaikutusten seuraamiseksi ehdotetaan laskeutusaltaiden toimivuuden seurantaa, vesistökuormituksen ja vedenlaatuun kohdistuvien vaikutusten tarkkailua Lepsämänjoessa.
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9.

VESIELIÖSTÖ

9.1

Vaikutusten muodostuminen
Arvioinnissa huomioidaan vesieliöstö sisältäen pohjaeläimistön ja kalat sekä kalastuksen. Rakentamisen ja toiminnan aikaiset vaikutukset vesiympäristöön muodostuvat hydrologisista muutoksista sekä mahdollisista vedenlaadun muutoksista hankealueen laskuojassa sekä Lepsämänjoessa.
Hydrologiset muutokset ja vedenlaatuun sekä luonnontilaiseen noroon kohdistuvat vaikutukset on
arvioitu luvussa 8.
Rakennustyömaalta johdettavat hulevedet sisältävät pääasiassa kiintoainetta ja ravinteita (kokonaisfosfori ja -typpi). Vaihtoehdoissa VE1, VE4 ja VE5 louhinnasta aiheutuu lisäksi liukoisen typen
kuormitusta. Hulevesikuormitus lisää vastaanottavan vesistön ravinne- ja kiintoainepitoisuutta
sekä sameutta. Vedenlaadun muutoksella voi olla epäsuoria vaikutuksia vesieliöstöön ja kalastoon
esimerkiksi vesistön rehevyystason muutoksen kautta. Hankealueen kenttärakenteissa ja meluvalleissa hyödynnettävistä betoni-, tiili- ja asfalttijätteistä voi liueta ja kulkeutua vesistöön lähinnä
sulfaattia ja metalleja rakentamisen ja toiminnan aikana. Hulevesi on todennäköisesti hieman
emäksistä ja voi vaikuttaa Lepsämänjoen pH-tasoon purkualueen lähellä. Edellä mainittu kuormitus
vaikuttaa vedenlaatuun ja sitä kautta epäsuorasti vesieliöstön ja kalaston elinoloihin. Vedenlaadun
muutokset voivat heikentää kalojen mädin ja pienpoikasten kehittymistä ja sitä kautta kalantuotantoa. Kiintoaine voi mm. lisätä pohjien liettymistä ja heikentää pohjaeliöstön elinoloja sekä kalojen kutualueita. Lisäksi kiintoaine voi tarttua kalojen mätimunien ja pienpoikasten pinnalle estäen
välttämätöntä kaasujenvaihtoa. Sulfaatin mahdolliset vaikutukset vesieliöstöön on koottu oheiseen
tietolaatikkoon.
Sulfaatti on rikkihapon suola ja suurikokoinen anioni. Se voi vaikuttaa eliön kykyyn säädellä
ruumiinnesteiden tasapainoa. Sulfaatti ei ole myrkyllinen yhdiste eikä se rikastu ravintoverkossa.
Suomessa sulfaatille on laatusuositus (250 mg/l, STM 1352/2015), joka on yhteydessä sulfaatin
korroosiota lisäävään vaikutukseen, eikä niinkään ekotoksikologisiin vaikutuksiin. Suomessa ei
pintavesille ole määritelty sulfaattipitoisuuden kriteeriä, joka huomioisi vesieliöstön suojelun.
Brittiläisessä Kolumbiassa, Kanadassa sekä Yhdysvalloissa pintavesille on, ekotoksikologisiin tutkimuksiin perustuen, määritelty vedenlaatukriteeri sulfaattipitoisuudelle luonnollisissa vesiympäristöissä. Näiden suositusten tavoite on määritellä yleisesti hyväksyttävissä oleva taso, joka takaa makean veden eliöstölle suotuisan suojelun tason. Sulfaatin on havaittu olevan haitallisempi
pehmeässä vedessä ja siten kriteerit huomioivat veden kovuuden (Meays & Nordin 2013). Suomessa pintavedet ovat tyypillisesti pehmeitä. Näin ollen tässä arvioinnissa käytetään vedenlaatukriteerinä 128 SO4 mg/l, joka on tarkoitettu hyvin pehmeälle vedelle, arvioitaessa sulfaatin
vaikutuksia vesieliöstöön.
Toiminta muuttaa hankealueen läheisen uoman valuma-aluetta, mistä aiheutuu hydrologisia muutoksia. Vaikutukset noroon on arvioitu luvussa 8.4. Hankealueelta kulkeutuu kiintoainetta ja orgaanista ainetta alueen laskuojaan ja edelleen Lepsämänjokeen. Lisäksi alueella käsiteltävistä betoni, tiili – ja asfalttijätteistä aiheutuu vähäistä kuormitusta. Vedenlaadun mahdolliset muutokset
voivat epäsuorasti vaikuttaa vesieliöstön ja kalaston elinoloihin. Vaikutusmekanismit on kuvattu
edellisessä kappaleessa.
Lepsämänjoki ei ole kalastuksen kannalta merkittävää aluetta, eikä hankkeella ole vaikutusta kalastukseen.

9.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Arviointien lähtötietoina käytetään tässä YVA:ssa olevaa vedenlaadun vaikutusten arviointia (luku
8), ympäristöhallinnon rekistereistä (Avoin tieto) saatavia aineistoja sekä relevantteja raportteja
ja tieteellisiä julkaisuja. Vuollejokisimpukan esiintymistä Lepsämänjoessa tutkittiin erillisselvityksessä vuonna 2018 (Alleco 2018, liite 5). Lisäksi joessa toteutettiin kalastotutkimus (Ramboll, liite
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4). Kuormituksen vaikutuksia vesieliöstöön on selvitetty ympäristö- ja terveysriskien riskinarvioinnissa (Ramboll 2018). Vesiympäristöön kohdistuvat vaikutukset arvioidaan asiantuntijatyönä.
9.3

Nykytila

9.3.1 Kalat ja kalastus
Lepsämänjoki kuuluu Vantaanjoen kalastusalueeseen ja siinä tarkemmin Klaukkalan kalastuskunnan toiminta-alueeseen. Lepsämänjoella ei ole erityistä kalastuksellista merkitystä, eikä sen varrella ole merkittyjä kalastuskohteita. Kalastuskunnan alueella ei ole juuri toimintaa virtavesien alueella, vaan se keskittyy pitkälti vakavesien, erityisesti Valkjärven, hoitoon ja käyttöön. Kalastuskunnan alueella ei myydä lupia virtavesiin ja esimerkiksi ravustus on kielletty kokonaisuudessaan
kalastuskunnan alueella (Klaukkalan kalastuskunta ja Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto r.y.).
Hankkeen alapuolisella Lepsämänjoen osalla tehtiin 25.9.2017 sähkökoekalastus Vanhamyllynkosken ja Mustakosken kalaston nykytilanteen selvittämiseksi (liite 4). Tämän viranomaisen ohjeistuksen mukaisesti toteutetun sähkökoekalastusten saalis koostui pääosin kivisimpuista, salakoista
ja töröistä sekä yksittäisistä kiiskestä ja särjestä. Taimenta ei koekalastuksessa saatu, mutta
vuotta aiemmin Luonnonvarakeskuksen tekemässä sähkökoekalastuksessa saatiin Vanhamyllynkoskesta saaliiksi kaksi arviolta vähintään vuodenikäistä taimenen poikasta. Noin 30 km hankealueesta ylävirtaan Lepsämänjoen latvapurosta pyydettyjen taimenen poikasten geneettisen tutkimuksen perusteella alueella tavattavat taimenet ovat paikallista kantaa, joka on osittain alkuperäistä ja osittain istutuksista peräisin olevaa (Koljonen, ym. 2013). Lepsämänjoki on meriyhteydessä, eli kalojen nousulle ei ole esteitä, sillä estepaikkoihin on rakennettu kalatiet. Em. selvitysten
perusteella Lepsämänjoki toimii paikallisen taimenen elinympäristönä ja sillä on esteettömän meriyhteyden takia potentiaalia toimia myös merestä vaeltavan taimenkannan lisääntymisalueena.
9.3.2 Vesieliöstö
Pohjaeläimistön koostumuksesta Lepsämänjoella on saatavissa tietoa Vanhanmyllynkosken havaintopaikalta vuosilta 2007-2016 (Avoin tieto, POHJE-tietokanta, tiedot haettu 10.8.2018). Havaintopaikka sijaitsee alle 3 km Kiialasta alavirtaan. Taksonimäärä vaihtelee välillä 21-57. Suhteellisesti runsain ryhmä olivat vesiperhoset (Trichoptera), joiden esiintyvyys oli kekimäärin 32 %.
Muita runsaita ryhmiä olivat päivänkorennot (Ephemeroptera) ja kaksisiipiset (Diptera), joiden
suhteellinen osuus oli keskimäärin 20 %. Myös kovakuoriaiset (Coleoptera) esiintyivät näytteissä
ajoittain runsaina. Virtavesien ekologisessa luokittelussa käytetään valtakunnallisesti määriteltyjä
pohjaeläinindeksejä (Aroviita ym. 2012). Jokityypille ominaisten taksonien lukumäärää (TT) kuvaa
yhteisön koostumusta ja monimuotoisuutta. Suhteellinen mallinkaltaisuus kuvaa pohjaeläinlajiston
koostumusta ja runsaussuhteita. Tyyppiominaisten EPT-heimojen lukumäärä on kullekin jokityypille ominaisten päivänkorento-, (Ephemeroptera), koskikorento- (Plecoptera) ja vesiperhosheimojen (Trichoptera) havaittu lukumäärä. EPT-lajeja pidetään yleisesti herkkinä erilaisille ympäristömuutoksille. Tyyppiominaisten taksonien (TT) määrä ja prosenttinen mallinkaltaisuus on vaihdellut
merkittävästi eri vuosina suhteessa vertailuarvoon viitaten tyydyttävään - erittäin hyvään tilaan.
EPT-heimojen määrä viittaa hyvään/erittäin hyvään tilaan. Virtavesilajistossa ei ole havaittu uhanalaiseksi luokiteltuja virtavesien pohjaeläimiä (Rassi ym. 2010).
Vuollejokisimpukan esiintymistä selvitettiin Lepsämänjoessa hankkeen käsiteltyjen vesien purkualueen alapuolelta Vantaanjoen haaraan saakka yhteensä 11 tutkimuslinjalta (liite 5) (Kuva 9-1).
Kartoituksessa havaitut kolme suursimpukkalajia olivat vuollejokisimpukka (Unio crassus), soukkojokisimpukka (Unio pictorum) ja pikkujärvisimpukka (Anodonta anatina), joista vuollejokisimpukka oli selvästi yleisin (81,4 %) ja sitä tavattiin lähes kaikilla tutkituilla linjoilla. Vuollejokisimpukan linjakohtaiset tiheydet olivat 0,1-1,5 yksilöä/m2. Simpukat esiintyivät pääosin uoman keskiosassa, missä on lajille soveltuvaa hiekka- ja sorapohjaa. Kapeahkossa Lepsämänjoessa simpukoille suotuisa elinympäristö oli useilla paikoilla kapea noin metrin levyinen kaistale. Simpukoiden
tiheyttä ei voi suhteuttaa joen kokonaispinta-alaan, koska pinta-alaksi käsitettiin vuollejokisimpukoille potentiaaliset pohjat uoman keskeltä. Tiheydet olivat melko alhaisia verrattuna Vantaanjoen
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tiheyksiin (Valovirta 2008) ja simpukat esiintyivät yksittäin. Tutkimuksen mukaan jokijaksoa voidaan pitää kokonaisuudessaan lajille soveltuvana elinympäristönä niiltä osin kuin virtaus- ja pohjaolosuhteet ovat suotuisat.
Vuollejokisimpukka on Suomessa luokiteltu vaarantuneeksi ja Euroopan tasolla (IUCN punainen lista) uhanalaiseksi. Laji on suojeltu kansallisen lainsäädännön (1096/96) sekä Euroopan
yhteisön luontodirektiivin (92/43/ECC) nojalla, jossa laji on mainittu liitteissä II ja IV(a). Liitteen
IV(a) lajit edellyttävät tiukkaa suojelua eikä lajien yksilöiden tahallinen pyydystäminen tai tappaminen ole sallittua. Lain mukaan kyseisten lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen tai hävittäminen on niin ikään kielletty. Vuollejokisimpukka on pitkäikäinen laji, joka voi
elää jopa 30-50-vuotiaaksi. Suurimmiksi uhiksi luetaan muutokset elinympäristöissä ja vedenlaadussa.
Vuollejokisimpukan elinkiertoon kuuluu toukkavaihe. Emosimpukan tuottamat munasolut hedelmöittyvät simpukan ulommaisissa kiduksissa, joista kehittyy glokidium-toukkia. Emosimpukka
purskauttaa toukat touko-heinäkuussa veteen. Jatkokehitys riippuu siitä, pääseekö toukka kiinnittymään väli-isäntäkalan kiduksiin, jossa se kehittyy pikkusimpukaksi. Vuollejokisimpukan
väli-isäntäkaloiksi kelpaavat mm. useat särkikalat, simput, piikkikalat ja ahvenkalat (esim. Valovirta 2005). Parasiittinen vaihe kestää noin kuukauden, jonka jälkeen pikkusimpukat irtoavat
ja kaivautuvat pohjasedimentin sisään, jossa ne elävät muutaman vuoden ennen kaivautumistaan sedimentin pinnalle. Eri kehitysvaiheiden herkkyys elinympäristön muutoksille saattaa vaihdella.

Kuva 9-1. Vuollejokisimpukkakartoituksen tutkimusalueet. Linjat 1-9 ovat Lepsämänjoen varrella. Linjat
10-11 sijaitsevat osuudella, jossa jokeen liittyy haara Luhtaanmäessä ja joen nimi muuttuu Luhtaanmäenjoeksi. Hankealue sijaitsee linjan 1 eteläpuolella. Karttaan on merkitty punaisella vuollejokisimpukan
linjakohtainen tiheys (yksilöä/m2).
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Vaikutuskohteen herkkyys
Lepsämänjoen herkkyys arvioidaan suureksi, koska joessa esiintyy tutkimusten mukaan vuollejokisimpukkaa, joka on tiukasti suojeltu laji. Lepsämänjoessa elää myös luonnonvarainen taimenkanta, joka lisääntyy ainakin joen latvapuroissa ja esteettömän meriyhteyden takia joella on potentiaalia myös meritaimenen esiintymiselle. Sisävesien napapiirin eteläpuoleiset taimenkannat on
luokiteltu Suomen punaisessa kirjassa erittäin uhanalaisiksi (Urho, ym.2010). Lepsämänjoki on
myös yhteydessä Vantaanjokeen, jonka pääuoman vesialueesta 59 km on Natura-aluetta.
9.4

Vaikutukset

9.4.1 VE0
Vaihtoehdon VE0 toteutuessa hanketta ei toteuteta eikä hankkeesta aiheudu vesieliöstöön tai kalastoon kohdistuvia vaikutuksia.
9.4.2 VE1, VE2, VE3, VE4 ja VE5
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Vedenlaatuun kohdistuvat vaikutukset on arvioitu luvussa 8. Rakentamisen aikana hankealueelta
kulkeutuu hulevesiä alueen laskuojan kautta Lepsämänjokeen. Hulevesistä aiheutuu pääasiassa
kiintoaine- ja typpikuormitusta. Arvioinnin perusteella veden laadulliset muutokset jäävät vähäisiksi, mutta kiintoainekuormitus voi lisätä liettymistä ja sameutta hankealueelta lähtevässä laskuojassa purkupaikan lähellä. Esimerkiksi kiintoaineen osalta suurin laskennallinen pitoisuusnousu
alivirtaamalla on vedenlaadun arvioinnin mukaan vain 0,6 mg/l, kun taustapitoisuus Lepsämänjoessa on luokkaa 37 mg/l. Näin vähäisellä muutoksella ei ole merkitystä vesieliöstölle (pohjaeläimet
ja kalat), jotka elävät ympäristössä, jossa kiintoainepitoisuus vaihtelee luontaisestikin merkittävästi virtaamamuutosten mukaan.
Suotautuvien vesien vaikutuksia vedenlaatuun on arvioitu luvussa 8 sekä riskinarvioinnissa. Hankealueen kenttärakenteissa ja meluvalleissa hyödynnettävistä betoni-, tiili- ja asfalttijätteistä suotautuvien aineiden ekotoksikologiset vaikutukset vedenlaatuun ja vesieliöstöön on arvioitu riskinarvioinnissa (Ramboll 2018). Arviointi perustui kuormittavien aineiden pitoisuuslisäyksiin (kts. Taulukko 8-4) sekä muodostuviin pitoisuuksiin taustapitoisuudet huomioiden Lepsämänjoessa. Riskinarvioinnissa muodostuneita pitoisuuksia verrattiin ympäristöhallinnon ohjeissa annettuihin pintaveden laadun yleisiin vertailuarvoihin (YO 6/2014) sekä Kemikaalivirasto ECHA:n tietokannan mukaisiin PNEC-arvoihin (=vaikutukseton pitoisuustaso). Sulfaatin osalta suositusarvona käytettiin
pehmeille vesille määritettyä kriteeriä 128 mg/l, joka perustuu ekotoksikologisiin tutkimuksiin (kts.
tietolaatikko). Laskennan mukaan (kts. Taulukko 8-4) pitoisuuslisäykset alittavat selvästi Lepsämänjoessa havaitut taustapitoisuudet. Riskinarviossa tehdyn vertailun perusteella kuormituksen
aiheuttamat haitta-aineiden laskennalliset pitoisuuslisäykset ja muodostuvat kokonaispitoisuudet
alittavat PNEC-arvot ja sulfaattipitoisuus alittaa pehmeille vesille määritetyn suositusarvon. Vaikutukset Lepsämänjoen pH-tasoon arvioitiin luvussa 8 vähäisiksi. pH voi harvinaisissa alivirtaamatilanteissa nousta tasolle 8,1 purkualueen lähellä. Tällaiset muutokset arvioidaan lyhytaikaisiksi. Vesien eliöstö on sopeutunut elämään pH-alueella 6-8. Arvioinnin mukaan vedenlaadusta ei aiheudu
alivirtaaman aikana maksimikuormituksellakaan haittaa herkimmille eliölajeille Lepsämänjoessa
(virtavesien pohjaeläimistö, sisältäen vuollejokisimpukka sekä kalat). Näin ollen meluvalleissa ja
kenttärakenteissa käytettävistä materiaaleista kulkeutuvien haitta-aineiden ekologinen riski sekä
Lepsämänjoen vesieliöstöön kohdistuva muutoksen suuruus arvioidaan pieneksi.
Toiminnan aikaiset vaikutukset
Hankealueen hulevedet johdetaan tasausaltaasta noron luonnontilaisen osan kautta edelleen Lepsämänjokeen. Luvun 8 arvioinnin mukaan hankealueelta laskuojan kautta tuleva kiintoainekuormitus lähes kaksinkertaistuu, mutta laskeutusaltaat pidättävät kuormitusta niin tehokkaasti, että tulevaisuudessa kiintoainekuormitus vastaanottaviin vesistöihin on alhaisempi kuin nykytilassa (kts.
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Taulukko 8-6). Orgaanisen aineksen kuormituksen aiheuttaman vaikutuksen arvioitiin olevan merkityksettömällä tasolla Lepsämänjoessa. Lepsämänjoen vedenlaatuun kohdistuvat vaikutukset arvioitiin merkityksettömiksi. Vedenlaadun arvioinnin perusteella vesieliöstöön, sisältäen pohjaeläimet ja kalat, ei toiminnan aikana kohdistuisi vaikutuksia Lepsämänjoessa.
Vaikutuksen merkittävyys
Hankkeen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat Lepsämänjoen vesieliöstöön purkukohdan alapuolella rakentamisen aikana. Vaikutukset aiheutuvat vedenlaadun muutoksista. Lepsämänjoen
herkkyys arvioitiin suureksi, koska alueella esiintyy tiukasti suojeltua vuollejokisimpukkaa sekä
erittäin uhanalaista taimenkantaa. Arvioinnin mukaan vedenlaadusta ei aiheudu alivirtaaman aikana maksimikuormituksellakaan haittaa herkimmille eliölajeille Lepsämänjoessa. Muodostuvat pitoisuudet rakentamisen aikana alittavat haitta-aineiden PNEC-arvot ja sulfaattipitoisuus alittaa
pehmeille vesille määritetyn suositusarvon. pH ei nouse eliöstön kannalta haitalliselle tasolle. Toiminnan aikana vedenlaatuun kohdistuva muutos on merkityksettömällä tasolla Lepsämänjoessa.
Vesieliöstöön kohdistuvien muutoksien suuruus arvioidaan rakentamisen aikana pieneksi kielteiseksi ja toiminnan aikana merkityksettömäksi. Herkkyys huomioiden vesieliöstöön kohdistuvan
vaikutuksen merkittävyys arvioidaan rakentamisen aikana kohtalaiseksi. Toiminnan aikana vesieliöstöön ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia.
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Keskisuuri
kielteinen

Pieni
kielteinen

Ei
vaikutusta

Pieni myönteinen

Keskisuuri
myönteinen

Suuri
myönteinen

Vähäinen

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen

Ei
vaikutusta

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

Kohtalainen

Suuri

Kohtalainen

Vähäinen

Ei
vaikutusta

Vähäinen

Kohtalainen

Suuri

Suuri

Suuri

Suuri

Lepsämänjoki
VE1-VE5

VE0

Kohtalainen

Suuri

Suuri

Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Vesieliöstöön kohdistuvia vaikutuksia ehkäistään ja lievennetään menetelmillä, jotka parantavat
vastaanottavan vesistön vedenlaatua sekä lieventävät hydrologisia (virtaama) muutoksia. Lieventämistoimenpiteet on esitetty luvussa 8.5.

9.6

Epävarmuudet ja seurantatarve
Vesieliöstövaikutukset aiheutuvat mahdollisista vedenlaadun muutoksista. Tämän vuoksi vedenlaadun arviointiin sisältyvät epävarmuudet sisältyvät myös vesieliöstön vaikutusten arviointiin.
Tämä on huomioitu siten että vedenlaadun osalta on tarkasteltu pahinta mahdollista tilannetta,
jolloin arvioinnin tulokset yliarvioivat todellisia vaikutuksia.
Vesieliöstön osalta ei ehdoteta pitkän ajan seurantaa, koska toiminnan aikaisten vaikutusten on
arvioitu olevan merkityksettömällä tasolla.
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10. LUONTO JA LUONNONSUOJELU
10.1 Vaikutusten muodostuminen
Bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman rakentaminen muuttaa
täysin alueen alkuperäisen luonnonympäristön. Rakentamisen aikana tehtävä pintamaiden poisto
ja maan kaivutyöt hävittävät rakentamisalueiden nykyisen kasvillisuuden ja elinympäristöt. Eläimistön osalta hankkeen toteuttaminen aiheuttaa eri lajeille sopivien elinympäristöjen menetyksiä.
Rakentamisen myötä ihmistoiminta alueella lisääntyy, mikä voi aiheuttaa eläimistölle häiriötä myös
hankealuetta ympäröivillä metsäalueilla. Elinympäristöihin kohdistuvien suorien vaikutusten lisäksi
alueen rakentaminen voi aiheuttaa elinympäristöjen pirstoutumista erillisiksi saarekkeiksi, jolla voi
olla negatiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen.
Rakentamisen aikaisten vaikutusten lisäksi uudet vaikutukset ovat vähäisiä. Vähäisiä vaikutuksia
voi muodostua lisääntyneen liikenteen ja alueella tapahtuvan murskaustoiminnan seurauksena
muodostuvasta pölystä, jota voi levitä käsittelyaluetta ympäröiviin metsiin. Maaperään ja pintavesiin mahdollisesti pääsevien kemikaalivuotojen riskit liittyvät onnettomuustilanteisiin eikä kemikaaleja pääse maaperään normaalitilanteessa.
10.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Kasvillisuus ja luontotyypit
Hankkeen luonnonympäristöön kohdistuvat vaikutukset arvioitiin olemassa olevan tiedon (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2012) ja maastokäyntien perusteella. Olemassa oleva tieto hankittiin
ympäristöhallinnon paikkatietojärjestelmistä (OIVA- ja Hertta-tietokannat, Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit-tietojärjestelmä, poiminta 16.8.2017). Maastokäyntien suunnittelussa oli käytössä
hankealueen peruskarttojen lisäksi ajantasaiset ortokuvat.
Kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventoinneissa selvitettiin alueen kasvillisuuden yleispiirteitä sekä
havainnoitiin erityisesti arvokkaiden luontotyyppien ja elinympäristöjen (luonnonsuojelulaki 29 §,
metsälaki 10 §, vesilaki 11 §) esiintymistä suunnittelualueella kesällä 16.6.2017 (FM biologi Satu
Laitinen). Maastokäyntien perusteella kuvattiin suunnittelualueen kasvillisuuden yleispiirteet, luontotyypit, arvokkaat luontokohteet, luonnontilaisuus sekä yleisimmät lajit. Maastoselvitykset kohdennettiin hankkeen suunnittelualueelle sekä sen välittömään lähiympäristöön.
Arviointityössä tarkasteltiin hankkeen toteutumisen vaikutuksia alueen luonnon monimuotoisuuteen kokonaisuutena ja arvokkaisiin luontokohteisiin kohdetasolla. Luontotyyppien uhanalaisuutta
tarkasteltiin Kontula & Raunio (2018) luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen perusteella.
Linnusto
Hankkeen linnustoon kohdistuvat vaikutukset arvioitiin olemassa olevan tiedon ja maastokäynnin
perusteella. Suunnittelualueella esiintyvää linnustoa selvitettiin 16.6.2017 (FM biologi Satu Laitinen) kartoituslaskentamenetelmää käyttäen.
Menetelmässä selvitettävä alue käveltiin hitaasti läpi siten, ettei mikään alue jäänyt yli 50 metrin
päähän kartoittajasta. Kaikki havaitut huomionarvoiset lintulajit merkittiin ylös. Huomionarvoisiksi
lajeiksi katsottiin silmälläpidettävät ja uhanalaiset sekä lintudirektiivin liitteen I lajit sekä Suomen
kansainvälisen linnustonseurannan erityisvastuulajit (nk. EVA-lajit). Kartoitus tehtiin aamuaikaan
klo 04 – 09, jolloin lintujen lauluaktiivisuus on yleisesti korkeimmillaan. Pesimälinnustoselvitys
kohdennettiin suunnittelualueelle sekä suunnittelualueen itäpuolella olevalle Kivelän luonnonsuojelualueelle.
Luontodirektiivin liitteen IV lajit
Luontodirektiivin liitteen IV nisäkkäistä on tarkasteltu liito-oravan, viitasammakon ja lepakoiden
esiintymistä alueella. Lajit on valittu tarkastelukohteeksi mahdollisena hankkeen vaikutusalueella
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esiintyvinä direktiivilajeina. Hankkeen liito-oraviin kohdistuvat vaikutukset arvioitiin olemassa olevan tiedon (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2015) ja maastokäyntien perusteella. Viitasammakoihin kohdistuvat vaikutukset arvioitiin maastokäynnin perusteella ja hankkeen lepakoihin kohdistuvat vaikutukset olemassa olevan tiedon (BatHouse 2012) perusteella.
Liito-oravien esiintymistä suunnittelualueella selvitettiin 26.4.2017 (FM biologi Heli Lehvola). Ennen
kartoituksia soveliaita alueita selvitettiin aikaisempien selvitysten (Enviro 2015) pohjalta sekä ilmakuvien perusteella. Kartoituksissa liito-oravien ulostepapanoita etsittiin lajille soveltuvista varttuneista kuusivaltaisista sekametsiköistä suurten kuusten ja haapojen tyviltä. Havainnot papanoista sekä pesäpuista merkittiin kartalle ja liito-oravien kulkureitit ja elinalueet rajattiin havaintojen perusteella. Liito-oravaselvitys kohdennettiin kuvassa Kuva 10-1 esitetylle alueelle.
Viitasammakon esiintymistä kartoitettiin selvityskohteilla 12.5.2017 (FM biologi Heli Lehvola).
Maastotyöt suoritettiin ilta-aikaan selvityskohteiden vesialueiden rannoilla. Tasaisin väliajoin ja potentiaalisissa kohdissa pysähdyttiin odottamaan ja kuuntelemaan, sillä viitasammakot usein keskeyttävät ääntelynsä herkästi tullessaan häirityksi. Tämän selvityksen yhteydessä käytettiin soidinääntelyyn perustuvaa kartoitusmenetelmää, jossa lasketaan äänteleviä koiraita kutuaikana.
Koska ääntelyyn perustuva lajinmääritys on yksinäänkin luotettava, ei ulkonäköön perustuvaa lajinmääritystä tarvita.

Kuva 10-1. Liito-oravan ja viitasammakon selvitysalueiden rajaukset.

Luonnonsuojelualueet
Hankkeen vaikutukset luonnonsuojelualueisiin, luonnonsuojeluohjelmien alueisiin sekä maakuntakaavan mukaisiin luonnonsuojelualuevarauksiin arvioitiin olemassa olevan aineiston perusteella.
Tietolähteenä on käytetty ympäristöhallinnon Oiva-ympäristö- ja paikkatietopalvelua. Arviointiin
otettiin mukaan noin kahden kilometrin säteellä sijaitsevat kohteet.

60

10.3 Nykytila
10.3.1 Kasvillisuus ja luontotyypit
Suunnittelualue sijoittuu eliömaantieteellisessä aluejaossa eteläboreaaliselle vyöhykkeelle ja siinä
edelleen vuokkovyöhykkeeseen, eli lounaismaahan. Suunnittelualueesta valtaosa on hakkuuaukkoa ja puutonta joutomaata (Kuva 10-2). Pohjoisosassa kasvaa nuorta lehtipuustoa ja länsiosassa
on varttunutta sekapuustoa kasvava lehtorinne ja hieman kalliomännikköä. Hakkuun keskelle alueen länsiosaan jää pienialainen, ojitettu räme. Etenkin alueen pohjois- ja itäosissa maaperä on
monin paikoin kosteaa ja aluetta on ojitettu voimakkaasti. Suunnittelualueen kasvillisuus- ja luontotyyppikuviointi on esitetty kuvassa Kuva 10-2 ja kuvioiden kuvaukset taulukossa Taulukko 10-1.

Kuva 10-2 Suunnittelualueen kasvillisuus- ja luontotyyppikuviointi.
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Taulukko 10-1 Kasvillisuus- ja luontotyyppikuvioiden kuvaukset.

Kuvio 1. Nuori haavikko. Metsätyyppi on käen-

Kuvio 2. Sekapuutaimikko. Kuviolla kasvaa muu-

kaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomaista kangasta ja

taman metrin korkuista kuusta, koivua, haapaa, rai-

kenttäkerroksen lajeja ovat mm. kielo, lillukka, val-

taa ja harmaaleppää. Taimikko on melko harvaa ja

kovuokko ja mustikka.

heinikkoisia aukkoja on runsaasti. Metsätyyppi on
enimmäkseen lehtomaista kangasta (OMT), jolla
kasvaa mm. vadelmaa, mustikkaa, metsäkortetta,
lillukkaa, metsäimarretta ja nuokkuhelmikkää. Monin
paikoin pohja on märkä ja kenttäkerroksessa kulttuurivaikutteisen, kostean, runsasravinteisen lehdon
kasvillisuutta, mm. nurmilauhaa, huopaohdaketta,
metsäalvejuurta, mesiangervoa ja ojakellukkaa. Kuvio on ojitettu ja jonkin verran kuivunut.

Kuvio 3. Varttunut kuusikko. Sekapuuna on koi-

Kuvio 4. Varttunut koivikko. Metsätyyppi on leh-

vua. Metsätyyppi on lehtomainen kangas (OMT) ja

tomainen kangas (OMT). Pensaskerroksessa on pih-

kenttäkerroksessa kasvaa mustikkaa, metsäkastik-

lajaa ja heinäisessä kenttäkerroksessa metsäkastik-

kaa, kieloa, valkovuokkoa ja metsäorvokkia.

kaa, tesmaa, metsäalvejuurta, metsäkortetta ja kieloa.

Kuvio 5. Varttunut koivikko. Kuvio sijoittuu mäen

Kuvio 6. Kallio. Puusto on harvaa varttunutta män-

koillisrinteeseen. Koivun sekapuuna on kuusta, haa-

tyä. Kenttäkerroksessa on harvakseltaan metsä-

paa ja harmaaleppää. Ohuehkoa lahopuuta on melko

lauhaa ja kanervaa, pohjakerroksessa poronjäkäliä.

runsaasti. Metsätyypiltään kuvio on tuoretta keskira-

Rinteillä on kapea vyöhyke tuoreen mustikkatyypin

vinteista käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) leh-

(MT) kankaan sekapuustoista kuusikkoa.

toa, jonka pensaskerroksessa on taikinamarjaa ja
kenttäkerroksessa runsaasti kieloa, tesmaa, valkovuokkoa ja lillukkaa, kosteammassa alarinteessä
myös rönsyleinikkiä. Paikoin on myös runsaammasta
ravinteisuudesta kertovaa sinivuokkoa ja jänönsalaattia.
Kuvio 7. Vanha hiekkakuoppa. Nuorta lehtipuus-

Kuvio 8. Isovarpuräme. Puusto on varttunutta, ki-

toa ja kulttuurivaikutteista lajistoa, mm. leskenleh-

tukasvuista männikköä. Kenttäkerroksessa on suo-

teä, hiirenvirnaa ja kalvassaraa.

pursua, juolukkaa ja suomuurainta. Keskellä on pienialainen laikku puutonta tupasvillarämettä ja laidoilla kapea vyöhyke koivua ja kuusta sekapuuna
kasvavaa kangasrämettä. Kuvio on ojituksen myötä
kuivunut voimakkaasti.

Kuvio 9. Puolukkakorpi. Puusto on varttunutta

Kuvio

kuusta, sekapuuna on koivua ja mäntyä. Kenttäker-

ajouria. Maa on enimmäkseen kasvillisuudesta pal-

roksessa on mustikkaa, puolukkaa ja pallosaraa. Ku-

jasta.

vio on ojituksen myötä kuivunut.
Kuvio 11. Avohakkuu. Pieniä lehtipuun ja kuusen
taimia, ei istutettu. Heinikkoinen.
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10.

Joutomaa.

Sorakasoja,

läjityksiä,

Kuva 10-3. Vasemmalla kuvion 2 taimikkoa ja oikealla kuvion 5 tuoretta lehtoa.

Kuva 10-4. Kuvion 11 avohakkuuta.

Arvokkaat luontokohteet
Suunnittelualueelle ei sijoitu metsälain 10 §:n kriteerit täyttäviä kohteita tai luonnonsuojelulain
mukaisia luontotyyppejä. Suunnittelualueella ei havaittu myöskään uhanalaisia, rauhoitettuja tai
muutoin huomionarvoisia kasvilajeja. Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän Eliölajit-tietorekisterin mukaan suunnittelualueelle ei sijoitu huomionarvoisten lajien kasvupaikkoja.
Suunnittelualueen rajaukselle ja lähiympäristöön sijoittuu luonnontilaisiksi luokiteltuja kausikuivia
noroja. Pienet luonnontilaiset norot, joissa kalankulku ei ole mahdollista luokitellaan vesilain 2.
luvun 11 § mukaisiksi arvokkaiksi pienvesiksi. Luonnontilaisia noroja sijoittuu suunnittelualueen
pohjois-, koillis- ja itäpuolelle (Kuva 10-5).
Kivelän luonnonsuojelualueelle sijoittuva noro on uurtunut kivennäismaahan eikä ole kovin syvä.
Tihkupinnasta virtaava vesi on kirkasta, joskin virtaus oli varsin heikkoa. Noron välitön lähiympäristö oli luonnonsuojelualueella luonnontilainen. Luonnonsuojelualueen ulkopuolella uoma oli paikoin lähes hävinnyt näkyvistä alueella tehtyjen metsätaloustoimien seurauksena eikä sitä siten
tulkittu enää luonnontilaiseksi.
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Muut havaitut luonnontilaiset uomat ovat uurtuneet pehmeään savimaahan, ja uomat ovat etenkin
alajuoksulla melko syviä, 1 – 1,5 metriä. Ylempänä rinteessä uomat ovat matalampia. Vesi uomissa
on sameaa johtuen savimaasta irronneesta hienojakoisesta aineksesta. Kivelän luonnonsuojelualueen noron lähiympäristöä lukuun ottamatta muiden norojen välittömät lähiympäristöt eivät täytä
metsälain 10 §:n mukaisia kriteerejä erityisen arvokkaasta elinympäristöstä.

Kuva 10-5. Luonnontilaiset norot suunnittelualueen ympäristössä.

10.3.2 Pesimälinnusto
Laskennan yhteydessä havaittiin kaikkiaan 24 suunnittelualueella tai sen läheisyydessä pesiväksi
tulkittavaa lajia. Pääosin lajisto koostuu kasvatusmetsille, avoimille ja puoliavoimille alueille tyypillisistä, yleisistä lajeista. Laajalla hakkuuaukealla pesii useita pareja avoimia maita suosivia metsäkirvisiä ja keltasirkkuja ja alueen metsäisemmissä ja pensaikkoisissa osissa runsaasti pajulintuja,
peippoja, punakylkirastaita ja punarintoja. Varttunutta sekapuustoa kasvavassa lehtolaikussa havaittiin sirittäjän ja kostealla taimikkoalueella metsäviklon reviiri. Huomionarvoisin havainto oli alueen länsiosan kalliolla havaittu metso. Kivelän luonnonsuojelualueella havaittiin lisäksi varttunutta
ja ikääntynyttä havumetsää suosivien kuusitiaisen, töyhtötiaisen ja puukiipijän reviirit.
Huomionarvoisia lajeja havaittiin pesimälinnuston selvitysalueella yhteensä kaksi lajia. Lajeista
metso (Tetrao urogallus) on luokiteltu suunnittelualueen vyöhykkeellä alueellisesti uhanalaiseksi,
on lintudirektiivin liitteen I laji ja lukeutuu lisäksi Suomen erityisvastuulajeihin. Kivelän luonnonsuojelualueella havaittu töyhtötiainen (Lophophanes cristatus) luokitellaan uhanalaisuudeltaan
vaarantuneeksi (VU) lajiksi (Tiainen ym. 2016).
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10.3.3 Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit
Liito-orava
Hankkeen alueelta keväällä 2015 laaditussa liito-oravaselvityksessä (Ympäristösuunnittelu Enviro
Oy 2015) ei tehty havaintoja liito-oravan esiintymisestä. Selvityksessä tarkastettiin myös Kivelän
luonnonsuojelualueella sijaitsevat, Uudenmaan ELY-keskuksen aikaisemmin rajaamat elinympäristöt. Maastokäynnin yhteydessä todettiin yksi liito-oravan käyttämä haapa luonnonsuojelualueella
noin 50 metrin päässä tilanrajasta. Toiseksi lähin tiedossa oleva liito-orava-alue on noin 250 metrin
päässä Lepsämänjoen varrella, josta on löytynyt liito-oravan jätöksiä viimeksi vuonna 2005. Pohjoisempana Harjulanrannasta jätöksiä on löytynyt mm. vuonna 2012. Espoon puolella lähimmät
liito-oravahavainnot on tehty noin 500 metrin päässä luonnonsuojelualueesta.
Hankkeen liito-oravaselvityksessä suunnittelualueelta ei tehty havaintoja liito-oravan esiintymisestä (Kuva 10-7). Suunnittelualueen ympäristöstä havaintoja liito-oravasta sen sijaan tehtiin.
Liito-oravaselvityksessä papanapuuksi on määritelty puu, jonka tyveltä on havaittu liito-oravan
papanoita ja pesäpuuksi puu, jonka tyveltä on havaittu liito-oravan papanoita ja jossa on kolo tai
risupesä.
Kivelän luonnonsuojelualueelta havaittiin kaksi papanapuuta sekä kaksi kolohaapaa, joiden tyviltä
havaittiin papanoita. Yksi pesäpuu sekä papanapuita havaittiin lisäksi luonnonsuojelualueen pohjoispuolelta. Elinympäristöksi rajattu alue käsittää eteläosastaan varttunutta kuusikkoa, jossa kasvaa lähinnä yksittäisiä haapoja sekä joitakin koivuja ja mäntyjä. Elinympäristön pohjoisosassa
varttuva – varttunut sekapuustoinen metsikkö käsittää pääosin kuusta, haapaa ja koivua. Haapaa
kasvaa runsaammin kuin luonnonsuojelualueella.
Toinen elinympäristö Lepsämänjoen rannassa on pieni sijoittuen nuoreen ja yleisilmeeltään ryteikköiseen lehtipuustoiseen metsikköön. Elinympäristö käsittää vain muutamia varttuneita kuusia
sekä melko järeitä haapoja. Alueelta havaittiin yksi pesäpuuksi luokiteltava haapa ja kolme papanapuuta.
Kolmas elinalueeksi tulkittu alue sijoittuu asutuksen läheisyyteen pienialaiselle varttuneen kuusivaltaisen metsän alalle. Kuusen ohella kasvaa melko järeää haapaa, lisäksi kasvaa koivua ja paikoin nuorempaa lehti- ja havupuustoa. Alueelta havaittiin neljä pesäpuuksi tulkittavaa puuta, yksi
tyhjä risupesä nuoressa kuusessa sekä seitsemän papanapuuta (Kuva 10-6).
Havaittujen elinalueiden välillä on kaksi puustoista kulkuyhteyttä. Elinympäristöjen väliltä ei tehty
papanahavaintoja, joten kulkuyhteydet on arvioitu metsikön rakenteen perusteella. Kulkuyhteydet
arvioidaan liito-oravan kannalta hyviksi, sillä haapaa kasvaa alueella runsaasti ja metsät ovat kohtalaisen yhtenäisiä (Kuva 10-8).
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Kuva 10-6. Liito-oravan elinaluetta suunnittelualueen luoteispuolella.

Kuva 10-7. Liito-oravahavainnot ja havaintojen perusteella tehdyt elinaluerajaukset.
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Kuva 10-8. Liito-oravan todennäköiset kulkuyhteydet

Viitasammakko
Selvitetyiltä kohteilta ei tehty havaintoja viitasammakosta. Suunnittelualueella ei esiinny viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.
Lepakot
Klaukkalan osayleiskaavoituksen tarpeisiin tehdyn lepakkoselvityksen (BatHouse 2012) mukaan
suunnittelualueella ei esiinny lepakoiden kannalta tärkeitä alueita tai siirtymäreittejä. Espoon kaupungin rajalle sijoittuvat karuleimaiset kallioselänteet eivät ole tyypillisiä lepakoiden elinympäristöjä. Suunnittelualueen pohjoispuolelle sijoittuva Lepsämänjoki toimii etenkin vesisiippojen siirtymäreittinä. Suunnittelualueen itäpuolelle sijoittuvat Aropellontie ja Huhdanmäelle johtava tie muodostivat selvityksen mukaan lepakoiden lentokäytäviä. Lepakoille tärkeät ruokailualueet ja siirtymäreitit on osoitettu lainvoiman saaneessa Klaukkalan osayleiskaavassa suunnittelualueen koillispuolelle sl-merkinnällä.
10.3.4 Luonnonsuojelualueet
Suunnittelualueen välittömään läheisyyteen sen itäpuolelle sijoittuu 17,4 hehtaarin suuruinen Kivelän luonnonsuojelualue (YSA205377), joka lukeutuu valtioneuvoston asetuksella perustettaviin
muihin luonnonsuojelualueisiin (Vestran soiden, lehtojen ja vanhojen metsien luonnonsuojelualue).
Luonnonsuojelualue koostuu notkelmissa sijaitsevien tuoreen kankaan kuusikoiden ja paikoin jyrkkärinteisten kallioiden ja niillä kasvavien kitukasvuisten männiköiden mosaiikista. Pohjoisrinteessä
on paikoin lehtomaista kangasta ja nuoria metsälehmuksia. Pohjoisrinteessä on myös reheväkasvustoinen tihkupinta ja siitä laskeva luonnontilainen noro. Puusto on järeähköä ja vanhoja haapoja
kasvaa monin paikoin kuusten seassa. Pystyyn kuolleita kuusia ja maalahopuuta on paikoin runsaasti.

