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Viite: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, saapunut 2.5.2017
LAUSUNTO
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIOHJELMASTA,
CIRCULATION OY:N
BIOTERMINAALI
SEKÄ HYÖTYMATERIAALIEN KÄSITTELYJA SIIRTOKUORMAUSASEMA, NURMIJÄRVI
1. HANKETIEDOT JAYVA-MENETTELY
Circulation Oy on 2.5.2017 saattanut vireille Nurmijärvelle suunniteltua
bioterminaalia sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausase
maa koskevan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (WA) toim itta
maila Uudenmaan elinkeino- liikenne-ja ympäristökeskukseen (ELY-kes
kus) hanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Tässä
WA-menettelyssä sovelletaan lakia ym päristövaikutusten arviointime
nettelystä 468/1994.
Arviointiohjelma ja arviointiselostus
Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma ympäris
tövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta. Arviointiohjelman ja yhteysvi
ranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon perusteella hank
keesta vastaava laatu ym päristövaikutusten arviointiselostuksen.
Hankkeesta vastaava ja yhteysviranomai nen
Hankkeesta vastaava on Circulation Oy, jossa yhteyshenkilönä toimii
Marcus Mannerla. Arviointiohjelman on laatinut Ramboll Finland Oy,
jossa yhteyshenkilöinä ovat Minna Miettinen ja Janne Kekkonen. WA
lain mukaisena yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus, yh
teyshenkilönä Liisa Nyrölä. 16.7.2017 saakka yhteyshenkilönä toimi
Sanna Andersson.
Hankkeen kuvaus
Hankealue sijaitsee Nurmijärven Klaukkalassa, Espoon ja Nurmijärven
rajalla (kuva 1 ). Hankkeessa on tarkoitus vastaanottaa, siirtokuormata ja
käsitellä rakennus-, purku- ja metsätalousjätteitä sekä teollisuuden ja
kaupan pakkausjätteitä. Betoni- ja tiilijätettä, betonilietettä ja asfalttijätettä
hyödynnetään alueen rakentamisessa. Lisäksi on tarkoitus hyödyntää

Lasku hankkeesta vastaavalle 8 000 €. Maksuperusteet ovat lausunnon liitteenä.
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Kutsunumero 0295 021 000

Opastinsilta 12 B 5 krs,

PL 36

wwwely-keskusfi/uusimaa
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hevosen lantaa bopoIttoaineiden valmistuksessa. Yhteen hankevaihto
ehtoon sisältyy 500 000 m3ktr1 kalliokiviaineksen louhinta. Osa kiviainek
sesta hyödynnetään laitoksen rakentamisessa.
Hankealueen itäpuolella sijaitsee Etelä-Suomen metsien monimuotoi
suusohjelmaan (METSO) kuuluva Kivelän luonnonsuojelualue ja eteläpuolella Lahnuksen ampumarata. Liikennöinti hankealueelle on suunni
teltu Lahnuksentien (1324) ja siitä ampumaradalle lähtevän tieyhteyden
kautta. Varatieyhteydeksi on suunniteltu pohjoista yhteyttä Kuonomäen
tielle (Kuva 1).
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Kuva 1 Circulation Oy:n YVA-menettelyn hankealueen sijainti
(© Ramboll Finland Oy, © CGI Suomi Oy)
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Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat hankealueen pohjoispuolella sen
välittömässä läheisyydessä (2 asuntoa)ja 100 metrin päässä (1 asunto).
Seuraavaksi lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 250 metrin etäi
syydellä alueen länsi- ja itäpuolella. Lähimmät lomarakennukset sijaitse
vat pohjoisessa noin 400—500 metrin etäisyydellä hankealueesta.
Hankkeen vaihtoehdot
Vaihtoehto 1 : rakennetaan uusi bioterminaali sekä hyötymateriaalien kä
sittely- ja siirtokuormausasema, louhitaan yhteensä 500 000 m3ktr eli
noin 1 25 000 m3ktr vuodessa ja hyödynnetään kalliolouhetta ja mursketta
sekä vastaanotettavia betoni- ja tiilijätteitä (yhteensä noin 1 100 000 t)
kenttärakenteissa. Laitoksella vastaanotetaan vuosittain enintään
270 000 tonnia materiaaleja. Näistä betoni-, tuli- ja asfalttijätettä murska
taan ja siirtokuormataan. Hevosenlannasta valmistetaan biopolttoainetta.
Toiminta-alueen pinta-ala on 16 hehtaaria ja valmiin kentän pinta-ala 11
hehtaaria. Louhittavan alueen pinta-ala on noin 5 hehtaaria.
Vaihtoehto 2: Hankkeen vaihtoehdossa 1 kuvatut toiminnot ilman lou
hintaa. Betoni- ja tiilijätteitä hyödynnetään alueen rakentamisessa yh
teensä noin 1 000 000 tonnia. Laitoksella vastaanotetaan vuosittain enintään 190 000 tonnia materiaaleja. Toiminta-alueen pinta-ala on 12 heh
taaria ja valmiin kentän pinta-ala 6,5 hehtaaria.
Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta.
Hankkeen YVA-menettelyn tarve
Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt päätöksen WA-menettelyn sovelta
misesta WA-lain (468/1994) 4 §:n
perusteella 29.9.2016
(UUDELY/651 8/2016).
Asiaan liittyvät muut hankkeet ja suunnitelmat
Hanke-alue sijoittuu maakuntakaavoissa valkoiselle alueelle eli sille ei ole
esitetty varauksia. Nurmijärven Klaukkalan osayleiskaavassa hanke si
joittuu maa- ja metsätalousalueelle. Nurmijärven valtuusto on hyväksynyt
Klaukkalan osayleiskaavan mutta se ei ole vielä lainvoimainen. Maakun
takaava ohjaa maankäytön suunnittelua siihen saakka, kunnes osayleis
kaava saa lainvoiman. Hankealueella ei ole asemakaavaa.
Osana ympäristövaikutusten arviointia selvitetään lähialueen muut mah
dolliset hankkeet, niiden suunnittelu- ja lupatilanne sekä mahdolliset yh
teisvaikutukset tämän hankkeen kanssa.
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Arviointimenettelyn yhdistäminen muiden lakien mukaisiin menettelyihin
Toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain (527/201 4) mukaisen ympäris
töluvan Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (AVI) ja maa-aineslain
(555/1981) mukaisen maa-ainesten ottoluvan Nurmijärven kunnalta. Se
saattaa myös edellyttää rakennus-, toimenpide- ja 1 tai maisematyölupia,
jotka haetaan Nurmijärven kunnalta sekä liittymälupaa, joka haetaan Pir
kanmaan ELY-keskukselta.
Mikäli hankkeesta aiheutuu vesilain (587/201 1) 3 luvun 2 §:ssä tai 3 §:ssä
mainittuja muutoksia vesistöön tai pohjaveteen, tarvitaan vesilain mukai
nen lupa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Myös hulevesien johtami
nen voi vaatia vesilain mukaisen luvan2. Hankkeen koillispuolella sijaitse
van noron luonnontilan vaarantaminen on kielletty (vesilain luku 2, 1 1 §).
Lupaviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen tästä
kiellosta, jos vesiluontotyypin suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaa
rannu.
Hankkeen lupatarpeet tarkentuvat suunnittelun edetessä.
Hankkeeseen sovelletaan valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen,
muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta
(800/2010). Kiviainesten ottamistoiminnan yhteydessä muodostuvalle
kaivannaisjätteelle on laadittava kaivannaisjätteitä koskevan valtioneu
voston asetuksen (379/2008) mukainen jätehuoltosuunnitelma, joka liite
tään ympäristölupahakemukseen.
Täyttöjen ja rakennekerrosten paksuuden suunnittelussa tulee ottaa huo
mioon valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maara
kentamisessa (591/2006) eli ns. MARA-asetus ja sen vaatimukset.
Toiminnan sijoittamisessa on otettava huomioon oikeusvaikutteisissa
kaavoissa osoitettu alueen käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset. Hankkeessa suunnitellut käsittelyhallit saattavat edellyttää
asemakaavan laatimista.
Mikäli hankealueelta havaitaan merkkejä mahdollisista muinaismuistolain
(295/1963) mukaisista muinaismuistoista, on asiasta oltava yhteydessä
Museovirastoon.