67

Kuva 10-9. Kivelän luonnonsuojelualueen varttunutta kuusikkoa.

Muita kahden kilometrin etäisyydelle sijoittuvia luonnonsuojelualueita on Klaukkalan Isosuon Natura-alue (FI0100038), joka sisällytetty Natura-verkostoon luontodirektiivin perusteella. Sama alue
on sisällytetty myös soidensuojeluohjelmaan (SSO010007). Suunnittelualueen länsipuolelle sijoittuu Nuuksion Natura-alue (FI0100040), joka on sisällytetty luonto- ja lintudirektiivin perusteella.
Osin Nuuksion Natura-alueen kanssa sijoittuu päällekkäin Nuuksion kansallispuisto (KPU010030),
yksityisiin luonnonsuojelualueisiin lukeutuva Luukin luonnonsuojelualue (YSA204240), vanhojen
metsien suojeluohjelmaan lukeutuva Luukkaan aarnialue (AMO010328), lehtojen suojeluohjelmaan lukeutuva Koivulan lehtopurolaakso (LHO010072) ja arvokkaisiin kallioalueisiin sisällytetty
Käärlammen kalliot (KAO010013).
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Kuva 10-10. Hankealueen ympäristössä sijaitsevat luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojeluohjelma-alueet (OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelu).

Ekologiset yhteydet
Uudenmaan vireillä olevassa kokonaismaakuntakaavan, Uusimaa-kaava 2050, kaavaehdotusvaiheen lausuntoaineiston kaavakartassa on osoitettu viheryhteystarve, joka sijoittuu suunnittelualueen kaakkoispuolelle sivuten suunnittelualuerajausta (Kuva 10-11.). Viheryhteystarve on sama
kuin kaavaluonnosvaiheessa osoitettu. Viheryhteys on itä-länsisuuntainen yhteys, joka yhdistää
Sipoon ja Vantaan viheralueet Nurmijärven kautta Espoon viheralueisiin. Kaavamääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava, että merkinnällä osoitettu yhteystarve
säilyy tai toteutuu tavalla, joka turvaa lajiston liikkumismahdollisuudet, virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet sekä ylläpitää maisema- ja luontoarvoja. Viheryhteyden tarkkaa sijaintia ratkaistaessa
on selvitettävä, että yhteydellä on edellytykset toimia osana laajempaa ekologista ja virkistyksellistä verkostoa. Kaavakartalla osoitettujen viheryhteystarpeiden tunnistamisessa on käytetty
Zonation-menetelmällä tuotettua uusinta tietoa Uudenmaan arvokkaista luontoalueista ja ekologisista verkostoista. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisten yleis- tai asemakaavan alueella, mutta se on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa niitä.
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Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualueen läheisyyteen ei ole osoitettu
ekologisia viheryhteyksiä.
Klaukkalan lainvoimaiseen osayleiskaavaan on osoitettu viheryhteystarve Klaukkalan taajaman
länsipuolelta etelään Espoon rajalle (Kuva 10-11.). Suunnittelualue sijoittuu pohjois-eteläsuuntaisen viheryhteystarpeen länsipuolelle. Viheryhteystarve käsittää Klaukkalan länsipuolella sijaitsevan
Natura 2000-verkostoon lukeutuvan Klaukkalan Isosuon, jonka eteläpuolella yhteystarve on osoitettu rakentamattoman asemakaavoitettavaksi tarkoitetun asuinalueen halki ja Lepsämänjoen rannalle sijoittuvan sl-alueen kautta suunnittelualueen viereisen Kivelän luonnonsuojelualueen läpi.
Kaavamääräyksen mukaan merkinnällä on osoitettu maakunnallisesti tärkeät ekologiset käytävät.
Alueita pääkäyttötarkoituksen mukaan suunniteltaessa ja käytettäessä tulee turvata ekologisen
käytävän riittävä leveys ja jatkuvuus.
Vireillä olevassa Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksessa suunnittelualueen lounaispuolella sijaitsevalta Nuuksion kansallispuistosta on osoitettu ekologinen yhteystarve Nurmijärven
Klaukkalan suuntaan (Kuva 10-11.). Yhteystarve on osoitettu siten, että se jakaantuu kahdeksi
yhteydeksi kiertäen suunnittelualueen sekä itä- että länsipuolelta. Kaavamääräyksen mukaan yhteydet ovat ekologisten yhteyksien runkoa täydentäviä yhteyksiä, joilla on merkitystä lajien paikallisina kulkuyhteyksinä. Ne sijoittuvat kaupunkirakenteen sisäisiin viherkäytäviin laajojen avointen maisematilojen peltometsämosaiikkiin ja muille viheralueille.

Kuva 10-11. Ekologiset viheryhteystarpeet kokonaismaakuntakaavan luonnoksessa, lainvoimaisessa
Klaukkalan osayleiskaavassa ja vireillä olevassa Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksessa.
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Vaikutuskohteen herkkyys
Hankkeen vaikutusalueella herkkyyttä nostavat suunnittelualueen välittömään läheisyyteen sijoittuva Kivelän luonnonsuojelualue, suunnittelualueen pohjoisosaan sijoittuva vesilain 2. luvun 11 §:n
mukainen luonnontilainen noro sekä se, että vaikutusalueelle sijoittuu luontodirektiivin liitteen
IV(a) lajeihin lukeutuvan liito-oravan elinympäristön osa. Näiden kohteiden sijoittuminen hankkeen
vaikutusalueelle nostaa alueen herkkyyden suureksi.
10.4 Vaikutukset
10.4.1 VE0
Nollavaihtoehdon mukaisessa tilanteessa hanketta ei toteuteta ja alue jää maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.
Nollavaihtoehdossa vaikutuksia nykytilaan verrattuna ei aiheudu.
10.4.2 VE1, VE2 VE3, VE4 ja VE5
Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin
Bioterminaalin ja hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman rakentamisen myötä alueen luonnonympäristö muuttuu rakennetuksi ympäristöksi ja alkuperäinen luonnonympäristö menetetään. Suunnittelualueen laajuus on vaihtoehdossa VE1 noin 17 hehtaaria, VE2 – VE3 noin 12
ha, VE4 noin 13 ha ja VE5 noin 11 ha. Suunnittelualue käsittää lähinnä hakkuuaukeaa ja pienialaiset metsiköt ovat metsätaloustoimin käsiteltyjä. Erot luonnontilaisiin metsiin näkyvät mm. puuston
kerroksellisuudessa, puulajijakaumassa ja ikärakenteessa sekä lahopuun määrässä.
Toiminnan aikana suunnittelualueen välittömän lähiympäristön kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin
voi kohdistua pölyämisvaikutuksia. Vaikutusten arvioidaan jäävän pieniksi, sillä laajennusalueen
reunametsiköt ovat Kivelän luonnonsuojelualuetta lukuun ottamatta metsätaloustoimin käsiteltyjä,
eikä niissä esiinny suojelullisesti huomionarvoista kasvilajistoa, joiden elinolosuhteisiin pöly voisi
vaikuttaa.
Suunnittelualueen pohjois-itäpuolelle sijoittuu luonnontilaiseksi luokiteltavia noroja. Hankkeesta ei
arvioida aiheutuvan vaikutuksia Kivelän luonnonsuojelualueella sijaitsevalle norolle tai suunnittelualueen koillispuolella sijaitsevalle norolle missään vaihtoehdossa. Hankkeen suunnitelman mukaan suunnittelualueen hulevedet johdetaan tasausaltaan kautta suunnittelualueen pohjoisosan
luonnontilaiseksi luokiteltuun noroon. Tästä johtuen noron luonnontila vaarantuu, kun vesimäärä
uomassa kasvaa. Vesimäärän kasvu aiheuttaa uomassa voimistuvaa eroosiota. Sen seurauksena
uoman muoto muuttuu; uoma todennäköisesti syvenee ja levenee. Suunnittelualueen ympärille
rakennettava meluvalli ja tasausallas hävittävät luonnontilaisen noron eteläosan vaihtoehdoissa
VE1 – VE4. Vaihtoehdossa VE5 meluvalli ei sijoitu uoman luonnontilaiselle osuudelle, mutta tasausallas sijoittuu osin uoman luonnontilaiselle osuudelle. Tasausaltaan rakentamistyöt ja ojan johtaminen tasausaltaaseen todennäköisesti hävittävät noron eteläosan. Noron muuhun osaan kohdistuvat vaikutukset ovat samat kuin vaihtoehdoissa VE1 – VE4.
Vaikutukset pesimälinnustoon
Voimakkaista metsätaloustoimista johtuen suunnittelualueella ei sijaitse linnuston kannalta merkittäviä elinympäristöjä. Huomionarvoisista lajeista suunnittelualueelta tehtiin havainto metsosta,
jonka päiväreviiri pienenee suunnittelualueen rakentamisen myötä. Merkitys on kuitenkin yksittäisen metsoyksilön kannalta jokseenkin merkityksetön, sillä menetettävä ala on pieni. Toisaalta
hanke saattaa heikentää metson liikkumista päiväreviirillään. Päiväreviiri voi pienentyä menetettävää alaa enemmän, sillä metso voi arkana lintuna alkaa karttaa alueita, joilla on ihmistoimintaa.
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Kokonaisuudessaan vaikutukset linnustoon arvioidaan kuitenkin jäävän pieniksi kaikissa vaihtoehdoissa, sillä suunnittelualueen elinympäristöt ovat varsin yksipuolisia ja alueella pesivien parien ja
lajien määrät olivat alhaisia.
Vaikutukset luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin
Hankkeen vaihtoehtojen VE1 – VE5 toteutuessa suunnittelualueelle sijoittuva toinen todennäköinen
liito-oravan kulkuyhteys häviää rakentamisen aikana. Suunnittelualueen ulkopuolelle sijoittuvaan
kulkuyhteyteen ei kohdistu vaikutuksia. Myöskään liito-oravan elinympäristöihin ei kohdistu vaikutuksia. Vähäisten liito-oravan kulkuyhteyksien heikkenemisen vuoksi hankkeen vaikutukset liitooravaan arvioidaan vähäisiksi. Liito-oravaan ei kohdistu uusia vaikutuksia toiminnan aikana verrattuna rakentamisen aikana muodostuneisiin vaikutuksiin.
Suunnittelualueella ei esiinny viitasammakon käyttämiä elinympäristöjä, joten hankkeella ei ole
viitasammakkoon kohdistuvia vaikutuksia missään vaihtoehdossa.
Suunnittelualueella tai sen välittömässä lähiympäristössä ei esiinny lepakoille tärkeitä alueita tai
siirtymäreittejä, joten hankkeella ei arvioida olevan mainittavia vaikutuksia lepakoihin missään
vaihtoehdossa.
Vaikutukset luonnonsuojeluun
Hankkeesta voi aiheutua sekä rakentamisen että toiminnan aikana pölyvaikutuksia suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle Kivelän luonnonsuojelualueelle. Kivelän alueella esiintyy lähinnä tuoreita ja kuivahkoja kankaita, joilla kasvava yleinen lajisto sietää vähäistä ja ajoittaista pölylaskeumaa hyvin. Alueen kasvilajistoa tai luontotyyppejä ei kuitenkaan ole yksityiskohtaisesti inventoitu, mikä aiheuttaa epävarmuuksia arviointiin. Suojelualueen melun ohjearvot ylittyvät kaikissa hankevaihtoehdoissa osassa suojelualuetta, mutta tällä ei arvioida olevan kuitenkaan
vaikutusta suojelun perusteina oleviin kohteisiin (luontotyypit). Alue on osin myös liito-oravan elinaluetta, mutta liito-oravan on todettu sietävän melua hyvin sen asuttaessa mm. kaupunkien taajama-alueen ja valtateiden varsien metsiköitä. Vaihtoehdoissa VE4 ja VE5 rakentamisen aikainen
melutaso on hankealueen lounaispuolella sijaitsevan Nuuksion kansallispuiston alueella pienellä
pinta-alalla luonnonsuojelualuiden 45 dB:n päiväajan ohjearvon tasalla.
Useiden satojen metrien etäisyydestä johtuen hankkeella ei ole vaikutuksia muihin luonnonsuojelualueisiin missään vaihtoehdossa.
Vaikutukset ekologisiin yhteyksiin
Osayleiskaavassa osoitetun viheryhteyden arvioidaan olevan ekologisena viheryhteytenä toimivampi, sillä yhteys säilyy alueella todennäköisemmin puustoisena kuin alueilla, joilla kaavaan ei
ole osoitettu erityisiä luontoarvoja käsittäviä alueita. Lisäksi kaavassa osoitettu viheryhteys mahdollistaa pääasiallisen kulkusuunnan (lounas-koillinen) lisäksi yhteyden kaakon suunnan metsäalueille, vaikka sitä ei ole kaavassa viheryhteytenä osoitettukaan.
Hankkeen sijoittuminen laajahkolle metsäiselle alueelle tulee kuitenkin kaventamaan viheryhteyttä, vaikka hanke ei kaavassa osoitetulle yhteydelle sijoittukaan. Hankkeen toteutuessa suorin
yhteys Klaukkalan taajaman länsipuolelta lounaaseen sijoittuville suojelluille alueille katkeaa ja
aiemmin leveä ekologinen käytävä jakaantuu kahdeksi kapeammaksi yhteydeksi. Leveän metsäisen vyöhykkeen jakaantuminen kahdeksi kapeammaksi yhteydeksi arvioidaan heikentävän ekologista viheryhteyttä. Heikennyksen arvioidaan kuitenkin olevan vähäinen johtuen siitä, ettei yhteys
katkea eikä hanke suoraan sijoitu kaavassa osoitetulle yhteydelle. Näin ollen hankkeella ei arvioida
olevan vähäistä suurempia vaikutuksia osayleiskaavassa osoitettuun viheryhteyteen tai maakuntakaavan luonnoksessa osoitettuun viheryhteyteen.
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Espoon yleiskaavaluonnoksessa osoitettuun viheryhteyteen hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia.
Vaikutuksen merkittävyys
Hanke hävittää vesilain 2. luvun 11 § mukaisen arvokkaan pienveden (noro) kaikissa hankkeen
vaihtoehdoissa. Muutoin kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvat vaikutukset jäävät pieniksi, sillä alueella ei esiinny luonnontilaisia tai sen kaltaisia luontotyyppejä eikä suojelullisesti huomionarvoista kasvilajistoa. Hankkeen liito-oravaan ja pesimälinnustoon kohdistuvat vaikutukset
arvioidaan vähäisiksi kaikissa hankevaihtoehdoissa. Ekologisiin viheryhteyksiin arvioidaan kohdistuvan vähäisiä yhteyksiä heikentävää vaikutusta.
Luonnonsuojelualueisiin kohdistuvaa vaikutustenarviointia ei voitu tehdä Kivelän luonnonsuojelualueen osalta, sillä kaikkia arvioinnissa tarvittavia tietoja ei ollut saatavilla.

Vaikutuskohteen herkkyys

Muutoksen suuruus
Suuri
kielteinen

Keskisuuri
kielteinen

Pieni
kielteinen

Ei
vaikutusta

Pieni myönteinen

Keskisuuri
myönteinen

Suuri
myönteinen

Vähäinen

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen

Ei
vaikutusta

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

Kohtalainen

Suuri

Kohtalainen

Vähäinen

Ei
vaikutusta

Vähäinen

Kohtalainen

Suuri

Suuri

Suuri

Suuri

VE1-VE5

VE0

Kohtalainen

Suuri

Suuri

10.5 Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Rakentamistoimien ajoittaminen muuhun kuin kevääseen ja alkukesään vähentää eläimiin kohdistuvaa häiriötä, sillä kevät ja alkukesä ovat useimpien eläinten lisääntymisaikaa.
10.6 Epävarmuudet ja seurantatarve
Kivelän luonnonsuojelualueeseen liittyen arviointia varten ei ollut käytettävissä kaikkia tarvittavia
tietoja, eikä tarvittavia tietoja saatu, minkä vuoksi arviointia tältä osin ei voinut tehdä. Hankkeen
Kivelän luonnonsuojelualueeseen kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi luonnonsuojelualueelta
tulisi olla kattavat kasvillisuus- ja luontotyyppitiedot käytössä. Vaikutusten suuruuden arvioinnissa
ei siten ole huomioitu mahdollisia vaikutuksia Kivelän luonnonsuojelualueeseen. Vaikutuskohteen
herkkyydessä Kivelän luonnonsuojelualue on sen sijaan huomioitu.
Muilta osin alueella on tehty kattavat luontoinventoinnit, eikä lähtötietoihin ja vaikutusten arviointiin tältä osin liity merkittäviä epävarmuustekijöitä. Suunnittelualueen lähiympäristöön kohdistuvien vaikutusten osalta epävarmuutta liittyy pölyn määrän ja leviämisen arviointiin.

73

11. LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMINEN
11.1 Vaikutusten muodostuminen
Luonnonvarat käsittävät kaikkea luonnossa olevaa, mitä ihminen kykenee hyödyntämään. Luonnonvarat jaotellaan pääasiassa uusiutuviin ja uusiutumattomiin luonnonvaroihin. Uusiutuviksi luonnonvaroiksi luetaan auringon säteily, makea vesi, tuuli, aallot ja metsäbiomassa. Uusiutumattomia
luonnonvaroja ovat mm. fossiiliset polttoaineet (hiili, maakaasu, öljy), metallit, mineraalit, turve
sekä maa- ja kiviainekset. Myös rakentamaton maa on luonnonvara.
Hankkeessa vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen muodostuu rakentamisen aikana louhinnan sekä alueen rakenteissa hyödynnettävien jätemateriaalien, kuten betonimurskeen, käytön
kautta. Alueelta louhitaan kiviaineksia vaihtoehdossa VE1 500 000 kiintokuutiometriä (noin 625
000 t) ja vaihtoehdoissa VE4 ja VE5 noin 100 000 kiintokuutiometriä (noin 250 000 t), josta osa
käytetään alueen rakentamiseen. Louhinnalla tasataan alueita, joille rakennetaan halli (VE1 2 kpl,
VE4-VE5 1 kpl). Betoni- ja tiilimursketta käytetään kentän ja meluvallien rakentamisessa vaihtoehdossa VE1 yhteensä noin 1 100 000 tonnia, vaihtoehdoissa VE2- VE3 ja VE4 noin 1 000 000
tonnia ja vaihtoehdossa VE5 noin 700 000 tonnia (kerroin 1,8 t/m 3rtd), jolloin voidaan korvata
neitseellisiä luonnonvaroja. Betoni- ja tiilimurskeesta rakennettavat meluvallit päällystetään maaaineksilla, jotka saadaan alueelta poistettavista ja alueella välivarastoitavista pintamaista. Tarvittaessa meluvallien pintakerrokseen tuodaan maa-ainesta ulkopuolelta. Asfalttijätettä hyödynnetään rakentamisen aikana laitosalueen kenttien päällysrakenteissa.
Hankkeessa muodostuu vaikutuksia myös jätteiden hyötykäytön kautta. Toimintaan kuuluu käsiteltyjen jätteiden toimittaminen muualle hyötykäyttöön, esimerkiksi hyödynnettäväksi rakentamisessa tai energiantuotannossa, jolloin jätteistä valmistetuilla materiaaleissa voidaan korvata muita
polttoaineita.
Lisäksi vaikutuksia voi muodostua metsien muiden luonnonvarojen käyttöön hankealueella, kuten
metsätalouteen, marjastukseen, sienestykseen ja metsästykseen.
11.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Hankkeen vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen on tarkasteltu luonnonvarojen käytön sekä
jätteiden hyötykäytöllä saavutettavan neitseellisten luonnonvarojen säästämisen kannalta ja toisaalta alueen nykyisten luonnonvarojen hyödyntämisen kannalta. Hankkeen vaikutukset alueen
muiden luonnonvarojen hyödyntämiseen (mm. metsien monikäyttö) arvioitiin yleisötilaisuudessa
saatujen tietojen, lausuntojen ja mielipiteiden sekä asukastyöpajan avulla. Lisäksi arvioitiin mm.
pölyämisen vaikutuksia metsien monikäyttömahdollisuuksiin hankealueen läheisyydessä.
11.3 Nykytila
Hankealueen pinta-ala on vaihtoehdosta riippuen 11,8-16,9 hehtaaria. Hankealue on ollut aiemmin
metsätalouskäytössä. Rakentamattoman kiinteistön puusto on pääosin kaadettu ja pintamaita kasattu. Hankealueen aivan lähiympäristö on metsää, lukuun ottamatta lähimpiä asuinrakennuksia
ja niiden pihapiiriä. Hankealueen ympäristöä käytetään sienestykseen ja marjastukseen sekä metsästykseen ja kalastukseen. Hankealueella on hyödynnettäviä luonnonvaroja, kiviaineksia.
Vaikutuskohteen herkkyys
Nykytilassa hankealueen luonnonvarojen hyödyntäminen on vähäistä. Lähinnä alueella marjastetaan ja sienestetään. Alueen herkkyys luonnonvarojen osalta on vähäinen.
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11.4 Vaikutukset
11.4.1 VE0
Vaihtoehdossa VE0 bioterminaalia ja hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasemaa ei toteuteta, jolloin muutoksia nykytilaan nähden ei synny.
11.4.2 VE1, VE2, VE3, VE4 ja VE5
Hankkeen suhde luonnonvarojen hyödyntämiseen on monitahoinen. Vaikutuksista luonnonvarojen
hyödyntämiseen voidaan todeta, että:
· Hankevaihtoehdoissa VE1, VE4 ja VE5 rakentamisen aikana toteutettava louhinta mahdollistaa bioterminaalin ja hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman rakentamisen
vaihtoehtojen mukaisessa laajuudessa halleineen. Osa louhittavasta kiviaineksesta käytetään alueen rakentamisessa.
· Vaihtoehdoissa VE2 ja VE3 louhintaa ei toteuteta, jolloin kiviainesta ei käytetä.
· Vastaanotettavia jätteitä, kuten betonimursketta, hyödynnetään alueen rakentamisessa,
kuten meluvallien ja kenttien rakentamisessa.
· Alueelta poistettavia pintamaita hyödynnetään alueen rakentamisessa.
· Hankkeessa käytettävät luonnonvaroista tehdyt tuotannontekijät (polttoaineet, räjähdysaineet jne.) ovat välttämättömiä hankkeen toteuttamiseksi ja määrältään suhteellisen pieniä.
· Hankealueen käyttö muihin tarkoituksiin estyy (marjastus, sienestys). Hankealueen ulkopuolella sijaitsevilla alueilla on mahdollista marjastaa, sienestää ja metsästää. Toiminnasta
johtuvan pölyämisen ei arvioida vaikuttavan merkittävästi metsien monikäyttömahdollisuuksiin.
· Hankealue ei sijoitu yhteiskunnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle, eikä sillä siten ole
vaikutuksia laajamittaiseen vedenottoon.
· Luonnonvarojen hyödyntämisen kannalta hankkeella on sekä paikallista että alueellista vaikutusta.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen muodostuvat kaikissa toteuttamisvaihtoehdoissa VE1-VE5 jätteiden hyödyntämisestä alueen rakenteissa, mikä korvaa neitseellisiä luonnonvaroja. Vaihtoehdossa VE1 alueen meluvallien ja kenttien rakenteissa hyödynnetään
betoni-, tiili- ja asfalttimursketta noin 1 100 000 tonnia ja vaihtoehdoissa VE2-VE4 noin 1 000 000
tonnia.
Lisäksi vaihtoehdoissa VE1, VE4 ja VE5 vaikutuksia rakentamisen aikana muodostuu kiviainesten
louhinnasta, joka tehdään alueen tasaamiseksi ja hallien (VE1 2 kpl, VE4-VE5 1 kpl) rakentamiseksi. Vaihtoehto VE1 käsittää noin 5 hehtaarin louhittavan alueen. Louhittava kiviaineksen
määrä on noin 500 000 kiintokuutiometriä, joka on noin 625 000 tonnia. Myös vaihtoehtoihin VE4
ja VE5 sisältyy louhinta (1,4 ha), mutta määrä on pienempi kuin vaihtoehdossa VE1, noin 100 000
kiintokuutiometriä (noin 250 000 t). Osa louhittavasta kiviaineksesta käytetään alueen rakentamisessa. Sen sijaan vaihtoehdoissa VE2 ja VE3 ei tehdä louhintaa, jolloin rakentamisessa ei käytetä
alueen kiviainesvarantoja.
Toiminnan aikaiset vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen muodostuvat vastaanotettavien
materiaalien käsittelystä ja toimittamisesta edelleen hyötykäyttöön. Toimintoihin kuuluvat mm.
biopolttoaineen ja kierrätyspolttoaineen valmistus, jolla voidaan korvata muita energiantuotannossa käytettäviä polttoaineita. Lisäksi alueella siirtokuormataan teollisuuden ja kaupan pakkausjätteitä edelleen materiaali- ja energiahyötykäyttöön. Lisäksi toiminta-aikana vastaanotetaan jonkin verran betoni- ja tiilijätettä, joka murskataan ja toimitetaan hyödynnettäväksi muualle rakenteisiin, mikä korvaa neitseellisiä luonnonvaroja. Vaihtoehdossa VE1 vuosittain vastaanotettavien
materiaalien määrä on noin 270 000 tonnia, kun taas muissa vaihtoehdoissa VE2-VE5 vastaanotettava määrä on pienempi, noin 190 000 tonnia vuodessa.
Luonnonvarojen hyödyntämisen kannalta hankkeella on sekä paikallista että alueellista vaikutusta.
Vaihtoehtojen VE1, VE4 ja VE5 mukainen louhinta kohdistuu hankealueelle. Alueen rakenteissa
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hyödynnettäviä jätemateriaaleja, kuten betoni- ja tiilijätettä, sekä toiminnan aikana vastaanotettavia ja edelleen hyötykäyttöön (mm. biopolttoaine) toimitettavia materiaaleja otetaan vastaan eri
puolelta pääkaupunkiseutua. Biopolttoaineiden kysyntä todennäköisesti kasvaa tulevaisuudessa.
Vaikutuksen merkittävyys
Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen ovat samankaltaiset toteutusvaihtoehdoissa VE1VE5. Vaihtoehdot VE1, VE4 ja VE5 eroavat vaihtoehdoista VE2 ja VE3 rakentamisen aikaisen louhinnan osalta. Vaihtoehdossa VE1 louhintamäärä on noin viisinkertainen vaihtoehtoon VE4 ja VE5
nähden. Lisäksi vaihtoehdossa VE1 rakentamisessa hyödynnettävän, neitseellisiä luonnonvaroja
korvaavien jätemateriaalien hyödyntäminen ja toimintavaiheessa vastaanotettavan materiaalin
määrä on suurempi kuin vaihtoehdoissa VE2-VE5. Vaihtoehdot poikkeavat toisistaan hieman myös
pinta-alan suhteen (11,1-16,9 ha), jolloin myös alue, jolla muiden luonnonvarojen hyödyntäminen
(mm. metsien monikäyttö, marjat ja sienet) estyy, vaihtelee. Erot hankealueiden koossa ovat kuitenkin pieniä.
Luonnonvarojen hyödyntämisen osalta nykytilan herkkyys arvioitiin vähäiseksi. Hankkeen toteuttamatta jättämisellä ei arvioida olevan vaikutusta nykytilaan nähden. Vaihtoehdoissa VE2 ja VE3
alueen rakentamisessa ja toiminnalla voidaan korvata neitseellisiä luonnonvaroja. Näin ollen muutoksen suuruuden arvioidaan olevan keskisuuri myönteinen, jolloin vaikutusten merkittävyys on
vähäinen myönteinen. Vaihtoehtojen VE1, VE4 ja VE5 mukaisesti rakentamisvaiheessa hankealueella louhitaan, jolloin käytetään luonnonvaroja, mutta toisaalta alueen rakentamisessa ja toiminnalla voidaan korvata neitseellisiä luonnonvaroja. Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
arvioidaan vaihtoehdoissa VE1, VE4 ja VE5 suuremmiksi kuin vaihtoehdoissa VE2 ja VE3, mutta
kokonaisuutena myös vaihtoehtojen VE1, VE4 ja VE5 mukaisessa tilanteessa muutoksen suuruus
arvioidaan keskisuureksi myönteiseksi, jolloin vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioidaan vähäiseksi myönteiseksi.

Vaikutuskohteen herkkyys

Muutoksen suuruus
Suuri
kielteinen

Keskisuuri
kielteinen

Pieni
kielteinen

Ei
vaikutusta

Pieni myönteinen

Keskisuuri
myönteinen

Suuri
myönteinen

Vähäinen

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen

VE0

Vähäinen

VE1-VE5

Kohtalainen

Kohtalainen

Suuri

Kohtalainen

Vähäinen

Ei
vaikutusta

Vähäinen

Kohtalainen

Suuri

Suuri

Suuri

Suuri

Kohtalainen

Ei
vaikutusta

Kohtalainen

Suuri

Suuri

11.5 Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Luonnonvarojen hyödyntämisen osalta vaikutukset ovat pääosin myönteisiä. Luonnonvarojen käytön osalta vaikutukset ovat kielteisiä, kun neitseellisiä luonnonvaroja käytetään rakentamisessa.
Rakentamisessa hyödynnetään mahdollisimman paljon jätemateriaaleja, jolloin voidaan säästää
neitseellisiä luonnonvaroja.
Hankealueella muiden luonnonvarojen kuin kiviaineksen hyödyntämiseen kohdistuvia vaikutuksia
ei juuri voi lieventää. Louhinta muuttaa maankäytön. Louhinnan ja bioterminaalin toiminnan aikana
pölyämisen ehkäisemisellä, mm. teknisesti (laitteistot, kastelu) sekä suojavallein ja -rintauksin vähennetään melun ja pölyn leviämistä hankealueen ympäristöön, jotka voisivat heikentää luonnonvarojen hyödynnettävyyttä toiminta-alueen ulkopuolella.
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11.6 Epävarmuudet ja seurantatarve
Luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvissä vaikutuksissa epävarmuudet ovat hyvin pieniä. Vaikutus louhinnan ja bioterminaali- ja hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormaustoiminnan aikana
on selvä, mutta paikallisesti rajallinen, kohdistuen hankealueelle. Vaikutus muiden paikallisten
luonnonvarojen hyödyntämiseen on arvion mukaan vähäinen, eikä edellytä seurantatarvetta.

12. YHDYSKUNTARAKENNE JA MAANKÄYTTÖ
12.1 Vaikutusten muodostuminen
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön muodostuvat siitä, miten hankkeen toiminnot estävät, rajoittavat, mahdollistavat tai parantavat hankealueen ympäristön nykyistä tai suunniteltua maankäyttöä. Hankkeen toiminnot vaikuttavat suoraan hankealueella ja voivat välillisesti
heikentää lähiympäristön maankäyttömuotoja muualle kantautuvien vaikutusten johdosta (esim.
melu, pöly tai maisemavaikutukset).
12.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten arviointi perustuu olemassa
olevan yhdyskuntarakenteen karttatarkasteluun ja kaavoitustilanteen tarkasteluun. Lähtötietoina
on käytetty analyysiä nykyisestä yhdyskuntarakenteesta sekä hankealueella ja sen lähiympäristössä voimassa olevia maakunta-, yleis- ja asemakaavoja. Tarkastelussa on huomioitu muun muassa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (kohta 4.7.1) sekä vireillä olevat kaavahankkeet.
Arvioinnissa hankesuunnitelmaa on verrattu alueen nykyiseen ja suunniteltuun maankäyttöön.
Hankkeen vaikutuksia ja vaikutusten merkittävyyttä tarkasteltaessa näkökulmana on ollut arvioida
kuinka paljon hanke muuttaisi alueiden nykyistä luonnetta. Erityistä huomiota kiinnitettiin suunnittelualueen läheisyydessä sijaitseviin häiriintymiselle alttiisiin kohteisiin (asutus, elinkeinot). Kaavatarkastelun tuloksena arvioitiin hankkeen vaikutusta kaavojen tavoitteiden toteutumismahdollisuuksiin sekä kaavojen laatimis- tai muutostarvetta. Vaikutusten arviointi on tehty asiantuntijaarviona.
Tyypillisesti muutosherkkiä ovat alueet, joilla tai joiden lähiympäristössä sijaitsee arvokkaita luontokohteita, asumista tai muuta sellaista maankäyttöä, joka saattaa muutoksesta häiriintyä.
12.3 Nykytila
12.3.1 Maankäyttö ja asutus
Hankealue sijaitsee Nurmijärven Klaukkalassa Klaukkalan eteläosassa. Kuonomäentien ja Lahnuksentien väliselle alueelle sijoittuva hankealue rajautuu eteläosastaan Nurmijärven ja Espoon väliseen kuntarajaan. Vantaan kaupungin alue sijaitsee hankealueesta lähimmillään kahden kilometrin
etäisyydellä idässä. Hankealue koostuu yhdestä, noin 18 hehtaarin laajuisesta kiinteistöstä (Hirvikallio 543-403-6-217). Yhdyskuntarakenteellisesti hankealue kuuluu eteläosastaan harvan maaseutuasutuksen alueeseen ja pohjoisosastaan Kuonomäentien kyläalueeseen (Kuva 12-1). Kyläalue koostuu Kuonomäentien varren asutuksesta. Klaukkalan Harjulan taajama-asutus sijoittuu
lähimmillään noin kilometrin etäisyydelle koilliseen. Harjulaan sijoittuvat myös hankealuetta lähimmät päiväkodit ja koulu. Espoon puolella lähin tiiviimpi asutus sijaitsee Ketunkorvessa noin kilometrin etäisyydellä. Lähiympäristön asutusta on tarkemmin kuvattu luvussa 19 Ihmisten elinolot
ja viihtyvyys.
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Kuva 12-1. YKR aineiston mukainen yhdyskuntarakenne vuonna 2017. Taajamalla (punaiset alueet) tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta, jossa on otettu huomioon asukasluvun
lisäksi rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys. Kylät on jaettu kahteen luokkaan eli 20‑39
asukkaan pienkyliin (ei sijoitu kartalle) ja yli 39 asukkaan kyliin (sininen). Harvaan maaseutuasutukseen
(keltainen) kuuluvat ne alueet, jotka eivät kuulu taajamiin, kyliin eivätkä pienkyliin, mutta joissa on vähintään yksi asuttu rakennus kilometrin säteellä.

Hankealue on ollut aiemmin metsätalouskäytössä. Rakentamattoman kiinteistön puusto on pääosin
kaadettu ja pintamaita kasattu. Keskellä kiinteistöä on pienialainen hiekan kotitarveottoalue.
Lahnuksen vuodesta 1968 toiminnassa ollut ampumarata-alue sijoittuu hankealueen eteläpuolelle
Espoon kaupungin puolelle. Ampumarataa käyttävät reserviläiset, metsästäjät ja urheiluampujat
ja siihen kuuluu 12 jäsenseuraa. Alueen toimintojen laajentumisen ympäristölupapäätös on vuodelta 2014. Päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallintooikeuteen. Korkein hallinto-oikeus antoi asiasta päätöksen 9.2.2018.
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12.3.2 Kaavoitustilanne
Maakuntakaava
Hankealueella on voimassa Uudenmaan maakuntakaava (vahvistettu 8.11.2016), Uudenmaan 1.
vaihemaakuntakaava (vahvistettu kesäkuussa 2010), Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava (vahvistettu 30.10.2014) ja Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava (hyväksytty 24.5.2017). Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisten yleis- tai asemakaavan alueella, mutta se on ohjeena
laadittaessa ja muutettaessa niitä.
Maakuntakaavassa hankealue sijoittuu valkoiselle alueelle. Valkoisilla alueilla tarkoitetaan maakuntakaavan alueita, joille ei ole osoitettu erityistä käyttötarkoitusta. Valkoisille alueille voi sijoittua
paikallisesti merkittävää maankäyttöä, ja niiden suunnittelusta päättää kunta. Alueilla, joille ei yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa osoiteta muuta käyttötarkoitusta, kehitetään ensisijaisesti
maa- ja metsätaloutta, kalataloutta sekä niitä tukevia sivuelinkeinoja.

Kuva 12-1. Ote Uudenmaan maakuntakaavojen epävirallisesta yhdistelmästä – 2017 (Uudenmaan maakuntakaava, Itä-Uudenmaan maakuntakaava, Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava, Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava, Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava [hyväksytty
24.5.2017]). Hankealue on osoitettu kaavaotteeseen punaisella viivalla.
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Taulukko 12-1. Maakuntakaavoissa hankealueelle ja sen ympäristöön noin kilometrin säteelle osoitetut
merkinnät.

Merkintä

Ulkoilureitti

Kuvaus

Määräys

Merkinnällä osoitetaan taajamatoiminto-

Suunnittelumääräys:

jen alueiden, luonnonsuojelualueiden ja

massa suunnittelussa on turvattava ulkoi-

virkistysalueiden ulkopuoliset maakun-

lureittien toteuttamisedellytykset maakun-

nallisesti ja seudullisesti merkittävät ul-

nallisesti ja seudullisesti toimivana reitis-

koilureitit. Merkintä on ohjeellinen ja lin-

tönä.

jaus osoittaa ensisijaisesti yhteystarpeen.

Yksityiskohtaisem-

Yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa on
pyrittävä hyödyntämään olemassa olevan

Merkintään ei liity MRL 33 §:n 1. mo-

tiestön ja poluston käyttömahdollisuuksia.

mentin mukaista rakentamisrajoitusta.

Taajamissa ja virkistysalueilla ulkoilureitit
on johdettava alueiden sisäisille ulkoilun ja
kevyen liikenteen väylille.

Vedenhankinnan kannalta arvokas pintavesialue

Taajamatoimintojen tai
työpaikka-alueiden reservialue

Merkinnällä osoitetaan pintavesialueet,

Suunnittelumääräys:

jotka ovat ominaisuuksiltaan arvokkaita

massa

ja jotka voivat olla tai ovat yhdyskuntien

lunäkökohdat otettava huomioon siten,

vedenhankinnan kannalta tärkeitä.

ettei vesialueen käyttöä vedenhankintaan

suunnittelussa

Yksityiskohtaisemon

vesiensuoje-

vaaranneta.

Merkintä on kehittämisperiaatemerkintä.

Suunnittelumääräys:

Merkinnällä osoitetaan pitkällä aikavälillä

massa suunnittelussa toteuttaminen on

Yksityiskohtaisem-

toteutettavat taajamatoimintojen alueet

ajoitettava pääsääntöisesti maakuntakaa-

tai työpaikka-alueet.

van suunnittelukauden loppupuolelle.
Kunta määrittelee alueen toteuttamisen
tarkoituksenmukaisen

ajoituksen

suh-

teessa kyseisen taajaman tai kunnan osaalueen muihin käytettävissä oleviin taajamatoimintojen alueisiin ja työpaikkojen
osalta suhteessa kunnan muihin käytettävissä oleviin työpaikkatoimintojen alueisiin.

Taajamatoimintojen
alue

Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista

Osa

suunnittelua

suunnitellaan

edellyttävät

asumiseen,

asumisen,

Aluetta

ympäristöönsä

palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taa-

soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näi-

jamatoimintoihin varattavat rakentamis-

hin liittyvien palveluiden ja toimintojen alu-

alueet. Merkintä sisältää taajamien sisäi-

eena.

set liikenneväylät sekä liikenteen tarvitsemat satama-, huolto-, varikko-, terminaali-, ratapiha- ja muut vastaavat alueet, ulkoilureitit, pyöräily- ja jalankulkureitit,

paikalliskeskukset,

yhdyskunta-

teknisen huollon alueet, muut erityisalueet, paikalliset suojelualueet sekä virkistys- ja puistoalueet.
Taajamatoimintojen alue –merkintä ei
estä maa- ja metsätalouskäytössä olevien alueiden säilyttämistä tarvittaessa
nykyisessä käytössään.
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suunnittelumääräyksestä:

Merkintä

Luonnonsuojelualue

Kuvaus

Määräys

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelu-

Suunnittelumääräys: Suojelualueiksi osoi-

lain nojalla suojeltuja tai suojeltaviksi

tetuille alueille ei saa suunnitella toimenpi-

tarkoitettuja alueita. Niitä ovat kansallis-

teitä, jotka vaarantavat tai heikentävät

puistot, luonnonpuistot ja muut luonnon-

niitä luonto- ja ympäristöarvoja, joiden pe-

suojelualueet. Suojelualueiksi on osoi-

rusteella alueesta on muodostettu luon-

tettu myös suojeluohjelmien alueita sekä

nonsuojelualue tai tavoitteena on perustaa

Natura 2000 -ohjelman alueita siltä osin

siitä sellainen. Alueen yksityiskohtaisem-

kuin päätösten yhteydessä on toteutta-

massa suunnittelussa on osoitettava maa-

miskeinoksi esitetty luonnonsuojelulaki.

kuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureit-

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1.momen-

tien jatkuvuus.

tin nojalla rakentamisrajoitus.

Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätöksien mukaiset sekä
valtioneuvoston tekemän ohjelman täy-

Natura 2000 –verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue

dennysehdotuksen

mukaiset

Natura

2000 -ohjelman alueet. Maa- ja vesialueet osoitetaan rasterimerkinnällä ja jokikohteet viivamerkinnällä.
Luonnonsuojelulain perusteella alueelle
tai sen läheisyyteen ei saa suunnitella
toimenpiteitä, jotka merkittävästi heikentävät niitä lintudirektiivin tai luontodirektiivin mukaisia luonnonarvoja, joiden perusteella alue on otettu ohjelmaan.

Arvokas harjualue tai
muu geologinen muodostuma

Ominaisuusmerkinnällä osoitetut geolo-

Suunnittelumääräys:

giset muodostumat sisältävät merkittä-

suunniteltava niin, ettei aiheuteta maa-ai-

viä maisemallisia ja luonnontieteellisiä

neslaissa tarkoitettua kauniin maisemaku-

arvoja.

van turmeltumista, luonnon merkittävien

Merkinnällä

osoitetaan

harjujensuoje-

luohjelman mukaiset valtakunnallisesti
arvokkaat

harjualueet,

seutukaavojen

vahvistettujen

arvokkaat

harjualueet,

tai

erikoisten

on

luon-

nonesiintymien tuhoutumista tai laajalle
ulottuvia vahingollisia ominaisuuksia luontosuhteissa.

valtakunnallisesti ja maakunnallisesti ar-

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on

vokkaat kalliomaisema-alueet sekä maa-

arvioitava ja sovitettava yhteen maakunta-

kunnallisesti arvokkaat moreenimuodos-

kaavassa

tumat.

mukainen maankäyttö ja geologiset arvot.

Alueilla, joille on aluevarausmerkinnällä
osoitettu

käyttötarkoitus,

ensisijaisen

maankäyttömuodon määrittelee aluevarausmerkintä.
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kauneusarvojen

Alueidenkäyttö

osoitetun

käyttötarkoituksen

Merkintä

Virkistysalue

Kuvaus

Määräys

Merkinnällä osoitetaan yleiseen virkis-

Suunnittelumääräys: Alue varataan ylei-

tykseen ja ulkoiluun tarkoitetut alueet.

seen virkistykseen ja ulkoiluun. Alueen yk-

Merkintä sisältää virkistysalueella olemassa olevat sekä yhdyskuntarakenteen
eheyttämisen kannalta tarpeelliset kokoojakadut ja vastaavat yhdystiet.

sityiskohtaisemmassa

suunnittelussa

on

turvattava virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen, alueen saavutettavuus, riittävä
palvelu- ja varustetaso sekä ympäristöarvot ja osoitettava maakuntakaavakartalle

Merkintään liittyy MRL 33§:n 1. momen-

merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus vir-

tin nojalla rakentamisrajoitus.

kistysalueella.
Virkistysalueiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueiden ominaisuuksiin
ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta.
Virkistysalueelle

voidaan

yksityiskohtai-

semmassa suunnittelussa osoittaa vaikutusten arvioinnin perusteella yhdyskuntarakenteen eheyttämisen kannalta tarpeellisia paikallisia väyliä ja yhdyskuntateknisen huollon laitteita ja rakenteita. Välttämättömien väylien suunnittelussa on turvattava virkistysyhteyksien mahdollisimman esteetön ja turvallinen jatkuminen.

Helsingin seudun valkoisia alueita koskeva suunnittelumääräys:
Alue, jolle maakuntakaavakartalla ei ole osoitettu erityistä käyttötarkoitusta, on tarkoitettu ensisijaisesti maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien sivuelinkeinojen käyttöön. Alueelle suuntautuvaa
asuin- ja työpaikkarakentamista on ohjattava taajamatoimintojen alueille ja kyliin. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa muutakin vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on selvitettävä ja otettava huomioon maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet, sekä maa- ja metsätaloudellisesti, ekologisesti tai virkistyskäytön
kannalta merkittävät pelto-, metsä ja muut luontoalueet ja vältettävä niiden tarpeetonta pirstomista.
Uudellamaalla on vireillä uusi kokonaismaakuntakaava, Uusimaa-kaava 2050. Uusimaa-kaava
koostuu kolmen seudun vaihekaavoista, joilla vastataan seutujen erilaisiin tarpeisiin. Kaavat laaditaan Helsingin seudulle, Itä-Uudellemaalle ja Länsi-Uudellemaalle. Kaikki maankäytön keskeiset
teemat yhteen kokoava kaava valmistellaan vuosina 2016-2019. Uusimaa-kaava 2050 on edennyt
ehdotusvaiheeseen. Ehdotusvaiheen lausuntoaika on 21.3.-24.5.2019.
Kaavakartalla hankealueen kaakkoispuolelle on osoitettu viheryhteystarve (vihreä katkoviiva).
Kaavamääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava, että merkinnällä
osoitettu yhteystarve säilyy tai toteutuu tavalla, joka turvaa lajiston liikkumismahdollisuudet, virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet sekä ylläpitää maisema- ja luontoarvoja. Viheryhteyden tarkkaa
sijaintia ratkaistaessa on selvitettävä, että yhteydellä on edellytykset toimia osana laajempaa ekologista ja virkistyksellistä verkostoa.
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Kuva 12-2. Ote Uusimaa 2050 kaavaehdotusvaiheen lausuntoaineiston kaavakartasta. Hankealue on osoitettu kaavaotteeseen punaisella viivalla.

Yleiskaava
Nurmijärvelle on laadittu vuonna 1989 hyväksytty koko kuntaa koskeva yleiskaava. Kyseinen yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen.
Nurmijärven kunnanvaltuusto on 27.1.2016 § 6 hyväksynyt Klaukkalan osayleiskaavan. Korkein
hallinto-oikeus on päätöksellään 28.8.2017 hylännyt valitukset Klaukkalan osayleiskaavaa koskien,
joten Klaukkalan osayleiskaavaa koskeva valtuuston hyväksymispäätös on lainvoimainen. Klaukkalan osayleiskaava tuli voimaan 13.9.2017 kuulutuksella.
Hankealue sijoittuu Klaukkalan osayleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M-4).
Hankealueen itäpuolella on luonnonsuojelualue (SL-1). Lepsämänjoki hankealueesta pohjoiseen
merkitty arvokkaaksi pintavesialueeksi (av-1) ja hankealueesta länteen sijoittuva Lepsämänjokilaakso maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi (ma-2). Lisäksi hankealueen ympäristöön on osoitettu
luonnonsuojelullisesti arvokkaita alueita, joita on käsitelty luvussa 10.
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Kuva 12-3. Ote Klaukkalan osayleiskaavasta (2017). Hankealueen rajaus on merkitty otteeseen punaisella
viivalla.
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Taulukko 12-2. Klaukkalan yleiskaavassa hankealueelle ja sen ympäristöön osoitetut merkinnät.

Merkintä

Kuvaus ja määräys
Merkinnällä on osoitettu maaseutumaiset alueet, joille sijoittuu vähäisessä määrin ns. ha-

Maa- ja metsätalousvaltainen alue

jarakentamista. Alue varataan pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen sekä ns. haja-asutusluonteinen asuinrakentaminen. Rakennuspaikan vähimmäiskoko on 5000 m2. Rakentaminen
tulee sijoittaa siten, että avoimet peltoalueet säilyvät avoimina. Lisäksi tulee ottaa huomioon rakentamisessa ja sen sijoittamisessa alueen rakennusperintökohteet. Klaukkalan
radan mahdollisen jatkeen toteuttamisedellytykset tulee turvata. Hajarakentaminen ei
saa vaikeuttaa viheryhteystarpeiden säilymistä.

Merkinnällä on osoitettu luonnonsuojelualueet tai alueet, jotka on tarkoitus perustaa luonnonsuojelualueiksi. Alue on suojeltu luonnonsuojelulain nojalla.

Luonnonsuojelualue
Merkinnällä osoitetaan maakuntakaavan mukainen arvokas pintavesialue. Merkinnällä

Vedenhankinnan
kannalta arvokas pintavesialue

osoitetaan pintavesialueet, jotka ovat ominaisuuksiltaan arvokkaita ja jotka voivat olla tai
ovat yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeitä.

Merkinnällä on osoitettu Klaukkalan paikallisesti merkittävät maisema-alueet.

Maisemallisesti arvokas alue (Lepsämänjokilaakso)
Merkinnällä on osoitettu maakunnallisesti tärkeät ekologiset käytävät.

Viheryhteystarve

Alueita pääkäyttötarkoituksen mukaan suunniteltaessa ja käytettäessä tulee turvata ekologisen käytävän riittävä leveys ja jatkuvuus.
Merkinnällä on osoitettu pääosin rakentamaton alue, joka on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi.

Pientalovaltainen
asuinalue

Alueen kerrosalasta pääosa varataan erillispientaloja varten.

/res1

Alue varataan asuinrakentamisen reservialueeksi.
Alueen asemakaavoittaminen ajoittuu aikaisintaan 2020-luvun loppupuolelle.
Alueen toteuttamisen edellytyksenä on Klaukkalantien parantaminen ja Tornimäentien toteuttaminen
Merkinnällä on osoitettu pääosin rakennettu asemakaavoitettu alue.

Pientalovaltainen
asuinalue

Alueen kerrosalasta pääosa varataan erillispientaloja varten.

Hankealueesta etelään Espoon puolella on voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa I. Hankealuetta lähimmät alueet on osoitettu Maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M).
Espoossa on vireillä pohjois- ja keskiosien yleiskaava. Yleiskaava tulee kattamaan hankealueen
eteläpuolella sijaitsevan Lahnuksen ampumaradan alueen, joka ei ollut mukana Espoon pohjoisosien yleiskaavassa. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 3.4.3.5.2018. Hankealueen eteläpuolelle on osoitettu yleiskaavaluonnoksessa erityisalue (Lahnuksen
ampumarata) sekä maa- ja metsätalousaluetta ja virkistysaluetta.
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Kaavakartan liitekartalla 1 (liikenne 2050) Lahnuksentie on osoitettu alueelliseksi kokoojakaduksi.
Kaavakartan liitekartalle 5 (yhdyskuntatekninen huolto ja ympäristöterveys 2050) on osoitettu
Lahnuksen ampumarata ja siihen liittyvä melualue.

Kuva 12-4. Ote Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta (2018). Hankealueen rajaus on merkitty otteeseen punaisella viivalla.
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Taulukko 12-3. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksessa hankealueelle ja sen ympäristöön
osoitetut merkinnät.

Merkintä

Kuvaus
Lahnus: Ampumarata-alue.

Erityisalue
Alue varataan maa- ja metsätalouskäyttöön sekä muille maaseutuelinkeinoille.

Maa- ja
metsätalousalue

Alueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palvelevien asuntojen sekä tuotanto- ja taloustilojen rakentaminen. Rakentamisen on sijainniltaan liityttävä olemassa olevan asutuksen,
tilakeskuksen ja tiestön läheisyyteen siten, että ranta-alueet ja pellot säilyvät vapaina
rakentamiselta.
Alueella sallitaan yleistä virkistys- ja ulkoilutoimintaa palveleva rakentaminen.
Alue on varattu yleiseen virkistystoimintaan ja ulkoiluun. Alueella sallitaan yleistä virkistys- ja ulkoilutoimintaa palveleva rakentaminen sekä maa- ja metsätalouden harjoittami-

Virkistysalue

nen.

Alueella on maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muu näihin
verrattavissa oleva toimenpide luvanvaraista siten kuin MRL 1 28 §:ssä on säädetty.
Aluetta kehitetään asumiselle sekä sitä palveleville toiminnoille ja lähipalveluille sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomalle elinkeinotoiminnalle. Aluetta kehitetään pääasiassa

Asuntovaltainen alue A3

pientalovaltaisena asuinalueena huomioiden alueen nykyinen rakenne. Alueelle tulee toteuttaa riittävät lähivirkistysalueet ja laadukkaat virkistysyhteydet laajemmille viheralueille. (1 §)

Alueella sallitaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja kylämiljööseen soveltuva rakentaminen. Alueella sallitaan kylää ja sitä ympäröivää asutusta palvelevien sekä ympäris-

Kyläalue

töön soveltuvien työtilojen rakentaminen.

Ekologisten yhteyksien runkoa täydentävät yhteydet, joilla on merkitystä lajien paikalli-

Täydentävät ekologiset
yhdeydet

sina kulkuyhteyksinä. Ne sijoittuvat kaupunkirakenteen sisäisiin viherkäytäviin laajojen
avointen maisematilojen peltometsämosaiikkiin ja muille viheralueille.

Asemakaava
Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole voimassa tai vireillä olevaa asemakaavaa. Lähimmät
Klaukkalan asemakaavoitetut alueet, Harjulanrannan pientaloalue ja Harjula, sijoittuvat runsaan
700 metrin ja kilometrin etäisyydelle koilliseen.
Hankealueen eteläpuolella Espoossa on vireillä Ketunkorven asemakaava. Asemakaavan tavoitteena on olemassa olevan väljän pientaloalueen maltillinen täydennysrakentaminen. Osallistumisja arviointisuunnitelma on päivätty 27.4.2011 ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 28.5.–
27.6.2012. Asemakaavoituksen tulevaa suuntaa tutkitaan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan suunnittelun yhteydessä.
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Vaikutuskohteen herkkyys
Alueen herkkyys muutokselle arvioidaan kohtalaiseksi. Hankealue on rakentamaton, mutta hankealue rajautuu kahteen pihapiiriin ja hankealueen läheisyydessä sijaitsee hajaluonteista asutusta
ja etäämmällä taajama-asutusta. Hankealue sijoittuu ampumarata-alueen välittömään läheisyyteen. Maakuntakaavassa hankealue sijoittuu valkoiselle alueelle ja yleiskaavassa alue on maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta, joka ei estä hankkeen toimintojen sijoittumista alueelle. Hankkeeseen
suunniteltujen melko suurten hallien rakentaminen edellyttää asemakaavan laatimista alueelle.
Hankealueella ei ole tai osoitettu herkkää maankäyttöä, mutta hankealueen läheisyydessä on häiriintyviä kohteita.
12.4 Vaikutukset
Hankkeella voi olla maankäytöllisiä vaikutuksia noin kilometrin etäisyydelle hankealueesta (melu,
pöly, maisemakuvan muutokset) sekä tieyhteyksien osalta Lahnuksentielle ja Kuonomäentielle
saakka.
12.4.1 VE0
Vaihtoehdossa ei rakenneta bioterminaalia eikä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasemaa. Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön ei kohdistu vaikutuksia verrattuna nykytilaan.
12.4.2 VE1, VE2, VE3, VE4 ja VE5
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Toteutusvaihtoehtojen VE1 – VE4 vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön ovat samankaltaiset. Hankkeen toteuttamisesta ei aiheudu suuria alue- tai yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia muutoksia. Hankealue ei sijoitu taajama-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Hankealueen tasaaminen muuttaa hankealueen maankäytön, joka on tosin jo osittain muuttunut entisestä metsätalouskäytöstä.
Hankkeen toteuttaminen aiheuttaa suuria kielteisiä vaikutuksia lähimmille kolmelle asuinrakennukselle pihapiireineen, jotka sijoittuvat välittömästi hankealueen pohjoispuolelle. Pihapiireille aiheutuu maisemakuvan muutoksia ja meluvaikutuksia sekä pihapiirien läheisyydessä maankäyttö
muuttuu voimakkaasti. Suunnitellut meluvallit sijoittuvat noin 15 metrin etäisyydelle asuinrakennuksista. Meluvaikutusten arvioinnin mukaan kaikissa toteutusvaihtoehdoissa melutasot ylittävät
päiväajan ohjearvon 55 dB hankealueen vieressä olevalla asutuksella, kun meluvallia rakennetaan
talojen kohdalla.
Muualle lähialueelle aiheutuu lievempiä vaikutuksia.
Tieyhteys hankealueelle on suunniteltu toteutettavan Lahnuksen ampumaradan kautta. Tieyhteyden käytölle tarvitaan Espoon tonttiyksikön suostumus. Espoon kaupunki 15.1.2018 antamassaan
lausunnossa lausuu, että Espoon kaupungin tonttiyksikkö ei anna oikeutta tieyhteyden käyttämiseen omistamiensa kiinteistöjen kautta Nurmijärven kunnan puolelle suunnitteilla olevaa Circulation Oy:n hanketta varten. Espoon kaupungin ympäristölautakunnan ja kaupunkisuunnittelulautakunnan näkemyksen mukaan hankkeen on arvioitu lisäävän huomattavasti raskaan liikenteen määrää Lahnuksentiellä, ja hanketta on liikenteellisesti mahdoton toteuttaa, ellei Lahnuksentietä merkittävästi paranneta.
Liikennevaikutusten arvioinnin mukaan rakennusvaiheessa vaihtoehdossa VE1 aiheutuu keskisuuria kielteisiä vaikutuksia Lahnuksentiellä ja Lahnuksen ampumaradalle johtavalla tiellä. Vaihtoehdoissa VE2 – VE5 vaikutukset ovat pieniä kielteisiä Lahnuksentiellä ja Lahnuksen ampumaradalle
johtavalla tiellä. Vaikutukset mahdollisille vaihtoehtoisille tieyhteyksille vaihtelevat toteutusvaihto-
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ehdosta riippuen suuresta keskisuureksi. Kielteiset vaikutukset perustuvat etenkin liikenneturvallisuuden heikkenemiseen ja jonkin verran kapasiteetin suhteelliseen heikkenemiseen, etenkin vaihtoehdossa VE1.
Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, joka ei estä hankkeen toimintojen sijoittumista alueelle. Kaavoissa osoitettuihin viheryhteystarpeisiin sekä luonnonsuojelullisesti arvokkaisiin alueisiin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu luvussa 10 sekä paikallisesti
arvokkaaseen maisema-alueeseen kohdistuvia vaikutuksia luvussa 13. Hankkeeseen suunniteltujen melko suurien käsittelyhallien rakentaminen (vaihtoehdoissa VE1 ja VE2) tulee Nurmijärven
kunnan lausunnon mukaan perustua asemakaavaan, jolloin hankkeen toteuttaminen edellyttää
asemakaavan laatimista alueelle. Vaihtoehdoissa VE3 ja VE4 rakennetaan yksi käsittelyhalli, joiden
rakentamisen tarpeen asemakaavalla ratkaisee Nurmijärven kunta. Nurmijärven kunnan lausunnon mukaan kunta ei ole maankäytön suunnitelmissaan varautunut tällaiseen hankkeeseen kyseiselle alueelle. Nurmijärven kunnan mukaan asemakaavan laadinta tulee ajankohtaiseksi, kun ympäristövaikutusten arviointimenettelyprosessi ja siitä saatavat lausunnot saadaan päätöksenteon
tueksi.
Klaukkalan Harjulanrannan asemakaavoitettu alue sijaitsee hankealueesta lähimmillään runsaan
700 metrin etäisyydellä koillisessa. Klaukkalan osayleiskaavan asuinaluevaraus (AP-4/res1 Kuonomäentien varrella) sijoittuu lähimmillään noin 500 metrin etäisyydelle hankealueesta pohjoiseen
Kuonomäentien pohjoispuolelle. Hankkeen toiminnoista ei aiheudu erityisiä vaikutuksia kyseisille
asuinalueille. Alueille kohdistuvia kaukomaisemavaikutuksia on arvioitu luvussa 13.4. Hankkeen
toteuttaminen ei vaaranna Kuonomäntien varren asuinaluevarauksen toteuttamisedellytyksiä. Mikäli hankkeen tieyhteyttä käytettäisiin, voisi tällä olla kielteisiä vaikutuksia asuinaluevarauksen
tulevalle asutukselle. Vaikutukset kohdentuisivat Kuonomäentien liikenneturvallisuuteen, jota Kuonomäentien varren asukkaat käyttävät.
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksessa on osoitettu Lepsämänjoentien varsi asuntovaltaiseksi alueeksi ja Lahnuksentien varsi asuinalueeksi ja etelämpänä asuntovaltaiseksi alueeksi. Kyseessä ovat pääosin jo rakennetut alueet. Hankkeen kuljetukset on suunniteltu toteutettavan Lahnuksentien kautta. Lahnuksentielle aiheutuvat liikenteelliset vaikutukset ovat toteutusvaihtoehdosta riippuen kohtalaisia tai pieniä, jotka voivat heijastua myös negatiivisina vaikutuksina
asuinalueisiin.
Toiminnan aikaiset vaikutukset
Hankkeen toiminnan aikana vaikutuksia aiheutuu lähinnä melusta, pölystä, liikenteestä ja maisemavaikutuksista. Meluvaikutusten arvioinnin mukaan toiminnan aikaiset vaikutukset ovat lievempiä kuin rakentamisen aikaiset, vaikutukset ovat suuruudeltaan vähäisiä. Ilmanlaatuvaikutusten
arvioinnin mukaan hankkeen toimintojen pääasiallinen ilmanlaatuvaikutus on satunnainen pölyäminen, joka on vaikutuksen suuruudeltaan pientä. Liikennevaikutusten arvioinnin mukaan kaikissa
toteutusvaihtoehdoissa toiminnan aikaiset vaikutukset ovat keskisuuria kielteisiä Lahnuksentiellä
ja Lahnuksen ampumaradalle johtavalla tiellä. Vaikutukset ovat keskisuuria kielteisiä myös mahdollisilla vaihtoehtoisilla yhteyksillä, mikäli raskas liikenne ohjataan niille.
Vaihtoehdon VE5 vaikutukset ovat samankaltaiset kuin vaihtoehtojen VE1 – VE4 lukuun ottamatta
välittömästi hankealueen pohjoispuolelle sijoittuville pihapiireille aiheutuvia vaikutuksia. Kyseisille
pihapiireille kohdistuvia vaikutuksia voidaan pitää kohtalaisina. Vaihtoehdossa VE5 hankealueen
pohjoispuolelle lähimmän asutuksen puolelle, rakennettavan meluvallin ja kiinteistöjen rajojen välille, jätetään suojavyöhyke, jonka leveys on noin 40 metriä. Tämä lieventää sekä maisema- ja
meluvaikutuksia että maankäytön muutoksia verrattuna toteutusvaihtoihin VE1 – VE4. Suunnitellut
meluvallit sijoittuvat yli 50 metrin etäisyydelle asuinrakennuksista.
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Vaikutuksen merkittävyys
Hankkeen maankäytölliset vaikutukset on arvioitu vaihtoehdoissa VE1 -VE4 välittömän lähiympäristön asutukselle suuriksi kielteisiksi ja muualle hankealueen lähiympäristöön pääosin vähäisiksi
tai kohtalaisiksi. Hankkeen toteuttaminen edellyttää ainakin vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 asemakaavan laatimista alueelle. Alueen herkkyys on arvioitu kohtalaiseksi, joten vaikutusten merkittävyys
on suuri kielteinen. Mikäli vaihtoehtoista tieyhteyttä käytetään, aiheutuu myös tieyhteyden läheiselle asutukselle kielteisiä vaikutuksia. Vaihtoehdon VE0 mukaisessa tilanteessa vaikutuksia ei
synny.
Vaihtoehdossa VE5 hankkeen maankäytölliset vaikutukset ovat hankkeen välittömän lähiympäristön asutukselle kohtalaisia ja muualla hankealueen lähiympäristössä pääosin vähäisiä tai kohtalaisia. Alueen herkkyys on arvioitu kohtalaiseksi, joten vaikutusten merkittävyys on kohtalainen
kielteinen.

Vaikutuskohteen herkkyys

Muutoksen suuruus
Suuri
kielteinen

Keskisuuri
kielteinen

Pieni
kielteinen

Ei
vaikutusta

Pieni myönteinen

Keskisuuri
myönteinen

Suuri
myönteinen

Vähäinen

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen

Ei
vaikutusta

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

Kohtalainen

VE1-VE4

VE5

Vähäinen

VE0

Vähäinen

Kohtalainen

Suuri

Suuri

Suuri

Suuri

Kohtalainen

Ei
vaikutusta

Kohtalainen

Suuri

Suuri

12.5 Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon läheisiin asuinrakennuksiin kohdistuvat vaikutukset ja pyrkiä minimoimaan ne. Vaihtoehdon VE5 mukaisella suojavyöhykkeen jättämisellä voidaan lieventää läheiseen asutukseen kohdistuvia vaikutuksia.
12.6 Epävarmuudet ja seurantatarve
Nurmijärven kunta ei ole maankäytön suunnitelmissaan varautunut hankkeen toteuttamiseen alueelle ja Espoon kaupungin tonttiyksikkö ei ole antanut oikeutta hankkeeseen suunnitellun tieyhteyden käyttämiseen omistamiensa kiinteistöjen kautta.

13. MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ
13.1 Vaikutusten muodostuminen
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön aiheutuvat hankealueella tapahtuvasta louhinnasta, meluvallien rakentamisesta, hallien rakentamisesta ja alueelle suunnitelluista käsittelytoiminnoista.
Alueelle suunnitellut käsittelytoiminnot toimintavaiheessa eivät ole erityisen kauas näkyviä toimintoja, mutta meluvallien ja hallien rakentamisen sekä kallioalueiden louhinta voivat olla nähtävissä
lähiympäristöä kauempaakin.
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13.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen lähtötietoina käytettiin mm. hankkeen suunnitelmia, ilmakuvia, karttoja ja maisemaan ja kulttuuriympäristöön liittyviä inventointitietoja. Alueelle toteutettiin myös maastokäynti tammikuussa 2019.
Valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteet on lueteltu Ympäristöministeriön ja Museoviraston verkkosivuiltakin löydettävissä olevissa
kohdeluetteloissa (www.ymparisto.fi, www.rky.fi). Maakunnallisesti arvokkaat maiseman ja kulttuuriympäristön alueet ilmenevät Uudenmaan liiton maakuntakaavoista ja niiden taustaselvityksistä ja mahdolliset paikalliset arvoalueet Nurmijärven ja Espoon yleiskaavoista.
Vaikutukset maisemaan ja maisemakuvaan arvioitiin asiantuntija-arviona. Alueen louhinta ja meluvallien rakentaminen sekä alueelle suunniteltujen toimintojen maisemavaikutuksia ja merkittävyyttä tarkasteltiin näkökulmista, miten ja kuinka paljon hanke muuttaa alueiden nykyistä luonnetta ja missä vaikutukset kohdistuvat maiseman, kulttuuriympäristön ja alueen käytön kannalta
erityisen herkille alueille.
13.3 Nykytila
13.3.1 Maiseman yleiskuvaus
Hankealue kuuluu valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa eteläiseen rantamaahan ja tarkemmin eteläiseen viljelyseutuun (Ympäristöministeriö 1993). Eteläinen viljelyseutu on maastonmuodoiltaan vaihtelevaa, jonka savialueet ovat pääosin viljelykäytössä. Klaukkalan osayleiskaavan yhteydessä laaditussa maisemaselvityksessä alue lukeutuu metsäiseen selänteeseen.
Hankealue on rakentamatonta pääosin aukkohakattua metsätalousaluetta (Kuvat 13-1 ja 13-6).
Hankealueella sijaitsee maa-ainesten kotitarveottoalue. Hankealue sijoittuu Kiialankallion itärinteelle ja Kiialankallion ja Palomäen väliselle painanteelle (Kuva 13-5). Kiialankallion huippu jää
hankealueen länsipuolelle. Kiialankallio on Kuonomäentiellä ja Lempämänjokilaaksossa sekä hankealueen länsipuolella Lepsämänjoentiellä liikuttaessa maisemassa selvästi erottuva kallioselänne
(Kuvat 13-2 ja 13-3). Hankealue rajautuu idässä ja lännessä sulkeutuneeseen metsätalousalueeseen. Hankealueen pohjoispuolella aukeaa Lepsämänjokilaakso (Kuva 13-4) ja hankealueen eteläisimmän osan eteläpuolelta alkaa ampumarata-alue. Hankealueella ei sijaitse asutusta. Välittömästi hankealueen pohjoispuolella on kolme pihapiiriä asuinrakennuksineen. Hankealueen läheisyydessä asutusta on myös Lepsämänjokilaakson pohjoisrinteellä Kuonomäentien varrella,
Kiialankallion länsipuolella ja Lepsämänjoentien varrella, hankealueesta itään Palomäen etelärinteellä ja Huhdanmäen länsirinteellä sekä Lahnuksentien varrella. Hankealueen lähiasutusta on kuvattu myös luvussa 12.3.1.
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Kuva 13-1. Hankealuetta hankealueen itärajalta kuvattuna kohti pohjoista ja koillista. Kiialan avokallio
sijoittuu kuvassa vasemmalle. Oikealla horisontissa on erotettavissa Harjulan asuinalue. Kuva otettu
26.4.2017.

Kuva 13-2. Näkymä Lepsämänjoentieltä kohti itää. Kiialankallio sijoittuu kuvassa keskelle taustalle. Kuva
otettu 23.1.2019.

Kuva 13-3. Näkymä Lepsämänjokilaaksoon ja Kiialankalliolle Hirvikalliontieltä hankealueen pohjoispuolelta kohti hankealuetta. Hankealue sijoittuu taustalla olevan peltoalueen ja metsäisen vyöhykkeen
taakse. Kuvan keskellä näkyvä rakennus on yksi välittömästi hankealueen pohjoispuolelle sijoittuvista
asuinrakennuksista. Kuva otettu 23.1.2019.
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Kuva 13-4. Näkymä Lepsämänjokilaaksoon Hirvikalliontieltä hankealueen pohjoispuolelta kohti länttä ja
pohjoista. Kuva otettu 23.1.2019.

Kuva 13-5. Alueen maisemarakennetta.
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Kuva 13-6. Vuoden 2017 ilmakuva hankealueelta ja sen ympäristöstä (Maanmittauslaitos 2019).

13.3.2 Arvokkaat maisema-alueet, kulttuuriympäristöt ja kiinteät muinaisjäännökset
Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse tunnettuja muinaisjäännöksiä, merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita eikä arvokkaita maisema-alueita. Lähin valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön alue (RKY 2009) on lähimmillään noin 5,7 kilometrin etäisyydellä hankealueen eteläpuolella sijaitseva Snettans-Rödskogin kylä- ja viljelymaisema. Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on lähimmillään noin 3,4 kilometrin etäisyydellä idässä sijaitseva Vantaanjokilaakso. Uudellamaalla on tehty valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisemien päivitysinventoinnit ja inventointien mukaiset alueet on osoitettu 4. vaihemaakuntakaavassa. Hankealueen lähialueelle ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita
maisema-alueita tai rakennettuja kulttuuriympäristöjä.
Hankealueen länsipuolella sijaitseva Lepsämänjokilaakso on arvotettu Klaukkalan osayleiskaavan
laatimisen yhteydessä paikallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi. Lyhimmillään etäisyyttä maisema-alueeseen kertyy noin 70 metriä.
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Kuva 13-7. Näkymä Kuonomäentieltä kohti kaakkoa. Kiialankallio rajaa Lepsämän kylämaiseman maisematilaa. Kiialankallio sijoittuu kuvassa keskellä olevan metsäsaarekkeen vasemmalle puolelle taustalle.
Kuva otettu 23.1.2019.

Nurmijärven alueelle laaditussa rakennusperintöselvityksessä (luonnos) hankealuetta lähimmät
luokitellut rakennusperintökohteet sijoittuvat noin kilometrin ja 1,3 kilometrin etäisyyksille luoteeseen ja itään. Klaukkalan osayleiskaavassa kyseiset kohteet on osoitettu kulttuurihistoriallisesti
merkittäviksi rakennuksiksi (sr-3).
Lähimmät Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaiset tunnetut kiinteät muinaisjäännökset
sijaitsevat hankealueen pohjoispuolella noin 140−500 metrin etäisyydellä. Kiiala (543010010),
Ahola 1 (543010024) ja Ahola 2 (543010025) ovat kivikautisia asuinpaikkoja. Hankealue on ollut
mukana vuonna 2001 tehdyssä esihistoriallisen ajan muinaisjäännösten inventoinnissa (Nurmijärven Klaukkalan kiinteiden esihistoriallisten muinaisjäännösten inventointi/ Kreetta Lesell 2001) ja
vuonna 2007 tehdyssä alueen historiallisen ajan muinaisjäännösten inventoinnissa (Nurmijärven
historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi Klaukkalassa ja Lepsämässä 2007/ Katja Vuoristo). Osoitettu vaihtoehtoinen tieyhteys kulkee Kiialan muinaisjäännösalueen lävitse.
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Kuva 13-8. Hankealueen lähiympäristössä sijaitsevat maiseman ja kulttuuriympäristön alueet ja kohteet
sekä kiinteät muinaisjäännökset (Museovirasto 2019).

Vaikutuskohteen herkkyys
Alueen herkkyys maisemakuvan ja kulttuuriympäristön muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi.
Hankealueen välittömässä läheisyydessä on asuinrakennuksia, mutta hankealueen lähiympäristö
on toisaalta metsätalousaluetta. Hankkeen vaikutusalueella sijaitsee asutusta, mutta toisaalta vaikutusalueella ei sijaitse maiseman ja kulttuuriympäristön maakunnallisia tai valtakunnallisia arvoalueita ja vaikutusalueella on voimakkaasti muokattuja alueita.
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13.4 Vaikutukset
Hankkeen maisemallinen vaikutusalue ulottuu noin kilometrin etäisyydelle hankealueesta. Tätä
kauempaa hankkeen mahdollisella näkymisellä voidaan katsoa olevan vähäistä lievempiä vaikutuksia.
13.4.1 VE0
Vaihtoehdossa ei rakenneta bioterminaalia eikä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasemaa. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön ei kohdistu vaikutuksia verrattuna nykytilaan.
13.4.2 VE1, VE2, VE3 ja VE4
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Kiialankallio, jonka itärinteelle hankealue sijoittuu, on Kuonomäentiellä ja Lempämänjokilaaksossa
sekä hankealueen länsipuolella Lepsämänjoentiellä liikuttaessa maisemassa selvästi erottuva kallioselänne. Kallioselänne rajaa Lepsämänjokilaakson maisematilaa. Hankkeen toiminnot sijoittuvat
niin, että rakentamistoimien ulkopuolelle jäävä Kiialankallion huippu estää näkymien avautumisen
hankealueelle sekä hankealueesta länteen sijoittuvilta alueilta että hankealueen luoteispuoleiselta
osalta Lepsämänjokilaaksoa. Kuonomäentieltä ja Kuonomäentien pohjoispuolisilta alueilta ei
avaudu näkymiä hankealueelle. Myöskään hankealueen eteläpuolisilta alueilta, kuten Ketunkorven
alueelta tai Lahnuksentien vartiselta asutukselta, ei avaudu näkymiä hankealueelle. Harjulanrannan asuinalueelta hankealueesta koilliseen avautuu osittaisia kaukonäkymiä hankealueelle, mutta
pitkän etäisyyden vuoksi toimintojen osittaisella näkymisellä ei ole maisemakuvaa heikentäviä vaikutuksia.
Lepsämänjokilaakson osaan, joka sijoittuu suoraan hankealueen pohjoispuolelle, melko korkean
meluvallin rakentaminen sekä hallien rakentaminen aiheuttaa maisemakuvan muutoksia. Jokilaakson peltoalueen ja hankealueen välinen puustoinen vyöhyke lieventää vaikutuksia, vaikutuksia voidaan pitää kohtalaisina. Myös peltoalueen pohjoisreunan pihapiirille aiheutuu maisemavaikutuksia. Pohjoisempana sijaitsevilta asuinrakennuksilta ei avaudu näkymiä hankealueelle puustoisuuden vuoksi.
Meluvallin rakentaminen aiheuttaa välittömästi hankealueen pohjoispuolella sijaitseville pihapiireille voimakkaita maisemavaikutuksia. Aiemmin idän ja etelän suunnalla metsätalousalueeseen
rajautuneet pihapiirit rajautuvat hankkeen toteuttamisen myötä korkeaan meluvalliin. Vallin rakennusvaiheessa idän ja etelän suuntaan maisemat sulkeva puusto poistetaan, jolloin rakennusvaiheen muut toiminnot tulevat näkyviin samanaikaisesti meluvallin rakentamisen kanssa. Lähimmille pihapiireille kohdistuu suuria maisemakuvan muutoksia.
Hankealueesta itään Palomäen etelärinteellä ja Huhdanmäen länsirinteellä sijaitsee muutamia
asuinrakennuksia. Rakennusten pihapiirit rajautuvat metsään, mutta korkeimmalla sijaitsevilta rakennuksilta voi avautua näkymiä hankealueen suuntaan metsänrajan yli. Rakentamisvaiheen meluvallin rakentamisen ja hankealueen lounaisosan kallion louhinnan (vaihtoehdot VE1 ja VE4) sekä
hallien osittaista näkymistä asuinrakennuksille voidaan pitää kokonaisuutena vähäisenä.
Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin tai kulttuuriympäristöihin ei kohdistu vaikutuksia. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat alueet sijoittuvat hankealueesta etäälle. Lepsämänjokilaakson paikkallisesti arvokas maisema-alue sijoittuu hankealueen länsi- ja luoteispuolelle niin, että rakentamistoimien ulkopuolelle jäävä Kiialankallion metsäinen huippu estää näkymien avautumisen hankealueelle.
Kiinteisiin muinaisjäännöksiin ei kohdistu vaikutuksia hankealueen alueella. YVA-ohjelmasta antamassaan lausunnossa Museovirasto ei pitänyt uusintainventoinnin toteuttamista hankealueelle tar-
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peellisena, koska ennestään tuntemattomien kohteiden löytyminen alueelta on erittäin epätodennäköistä. Osoitettu vaihtoehtoinen tieyhteys kulkee Kiialan muinaisjäännösalueen (543010010) lävitse. Mikäli yhteys hankealueelle toteutettaisiin vaihtoehtoisen tieyhteyden kautta ja tieyhteyden
käyttö edellyttäisi tien parannustoimia, tällä voisi olla vaikutuksia Kiialan kiinteään muinaisjäännökseen.
Toiminnan aikaiset vaikutukset
Hankkeen toimintavaiheessa vaikutukset vertautuvat pääosin rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin.
Välittömästi hankealueen pohjoispuolella sijaitseville pihapiireille korkea meluvalli aiheuttaa pysyvän, suuruudeltaan suuren, maisemavaikutuksen. Korkea meluvalli pohjoisen, idän ja lännen suunnalla suojaa hankealueella tapahtuvien toimintojen näkymistä. Meluvallin mahdollinen metsittäminen lieventää meluvallista aiheutuvia maisemavaikutuksia sekä toimintojen näkymistä hankealueen ulkopuolisille alueille.
Vaihtoehdon VE5 vaikutukset ovat samankaltaiset kuin vaihtoehtojen VE1 – VE4 lukuun ottamatta
välittömästi hankealueen pohjoispuolelle sijoittuville pihapiireille aiheutuvia vaikutuksia. Vaihtoehdossa VE5 puustoisen suojavyöhykkeen jättäminen rakennettavan meluvallin ja kiinteistöjen välillä
lieventää hankealueen välittömässä läheisyydessä sijaitseville pihapiireille kohdistuvia vaikutuksia.
Idän ja etelän suunnalla metsätalousalueeseen rajautuneet pihapiirit rajautuvat hankkeen toteuttamisen myötä vaihtoehdossa VE5 edelleen metsäiseen suojavyöhykkeeseen. Suojavyöhyke estää
toimintojen näkymistä pihapiireiltä. Maisemakuvan muutosta voidaan pitää vähäisenä – kohtalaisena. Peittovaikutus ja maisemakuvan muutos riippuu siitä, kuinka korkeaa ja sankkaa puusto
on, kun hanke toteutetaan.
Vaikutuksen merkittävyys
Hankkeen vaikutukset maisemaan on arvioitu vaihtoehdoissa VE1 -VE4 välittömän lähiympäristön
asutukselle suuriksi kielteisiksi ja hankealueen pohjoispuolen jokilaaksomaisemaan kohtalaisiksi,
muutoin maisemaan kohdistuu vähäisiä vaikutuksia. Alueen herkkyys on puolestaan arvioitu kohtalaiseksi, joten vaikutusten merkittävyys on suuri kielteinen.
Hankkeen vaikutukset maisemaan on arvioitu vaihtoehdossa VE5 välittömän lähiympäristön asutukselle vähäisiksi – kohtalaisiksi kielteisiksi ja hankealueen pohjoispuolen jokilaaksomaisemaan
kohtalaisiksi, muutoin maisemaan kohdistuu vähäisiä vaikutuksia. Alueen herkkyys on puolestaan
arvioitu kohtalaiseksi, joten vaikutusten merkittävyys on kohtalainen kielteinen.
Kulttuuriympäristön arvoalueisiin tai kohteisiin ei kohdistu vaikutuksia missään toteutusvaihtehdossa. Mikäli vaihtoehtoista tieyhteyttä käytetään, kiinteään muinaisjäännökseen voi kohdistua
vaikutuksia. Vaihtoehdon VE0 mukaisessa tilanteessa vaikutuksia ei synny.

Vaikutuskohteen herkkyys

Muutoksen suuruus
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13.5 Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Maisemavaikutusten merkittävyys nousee toteutusvaihtoehtoa VE5 lukuun ottamatta suureksi hankealueen välittömään lähiympäristöön sijoittuvaan asutukseen kohdistuvien vaikutusten vuoksi.
Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota välittömän lähiympäristön asutukseen ja
toteutusvaihtoehdon valintaan.
Mikäli vaihtoehtoista tieyhteyttä tullaan käyttämään, tulee tieyhteyden alueella oleva kiinteä muinaisjäännös ottaa huomioon hankkeen edetessä niin, ettei muinaisjäännöksen suojelua vaaranneta.
13.6 Epävarmuudet ja seurantatarve
Alueelle suunniteltujen toimintojen maisemavaikutusten arviointia vaikeuttaa maiseman ja sitä
kautta näkymien muuttuminen ajan kuluessa ja eri vuodenaikoina. Puuston ja muun kasvillisuuden
kasvaminen sekä esimerkiksi avohakkuut voivat muuttaa maiseman luonnetta ja näkymiä lyhyessäkin ajassa etenkin hankealueen läheisiltä pihapiireiltä. Myöskään suunniteltujen hallien tarkemmasta muodosta ja korkeudesta ei ollut vielä arviointia tehdessä tarkempaa tietoa.