Hallituksen esityksessä vesilainsäädännön uudistamiseksi 277/2009 hulevesiviemäri rinnastetaan ojaan ja
lupatarpeen arviointiin sovelletaan vesilain lukua 5.
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2. ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN
Arviointiohjelman vireilläolosta on ilmoitettu lehdissä LänsväyIä, Nurmijärven Uutiset ja Hufvudstadsbladet. Arviointiohjelma on kuulutettu ja cllut nähtävillä 155.—13.7.2O17 Nurmijärven kunnan ilmoitustaululla (Kes
kustie 2, Nurmijärvi), Espoon kaupungin ilmoitustaululla (Kirkkojärventie
6, Espoo), Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa (Hyrylänkatu 8,
Tuusula) sekä Internetissä osoitteessa www.ym paristofi/circuIationnur
m ijarviWA.
Arviointiohjelmasta järjestettiin yleisötilaisuus 23.5.201 7 klo 18.00—20.00
Nurmijärven Harjulan koulun ruokasalissa (Viljelystie 30, Klaukkala).
Viranomaisyhteistyötä varten hankkeelle on perustettu ohjausryhmä.
3. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma kattaa WA-asetuksen 9 §:ssä
mainitut arviointiohjelman sisältövaatimukset. Arviointiohjelma on käsitelty WA-lainsäädännön vaatimalla tavalla.
Yhteysviranomaisen lausunnossa on otettu huomioon arviointiohjelmasta
annetut lausunnotja mielipiteet sekä Uudenmaan ELY-keskuksen asiantuntijoiden kommentit. Yhteenvedot annetuista lausunnoista ja mielipi
teistä on esitetty yhteysviranomaisen lausunnon jälkeen.
Arviointiohjelmassa esitetyn lisäksi selvitysten tekemisessä ja arviointiselostuksen laadinnassa on otettava huomioon seuraavat seikat.
Vaihtoehtojen käsittely
Arviointiohjelmassa on esitetty 0-vaihtoehto eli hankkeen toteuttamatta
jättäminen sekä kaksi vertailtavaa hankevaihtoehtoa. Vaihtoehtoon 1 ja
siinä esitettyyn louhintaan liittyen yhteysviranomainen esittää vaihtoeh
don muokkaamista sellaiseksi, että se on nykyisen lainsäädännön mu
kaan toteuttamiskelpoinen
.

Vaikutusten selvittäminen ja merkittävyyden arviointi
Ympäristövaikutusten arviointi on kohdistettu hankkeen kannalta keskei
sun vaikutuksiin ja arvioitavat asiat on tuotu pääosin selkeästi esille. Ra
kentamisen ja toiminnan aikaiset vaikutukset sekä hankkeen yhteisvaiku
tukset muiden toimintojen kanssa on tärkeä arvioida erikseen. Yhteysvi
ranomainen edellyttää lisäksi seuraavassa kuvattuja tarkennuksia vaiku
tusten arviointiin.

ns. Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuoje
lusta (800/2010) eli ns. Muraus-asetus edellyttää, että kivenlouhinta on sijoitettava vähintään 300 metrin etäi
syydelle häiriölle alttiista kohteista, kuten asutuksesta.
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Hankekuvaus
Hankekuvausta on tarpeen täsmentää kiviaineksen louhintamäärien
osalta hankkeen eri toteutusvaiheissa sekä esittää arvio alueen rakenta
miseen käytettävän ja poiskuljetettavan louheen osuuksista. Lisäksi tulee
kuvata rakentamisen aikaisen betoni- ja tiilijätteen käsittelymäärien jakautuminen esitetyn 10 vuoden ajalle. Rakentamisen vaiheistuksen yh
teydessä on tärkeä esittää arviot kunkin vaiheen aikataulusta ja kestosta.
Suunnitellut käsittelyhallit sekä hevosen lannan ulkovarastoalueet tulee
kuvata arviointiselostukseen Hankealueen mitat sekä Muraus-asetuksen
edellyttämät suojavyöhykkeet lähimpien asuntojen osalta on syytä esittää
kartalla.
Vaikutusalueen rajaus
Vaikutusaluekarttaa on tarpeen tarkentaa siten, että siitä ilmenevät lähivaikutusalueen lisäksi myös muut tarkasteltavat vaikutusalueet. Erityi
sesti liikenne-, ja vesistövaikutukset sekä vaikutukset maankäyttöön tu
lee arvioida riittävän laajalta alueelta.
Melu- ja tärinävajkutukset
Ennen WAa tehty meluselvitys tulee päMttää ja tarkentaa WAssa esi
tettyjä hankevaihtoehtoja vastaavaksi. MeluJaskennat tulee tehdä sekä
toiminnan että rakentamisen aikaisesta melusta meluntorjunnalla ja il
man, ottaen huomioon alueella suoritettavat louhinnat ja niiden vaiheis
tus. Liikenteen melu tulee mallintaa niin kauas hankealueelta, että sen
vaikutus kyseessä olevien väylien melupäästöön jää alle 1 dB. Melusel
vityksessä tulee kiinnittää huomiota käytettyjen lähtötietojen ja laskenta
asetusten esittämiseen sekä valittujen laskentatilanteiden perustelem i
seen. Laskennoissa tulee kuvata mm. hankkeen meluisin vaihe ilman
meluntorjuntaa ja sen kanssa. Hankkeesta aiheutuvan melun lisäksi on
tarpeen arvioida eri melulähteiden (tie- ja lentoliikenne, ampumarata) yh
teismelu hankkeen kanssa.
Arviointiselostuksessa on esitettävä rakentamisen ja toiminnan eri vaiheissa käytettävät meluntorjuntatoimet, niiden sijainti ja korkeudet sekä
vaikutus melun leviämiseen siten, etteivät melun raja- tai ohjearvot ylity.
Meluesteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon niiden maisemavaiku
tukset, tarvittavat maisemointitarpeet ja toteutusaikataulu sekä arvioida
meluntorjunnan toteutuskelpoisuus hankkeen eri vaiheissa.
lärinävaikutuksia tulee arvioida alueen maaperäselvityksistä ja räjäytys
ten tärinästä saatavilla olevan kokemusperäisen tiedon pohjalta. Mahdol
lisuuksien mukaan tärinävaikutuksia tulee tarkastella kohdekohtaisesti
ainakin toiminta-aluetta lähimpänä olevien kohteiden osalta (esim. meluvalleihin ja kaivoihin kohdistuvat vaikutukset).
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Vaikutukset pintavesiin
Rakentamisen ja toiminnan vaikutukset tulee arvioida Lepsämänjokeen
asti vesistön kuormituksen, veden laadun, eliöstövaikutusten sekä hyd
rologian osalta. Vaikutuksia tulee tarkastella ravinnekuormituksen, kuntoainekuormituksen, hygieenisen kuormituksen sekä happea kuluttavan or
gaanisen aineen kuormituksen osalta erilaisissa hydrologisissa olosuh
teissa, ääriolosuhteet mukaan lukien. Hulevesien johtamiseen ja niiden
käsittelymenetelmiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Hevosenlannan
käsittely tulee ottaa huomioon vaikutusten arvioinnissa muiden toiminto
jen lisäksi. Myös uomien mahdollinen liettyminen tai muu muuttuminen
tulee arvioida.
Alueelle on suunniteltu tehtäväksi mittavia täyttöjä betoni- ja tiilimurs
keella. Hyödynnettävän betonimurskeen vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
on arvioitava tarkastellen suotovesien laatua, kulkeutumista ja vaikutuk
sia pinta- ja pohjavesiin sekä käsittelymenetelmien tehoa. WA-selostuk
sessa tulee arvioida, vaarantaako hanke alueen koillispuolella sijaitseva
noron luonnontilan.
Kalastukseen lisäksi tulee arvioida hankkeen vaikutukset kalastoon. Ennen arviointiselostuksen laatimista tulee selvittää virtavesikalaston koos
tumus sähkökoekalastuksella Vanhamyllynkosken ja Mustakosken virtapaikoissa. Lepsämänjoen vesistöllä on hyvät edellytykset kehittyä meritaimenvesistöksi. Lajin onnistunut elinkierto edellyttää riittävän hyvää ve
denlaatua, joten erityisesti hulevesien tehokas käsittely rakentamisen ja
toiminnan aikana on tärkeää.
Vantaanjoen vesistöön on tehty kalataloudellisia kunnostuksia ja niitä on
suunniteltu myös Lepsämänjoelle. Lepsämänjoen vesistöön laskeviin pu
roihin on tehty taimenistutuksia vuonna 2006.
Vaikutukset pohjavesi in ja maaperään
YVAa varten tulee selvittää lähivaikutusalueelta talousvesikaivojen si
jainti, käyttö ja nykyinen vedenlaatu, arvioida niihin kohdistuvat vaikutuk
setja tehdä kaivokortit. Vaikutusten arvioinnin tulee sisältää esitys veden
saannin turvaamiseksi, jos kaivojen käyttö toiminnan vuoksi estyisi. Li
säksi tulee selvittää alueen energiakaivot ja arvioida hankkeen vaikutuk
set niihin. Energia- ja kallioporakaivoista tulee selvittää niiden sijainti ja
syvyys.
Maaperän kuvausta tulee täydentää tiedoilla alueen kallioperän heik
kousvyöhykkeistä. Jos kaivokartoituksen perusteella selviää, että alu
eella on runsaasti kaivoja, on heikkousvyöhykkeitä tarpeen selvittää tar
kemmin (sijainti, vedenjohtavuus, hydrauliset yhteydet) ja arvioida sen
perusteella kaivokartoituksen laajentamista 500 metrin etäisyyttä laajem
malle alueelle.
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Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon
Rakentamisen ja toiminnan aikaiset pölyvaikutukset on arvioitava huo
leila sekä esitettävä suunniteltavien torjuntatoimenpiteiden vaikutukset
pöyhaittoihin. Erityisen lähellä sijaitsevan asutuksen vuoksi pölyvaiku
tukset on tarvittaessa myös mallinnettava.
Hankkeesta etenkin hevosenlannan ja elintarvikepakkauksien käsitte
lystä aiheutuvat hajuvaikutukset tulee arvioida.
-

-

Espoon Luukissa on jatkuvasti ilmanlaatua mittaava HSY:n asema, jonka
mittaustiedot kuvaavat haja-asutusalueen ilmanlaatua.
Luontovaikutukset
Vaikutukset viereiseen Kivelän luonnonsuojelualueeseen tulee arvioida
huolellisesti mm. pölyn ja melun osalta. Hankealueelta on poistettu
puusto ja pintamaa tontin rajaan saakka, minkä johdosta vaikutukset koh
distuvat suoraan luonnonsuojelualueeseen. Luontovaikutusten arvioin
nissa tulee ottaa huomioon ekologiset yhteydet ja niiden säilyminen.
Lepsämänjokeen ja Vantaanjokeen kohdistuva kuormitus tulee selvittää
ja arvioida siitä aiheutuvat vaikutukset jokieliöstölle. Jos Lepsämänjo
keen kohdistuvan kuormituksen arvioidaan lisääntyvän, tulee vuollejoki
simpukan esiintyminen selvittää sillä jokijaksolla, johon kuormitus ensisi
jaisesti kohdistuu.
Vaikutukset ihmisten elinoloihin
Hankealue sijoittuu lähelle asutusta, lähimpien asuinrakennusten sijai
tessa hankealueen välittömässä läheisyydessä. Saadun palautteen pe
rusteella asukkaat ovat huolissaan etenkin melu- ja pölyhaitoista sekä
vesistöön, luontoon ja liikenneturvallisuuteen kohdistuvista haitoista.
Hankkeen terveysvaikutuksia tulee arvioida osana ihmisiin kohdistuvien
vaikutusten arviointia.
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Hankevaihtoehtojen vaikutukset maisemaan tulee arvioida etenkin lähim
pien, hankealuetta korkeammalla olevien asuinrakennusten suhteen.
Vaikutukset maankäyttöön
Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmässä (2014)
suunnittelualue sijaitsee valkoisella alueella, mutta se liittyy olennaisesti
ympäröivään maankäyttöön kuten ulkoilureittiin, taajamatoimintojen alu
eeseen 1 asumiseen, virkistykseen sekä luonnonsuojeluun ja Naturaan.
Nämä tulee huomioida vaikutusten arvioinnissa ja esittää arviointiselos
tuksessa, miten hankevaihtoehdot toteuttavat 24.5.201 7 hyväksytyn
maakuntakaavan merkintöjä ja määräyksiä.
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Maankäyttövaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon vaikutukset
voimassa olevien yleis- ja asemakaavojen toteutumisen edellytyksiin,
joita hanke ei saa estää. Myös Espoon puolelle aiheutuvat vaikutukset
tulee ottaa huomioon tarvittavilta osin ja täydentää nykytilan kuvausta nii
den osalta. Kaavakarttojen yhteydessä tulee olla merkintöjen selitykset.
Arviointiselostusvaiheessa on suositeltavaa tarkentaa käsittelyhallien mitoitusta Nurmijärven kunnan kanssa sekä arvioida, edellyttävätkö raken
nukset asemakaavan laatimista.
Liikennevaikutukset
Hankkeen rakentamisen ja toiminnan aikaisia liikenteellisiä vaikutuksia ja
mahdollisia liikenneverkon parantamistarpeita tulee arvioida riittävän laa
jasti, myös Espoon puolelta. Vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomi
oon kuljetusmäärät, -ajat ja kuljetusten suuntautuminen. Alueelle tuotavien ja sieltä lähtevien kuljetusten osalta tulee kuvata, käytetäänkö esim.
betoni- ja tiilijätteen tuomiseen ja kivilouheen poiskuljettamiseen samoja
ajoneuvoja, mikä pienentäisi kuljetusten kokonaismäärää.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää raskaan liikenteen vaikutuksiin kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen. Päätieyhteyden toteuttaminen am
pumaradan kautta Lahnuksentielle (1324) ei ole varmaa, joten on arvioitava myös vaihtoehtoa, jossa yhteys kulkisi kokonaan Nurmijärven kunnan alueella.
Haittojen ehkäisyja lieventäminen
Arviointiselostuksessa on kuvattava riittävän yksityiskohtaisesti hank
keesta aiheutuvien haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja lieventä
miseksi suunnitellut toimenpiteet sekä niiden toteutus. Lieventämistoi
mien suunnittelussa tulee ottaa huomioon vaikutusten maksimitilanteet
(esim. tärinän osalta suurimmat mahdolliset panoskoot) sekä asutuksen,
luonnonsuojelualueen ja Lepsämänjoen läheisyys.
Kivelän luonnonsuojelualueen vastaiselle sivulle on tarpeen suunnitella
suojausta haitallisten vaikutusten lieventämiseksi.
Hulevesivaikutusten lieventämiseksi tulee arvioida laskeutusaltaiden Iisäksi muiden käsittelytoimenpiteiden tarve alueelta tulevien vesien
määrä ja laatu huomioiden. Lannan varastoinnista aiheutuvia hulevesiä
ei saa johtaa käsittelemättöminä tai pelkkien laskeutusaltaiden kautta ve
sistöön.
Melun osalta haittojen ehkäisyja lieventäminen on kuvattu kyseisen otsi
kon alla.
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Vaikutusten seuranta
.

Hankkeen vaikutuksia tulee seurata seka rakentamisen etta toiminnan
etenkin lähellä sijaitsevat häiriintyvät kohteet.
aikana, ottaen huomioon
Melu-, tärinä- ja pölypäästöjen sekä vesistöön ja vedenhankintaan koh
distuvien päästöjen seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota sekä
varautua haittojen ehkäisy- ja lieventämistoimenpiteisiin tarpeen vaa
tiessa.
Vesistövaikutusten osalta on syytä selvittää mahdollisuudet yhdistää
seuranta olemassa oleviin yhteistarkkailuihin. Toiminnanharjoittajien vaikutustarkkailua ei toteuteta Suomessa yleensä viranomaistarkkailuna,
vaan toiminnanharjoittajat vastaavat itse tarkkailuistaan.
Yksityiskohtaiset vaikutusten seurantaa ja haittojen lieventämistä koskevat määräykset annetaan hankkeen lupamenettelyissä.
Osallistuminen ja raportointi
Arviointiohjelmasta järjestettiin yleisötilaisuus 23.5.201 7, johon osallistui
hankkeesta vastaavan, konsulttien ja yhteysviranomaisen edustajien Iisäksi noin 80 henkilöä. Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa toiminnan vaikutuksista lähialueen asukkaisiin ja niiden torjunnasta (etenkin
melu- ja pölyhaitat sekä liikennevaikutukset), hankkeen yhteisvaikutuk
sista alueen muun toiminnan kanssa (etenkin melu), alueen luontoar
voista, kaavoituksesta, raskaan liikenteen reiteistä, lupakäsittelyistä sekä
ns. Muraus-asetuksen (800/201 0) edellyttämistä suojavyöhykkeistä.
Arviointiohjelmassa on esitetty selkeästi osallistumisjärjestelyt. Arviointiin
liittyvät aineistot ovat olleet nähtävillä myös internetissä Uudenmaan
ELY-keskuksen YVA-sivuilla.