14. ELINKEINOELÄMÄ JA PALVELUT
14.1 Vaikutusten muodostuminen
Rakentamistoimet kohdistuvat hankealueelle, joka rakennetaan valmiiksi vaiheittain. Rakentamistoimilla on työllistävä vaikutus, sillä rakentaminen työllistää mm. ulkopuolisia urakoitsijoita. Rakentamistoimet kestävät 10 vuotta. Muihin elinkeinoihin kohdistuvia vaikutuksia voi aiheutua hankealueen louhinnasta ja rakentamisesta aiheutuvien melu-, liikenne- ja pölyvaikutusten myötä.
Toiminnan aikana yritys työllistää suoraan muutamia henkilöä. Suunniteltu toiminta-aika on 20
vuotta. Toimintavaiheen työllistävä vaikutus on vähäinen, mutta hankkeella on kuitenkin myönteisiä vaikutuksia Nurmijärven elinkeinoelämään sekä työllisyystilanteeseen. Lisäksi hankkeen toteutuminen työllistää välillisesti mm. kuljetusliikkeitä. Toimintavaiheessa kielteisiä vaikutuksia voi aiheutua lähialueen elinkeinoille muun muassa syntyvien liikenne-, pöly- ja meluvaikutusten myötä.
Toiminnan päätyttyä työllistävä vaikutus lakkaa. Käsittelytoiminnan päätyttyä kenttäalueet voidaan ottaa muuhun käyttöön, mikä voi luoda mahdollisuuksia jollekin toiselle elinkeinolle.
14.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Elinkeinoelämän nykytilan kuvauksessa on käytetty lähtötietoina tilastoja, Nurmijärven kunnan
verkkosivuja sekä hankkeen YVA-menettelyyn liittyvässä sidosryhmätyöpajassa kerättyjä tietoja.
Vaikutukset elinkeinoelämän ja palveluihin on arvioitu asiantuntija-arviona muun muassa hankesuunnitelmien ja muista vastaavista hankkeista saadun tiedon pohjalta. Elinkeinoelämään kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on huomioitu mm. suorien ja välillisten työpaikkojen määrä, Nurmijärven kunnan työttömyysaste, työpaikat ja elinkeinojakauma. Myös mahdolliset kielteiset vaikutukset hankkeen lähialueen elinkeinoihin on otettu arvioinnissa huomioon.
Liitteessä 3 on esitetty elinkeinoelämän herkkyystason sekä vaikutusten suuruuden arvioinnin kriteerit. Alueen herkkyyttä on arvioitu kunnan nykyisen talousrakenteen, väestönkasvun, työttömyyden ja työpaikkojen määrän perusteella. Vaikutusten suuruus määräytyy toiminta-ajan, vaikutusten pysyvyyden ja vaikutusten laajuuden mukaan.
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14.3 Nykytila
Nurmijärvi on noin 42 200 asukkaan vireä kasvukunta. Työllisten osuus kuntalaisista on noin 47
%. Lähes kolmasosa asukkaista on lapsia tai nuoria. Hankealue sijoittuu Nurmijärven kunnan suurimpaan taajamaan, Klaukkalaan, jossa on noin 17 300 asukasta. (Nurmijärven kunta 2019)
Vuonna 2016 Nurmijärvellä oli noin 12 000 työpaikkaa, josta 1,8 % oli alkutuotannossa, 26,2 %
jalostuksessa ja 70,4 % palvelualalla. Vuonna 2016 työttömien osuus työvoimasta oli 7,5 % (Tilastokeskus 2019). Nurmijärven työpaikkaomavaraisuusaste (noin 61 %) edustaa tyypillistä Helsingin seudun kehysaluetta ja työmatkaliikenne kohdistuu pääkaupunkiseudulle. Asuinkunnassaan
työssäkäyvien osuus 35,1 % on huomattavasti pienempi kuin koko maan keskiarvo 65,9 %. Nurmijärven ulkopuolelle työssäkäynti suuntautuu erityisesti Helsinkiin, Vantaalle ja Espooseen. Nurmijärven yrityksistä suurin osa toimii rakentamisen, tukku- ja vähittäiskaupan sekä ammatillisen,
tieteellisen ja teknisen toiminnan alalla, minkä lisäksi myös julkinen hallinto on merkittävä työllistäjä. Nurmijärven vetovoimatekijöitä ovat hyvä sijainti ja saavutettavuus. (Nurmijärven kunta
2019)
Hankkeeseen liittyen pidettiin sidosryhmätyöpaja 5.9.2017. Työpajassa saadun tiedon perusteella
Lepsämänjoentien varrella on jonkin verran pienyrittäjyyttä. Hankealuetta lähimpänä sijaitsevassa
kiinteistössä noin 20 metrin etäisyydellä hankealueen rajasta Hirvikalliontien varrella harjoitetaan
kenneltoimintaa, koirien trimmausta sekä turkinhoitoon liittyvien tuotteiden myyntiä. Hankealueen
luoteispuolella Kuonomäentien molemmin puolin harjoitetaan maanviljelyä ja herneenviljelyä.
Vaikutuskohteen herkkyys
Nurmijärvi sijaitsee valtatien 3 varrella, joten tieyhteydet kuntaan ovat hyvät. Kunnan elinkeinorakenne on palveluvaltainen. Kunnan talousrakenne on melko monipuolinen ja väestö on kasvussa.
Kunnan työllisyystilanne on parempi kuin Suomessa keskimäärin. Hankealueen läheisyydessä olevat elinkeinot (mm. kenneltoiminta ja trimmauspalvelut sekä maanviljely) voivat olla herkkiä ympäristöhäiriöille, kuten melulle ja pölylle. Kokonaisuutena vaikutuskohteen herkkyys arvioidaan
kohtalaiseksi.
14.4 Vaikutukset
14.4.1 VE0
Vaihtoehdon VE0 toteutuessa bioterminaalia ja hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasemaa ei toteuteta, jolloin myös hankkeen työllistävä vaikutus jää toteutumatta. Myös mahdolliset
muihin elinkeinoihin kohdistuvat kielteiset vaikutukset jäävät toteutumatta.
14.4.2 VE1, VE2, VE3, VE4 ja VE5
Nurmijärven elinkeinoelämän kannalta hankkeen toteuttamiselle arvioidaan olevan myönteisiä vaikutuksia. Hanke työllistää rakentamisvaiheessa maarakennukseen ja kuljetukseen erikoistuneita
yrityksiä ja sitä kautta urakoitsijoiden työntekijöitä. Alueen rakentamisen on arvioitu kestävän 10
vuotta, joten vaikutukset ajoittuvat kohtalaisen pitkälle aikavälille.
Tällä hetkellä Circulation Oy:n henkilöstömäärä on noin 5 työntekijää. Lisäksi yhtiö työllistää välillisesti mm. aliurakoitsijoita ja kuljetusyrityksiä. Nurmijärven hankkeen toteutumisen myötä henkilöstömäärä kasvaisi muutamalla. Myös toimintavaiheessa hanke työllistäisi alueen kuljetusyrityksiä. Paikallisesti hankkeen työllistävää vaikutusta voidaan pitää kohtalaisena. Toiminta-ajaksi on
arvioitu 20 vuotta, jolloin vaikutukset ovat melko pitkäkestoisia.
Bioterminaali ja hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema palvelee pääkaupunkiseudun
yritysten jätehuoltoa ja lisää yritysten toiminnoissa syntyvien jätteiden hyötykäyttöä sekä käsitte-
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lymahdollisuuksia. Hanke tukee kiertotalouden edistämistä. Kiertotalous tulee olemaan yhteiskuntamme keskeisiä toimintatapoja jo lähitulevaisuudessa. Hankkeen toteuttaminen vastaa elinkeinoelämän tarpeisiin.
Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia lähialueen metsätalouden harjoittamiseen, kuten ei
myöskään maanviljelyyn, sillä hankkeen pölyvaikutukset jäävät vähäisiksi ja ne kohdistuvat hankealueelle (kohta 18.4.2). Hankkeesta voi aiheutua rakentamisen ja toiminnan aikana meluvaikutuksia (kohta 16.4.2) hankealueen vieressä sijaitsevalle lähimmälle kiinteistölle, jossa harjoitetaan
myös yritystoimintaa.
Vaikka hankkeesta voi aiheutua vähäisiä haittoja alueen muille elinkeinoille, arvioidaan hankkeen
toteuttamisen vaikutukset elinkeinoelämään kokonaisuudessaan pieniksi myönteisiksi.
Vaikutuksen merkittävyys
Hankkeen vaikutukset elinkeinoelämälle arvioidaan kokonaisuudessaan pieniksi ja myönteisiksi.
Alueen herkkyys on puolestaan arvioitu kohtalaiseksi, joten vaikutusten merkittävyys on vähäinen
myönteinen. Vaihtoehdoilla VE1-VE5 on eroa vastaanotettavan jätteen määrässä, mutta toimintaajan on arvioitu olevan kaikissa vaihtoehdoissa sama (20 vuotta), joten vaihtoehtojen välillä ei
arvioida olevan merkittävää eroa elinkeinoelämään kohdistuvien vaikutusten suhteen. Vaihtoehdon
VE0 mukaisessa tilanteessa vaikutuksia ei synny – ei kielteisiä, mutta ei myönteisiäkään.

Vaikutuskohteen herkkyys

Muutoksen suuruus
Suuri
kielteinen

Keskisuuri
kielteinen

Pieni
kielteinen

Ei
vaikutusta

Pieni myönteinen

Keskisuuri
myönteinen

Suuri
myönteinen

Vähäinen

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen

Ei
vaikutusta

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

Kohtalainen

Suuri

Kohtalainen

Vähäinen

VE0

VE1-VE5

Kohtalainen

Suuri

Suuri

Suuri

Suuri

Kohtalainen

Ei
vaikutusta

Kohtalainen

Suuri

Suuri

14.5 Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Lähialueen muihin elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten ehkäisemistä ja lieventämistä on käsitelty
ilmanlaatu-, melu- ja liikennevaikutusten arvioinnin yhteydessä. Pölypäästöjen leviämiseen voidaan tarvittaessa vaikuttaa erilaisilla haitallisten vaikutusten lieventämismenetelmillä, joita on esitelty tarkemmin ilmanlaatuvaikutusten yhteydessä kohdassa 18.6. Meluvaikutusten ehkäisemistä
ja lieventämistä on käsitelty kohdassa 16.5 ja liikennevaikutusten kohdassa 15.5.
14.6 Epävarmuudet ja seurantatarve
Työllisyysvaikutuksia on arvioitu Circulation Oy:n omien arvioiden sekä muista vastaavista hankkeista saatujen tietojen pohjalta. Elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi on kuitenkin kohtalaisen yleispiirteinen, joten epävarmuustekijöillä ei ole merkittävää vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin. Elinkeinoelämään kohdistuvat vaikutukset ovat myönteisiä, eikä edellytä seurantaa.
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15. LIIKENNE
15.1 Vaikutusten muodostuminen
Hankevaihtoehtojen rakentamisen aikainen liikenne koostuu vaihtoehdosta riippuen louhittavan
kiviaineksen sekä rakentamisessa hyödynnettävien betoni-, tiili- ja asfalttijätteen kuljetuksista.
Toiminnan aikana kuljetukset muodostuvat biopolttoaineen raaka-aineiden, biopolttoaineiden, betoni-, tiili- ja asfalttijätteiden, rakennus- ja purkutoiminnan jätteiden sekä teollisuuden ja kaupan
pakkausjätteiden sekä siirtokuormattujen jätteiden kuljettamisesta.
Hankkeen eri toteutusvaihtoehtojen synnyttämät rakennusaikaiset ja toimintavaiheen liikennemäärät on esitetty kappaleessa 4.5. Hankkeen toteutuminen lisää ajoneuvoliikennettä Lahnuksentiellä ja siitä Lahnuksen ampumaradalle johtavalla tiellä (ampumaradan vaihtoehto). Nämä tieyhteydet tullaan päällystämään hankkeen edetessä. Lisäksi vaikutuksia syntyy Kiialankujalla ja Hirvikalliontiellä (Kiialan vaihtoehto), mikäli niille johdetaan liikennettä. Kiialan vaihtoehto edellyttää
Lepsämänjoen ylittävän sillan kunnostusta. Aropellon vaihtoehto, joka yhtyisi koillisen suuntaan
Lahnuksentielle johtavalle Aropellontielle, edellyttäisi uuden tieosuuden rakentamista Aropellontien
ja suunnittelualueen välille.
YVA-menettelyssä on arvioitu kuljetusten aiheuttamia liikennevaikutuksia laitosvaihtoehdon rakentamis- ja toiminta-aikana.
15.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Hankealueen liikennemäärät on arvioitu hankkeen rakennusaikaisten louhittavien kiviainesten ja
hyödynnettävien jätteiden sekä toiminnan aikaisten raaka-aineiden, biopolttoaineiden sekä jätteiden määrien perusteella. Lähtötietoina on käytetty Liikenneviraston liikennemäärätietoja vuodelta
2017.
Arvioinnissa on selvitetty hankkeen aiheuttamat liikennemäärät eri vaihtoehdoille ja eri tieosuuksille. Arviointi on tehty ns. maksimitilanteessa, jolloin kaikki kuljetukset kohdistuvat tarkasteltavalle tieosalle. Tätä on arvioitu suhteessa teiden nykyiseen liikenteeseen. Lisäksi on tarkasteltu
vaikutuksia liikenneturvallisuuteen etenkin jalankulun ja pyöräilyn kannalta.
15.3 Nykytila
Hankealueen ympäristön päätieverkon muodostaa eteläpuolella sijaitseva Lahnuksentie ja pohjoispuolella kulkeva Kuonomäentie. Lahnuksentien keskimääräinen vuorokausiliikenne Espoon kaupungin puolella oli vuonna 2015 4601 ja Nurmijärven kunnan puolella 2655 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen keskimääräinen vuorokausiliikenne oli Espoon puolella 302 ajoneuvoa
vuorokaudessa ja Nurmijärven puolella 132 ajoneuvoa vuorokaudessa. Molemmat tiet yhtyvät
Klaukkalantiehen (132), jossa vastaavat luvut olivat vuonna 2015 16 334 ja 699 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Liikennöinti hankealueelle toteutetaan eteläpuolitse Lahnuksentien (1324) ja siitä Lahnuksen ampumaradalle lähtevän tieyhteyden kautta. Kiinteistön tieyhteys pohjoisesta (Kiialankuja ja Hirvikalliontie) säilytetään vaihtoehtoisena yhteytenä. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan
myös mahdollisesti rakennettavaa vaihtoehtoista tieyhteyttä, joka yhtyisi koillisen suuntaan Lahnuksentielle johtavalle Aropellontielle.
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Kuva 15-1. Liikennemäärät (ajon./vrk) lähitieverkolla. Keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2017
(kvl) on merkitty tieviivan yläpuolelle ja raskaan liikenteen osuus (kvlras) tieviivan alapuolelle.

Vaikutuskohteen herkkyys
Lahnuksentiellä on sekä kevyitä että raskaita ajoneuvoja. Tiellä on myös kävelijöitä ja pyöräilijöitä,
mutta tarkemmista määristä ei ole saatavilla tietoa. Hankealueen läheisyydessä ei ole jalankulkuja pyöräväyliä, mutta tie on valaistu. Lahnuksentiellä jalankulku- ja pyöräväylä alkaa Harjulan taajama-asutuksen kohdalla Klaukkalan suuntaan kuljettaessa. Tie menee pohjoissuunnassa Klaukkalan keskusta-alueen läpi.
Kuonomäentiellä on sekä kevyitä että raskaita ajoneuvoja. Tiellä on myös kävelijöitä ja pyöräilijöitä, mutta tarkemmista määristä ei ole saatavilla tietoa. Tiellä ei taajama-alueen ulkopuolella ole
jalankulku- ja pyöräväyliä tai valaistusta. Kuonomäentiellä jalankulku- ja pyöräväylä ja tien valaistus alkaa Harjulan taajama-asutuksen kohdalla Klaukkalan suuntaan kuljettaessa.
Muut tarkasteltavat tieyhteydet ja mahdolliset vaihtoehtoiset tieyhteydet ovat päällystämättömiä,
eivät sellaisenaan sovi raskaalle liikenteelle ja kulkevat osittain lähellä kiinteistöjä. Lähtökohtaisesti
ampumaradalle menevä tie palvelee ampumarataa, kuntoradan käyttäjiä ja koiraharrastajia. Hankkeen toteutuessa se päällystetään. Tieyhteyksien liikennemääristä tai kävelijöiden ja pyöräilijöiden
määristä ei ole tarkempia tietoja. Tien varrella ei ole kiinteistöjä, eikä säännöllistä liikennettä. Kauempana olevat Klaukkalantie ja Vihdintie soveltuvat palvelutasoltaan hyvin raskaalle liikenteelle.
Eri vaihtoehtojen aiheuttamat raskaan liikenteen määrän lisäykset ovat merkittäviä tieyhteyksien
nykyisiin raskaan liikenteen määriin verrattuna. Kokonaisliikennemäärät ovat kuitenkin melko pieniä, minkä takia lisääntyvä raskas liikenne ei aiheuta ruuhkia tai merkittäviä kapasiteettiongelmia.
Etenkin kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus heikkenee, koska pääosin teiden varsilta puuttuvat
jalankulku- ja pyöräilyväylät. Hankkeen aiheuttaman liikennemäärämuutoksen osalta Lahnuksen103

ja Kuonomäentien herkkyys on kohtalainen. Ampumaradalle johtava tie palvelee lähinnä ampumarataa, kuntoradan käyttäjiä ja koiraharrastajia, minkä takia herkkyys on vähäinen. Muiden
hankealueen tieyhteyksien varrella on muutamia kiinteistöjä, minkä takia herkkyys on kohtalainen. Kauempana suunnittelualueesta olevien Klaukkalantien ja Vihdintien herkkyys on vähäinen.
15.4 Vaikutukset
15.4.1 VE0
Vaihtoehdossa VE0 nykytilanne säilyy, eikä liikenteeseen tai liikennejärjestelyihin tule muutoksia
tämän hankkeen takia.
15.4.2 VE1, VE2, VE3, VE4 ja VE5
Rakennusvaihe
Arvio hankkeen raskaan liikenteen määristä rakentamis- ja toimintavaiheissa on esitetty taulukossa 4-2 luvussa 4.5. Vaihtoehdossa VE1 raskaiden ajoneuvojen määrä vuorokaudessa on yhteensä 157 kpl, vaihtoehdossa VE4 ja VE5 73 kpl ja vaihtoehdoissa VE2 ja VE3 23 kpl. Vaihtoehdossa VE1 louhittavan kiviaineksen kuljetuksia syntyy vuorokaudessa 125 kpl ja louhintatyöt kestävät kaksi vuotta. Vaihtoehdossa VE4 ja VE5 louhittavan kiviaineksen kuljetuksia syntyy vuorokaudessa 50 kpl ja louhintatyöt kestävät 50 vuorokautta.
Vaihtoehdossa VE1 kuljetusmäärät yli kaksinkertaistavat raskaan liikenteen kuljetusmäärät Lahnuksentiellä Nurmijärven puolella ja lisääntyvät noin 50 % Espoon puolella. Vaihtoehdoissa VE4 ja
VE5 vastaavat kasvut ovat 50 vuorokauden ajan noin 50 % ja noin 25 %, jonka jälkeen kuljetukset
vähenevät ja raskaan liikenteen kasvu nykytilanteeseen verrattuna on noin 15 % ja 10 %. Vaihtoehdoissa 2 ja 3 raskaan liikenteen määrät kasvavat noin 15 % Lahnustiellä Nurmijärven puolella
ja noin 10 % Espoon puolella.
Lahnuksen ampumaradalle johtavalla tiellä liikennemäärien kasvu on huomattavasti merkittävämpi. Tie palvelee kuitenkin pääosin vain ampumarataa, kuntoradan käyttäjiä ja koiraharrastajia,
eikä sillä ole säännöllistä liikennettä.
Jos kuljetukset tapahtuvat Kiialankujan ja Hirvikalliontien kautta tai vaihtoehtoisesti Aropellontien
kautta, raskaan liikenteen määrän kasvu on huomattavasti suurempi kuin Lahnuksentiellä nykyisten pienien liikennemäärien vuoksi. Kuonomäen tien osalta vaihtoehdossa VE1 nykyiset raskaan
liikenteen kuljetusmäärät kasvavat yli seitsemänkertaisiksi, vaihtoehdossa VE4 ja VE5 noin nelinkertaisiksi ja vaihtoehdoissa VE2 ja VE3 noin kaksinkertaisiksi.
Klaukkalantiellä raskaan liikenteen kuljetusmäärät lisääntyvät vaihtoehdossa VE1 noin 20 % ja
vaihtoehdoissa VE4 ja VE5 50 vuorokauden ajan noin 10 %, jonka jälkeen kuljetukset vähenevät
ja raskaan liikenteen kasvu nykytilanteeseen verrattuna on muutaman prosentin. Vaihtoehdoissa
VE2 ja VE3 raskaan liikenteen määrät kasvavat muutaman prosentin.
Vihdintiellä raskaan liikenteen kuljetusmäärät lisääntyvät vaihtoehdossa VE1 noin 30 % ja vaihtoehdoissa VE4 ja VE5 50 vuorokauden ajan noin 15 %, jonka jälkeen kuljetukset vähenevät ja raskaan liikenteen kasvu nykytilanteeseen verrattuna on noin 5 %. Vaihtoehdoissa VE2 ja VE3 raskaan
liikenteen määrät kasvavat noin 5 %.
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Toiminnan aikainen vaihe
Vaihtoehdossa VE1 raskaiden ajoneuvojen määrä vuorokaudessa on yhteensä 85 kpl, vaihtoehdossa VE2 67 kpl ja vaihtoehdoissa VE3, VE4 ja VE5 64 kpl. Lahnuksentielle tultaessa liikennemäärästä noin 40 % suuntautuu pohjoiseen ja noin 60 % etelään. Kuonomäentielle tultaessa liikennemäärästä noin 80 % suuntautuu itään ja noin 20 % länteen.
Vaihtoehdossa VE1 raskaan liikenteen ajoneuvojen määrät kasvavat noin 21 % Lahnuksentiellä
etelän suuntaan nykyisestä 243 raskaasta ajoneuvosta/vrk ja noin 44 % pohjoisen suuntaan nykyisestä 77 raskaasta ajoneuvosta/vrk. Vaihtoehdossa VE2 vastaavat kasvut ovat noin 17 % ja
noin 35 % ja vaihtoehdoissa VE3, VE4 sekä VE5 noin 16 % ja noin 33 %. Kokonaisliikennemäärän
kasvu on huomattavasti maltillisempi.
Lahnuksen ampumaradalle johtavalla tiellä liikennemäärien kasvuprosentti on huomattavasti suurempi nykyisten pienten liikennemäärien takia. Tie palvelee kuitenkin vain ampumarataa, kuntoradan käyttäjiä ja koiraharrastajia, eikä sillä ole säännöllistä liikennettä.
Mikäli kuljetukset tapahtuvat Kiialankujan ja Hirvikalliontien kautta tai vaihtoehtoisesti Aropellontien kautta, raskaan liikenteen määrän kasvu on huomattavasti suurempi kuin Lahnuksentiellä nykyisten pienien liikennemäärien takia. Kuonomäentien osalta vaihtoehdossa VE1 raskaan liikenteen
ajoneuvojen määrät kasvavat lähes kolminkertaisiksi idän suuntaan nykyisestä 41 raskaasta ajoneuvosta/vrk ja noin 41 % lännen suuntaan nykyisestä 41 raskaasta ajoneuvosta/vrk. Vaihtoehdossa VE2 vastaavat kasvut ovat noin 131 % ja noin 33 % ja vaihtoehdoissa VE3, VE4 sekä VE5
noin 125 % ja noin 31 %. Kokonaisliikennemäärän kasvu on huomattavasti maltillisempi.
Klaukkalantiellä nykyiset raskaan liikenteen määrät (717 raskasta ajoneuvoa/vrk) lisääntyvät vaihtoehdoissa VE1 noin 5 %, vaihtoehdossa VE2 noin 4 % ja vaihtoehdoissa VE3, VE4 sekä VE5 noin
4 %. Kokonaisliikennemäärän kasvu on huomattavasti maltillisempi.
Vihdintiellä nykyiset raskaan liikenteen määrät (434 raskasta ajoneuvoa/vrk) lisääntyvät vaihtoehdossa VE1 noin 12 %, vaihtoehdossa VE2 noin 9 % ja vaihtoehdoissa VE3, VE4 sekä VE5 noin 9
%. Kokonaisliikennemäärän kasvu on huomattavasti maltillisempi.
Vaikutuksen merkittävyys
Rakentamisen aikainen vaikutus
Vaihtoehdon VE1 vaikutusten suuruus on Lahnuksentiellä ja Kuonomäentiellä keskisuuri kielteinen,
jolloin herkkyyden ollessa kohtalainen vaikutusten merkittävyys on kohtalainen kielteinen. Vaihtoehtojen VE2-VE5 vaikutusten suuruus on pieni kielteinen, jolloin vaikutukset ovat merkittävyydeltään vähäisiä kielteisiä. Vaikutukset ovat pienempiä vaihtoehdoissa VE4 ja VE5 kuin vaihtoehdossa VE1 etenkin louhinnan lyhytaikaisuuden vuoksi.
Ampumaradalle johtavan tien herkkyys arvioitiin vähäiseksi. Vaikutusten suuruus arvioidaan vaihtoehdossa VE1 keskisuureksi kielteiseksi ja vaihtoehtoissa VE2-VE5 pieneksi kielteiseksi, jolloin
vaikutusten merkittävyys on kaikissa vaihtoehdoissa VE1-VE5 vähäinen.
Vaihtoehdon VE1 vaikutukset vaihtoehtoisiin tieyhteyksiin (Kiiala, Hirvikalliontie, Aropellontie) arvioitiin suureksi kielteiseksi, mikäli raskas liikenne ohjataan niille. Herkkyyden ollessa kohtalainen
myös vaikutusten merkittävyys on suuri. Sen sijaan vaihtoehtojen VE2-VE5 vaikutusten suuruuden arvioitiin olevan keskisuuri kielteinen, jolloin merkittävyys on kohtalainen.
Klaukkalantien ja Vihdintien herkkyys arvioitiin vähäiseksi. Vaikutukset ovat kaikissa toteuttamisvaihtoehdoissa VE1-VE5 pieniä kielteisiä, jolloin merkittävyys on vähäinen.
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Kielteiset vaikutukset perustuvat etenkin liikenneturvallisuuden heikkenemiseen ja jonkin verran
kapasiteetin suhteelliseen heikkenemiseen, etenkin vaihtoehdossa VE1. Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus heikkenee, koska pääosin teiden varsilta puuttuvat jalankullku- ja pyöräilyväylät.
Nykyisten melko alhaisten liikennemäärien takia teille ei kuitenkaan synny ruuhkia tai merkittäviä
kapasiteettiongelmia. Ampumaradalle johtavan tien ja mahdollisten vaihtoehtoisten tieyhteyksien
Kiialankujan, Hirvikalliontien ja Aropellontien palvelutaso ei nykyisellään sovellu raskaalle liikenteelle ja niiden kestävyys lisääntyvälle raskaalle liikenteelle tulee varmistaa. Rakennusaikaiset kuljetukset ovat kuitenkin väliaikaisia.
Toiminnan aikainen vaikutus
Toiminnan aikana kaikkien toteutusvaihtoehtojen VE1-VE5 vaikutukset ovat Lanhuksentiellä ja
Kuonomäentiellä keskisuuria kielteisiä, jolloin vaikutukset ovat merkittävyydeltään kohtalaisia.
Myös vaihtoehtoisiin tieyhteyksiin (Kiiala, Hirvikalliontie, Aropellontie) kohdistuvat vaikutukset ovat
keskisuuria kielteisiä ja merkittävyys näin ollen kohtalainen, mikäli raskas liikenne ohjataan niille.
Vaihtoehtojen VE1-VE5 ampumaradalle johtavaan tiehen kohdistuvat vaikutukset arvioidaan keskisuuriksi kielteisiksi, jolloin vaikutusten merkittävyys on vähäinen. Vaikutukset Klaukkalantiehen
ja Vihdintiehen ovat merkittävyydeltään vähäisiä, sillä vaikutusten suuruuden arvioidaan keskisuureksi kielteiseksi.
Kielteiset vaikutukset perustuvat etenkin liikenneturvallisuuden heikkenemiseen ja jonkin verran
kapasiteetin suhteelliseen heikkenemiseen, etenkin vaihtoehdossa VE1. Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus heikkenee, koska pääosin teiden varsilta puuttuvat jalankulku- ja pyöräilyväylät.
Nykyisten melko alhaisten liikennemäärien takia teille ei kuitenkaan synny ruuhkia tai merkittäviä
kapasiteettiongelmia. Ampumaradalle johtavan tien ja mahdollisten vaihtoehtoisten tieyhteyksien
Kiialankujan, Hirvikalliontien ja Aropellontien palvelutaso ei nykyisellään sovellu raskaalle liikenteelle ja niiden kestävyys lisääntyvälle raskaalle liikenteelle tulee varmistaa.
Rakentamisen aikana

Vaikutuskohteen herkkyys

Muutoksen suuruus
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Vähäinen
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KV=Klaukkalantie ja Vihdintie

LK=Lahnuksentie ja Kuonomäentie

A= Ampumaradalle johtava tie

V= Vaihtoehtoiset tieyhteydet (Aropelto, Kiiala)

Toiminnan aikana

Vaikutuskohteen herkkyys
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VE1-VE5 A

VE1-VE5
KV

VE0 KV
VE0 A

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

Kohtalainen
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VE1-VE5
LK
VE1-VE5 V

Vähäinen

VE0 LK
VE0 V

Vähäinen

Kohtalainen

Suuri

Suuri

Suuri

Suuri

Kohtalainen

Ei
vaikutusta

Kohtalainen

Suuri

Suuri

KV=Klaukkalantie ja Vihdintie

LK=Lahnuksentie ja Kuonomäentie

A= Ampumaradalle johtava tie

V= Vaihtoehtoiset tieyhteydet (Aropelto, Kiiala)

15.5 Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Kuljetuskaluston kapasiteetin mahdollisimman maksimaalinen hyödyntäminen vähentää raskaan
liikenteen määriä. Oletuksena on, että Lahnuksen ampuradalle johtavan tien sekä mahdollisten
vaihtoehtoisten tieyhteyksien (mikäli ne otetaan käyttöön) palvelutasoa parannetaan raskaan liikenteen tarpeisiin sopiviksi (mm. päällystys, kantavuuden parantaminen, levennys), mikä vähentää kuljetusten aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia. Oletuksena tosin on, että palvelutasoa parannetaan, jos ne otetaan käyttöön. Jalankulku- ja pyöräilyväylien sekä valaistuksen rakentaminen
parantavat liikenneturvallisuutta. Lahnuksentielle on suunnitteilla jalankulku- ja pyöräväylän rakentaminen.
15.6 Epävarmuudet ja seurantatarve
Liikennemääräarvioihin sekä -ennusteisiin liittyy epävarmuuksia, mutta näiden ei arvioida vaikuttavan johtopäätöksiin. Suurin epävarmuus liittyy hankealueelle kohdistuvan liikenteen määrään,
joka on kuitenkin huomioitu arvioinnissa maksimimääränä. Lisäksi kuormakoot voivat olla suurempia tai pienempiä kuin arvioinnissa on käytetyt, jolloin kuormien määrä on arvioitua vähäisempi tai
suurempi. Liikennemäärän muutos voi olla suuri arvioituihin verrattuna, ennen kuin se vaikuttaa
esitettyihin liikennejärjestelyihin. Lahnuksen ampuradalle johtavan tien sekä mahdollisten vaihtoehtoisten tieyhteyksien soveltuvuus raskaan liikenteen käyttöön tulee selvittää tarkemmilla tutkimuksilla ml. yhteyksien varrella olevien siltojen kunto ja kestävyys.

16. MELU
16.1 Vaikutusten muodostuminen
Rakentamisaikana melua syntyy materiaalien kuljetuksista sekä kenttien ja meluvallien rakentamisesta. Vaihtoehtojen VE1, VE4 ja VE5 sisältämään kallion louhintaan ja murskaukseen kuuluu
pintamaiden poisto, kiviaineksen louhinta (poraamalla ja räjäyttämällä), ylisuurten kivien rikottaminen, kiviaineksen murskaus sekä kuljetukset. Louhinnan ja murskauksen merkittävimpiä melulähteitä ovat poravaunu, rikotus sekä kiviaineksen murskauslaitos. Hetkittäisiä voimakkaampia
melutapahtumia aiheutuu kallion räjäyttämisestä.
Toiminnan aikana meluvaikutuksia syntyy kuljetuksista sekä materiaalien/jätteiden käsittelyssä
käytettävistä laitteistoista ja työkoneista. Käsittelykentällä tehtävät erilaisten materiaalien murskaukset ovat rakentamisen jälkeisistä toiminnoista eniten melua aiheuttavia. Näiden lisäksi työkoneilla tehtävät siirrot, lastaukset ja muut toimet aiheuttavat jonkin verran melua ympäristöön.
Alueelle suuntautuvat kuljetukset aiheuttavat melua lähinnä liikennereittien varrella.
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16.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Hankkeen rakentamisaikaisia ja toimintavaiheen meluvaikutuksia arvioitiin SoundPlan 8.0 ohjelmalla tehdyn 3D-melumallinnuksen avulla, josta tehty raportti on selostuksen liitteenä 6. Mallinnuksissa käytettiin ohjelman sisältämiä pohjoismaisia teollisuusmelun laskentamallia (GPM, 1982)
ja tieliikennemelun laskentamallia (RTN, 1996). Mallinnuksen lähtötietoina on käytetty laadittuja
suunnitelmia toimintojen sijoittumisesta, kenttien ja meluvallien korkotasoista. Mallinnuksessa
käytettävät melupäästötiedot (koneiden ja laitteiden äänitehotasot) perustuvat vastaavissa kohteissa Rambollin tekemiin mittauksiin. Kuljetusliikenteen määrät perustuvat YVA:n liikennevaikutusten arviointiin. Mallinnuksen lähtötiedot on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa mallinnusraportissa.
Mallinnukset on laadittu siten, että kaikki suunnitellut toiminnot ovat käynnissä yhtä aikaa. Toiminta ajoittuu pääasiassa päiväaikaan. Yöaikana klo 22-7 välillä toiminta ajoittuu pääasiassa klo
6-7 väliseen aikaan, jolloin tehdään kuljetuksia ja kuormaamisia. Puun kuljetuksia ja kuormaamisia
voidaan tehdä sesonkiaikana ympärivuorokautisesti.
Ympäristön muiden melulähteiden aiheuttamat melutasot hankkeen vaikutusalueella arvioitiin
aiemmin tehdyistä meluselvityksistä.
Arvioinnissa on kuvattu melulähteet ja melulähteiden melupäästöt sekä melun leviäminen, vaikutusalue ja vaikutus lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Arviossa kuvataan muutos melun nykytilanteeseen sekä arvioidaan melun yhteisvaikutusta muun alueen melua aiheuttavan toiminnan
kanssa sekä verrataan tuloksia melutason ohjearvoihin (Vnp 993/1993). Arvioinnissa huomioidaan
lisäksi meluhaittojen vähentämistoimenpiteiden tarve.
Meluvaikutusten merkittävyys arvioidaan muutoksen voimakkuuden sekä melun ajoittumisen perusteella. 1-2 dB:n muutosta melutasossa ei ihmiskorvin juuri havaita ja 3-4 dB:n muutos havaitaan melko pienenä, mutta 5-6 dB:n muutos on jo selvästi havaittava.
16.3 Nykytila
Nykyisin hankealueen ympäristössä melua aiheutuu Lahnuksen ampumaradan toiminnasta. Lisäksi
melua aiheutuu jonkin verran Lahnuksentien ja Kuonomäentien tieliikenteestä sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman lentoliikenteestä. Lahnuksentien varrella, hankealueen koillispuolella, on Paperinkeräys Oy:n Klaukkalan tuotantoyksikkö, jossa tehdään puuaineksen murskausta.
Lahnuksen ampumaradan ympäristölupapäätöksen (2014) mukaan toiminta-ajat painottuvat haulikko-, kivääri- ja hirviradan osalta kevät-syyskaudelle lukuun ottamatta heinäkuuta. Kesän 2017
jälkeen alueella ei ole ollut haulikkoammuntaa. Toimintaa on maanantaista perjantaihin. Syyslauantaisin on mahdollista järjestää lisäksi ammuntakokeita ja kilpailuja. Pienikaliiberisten aseiden,
sekä pienoiskivääri- ja pienoispistooliradalla yleinen toiminta-aika on maanantaista lauantaihin ympäri vuoden pois lukien heinäkuu.
Ampumaradan toiminnan aiheuttama melu ei saa ylittää A-painotettuna enimmäisäänitasona impulssiaikavakiolla (LAImax) määritettyä arvoa 65 dB rataa lähimpien asuinrakennusten piha-alueella
eikä arvoa 60 dB lähimmillä virkistys- ja suojelualueilla. Määräys ei koske läheistä Kivelän yksityistä
luonnonsuojelualuetta. Ramboll on laatinut Lahnuksen ampumaradalle meluselvityksen vuonna
2012, joka sisälsi melumittausten ohella melumallinnuksen (Ramboll, 2012). Mallinnuksessa oli
mukana haulikkoradat, hirvi- ja kivääriradat, toimintarata ja pienoiskiväärirata. Ampumaradan
mallinnuksessa on enimmäisäänitasojen (LAImax) laskennan lisäksi laskettu päiväajan keskiäänitaso
(LAeq 7-22) silloisessa nykytilanteessa ja selvityksen laatimisen aikaisen suunnitelman mukaisessa
tilanteessa, tulokset sisältävät siis lopetetun haulikkoammunnan.
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Kuva 16-1. Ampumaradan keskiäänitaso L Aeq 7-22 nykytilanteessa (vasen) ja suunnitelman mukaisessa tilanteessa (oikea).

Mallinnuksen mukaan keskiäänitaso nykytilanteessa ylittää 55 dB yhden asuintalon kohdalla (Hirvikalliontie 76), joka sijoittuu hankealueen pohjoispuolen välittömään läheisyyteen. Mallinnuksen
aikaisen suunnitelman mukaisessa tilanteessa yksi asuintalo (Lahnuksentie 42) sijoittuu 55 dB:n
melualueelle. Kivelän luonnonsuojelualueella melutaso ylittää 55 dB mäkisen maaston yläosassa,
ollen voimakkaimmillaan luonnonsuojelualueen eteläosassa yli 65 desibeliä. Suunnitelman mukaisessa tilanteessa melutasot kasvavat luonnonsuojelualueella nykytilaan verrattuna.
Vuonna 2017 tehdyn Lahnuksen ampumaradan melumittauksen mukaan Hirvikalliontie 76 asuintalon kohdalla kivääriratojen enimmäisäänitasojen (LAImax) mittaustulosten keskiarvot olivat 54-58
dB ja Lahnuksentie 42 kohdalla 48-52 dB (Tmi Rauno Pääkkönen, 2017). Kivääriratojen tuoreimpien mittausten ja luvan mukaisten laukausmäärien mukaan laskennallinen päiväajan keskiäänitaso Hirvikalliontie 76 kohdalla olisi noin LAeq 7-22 38 dB ja Lahnuksentie 42 kohdalla noin LAeq 7-22
32 dB.
Ampumaradan ympäristöluvan mukaan ampumaradan kohdalla lentomelu on noin 50 dB (L DEN),
mutta viimeisimmän Helsinki-Vantaan lentoaseman meluselvityksen mukaan lentokentän melualueet jäävät hyvin etäälle hankealueesta (Finavia Oyj, 2018).

Kuva 16-2. Otteet Helsinki-Vantaan lentoaseman melualueista.

Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivien mukaisessa meluselvityksessä vuodelta 2017 on mallinnettu direktiivin mukaisten melusuureiden lisäksi myös kansallisiin ohjearvoihin verrattavat melualueet (Espoon ympäristökeskus, 2017). Mallinnuksen mukaan Lahnuksentien
melutasot ylittävät muutamien ampumaradan risteyksestä etelään sekä Espoon ja Nurmijärven
rajan läheisyydessä olevan asuintalon kohdalla päiväajan ohjearvon 55 dB ja yöajan ohjearvon 50
dB.
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Kuva 16-3. Otteet Espoon kaupungin meluselvityksen tieliikenteen melualuekartoista.

Ramboll on mallintanut Paperinkeräys Oy:n Klaukkalan tuotantoyksikössä tehtävän puun murskauksen melua ympäristölupahakemusvaiheessa vuonna 2015 (Ramboll, 2015). Luvan myöntämisen jälkeen melutarkkailua on tehty ympäristöluvan mukaisesti mittaamalla. Mallinnuksen mukaan
Paperinkeräyksen ja Lahnuksentien melutaso hankealueen koillispuolen lähimpien asuintalojen
kohdalla on alle 45 dB.

Kuva 16-4. Paperinkeräys Oy:n puun murskauksen ja Lahnuksentien liikenteen yhteismelu päivällä.

Vaikutuskohteen herkkyys
Vaikutuskohteen herkkyystaso vaikutuksille määräytyy pääosin ympäröivän maankäytön mukaan.
Tähän vaikuttavat asutus, teollisuus, virkistysalueet, liikenneväylät jne. Lisäksi vaikutusalueen
herkkyyteen vaikuttavat alueella mahdollisesti nykytilassa sijaitsevat melulähteet. Nykytilassa alueen lähiympäristössä sijaitsee jonkin verran asutusta, joista lähimmät aivan hankealueen vierellä.
Kuljetusreittien välittömään läheisyyteen sijoittuu asutusta. Alueen nykyinen melutilanne koostuu
useammasta melulähteestä, joista Lahnuksentien liikennemelu voi aiheuttaa ohjearvojen ylityksiä
ainakin tien varressa olevassa asutuksessa. Kohteen herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi.
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16.4 Vaikutukset
16.4.1 VE0
Mikäli hanke ei toteudu, säilyy melutilanne alueella nykyisen kaltaisena. Lahnuksentie on keskiäänitasojen osalta pääasiallinen melulähde, jonka meluvaikutukset kohdistuvat pääosin tien vierustan
asutukselle.
16.4.2 VE1, VE2, VE3, VE4 ja VE5
Rakentamisen aikaiset meluvaikutukset ovat vaihtoehdoissa VE1, VE4 ja VE5 kallion louhinnasta
ja murskauksesta johtuen merkittävimpiä kuin vaihtoehdoissa VE2 ja VE3. Kenttäaluetta ympäröivän meluvallin rakentaminen vaikuttaa eniten hankealueen viereisten asuintalojen melutilanteeseen. Rakentamisen aikana tehtävien materiaalien murskausten melua voidaan rajoittaa tehokkaasti laitteistojen sijoittelulla ja meluntorjunnan toteuttamisella. Rakentamisen aikaiset päiväajan
meluvyöhykkeet vaihtoehdoissa VE1 ja VE4 on esitetty seuraavissa kuvissa. Näissä vaihtoehdoissa
meluvyöhykkeet ovat rakentamisen aikana laajimmat. Meluvyöhykkeet (ml. VE2, VE3 ja VE5) on
esitetty myös liitteen 6 kuvissa 1A-D.
Vaihtoehdoissa VE1-VE4 melutasot ylittävät päiväajan ohjearvon 55 dB hankealueen vieressä olevalla asutuksella, kun meluvallia rakennetaan talojen kohdalla. Vaihtoehdossa VE5 melutaso on
ohjearvon 55 dB tasalla hankealueen vieressä olevalla asutuksella, kun meluvallia rakennetaan
talojen kohdalla, koska rakentaminen tapahtuu jonkin verran kauempana kuin muissa hankevaihtoehdoissa.
Vaihtoehdoissa VE1, VE4 ja VE5 Kiialan kautta kulkevan vaihtoehtoinen tieyhteyden varrella melutaso ylittää päiväajan ohjearvon 55 dB yhden tietä lähinnä olevan talon kohdalla, mikäli raskas
liikenne ohjataan Kiialankujan kautta. Jos liikenne ohjataan Hirvikalliontien kautta, vaikutus on
pienempi, eikä päiväajan ohjearvo 55 dB ylity.
Hankevaihtoehdoissa VE1, VE4 ja VE5 louhinnan melutaso on alkuvaiheessa luokkaa 50 dB lähiasutuksella ja mikäli rikotusmelu todetaan impulssimaiseksi, on päiväajan ohjearvoon verrattava
melutaso tällöin 55 dB:n tasolla. Varsinkin vaihtoehdossa VE1 louhinta etenee syvemmälle kallioalueeseen, jolloin louhinnan ja murskauksen melulähteet sijoittuvat rintauksen suojaan ja tällöin
melutasot jäävät alle päiväajan ohjearvon 55 dB lähiasutuksella.
Kivelän luonnonsuojelualueella melutasot ovat louhinnan ollessa alussa yli 55 dB ja suurelta osin
yli 45 dB. Kun louhinta on edennyt vaihtoehdossa VE1 syvemmälle, putoaa melutasot myös luonnonsuojelualueella. Kaikkien hankevaihtoehtojen rakentamisen aikana 45 dB:n ylittävää melua leviää luonnonsuojelualueelle, mutta vaihtoehdoissa VE2 ja VE3 yli puolet luonnonsuojelualueesta
jää ohjearvoon verrattavan 45 dB:n melualueen ulkopuolelle. Vaihtoehdoissa VE4 ja VE5 rakentamisen aikainen melutaso on hankealueen lounaispuolella sijaitsevan Nuuksion kansallispuiston alueella pienellä pinta-alalla luonnonsuojelualuiden 45 dB:n päiväajan ohjearvon tasalla.
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Kuva 16-5. Rakentamisen päiväajan meluvyöhykkeet vaihtoehdossa VE1 (lisää melukuvia liitteessä 6).
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Kuva 16-6. Rakentamisen päiväajan meluvyöhykkeet vaihtoehdossa VE4 (lisää melukuvia liitteessä 6).
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Yöajalle (klo 22-7) ajoittuvia melua tuottavia toimintoja on huomattavasti vähemmän kuin päivällä.
Mikäli liikenne ohjataan Kiialankujan kautta, vaihtoehdossa VE1 Kiialan kulkevan vaihtoehtoisen
tieyhteyden varrella melutaso ylittää yöajan ohjearvon 50 dB tietä lähinnä olevan talon kohdalla,
muutoin melutasot jäävät lähiasutuksella yöajan ohjearvon 50 dB puitteisiin. Mikäli liikenne ohjataan Hirvikalliontien kautta, vaikutus on pienempi, eikä yöajan ohjearvo 50 dB ylity. Hankevaihtoehdoissa VE2, VE3, VE4 ja VE5 yöaikainen melu alittaa ympäristön asuin- ja lomarakennusten
kohdalla yöajan ohjearvon 50 dB. Rakentamisen aikaiset yöajan meluvyöhykkeet on esitetty liitteen 6 kuvissa 2A-D.
Toiminnan aikana kaikissa hankevaihtoehdoissa Kiialan kautta kulkevan vaihtoehtoisen tieyhteyden varrella melutaso ylittää päiväajan ohjearvon 55 dB tietä lähinnä olevan talon kohdalla, mikäli
liikenne ohjataan Kiialankujan kautta. Jos liikenne ohjataan Hirvikalliontien kautta, vaikutus on
pienempi, eikä ohjearvo ylity. Muutoin melutasot ovat hankevaihtoehdoissa alle päiväajan ohjearvon 55 dB lähimpien asuin- ja lomarakennusten kohdalla. Toiminnan aikaiset päiväajan meluvyöhykkeet on esitetty liitteen 6 kuvissa 3A-E ja vaihtoehdon VE1, jossa meluvyöhykkeet ovat
laajimmat, seuraavassa kuvassa.
Kaikissa hankevaihtoehdoissa 45 dB:n ylittävää melua leviää luonnonsuojelualueelle, mutta luonnonsuojelualue on suurelta osin ohjearvoon verrattavan 45 dB:n melualueen ulkopuolella.
Yöaikaisesta toiminnasta aiheutuvat keskiäänitasot ovat kaikissa hankevaihtoehdoissa lähimpien
asuin- ja lomarakennusten kohdalla alle yöajan ohjearvon 50 dB. Toiminnan aikaiset yöajan meluvyöhykkeet on esitetty liitteen 6 kuvissa 4A-E.
Hankkeen kuljetusten vaikutusta Lahnuksentien ja Kuonomäentien meluun arvioitiin tarkastelemalla liikennemäärän lisäyksen vaikutusta lähtömelutasoon. Rakentamisvaiheen liikenteen lisäys nostaa tiemelutasoa, hankevaihtoehdosta riippuen; Lahnuksentiellä Espoon puolella päivällä
enintään 0,8 dB ja yöllä enintään 0,5 dB; Lahnuksentiellä Nurmijärven puolella päivällä enintään
1,3 dB ja yöllä enintään 0,8 dB; Kuonomäentiellä päivällä enintään 1,7 dB ja yöllä enintään 1,1 dB.
Toiminnan aikana liikenteen lisäys nostaa tiemelutasoa, hankevaihtoehdosta riippuen; Lahnuksentiellä Espoon puolella päivällä enintään 0,4 dB ja yöllä enintään 0,2 dB; Lahnuksentiellä Nurmijärven puolella päivällä enintään 0,7 dB ja yöllä enintään 0,4 dB; Kuonomäentiellä päivällä enintään
0,9 dB ja yöllä enintään 0,6 dB. Vaikutus liikennemeluun on siten vähäinen, koska 1-2 dB:n muutosta melutasossa ei tyypillisesti juuri havaita. Mutta koska Lahnuksentien varrella on muutamia
asuintaloja nykyliikenteellä päiväajan ohjearvon 55 dB ja yöajan ohjearvon 50 dB rajalla, voi hankeen aiheuttama liikenteen lisäys aiheuttaa ohjearvojen ylityksen.
Lentomelun kanssa hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä yhteisvaikutuksia.
Ampumaradan kanssa hankkeella voi olla yhteisvaikutuksia. Niiden asuintalojen kohdalla missä
ampumamelu on voimakkainta, on ampumamelun taso hankkeen melua voimakkaampaa. Melutasojen välisestä erotuksesta johtuen hankkeen toiminnot eivät nosta kyseisten alueiden melutasoa.
Asuintalojen kohdalla missä kummankin melulähteen melutasot ovat selvästi alle 55 dB, eivät summatut yhteismelutasot ole vaarassa ylittää 55 desibeliä. Luonnonsuojelualueella tämän hankkeen
melu voi olla jonkin verran voimakkaampaa kuin ampumaradan melu tai samaa tasoa, koska haulikkoammunta on loppunut ampumaradalla.
Hankkeen ja Paperinkeräys Oy:n väliin jää jonkin verran asutusta. Näiden talojen kohdalla toimintojen yhteismelutasot eivät todennäköisesti summaudu kovinkaan voimakkaina, koska melun leviämisen kannalta otolliset tuulensuunnat ovat eri suunnista. Yhteisvaikutus syntyy lähinnä sitä
kautta, että ajallisesti melu voi olla kuultavissa useammin, kun melua aiheuttavia toimintoja sijoittuu asutuksen koillis- ja lounaispuolelle.
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Kuva 16-7. Toiminnan aikaiset päiväajan meluvyöhykkeet vaihtoehdossa VE1 (lisää melukuvia liitteessä
6).
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Vaikutuksen merkittävyys
Rakentamisen aikana merkittävimmät melulähteet ovat tontin rajalla olevien talojen osalta meluvallien rakentaminen talojen läheisyydessä. Vaihtoehdossa VE1, VE4 ja VE5 kallion louhinta ja
murskaus aiheuttavat merkittävän osan rakentamisen aikaisesta melusta. Rakentamisvaiheessa
meluvaikutukset ovat suuruudeltaan keskisuuria kielteisiä. Herkkyys arvioitiin kohtalaiseksi, jolloin
vaikutukset ovat merkittävyydeltään kohtalaisia. Toiminnan aikainen melutaso on vaimeampaa
kuin rakentamisen aikana ja toiminnan aikana vaihtoehtojen meluvaikutukset eivät eroa merkittävästi toisistaan. Toiminnan aikaiset merkittävimmät melulähteet ovat materiaalien murskaukset ja
teiden vierellä olevien talojen kohdalla kuljetukset. Toimintavaiheen meluvaikutukset arvioidaan
kaikissa toteutusvaihtoehdoissa (VE1-VE5) pieniksi kielteisiksi, jolloin vaikutus on merkittävyydeltään vähäinen.
Yhteismeluvaikutuksen syntyy lähinnä ampumaradan kanssa ja ympäröivän tieverkon kanssa, jolloin Lahnuksentien varren muutamien asuintalojen kohdalla hankkeen kuljetukset voivat lisätä liikennemelua siten, että tiemelu ylittää ohjearvot.

Vaikutuskohteen herkkyys

Muutoksen suuruus
Suuri
kielteinen

Keskisuuri
kielteinen

Pieni
kielteinen

Ei
vaikutusta

Pieni myönteinen

Keskisuuri
myönteinen

Suuri
myönteinen

Vähäinen

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen

Ei
vaikutusta

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

Kohtalainen

Suuri

VE1-VE5
rakentamisvaihe

VE1-VE5
toimintavaihe

VE0

Vähäinen

Kohtalainen

Suuri

Suuri

Suuri

Suuri

Kohtalainen

Ei
vaikutusta

Kohtalainen

Suuri

Suuri

16.5 Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Toiminnan aikaiseen meluun on mahdollisuus vaikuttaa toimintojen sijoitteluilla sekä valitsemalla
käyttöön normaalisti toimivia laitteita ja valvomalla, että työt tehdään suunnitelmien mukaan. Melusuojaukset toteuttamalla ympäristön melutilanne saadaan ohjearvojen puitteisiin.
Rakentamisen aikaiseen meluun on mahdollista vaikuttaa valitsemalla käyttöön hiljaisempia laitteita ja työmenetelmiä. Mikäli työstä arvioidaan aiheutuvan erityistä voimakasta melua, tulee kiinnittää huomioita tiedottamiseen. Erityisesti tulee huomioida kentän reunoille suunnitellun meluvallin rakentamisesta aiheutuva melu, jonka meluvaikutukset tulee saattaa ohjearvojen puitteisiin
esim. väliaikaisin meluestein, etäisyyttä kasvattamalla tai kiinnittämällä erityistä huomiota työmenetelmiin. Vaihtoehtojen VE1, VE4 ja VE5 rakentamiseen liittyvät kallion louhinnat ja murskausten
meluun voidaan mallinnuksessa esitettyjen toimenpiteiden lisäksi vaikuttaa lisäämällä meluesteitä
kriittisiin suuntiin.
16.6 Epävarmuudet ja seurantatarve
Toimintojen tarkkaa sijoittumista alueelle ei vielä tässä vaiheessa voida tarkkaan tietää, josta voi
aiheutua epävarmuutta arviointiin. Käsittelykentän koosta johtuen toimintojen sijoittuminen voi
poiketa jonkin verran mallinnetuista tilanteista. Rakentamiseen liittyvät louhinta ja murskaus sijoittuvat tyypillisesti suhteellisen vakiolla tavalla louhinta-alueelle.
Toimintojen melupäästöt tunnetaan varsin hyvin ja mallinnuksesta on runsaasti kokemusta yli kolmenkymmenen vuoden ajalta. Tähän hankkeeseen suunnitellusta toiminnasta on mitattuja tuloksia
myös muista kohteista, joten tältä osin vaikutusten arviointi on varsin varmalla pohjalla. Hankkeen
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kestosta johtuen tulevaisuudessa käytettävistä työmenetelmistä tai käytettävien kalustojen melupäästöistä ei voi varmuudella sanoa tässä vaiheessa, mutta tyypillinen kehityssuunta on hiljaisempiin laitteisiin päin.
Melumallinnuksiin liittyy menetelmäepävarmuuksia, jotka on huomioitu tulosten tarkastelussa. Teollisuusmelun laskentamallin epävarmuustaso muutamien satojen metrien etäisyydellä on luokkaa
±3 dB ja liikennemelun laskentamallin epävarmuustaso on liikennemelun vaikutusalueella ±2 dB.
Melumallinnus on tehty melun leviämisen kannalta otollisissa sääoloissa ja melukuvissa esitetyt
meluvyöhykkeet kuvaavat tilannetta, jolloin tuulensuunta on myötäinen kaikkiin ilmansuuntiin.
Vastatuulella äänitasot voivat olla useita desibelejä, jopa kymmeniä desibelejä, pienempiä kuin
myötätuulella. Mallinnus on tehty siten, että kaikki suunnitellut toiminnot ovat saamaan aikaan
käynnissä, joka lisää osaltaan varmuutta tuloksiin.
Hankkeen meluvaikutuksia voidaan päivittää ja seurata lupaprosessin eri vaiheissa tehtävien mallinnusten avulla. Samalla toimintaa pystytään suunnittelemaan siten, että melun ohjearvojen ylitykset ympäristön häiriintyvissä kohteissa pystytään välttämään. Toiminnanaikaista melutasojen
seurantaa ympäristössä tehdään tyypillisesti kertaluonteisin mittauksin.

17. TÄRINÄ JA ILMANPAINEAALTO
17.1 Vaikutusten muodostuminen
17.1.1 Tärinä
Tärinävaikutuksia syntyy kallion räjäyttämisestä, murskaukseen käytettävistä koneista sekä kuljetusliikenteestä.
Räjäytyksen vaikutus voidaan havaita jopa kilometrin etäisyydellä louhittavasta kohteesta. Louhinnassa räjäytys synnyttää kallioon jännitysaallon, joka aiheuttaa paitsi kiven irtoamista myös väliaineen hiukkasissa liikettä eli tärinää. Räjäytyskohteesta leviävä tärinä voi pahimmillaan vaurioittaa viereisiä rakennuksia ja herkkiä laitteita sekä häiritä ihmisiä. Asianmukaisesti suoritettu räjäytys ei kuitenkaan aiheuta rakenteiden rikkoutumista tai vastaavia omaisuushaittoja. Louhinnan
tärinävaikutukset keskittyvät tyypillisesti päiväsaikaan.
Ylisuurten lohkareiden rikotuksesta aiheutuvan tärinän suuruus vaihtelee rikotusmenetelmän mukaan. Tutkimusten mukaan räjäyttämällä tehtävä rikotus ei aiheuta merkittävää tärinää ympäristöön, vaikka räjäytettävät lohkareet ovat kosketuksissa kiinteään kallioon. Rikkoräjäytyksistä aiheutuva ilmanpaineaalto sen sijaan voi olla suuri. Hydraulisella iskuvasaralla tehtävästä rikotuksesta syntyy tärinää, mutta tärinä ei leviä rikotettavan kiven ulkopuolelle.
Kallion, betonin tms. materiaalin murskaukseen käytettävästä laitteistosta ja muusta toiminnasta
kuten porauksista aiheutuvan tärinän vaikutusalue on käytännössä niin pieni, etteivät vaikutukset
ulotu tässä tarkastellun hankealueen ulkopuolelle. Esimerkiksi murskaus aiheuttaa lievää tärinää,
jota ei kuitenkaan havaita kuin murskaimen välittömässä läheisyydessä.
Liikenteen tärinän vaikutusalue rajautuu teiden ympäristöön. Liikenteen tärinä on luonteeltaan lyhytkestoista ja paikallista, joskin useammin toistuvaa ja selvästi pidempikestoista kuin räjäytyksen
aiheuttama tärinä. Tärinävaikutus poistuu tärinälähteen (ajoneuvon) poistuessa paikalta. Toistomäärillä ei ole liikenteen tärinän osalta kumuloituvaa vaikutusta. Liikenteestä aiheutuva tärinä johtuu ajoväylän epätasaisuudesta tai väylän pintaan ajoneuvosta aiheutuvista muodonmuutoksista.
Maaperä alkaa värähdellä väylällä kulkevan ajoneuvon, väylän ominaisuuksien ja väylän alla olevan
maaperän vuorovaikutuksen vuoksi.
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17.1.2 Ilmanpaineaalto
Louhintaräjäytyksistä aiheutuu tärinän lisäksi myös ilman värähtelyä, joka on osittain kuuloalueella
ja osittain kuuloaluetta matalataajuisempi. Räjäytyksestä aiheutuva paineaalto voi aiheuttaa lähialueella rakenteiden, esimerkiksi ikkunoiden, räminää. Yli 1 kPa paineaallon alueella on mahdollista, että huonokuntoiset ikkunat rikkoutuvat. Ilmanpaineaallon aiheuttama räminä on kokemustiedon perusteella selvästi häiritsevämpää kuin pienitaajuinen räjäytysmelu.
Hankealueen ympäristöön kohdistuvien tärinän ja ilmanpaineaallon vaikutusten suuruutta on tässä
arvioitu vertaamalla muutosta nykytilaan ja arvioimalla muutoksen vaikutusta alueen asukkaisiin
ja rakennuskantaan.
17.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Louhinnasta aiheutuvan tärinän tarkastelun lähtötietoina ovat olleet tiedot louhintamääristä, lähialueen rakennustyypit ja sijaintitiedot sekä GTK:n maaperäkartoista saadut maa- ja kallioperätiedot.
Liikenteestä aiheutuvan tärinän arvioinnissa lähtötietoina ovat olleet suunniteltu kuljetusreitti sekä
GTK:n maaperäkartoista saadut maa- ja kallioperätiedot.
Tärinävaikutusten arviointi
Tärinä ympäristöhaittana on monimutkainen ja vaikeasti arvioitavissa, koska tärinän voimakkuuteen vaikuttavat monet tekijät. Tärinän leviämisen arviointi on merkittävästi monimutkaisempi kokonaisuus kuin esimerkiksi melun leviämisen ennakointi.
Tärinän rakennuksissa mitattavaan suuruuteen vaikuttaa tärinän syntyminen, leviäminen maassa
sekä välittyminen rakennukseen ja vaikutukset rakennuksessa.
Tärinän leviämiseen vaikuttavat ennen kaikkea tärinälähteen ympäristön maapohjaolosuhteet:
maapohjan pehmeys, kerrosten paksuus sekä niiden vaihtelut mm. kerrospintojen vinoudet, pohjavedenpinnan sijainti, maan kosteus jne. Louhinnan yhteydessä merkittävä vaikutus on myös kallion laadulla sekä kallion ja maaperän rajapinnalla.
Tärinän välittymiseen maapohjasta rakennukseen vaikuttavat maapohjassa etenevän tärinän suuruus ja taajuus, maapohjan ominaisuudet perustamisalueella, perustamistapa, rakennuksen kellarillisuus, rakennuksen ja rakennusosien vaaka- ja pystysuuntaiset jäykkyydet sekä materiaalit ja
jännemitat. Rakennuksen yksityiskohtienkin ominaisuuksilla on vielä tärinän ilmentymiseen vaikutusta.
Ihmisen kokemaan tärinän häiritsevyyteen vaikuttavat pelkän tärinän suuruuden lisäksi olosuhteet,
joissa tärinää havaitaan. Tärinä häiritsee ihmisiä enemmän yöaikaan. Tähän vaikuttaa paitsi vuorokauden aika, myös se, että levossa ja vaakatasossa maatessa tärinä havaitaan helpommin. Tärinän kanssa koettava yhtäaikainen melu saattaa aiheuttaa yhteisvaikutuksen, jossa tärinä koetaan
suurempana kuin jos melua ei kuuluisi. Lisäksi tärinän aiheuttaessa vaikutuksia ympäröivässä rakennuksessa, kuten tavaroiden heiluminen, ikkunoiden heliseminen jne., lisääntyy asukkaiden häiriintymisen kokemus merkittävästi.
Tärinän kokemus on yksilöllistä. Osa ihmisistä kokee jo havaintokynnyksen ylittävän tärinän voimakkaan epämiellyttävänä, kun taas osa ihmisistä ei häiriinny tottumisen seurauksena merkittävästäkään värähtelystä. Tärinä koetaan helposti haitalliseksi erityisesti silloin, kun myös tärinälähteestä aiheutuva melu koetaan haitalliseksi. Karkea arvio ihmisen aistiman tärinän vaikutuksesta
eri heilahdusnopeuksilla on esitetty taulukossa 17-1.
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Tärinän suuruus, jolla rakennuksiin ja rakenteisiin alkaa syntyä vaurioita tärinän vaikutuksesta, on
pienimmilläänkin yleensä viisi kertaa suurempaa kuin ihmistä merkittävästi häiritsevän tärinän
taso.
Tärinäarvioinnissa on huomioitu ihmisten mahdollisesti kokemat häiriövaikutukset ja rakennusten
vaurioitumisvaara. Louhintatärinän tasoa ympäristössä on arvioitu analyyttisesti annettuja ohjearvoja noudattaen. Arvioinnissa on huomioitu erityisesti hankealueen läheisyydessä sijaitsevaa asutusta.
Liikenteestä aiheutuvan tärinän haitallisuus riippuu useista eri parametreista, ja siksi arviointi perustuu suurelta osin kokemusperäiseen tietoon. Raskaan maantie- ja katuliikenteen tärinä voi haitata asumista pehmeällä maaperällä 100 metrin etäisyydellä väylästä ja kovalla maaperällä 15
metrin etäisyydellä väylästä (Talja 2011).
Maa-ainesten ottoon käytettävien työkoneiden aiheuttaman tärinän vaikutuksia ei ole erikseen arvioitu, koska se vaimenee nopeasti ja vaikutusalue jää työkoneiden välittömään läheisyyteen.
Taulukko 17-1. Esimerkki normaalille kallionvaraisesti perustetulle rakennukselle annetuista tärinärajaarvoista (rakennuksen etäisyys räjäytyskohteesta 20 m) sekä arvio ihmisten tärinäkokemuksista (Vuolio
1999).

Ihmisen alttius

Heilahdusnopeuden huippu-

Kallio perustettujen rakennusten

arvo (mm/s)

tärinäraja-arvot (etäisyys 20 m)

Tuskin huomattava
Havaittava

2…5
5…10

Epämiellyttävä

10…20

Häiritsevä

20…35

Erittäin epämiellyttävä

35…50
50…70

Herkät laitteet
Historialliset rauniot
Normaali rakennus

Ilmanpaineaallon vaikutusten arviointi
Matalataajuisen ilmanpaineaallon vaikutus kohdistuu lähinnä ikkunoihin. Vaurioitumisriski riippuu
monista tekijöistä, kuten mm. säätilasta, maastosta, esteistä ja paineaallon tulosuunnasta. Ilmanpaineaallon suuruudelle ei ole annettu ohjearvoja, mutta karkean arvion mukaan huonokuntoisimmat ikkunat voivat rikkoutua kun paineaallon huippuarvo ylittää 1 kPa, ja suurin osa ikkunoista
rikkoutuu paineaallon ylittäessä 8 kPa. (Ympäristöministeriö 2003).
Ilmapaineaallon huippuarvoa voidaan arvioida kirjallisuudessa esitettyjen kaavojen perusteella.
Kaavat eivät kuitenkaan huomioi kaikkia eri muuttujia, kuten säätilaa, maastoa, esteitä ja paineaallon tulosuuntaa, joten laskentakaavojen perusteella määritettyä paineaallon huippuarvoa voidaan pitää karkeana arviona. Mikäli panoskoko (kerralla räjähtävä räjähdysainemäärä) on noin 70
kilogrammaa, teoreettinen 1 kPa paineaallon etäisyys on alle 100 metriä. Ilmanpaineaalto voi aiheuttaa rakenteiden räminää muutaman sadan metrin etäisyydellä. (RIL 2010, Suomen ympäristökeskus 2010).
17.3 Nykytila
Hankealueen läheisyydessä ei nykyisellään ole kohteita, joilla voisi olla yhteisvaikutuksia hankkeen
kanssa tärinän tai ilmanpaineaallon osalta.
Vaikutuskohteen herkkyys
Kaksi asuinrakennusta sijaitsee välittömästi kiinteistön pohjoispuolella savikolla ja yksi noin 100
metriä kiinteistön pohjoispuolella. Muutoin lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 250 metrin
etäisyydellä sijoittuen savikolle hankealueen länsipuolella ja savikolle sekä moreenimaille hankealueen itäpuolella. Lähimmät lomarakennukset sijaitsevat pohjoisessa noin 400 - 500 metrin etäisyydellä. Klaukkalan Harjulan taajama-asutus sijoittuu lähimmillään noin kilometrin etäisyydelle
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koilliseen. Espoon puolella lähin tiiviimpi asutus sijaitsee Ketunkorvessa noin kilometrin etäisyydellä.
Asutuksen läheisyydestä johtuen alueen herkkyys tärinälle arvioidaan suureksi. Myös alueen herkkyys ilmanpaineaallolle arvioidaan suureksi.
17.4 Tärinävaikutukset
17.4.1 VE0
Hanketta ei toteuteta, joten siitä ei aiheudu tärinävaikutuksia.
17.4.2 VE1, VE2, VE3, VE4 ja VE5
Vaihtoehtojen VE, VE4 ja VE5 mukainen louhintatoiminta voi aiheuttaa mahdollisia tärinävaikutuksia alueen ympäristössä.
Lähin asuinrakennus sijaitsee välittömästi kiinteistön pohjoispuolella. Kuvassa 17-1 on esitetty
raja-arvot erityyppisille maaperäolosuhteille rakennetuille asuin- ja lomarakennuksille. Tärinästä
rakennuksiin aiheutuvat rakenteelliset vauriot ovat epätodennäköisiä, mikäli pysytään kuvassa esitettyjen raja-arvojen alapuolella. Lisääntynyt tärinä voi aiheuttaa häiriötä osalle vaikutusalueen
asukkaista ja rakenteissa saattaa ilmetä pieniä pintahalkeamia.
Tarkastelualueen läheisyydessä sijaitsee muutamia energiakaivoja. Energiakaivoille ei ole erikseen
esitetty haitallisen tärinän raja-arvoja, mutta tärinästä aiheutuvien vaurioiden arvioidaan olemassa
olevan ohjeistuksen perusteella olevan epätodennäköisiä, mikäli pysytään kuvassa 17-1 asuinrakennuksille esitettyjen raja-arvojen alapuolella.

Kuva 17-1. Asuin- ja lomarakennuksille sallitut louhinnasta aiheutuvat heilahdusnopeuksien arvot pehmeälle savelle / tiiviille hiekalle tai moreenille / kalliolle perustetuille rakennuksille (RIL 2010).

On olemassa riski, että louhintatärinä voi aiheuttaa vaikutuksia alueen porakaivojen vedenlaatuun.
Tärinä voi laukaista kalliossa jo olemassa olevia jännitystiloja, jolloin kaivoa ympäröivään kallioon
voi syntyä pintavettä johtavia halkeamia tai mahdollisista kaivon seinämien kalliorapautumista voi
varista kiviainesta kaivoveteen.
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Liikenteestä aiheutuvissa tärinävaikutuksissa ei tapahdu merkittävää muutosta nykyiseen.
Johtuen louhintamääristä ja louhinta-alueen melko läheisestä sijainnista lähimpiin asutuksiin, vaihtoehdon VE1 tärinävaikutukset arvioidaan keskisuuriksi kielteisiksi.
Vaihtoehtoon VE1 verrattuna vaihtoehtojen VE4 ja VE5 pienempien louhintamäärien ja etäämmällä
sijaitsevien louhinta-alueiden perusteella vaihtoehtojen VE4 ja VE5 tärinävaikutukset arvioidaan
pieniksi kielteisiksi.
Vaihtoehtojen VE2 ja VE3 mukainen toiminta lisää jossain määrin raskaan liikenteen määrää alueella, mutta koska toistomäärillä ei ole liikenteen tärinän osalta kumuloituvaa vaikutusta, liikenteestä aiheutuvissa tärinävaikutuksissa ei tapahdu merkittävää muutosta nykyiseen.
17.5 Ilmanpaineaallon vaikutukset
17.5.1 VE0
Hanketta ei toteuteta, joten sillä ei ole ilmanpaineaaltovaikutuksia.
17.5.2 VE1, VE2, VE3, VE4 ja VE5
Hankealueen välittömässä läheisyydessä on asutusta, joten alueen herkkyys ilmanpaineaallolle arvioidaan suureksi.
Ilmanpaineaallon aiheuttama vaurioitumisriskin arvioidaan ulottuvan enimmillään 50…150 metrin
etäisyydelle louhintakohteesta.
Vaurioitumisriskin piirissä on vaihtoehdossa VE1 muutama asuinrakennus. Ilmanpaineaallon vaikutukset vaihtoehdolle VE1 arvioidaan keskisuuriksi kielteisiksi.
Vaihtoehdoissa VE4 ja VE5 vaurioitumisriskin piirissä arvioidaan olevan enintään yksi asuinrakennus. Ilmanpaineaallon vaikutukset vaihtoehdoille VE4 ja VE5 arvioidaan pieniksi kielteisiksi.
Vaihtoehtojen VE2 ja VE3 mukaisessa tilanteessa ei tehdä louhintaa, joten sillä ei ole ilmanpaineaaltovaikutuksia.
Vaikutuksen merkittävyys
Alueen herkkyys tärinän suhteen muutokselle arvioidaan suureksi, johtuen hankealueen läheisyydessä sijaitsevasta asutuksesta. Vaihtoehdon VE1 tärinävaikutukset arvioidaan keskisuuriksi kielteisiksi ja vaihtoehtojen VE4 ja VE5 pieniksi kielteisiksi, johtuen lisääntyneen tärinän aiheuttamasta
häiriöstä lähialueen asukkaille. Vaihtoehdon VE1 tärinävaikutukset ovat merkittävyydeltään suuria
ja vaihtoehtojen VE4 ja VE5 merkittävyydeltään kohtalaisia. Vaihtoehdoissa VE2 ja VE3 tärinävaikutusten merkittävyydeksi tulee ei vaikutusta.
Vaihtoehdossa VE1 ilmanpaineaallon vaikutukset ovat merkittävyydeltään suuria ja vaihtoehdoissa
VE4 ja VE5 merkittävyydeltään kohtalaisia. Hankevaihtoehdoissa VE0, VE2 ja VE3 ei tehdä louhintaa, joten niissä ei ole ilmanpaineaaltovaikutuksia.
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Vaikutuskohteen herkkyys

Muutoksen suuruus
Suuri
kielteinen

Keskisuuri
kielteinen

Pieni
kielteinen

Ei
vaikutusta

Pieni myönteinen

Keskisuuri
myönteinen

Suuri
myönteinen

Vähäinen

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen

Ei
vaikutusta

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

Kohtalainen

Suuri

Kohtalainen

Vähäinen

Ei
vaikutusta

Vähäinen

Kohtalainen

Suuri

Suuri

Suuri

VE1

VE4
VE5

VE0
VE2
VE3

Kohtalainen

Suuri

Suuri

17.6 Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Kiviaineshankkeissa tärinää aiheuttavat räjäytykset, louheen murskaus ja louheen kuljetukset. Ilmanpainevaikutuksia aiheutuu ainoastaan räjäytyksistä. Haitallista tärinää voidaan lieventää oikealla työn suorituksella ja suunnittelulla. Räjäytyksistä aiheutuvaa tärinää tai ilmanpaineaaltoa ei
voida täysin poistaa, mutta niistä aiheutuvia haittoja voidaan vähentää oikeilla työmenetelmillä ja
räjäytysten suunnittelulla.
Louhintasuunnalla voidaan vaikuttaa tärinän leviämiseen, ja oikealla ominaispanoksella siihen, että
kiviaines irtoaa halutussa lohkarekoossa. Tällöin myös ympäristöön leviävän tärinän ja ilmanpaineaallon vaikutukset ovat vähäisempiä kuin huonosti panostetussa tilanteessa. Räjäytykset ja panostuksen suunnittelee siihen erikoistunut ammattilainen.
Räjäytyksien häiritsevyyteen vaikuttaa tutkitusti se, kuinka usein räjäytykset toistuvat, tärinän
taajuus (suhteessa rakenteiden ominaistaajuuteen) sekä ilmiön yllätyksellisyys ja kestoaika. Usein
on havaittu, että isommat harvemmin toistuvat räjäytykset ovat vähemmän häiritseviä kuin useimmin toistuvat pienemmät räjäytykset. Tärinäilmiöt kestävät kerrallaan muutaman sekunnin ajan.
Tärinän häiritsevyyttä voidaan myös merkittävästi vähentää tärinää aiheuttavien toimintojen, erityisesti räjäytysten, sijoittamisella päiväsaikaan klo 8–16. Ilta-aikaan havaittava tärinä yhdistettynä meluun häiritsee ihmisiä merkittävästi enemmän kuin päiväsaikainen tärinä, jolloin valtaosa
asukkaista on joko poissa kotoa tai muuten aktiivisesti liikkeessä. Tiedottamalla räjäytyksistä ja
niiden ajankohdasta etukäteen lähimmille häiriintyville asukkaille voidaan vähentää räjäytyksistä
aiheutuvaa säikähtämisvaikutusta.
Kiviainesten kuljetusten liikenteestä syntyvä tärinä on sitä suurempaa, mitä nopeammin ajoneuvot
ajavat, mitä painavampi kuorma on ja mitä huonokuntoisempi ajorata on. Verrattuna louhinnasta
aiheutuvaan tärinään liikenteestä aiheutuva tärinähaitta on kuitenkin yleensä hyvin pientä.
17.7 Epävarmuudet ja seurantatarve
Tarkastelualueella rakennusten ja rakenteiden rakenteellisten vaurioiden osalta suurimman riskin
muodostavat tärinän erilainen johtuminen eri maaperätyypeissä ja erityyppisten rakennusten toisistaan eroava reagointi tärinään. Molempia riskejä voidaan pienentää tekemällä rakennuksissa
tarkkailumittauksia tärinän osalta.
Epävarmuutta aiheutuu myös mahdollisesta liian suuresta samanaikaisesta räjähdysainemäärästä
tai puutteellisista tarkkailumittauksista.
Ennen louhinnan aloittamista on tehtävä riskianalyysi, jossa kartoitetaan tarvittavat toimenpiteet
räjäytysten turvallisen suorittamisen varmistamiseksi. Toimenpiteisiin kuuluu mm. kiinteistöjen
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katselmustarpeen selvittäminen ja mahdollisten riskikohteiden tunnistaminen, räjäytyksissä syntyvien tärinöiden johtuvuuden selvittämistarpeen kartoitus sekä sopivien räjähdysmäärien käytön
varmistaminen. Riskianalyysien perusteella määritetään tärinää mittaavalle heilahdusnopeudelle
raja-arvot, joita ei saa ylittää räjähdystoiminnan aikana.
Tarkkailumittauksia tärinän osalta on syytä tehdä etenkin toiminnan alkuvaiheessa maaperältään
ja rakenteiltaan erityyppisissä kohteissa, eri etäisyyksillä ja eri ilmansuunnilla louhinta-alueelta.
Tärinämittareiden sijoituspaikat määritellään alustavan riskianalyysin mukaisesti perustuen louhintaa lähinnä oleviin rajoittaviin rakennuksiin, rakenteisiin tai laitteisiin. Herkkien laitteiden tärinää
on mitattava suoraan laitteesta, mikäli mahdollista.
Mittauksia tulee tehdä aina toimintaa aloitettaessa tai louhintatapaa oleellisesti muutettaessa. Mittauksia on tehtävä vähintään 5:lla mittarilla. Erityisherkkien kohteiden osalta tehdään mittauksia
koko työmaan keston ajan. Mittauksilla varmistetaan, ettei louhinnassa käytetä ylisuuria momentaanisia räjähdysainemääriä.
Lähialueen talot suositellaan katselmoitavaksi ennen toiminnan aloittamista. Katselmoitavaksi esitetään kaikkia alle 500 metrin etäisyydellä suunnittelualueen rajasta sijaitsevia asuinrakennuksia.
Lisäksi katselmoidaan ne yli 500 metrin etäisyydellä suunnittelualueen rajasta sijaitsevat rakennukset, joissa mahdollisesti tehdään tärinän tarkkailumittauksia.

18. ILMANLAATU JA ILMASTO
18.1 Vaikutusten muodostuminen
Hankkeen mahdollisia ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä ovat pölyäminen, hajuvaikutukset sekä
työkoneiden ja kuljetusliikenteen pakokaasupäästöt. Toiminnan ilmanlaatuvaikutukset aiheutuvat
pääasiassa pölyämisestä eli eri toimintojen hiukkaspäästöistä.
Rakentaminen on pääasiassa maarakentamista. Rakentamisessa käytetään normaalia rakentamiseen liittyvää kalustoa. Laitosalueen louhinta ja kiven murskaaminen kestää noin 1-2 vuotta ja
muu rakentaminen kestää noin 10 vuotta.
Toiminnasta aiheutuu pölyämistä rakentamisen aikana louhinnasta ja kiviaineksen murskaamisesta. Toiminnan aikana pölyämistä aiheutuu louhinnan ja kiviaineksen murskaamisen lisäksi betoni- ja tiilijätteen sekä puun murskaamisesta. Murskauslaitoksen pääasiallisia pölyäviä kohteita
ovat kuljettimien päät, seulastot, murskaimet sekä murskattavan aineksen pudotus syöttimelle.
Pölyä syntyy lisäksi kiviaineksen ja betoni- ja tiilijätteen käsittelyssä ja varastoinnissa, kuormauksessa sekä liikennöinnissä alueella. Kuljetusten mukana tiestä irtoaa materiaalia, joka jauhautuu
hienojakoisemmaksi pölyksi raskaan liikenteen alla ja aiheuttaa pölypäästöjä alueelle.
Toiminnoissa muodostuvat pölypäästöt ovat pääosin suhteellisen suurikokoista pölyä, kooltaan yli
30 μm fraktiota. Yleensä tämän kokoluokan hiukkasten kulkeutumismatka on luokkaa 30-100 m,
joten ne poistuvat ilmakehästä todennäköisesti toiminta-alueella. Hengitettävien hiukkasten (PM 10)
ja pienhiukkasten (PM2,5) osuudet muodostuvasta pölystä ovat arvion mukaan pieniä. Hengitettävillä hiukkasilla (PM10) tarkoitetaan halkaisijaltaan alle 10 μm hiukkasia. Tämän kokoiset hiukkaset
kulkevat hengitysilman mukana ihmisen keuhkoputkiin asti. Pienhiukkasilla (PM 2,5) tarkoitetaan
halkaisijaltaan alle 2,5 μm hiukkasia. Pakokaasupäästöt tuottavat PM 2,5 ja sitä pienempiä hiukkasia.
Toiminnoista vapautuvien pölypäästöjen leviäminen ympäristöön riippuu päästön suuruudesta ja
hiukkaskokojakaumasta, ilmasto-olosuhteista, puustosta ja ympäristön pinnanmuodoista. Nämä
säätelevät hiukkasten sekoittumista, laimenemista ja depositiota (hiukkasten poistuminen ilmake-
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hästä tarttumalla johonkin pintaan). Hiukkaskokojakauma vaikuttaa siten, että karkeimmat hiukkaset kulkeutuvat ilmassa vain lyhyitä matkoja, kun taas pienhiukkasten kulkeuma on pidempi.
Ilmasto-olosuhteet, kuten tuulen suunta ja voimakkuus sekä ilman lämpötila ja kosteus, vaikuttavat ratkaisevasti pölyn leviämiseen, koska hiukkaset kulkeutuvat ilmavirran mukana. Maaston pinnanmuodoilla ja varsinkin kasvillisuudella on merkitystä erityisesti karkeampien hiukkasten leviämiseen; pienhiukkasille vaikutus on vähäisempi.
Biopolttoaineiden valmistuksessa hajua voi aiheutua hevosen kuivikelannan käsittelystä, kun osa
lannan sisältämästä typestä haihtuu ammoniakkina ilmaan. Hajua esiintyy silloin, kun kuormia
puretaan ja lantaa käsitellään. Kuivikkeena käytetty puru kuivattaa lantaa ja sitoo pääosan hajuista. Sekoittaminen puumateriaaleihin vähentää edelleen hajua. Hajua voi aiheutua myös kaupan- ja teollisuuden jätteistä (pakkausjäte). Hajun leviämiseen vaikuttaa mm. ilmankosteus sekä
tuulen suunta ja voimakkuus.
Työkoneista ja kuljetusliikenteestä aiheutuu ilmaan pakokaasupäästöjä. Työkoneiden ilmapäästöjen vaikutukset ovat suurimmillaan pakkasilla kylmäkäynnistysten yhteydessä. Liikenteen päästöt
lisääntyvät suhteessa liikennemäärän lisääntymiseen ja kuljetusliikenteen vaikutukset ulottuvat
koko kuljetusreiteille. Pakokaasupäästöt sisältävät epätäydellisen palamisen seurauksena syntyneitä hiukkasia ja ilmassa olevista höyryistä muodostuvia hiukkasia. Pienet pakokaasuhiukkaset
koostuvat pääosin noesta, hiilivedyistä ja sulfaateista.
18.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Hiukkasten (pöly) ilmanlaatuvaikutusten arvio toiminnan aikana on tehty pölyn leviämismallilaskelmien avulla. Pölymallinnus on tehty hankkeen eri toteutusvaihtoehdoille (VE1-VE5).
Pölypäästöjen vaikutusta ilmanlaatuun arvioitiin Yhdysvaltain ympäristövirasto EPA:n
toimeksiannosta laaditulla AERMOD-leviämismallilla. Leviämismallin perustana on gaussilainen
leviämisyhtälö, joka olettaa päästön laimenevan Gaussin jakauman mukaisesti pysty- ja
vaakasuunnassa. Vaaka- ja pystysuunnan standardipoikkeamat kasvavat, kun etäisyys lähteestä
kasvaa. Pintalähteiden hajapölypäästöjen leviämisen arvioinnissa hiukkaspitoisuudet lasketaan
numeerisella integraatiolla alueen yli tuulen suuntaan ja 90 asteen kulmassa tuulta vastaan.
Päästökorkeutena käytettiin tie-, murskaus- sekä louhinta-alueilla 0,5–2 metrin korkeutta.
Laskentamalli käyttää epäpuhtauspitoisuuksien leviämisen ja laimenemisen laskennassa
meteorologisen tilanteen tuntikeskiarvoja (ulkoilman lämpötila, tuulen nopeus, tuulen suunta,
pilvisyys, pilvien korkeus). Laskenta etenee tunnin aika-askeleella, kunnes koko vuoden pituinen
säätietojen aikasarja on käyty läpi. Leviämislaskennoissa käytettiin sääaineistoa Helsinki-Vantaan
sääaseman havaintoja vuosilta 2015–2017. Leviämismallilla arvioitiin pölypäästöjen leviämistä
toiminta-alueen ympäristöön alueelle, jonka koko oli noin 4 x 4 km. Mallinnuksen tulokset tulkitaan
pitoisuuslisänä taustapitoisuuteen.
Alueen pölypäästöjen määrän arvioimiseksi hiukkaskokokohtaisten vakioiden ja päästöjen laskentakaavassa on hyödynnetty MINERA-hankkeen loppuraporttia (tutkimusraportti 1999/2013), ja ne
pohjautuvat Yhdysvaltain ympäristöviraston (EPA) tutkimuksiin ja julkaisuihin. MINERA-hankkeen
loppuraportin avulla on laskettavissa pölypäästöt hiukkasten kokonaismäärälle (TSP). Hiukkasten
kokonaismäärän sisältävän hengitettävien hiukkasten (PM10) määrän arviointiin ei ole saatavilla
valmiita kertoimia. Tässä työssä PM10-päästö on arvioitu ajatellen pahinta mahdollista tilannetta,
jolloin PM10-päästön on arvioitu olevan yhtä suuri kuin hiukkasten kokonaispäästön (TSP).
Toiminta-alueella pölypäästöjä aiheutuu mm. kiviaineksen ja betoni- ja tiilijätteen käsittelystä ja
varastoinnissa, kuormauksesta sekä liikennöinnistä alueella. Lisäksi toiminta-, varasto- ja tiealueilta voi joissakin olosuhteissa aiheutua pölypäästöjä esim. pyörteisen ja puuskittaisen tuulen nostaessa pölyä ilmaan. Merkittävimmät pölypäästöt aiheutuvat murskaustoiminnasta, koska siihen
liittyy monia pölyäviä vaiheita ja se on jatkuvaa koko työpäivän ajan. Kuljetusten pölypäästöjen
määrä riippuu sääolosuhteiden lisäksi lastausten ja käsittelyn määrästä sekä siirtomatkojen pituudesta. Tiealueet toimivat pintalähteinä renkaiden ja tuulen nostaessa ilmaan pölyä.
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Kivipölypäästöjen lisäksi kuljetukset aiheuttavat vähäisiä määriä pakokaasupäästöjä ja ne on
huomioitu kuljetusten päästökertoimissa.
Louhinnan aiheuttamat pölypäästöt koostuvat louhintaräjäytysten aiheuttamista pölyvaikutuksista
ja räjäytyskentän valmisteluun liittyvän kallion porauksen pölyvaikutuksista. Mallinnuksissa
huomioitiin räjäytys. Murskaus suoritetaan siirrettävällä murskaimella. Lisäksi käytetään seulaa,
kaivinkonetta ja kaivinkoneeseen liitettävää paloittelijaa (pulveroija).
Kuljetusreitit (sisäänajo sekä vaihtoehtoinen tie) on käsitelty mallinnuksessa peräkkäisinä
pintalähteinä. Betoni- ja tiilijätteen murskeen käsittely- ja avolouhosalueet on laskettu
aluelähteinä. Päästökorkeutena käytettiin tiealueilla 2 metriä, käsittelyhallin päästökorkeutena
käytettiin 2 metriä sekä louhittavan alueen päästökorkeutena käytettiin 0,5 metriä. Kuljetusten
pölypäästöjen määrittämisessä on huomioitu mm. tienpinnan laatu ja leveys, ajoneuvojen keskimääräinen paino ja hiukkaskokovakiot.
Seuraavissa taulukoissa on esitetty pölyn leviämismallilaskelmissa käytetyt pölypäästölähteet ja
vuosipäästöt.
Taulukko 18-1. Pölypäästölähteet ja niiden mallinnuksessa käytetyt päästökertoimet (PM 10), vuosipäästöt
ja niiden osuus kokonaispäästöstä vaihtoehdossa VE1.