4. YHTEENVETO ESITETYISTÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ
Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt ympäristövaikutusten arviointioh
jelmasta lausunnot seuraavilta tahoilta 13.7.2017 mennessä: Nurmijär
ven kunta, Espoon kaupunki, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Uu
denmaan liitto, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Museovirasto ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseo.
Arviointiohjelmasta annettiin kuusi lausuntoa ja 35 mielipidettä. Lausun
not ja mielipiteet löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.ym pa
risto .fi/circulationnurmijarviWA.
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Yhteenveto lausunnoista
Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota erityisesti seuraaviin, arviointimenet
telyssä huomioon otettaviin seikkoihin.
Pintavesiin kohdistuvat vaikutukset
Pintavesivaikutuksia tulee tarkastella riittävän laajalla alueella valuma
alueen alajuoksulle päin, ottaen huomioon yhteistarkkailun ja veden laa
dun seurannan tulokset sekä Lepsämänjoen merkitys varavedenhankin
nassa. Vesistövaikutusten seurantaan esitettiin automaattista veden laa
dun seurantaa.
Pienvesivaikutuksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon suunniteltu vara
tieyhteys luonnontilaisen Lepsämäjoen sivupuro 1:n yli. Yhteyden raken
tamisesta tulee pyytää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes
kukselta lausunto vesiluvan tarpeesta.
Norojen valuma-alueet tulee määritellä kartalle ja selvittää hulevesien rei
tit niihin maastossa.
Hulevesien vesistövaikutukset sekä haittojen lieventäminen tulee kuvata
arviointiohjelmassa esitettyä tarkemmin etenkin hevosenlannan sekä be
toni- ja tiilijätteen osalta. Vaikutusten arviointiin tulee sisällyttää räjähdysaineiden, liukenevien aineiden, betonilietteen, kiintoaineiden ja pH:n vaikutukset Lepsämänjokeen, Vantaanjokeen ja pienvesiin. Hulevesien kä
sittelymenetelmiin, niiden riittävyyteen ja toimivuuteen erilaisissa sääolo
suhteissa sekä varajärjestelmiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lasketusaltaiden lisäksi tulee arvioida vesien suodatuksen tai biologisen kä
sittelyn tarve.
Toiminnan vaikutukset alueen talousvesikaivojen veden laatuun ja riittä
vyyteen tulee selvittää. Arvioinnin tulee sisältää esitys veden saannin tur
vaamiseksi, jos kaivojen käyttö toiminnan vuoksi estyisi. Kartoituksen yh
teydessä on tarpeen kartoittaa myös asuntojen mahdollisia maalämpö
kaivoja ja huomioida hankkeen vaikutuksia niihin.
Luontovaikutukset
Vantaanjoen Natura-alueen osalta tulee arvioida luonnonsuojelulain 65
§:n mukaisen Natura-arvioinnin tarve.
Hankealueen länsipuolella sijaitsevan noron luonnontilaisuus tulee arvioida sekä selvittää sen ja Lepsämäjoen sivupuron 1:n luontoarvot.
Hankkeeseen rajoittuvilla metsäalueilla ja niillä hankealueilla, joita ei ole
hakattu, tulee tehdä tarkempi luontoselvitys. Toiminnan vaikutus vierei
seen Kivelän luonnonsuojelualueeseen tulee selvittää tarkemmin, kiinnit
täen huomiota pöly- ja meluvaikutuksiin.
WA-selostuksessa tulee arvioida vaikutukset ekologisiin yhteyksiin.
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Hankkeen vaikutusalueella tulee selvittää Lepsämäjoen kalasto ja arvioida siihen sekä sen elin- ja lisääntymisalueisiin kohdistuvat vaikutukset.
Melu-, tärinä- ja ilmanlaatuvaikutukset
Meluvaikutusten arviointia, haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja ja
niiden toteuttamiskelpoisuutta (mm. meluvallit) on tarpeen arvioida esi
tettyä tarkemmin. Lähimpiin asuinrakennuksiin kohdistuvat melu- ja pölyvaikutukset sekä meluntorjuntatoimien riittävyys tulee mallintaa rakenta
misen ja toiminnan osalta, kiinnittäen huomiota myös lyhytkestoisiin
enimmäismelutapahtumiin (esim. poraus, rikotus, kolahdukset, kuorman
purku). Louhinnan lähtömelutasoksi suositellaan 122—124 LWA.
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 800/2010 (ns. Muraus-asetus) on
otettava huomioon kaikissa vaihtoehdoissa (300 m suojaetäisyys).
Biopolttoaineen kuljetuksen ja kuormauksen vaikutusten arvioinnissa on
huomioitava häiritsevät ajankohdat ja kuljetusten enimmäismäärät. Kivim urskeen osalta on arvioitava laitoksen rakentam isessa hyödyn nettävän
ja poiskuljetettavan murskeen osuudet. Kuljetusten vaikutukset on selvi
tettävä enimmäismäärän mukaisesti.
Kiven louhinnan ja murskauksen aiheuttama melu sekä betoni- ja tiilijät
teen murskauksen aiheuttama melu tulee arvioida erikseen. Melumallin
nuksessa tulee arvioida myös melun leviäminen läheiselle asemakaavoi
tetulle alueelle.
Lähimpien häiriintyvien kohteiden kokonaismelumeluhaittaa arvioitaessa
on tarpeen huomioida tie- ja lentoliikenteestä aiheutuva meluhaitta am
pumaratamelun lisäksi.
Melun- ja pölyntorjunta sekä tarvittavan suojavyöhykkeen laajuus ja hoito
tulee selvittää esitettyä tarkemmin. Pölyn leviäminen lähimpiin asuinra
kennuksiin ja muuhun asutukseen tulee selvittää. Hankkeen mukaisista
toiminnoista voi aika ajoin aiheutua häiritsevää pölyä suunnitelluista suojaustoimista huolimatta. Pölyä voi myös kulkeutua ympäristöön avonai
sesta hallista.
Hajun osalta on tarpeen arvioida sen kulkeutumista, voimakkuutta ja kes
toa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Hajuvaikutusten arvioinnissa tu
lee ottaa huomioon etenkin hevosenlannan ja elintarvikepakkausten kä
sittelystä aiheutuva haju.
Esitettyä tärinähaitan arviointi on tarpeellinen. Lähimpien talojen raken
teiden lisäksi tulee katselmoida lähikiinteistöjen kaivot ja tehdä kaivokor
tit. Tärinävaikutukset tulee arvioida myös ampumaradan läheisiin vallei
hin (sortumariski) sekä lähialueen kaivojen rakenteisiin.
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Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen
YVA-selostuksessa tulee esittää, m iten hankevaihtoehdot toteuttavat
24.5.201 7 hyväksytyn maakuntakaavan merkintöjä ja määräyksiä. Vaiku
tuksia maankäyttöön tulee arvioida hankealuetta laajemmalta alueelta
huomioiden vaikutukset voimassa olevien yleis- ja asemakaavojen toteu
tumisen edellytyksiin. Hanke ei saa estää voimassa olevan yleiskaavan
mukaisten rakentamisalueiden toteutumista.
Alueelle suunniteltujen hallirakennusten koko on niin suuri, että niiden ra
kentaminen tulee perustua asemakaavaan. Alueen maankäytön suunni
telmissa ei ole varauduttu hankkeeseen.
Liikennevaikutukset
Liikennemäärät ja -vaikutukset tulee selvittää koko vaikutusalueella mu
kaan lukien Lahnuksentie, Klaukkalantie ja Kuonomäentie. Hanke edel
lyttää Lahnuksentien parantamista sekä jalankulku- ja pyörätien rakenta
mista Vihdintieltä Klaukkalantielle.
Kulkuyhteyden ja varayhteyksien käytön vaikutukset tulee arvioida sekä
selvittää yksityisteiden käyttöoikeudet.
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön
Hankevaihtoehtojen vaikutukset maisemaan tulee arvioida etenkin lähim
pien hankealuetta korkeammalla olevien asuinrakennusten suhteen.
Hankealueelta ei ole tiedossa kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä uusille in
ventoinneille ole tarvetta.
Muut kommentit
Hankkeen välittömätja välillisetterveysvaikutuksettulee arvioida. Nurmijärven kunnan ja Espoon kaupungin terveydensuojeluviranomaisten tu
lee olla mukana arviointia tehtäessä.
Rakentamisen, toiminnan ja mahdollisten häiriötilanteiden vaikutukset tu
lee arvioida erikseen.
Louhinnan jälkeinen tilanne naapurikiinteistöihin nähden tulee esittää
(mm. kallioseinämätja niiden kaltevuus) turvallisuusriskien arvioimiseksi.
Toiminnan osalta tulee selvittää biopolttoaineen riskit ja niiden seurauk
set.
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Yhteenveto mielipiteistä
Circulation Oy:n bioterminaalia sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasemaa koskien annettiin 35 mielipidettä, joista osa oli laajem
man asukasjoukon yhteisiä. Mielipiteissä korostuivat huoli asutuksen lä
heisyydestä, melu- ja pölyhaitoista, pinta- ja pohjavesiin kohdistuvasta
kuormituksesta sekä liikenneturvallisuuden heikentymisestä. Myös mm.
hankkeen luontovaikutuksista, riskienhallinnasta, hajuhaitoista sekä vaikutuksista alueen virkistyskäyttöarvoihin ja asukkaiden terveyteen oltiin
huolissaan.
Asukkaat toivoivat arviointiohjelmassa esitettyä tarkempaa vaikutusten
arviointia ja lieventämistoimentoimenpiteiden suunnittelua. Meluavan toiminnan todettiin aiheuttava haittaa etenkin iltaisin ja viikonloppuisin ja toiminta-aikojen toivottiin lyhennettävän. Melun ja liikennevaikutusten
osalta mielipiteissä nousivat esiin yhteisvaikutukset alueen muiden toimintojen (Lahnuksen ampumarata, Encore-kuormalavapalvelu, Lahnuk
sen maankaatopaikka) ja lentoliikenteen melun kanssa. Melu- ja pölysel
vitystä toivottiin tehtävän koko Klaukkalantien eteläpuoleiselle Klaukka
lan taajama-alueelle.
Liikenteen osalta tuotiin esiin varatieyhteyksien ongelmia. Esitettiin, ettei
nykyiselle tieverkolle tulisi tiestön kunnon, liikenneturvallisuuden ja ruuh
kautumisen vuoksi sallia suurta raskaan liikenteen lisäystä. Lahnuksen
tien ja myös varatieyhteydeksi suunnitellun Kuonomäentien liikennetur
vallisuudessa todettiin olevan puutteita jo nykytilanteessa (mm. kevyen
liikenteen väylän puuttuminen). Jalkaisin tai pyörällä liikkuville vaaralli
sina alueina mainittiin mm. Lahnuksentien sekä Viljelystien ja Vanhan
Myllytien risteysalueet. Erityisesti oltiin huolissaan lasten koulumatkojen
turvallisuudesta.
Mielipiteissä edellytettiin hulevesien hallinnan suunnittelua siten, ettei
kiintoainesta tai haitta-aineita pääse kulkeutumaan Lepsämänjokeen tai
alueen kaivoihin. Pohjavesiin ja vedenhankintaan kohdistuvista vaikutuk
sista oltiin huolissaan ja esitettiin kaivokartoituksen sekä tarkentavien
maaperä- ja pohjavesiselvitysten tekemistä. Vaikutusten arvioinnissa toivottiin otettavan huomioon käsiteltävien materiaalien ominaisuudet, ku
ten betonimurskeen emäksisyys. Pölyn ja hiukkaspäästöjen hallinnan
osalta vedellä suihkuttamista pidettiin riittämättömänä toimenpiteenä,
eikä sen arvioitu soveltuvan käyttöön talvikaudella.
Lepsämänjoen valuma-alueen todettiin olevan yksi Suomen pitkäaikai
sen ympäristötutkimuksen LISER-alueista ja mukana maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimuksessa (MYTVAS).
Luonnon nykytilankuvausta ja vaikutusten arviointia toivottiin tarkennet
tavan ja tehtävän kalastoselvitys. Lähialueen lajistollisista arvoista mai
nittiin mm. Kiialankallion isovarpuräme-esiintymä, alueen linnusto, Lep
sämänjoen ravusto ja kalasto sekä Myllyojassa (Lepsämänjoen sivuoja)
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esiintyvät taimen ja pikkunahkiainen. Ekologisten yhteyksien säilyttä
mistä pidettiin tärkeänä.
Tärinän osalta mielipiteissä toivottiin rakennuksiin, ampumaradan meluvalleihin ja kaivoihin kohdistuvien vaikutusten arviointia.
Hankekuvausta edellytettiin täsmennettävän kiviaineksen louhintamää
rien osalta hankkeen eri vaiheissa sekä alueen rakentamiseen käytettä
vän louheen osalta. Hevosen lannan ulkovarastoalueiden laajuus edelly
tettiin myös kuvattavan yksityiskohtaisemmin. Vaikutusten arvioinnissa
tulee ottaa huomioon ulosteperäinen kuormitus.
5. LAUSUNNON NÄHTÄVILLÄ OLO
Uudenmaan ELY-keskus lähettää yhteysviranomaisen lausunnon tiedoksi lausunnonantajille. Lausunto on nähtävillä Internet-sivuilla osoit
teessa: www.ymparisto.fi/circulationnurmijarviWA.
Uudenmaan ELY-keskus lähettää kopiot arviointiohjelmasta saamistaan
lausunnoista hankkeesta vastaavalle. Alkuperäiset asiakirjat säilytetään
Uudenmaan ELY-keskuksessa.