PM10päästökerroin
(g/m2s)

Toiminta-aika

Huomioita

päästö
[kg/a]

Osuus kokonaispäästöstä (%)

Kuljetusreitti_VE1

1,2 x 10-5

ma-pe klo 6–22

Pituus: 600 m;
leveys: 8 m

1217

17,5

Käsittelyhalli (betonija tiilijätteen käsittely)

7,3 x 10-6

ma-pe klo 7–22

yhteensä 2 hallia

1123

16,1

1,57 x 10-7

koko ajan

Pölyävän alueen
koko 5 ha

260

3,7

Betonimurska_VE1

8,3 x 10-6

ma-pe klo 7–22

Pölyävän alueen
koko 435 m2

51

0,7

Puumurska_VE1

7,0 x 10-5

ma-pe klo 7–21

Pölyävän alueen
koko 423 m2

439

6,3

Kiviainesmurska_VE1

4,4 x 10-5

ma-pe klo 7–22

Pölyävän alueen
koko 447 m2

278

4,0

Poravaunu_VE1

4,7 x 10-6

ma-pe klo 7–21

Pölyävän alueen
koko 12 m2

0,1

< 0,1

Rikotin_VE1

3,4 x 10-4

ma-pe klo 8–18

Pölyävän alueen
koko 69 m2

219

3,2

Pyöräkuormaaja_VE1

1,0 x 10-5

ma-pe klo 6–22

Pölyävän alueen
koko 2 ha

3366

48,4

6953

100

Päästölähde

Louhosalue_VE1

Yhteensä
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Taulukko 18-2. Pölypäästölähteet ja niiden mallinnuksessa käytetyt päästökertoimet (PM 10), vuosipäästöt
ja niiden osuus kokonaispäästöstä vaihtoehdossa VE2.

PM10päästökerroin
(g/m2s)

Toiminta-aika

Huomioita

päästö
[kg/a]

Osuus kokonaispäästöstä (%)

Kuljetusreitti_VE2

1,2 x 10-5

ma-pe klo 6–22

Pituus: 397 m;
leveys: 8 m

806

34,0

Käsittelyhalli (betonija tiilijätteen käsittely)

7,3 x 10-6

ma-pe klo 7–22

yhteensä 2
hallia

1072

45,3

Betonimurska_VE2

8,3 x 10-6

ma-pe klo 7–22

Pölyävän alueen koko 435
m2

51

2,2

Puumurska_VE2

7,0 x 10-5

ma-pe klo 7–21

Pölyävän alueen koko 423
m2

439

18,6

2368

100

Päästölähde

Yhteensä

Taulukko 18-3. Pölypäästölähteet ja niiden mallinnuksessa käytetyt päästökertoimet (PM 10), vuosipäästöt
ja niiden osuus kokonaispäästöstä vaihtoehdossa VE3.

PM10päästökerroin
(g/m2s)

Toiminta-aika

Huomioita

päästö
[kg/a]

Osuus kokonaispäästöstä (%)

Kuljetusreitti_VE3

1,2 x 10-5

ma-pe klo 6–22

Pituus: 408 m;
leveys: 8 m

828

57,5

Käsittelyhalli (betonija tiilijätteen käsittely)

7,3 x 10-6

ma-pe klo 7–22

1 halli. Hallin
koko 1000 m2

121

8,4

Betonimurska_VE3

8,3 x 10-6

ma-pe klo 7–22

Pölyävän alueen koko 435
m2

51

3,5

Puumurska_VE3

7,0 x 10-5

ma-pe klo 7–21

Pölyävän alueen koko 423
m2

439

30,5

1439

100

Päästölähde

Yhteensä
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Taulukko 18-4. Pölypäästölähteet ja niiden mallinnuksessa käytetyt päästökertoimet (PM 10), vuosipäästöt
ja niiden osuus kokonaispäästöstä vaihtoehdossa VE4.

PM10päästökerroin
(g/m2s)

Toimintaaika

Huomioita

päästö
[kg/a]

Osuus kokonaispäästöstä (%)

Kuljetusreitti_VE4

1,2 x 10-5

ma-pe klo
6–22

Pituus: 352 m;
leveys: 8 m

714

24,5

Käsittelyhalli (betoni- ja
tiilijätteen käsittely)

7,3 x 10-6

ma-pe klo
7–22

1 halli

107

3,7

1,57 x 10-7

koko ajan

Pölyävän alueen
koko 5 ha

70

2,4

Betonimurska_VE4

8,3 x 10-6

ma-pe klo
7–22

Pölyävän alueen
koko 435 m2

51

1,7

Puumurska_VE4

7,0 x 10-5

ma-pe klo
7–21

Pölyävän alueen
koko 423 m2

439

15,1

Kiviainesmurska_VE4

4,4 x 10-5

ma-pe klo
7–22

Pölyävän alueen
koko 447 m2

278

9,5

Poravaunu_VE4

4,7 x 10-6

ma-pe klo
7–21

Pölyävän alueen
koko 12 m2

0,07

< 0,1

Rikotin_VE4

3,4 x 10-4

ma-pe klo
8–18

Pölyävän alueen
koko 69 m2

219

7,5

Pyöräkuormaaja_VE4

1,0 x 10-5

ma-pe klo
6–22

Pölyävän alueen
koko 2 ha

1036

35,5

2915

100

Päästölähde

Louhosalue_VE4

Yhteensä

Taulukko 18-5. Pölypäästölähteet ja niiden mallinnuksessa käytetyt päästökertoimet (PM 10), vuosipäästöt
ja niiden osuus kokonaispäästöstä vaihtoehdossa VE5.

PM10päästökerroin
(g/m2s)

Toimintaaika

Huomioita

päästö
[kg/a]

Osuus kokonaispäästöstä (%)

Kuljetusreitti_VE5

1,2 x 10-5

ma-pe klo 6–
22

Pituus: 345
m; leveys: 8
m

699

53,9

Käsittelyhalli (betonija
tiilijätteen
käsittely)

7,3 x 10-6

ma-pe klo 7–
22

1 halli. Hallin
koko 1000 m2

107

8,3

Betonimurska_VE5

8,3 x 10-6

ma-pe klo 7–
22

Pölyävän alueen koko 435
m2

51

3,9

Puumurska_VE5

7,0 x 10-5

ma-pe klo 7–
21

Pölyävän alueen koko 423
m2

439

33,9

1297

100

Päästölähde

Yhteensä

Pölyn leviämislaskelmien tuloksia verrattiin ilmanlaadulle annettuihin PM 10 -raja-arvoihin. Raja-arvot on annettu valtioneuvoston asetuksessa VNa 79/2017.
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Taulukko 18-6. Ilmanlaadun raja-arvoja hiukkasille (VNa 79/2017 raja-arvot).

Aine
Hengitettävät hiukkaset (PM 10)

Määrittely
vuorokausikeskiarvo, (saa ylittyä 35
kertaa kalenterivuoden aikana)

Arvo
50 µg/m3

Hengitettävät hiukkaset (PM 10)

vuosikeskiarvo

40 µg/m3

Pienhiukkaset (PM2.5)

kalenterivuosi

25 µg/m3

Biopolttoaineiden valmistuksessa hajua voi aiheutua hevosen kuivikelannan käsittelystä. Hevosen
kuivikelannan soveltuvuutta polttoon on tutkittu Kirkniemen voimalaitoksella Lohjalla. Tehdyssä
opinnäytetyössä todettiin, että tehtaan alueella ei havaittu kuivikelannan kuljetuksista, sekoituksesta tai käsittelystä aiheutuneita pöly- tai hajuhaittoja (Heinonen, J. 2017). Lisäksi kaupan- ja
teollisuuden jätteistä (elintarvikepakkaukset) voi aiheutua hajua. Toiminnasta johtuvia hajuvaikutuksia arvioitiin sanallisesti asiantuntija-arviona.
Alueella käytössä olevia työkoneita ovat kaivinkone, dumpperi ja pyöräkuormaajia. Työkoneiden
määrä alueella on vähäinen. Työkoneiden ilmanlaatuvaikutukset on arvioitu sanallisesti asiantuntija-arviona.
Kuljetusliikenteestä muodostuvat kaasumaiset (polttoaineperäiset) päästöt laskettiin arvioidun
rekkaliikenteen, yksikköpäästökertoimien ja kuljetuskilometrien avulla. Yksikköpäästökertoimet
kuljetuksille saatiin LIPASTO -päästölaskentamallin (VTT) mukaisesti vuoden 2016 yksikköpäästökertoimien mukaan. Kuljetusten määrät perustuvat kappaleessa 4.5 ilmoitettuihin liikennemääriin.
Eniten kuljetusliikennettä on vaihtoehdossa VE1. Laskelmissa on yhdensuuntaisen kuljetusmatkan
arvioitu olevan 30 km, lukuun ottamatta biopolttoaineen raaka-ainekuljetuksia ja biopolttoaineen
kuljetuksia, joissa yhdensuuntaisen kuljetusmatkan on arvioitu olevan 50 km. Laskelmassa puolessa kuljetuksista on käytetty kuormakokona 40 tonnia/kuorma eli kuljetukset tehdään täysperävaunuyhdistelmällä ja puolessa kuljetuksista kuormakokona 25 tonnia/kuorma eli kuljetukset tehdään puoliperävaunulla. Laskelmissa on arvioitu kuljetuksia tehtävän 220 päivänä vuodessa. Pakokaasupäästölaskentaan ei ole otettu mukaan alueella tapahtuvaa työmatkaliikennettä, sillä sen
vaikutus on vähäinen.
18.3 Nykytila
Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen toimesta Uudenmaan alueella seurataan
säännöllisesti ilmanlaatua. Vuonna 2017 ilmanlaatua seurattiin jatkuvatoimisin mittauksin vilkasliikenteisessä ympäristössä Keravalla ja kaupunkitausta-alueella Lohjalla. Lisäksi alueen yhdeksässä kunnassa selvitettiin typpidioksidipitoisuuksia suuntaa-antavalla passiivikeräinmenetelmällä.
Uudellamaalla merkittävimmät ilman epäpuhtauksien päästölähteet ovat liikenne, energiantuotanto, teollisuus ja puun pienpoltto. Lisäksi kaukokulkeuma vaikuttaa huomattavasti sekä pienhiukkasten että otsonin pitoisuuksiin. Erityisesti autoliikenteellä ja puunpoltolla on suuri vaikutus
ilmanlaatuun, koska päästöt vapautuvat matalalta. Uudenmaan ELY-keskuksen seuranta-alueella
ja pääkaupunkiseudulla vuonna 2017 tehtyjen mittausten sekä aiemmin tehtyjen seurantamittausten perusteella ilmanlaatu Uudellamaalla on pääosin hyvä tai tyydyttävä. (Uudenmaan ELY-keskus,
2018)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) seuraa pääkaupunkiseudun ilmanlaatua jatkuvasti 11
mittausasemalla. Näistä hankealuetta lähin asema on Espoon Luukissa sijaitseva mittausasema.
Vuonna 2017 Luukin mittausasemalla mitattiin pienhiukkasten (PM 2,5), typenoksidien, rikkidioksidin ja otsonin määrää. Luukin mittausasemalla ei mitata hengitettävien hiukkasten (PM 10) määrää.
Vuonna 2017 Luukin mittausaseman pienhiukkaspitoisuuden vuosikeskiarvo oli 4,4 µg/m 3, mikä
on alle vuosiraja-arvon (25 µg/m3) ja WHO:n vuosiohjearvon (10 µg/m3). Vuonna 2017 ei ollut
WHO:n vuorokausiohjearvon (25 µg/m 3) ylityksiä. Typpidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvo oli 4
µg/m3, mikä on alle ilmanlaadulle asetetun raja-arvon (VNa 79/2017, raja-arvo 40 µg/m 3). Typpi-
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dioksidin tuntiraja-arvon (200 µg/m3) numeroarvon ylityksiä ei ollut vuonna 2017. Typpimonoksidipitoisuuden vuosikeskiarvo oli 0 µg/m 3. Otsonipitoisuuden vuosikeskiarvo oli 49 µg/m 3. Terveyden suojelelemiseksi annetun pitkän ajan tavoitteen (120 µg/m 3 8-h liukuva keskiarvo) ylityspäivien lukumäärä oli kaksi. Rikkidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvo oli 0 µg/m 3. (HSY, 2018)
Hengitettävien hiukkasten määrää mitataan usealla HSY:n mittausasemalla. Vuonna 2017 pääkaupunkiseudulla lähes kaikki huonot ja erittäin huonot ilmanlaadun tunnit aiheutuivat hengitettävistä
hiukkasista eli katupölystä liikenneympäristöissä sijaitsevilla mittausasemilla. (HSY, 2018)
Alueella tai alueen välittömässä läheisyydessä ei ole tiettävästi tehty ilmanlaatuun liittyviä mittauksia.
Vaikutuskohteen herkkyys
Vaikutuskohteen herkkyys määräytyy ympäröivän maankäytön mukaan. Herkkyyteen vaikuttavat
muun muassa asutus, teollisuus, virkistysalueet ja liikenneväylät. Lisäksi vaikutusalueen herkkyyteen vaikuttavat alueen ilmanlaadun nykytila ja muut päästölähteet.
Vähäinen herkkyys: Vaikutusalueella on vähän asutusta tai herkkiä kohteita, kuten kouluja. Ilman
laatu on tyydyttävä tai huonompi ja alueella on useita muita päästölähteitä, kuten voimaloita,
vilkkaita liikenneväyliä tai teollisuutta.
Kohtalainen herkkyys: Vaikutusalueella on asutusalueita ja herkkiä kohteita, kuten kouluja. Vaikutusalueella on vähän muita päästölähteitä ja ilmanlaatu on pääosin hyvä.
Suuri herkkyys: Vaikutusalueella on tiivistä asutusta tai suojelualueita, jotka ovat ilmanpäästöille
herkkiä. Vaikutusalueella ei ole muuta päästöjä aiheuttavaa toimintaa ja ilmanlaatu on pääosin
erinomainen.
Vaikutuskohteen herkkyys arvioidaan kohtalaiseksi, koska alueen läheisyydessä on asutusta. Alueen läheisyydessä ei kuitenkaan ole herkkiä kohteita. Vaikutusalueella on vähän muita päästölähteitä ja ilmanlaatu on pääosin hyvä.
18.4 Vaikutukset
18.4.1 VE0
Vaihtoehdon VE0 toteutuessa hanketta ei toteuteta eli ilmanlaatuvaikutuksia hankkeesta ei tällöin
aiheudu. Näin ollen vaihtoehdossa 0 ei muodostu ilmanlaatuvaikutuksia nykytilaan nähden.
18.4.2 VE1, VE2, VE3, VE4 ja VE5
Rakentamisen aikaiset työt ovat maarakennustöitä. Maarakentamisen pääasiallinen ilmanlaatuvaikutus on pölyäminen (hiukkaset). Arvion mukaan maarakentamisesta johtuva ilmanlaatuvaikutus
on melko vähäinen ja satunnainen. Arvion mukaan ilmanlaatuvaikutukset esiintyvät toiminnon välittömässä läheisyydessä ja eivät vaikuta lähimpien asuinkiinteistöjen ilmanlaatuun.
Suurin pölypäästö on arvioitu olevan toteutusvaihtoehdossa VE1. Pölyn leviämismallilaskelmilla
saadut suurimmat vuorokausi- ja vuosipitoisuuden raja-arvoon verrattavat PM 10-pitoisuudet saatiin
toteutusvaihtoehdolle VE1.
Pölyn leviämislaskelmin arvioidut vuorokausi- ja vuosipitoisuuksiin (µg/m 3) verrannolliset pitoisuudet on esitetty seuraavissa kuvissa karttapohjilla vaihtoehdolle VE1. Vaihtoehdoille VE2, VE3, VE4
ja VE5 saadut tulokset on esitetty liitteessä 7 olevassa mallinnusraportissa. Mallinnustuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että pitoisuuskäyrästöt eivät edusta koko tarkastelualueella
samanaikaisesti vallitsevaa tilannetta, vaan pitoisuuksien suurimmat arvot saattavat esiintyä eri
laskentapisteissä eri ajankohtina. Mallinnuksen tulokset tulkitaan pitoisuuslisinä taustapitoisuuteen. Pitoisuudet kuvaavat pitoisuuksia ilmassa lähellä maan pintaa (hengityskorkeudella).
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Kuva 18-1. Louhinnan, murskauksen, bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman toimintojen aiheuttamat raja-arvoon verrattavat, vuoden 36. korkeimmat PM 10-vuorokausipitoisuudet (µg/m³). Vuorokausipitoisuuden raja-arvo on 50 µg/m³. Kuvassa mallinnettu VE1.
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Kuva 18-2. Louhinnan ja murskauksen, bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman toimintojen aiheuttamat vuosiraja-arvoon verrattavat PM10-vuorokausipitoisuudet (µg/m³).
Vuosipitoisuuden raja-arvo on 40 µg/m³. Kuvassa mallinnettu VE1.

Suurin mallinnettu hiukkasten vuorokausipitoisuus vaihtoehdossa VE1 oli 81 µg/m 3, joka esiintyi
mallin päästölähteiden "pyöräkuormaaja" läheisyydessä. Mallinnetussa toimintatilanteessa vuoden
tarkastelujakson 36. korkeimmat vuorokausipitoisuudet lähimpien asuinrakennusten kohdalla olivat suurimmillaan noin 5 µg/m3 eli noin 10 % vuorokauden raja-arvosta.
Suurin hiukkaspitoisuuden vuosikeskiarvo vaihtoehdossa VE1 oli 29 µg/m 3 ja se sijoittui laitosalueelle. Tämä on pienempi kuin PM 10-vuosiraja-arvo 40 µg/m3. Toiminnan vaikutukset lähimpien
asuinkiinteistöjen ulkoilman PM10-pitoisuuden vuosikeskiarvoihin ovat leviämislaskelmien perusteella suhteellisen vähäiset, johtuen toiminnan päästöjen jaksottaisuudesta ja vaihtelusta sekä toimintojen ja kohteiden välisistä etäisyyksistä. Lähimmissä asuinkohteissa arvioitu toimintojen aiheuttama pitoisuuslisäys vuosikeskiarvoon on todennäköisesti alle 13% vuoden raja-arvosta.
Leviämismallilaskelmien tulosten perusteella vaikutuksen ilmanlaatuun jäävät pienemmiksi vaihtoehdoissa VE2, VE3, VE4 ja VE5 kuin vaihtoehdossa VE1.
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Mallin perusteella PM10 -raja-arvoihin verrattavat vuorokausi- ja vuosipitoisuudet eivät ylittyneet
toteutusvaihtoehdossa VE2, VE3 tai VE5. Vaihtoehdossa VE1 vuorokausipitoisuuden raja-arvo ylittyi ja vaihtoehdossa VE4 vuorokausi- ja vuosipitoisuuden raja-arvot ylittyivät päästölähteiden välittömässä läheisyydessä, mikä johtui niiden sijoittumisesta maastonmuotoihin nähden. On kuitenkin huomioitava, että raja-arvot eivät ole voimassa toiminta-alueella.
Asuinkiinteistöjen alueelle mallinnetut, raja-arvoihin verrannolliset pitoisuudet olivat selvästi pienempiä kuin raja-arvot kaikissa tarkastelluissa toteutusvaihtoehdoissa. Mallinnuksen tulokset tulkitaan pitoisuuslisinä taustapitoisuuteen. Taustapitoisuuden alueella arvioidaan olevan sellainen,
että asuinkiinteistöjen luona mallinnetut sekä taustapitoisuuden arvojen summat ovat selvästi pienempiä kuin raja-arvot. Ilmanlaaturaportin (Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2017) mukaan hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuus Nurmijärven läheisyydessä on 14 µg/m 3 sekä vuosipitoisuus on 16 µg/m3.
Kuivikelannan käsittelystä saattaa syntyä lievää hajua. Kuivikelannan kosteuspitoisuus riippuu osittain siitä, millaisissa olosuhteissa lanta on varastoitu. Lannan kuivikkeena käytetty puru kuivattaa
lantaa ja sitoo pääosan hajuista. Kuivikelannasta valmistetaan seospolttoainetta. Seulottua puumateriaalia murskataan yhdessä hevosen kuivikelannan kanssa.
Arvion mukaan kuivikelannan käsittelystä syntyvä haju esiintyy lyhytkestoisena. Kuivikelannan hajun arvioidaan kuitenkin olevan vähäistä ja rajoittuvan pääosin laitoksen käsittelytoiminnon välittömään läheisyyteen. Vaihtoehtojen VE1-VE5 välillä ei ole eroa kuivikelannasta syntyvän hajuvaikutuksen suhteen.
Laitoksella siirtokuormataan kaupan- ja teollisuuden jätteitä (pakkausjätteitä), joista elintarvikepakkauserät voivat aiheuttaa lievää hajua. Siirtokuormaus tapahtuu hallissa, jossa vastaanotettavat kuormat lajitellaan karkeasti materiaalinkäsittelykoneella ja kuormataan kontteihin. Kontit kuljetetaan rekkakuljetuksena jatkojalostettaviksi jätteenkäsittelylaitokseen. Arvion mukaan elintarvikepakkausten käsittelystä syntyvä haju esiintyy lyhytkestoisena ja rajoittuu vain välittömään läheisyyteen. Vaihtoehtojen VE1-VE4 välillä ei ole eroa pakkausjätteestä syntyvän hajuvaikutuksen
suhteen.
Kuljetusliikenteestä muodostuvat kaasumaiset (polttoaineperäiset) päästöt laskettiin arvioidun
rekkaliikenteen, yksikköpäästökertoimien ja kuljetuskilometrien avulla. Lasketut kuljetusliikenteen
päästöt on esitetty seuraavassa taulukossa.
Taulukko 18-7. Arvio hankkeesta aiheutuvista kuljetusliikenteen päästöistä.

Päästö
Hiilimonoksidi (CO)
Hiilivedyt (CH)
Typen oksidit (NOx)
Hiukkaset (PM)
Metaani (CH4)
Dityppioksidi (N 2O)
Rikkidioksidi (SO2)
Hiilidioksidi (CO 2)

Kuljetusliikenteen päästöt yhteensä [t/a]
VE1
0,01
0,001
0,09
0,0008
0,0001
0,0005
0,00005
14,9

VE2
0,003
0,001
0,04
0,0003
0,00003
0,0002
0,00002
6,2

VE3
0,003
0,0005
0,03
0,0003
0,00003
0,0002
0,00002
5,9

VE4
0,004
0,001
0,05
0,0005
0,00005
0,0003
0,00003
8,6

VE5
0,004
0,001
0,05
0,0005
0,00005
0,0003
0,00003
8,6

Kuljetusliikenteen päästöjen vaikutusalue on koko kuljetusmatka ja päästöt ovat osa seudun tieliikenteen päästöjä. Hankkeesta aiheutuvan liikenteen pakokaasupäästöjen vaikutus ilmanlaatuun
on pieni, eikä erotu merkittävästi muun liikenteen päästöistä. Työkoneiden ja liikenteen päästöt
eivät oleellisesti lisää vaikutuksia ilmanlaatuun. Jos hanke ei toteudu suunnitellulla alueella, se
toteutunee jossain muualla.
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Vaikutuksen merkittävyys
Hankkeen ilmanlaatuvaikutukset eri toteutusvaihtoehdoissa kohdistuvat hankealueelle ja välittömään läheisyyteen. Toimintojen pääasiallinen ilmanlaatuvaikutus on pölyäminen (hiukkaset). Pölyäminen ei ole jatkuvaa. Mahdolliset hajuvaikutukset ovat satunnaisia. Kuljetusliikenteen päästöjen vaikutusalue on koko kuljetusmatka ja päästöt ovat osa seudun tieliikenteen päästöjä.
Herkkyys huomioon otettuna muutoksen suuruus on pieni kielteinen. Vaikutusten merkittävyys on
vähäinen. Vaihtoehtojen (VE1-VE5) välillä ei ole merkittävää eroa.

Vaikutuskohteen herkkyys

Muutoksen suuruus
Suuri
kielteinen

Keskisuuri
kielteinen

Pieni
kielteinen

Ei
vaikutusta

Pieni myönteinen

Keskisuuri
myönteinen

Suuri
myönteinen

Vähäinen

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen

Ei
vaikutusta

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

Kohtalainen

Suuri

Kohtalainen

VE1-VE5

VE0

Vähäinen

Kohtalainen

Suuri

Suuri

Suuri

Suuri

Kohtalainen

Ei
vaikutusta

Kohtalainen

Suuri

Suuri

18.5 Vaikutukset ilmastoon
Ilmastoon kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat bioterminaalin ja hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman rakentamisen ja toiminnan aikaisista sekä kuljetuksen hiilidioksidipäästöistä.
Toisaalta toimintaan kuuluu jätteenpolttoaineen valmistus (mm. biopolttoaineen valmistus), joten
toiminnalla vähennetään hiilidioksidipäästöjä korvaamalla energiantuotannossa käytettäviä fossiilisia polttoaineita.
Rakentamisen aikaiset päästöt muodostuvat pääasiassa työmaakoneiden ja raskaan liikenteen aiheuttamista päästöistä. On huomioitava, että vastaavat päästöt muodostuvat myös rakennettaessa laitos muualle. Rakentamisen aikaiset hiilidioksidipäästöt eivät poikkea muusta teollisuusrakentamisesta ja vaikutusten arvioidaan jäävän pieniksi kaikissa toteuttamisvaihtoehdoissa. Myös
toiminnan aikana muodostuu päästöjä käytetyistä työkoneista, laitteistosta ja raskaasta liikenteestä. Hankealue sijoittuu pääkaupunkiseudun läheisyyteen, jolloin kuljetuksista muodostuvat
päästöt ovat pienemmät kuin kauemmaksi kuljettaessa. Kuljetusten aiheuttamat päästöt on arvioitu taulukossa 18-7. Vaihtoehto VE0 aiheuttamat päästöt riippuvat siitä, minne käsiteltävät materiaalit toimitettaisiin, jos niitä ei käsiteltäisi hankealueella.
Kokonaisuutena vaikutus ilmastoon arvioidaan vähäiseksi kaikissa toteutusvaihtoehdoissa (VE1VE5).
18.6 Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Maarakentamisen aikana toimintojen jaksottaminen on tehokas keino rajoittaa pölypäästöjä.
Toiminnan aikana pölyämistä estetään käyttämällä parasta käyttökelpoista tekniikkaa murskauslaitoksissa, koteloinnein ja tarvittaessa kastelulla. Porauslaitteistot varustetaan pölyn talteenottojärjestelmin. Kiviaineksen käsittelyssä vältetään korkealta tapahtuvaa pudotusta. Teiden pölyämistä torjutaan tarvittaessa kastelulla sekä teiden säännöllisellä kunnostuksella. Lisäksi aluetta
ympäröivä puusto ja meluvallit estävät pölyn leviämistä. Eri toimintojen jaksottaminen on tehokas
keino rajoittaa pölypäästöjä ja ilmanlaatuvaikutuksia.
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18.7 Epävarmuudet ja seurantatarve
Ilmanlaatuvaikutusten mallinnuksissa ja ilmanlaatuvaikutusten arvioinnissa oletettiin, että kaikki
alueelle suunnitellut ja pölyä aiheuttavat toiminnot ovat yhtä aikaa toiminnassa. Siten kaikki mallinnetut tilanteet kuvaavat maksimitoiminnan ja -päästöjen vaikutuksia.
Yleisesti leviämislaskelmien kokonaisepävarmuus koostuu pääosin päästötietojen epävarmuuksista
(10–40 %), sääaineiston ja sen edustavuuden epävarmuuksista (10–30 %) ja laskentamallin epävarmuuksista (10–20 %). Pölypäästöjen arvioinnissa on epävarmuutta johtuen siitä, että ei ole
tiedossa kokonaisleijuman (TSP) ja PM10-hiukkaspitoisuuden suhde. Tässä työssä PM10-päästö on
arvioitu ajatellen pahinta mahdollista tilannetta, jolloin PM 10-päästön on arvioitu olevan yhtä suuri
kuin hiukkasten kokonaispäästön (TSP). Epävarmuutta laskentatuloksiin aiheuttaa myös mallin
stationaarisuus. Mallilla lasketaan päästölähteeltä etenevän hiukkaspilven keskimääräistä jakautumista ympäristöön tunnin aika-askelin, olettaen sääolosuhteen ja päästön pysyvän vakiona koko
tunnin ajan. Malli huomioi päästöalueen ympäröivän maastopinnan rosoisuuden karkealla tasolla
dispersiokertoimella. Maanpinnan korkeuden vaihtelut mallinnuksessa huomioidaan. Kasvillisuus,
erityisesti puusto, vaikuttaa ilmanlaatuun suoraan pidättämällä ja emittoimalla hiukkasia ja kaasuja sekä epäsuoraan muuttamalla meteorologisia olosuhteita. Mallinnuksen tulokset tulkitaan pitoisuuslisänä taustapitoisuuteen. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole tiettävästi tehty
ilmanlaatuun liittyviä mittauksia, joten hankealueen taustapitoisuudet (hiukkaset) eivät ole tiedossa.
Mallinnuksen lopputuloksen luotettavuus yksittäisessä pisteessä on heikoimmillaan tuntipitoisuuksia laskettaessa ja sen edustavuus paranee pitempiaikaispitoisuuksia laskettaessa. Epävarmuudet
ovat pienempiä verrattaessa eri toimintojen mallinnustuloksia keskenään.
Hankkeen kuljetusliikenteen määrät ja kuljetuskilometrit ovat arvioita. Toimintojen ilmapäästöjen
määrän arviointiin liittyy epävarmuutta, mutta sillä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta arvioinnin johtopäätöksiin.
Toiminnan aikaisia ilmanlaatuvaikutuksia (pölypäästöjen muodostumista) seurataan aistinvaraisin
havainnoin. Tarvittaessa mitataan ilmanlaatuvaikutuksia toiminta- ja lähialueella.

19. IHMISTEN ELINOLOT JA VIIHTYVYYS
19.1 Vaikutusten muodostuminen
Vaikutuksella ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen tarkoitetaan hankkeen ihmiseen, yhteisöön tai
yhteiskuntaan kohdistuvaa vaikutusta, joka aiheuttaa muutoksia ihmisten hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa.
Hankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kutsutaan myös sosiaalisiksi vaikutuksiksi (SVA). Hankkeen sosiaaliset vaikutukset voivat kohdistua joko suoraan ihmisten elinoloihin
tai viihtyvyyteen tai aiheutua välillisesti muiden vaikutusten kautta. Esimerkiksi luontoon tai maisemaan kohdistuvat muutokset vaikuttavat välillisesti myös ihmisten hyvinvointiin. Suoria sosiaalisia vaikutuksia ovat esimerkiksi melusta tai pölystä aiheutuva asuinympäristön viihtyisyyden heikkeneminen tai huoli ja pelko hankkeen toteutumisesta ja vaikutuksista. Sosiaaliset vaikutukset
liittyvät läheisesti muihin hankkeen aiheuttamiin vaikutuksiin.
Tässä hankkeessa tarkasteltavia keskeisiä vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen voi syntyä hankkeen aiheuttamista muutoksista:
·
asumisviihtyvyyteen (vakituinen ja loma-asutus),
·
lähialueen ulkoilu-, harrastus- ja virkistysmahdollisuuksiin,
·
ihmisten toiveisiin, huoliin ja pelkoihin sekä tulevaisuuden näkymiin ja
·
liikkumisen turvallisuuteen ja liikenneyhteyksiin.
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Osa elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvista vaikutuksista noudattelee muiden vaikutusalueiden
rajoja. Tällaisia ovat esim. melusta, pölystä, hajusta tai tärinästä aiheutuvat haitat. Toisaalta on
otettava huomioon, että merkittäviä vaikutuksia voidaan yksilöllisen reagointiherkkyyden vuoksi
kokea myös kauempana kuin mitä em. vaikutusten ohjearvojen mukaiset vaikutusalueet ovat,
vaikka ohjearvot on annettu sillä perusteella, ettei kohtuutonta haittaa tai uhkaa ihmisten terveydelle muodostuisi.
Osa vaikutuksista korostuu rakentamisen aikana, osa toiminnan aikana. Sosiaalisia vaikutuksia voi
ilmetä jo hankkeen suunnittelu- ja arviointivaiheessa mm. asukkaiden huolina, pelkoina, toiveina
tai epävarmuutena tulevaisuudesta. Elinympäristön fyysisten muutosten lisäksi huolta tai toiveikkuutta voivat aiheuttaa muun muassa hankkeen vaikutukset alueen imagoon tai hankkeen vaikutusalueella olevien asuinalueiden houkuttelevuuteen.
19.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioitiin asiantuntija-arviona, jossa asukkaiden ja muiden
osallisten ilmaisemia näkemyksiä tarkasteltiin suhteessa muihin vaikutusten arvioinnin tuloksiin.
Kohdealueiden asukkailta ja toimijoilta kerättiin kokemusperäisiä näkemyksiä ja paikallistuntemukseen perustuvaa tietoa, sillä he tuntevat parhaiten oman asuin- ja elinympäristönsä. Näitä näkemyksiä ja tietoja vertailtiin muiden vaikutusten arvioinnissa hankittuun tutkimustietoon. Elinoloihin
ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa selvitettiin ne väestöryhmät tai alueet, joihin mahdolliset vaikutukset erityisesti kohdistuvat. Samalla arvioitiin mahdollisuuksia lievittää ja ehkäistä haittavaikutuksia.
Vaikutusten arviointimenetelmänä käytettiin seuraavien lähtöaineistojen asiantuntija-analyysiä:
·
hankkeen muiden vaikutusarviointien tulokset,
·
väestö-, kartta- ja muut tilastoaineistot (virkistysalueet ja -reitit, julkiset palvelut ym.),
·
sidosryhmätyöpaja, osallisten näkemykset ja tiedot sekä
·
YVA-ohjelmasta jätetyt mielipiteet ja lausunnot.
Hankkeen muita vaikutusarviointeja hyödynnettiin lähtötietoina ja vertailukohtana osallisten kokemustiedolle ja näkemyksille. Paikkatietoaineistoista saatiin paikannettua tietoa hankealueen lähiympäristön asutuksesta. Vuorovaikutuksesta ja osallistumisesta on kerrottu luvussa 5.3.
19.3 Nykytila
19.3.1 Väestö ja asutus
Hankealue sijaitsee Nurmijärven kunnassa Klaukkalassa Nurmijärven ja Espoon rajalla. Klaukkalan
Harjulan taajama-asutus sijoittuu lähimmillään noin kilometrin etäisyydelle koilliseen. Harjulaan
sijoittuvat myös hankealuetta lähimmät päiväkodit ja koulu. Espoon puolella lähin tiiviimpi asutus
sijaitsee Ketunkorvessa noin kilometrin etäisyydellä.
Kaksi asuinrakennusta pihapiireineen sijaitsee välittömästi kiinteistön pohjoispuolella ja kolmas
vajaat 100 metriä kiinteistön pohjoispuolella. Seuraavat lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat vähintään 250 metrin etäisyydellä hankealueen ympärillä. Lähimmät lomarakennukset sijaitsevat
pohjoisessa noin 400 - 500 metrin etäisyydellä Lepsämänjoen rannoilla. Hankealueen rajasta mitattuna alle 500 metrin etäisyydelle hankealueesta sijoittuu 16 asuinrakennusta ja alle kilometrin
etäisyydelle 113 asuinrakennusta ja viisi lomarakennusta (Kuva 19-1).
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Kuva 19-1. Asutus ja muut rakennukset hankealueen läheisyydessä.

Lahnuksen vuodesta 1968 toiminnassa ollut ampumarata-alue sijoittuu hankealueen eteläpuolelle
Espoon kaupungin puolelle. Ampumarataa käyttävät reserviläiset, metsästäjät ja urheiluampujat
ja siihen kuuluu 12 jäsenseuraa. Alueen toimintojen laajentumisen ympäristölupapäätös on vuodelta 2014. Päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallintooikeuteen. Korkein hallinto-oikeus antoi asiasta päätöksen 9.2.2018.
Hankealueelle ja ampumaradalle kulkevan nykyisen tieyhteyden länsipuolella on Espoon liikuntaja nuorisopalveluiden ylläpitämä 3 km pituinen Lahnuksen ampumaradan kuntorata ja hiihtolatu,
josta 1,5 km on peruskorjattu ja valaistu vuonna 2016. Kuntorata ja hiihtolatu sijaitsevat ampumaratayhdistyksen vuokra-alueella. Hankealueen länsipuolella alle kilometrin etäisyydellä alkaa
Nuuksion kansallispuiston alue ja itäpuolella hankealueeseen rajautuu Kivelän luonnonsuojelualue.
19.3.2 Asukkaiden näkemykset
Asukkaiden näkemyksiä hankkeesta saatiin YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuudessa, YVA-ohjelmasta jätetyistä mielipiteistä ja sidosryhmätyöpajassa. YVA-ohjelmasta annettiin kaikkiaan 35
mielipidettä, joista osa oli laajemman asukasjoukon yhteisiä. Yhteysviranomaisen lausunto, jossa
on myös tiivistelmä mielipiteistä, on selostuksen liitteenä 1. Asukkaille ja muille osallisille tärkeitä
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kohteita ja toimintoja sekä näkemyksiä selvitettiin lisäksi syksyllä 2017 pidetyssä sidosryhmätyöpajassa, jonka muistio on selostuksen liitteenä 2. Työpajan koostekartta on esitetty kuvassa Kuva
19-2.
Hankealueen lähiympäristössä on pääosin vakituista asutusta ja lähin asuinkiinteistö sijaitsee hankealueen rajalla sen pohjoispuolella. Työpajaosallistujien mukaan hankealueen lähiympäristössä ja
vaihtoehtoisten tieyhteyksien varrella asuu useita lapsiperheitä. Hankealuetta ympäröivillä pääteillä Kuonomäentiellä, Lahnuksentiellä ja Lepsämänjoentietä kulkee työmatka- ja koululaisliikenteen lisäksi myös raskasta liikennettä. Teillä ei ole taajama-alueen ulkopuolella jalankulku- ja pyöräväyliä eikä yli- tai ylikulkuja, ja pyöräily ja kävely koetaan reiteillä turvattomina. Lahnuksentiellä
ja Kuonomäentiellä jalankulku- ja pyöräväylä alkaa Harjulan taajama-asutuksen kohdalla Klaukkalan suuntaan kuljettaessa. Raskaasta liikenteestä aiheutuu asukkaiden mukaan jo nykyisellään
tieturvallisuuden heikkenemisen lisäksi meluhaittaa asutukselle. Tieliikenteen lisäksi asuinviihtyvyyttä heikentävää meluhaittaa aiheutuu hankealueen eteläpuolella sijaitsevan Lahnuksen ampumaradan toiminnasta sekä alueen ylittävästä lähtevien lentojen lentoliikenteestä. Melu- ja pölyhaittoja asuinviihtyvyydelle on aiheutunut myös Paperinkeräys Oy:n Encore-kuormalavojen kierrätyslaitoksen toiminnasta Lahnuksentien varrella Nurmelassa.
Työpajaosallistujien mukaan Lahnuksen ampumaradalle johtavaa tietä käyttävät ampumaradalla
toimijoiden lisäksi myös Lahnuksen ampumaradan kuntorataa käyttävät ulkoilijat, koiraharrastajat
sekä vapaapalokunta, jolla on Lahnuksen ampumaradan eteläpuolella savusukelluskontti. Vaihtoehtoisia tieyhteyksiä Hirvikalliontie-Kuonomäentie sekä Aropelto-Lahnuksentie käytetään laajasti
liikkumiseen ja niillä liikkuu lapsia kouluun ja harrastuksiin. Vaihtoehtoisten tieyhteyksien varsilla
on asutusta, niissä ei ole jalankulku- ja pyöräväyliä eikä niiden nykyistä kuntoa pidetty soveltuvana
raskaalle liikenteelle.
Hankealuetta ympäröiviä metsiä käytetään ulkoiluun, suunnistukseen, marjastukseen ja sienestykseen. Työpajaosallistujien mukaan hankealueen itäpuolella Julmakallion alueella Lahnuksentien
lähellä on ratsastustoimintaa ja hevosilla kuljetaan myös Lahnuksentien yli Simolaan.
Hankealueen lähiympäristössä on metsästystoimintaa. Työpajaosallistujien mukaan hirvien ja peurojen kulkureitit kulkevat pohjois-eteläsuunnassa hankealueen poikki sekä hankealueen länsipuolelta ja lisäksi hankealueen pohjoispuolelta itä-länsisuuntaisesti. Peurojen ruokintapaikkoja sijaitsee sekä hankealueella että Palomäellä vaihtoehtoisen tieyhteyden pohjoispuolella.
Sekä mielipiteissä että työpajassa nousivat esille asukkaiden huoli asutuksen läheisyydestä, liikenneturvallisuuden heikkenemisestä, pöly- ja meluhaitoista, vaikutuksista pinta- ja pohjavesiin, sekä
hankkeen vaikutuksista alueen virkistyskäyttöarvoihin, luontoon ja asukkaiden elinoloihin, viihtyisyyteen ja terveyteen. Hankkeen vaikutuksista paikalliseen elinkeinotoimintaan oltiin huolissaan
erityisesti hankealueen pohjoispuolella sijaitsevan kennelin ja hankealueen lähiympäristön maanviljelyn osalta. Huolta herätti myös mahdolliset yhteisvaikutukset Lahnuksen ampumaradan
kanssa.
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Kuva 19-2. Koostekartta asukkaiden näkemyksistä. Kartta löytyy myös liitteestä 2.

Vaikutuskohteen herkkyys
Alueen herkkyys muutokselle ihmisten elinolojen ja viihtyvyyden suhteen arvioidaan kohtalaiseksi. Hankealue rajautuu kahteen pihapiiriin ja hankealueen läheisyydessä ja liikennereittien
varrella sijaitsee hajaluonteista asutusta ja etäämmällä taajama-asutusta. Hankealue rajautuu Kivelän luonnonsuojelualueeseen ja hankealuetta ympäröivät metsät ovat virkistyskäytössä. Hankealueen eteläpuolella ampumarata-alueella sijaitsee kuntorata. Hankealue sijoittuu ampumarataalueen välittömään läheisyyteen ja hankealueen ympäristössä on jo nykyisin jonkin verran asuinviihtyvyydelle häiriötä aiheuttavia toimintoja. Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat Harjulan
taajamassa noin kilometrin etäisyydellä hankealueesta.
19.4 Vaikutukset
19.4.1 VE0
Mikäli hanketta ei toteuteta, hankkeesta aiheutuva elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuva vaikutus
on jo suunnitteluvaiheessa syntynyt huoli ja epävarmuus tulevasta ja mahdollisista vaikutuksista
asuinviihtyvyyteen ja lähialueiden virkistyskäyttöön. Hankealueella jo tehdyt valmistelevat työt,
mm. puuston osittainen poistaminen, ovat jo muuttaneet hankealueen metsätalousalueesta osin
avoimeksi kentäksi.
Mikäli hanketta ei toteuteta, vaihtoehdon VE0 elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten
suuruus arvioidaan pieneksi kielteiseksi. Huomioiden alueen kohtalainen herkkyys muutoksille,
elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys arvioidaan vähäiseksi.
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19.4.2 VE1, VE2, VE3, VE4 ja VE5
Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Asuinviihtyvyys
Hanke jakautuu esirakentamisvaiheeseen ja varsinaiseen bioterminaalin ja hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman toimintaan. Huomattavaa on, että toiminta aloitetaan osittain
rakennusvaiheessa, kun riittävästi kenttäaluetta ja suojavalleja on rakennettu. Toiminta on kuvattu
tarkemmin luvussa 4. Vaihtoehdot VE1, VE4 ja VE5 edellyttävät alueen osittaista louhintaa, joka
on kestoltaan noin 50 vuorokaudesta (VE4, VE5) kahteen vuoteen (VE1). Kaikissa vaihtoehdoissa
esirakentaminen sisältää betoni- ja tiilijätteen vastaanottoa ja murskausta, joka jatkuu myös toimintavaiheessa. Esirakentamisvaiheen arvioidaan olevan kestoltaan noin 10 vuotta ja sen aikana
vaikutukset asuinviihtyvyyteen syntyvät pääosin toiminnasta aiheutuvasta melusta, pölystä, liikenteestä, muutoksista maisemassa sekä vaihtoehdoissa VE1, VE5 ja VE5 myös louhinnan aiheuttamasta tärinästä. Rakentaminen tapahtuu vaiheittain.
Muutokset maisemassa syntyvät pääosin rakennusaikana ja ovat vaikutuksiltaan pysyviä luonnonympäristön muuttuessa rakennetuksi ympäristöksi. Rakentamisen aikaiset suurimmat kielteiset
vaikutukset asuinviihtyvyyteen kohdistuvat välittömästi hankealueen pohjoispuolella sijaitseville
kolmelle asuinrakennukselle, joista yhdessä harjoitetaan myös yritystoimintaa (kennel ja koirien
trimmaus). Vaihtoehdoissa VE1-VE4 suunnitellut meluvallit sijoittuvat noin 15 metrin etäisyydelle
asuinrakennuksista, aiheuttaen suuret kielteiset muutokset maisemassa. Vaihtoehdossa VE5 hankealueen pohjoispuolelle lähimmän asutuksen puolelle rakennettavan meluvallin ja kiinteistöjen
rajojen välille, jätetään noin 40 metrin levyinen puustoinen suojavyöhyke, jolloin suunnitellut meluvallit sijoittuvat noin 50 metrin etäisyydelle asuinrakennuksista. Meluvaikutusten arvioinnin (luku
16.4) mukaan melutasot hankealueen vieressä olevalla asutuksella ylittävät päiväajan ohjearvon
55 dB (VE1-VE4) tai ovat ohjearvon tasalla (VE5), kun meluvallia rakennetaan talojen kohdalla.
Vaihtoehdossa VE5 meluvallin rakentaminen suojavyöhykkeen eteläpuolelle lieventää jonkin verran
sekä maisema- että meluvaikutuksia verrattuna toteutusvaihtoehtoihin VE1 – VE4. Rakentamisaikaisia maisemavaikutuksia (luku 13.4) aiheutuu lähimpien kiinteistöjen lisäksi myös hankealueen
pohjoispuolen Lepsämänjoen jokilaaksomaisemaan, jossa vaikutukset ovat suuruudeltaan kohtalaisia kielteisiä.
Vaihtoehtoihin VE1, VE4 ja VE5 sisältyvä louhinta aiheuttaa melua ja tärinää ja lisää raskaan liikenteen kuljetuksia. Melusta ja tärinästä syntyvä sosiaalinen vaikutus aiheutuu melun häiritsevyyden lisäksi huolesta ja epävarmuudesta asuinviihtyvyyden heikentymisen suhteen jo ennen toiminnan aloittamista tai esimerkiksi esirakentamisaikana, mikäli louhinta on jaksottaista ja siinä esiintyy taukoja. Tärinävaikutusten arvioinnin (luku 17.4) mukaan räjäytysten tärinän aiheuttamat rakenteelliset vauriot ovat epätodennäköisiä, mutta rakenteissa saattaa ilmetä pieniä pintahalkeamia
ja on olemassa riski, että louhintatärinä voi aiheuttaa vaikutuksia alueen porakaivojen vedenlaatuun. Asukkaat kaipaavat varmuutta asioista todennäköisyyksien sijaan tai tietoa siitä, miten mahdolliset vauriot korvattaisiin. Ilman näitä tietoja asukkaat ovat jatkossakin huolissaan mahdollisesta tärinästä ja sen vaikutuksista sekä asuinviihtyisyyteen että kiinteistöjensä kuntoon. Tärinästä
aiheutuva sosiaalinen vaikutus syntyy siis todennäköisemmin vain osin itse tärinästä ja siitä syntyvästä vaikutuksesta asuinviihtyvyyteen. Osin vaikutus on huolta, jota epävarmuus tärinän vaikutuksista aiheuttaa. Louhinnan yhtäkkiset räjäytykset voivat ihmisten lisäksi säikäyttää hankealueen lähellä olevalla tallilla ja ratsastusreiteillä kulkevia hevosia. Ilmanlaatuvaikutusten arvioinnin (luku 18.4) mukaan rakentamisaikaiset pölyvaikutukset ovat pieniä ja kohdistuvat hankealueelle, ja sen välittömään läheisyyteen.
Asukkaat ovat huolissaan raskaan liikenteen lisääntymisestä hankealuetta ympäröivillä teillä. Liikennevaikutusten arvioinnin (luku 15.4) mukaan suurin raskaan liikenteen lisäys rakennusaikana
aiheutuu louhittavan kiviaineksen kuljetuksista, joita vaihtoehdossa VE1 on vuorokaudessa 125
ajoneuvoa (kahden vuoden ajan) ja vaihtoehdoissa VE4 ja VE5 vuorokaudessa 50 ajoneuvoa (50
139

vuorokauden ajan). Rakentamisessa hyödynnettävän betoni-, tiili ja asfalttijätteen kuljetusmäärät
ovat vaihtoehdossa VE1 32 ajoneuvoa ja muissa vaihtoehdoissa 23 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Tieyhteys hankealueelle on suunniteltu toteutettavan Lahnuksentien ja Lahnuksen ampumaradalle
johtavan tien kautta. Lahnuksentiellä kulkee nykyisin noin 240 raskaan liikenteen ajoneuvoa vuorokaudessa, ja liikennevaikutusten arvioinnin mukaan rakennusvaiheessa liikennevaikutukset Lahnuksentiellä ja Lahnuksen ampumaradalle johtavalla tiellä ovat keskisuuria kielteisiä vaihtoehdossa
VE1 ja pieniä kielteisiä vaihtoehdoissa VE2 – VE5.
Mikäli raskas liikenne hankealueelle ohjataan Lahnuksen ampumaradan kautta kulkevan tien sijaan
vaihtoehtoisia tieyhteyksiä pitkin joko Kiialankujan tai Hirvikalliontien kautta, lisää hanke raskaan
liikenteen määriä erityisesti Kuonomäentiellä, jolla kulkee nykyisin vain noin 40 raskaan liikenteen
ajoneuvoa tunnissa. Suurin lisäys on vaihtoehdossa VE1 ja pienin vaihtoehdoissa VE2 ja VE3. Käytettäessä Aropellontien kautta kulkevaa yhteyttä, liikenne yhtyy Lahnuksentielle Nurmelassa lähellä Harjulan taajamaa. Hanke lisää raskaan liikenteen kuljetusmääriä myös Klaukkalantiellä ja
Vihdintiellä, mutta lisäys nykyisiin raskaan liikenteen määriin on pieni.
Asukkaat kokevat jo nykyisen raskaan liikenteen heikentävän asuinviihtyvyyttä ja liikenneturvallisuutta hankealuetta ympäröivillä teillä. Lahnuksentiellä ja Kuonomäentiellä ei ole jalankulku- ja
pyöräväyliä Harjulan taajama-asutuksen ulkopuolella ja hankkeen tuoma raskaan liikenteen lisäys
heikentää entisestään asukkaiden liikkumisolosuhteita alueella pyörällä ja jalan, sekä lisää koettua
turvattomuutta ja asukkaiden huolta omasta ja läheisten turvallisesta liikkumisesta alueella. Vaihtoehtoiset tieyhteydet (Kiialankuja, Hirvikalliontie ja Aropellontie) eivät nykyisellään sovellu raskaalle liikenteelle. Vaikka vaihtoehtoisten tieyhteyksien varrella onkin vain muutamia vakituisia
asukkaita, on asukkaiden kokema muutos nykyisiin olosuhteisiin suuri. Mikäli raskas liikenne ohjataan vaihtoehtoisia tieyhteyksiä pitkin, lisää se asuinviihtyvyyteen kohdistuvia häiriöitä ja koettua
turvattomuutta sekä heikentää liikkumisolosuhteita.
Hankealueen lähiympäristössä on jo nykyisin jonkin verran meluhaittoja aiheuttavaa toimintaa,
erityisesti Lahnuksen ampumarata, lentomelu, raskaan liikenteen aiheuttama melu hankealuetta
ympäröivillä teillä sekä Paperinkeräys Oy:n Encore-kuormalavojen kierrätyslaitos Nurmelassa. Melun kokeminen on subjektiivista, joten yksilöiden äänikokemukset poikkeavat lähtökohtaisesti toisistaan. Melun kokemiseen vaikuttavat myös mm. odotukset ja toiveet ympäristön äänimaisemasta. Melun häiritsevyyteen vaikuttavat melun akustisten ominaisuuksien lisäksi tilanteeseen ja
olosuhteisiin liittyvät tekijät, kuten altistuneen elinolot, yksilön mahdollisuus vaikuttaa melulähteeseen sekä meluun liittyvät psykologiset tekijät, kuten ennakkoasenteet ja suhtautuminen melulähteeseen sekä siihen liittyvät pelot ja huolet (Jauhiainen ym. 2007). Lisäksi osa ihmisistä voidaan
luokitella keskimääräistä meluherkemmiksi. Ne, jotka aistivat melun häiritsevämpänä ja uhkaavampana, reagoivat meluun voimakkaammin ja tottuvat siihen hitaammin kuin väestö keskimäärin. (Heinonen-Guzejev ym. 2012).
Melumallinnukset kuvaavat äänekkäintä mahdollista tilannetta. On todennäköistä, että rakentamisaikaisten toimintojen melu tulee häiritsemään mallinnuksia laajemmalla alueella, koska vaikutuksia asuinviihtyvyyteen koetaan usein, vaikka ohjearvo alittuisi useilla desibeleillä. Kaikki vaihtoehdot synnyttävät melua ja liikennettä ja voivat näin heikentää asuinviihtyvyyttä ja piha-alueilla
oleskelua hankealuetta ja liikennereittejä lähimpien asuinkiinteistöjen alueella esimerkiksi kesäaikaan. Lastauksen yhteydessä syntyy satunnaisia kolahdusääniä, jotka voidaan kokea hyvin häiritseviksi. Sama koskee työkoneiden peruutushälytinten ääniä. Meluvaikutusten arvioinnin mukaan
yhteisvaikutuksia voi ajoittain syntyä ampumaradan ja Paperinkeräys Oy:n kuormalavojen kierrätystoiminnan kanssa.
Virkistyskäyttö
Hankkeen vaikutukset virkistyskäyttöön aiheutuvat pääosin toimintojen aiheuttamista liikenne-,
melu- ja pölyvaikutuksista, jotka voivat heikentää hankealueen lähiympäristössä olevien luonto-
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alueiden ja reittien virkistyskäyttöä. Vaikutuksia aiheutuu myös hankealueen muuttumisesta pysyvästi luonnonympäristöstä teolliseksi ympäristöksi. Hankealueella on jo osittain kaadettu puustoa ja tehty valmistelevia töitä.
Hankealueen eteläpuolella on Lahnuksen ampumaradan kuntorata, jolle kulku tapahtuu Lahnuksen
ampumaradalle johtavaa tietä pitkin. Aluetta käyttävät ulkoilijoiden lisäksi myös koiraharrastajat.
Tieyhteydellä merkittävästi lisääntyvä raskas liikenne voi heikentää koettua turvallisuutta kuntoradalle kuljettaessa. Vaikka kuntorata on jo nyt ampumaradan melun vaikutusalueella, voi rakennusaikaisten toimintojen, etenkin louhinnan, murskauksen ja raskaan liikenteen aiheuttama melu
heikentää kuntoradan käyttäjien ulkoilukokemusta.
Hankealue rajautuu Kivelän luonnonsuojelualueeseen ja asukkaiden mukaan hankealueen ympärillä olevia metsiä käytetään ulkoiluun, marjastuksen, sienestykseen ja metsästykseen. Ilmanlaatuvaikutusten arvioinnin (luku 18.4) mukaan rakentamisaikaiset pölyvaikutukset ovat pieniä ja
kohdistuvat hankealueelle, ja sen välittömään läheisyyteen. Hanke nostaa alueen nykyisiä melutasoja. Meluvaikutusten arvioinnin (luku 16.4) mukaan kaikkien hankevaihtoehtojen rakentamisen
aikana melutasot ylittävät kansallisen ohjearvotason Kivelän luonnonsuojelualueella, mutta vaikutukset rajoittuvat suppeammalle alueelle vaihtoehdoissa VE2 ja VE3. On todennäköistä, että hanke
vaikuttaa kielteisesti hankealueen ympäristön virkistyskäyttöarvoon, etenkin Kivelän luonnonsuojelualueella.
Asukkaat olivat huolissaan hankkeen vaikutuksista eläimiin ja luontoon. Vesistövaikutukset Lepsämänjokeen arvioidaan pieniksi kielteisiksi (luku 8.4). Luontovaikutusten arvioinnin (luku 10.4) mukaan hankkeen vaikutukset luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen sekä eläimiin, erityisesti liitooraviin ja pesimälinnustoon, jäävät vähäisiksi ja paikallisiksi. Luonnonsuojelualueisiin kohdistuvaa
vaikutustenarviointia ei kuitenkaan voitu varmuudella tehdä Kivelän luonnonsuojelualueen osalta,
sillä kaikkia arvioinnissa tarvittavia tietoja ei ollut saatavilla.
Vaihtoehdon VE1 vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen ovat louhinnan laajuuden ja keston ja sen
lisäämän liikenne-, melu- ja tärinävaikutusten sekä maiseman muutoksen takia rakennusvaiheessa
suuremmat kuin muissa vaihtoehdoissa. Vaihtoehdoissa VE4 ja VE5 louhinta on lyhytkestoisempaa
ja suppeammalla alueella, mutta aiheuttaa kuitenkin edellä mainittuja vaikutuksia, jotka heikentävät elinoloja ja viihtyvyyttä. Muun rakentamisaikaisen toiminnan lisäksi vaihtoehdoissa VE1, VE4
ja VE5 kielteisiä vaikutuksia lisää louhinnan tärinän asukkaissa aiheuttama huoli mahdollisista vaikutuksista. Huoli ja pelko kaivoveden pilaantumisesta voi aiheuttaa merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia huolena, stressinä ja epävarmuutena. Vaihtoehtojen VE2 ja VE3 vaikutukset elinoloihin ja
viihtyvyyteen ovat rakennusaikana pienimmät.
Toiminnan aikaiset vaikutukset
Asuinviihtyvyys
Hankkeen toiminnan aikana vaikutuksia asuinviihtyvyydelle ja virkistyskäytölle aiheutuu pääosin
melusta, pölystä, hajusta, liikenteestä ja maisemavaikutuksista. Vaikutukset asuinviihtyvyyteen
ovat samankaltaisia kuin rakentamisvaiheessa pois lukien rakentamisvaiheessa tapahtuvan louhinnan aiheuttama melu ja tärinä.
Vaihtoehdoissa VE1 rakennetaan kaksi käsittelyhallia, jotka sijoittuvat hankealueen eteläosaan louhittavalle alueelle. Vaihtoehdossa VE2 hankealueen pohjoisosaan sijoittuu kaksi käsittelyhallia ja
vaihtoehdossa VE3 yksi pienempi halli. Vaihtoehdoissa VE4 ja VE5 hankealueen eteläosaan louhittavalle alueelle sijoittuu yksi käsittelyhalli. Toiminnoista hevosen lannan käsittely ja rakennus-,
teollisuus ja kaupan jätemateriaalien siirtokuormaus tapahtuu hallissa ja muut toiminnot pääosin
ulkona. Käsittelytoimintoja on kuvattu tarkemmin luvussa 4.3. Eniten toimintoja, ja sitä kautta
eniten vaikutuksia, on vaihtoehdossa VE1.
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Ilmanlaatuvaikutusten arvioinnin (luku 18.4) mukaan hankkeen toimintojen pääasiallinen ilmanlaatuvaikutus on satunnainen pölyäminen, joka on vaikutuksen suuruudeltaan pientä. Hallissa tapahtuva kuivikelannan ja kaupan jätemateriaalien siirtokuormaus voi aiheuttaa ajoittaisia lyhytkestoisia hajuvaikutuksia, mutta vaikutukset arvioidaan rajoittuvan laitoksen välittömään läheisyyteen. Hankevaihtoehdoissa VE2 ja VE3 hallit sijoittuvat lähimmäs asutusta, joka sijaitsee välittömästi hankealueen pohjoispuolella. Liikennevaikutusten arvioinnin (luku 15.4) mukaan toiminnan
aikana raskaan liikenteen kokonaisliikennemäärä kasvaisi vuorokaudessa 85 ajoneuvolla vaihtoehdossa VE1 ja 64-67 ajoneuvolla vaihtoehdoissa VE2-VE5 aiheuttaen keskisuuria kielteisiä liikennevaikutuksia Lahnuksentiellä ja Lahnuksen ampumaradalle johtavalla tiellä sekä mahdollisilla vaihtoehtoisilla tieyhteyksillä (Kiialankuja, Hirvikalliontie ja Aropellontie), mikäli raskas liikenne ohjataan niille.
Meluvaikutusten arvioinnin (luku 16.4) mukaan toiminnan aikaiset vaikutukset ovat suuruudeltaan
lievempiä kuin rakentamisen aikaiset. Mallinnusten mukaan melutasot ovat alle ohjearvon 55 dB
lähimpien asuintalojen ja yksittäisten loma-asuntojen kohdalla, kun liikennereittinä on Lahnuksen
ampumaradalle johtava tie. Kiialan kautta kulkevan vaihtoehtoisen tieyhteyden varrella melutaso
ylittää päiväajan ohjearvon 55 dB tietä lähinnä olevan talon kohdalla kaikissa vaihtoehdoissa, mikäli liikenne ohjataan Kiialankujan kautta. Jos liikenne kulkee Hirvikalliontien kautta, vaikutus on
pienempi, eikä ohjearvo ylity. Hanke ei nosta merkittävästi tieliikenteen melutasoa, mutta raskaan
liikenteen lisäys voi aiheuttaa yhteisvaikutuksia nykyisen tieliikenteen melun kanssa, jolloin ohjearvotasot voivat ylittyä muutamilla Lahnuksentien varrella olevilla asuinkiinteistöillä.
Virkistys
Hankkeen vaikutukset virkistyskäyttöön toiminnan aikana aiheutuvat pääosin toimintojen aiheuttamista liikenne-, melu-, pöly- ja hajuvaikutuksista, jotka voivat heikentää hankealueen lähiympäristössä olevien luontoalueiden ja reittien virkistyskäyttöä. Vaikutuksia aiheutuu myös hankealueen muuttumisesta pysyvästi luonnonympäristöstä teolliseksi ympäristöksi. Virkistykseen kohdistuvat vaikutukset toiminnan aikana ovat samankaltaiset kuin rakentamisvaiheessa.
Huomioiden asukkaiden jo nykyisen kokemat haitat, on asukkaiden huoli hankkeen vaikutuksista
elinoloihin ja viihtyvyyteen aiheellinen. Vaikutuksia kohdistuu toiminnan aikana hankealueen pohjoispuolella sijaitseviin asuinrakennusten lisäksi myös liikennereittien varrella olevaan asutukseen
ja liikennereittejä päivittäin käyttäviin sekä aluetta ympäröivien ulkoilualueiden ja Lahnuksen ampumaradan ulkoilureitin käyttäjiin.
Vaikutuksen merkittävyys
Hankkeen elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset on arvioitu vaihtoehdoissa VE1, VE4
ja VE5 hankealueen välittömässä lähiympäristössä ja raskaan liikenteen reittien varrella sijaitsevalle asutukselle suuriksi kielteisiksi ja muualle lähiympäristöön kohtalaisiksi mitä tahansa liikennereittiä käytettäessä. Vaikutuksia kohdistuu rakentamisen ja toiminnan aikana hankealueen pohjoispuolella sijaitseviin asuinrakennusten lisäksi myös liikennereittien varrella olevaan asutukseen
ja liikennereittejä päivittäin käyttäviin. Vaihtoehdoissa VE1, VE4 ja VE5 kielteisiä vaikutuksia lisää
louhinnan tärinän asukkaissa aiheuttama huoli mahdollisista vaikutuksista. Vaihtoehdoissa VE2 ja
VE3 vaikutukset on arvioitu keskisuuriksi kielteisiksi raskaan liikenteen kuljetusten kulkiessa Lahnuksentien ja Lahnuksen ampumaradan kautta, ja suuriksi kielteisiksi liikenteen kulkiessa vaihtoehtoisten tieyhteyksien ja Kuonomäentien kautta. On todennäköistä, että hanke vaikuttaa kielteisesti hankealueen ympäristön virkistyskäyttöarvoon, etenkin Kivelän luonnonsuojelualueella, ja voi
heikentää Lahnuksen ampumaradan kuntoradan käyttäjien ulkoilukokemusta. Hanke herättää lähialueen asukkaissa paljon huolta.
Alueen herkkyys on arvioitu kohtalaiseksi, joten vaikutusten merkittävyys vaihtoehdoissa VE1,
VE4 ja VE5 on suuri kielteinen mitä tahansa liikennereittiä käytettäessä. Vaihtoehdoissa VE2
ja VE3 vaikutusten merkittävyys on kohtalainen kielteinen liikennöitäessä Lahnuksentien ja

142

Lahnuksen ampumaradan kautta ja suuri kielteinen käytettäessä liikennöintiin vaihtoehtoisia tieyhteyksiä ja Kuonomäentietä.
Mikäli hanketta ei toteuteta, vaihtoehdon VE0 elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten
suuruus arvioidaan pieneksi kielteiseksi. Huomioiden alueen kohtalainen herkkyys muutoksille,
elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys arvioidaan vähäiseksi kielteiseksi.

Vaikutuskohteen herkkyys

Muutoksen suuruus

Vähäinen

Kohtalainen

Suuri
kielteinen

Keskisuuri
kielteinen

Pieni
kielteinen

Ei
vaikutusta

Pieni myönteinen

Keskisuuri
myönteinen

Suuri
myönteinen

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen

Ei
vaikutusta

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

VE2, VE3
L

VE0

Ei
vaikutusta

Vähäinen

Kohtalainen

Suuri

Suuri

Kohtalainen

Ei
vaikutusta

Kohtalainen

Suuri

Suuri

VE1, VE4,
VE5
VE2, VE3
V

Suuri

Suuri

L= Lahnuksentien ja ampumaradan kautta kulkeva tieyhteys
V= Vaihtoehtoiset tieyhteydet (Aropelto, Kiiala) ja Kuonomäentie

19.5 Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Hankkeen vaikutuksia asuinviihtyvyyteen ja elinoloihin ovat myös hankkeeseen liittyvät huolet ympäristön muutoksista. Huolet ovat esimerkki vaikutuksesta, joka syntyy ainakin osittain kollektiivisena kokemuksena, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa yhteisön muiden jäsenten kanssa. Kokemukseen ja huolen voimakkuuteen voi vaikuttaa se, missä valossa hanketta käsitellään julkisuudessa
ja yhteisön keskuudessa. Ihmiset voivat myös muuttaa käsityksiään hankkeen aikanakin, esimerkiksi vuorovaikutuksen, lisäinformaation, vaikutusarviointien tulosten ja uutisoinnin perusteella.
Vaikka tiedottaminen ja vuorovaikutus eivät poista huolten taustalla olevia vaikutuksia, on niillä
mahdollista osittain vähentää perusteettomia huolia, pelkoja ja epävarmuutta. Tarjoamalla osallisille tutkittua tietoa, seurantatietoja sekä avointa tiedotusta, vähennetään myös virheellisen tai
vääristyneen tiedon leviämistä ja huolta aiheuttavien huhujen syntymistä. Toisaalta, toiminnan
aikana mahdollisia haittoja (mm. elinympäristön muutos epäviihtyisämmäksi, tärinä, päästöt ilmaan, melu) voidaan riittävällä tiedonsaannilla paremmin seurata ja niihin reagoida, jos ympäröivään yhteisöön on jo valmiiksi toimiva viestintäkanava. Nykyisin on myös mahdollista hyödyntää
tiedottamisessa ja vuorovaikutuksessa tietoteknisiä palveluja kuten karttapalautejärjestelmää.
Toiminnan aikana on mahdollista myös hyödyntää esimerkiksi lähiasukkaille suunnattuja yleisöfoorumeita, joissa voidaan keskustella vuorovaikutteisesti toiminnan vaikutuksista ja kehitysehdotuksista. Tiedottamalla rakentamisaikana hankealueen lähiympäristön kiinteistöjä ja toimijoita louhinnan räjäytyksistä ennakkoon tekstiviestillä voidaan vähentää räjäytyksistä aiheutuvaa pelkoa ja
huolta. Huolta louhinnan vaikutuksista yksityiskaivojen vesien laatuun voidaan vähentää tiedotuksella ja veden laadun seurannalla.
Hankkeen aikaisia häiriöitä voidaan osittain vähentää suunnittelulla ja esimerkiksi melua vaimentavin rakentein ja pölyn sitomisella kasteluin. Raskaan liikenteen haittoja voidaan lieventää kiinnittämällä huomiota liikenneturvallisuuteen. Uudenmaan ELY-keskus on aloittanut keväällä 2019
esisuunnitelman laatimisen jalankulku- ja pyöräilyväylästä Lahnuksentielle Klaukkalan ja Lahnuksen välille ja väylän toteutuminen parantaisi hankkeen raskaan liikenteen reitiksi suunnitellun Lahnuksentien liikenneturvallisuutta. Haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja on tarkasteltu tarkemmin kunkin vaikutusarvioinnin (mm. melu, pöly, tärinä, liikenne) kohdalla.
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19.6 Epävarmuudet ja seurantatarve
Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset ovat subjektiivisia ja sidoksissa kohteeseen ja
kokijaan, aikaan ja paikkaan. Vaikutusten arvioinnin aikana yksittäisten asukkaiden, toisin sanoen
vaikutusten kohteiden, näkemyksiä ja ajatuksia joudutaan nostamaan yleisemmälle tasolle, jolloin
osa yksilötason tiedosta häviää. Toisaalta vaikutusarviointia olisi mahdoton tehdä yksilökohtaisesti,
joten jonkin asteinen tiedon yleistäminen on välttämätöntä.
Arviointiprosessin dokumentoinnilla pyritään minimoimaan subjektiivisuuteen liittyvät epävarmuustekijät siten, että arvioinnin lukijan on mahdollista päätellä, mihin vaikutusarvioija näkemyksensä perustaa. Päästölaskelmat ja melun ja liikenteen mallinnukset on tehty maksimitoiminnan
mukaisesti. Vaikutusten arviointi maksimitilanteessa vähentää epävarmuutta, mutta voi toisaalta
suurennella mahdollisia todellisia vaikutuksia ja aiheuttaa täten lisähuolta asukkaissa. Näin voi olla
esimerkiksi esirakentamisvaiheessa, jossa louhinta jakautuu noin neljän vuoden ajalle, mutta siitä
aiheutuva häiriö kuten räjäytykset tai louheen murskauksen melu ei ole jatkuvaa. Muiden vaikutusarviointien mahdolliset epävarmuudet voivat kertaantua sosiaalisten vaikutusten arviointiin
niiltä osin, kuin ne vaikuttavat asuin- ja elinympäristön viihtyvyyteen.

20. TERVEYSVAIKUTUKSET
20.1 Vaikutusten muodostuminen
Hankkeen mahdolliset vaikutukset terveyteen liittyvät toiminnasta aiheutuviin melu- ja pölypäästöihin, tärinään ja mahdollisiin pohjaveden laadun muutoksiin. Hankealueen melu-, pöly- tärinä- ja
pohjavesivaikutusten alkuperää on tarkemmin kuvattu kyseisten vaikutusarviointien yhteydessä
edellä.
Osa terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvista vaikutuksista noudattelee muiden vaikutusalueiden rajoja. Tällaisia ovat esim. melusta, pölystä tai tärinästä aiheutuvat haitat. Toisaalta
on otettava huomioon, että merkittäviä vaikutuksia voidaan yksilöllisen reagointiherkkyyden vuoksi
kokea myös kauempana kuin mitä em. vaikutusten ohjearvojen mukaiset vaikutusalueet ovat,
vaikka ohjearvot on annettu sillä perusteella, ettei kohtuutonta haittaa tai uhkaa ihmisten terveydelle muodostuisi.
20.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Vaikutukset terveyteen arvioitiin asiantuntija-arviona, jossa tavoitteena on tuoda esille ja ymmärrettäväksi todennäköisiä välillisiä ja välittömiä ihmisen terveyteen vaikuttavia seurauksia, joita
hankkeen eri vaihtoehdoilla voi olla (Birley 2011, Melkas 2013). Vaikutuksia ihmisten terveyteen
arvioitiin hyödyntäen hankkeen muiden vaikutusarviointien tuloksia. Oleellisena osana terveysvaikutusten arviointia toimivat melu- ja pölymallinnukset, joiden tuloksia verrataan sovellettaviin ohjearvoihin. Terveysvaikutusten arvioinnissa vaikutusten suuruutta verrataan raja- ja ohjearvoihin,
jotka on tarkemmin kuvattu edellä melun ja ilmanlaadun osalta vaikutusarviointien yhteydessä.
Raja- ja ohjearvot ovat tutkimuksiin perustuvia poliittisia päätöksiä, jotka määrittävät altistumisja pitoisuusrajan terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi. Raja- ja ohjearvojen ylittäminen todennäköisesti aiheuttaa osalle altistuvista terveysvaikutuksia. Raja- ja ohjearvojen alittuessa terveydellistä haittaa ei todennäköisesti aiheudu. Tämän terveysvaikutusten arvioinnin pohjalla olevat
melu- ja pölymallinnukset on tehty laskennallisiin maksimipäästöihin perustuen, mikä siten todennäköisimmin yliarvioi myös terveysvaikutuksien osalta altisteen määrää ja edelleen hankkeen terveysvaikutuksia.
Tässä hankkeessa terveysvaikutuksia arvioitiin hankkeen myötä lisääntyvien melu- ja pöly- päästöjen kautta. Lisäksi toiminnalla voi mahdollisesti olla vaikutusta tärinän/ilmapaineaallon ja pohjaveden laadun kautta.
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Melulla voi olla vaikutuksia terveyteen tai viihtyvyyteen. Yleisimmin haitalliset vaikutukset ilmentyvät melun häiritsevyyden kautta. Häiritsevyyteen osaltaan vaikuttaa vastaanottajan ominaisuudet; kuten ikä, sukupuoli, sairastuvuus tai muu herkkyys. Häiritsevällä melulla voi olla negatiivisia
terveysvaikutuksia. Valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaan melun painotettu keskiäänitaso (LAeq) saa olla asuinalueella päivällä 55 dB ja yöllä 50 dB. Asuinalueiden ohjearvoja pidetään
terveysperusteisina, koska niillä altistus on jatkuvaa. Loma-asutusalueiden matalammat ohjearvot
perustuvat virkistyskäyttöhaittoihin ja odotuksiin loma-asutusalueen äänimaisemasta.
Ilman kautta leviäviä pölyhiukkasia aiheutuu esimerkiksi teollisesta toiminnasta, autojen päästöistä
ja puun pienpoltosta (Lanki 2013, Pekkanen 2004). Hengitettävistä hiukkasista (halkaisija enintään
10 µm, PM10) pienhiukkaset (halkaisija alle 2,5 µm, PM2,5) ovat ihmisen terveydelle vaarallisimpia
(Pennanen ja Salonen 2006, World Bank Group 1998). Louhinnassa ja esimerkiksi kiven ja betonin
murskauksessa syntyvät hiukkaset ovat pääosin suurempia kuin PM 10–hiukkaset ja ne laskeutuvat
nopeasti lähelle päästölähdettä (Jantunen 2012, Toivonen 2010, World Bank Group 1998). Ilmanlaadun osalta terveysvaikutusten arvioinnin raja-arvoina käytettiin Valtioneuvoston asetuksen
(38/2011) mukaisesti vuosikeskiarvona hengitettäville hiukkasille (PM 10) 40 µg/m3 sekä vuorokausikeskiarvona (saa ylittyä 35 kertaa kalenterivuoden aikana) 50 µg/m 3.
20.3 Nykytila
Kaksi asuinrakennusta pihapiireineen sijaitsee välittömästi hankealueen pohjoispuolella ja kolmas
vajaat 100 metriä kiinteistön pohjoispuolella. Lähimmät lomarakennukset sijaitsevat pohjoisessa
noin 400 - 500 metrin etäisyydellä. Hankealueen rajasta mitattuna alle 500 metrin etäisyydelle
hankealueesta sijoittuu 16 asuinrakennusta. Potentiaalisia altistujia on hankealueen läheisyydessä
jonkin verran. Vaikutusalueella on vähän muita päästölähteitä ja ilmanlaatu on pääosin hyvä. Hankealueen läheisyyteen sijoittuu ampumarata, josta aiheutuu jonkin verran melua.
Vaikutuskohteen herkkyys
Hankealueen nykytila herkkyys arvioidaan vähäiseksi, koska alueella on vähän potentiaalisia haitankärsijöitä, eikä alueelle ole muita häiriintyviä kohteita, kuten kouluja, päiväkoteja tai sairaaloita.
20.4 Vaikutukset
Terveysvaikutuksia voi aiheutua hankkeen eri vaiheissa lähinnä melun ja ilmanlaadun muutosten
(pölyäminen) myötä. Vaihtoehdoissa VE1, VE4 ja VE5 rakentamisen aikana melukuormaan aiheuttaa louhinta ja murskaus, mikä vähenee louhinnan päätyttyä.
20.4.1 VE0
Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, eikä muutoksia nykytilaan nähden muodostu.
20.4.2 VE1, VE2, VE3, VE4 ja VE5
Melun vaikutusarvioiden pohjalta verrattiin arvioinnin tuloksia meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi annettuihin ohjearvoihin (VNp 993/1992). Meluselvityksen
perusteella vaihtoehtojen VE1-VE4 rakentamisen aikaiset melutason ylittävät päiväajan ohjearvon
55 dB viereisen asutuksen kohdalla meluvallia rakennettaessa. Samassa tilanteessa vaihtoehdossa
VE5 melutaso on ohjearvon 55 dB tasalla. Lisäksi mikäli liikenne ohjataan Kiialankujan kautta vaihtoehdoissa VE1, VE4 ja VE5 päiväajan ohjearvo 55 dB ja vaihtoehdossa VE1 yöajan ohjearvo 50
dB ylittyy yhden tietä lähinnä olevan asuinrakennuksen kohdalla Kiialan kautta kulkevan vaihtoehtoisen tieyhteyden varrella. Toiminnan aikana melutasot ovat alle päivä- ja yöajan ohjearvojen
lukuun ottamatta yhtä Kiialan vaihtoehtoisen tieyhteyden varrella sijaitsevaa asuinrakennusta,
jossa päiväajan ohjearvo 55 dB ylittyy kaikissa hankevaihtoehdoissa toiminnan aikana. Mikäli liikenne ohjataan Hirvikalliontien kautta, vaikutus on pienempi, eivätkö ohjearvot ylity.
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Ilmanlaatumallinnusten perusteella hankkeen myötä ilmanlaadulle terveydellisin perustein annetut
raja-arvot eivät hankkeen ylity. Arvion mukaan maarakentamisesta johtuva ilmanlaatuvaikutus on
melko vähäinen ja satunnainen, ja ne esiintyvät toiminnon välittömässä läheisyydessä, eivätkä
vaikuta lähimpien asuinkiinteistöjen ilmanlaatuun. Myös toiminnan aikaiset ilmanlaatuvaikutukset
eri toteutusvaihtoehdoissa kohdistuvat hankealueelle ja sen välittömään läheisyyteen. Asuinkiinteistöjen alueelle mallinnetut, raja-arvoihin verrannolliset pitoisuudet olivat selvästi pienempiä kuin
raja-arvot kaikissa tarkastelluissa toteutusvaihtoehdoissa. Hankkeen rakentamisen ja toiminnan
aikaisten hiukkaspäästöjen määrä ja leviäminen huomioiden, näiden ei katsota aiheuttavan todennäköistä terveyshaittaa.
Tärinävaikutusten arvioinnin mukaan on olemassa riski, että vaihtoehtoon VE1 sisältyvän louhinnan aiheuttama tärinä voi aiheuttaa vaikutuksia alueen porakaivojen vedenlaatuun. Tärinä voi laukaista kalliossa jo olemassa olevia jännitystiloja, jolloin kaivoa ympäröivään kallioon voi syntyä
pintavettä johtavia halkeamia tai mahdollisista kaivon seinämien kalliorapautumista voi varista kiviainesta kaivoveteen. Betoni- ja tiilimurskeen hyödyntämisestä sekä käsittelystä on laadittu ympäristö- ja terveysriskien riskinarviointi (Ramboll 2018). Haitta-aineiden kulkeutumisen seurauksena Lepsämänjoen veden laskennallisia pitoisuuslisäyksiä on verrattu Sosiaali- ja terveysministeriön yksityiskaivojen talousvedelle asettamiin laatuvaatimuksiin ja –suosituksiin (STM 401/2001).
Vertailun perusteella betonin aiheuttamista haitta-aineiden pitoisuuslisäyksistä ei aiheudu alivirtaaman aikana maksimikuormituksellakaan terveydellistä haittaa, mikäli Lepsämänjoen vettä käytettäisiin talousvettä vastaavassa käytössä tarkasteltujen haitta-aineiden osalta. Kokonaisuutena
vaikutukset pohjaveteen arvioitiin kaikissa vaihtoehdoissa vähäisiksi.
Vaikutuksen merkittävyys
Jos hanketta ei toteuteta (VE0), pysyy tilanne terveysvaikutusten osalta pitkään nykyisen kaltaisena, joten muutoksia nykytilaan ei ole. Hankealueen nykytila herkkyys arvioidaan vähäiseksi,
koska alueella on vähän potentiaalisia haitankärsijöitä, eikä alueelle ole muita häiriintyviä kohteita,
kuten kouluja, päiväkoteja tai sairaaloita. Hankkeen vaihtoehdoilla VE1-VE5 ei ole juurikaan eroja
terveysvaikutusten osalta. Terveysvaikutusten arvioidaan olevan pieniä kielteisiä, jolloin merkittävyys on vähäinen. Melumallinnusten mukaisesti toteutettuna hanke lisäisi melua ympäristössä
nykytilanteeseen verrattuna ja todennäköisesti aiheuttaisi ohjearvojen ylittymisen rakentamisen
aikana lähimpien asuinrakennusten sekä rakentamisen ja toiminnan aikana Kiialan vaihtoehtoisen
tieyhteyden varrella olevan asuinrakennuksen kohdalla (Kiialankuja). Meluvaikutukset arviointiin
merkittävyydeltään samanlaisiksi kaikissa vaihtoehdoissa (rakentamisen aikana kohtalainen kielteinen, toiminnan aikana vähäinen kielteinen). Myös ilmanlaatuvaikutukset arviointiin kaikissa
vaihtoehdoissa vähäisiksi.

Vaikutuskohteen herkkyys
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20.5 Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Tässä hankkeessa merkittävimmät terveyteen vaikuttavat tekijät ovat melupäästöt. Melun haitallisten vaikutusten lieventämiseen tarkoitettuja keinoja on esitetty kyseisten arviointien yhteydessä.
Melu tulee huomioida hankkeen jatkosuunnittelussa (esim. louhintasuunnitelmaa laadittaessa)
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sekä meluvallien rakentamisen yhteydessä. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota lähialueiden asukkaiden mahdollisiin kielteisiin kokemuksiin terveysvaikutuksista, vaikka ohjearvojen ylittymistä ei
tapahtuisikaan. Kielteisiä kokemuksia voidaan vähentää avoimella ja oikea-aikaisella tiedottamisella alueen tapahtumista sekä vastaamalla mahdollisiin lähialueiden asukkaiden kysymyksiin.
20.6 Epävarmuudet ja seurantatarve
Terveysvaikutusten arviointi perustuu YVA-selostuksessa kuvattuihin pöly- ja melumallinnuksiin ja
niiden tulkintaan nykyiseen lainsäädäntöön sekä siellä annettuihin raja-arvoihin verraten. Terveysvaikutusten arvioinnin epävarmuustekijät liittyvät pääosin mallinnuksissa kuvattuihin epävarmuustekijöihin sekä yksilöiden välisiin kokemuseroihin. Epävarmuutta voidaan vähentää myös melu- ja
pölypäästömittauksilla lähialueilla. Mittausten tuloksista tulee tiedottaa selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla.