Johtaja

Satu Pääkkönen

Ylitarkastaja

Liisa Nyrölä

LIITE

Maksun määräytyminen ja muutoksenhaku

TIEDOKSI

Suomen ympäristökeskus (lausunto + 2 kpl arviointiohjelmia)
Lausunnon antajat
Sanna Andersson, ympäristöministeriö
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LIITE
MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA MUUTOKSENHAKU
Sovelletut oikeusohjeet
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YyA-laki, 468/1994)
Valtioneuvoston asetus
(YyA-asetus, 713/2006)

ympäristövaikutusten

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8

arviointimenettelystä

§

Valtioneuvoston asetus (1554/2016) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuk
sen maksullisista suoritteista vuonna 2017
Maksua koskeva muutoksenhaku
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että lausunnosta perittävän maksun mää
räämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta kuuden kuukauden kuluessa tämän lau
sunnon antamispäivästä.

Liite 2
Työpajan muistio (Ramboll, 5.9.2017)

TYÖPAJAMUISTIO
Projekti
Asiakas
Päivämäärä

Bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman YVA
Circulation Oy
5.9.2017

Paikka
Vastaanottaja
Lähettäjä
Tiedoksi

Harjulan koulu, Klaukkala
Osallistujat
Venla Pesonen, Ramboll Finland Oy
Marcus Mannerla, Circulation Oy
Liisa Nyrölä, Uudenmaan ELY-keskus
Reetta Suni, Uudenmaan ELY-keskus
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Bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman
YVA- hankkeen sidosryhmätyöpaja
Circulation Oy suunnittelee uuden bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman perustamista Nurmijärvelle Klaukkalan kylään. Hankkeesta tehdään lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA), jossa arvioidaan alueelle suunnitellun toiminnan vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin.
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvä sidosryhmätyöpaja järjestettiin
tiistaina 5.9.2017 klo 17.30–20 Harjulan koululla Klaukkalassa. Tilaisuuteen kutsuttiin alueen lähiasukkaiden ja kiinteistönomistajien lisäksi hankealueen lähialueilla toimivien yhdistysten ja seurojen edustajia. Tilaisuuden alussa oli kahvitarjoilu.
Työpajaan kutsutut tahot:
Espoon Ampumaratayhdistys ry
Harjula-Seura
Klaukkalan Nuorisoseura ry
Lahnus-Takkulaseudun Omakotiyhdistys ry
Mannerheimin lastensuojeluliitto Klaukkalan yhdistys
Nurmijärven Latu ry
Nurmijärven Luonto ry
Rajamäen Rykmentti ry
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri
Yleisötilaisuudessa 23.5.2017 omalla nimellänsä puheenvuoron esittäneet
YVA-ohjelmasta mielipiteen jättäneet henkilöt
Hankealueen lähialueen kiinteistönomistajat
Työpajaan osallistui yhteensä 26 edustajaa seuraavista tahoista:
Espoon Ampumaratayhdistys ry
Harjula-Seura
Lahnus-Takkulaseudun Omakotiyhdistys ry
Nurmijärven Luonto ry
Graniittirakennus Kallio Oy
Aropellon asukkaiden edustaja
Lepsämän asukkaiden edustaja
Lähialueen vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden sekä kiinteistönomistajien edustajia