21. RISKIT JA POIKKEUSTILANTEET
Ympäristöriski on vaara tai muu tekijä, joka voi aiheuttaa ei toivotun tapahtuman. Riskeinä on
arvioitu ympäristövahinkoriskejä, eli ei toivotuista tapahtumista aiheutuvia vaikutuksia.
Ympäristöriskit voidaan yleisesti jakaa esimerkiksi:
· pitkäaikaisiin suoriin vaikutuksiin,
· pitkäaikaisiin välillisiin vaikutuksiin sekä
· äkillisiin, onnettomuudentapaisiin vaikutuksiin.
Pitkäaikaisia suoria vaikutuksia ovat esimerkiksi mahdolliset vuodot, joita ei havaita nopeasti, kuljetusten turvallisuus-, päästö- ja meluvaikutukset. Pitkäaikaisia välillisiä vaikutuksia ovat esimerkiksi raaka-aineiden ja tuotteiden valmistuksen luonnonvarojen tarve. Äkillisiä vaikutuksia ovat
ennalta odottamattomat onnettomuudet, jotka vaikuttavat terveyteen tai ympäristöön.
21.1 Louhinta
Louhintaan liittyvät räjäytystyöt muodostavat riskin. Kallion louhintaan liittyvät räjäytykset aiheuttavat paineaallon, jonka mukana voi sinkoutua kallion kappaleita myös työskentelyalueen ulkopuolelle. Todennäköisyys vahingolle on pieni, mutta vakavuus on suuri. Henkilö- ja materiaalivahinkoja
ehkäistään riittävillä ja noudattamalla työturvallisuusmääräyksiä sekä räjäytystöihin liittyviä lakeja
ja asetuksia (mm. Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 644/2011).
Ennen jokaista räjäytystä on laadittava räjäytyssuunnitelma ja panokset mitoitettava siten, ettei
vahinkoja synny. Räjäytyksistä varoitetaan etukäteen merkkiäänellä ja räjäytyskohteen henkilöstö
varmistaa, ettei varoalueella ole ihmisiä.
Louhintaan liittyy myös riski räjähdeaineiden jäämille kalliossa. Jos jatkuvasti jää räjähtämätöntä
louhintaräjähdettä kallioon, voi typpipäästö vesistöön kasvaa. Todennäköisyys tapahtumalle on
kohtalainen, mutta vakavuus jää pieneksi. Typpikuormituksen nousua vähennetään huolellisella
räjäytyssuunnittelulla ja sen myötä optimoidulla räjähdeainemäärällä ja panostuksella.
Tärinän riskejä on arvioitu vaikutusten arvioinnin yhteydessä kohdassa 17.4.
21.2 Vastaanotettavat materiaalit
Bioterminaalitoiminta on pääasiassa jätteiden esikäsittelyä, käsittelyä ja välivarastointia. Pääosin
toiminta terminaalissa on hyötykäyttöön toimitettavien materiaalien varastointia. Materiaalit varastoidaan niiden varastointiin soveltuvalla tavalla joko kentällä tai halleissa. Varastopaikka valitaan tapauskohtaisesti materiaalin mukaisesti siten, ettei varastoinnista aiheudu päästöjä ympäristöön.
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Vastaanotettavien materiaalien laatuun liittyy riski, että joukossa on prosessia tai muuta käsittelyä
haittaavaa materiaalia. Jätteessä voi olla jopa ennalta arvaamatonta materiaalia, joka häiritsee tai
pysäyttää käsittelyprosessin. Tämän vuoksi bioterminaalin ja hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman vastaanottotoimintaan kiinnitetään erityisesti huomiota.
Alueelle vastaanotettavista jätteistä pyydetään tiedot jo ennen niiden vastaanottoa, jotta voidaan
selvittää jätteiden vastaanoton mahdollisuudet sekä tarvittava käsittely.
Ennen
·
·
·
·
·
·
·

jätteen vastaanottoa selvitetään:
jätteen haltija
jätteen alkuperä ja kuvaus prosessista, jossa jäte syntyy
jätteen kuvaus ja koostumus
jätteen määrä
jätteen testaus ja näytteenotto
jätteen luokittelu
jätteen kierrätysmahdollisuudet

Esitietojen riittävyys arvioidaan ja tarvittaessa asiakkaalta pyydetään lisätietoja. Esikokeita voi olla
tehtynä asiakkaan toimesta tai niitä tehdään vastaanoton mahdollisuuksien selvittämisen yhteydessä. Esikokeiden tarpeellisuus riippuu muun muassa erän aikataulusta sekä koosta. Tarvittavat
kokeet riippuvat jätteen laadusta, jätteen suunnitellusta käsittelymenetelmästä sekä käyttökohteesta. Näytteitä tutkitaan myös siinä tapauksessa, että on syytä epäillä ennakkotietojen olevan
puutteellisia tai vääriä. Ennakkotietojen ja mahdollisten esikokeiden perusteella varmistutaan siitä,
että jätteet ovat käsiteltävissä ympäristöä ja terveyttä vaarantamatta. Ympäristön ja terveyden
vaarantumisen kriteereinä käytetään arviota siitä, voidaanko kyseinen jäte-erä käsitellä hallitusti
niin, ettei siitä aiheudu ympäristöpäästöjä ja ilman, että työntekijät altistuvat haitallisille yhdisteille.
Materiaalien tuonti alueelle on valvottua, joten riski ympäristölle tai terveydelle vaarallisten tai
haitallisten materiaalien päätymiseen alueelle on pieni.
21.3 Kenttärakenteiden rikkoutuminen
Kenttäalueiden kuntoa seurataan jatkuvasti. Tiiviiden rakenteiden vaurioituminen ja rikkoutuminen
on helposti havaittavissa, jolloin myös korjaustoimenpiteisiin voidaan ryhtyä välittömästi. Kenttärakenteiden rikkoutumiseen liittyvät riskit arvioidaan melko pieniksi ja helposti hallittaviksi.
21.4 Tulipalot
Alueen suurin tulipalon riski liittyy jätteiden käsittelyyn ja bioterminaalin toimintaan. Tulipalo voi
syttyä sekä itsesyttymisen että ulkoisen aiheuttajan seurauksena. Itsesyttyminen on yleisintä kosteutta sisältävissä biopolttoaineaumoissa. Itsesyttymisen riski kasvaa varastoitavan polttoaineen
määrän lisääntyessä. Tulipalojen konkreettisin vaara liittyy paitsi palon leviämiseen ympäristöön,
myös epäpuhtaan palamisen seurauksena ympäristöön savun mukana leviäviin haitta-ainepäästöihin. Haitta-aineita sisältävät sammutusvedet sekä mahdollinen palontorjunta-aineiden, kuten sammutusvaahtojen, käyttö sisältää riskin maaperän sekä pohja- ja pintavesien pilaantumisesta.
Jätteiden käsittelyyn liittyy ulkoisen aiheuttajan muodostama tulipaloriski, joka saattaa aiheutua
murskauksessa ja seulonnassa tapahtuvasta kuumenemisesta tai kipinöinnistä. Erityisesti tulipalon
riski kasvaa, jos käsiteltävän jätteen joukossa on sinne kuulumattomia esineitä tai aineita.
Jätteen käsittely on valvottua toimintaa, joten mahdollisen syttymisen seuraukset jäävät yleensä
pieniksi. Tulipalot havaitaan yleensä nopeasti, jolloin laajamittaisen tulipalon esiintymisen todennäköisyys on vähäinen. Alueelle laaditaan yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa tarvittavat
turvallisuusdokumentit sekä työturvallisuussuunnitelmat. Suunnitelma laaditaan siinä vaiheessa,
kun alueella sijoittuvat toiminnot ovat tarkemmin tiedossa.
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Riskeistä huolimatta suuremman tulipalon todennäköisyys on hyvin pieni. Tulipaloriskiin varaudutaan jätteen esitarkastuksella ja riittävällä alkusammutuskalustolla sekä jätteiden oikealla sijoittamisella keskuksen alueelle. Varastoinnin aikana huomioidaan muun muassa varastokasojen etäisyydet ja palokuormat sekä pelastusviranomaisen ohjeet. Alueelle laaditaan tarvittavat turvallisuus- ja työturvallisuusasiakirjat. Suunnitelmat laaditaan siinä vaiheessa, kun alueelle sijoittuvat
toiminnot ovat tarkemmin tiedossa. Alueen hulevedet kootaan tasausaltaisiin, jolloin myös sammutusvedet voidaan koota tasausaltaisiin. Tällä estetään mahdollisten sammutusvesien sisältämien haitta-aineiden pääsy ympäristöön.
21.5 Polttoainevuodot
Rakentamisen aikana ja toiminnassa tarvitaan polttoöljykäyttöisiä koneita ja laitteistoja. Murskaukseen käytettävät siirrettävät murskaimet ovat useimmiten polttoöljykäyttöisiä. Lisäksi käytetään
kuormauskalustoa. Vauriotilanteessa polttoainesäiliöstä voi päästä öljyä maaperään ja hulevesien
myötä vesistöön. Todennäköisyys tapahtumalle on pieni ja tapahtuman vakavuus voi olla lievä,
koska alue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella ja säiliökoot ovat verraten pieniä.
Työkoneiden tankkaus tapahtuu pinnoitetulla alueella polttoainesäiliöstä (noin 2 m 3), jossa on kaksoispohjarakenne, joten polttoainevuoto maaperään säiliöstä on erittäin epätodennäköistä. Mahdollisessa ylitäyttötilanteessa polttoaine valuu pinnoitetulle alueelle, josta se on helposti imeytettävissä pois.
Polttoaineen säilytyksen tulee tapahtua säännösten mukaisesti ja säiliöissä tulee olla vuotosuoja.
Lisäksi alueelle tulee varata öljyntorjuntakalustoa ja menettelytapaohjeet öljyvahingon sattuessa.
21.6 Rankkasateet ja ylivuoto
Rankkasateet lisäävät kiintoaineksen määrää hulevesissä ja suuri virtaama voi aiheuttaa kiintoaineen läpipääsyn laskeutusaltaasta. Rankkasateet lisäävät käsittelykentiltä muodostuvaa vesimäärää. Alueen tasausallas mitoitetaan vastaanottamaan myös rankkasateiden aiheuttamat vesimäärät.
21.7 Liikenne
Kuljetuksiin liittyvät riskit ovat pienet ja liittyvät lähinnä kuorma-auton kaatumiseen. Kuljetettavat
materiaalit ovat pääosin kiinteitä ja niiden siivoaminen maastosta on helppoa. Kuorma-auton, kuten myös työkoneen kaatumiseen liittyy polttoainevuodon riski, joka on kuvattu alueen osalta kohdassa 21.5. Liikenteeseen ja kuljetuksiin liittyvienriskejä voidaan pienentää huolehtimalla alueen
sekä ajoneuvojen kunnosta sekä perehdyttämällä laitoksen alueella ajamiseen. Liikenneonnettomuuksista aiheutuvien haittojen todennäköisyys on pieni ja haitat vähäisiä.
21.8 Sortumat
Vastaanotettavien materiaalien varastoimiseen liittyy kasojen sortumavaara, joka koskee lähinnä
rankakasoja. Rankakasojen sortuminen aiheuttaa työturvallisuusriskin. Sortumia voidaan estää
huolellisella pinoamisella.
Myös hankealueen ympärille meluesteeksi rakennettaviin meluvalleihin liittyy sortumavaara. Meluvallien vakaus on varmennettava ennen niiden rakentamista, jotta voidaan varmistua siitä, että
valleista ei tapahdu sortumia.
21.9 Altistuminen haitta-aineille
Altistuminen haitta-aineille voi tapahtua ihokosketuksen, hengityksen tai haitta-aineen nielemisen
kautta. Riskiä voidaan vähentää toimintojen hyvällä sijoittamisella ja ajoittamisella, jolloin ihmisten
oleskelu haitta-aineita sisältävässä ympäristössä vähenee. Riskiä voidaan välttää myös varustamalla henkilökunta henkilökohtaisin suojavarustein ja työmaa-ajoneuvot ja -koneet asianmukaisin
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raitisilmasuodattimin. Pölyn muodostumista voidaan torjua välttämällä herkästi pölyävien materiaalien käsittelyä tuulisella säällä, kastelemalla tai käyttämällä käsittelyyn suljettuja, pölynerotuslaittein varustettuja laitteita. Altistumisen torjuntaan pitää kuulua myös henkilökunnan perehdyttäminen jätejakeiden käsittelyyn sekä riskien torjuntaan säännöllisellä koulutuksella.
21.10 Vaikutusten lieventäminen
Toiminnassa pyritään teknisin toimenpitein, laitteiden huolellisella käytöllä ja henkilöstön koulutuksella varmistamaan, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa ihmisille ja ympäristölle. Ennalta varautuminen onnettomuustilanteisiin ehkäisee myös häiriötilanteiden muodostumista ja niistä aiheutuvia vaikutuksia. Poikkeustilanteita varten toiminta-alueella tulee varata riittävä ja asianmukainen
kalusto. Henkilökunnalla tulee olla ohjeet menettelystä vuoto- ja tulipalotapauksissa.

22. YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN HANKKEIDEN KANSSA
Uudenmaan ELY-keskus laatii yhdessä Espoon kaupungin ja Nurmijärven kunnan kanssa jalankulku- ja pyöräilyväylän esisuunnitelmaa Lanhuksentielle (maantie 1324) Lanhuksen ja Klaukkalan
välille. Suunniteltavan jalankulku- ja pyöräilyväylän pituus on noin 4,8 km. Jalankulku- ja pyöräilyväylän tavoitteena on palvella pitkämatkaista liikennettä Klaukkalan taajamasta Espoon pohjoisja itäosiin sekä maantien 1324 varren asukkaiden paikallis- ja koulumatkoja. Esisuunnitelmaa esiteltiin yleisötilaisuudessa helmikuussa 2019. Toteutuessaan jalankulku- ja pyöräilyväylä lieventää
bioterminaalihankkeen liikennevaikutuksia Lanhuksentiellä ja edistää liikenneturvallisuutta.
Alueella ei ole käynnissä muita hankkeita, joilla olisi yhteisvaikutuksia tämän hankkeen kanssa.
Olemassa olevat toiminnot, kuten ampumarata ja muut alueen toimijat, on otettu huomioon muissa
vaikutustenarvioinnin osuuksissa.

150

OSA III: JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS
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23. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU
Hankkeen toteutusvaihtoehdot VE1-VE4 aiheuttavat suuria kielteisiä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja kaavoitukseen sekä maisemaan. Vaihtoehdossa VE5 jätetään suojavyöhyke hankealueen ja asutuksen väliin, mikä lieventää vaikutuksia. Tämän vuoksi vaihtoehdon VE5 vaikutukset
erityisesti maankäyttöön ja maisemaan ovat vähäisempiä kuin muiden vaihtoehtojen. Laajimman
louhintamäärän ja -alueen sisältävä vaihtoehto VE1 aiheuttaa myös suuria kielteisiä tärinä- ja ilmanpaineaaltovaikutuksia, koska louhittavan alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee asuinrakennuksia.
Vaihtoehdon VE1 rakentamisen aikana muodostuu suuria kielteisiä vaikutuksia vaihtoehtoisten tieyhteyksien (Kiiala, Hirvikalliontie, Aropelto) osalta liikenteeseen, mikäli raskas liikenne ohjataan
niille. Sen sijaan toiminnan aikaiset liikennevaikutukset arvioidaan kaikissa toteuttamisvaihtoehdoissa (VE1-VE5) vaihtoehtoisilla tieyhteyksillä kohtalaisiksi. Lahnuksentielle ja Kuonomäentielle
aiheutuu rakentamisen ja toiminnan aikana korkeitaan kohtalaisia liikennevaikutuksia. Sekä rakentamisen että toiminnan aikaiset liikennevaikutukset ampumaradalle johtavalla tiellä sekä Klaukkalan- ja Vihdinteillä ovat vähäisiä kaikissa toteuttamisvaihtoehdoissa (VE1-VE5).
Kaikkien toteutusvaihtoehtojen arvioidaan aiheuttavan suuria kielteisiä vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Sen sijaan terveysvaikutukset jäävät vähäisiksi.
Kaikissa toteutusvaihtoehdoissa aiheutuu kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia luontoon ja luonnonsuojeluun sekä pintavesien osalta läheiseen noroon sekä vesieliöstöön. Myös rakentamisen aikainen
melu aiheuttaa kohtalaisia vaikutuksia. Sen sijaan toiminnan aikaiset meluvaikutukset on arvioitu
vähäisiksi. Ilmanlaatuvaikutukset ovat kaikissa toteutusvaihtoehdoissa vähäisiä, kuten myös vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin. Hankkeen myönteiset vaikutukset kohdistuvat
elinkeinoelämään ja palveluihin sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen.
Hankkeen toteuttamatta jättäminen (VE0) arvioidaan aiheuttavan vähäisiä kielteisiä vaikutuksia
ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen suunnitteluvaiheessa aiheutuvien huolien ja epävarmuuden
vuoksi. Muiden arvioitujen osa-alueiden kohdalla ei aiheudu muutoksia nykytilaan nähden.

152

Taulukko 23-1. Yhteenveto tarkasteltujen vaihtoehtojen merkittävyydestä.
Suuri

Kohtalainen

VE0

VE4

VE5

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Suuri

Suuri

Suuri

Suuri

Kohtalainen

Suuri

Suuri

Suuri

Suuri

Kohtalainen

Ei muutosta

Ei muutosta

Ei muutosta

Ei muutosta

Ei muutosta

Ei muutosta

nykytilaan

nykytilaan

nykytilaan

nykytilaan

nykytilaan

nykytilaan

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Suuri

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Ei muutosta

Ei muutosta

nykytilaan

nykytilaan

Kohtalainen

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Suuri

Suuri

Suuri

Suuri

Suuri

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

nykytilaan

Pintavedet, Lepsämän-

Ei muutosta

joki

nykytilaan
Ei muutosta
nykytilaan
Ei muutosta
nykytilaan
Ei muutosta
nykytilaan

Luonnonvarojen hyödyn-

Ei muutosta

täminen

nykytilaan

Yhdyskuntarakenne ja

Ei muutosta

kaavoitus

nykytilaan

Maisema
Kulttuuriympäristö

Suuri

VE3

Ei muutosta

Luonto ja luonnonsuojelu

Kohtalainen

VE2

pohjavedet

Vesieliöstö

Vähäinen

nykytilaan

VE1

Maa- ja kallioperä sekä

Pintavedet, noro

Ei muutosta

Vähäinen

Ei muutosta
nykytilaan

Elinkeinoelämä ja palve-

Ei muutosta

lut

nykytilaan

Liikenne, rakentamisvaihe
Klaukkalan- ja Vihdintie
Lanhuksen- ja Kuonomäentie

Ei muutosta
nykytilaan

Ampumaradan tie
Vaihtoehtoiset tieyhteydet
Liikenne, toimintavaihe
Klaukkalan- ja Vihdintie
Lanhuksen- ja Kuonomäentie

Ei muutosta
nykytilaan

Ampumaradan tie
Vaihtoehtoiset tieyhteydet
Melu, rakentamisvaihe
Melu, toimintavaihe
Tärinä ja ilmanpaineaalto
Ilmanlaatu ja ilmasto
Ihmisten elinolot ja viihtyvyys
Ihmisten terveys
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Ei muutosta
nykytilaan
Ei muutosta
nykytilaan
Ei muutosta
nykytilaan
Ei muutosta
nykytilaan
Vähäinen
Ei muutosta
nykytilaan

Suuri

24. HANKKEEN TOTEUTTAMISKELPOISUUS
Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitettiin Circulation Oy:n Nurmijärven bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman vaihtoehtojen VE1-VE5 sekä nollavaihtoehdon
VE0 ympäristövaikutukset YVA-lain ja asetuksen edellyttämällä tavalla.
Hankkeen toteuttamista on tarkasteltu seuraavista näkökulmista
·
Tekninen toteuttamiskelpoisuus
·
Yhteiskunnallinen toteuttamiskelpoisuus
·
Ympäristöllinen toteuttamiskelpoisuus
·
Sosiaalinen toteuttamiskelpoisuus
Hankekuvauksessa esitetyt toiminnot ovat varsin vakiintuneita toimintatapoja ja siten kaikki vaihtoehdot ovat teknisesti toteuttamiskelpoisia. Jätemateriaalien vastaanottoa, käsittelytoimintaa ja
kierrätystä tehdään vastaavissa toimipisteissä ympäri Suomea, joten toiminnan vaatima tekniikka
on olemassa olevaa. Lisäksi hanketta toteuttavilla tahoilla on kokemusta vastaavasta toiminnasta.
Yhteiskunnallisesti toteuttamiskelpoisuus vaihtelee vaihtoehdoissa. Maankäyttöön ja maisemaan
liittyvissä kysymyksissä vaihtoehtojen VE1 - VE4 toteuttamiskelpoisuutta voidaan pitää vaihtoehtoa VE5 huonompina. Toisaalta hankkeella vastataan yhteiskunnan kiertotaloustavoitteisiin sekä
jätemateriaalien käsittelytarpeeseen ja vaihtoehdossa VE1 käsittelymäärät ovat muita vaihtoehtoja
suuremmat ja tältä osin toteuttamiskelpoisuus on muita vaihtoehtoja parempi.
Ympäristöllisesti hanketta voidaan pitää toteuttamiskelpoisena ja vaihtoehtojen välillä ei ole suuria
eroja. Vaihtoehdoissa ympäristövaikutukset on arvioitu vähäisestä kohtalaiseen. Hankkeen vesistövaikutuksia on tarkasteltu hyvin laajasti, koska alueen herkkyys pintavesivaikutuksille on suuri.
Myös hankealueen vaikutusten piirissä on vieressä sijaitseva luonnonsuojelualue ja hankekuvauksessa esitettyjen suojarakenteiden kanssa vaikutukset jäävät kohtalaisiksi.
Jätteenkäsittelyyn liittyvät hankkeet herättävät usein huolta ja pelkoja asukkaissa ja myös tässä
hankkeessa nämä ovat hyvin nähtävissä. Sosiaalisten vaikutusten osalta hankkeen kaikissa vaihtoehdoissa vaikutukset arvioidaan suuriksi, mutta vaihtoehtojen välillä on myös eroja. Sosiaalinen
toteuttamiskelpoisuus on huonoin vaihtoehdossa VE1, jossa liikennemäärät, jätteiden käsittelymäärät ja louhintamäärät ovat suurimmat. Muissa vaihtoehdoissa sosiaalinen toteuttamiskelpoisuus on hieman parempi, mutta edelleen vaikutukset ovat suuret. Vaihtoehdoissa VE2 ja VE3 vaikutukset ovat selvästi pienemmät, jos liikennöinti tapahtuu ampumaradan kautta ja vaihtoehdossa
VE5 lähiasutuksen osalta vaikutukset ovat muita pienemmät.
Yhteenvetona voidaan todeta, että vaihtoehto VE1 ei ole toteuttamiskelpoinen. Sen osalta vaikutusten merkittävyys on useassa kohdassa suuri. Lisäksi vaihtoehdon VE1 louhintaa ei voida toteuttaa valtioneuvoston asetuksen 800/2010 kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta reunaehtojen mukaisesti. Vaihtoehtojen VE2-VE4 toteuttamiskelpoisuutta voidaan pitää heikkona. Näiden vaihtoehtojen osalta suuria vaikutuksia kohdistuu erityisesti
lähiasutukseen. Näiden vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus paranisi huomioimalla suojavyöhyke
lähiasutukseen nähden. Vaihtoehdoista VE5 voidaan pitää toteuttamiskelpoisena. Tässäkin vaihtoehdossa kielteisiä vaikutuksia muodostuu erityisesti ihmisten viihtyvyyteen liittyen ja hankkeen
toteuttamisessa tulee erityisesti huomioida haitallisten vaikutusten estämiseen liittyvät keinot.
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OSA IV: JATKOTOIMENPITEET
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25. HAITTOJEN EHKÄISEMINEN JA LIEVENTÄMINEN
Ympäristövaikutusten arvioinnin tehtävänä on hankkeesta aiheutuvien vaikutusten määrittelyn
ohella esittää toimenpiteitä, joilla mahdollisesti aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia pystytään osaltaan vähentämään ja ehkäisemään erilaisten teknisten ratkaisuiden ja toteutustapojen
avulla. Louhinnasta, kiviaineksen käsittelystä, bioterminaalitoiminnasta sekä kuljetuksista aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ehkäistään hankealueen rakenne-, käyttö- ja hoitoteknisten toimenpiteiden avulla. Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen on kuvattu vaikutuksittain
edellä olevissa luvuissa.
Seuraavassa esitetään yhteenveto arviointimenettelyn aikana tunnistetuista keinoista rajoittaa tai
ehkäistä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia:
· Mahdollisten haitta-aineiden pääsy maaperään estetään toteuttamalla hankealueen rakenteet tiiviinä. Kenttärakenteiden toimintaa tarkkaillaan.
· Vaikutuksia hankealueen lähiympäristön pintavesiin ehkäistään suunnittelulla ja toteuttamalla vesien hallintaratkaisut tehtyjen suunnitelmien mukaisesti sekä käyttö- ja päästötarkkailulla.
· Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee selvittää, miten läheisiin asuinrakennuksiin kohdistuvia
vaikutuksia voidaan lieventää (ml. maisemavaikutukset)
· Kuljetuskaluston kapasiteetin mahdollisimman maksimaalinen hyödyntäminen vähentää
raskaan liikenteen määriä.
· Tieyhteyden palvelutason nostaminen raskaan liikenteen tarpeisiin sopiviksi (mm. päällystys, kantavuuden parantaminen, levennys).
· Rakentamisen aikaiseen meluun on mahdollista vaikuttaa valitsemalla käyttöön hiljaisempia laitteita ja työmenetelmiä.
· Meluvallin rakentamisesta aiheutuvat meluvaikutukset tulee saattaa ohjearvojen puitteisiin
esim. väliaikaisin meluestein, etäisyyttä kasvattamalla tai kiinnittämällä erityistä huomiota
työmenetelmiin.
· Toiminnan aikaiseen meluun on mahdollisuus vaikuttaa mm. toimintojen sijoitteluilla ja laitevalinnoilla. Melusuojaukset toteuttamalla ympäristön melutilanne saadaan ohjearvojen
puitteisiin.
· Haitallista tärinää voidaan lieventää oikealla työn suorituksella ja suunnittelulla sekä louhintasuunnalla.
· Tärinää aiheuttavien toimintojen, erityisesti räjäytysten, sijoittaminen päiväsaikaan klo 8–
16.
· Tiedottaminen räjäytyksistä tai mahdollisesta erityisen voimakkaasta melusta etukäteen
lähimmille häiriintyville asukkaille.
· Maa-rakentamisen aikana toimintojen jaksottaminen on tehokas keino rajoittaa pölypäästöjä. Toiminnan aikana pölyämistä estetään käyttämällä parasta käyttökelpoista tekniikkaa
murskauslaitoksissa, koteloinnein ja tarvittaessa kastelulla. Teiden pölyämistä torjutaan
tarvittaessa kastelulla sekä teiden säännöllisellä kunnostuksella. Lisäksi aluetta ympäröivä
puusto ja meluvallit estävät pölyn leviämistä.
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26. EHDOTUS SEURANTAOHJELMAKSI
26.1 Seurannan periaatteet
YVA:n aikana tehtyjä ympäristön nykytilan selvitysten tietoja hyödynnetään jatkossa toiminnan
vaikutusten seurannassa. Arviointiselostukseen on laadittu ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaohjelmaksi. Hankkeen lupahakemusvaiheessa ehdotus täsmentyy ja lupapäätöksessä vahvistetaan edelleen vaadittavat seurantaohjelmat.
Yleisellä tasolla hankkeen toiminnan tarkkailu voidaan jakaa seuraavasti:
1) Käyttötarkkailu
Käyttötarkkailu on normaalia prosessien tarkkailua, jolla huolehditaan bioterminaalin sekä
hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman normaalista toiminnasta ja pyritään eliminoimaan häiriötilanteita. Toiminnan käyttötarkkailusta vastaa keskuksen henkilökunta.
2) Päästötarkkailu
Päästötarkkailu perustuu pääosin omavalvontaan valvontaviranomaisten hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Ympäristölupavaiheessa tehdään yksityiskohtainen tarkkailuohjelma, joka hyväksytetään lupaviranomaisella.
3) Vaikutusten tarkkailu
Vaikutustarkkailua tehdään pääsääntöisesti toiminnanharjoittajan tekemänä velvoitetarkkailuna tarkkailuohjelman mukaisesti.
26.2 Rakentamisen aikainen tarkkailu
Rakentamisen aikana tapahtuvista maanrakennustoimista voi pintavalunnan ja pölyämisen seurauksena muodostua kiintoainekuormitusta lähivesiin. Bioterminaalin rakentamisen alettua esitetään tehtäväksi säännöllistä alueelta poistuvien pintavesien ja lähialueen kaivojen tarkkailua.
Ennen töiden aloittamista esitetään tehtäväksi ensimmäinen näytteenotto lähialueen kaivoista, alueelta poisjohtavasta / poisjohtavista avo-ojista sekä Lepsämänjoesta. Tasausaltaan rakennettua
otetaan pintavesinäyte myös tasausaltaasta lähtevästä vedestä. Tarkkailua esitetään tehtäväksi 3
kertaa vuodessa alueen rakentamisen alettua. Pintavesi- ja pohjavesinäytteistä analysoidaan pH,
sähkönjohtavuus, liukoiset metallit ja suoloista sulfaatti, kloridi sekä fluoridi. Pintavesinäytteistä
analysoidaan myös DOC ja kalsium.
Rakentamisaikana merkittävimmät melu- ja tärinävaikutukset syntyvät louhinnasta, joten melun
ja tärinän tarkkailu linkittyvätkin oleellisesti louhinnan toteutukseen. Meluvaikutuksia tulisi louhinnan aikana tarkkailla mittauksin lähtökohtaisesti lähimpien asuintalojen kohdalla. Louhinnan suunnittelu vaikuttaa tarkkailun toteuttamiseen. Rakentamistyöhön liittyviin louhintoihin kuuluu yleisesti tärinämittauksia lähimmissä altistuvissa kohteissa. Myös ennen ja jälkeen louhinnan tehtävät
asuntojen vauriokartoitukset kuuluvat olennaisena osana tämänkaltaisten louhintatöiden toteutukseen.
26.3 Vastaanotto
Vastaanotettavien sekä sieltä muualle toimitettavien materiaalien määrää ja laatua seurataan jatkuvasti. Vastaanotettavien materiaalien laatu pyritään selvittämään jo ennen niiden vastaanottamista bioterminaalialueelle. Näin voidaan selvittää vastaanoton mahdollisuudet sekä tarvittava käsittely jo ennakkoon. Kuormat vastaanotetaan vaaka-asemalla, josta ne punnituksen, asiakirjojen
ja kuorman tarkistuksen jälkeen ohjataan edelleen vastaanotettavan materiaalin mukaisesti käsittelykentille tai loppusijoitusalueelle. Käsittelykentillä erityyppiset materiaalit välivarastoidaan niiden varastointiin osoitetuilla alueilla.
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26.4 Melu
Toiminnan aikana meluvaikutukset ovat merkittävämmässä osassa kuin tärinä. Toiminnan aikaisen
melun tarkkailusta määrätään tavanomaisesti luvituksen yhteydessä. Melutarkkailusta on laadittava ennen tarkkailun toteuttamista mittaussuunnitelma, josta käy ilmi menetelmä, käytettävä
mittauskalusto, mittauspisteet, raportoitavat tiedot ja aikataulu. Tarkkailukohteiden valinnassa tulisi hyödyntää laadittuja meluselvityksiä.
26.5 Ilmapäästöt
Toiminnan pölyämistä voidaan seurata mittauksin. Pölypitoisuutta voidaan mitata suodatinkeräysmenetelmällä PM10 –keräimellä tai vastaavalla muulla menetelmällä. Mittaukset ovat kertaluontoisia, kun pölyä muodostavia toimintoja otetaan käyttöön ja mittauspiste sijoitetaan lähiasutuksen
suunnalle. Pölymittauksilla saadaan tietoa pölypitoisuuden terveysperusteisista arvoista, mutta pölyäminen voi aiheuttaa myös viihtyisyyshaittaa. Viihtyisyyshaittaa voidaan arvioida silmämääräisesti maaston pölyisyyden perusteella.
26.6 Päästöt pinta- ja pohjavesiin
Hankkeen toiminnan vaikutuksia lähiympäristön pinta- ja pohjavesiin esitetään seurattavaksi
maastossa tarkemmin valittavista uusista näytepisteistä otettavien näytteiden ja analyysitulosten
avulla. Näytteenottopisteiden sijainti ja lukumäärä valitaan siten, että luonnon taustakuormitus
saadaan erotettua hankealueen aiheuttamasta kuormituksesta.
Todennäköisesti bioterminaalin ympärille joudutaan asentamaan pohjavesiputkia pohjavesivaikutusten tarkkailemiseksi. Pohjavesiputkien sijoittelussa tulee huomioida, että käsittelyalueella mahdollisesti tapahtuva päästö voidaan havaita näytteenoton avulla. Seurantaa varten hankealueelle
suositellaan asennettavaksi yksi kalliopohjavesiputki, jolla voidaan seurata kalliopohjaveden pinnankorkeutta ja laatua. Porakaivoista otetaan vesinäytteet ennen rakentamisen aloittamista, rakentamisen ja toiminnan aikana.
Tarkkailua esitetään tehtäväksi valmiilla alueella 2 kertaa vuodessa. Pintavesi- ja pohjavesinäytteistä analysoidaan pH, sähkönjohtavuus, liukoiset metallit ja suoloista sulfaatti, kloridi sekä fluoridi. Pintavesinäytteistä analysoidaan myös DOC ja kalsium.
26.7 Raportointi
Tarkkailun tuloksista raportoidaan määräajoin. Tarkkailutuloksista tehdään vuosiraportti, johon
kootaan mittauspisteittäin havainnointi ja näytekohtaiset tiedot tarkkailusta. Raportista ilmenevät
myös käytetyt analyysimenetelmät ja käyttökelpoisuudesta. Raportissa esitetään lisäksi näytteenottopisteiden sijainnit ja uusien pisteiden korkeus- ja rakennetiedot. Vuosiraportti toimitetaan viranomaiselle tarkkailuvuotta seuraavan vuoden alussa.
Tulosten avulla pyritään selvittämään päästöjen vaikutukset ympäristön tilaan ja tämän perusteella
arvioimaan vaikutusalueen laajuutta. Raportissa voidaan esittää perusteltuja muutosehdotuksia
tarkkailuohjelman sisältöön.

27. HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT JA PÄÄTÖKSET
27.1 Ympäristövaikutusten arviointi
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyi 2.5.2017, joten hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu täten ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain
(YVA–laki, 468/1994) ja -asetuksen (VNA 713/2006) mukaisessa laajuudessa Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen 29.9.2016 antaman päätöksen (UUDELY/6518/2016) mu-
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kaisesti. Hanke on pinta-alaltaan ja käsittelymääriltään sellainen, että se ei täytä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 713/2006 6§:n hankeluettelossa esitettyjä ehtoja,
mutta ELY-keskus katsoi, että Circulation Oy:n hanke todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan YVA-asetuksen 6 §:n hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä
haitallisia ympäristövaikutuksia.
27.2 Kaavoitus
Hankealueella on voimassa Klaukkalan osayleiskaava. Osayleiskaavassa alue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle. Maakuntakaavoissa alue sijoittuu ns. kaavan valkoiselle alueelle.
Nurmijärven kunnan kanssa on aloitettu keskustelut alueelle mahdollisesti laadittavasta asemakaavasta. Nurmijärven kunnan mukaan asemakaavan laadinta tulee ajankohtaiseksi, kun ympäristövaikutusten arviointimenettelyprosessi ja siitä saatavat lausunnot saadaan päätöksenteon tueksi. Ainakin hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 mukaisten suurten käsittelyhallien rakentaminen tulee Nurmijärven kunnan lausunnon mukaan perustua asemakaavaan.
27.3 Rakennus-, toimenpide- ja maisematyöluvat
Hankkeeseen mahdollisesti liittyvät uudisrakennukset tarvitsevat rakennusluvan, joka haetaan
kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Pysyviä rakennuksia ei ole suunniteltu tarvittavan. Sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttäminen tai sijoittaminen, jota ei ole pidettävä rakennuksena ja joka ei siis tarvitse rakennuslupaa, saattaa edellyttää toimenpidelupaa.
Asemakaava-alueella, tietyillä yleiskaava-alueilla ja niiden rakennus- tai toimenpidekieltoalueilla
tehtävät maanrakennustyöt (mm. tasoittaminen ja täyttäminen), puiden kaataminen ja muut näihin verrattavat toimenpiteet voivat tarvita maisematyöluvan. Rakennus-, toimenpide- tai maisematyöluvan tarve kussakin kohteessa selvitetään rakennusvalvontaviranomaisilta. Luvat haetaan
ennen hankkeeseen ryhtymistä.
27.4 Ympäristölupa
Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) mukaan ympäristölupa on oltava seuraaville hankkeen toiminnoille:
· kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää, ja kun kohteessa on kiinteä murskaamo tai siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50
päivää
· jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista.
Ympäristölupaviranomainen tässä hankkeessa on Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
Edellytyksenä ympäristöluvan myöntämiselle on muun muassa, ettei hankkeesta aiheudu yksinään
eikä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista eikä
maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Toimintaa ei voi myöskään sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Sijoittamisessa on otettava huomioon oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päättymisen
jälkeen YVA-selostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto liitetään laadittaviin ympäristölupahakemuksiin.
Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta on annettu
valtioneuvoston asetus (800/2010), ns. "Muraus"-asetus. Siinä säädetään näiden toimintojen ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista silloin, kun toimintaan on oltava ympäristölupa. Keskeiset asetuksen vaatimukset koskevat vähimmäisetäisyyksiä häiriölle alttiisiin kohteisiin, melun torjuntaa ja ilmanlaatua. Asetuksessa on myös määräyksiä työajoista, maaperän ja pohjaveden suojelusta, jäte- ja hulevesistä, jätehuollosta, onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautumisesta
sekä tarkkailusta.
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Muraus-asetuksen 3 §:n mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on lisäksi
sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä.
Seuraavassa kuvassa (Kuva 27-1) on esitetty 300 metrin suojavyöhyke hankealuetta lähimmistä
asuinrakennuksista. Laajimman louhinta-alueen sisältävän vaihtoehdon VE1 mukaisessa tilanteessa 4-5 asuinrakennusta jää alle 300 metrin etäisyydelle louhittavasta alueesta. Vaihtoehtojen
VE4 ja VE5 mukaisessa tilanteessa alle 300 metrin etäisyydelle jää 1-2 asuinrakennusta, mutta
louhinta ja murskaus toteutetaan alle 50 vuorokaudessa, jolloin Muraus-asetusta ei sovelleta.

Kuva 27-1. Muraus-asetuksen mukainen 300 metrin suojavyöhyke hankealuetta lähimmistä asuinrakennuksista.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen luvan tarve voi tulla myös 27 § 2 momentin 3 kohdan
perusteella, mikäli toiminnasta saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain
(26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta ympäristölle esimerkiksi lähistöllä asuvalle. Toiminnalle tulee hakea ympäristölupa, mikäli on arvioitavissa, että toiminnassa
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aiheutuu em. lain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta, jolloin myös ns. Muraus-asetus tulee sovellettavaksi. Mikäli louhinta ja murskaus toteutetaan alle 50 vuorokaudessa, toiminnan ei lyhytkestoisuuden vuoksi arvioida aiheuttavan kohtuutonta rasitusta läheisille kiinteistöille.
Mikäli ympäristölupaa ei tarvita, toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ns. meluilmoitus rakentamisesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta
toimenpiteestä, jos melun ja tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Jos toimenpide
tehdään usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille valtion valvontaviranomaiselle, jonka toimialueella melu tai tärinä pääasiallisesti ilmenee (YSL 527/2014 118 §).
27.5 Maa-aineslupa
Mikäli alueella aiotaan louhia, tulee toiminnalle hakea maa-aineslain (555/1981) ja asetuksen
(926/2005) mukainen ottamislupa. Jos maa-ainesten ottamistoimintaa koskeva hanke edellyttää
ympäristölupaa ja maa-aineslain mukaista lupaa, niitä koskevat maa-aineslupa ja ympäristölupa
voidaan käsitellä yhteiskäsittelyssä, jolloin lupaviranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
Mikäli louhinta ja murskaus eivät ole ympäristöluvanvaraista (esimerkiksi tilanteessa, jossa louhinta ja murskaus tehdään alle 50 vuorokaudessa eikä toiminta ole ympäristönsuojelulain
(527/2014) 27 § 2 momentin 3 kohdan vastaista), lupaviranomainen maa-aineslain mukaisessa
lupakäsittelyssä on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (maa-aineslaki 555/1981 7 §).
Maa-aineslupa on määräaikainen lupa, joka voidaan myöntää normaalisti enintään 10 vuodeksi.
Hakemukseen maa-ainesten ottamiseksi liitetään ottamissuunnitelmaselostus karttoineen.
27.6 Liittymälupa
Yksityisen tien liittämiseen maantiehen tapahtuu pääsääntöisesti tienpitoviranomaisen antaman
luvan perusteella. Lupamenettelyssä harkittavia tienpitoon liittyviä kysymyksiä ovat erityisesti
maanteiden liikenneturvallisuus, liikenteen toimivuus ja vaikutukset tien kunnossapitoon. Keskeisiä
lupamenettelyssä käsiteltäviä asioita ovat myös liittymän vaikutukset maankäytön kehittymiseen.
Mahdollisuuksien mukaan on koetettava ennakoida tulevia liikenne- ja liittymätarpeita. Liittymälupa tarvitaan mm. uuden liittymän rakentamiseen, liittymän siirtämiseen tai liittymän muuttamiseen (esim. parantaminen tai laajentaminen). Tämän hankkeen toteuttaminen vaatii hankealueelta
Lahnuksentielle tai Kuonomäentielle yhdistyvän liittymän parantamista, mikä vaatii mahdollisesti
liittymälupaa, jota haetaan ELY-keskukselta sähköisellä hakemuslomakkeella.
27.7 Vesilain mukainen lupa
Mikäli hankkeesta voi aiheutua vesilaissa (587/2011) mainittu muutos luonnontilaiselle purouomalle, on toimenpiteelle haettava vesilain mukainen poikkeuslupa. Vesilain mukaisena lupaviranomaisena toimii aluehallintovirasto. Ympäristölupa ja vesilainmukainen lupa voidaan käsitellä
yhteiskäsittelyssä.
Arvioitavan hankkeen osalta vesilain mukaisen luvanvaraisuuden arviointi tehdään hankealueen ja
arvioitavien tieyhteyksien osalta, mikäli rakentamistoimenpiteillä voi olla vaikutusta Lepsämänjoen
luonnontilaisten uomien asemaan, syvyyteen, vedenkorkeuteen tai virtaamaan. Hankealueelta lähtevä oja todettiin osasta uomaa vesilain 11 §:n mukaiseksi kohteeksi, noroksi. Hankkeen toteutuessa noron fyysinen tila vaarantuu, joten hankkeen toteutuminen edellyttää vesilain mukaisen
poikkeusluvan myöntämistä.
27.8 Suunnitelmat
Kohteiden tuotannon suunnittelua jatketaan ja tarkentuneet suunnitelmat esitetään YVA-prosessin
jälkeen tehtävissä lupahakemuksissa. Ympäristölupahakemuksessa edellytetään suunnitelmia ympäristövaikutusten hallitsemiseksi mm. vesien käsittelylle, jätehuollolle, meluntorjunnalle ja ilmansuojelulle.
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SANASTO JA LYHENTEET
Bioterminaali

Biopolttoaineiden käsittely- ja varastointialue

Biopolttoaine

Uusiutuviin energialähteisiin perustuva polttoaine. Pääasiassa puupohjainen
polttoaine

dB

Desibeli eli äänenpainotason yksikkö, jonka asteikko on logaritminen. 10 dB:n
lisäys tarkoittaa melun 10-kertaistumista.

ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus

Hyötymateriaali

Materiaalina tai energiana hyödynnettävät jätteet ja puuainekset

Louhe

Kalliosta yleensä räjäyttämällä irrotettu kiviaines, jonka kappalekoko on yleensä
alle puoli metriä

Pohjavesi

Sateesta ja lumen sulamisvesistä maa- ja kallioperään suotautuva ja varastoituva vesi. Pohjavettä esiintyy maaperässä monin paikoin muuallakin kuin vain
ns. pohjavesialueilla.

PM2,5

Pienhiukkaset, halkaisijaltaan alle 2,5 µm hiukkaset

PM10

Hengitettävät hiukkaset, halkaisijaltaan alle 10 µm hiukkaset

Noro

Noro on osittain esim. kivien alla virtaava ”piilopuro” tai hyvin kapea vedenjuoksu-uoma. Luonnontilainen puro tai noro on aina mutkitteleva.

Siirtokuormausasema

Asema, jolla tapahtuu jätteiden karkea lajittelu ja kuormaaminen kontteihin ennen jätteiden kuljetusta käsittely- ja voimalaitoksiin

TPS

Hiukkasten (pöly) kokonaisleijuma (Total Suspended Particles)

Valtakunnalliset aluei-

Osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestel-

denkäyttötavoitteet

mää; ohjaavat maakuntien suunnittelua, kuntien kaavoitusta sekä viranomaisten toimintaa

Yhteysviranomainen

ELY-keskuksen edustaja, jonka tehtävänä on varmistaa, että ympäristövaikutusten arviointimenettely viedään läpi lain ja asetuksen edellyttämällä tavalla.

YVA

Ympäristövaikutusten arviointi; keskeisimmät tuotokset ovat ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) ja ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus)
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YVA-ohjelma

Suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioimiseksi

YVA-selostus

Ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset kokoava raportti
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