1

Tilaisuuden kulku
17.30
Tilaisuuden avaus
17.35
Tilannekatsaus hankkeen ja vaikutusarviointien etenemisestä
17.55
Työpajatyöskentelyn ohjeistus
18.00
Työpajatyöskentely karttojen äärellä
19.30
Ryhmien yhteenvedot ja yhteiskeskustelu
20.00
Kiitos ja hyvää kotimatkaa!
Työpajan läpiviennistä vastasivat YVA-konsultti Ramboll Finland Oy:n vuorovaikutus- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin asiantuntija Venla Pesonen, suunnittelija Johanna Koivunen
sekä YVA-hankkeen projektipäällikkö Minna Miettinen.
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Alustukset
Rambollin vuorovaikutusasiantuntija Venla Pesonen kertoi, että työpajasta saatua tietoa tullaan käyttämään yhtenä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien, eli sosiaalisten
vaikutusten arvioinnin lähtötietona. Paikallisilta asukkailta ja muilta paikallisilta toimijoilta
saatava tieto on tärkeä osa arvioinnissa käytettyjä lähtötietoja. Arviointityö ei kuitenkaan
perustu yksinomaan osallistujien antamiin tietoihin. Muita elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa hyödynnettäviä lähteitä ovat mm. muiden vaikutusarviointien tulokset, karttatarkastelut, YVA-ohjelmasta jätetyt mielipiteet ja tilastot. Muiden vaikutusarviointien osana tehdään omat tarvittavat selvityksensä.
Työpajakeskustelun pohjaksi Rambollin projektipäällikkö Minna Miettinen esitteli lyhyesti
hanketta, ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltavia hankevaihtoehtoja sekä
hankkeen alustavia vaikutusarviointien tuloksia. Työpajaesitys on muistion liitteenä. Kyseessä on kiertotaloushanke, jonka tavoitteena on lisätä jätteiden hyödyntämistä. Miettinen
myös esitteli elokuussa julkaistun yhteysviranomaisen lausunnon pääkohdat ja sen vaikutukset ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn.
YVA-menettelyssä arvioidaan arviointiohjelman mukaiset vaihtoehdot VE0, VE1 ja VE2 ja
mahdollisesti uusi vaihtoehto VE3. Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta ja alue jää nykytilaan.
Vaihtoehdossa VE1 uuden bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman rakentaminen käsittää kallionlouhinnan ja murskauksen sekä vastaanotettavien betoni- ja tiilijätteiden murskauksen ja hyödyntämisen alueen kenttärakenteissa. Louhittavan alueen pinta-ala on noin 5 hehtaaria ja kalliota louhitaan yhteensä 500 000 kiintokuutiometriä. 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 hehtaaria ja valmiin kentän pinta-ala 11 hehtaaria. Louhinnan arvioitu kesto on neljä
vuotta ja alueen rakentaminen muutoin noin 10 vuotta.
Vaihtoehdossa VE2 hanke toteutetaan ilman louhintaa. Rakentamisessa betoni- ja tiilijätteitä
murskataan ja hyödynnetään kenttärakenteissa vaihtoehdon VE1 mukaisesti. 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 12 hehtaaria
ja valmiin kentän pinta-ala 6,5 hehtaaria.
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YVA-menettelyn aikana Nurmijärven kunnan YVA-ohjelmasta antaman lausunnon mukaan
alueelle rakennettavien käsittelyhallien rakentaminen tulee perustua asemakaavaan, jolloin
vaihtoehdot VE1 ja VE2 edellyttäisivät kaavamuutosta. YVA-selostusvaiheessa arvioitaviin
vaihtoehtoihin lisätään mahdollisesti vaihtoehto VE3, joka ei sisältäisi käsittelyhalleja (ei siirtokuormausta) eikä näin vaatisi asemakaavaa. Vaihtoehto ei kuitenkaan työpajaan mennessä ollut vielä tarkentunut.
Nykyinen tieyhteys hankealueelle kulkee Lahnuksentieltä Lahnuksen ampumaradan kautta.
YVA:ssa arvioidaan myös varatieyhteys Hirvikalliontie - Kuonomäentie ja vaihtoehtoinen varatieyhteys Aropelto – Lahnuksentie sekä niiden toteuttamiskelpoisuus.

Kuva 2. Työpajaosallistujia kuuntelemassa alustuksia.

Minna Miettisen esityksen aikana ja loppukeskustelun aikana nousi osallisten keskuudessa
useita kommentteja ja kysymyksiä, jotka on vastauksineen koottu alla.
K: Kuinka laaja on vaikutusarvioinnissa arvioitu alue? Millaisen alueen se hankealueen rajasta kattaa?
V (Miettinen): Jokaisessa vaikutusarvioinnissa arviointiin sisältyvä vaikutusalue
on eri. Arviointien tulokset esitetään tarkemmin yleisötilaisuudessa YVAselostuksen valmistuttua.
K: Miten liito-oravan kulkuyhteydet huomioidaan?
V (Miettinen): Uudenmaan ELY-keskukselta pyydetään lausunto, jossa arvioidaan onko hankealueen poikki kulkeva arvioitu kulkuyhteys sellainen jota ei saa
hävittää tai heikentää. Jos päätös on että ei saa hävittää tai heikentää, täytyy
muuttaa hankesuunnitelmaa aluerajauksen osalta.
K: Mikä on kuvassa näkyvä vihreä katkoviiva (esityksen diassa ”luonto ja luonnonsuojelu”)?
V (Miettinen): Rambollin tekemässä luontoselvityksessä arvioitu liito-oravan kulkuyhteys.
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K: Milloin viitasammakkoselvitys on tehty?
V (Miettinen): Toukokuussa 2017.
Kommentti: Meluvaikutusarvioinnissa täytyy huomioida myös ampumaradan
melu, josta aiheutuu jo nykyisellään haittaa.
V (Mitettinen): Melun yhteisvaikutukset tullaan arvioimaan YVA:ssa.
K: Miten pölyä aiotaan torjua?
V (Mannerla): Pölyä torjutaan ensisijaisesti vedellä ja tarvittaessa lisäksi erilaisilla koteloinneilla. Murskausta voi tehdä hallissa tai suojassa ja kuljettimet joissa
pölyävä materiaali liikkuu, voidaan koteloida. Kotelointi kuitenkin vaikeuttaa
toimintaa, sillä jos tulee tukos, pitää koko kotelo ensin purkaa, jotta ongelman
voi selvittää. Veden käyttäminen on helpompaa, ja esimerkiksi tulipaloriskejä
voidaan murskauksessa estää sumuttamalla laitteita.
Kommentti: Viinikanmetsässä ei ole täysin onnistuttu pölyn torjunnassa.
V (Mannerla): Voidaan järjestää kohdekäynti Viinikanmetsän alueelle, jos sellaiselle on kiinnostusta.
K: Mikä idea hankkeella on kokonaisuutena? Miksi tällainen paikka? Ei ole kaavallista oikeudenmukaisuutta, ei kevyenliikenteen väyliä, paljon ihmisiä liikkuu.
V (Mannerla): Pääkaupunkiseudulla ei ole useita alueita, jossa näitä materiaaleja
voisi käsitellä. Hankkeella on paljon positiivisia vaikutuksia laajemmin kuin
hankkeen lähialueilla. Hanke vaikuttaa luontoarvoihin, säästää paljon liikennettä
muuhun suuntaan. Circulation haluaa pelastaa luontoa, arvoissa on tehdä kierrätystä. Hankkeessa kierrätystä tehdään niin isolla mittakaavalla, että yksittäinen
ihminen ei siihen pysty. Kaikki alueet kehittyvät, pääkaupunkiseutu on tiheästi
asuttu. Näen koko hankkeen arvon nousuna alueen kehitykselle, sillä se antaa
painetta tieyhteyksien parantamiseen ja muuhun.
Kommentti: kaikkien kiinteistöjen arvo on jo laskenut
V (Mannerla): Hankealueen ympäristössä 3 km säteellä ei parhaillaan näy olevan
kiinteistöjä myynnissä.
Osallistujan kommentti työpajamuistioon jälkikäteen: Hankealueen ympäristössä
3 km:n säteellä on tällä hetkellä myynnissä noin 40 asuinkiinteistöä (Etuovi.com), pääosa Harjulassa ja osa myös Ketunkorvessa. Siis myös sidosryhmätyöpajan aikaan kiinteistöjä on täytynyt ollut myynnissä useita kymmeniä, toisin
kuin Mannerla kommentissaan väittää. Esimerkiksi Rajapyörteentiellä yksi asunto on ollut myynnissä jo ainakin vuoden ajan, ja Circulation Oy:n hankealueen
läheisyys on varmasti sen myyntiä osaltaan hidastanut. Me ostimme oman asuntomme Rajapyörteentieltä vajaa vuosi sitten, emmekä silloin huomanneet, että
tällainen hanke on suunnitteilla. Olisimme tarjonneet asunnosta ainakin 10 %
vähemmän, jos olisimme hankkeesta silloin tienneet.
K: onko Rambollilla suunnitelma millainen on korvausvastuu kiinteistöjen arvon
menetyksistä?
V (Miettinen): YVA- menettelyssä ei arvioida vaikutuksia kiinteistöjen arvoon.
YVA-selostuksessa tullaan kuvaamaan missä luvissa asiaa mahdollisesti selvitetään.
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K: Mikä on seuraava vaihe tämän tilaisuuden jälkeen johon asukkaiden pitää varautua?
V (Miettinen): Seuraavaksi tämän tilaisuuden muistio toimitetaan kommenteille
tilaisuuteen osallistuneille. Hankevastaava lupasi että Viinikanmetsään voidaan
järjestää tutustumiskäynti ja siihen lähetetään kutsu tilaisuuteen osallistuneille.
YVA-selostuksen valmistuttua järjestetään yleisötilaisuus, jossa esitellään arviointityön tuloksia. ELY-keskus julkaisee kuulutuksen paikallislehdissä ja ilmoittaa
samalla tilaisuuden ajan ja paikan. Sidosryhmätyöpajaan osallistuneille lähetetään lisäksi kutsut yleisötilaisuuteen sähköpostilla.
K: Millainen on Viinikanmetsän tilanne, onko vierailulla mahdollista tavata asukasedustajia?
V (Miettinen): Selvitetään mahdollisuutta tapaamiseen.
Kommentti: Mannerla totesi että hänen kaavailemaansa toimintaa ei olisi muualla. Voiko esim. rakennus- ja purkujätteen sisältämät eristeet olla märkiä? Voiko
niitä murskata?
V (Miettinen): Rakennus- ja purkujätettä ei ole tarkoitus murskata vaan lajitella
materiaalienkäsittelykoneella hallin sisällä.
Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistyksen jälkikäteen tekemät kommentit muistion liitteenä olevaan työpajaesitykseen ja Rambollin vastaukset kommentteihin:
Kommentti: 40 tn kuormakoko on liian suuri. Laskennassa tulee käyttää huomattavasti pienempää kuormakokoa, esim. 10 tn
Vastaus: Liikennelaskelmat ja kuormakoot kullekin jakeelle tarkentuvat YVAselostukseen.
Kommentti: Vaihtoehto VE3 jää vielä täysin avoimeksi (vain se mainitaan, ettei
se tarvitse asemakaavaa). VE3 tulee pikaisesti antaa asukkaille tiedoksi.
Vastaus: Vaihtoehto VE3 on pienin arvioitavista vaihtoehdoista. VE3 on seuraavanlainen: ei louhintaa, ei halleja, ei tarvetta asemakaavalle, ei siirtokuormausta, vastaanotettavien ja käsiteltävien materiaalien määrä on pienempi, mahdollisesti myös pienempi toiminta-alue. Vaihtoehto VE3 tarkentuu suunnittelun ja
vaikutusarviointien edetessä.
Kommentti: Rakentaminen tarkoittaa, että Circulationin alueesta tulee 1100 000
tn betonimurskeen kaatopaikka, 10 vuoden ajan ja siitä eteenpäin.
Kommentti: Noroarviosta puuttuu Circulationin suon laskupuro.
Vastaus: Luontoselvityksessä (Ramboll) on huomioitu laskuoja, joka on luonnontilainen noro.
Kysymys: Kuka arvioi hajupäästöt?
Vastaus: Hajupäästöt arvioi Rambollin ilmapäästöihin ja vaikutusarviointiin erikoistunut asiantuntija
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3.

Työpajatyöskentely
Työpajatyöskentelyn sujuvoittamiseksi osallistujat oli ennakkoilmoittautumisten perusteella
jaettu kolmeen ryhmään, jotka käsittelivät samoja teemoja. Ryhmien tehtävänä oli 1) kertoa ja kuvailla hankealueen ja sen lähialueiden nykytilaa, 2) pohtia näkemyksiään vaikutuksista, 3) miettiä ehdotuksiaan hankkeesta aiheutuvien mahdollisten haittojen lieventämiseksi ja 4) esittää toiveita ja ideoita hankkeen viestintään ja vuorovaikutukseen. Ryhmäkohtaisten keskustelujen jälkeen tilaisuuden lopussa molemmat ryhmät esittivät loppukeskustelun
aikana ryhmätöiden aikana syntyneitä huomioita.
Ryhmillä oli käytettävissään erityisesti tehtävää 1 (nykytila) varten alueen yleiskartta, johon
oli merkitty hankealueiden VE1ja VE2 sijainti ja rajaukset. Lisäksi joka tehtävää varten ryhmille oli jaettu ns. tehtäväpaperit, joihin osallistujilta toivottiin tarkempia kuvauksia karttamerkinnöistä sekä kirjauksia asioista, joita ei ollut mahdollista paikantaa kartalle (kuva 1).
Kartoille tehdyt merkinnät koottiin työpajan jälkeen konsultin toimesta ns. kokemukselliseksi
nykytilakartaksi, johon koottiin erityisesti osallistujien esiin nostamat asiat. Vaikutusarvioinnissa tietoja täydennetään myös muiden lähtötietoaineistojen pohjalta. Koostekartta on
muistion liitteenä.

Kuva 2. Esimerkkejä työpajatilaisuuden ryhmätyöaineistoista.

4.

Työpajatyöskentelyn tulokset
Kuvaukset eri tehtävien aikana käydystä keskustelusta on koottu alle. Kokemuksellinen
koostekartta on esitetty muistion liitteenä.

4.1

Tehtävä 1: Alueen nykytila, käyttö ja merkitys
Osallistujien työpajamuistion luonnokseen jälkikäteen tekemät täydennykset ja kommentit
on merkitty tekstiin kursiivilla.
Virkistyskäyttö
Kaikissa ryhmissä korostettiin hankealueella sekä sen ympärillä olevien metsien merkitystä
virkistyskäytölle. Osallistujien mukaan metsät ovat aktiivisessa marjastus- sienestys-, virkistys- ja suunnistuskäytössä ja niitä käyttävät alueen asukkaiden lisäksi myös partiolaiset
ja suunnistajat. Alueella järjestää suunnistuskilpailuja mm. Espoon Akilles. Hankealue on ai-
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emmin ollut marjastus- ja sienestyskäytössä. Nyt alueelta on kaadettu puustoa ja siellä on
tehty maansiirtotöitä. Hankealueen länsipuolella alle kilometrin etäisyydellä sijaitsee Nuuksion kansallispuisto ja itäpuolella hankealueeseen rajautuu Kivelän luonnonsuojelualue. Nuuksiossa on osallistujien mukaan useita korkeita paikkoja, joista on näkymät myös hankealueen suuntaan. Asukkaiden mukaan Espoon kaupunki on merkinnyt Kiialankallion päälle ja
lähialueille ulkoilureittejä osana Nuuksion ulkoilureitistöä. Hankealueelle ja ampumaradalle
kulkevan nykyisen tieyhteyden länsipuolella on Espoon liikunta- ja nuorisopalveluiden ylläpitämä 3 km pituinen kuntorata ja hiihtolatu, josta 1,5 km on peruskorjattu ja valaistu vuonna
2016. Rata on osallistujien mukaan aktiivisessa käytössä. Kuntorata ja hiihtolatu sijaitsevat
ampumaratayhdistyksen vuokra-alueella, joka on ampumarata-aluetta. Kuntoradan eteläosaan on suunniteltu 18-reikäistä frisbeegolfrataa. Aluetta käyttävät myös koiraharrastajat
(mm. noutajat ja metsästyskoirat). Ampumaradan eteläpuolella sijaitsee savusukelluskontti,
joka on Espoon kaikkien vapaapalokuntien yhteishanke sekä yleinen parkkipaikka, josta on
kulku kuntoradalle ja hiihtoladuille.
Lepsämänjokea käytetään virkistyskalastukseen ja joessa on rapuja sekä vuollejokisimpukkaa. Joen varressa hankealueen pohjoispuolella on yksityinen uimapaikka, joka on paikannettu koostekartalle. Työpajassa mainittiin nykytilassa Lepsämänjokeen kohdistuva maatalouden- ja haja-asutuksen aiheuttama kuormitus. Lepsämänjoen varrella hankealueen pohjoispuolella on tehty saukko, mäyrä ja lumikkohavaintoja ja hankealueen länsipuolella Kivelän luonnonsuojelualueella sekä hankealueen pohjoispuolella on liito-oravan elinympäristöjä.
Osallistujat myös mainitsivat hankealueen pohjoispuolella noin kahden kilometrin etäisyydellä hankealueesta sijaitsevan Isosuon, joka on suojeltu.
Muistiossa on heitetty ilmaan maatalouden ja haja-asutuksen aiheuttama kuormitus, jonka
haluan oikaista. Joen rantamaille on määritelty viljelemättömät suojavyöhykkeet, jotka estävät maatalouden kuormitusta Lepsämänjokeen (joki on lisäksi Syken MaaMetseurannassa). Haja-asutusalueen asuinrakennuksille on tiukat määräykset jäteveden käsittelystä joko umpisäiliö- tai imeytyskenttäratkaisuilla eikä asuinrakennuksia ole joen lähimaastossa, joten asuinrakennusten kuormitus jokeen on olematon.
Hankealueen lähiympäristössä on metsästystoimintaa. 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 varatieyhteyden pohjoispuolella. Hankealueelta
on raivattu puustoa. Osallistujien mukaan villieläinten kulkureitit ovat muuttuneet ja peurat
tulevat talojen pihoihin, kun luontoympäristöt ovat muuttuneet metsän kaatamisen ja alueen raivaamisen seurauksena. Kulkureittien säilymisestä oltiin huolissaan.
Osallistujien mukaan hankealueen itäpuolella Julmakallion alueella Lahnuksentien lähellä
on ratsastustoimintaa ja hevosilla kuljetaan myös Lahnuksentien yli Simolaan. Tiellä ei ole
turvallisia yli- tai alikulkuja.
Asutus ja elinkeinot
Hankealueen lähiympäristössä on pääosin vakituista asutusta, mutta myös jonkin verran
vapaa-ajan asutusta. Hankealueen naapurikiinteistöistä kaksi on asuinkäytössä. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 20 metrin etäisyydellä hankealueen rajasta. Hankealueen lähellä ja
varatieyhteyksien varrella asuu useita lapsiperheitä. Osallistujat mainitsivat Klaukkalan tulevasta asuinaluevarauksesta, joka sijaitsee Kuonomäentien pohjoispuolella Hirvikalliontien
varatieyhteyden liittymän lähellä. Varaus liittyy lainvoiman saaneeseen Klaukkalan osayleis-
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kaavaan, jossa on kuvattu alueelle suunnitellut toiminnot (mm. asuinrakentaminen). Hankealuetta lähin koulu ja päiväkoti sijaitsevat Harjulan taajamassa hankealueen koillispuolella.
Lepsämänjoentien varrella on jonkin verran pienyrittäjyyttä. Hankealuetta lähimpänä sijaitsevassa kiinteistössä noin 20 metrin etäisyydellä hankealueen rajasta Hirvikalliontien varrella harjoitetaan kenneltoimintaa ja koirien trimmausta. Klaukkalan alueella Kuonomäentien
molemmin puolin harjoitetaan maanviljelyä ja herneen viljelyä.
Tieyhteydet herättivät osallistujien keskuudessa paljon keskustelua ja tieturvallisuutta pidettiin yleisesti hankealueen ympärillä kulkevilla pääteillä huonona. Osallistujat paikansivat kartalle Espoon puolella hankealueesta länteen sijaitsevan Rinnekodin, johon suuntautuu runsaasti työmatkaliikennettä sekä Kuonomäentietä, että Lepsämänjoentietä pitkin. Lepsämänjoentiellä ja Lahnuksentiellä kulkee myös Helsinkiin suuntautuvaa työmatkaliikennettä. Sekä
Lahnuksentiellä että Kuonomäentiellä kulkee nykyisin raskasta liikennettä. Lahnuksentien,
Kuonomäentien sekä Lepsämänjoentien varrella ei ole yli- tai alikulkuja eikä taajama-alueen
ulkopuolella kevyen liikenteen väyliä. Teillä kulkee koululaisliikennettä ja pyöräily ja kävely
koetaan turvattomina. Tiet ovat huonossa kunnossa ja vaativat osallistujien mukaan perusparannusta. Raskaasta liikenteestä aiheutuu jo nykyisellään tieturvallisuuden heikkenemisen
lisäksi asutukselle meluhaittaa. Klaukkalan keskustan tuntumassa liikenne ruuhkautuu arkisin. Kaikilla alueen yleisillä teillä (Lahnuksentie, Kuonomäentie, Lepsämänjoentie) on jo nykyisin hyvin paljon eri suuntiin kulkevaa työmatka- ja muuta liikennettä.
Osallistujien mukaan varatieyhteyttä Hirvikalliontie-Kuonomäentie sekä vaihtoehtoista varatieyhteyttä Aropelto-Lahnuksentie käytetään laajasti liikkumiseen ja niillä liikkuu lapsia kouluun ja harrastuksiin. Varatieyhteyksien varsilla on asutusta, niissä ei ole kevyen liikenteen
väyliä eikä niiden nykyistä kuntoa pidetty soveltuvana raskaalle liikenteelle. Varatieyhteyksinä esitetyt tiet ovat tieosuuskuntien omistuksessa ja Aropellontie on lisäksi osittain yksityistie, jonka varressa on yksityinen metsäpalsta. Osallistujat paikansivat kartalle myös
vanhoja Lepsämänjoen ylittäviä siltoja ja siltarumpuja, jotka sijaitsivat Hirvikalliontien, Lahnuksentien ja Lepsämänjoentien varsilla. Muistiossa puhutaan tieosuuskunnista, joilla ilmeisesti tarkoitetaan tiekuntien ylläpitämiä yksityisteitä. Varatieyhteyksiksi suunniteltuja yksityisteitä ei ole mahdollista käyttää Circulationin tarpeisiin.
Tieliikenteen lisäksi asuinviihtyvyyttä heikentävää meluhaittaa aiheutuu alueen ylittävästä
lähtevien lentojen lentoliikenteestä sekä hankealueen eteläpuolella sijaitsevan Lahnuksen
ampumaradan toiminnasta. Ampumaradan melu on koettu häiritsevänä varsinkin iltaisin ja
viikonloppuisin, jolloin harrastaminen on aktiivista. Asukkaiden mukaan asuinalueilla myötätuuliosuuksissa on mitattu jopa 82 dB viiden laukauksen keskiarvolla. Ampumaratamelua on
koettu laajalla alueella ampumaradan länsipuolella Lepsämänjoentien varren kiinteistöjen
alueella, hankealueen pohjoispuolella Hirvikalliontien ja Aropellontien varren kiinteistöissä
sekä hankealueen itäpuolella Julmakallion alueella. Häiritsevää ampumaratamelua koetaan
myös Lepsämänjoen ja Kuonomäentien välisellä alueella (suorassa suunnassa ampumarataan ja hankealueeseen), jossa asuu runsaasti lapsiperheitä.
Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistyksen jälkikäteen tekemä lisäys muistioon: Ampumaradan suunniteltu toiminta on vielä oikeusprosessissa, joten ampumaratayhdistyksen tulee
ilmoittaa nykyisen ympäristölupansa mukaiset toiminta-ajat. Ampumaradan operaattorina
toimivan Espoon Ampumaratayhdistyksen edustajan työpajassa antamia tietoja Lahnuksen
ampumaradan nykyisestä ja suunnitellusta toiminnasta on työpajan jälkeen täydennetty
ampumaratayhdistykseltä saaduilla tiedoilla. Koostekartalle on merkitty ampumaratayhdis-
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tyksen vuokra-alue, jolla sijaitseva kuntorata on yleisessä virkistyskäytössä. Ympäristölupapäätös on tulossa korkeimmasta hallinto-oikeudesta vuodenvaihteen tienoilla ja voi muuttaa
ampumaradan käyttöaikoja jonkin verran.
Espoon Ampumaratayhdistyksen nykyisen ympäristöluvan mukaiset toiminta-ajat:
-

-

-

Pienikaliiperisten aseiden radat (.22LR):
o Yleinen toiminta-aika on ma–pe klo 10–20 ja la klo 10–18 ympäri vuoden pois
lukien heinäkuu.
Hirvirata, kiväärirata:
o Ratojen yleinen aukioloaika on vuosittain 2.5.–30.9. pois lukien heinäkuu.
o Päivittäinen toiminta-aika ma–pe klo 14–18
o Kohdistusammunnat 1.10.–30.4. ke ja to klo 14–17
Haulikkorata:
o Radan yleinen aukioloaika on vuosittain 2.5.–30.9. pois lukien heinäkuu.
o Päivittäinen toiminta-aika ma–pe klo 14–20
Elo- ja syyskuun lauantaipäivinä hirviradalla, kivääriradalla ja haulikkoradalla saa
järjestää metsästyslain tarkoittamia ampumakokeita sekä ampumaratayhdistyksen
tai jäsenyhdistysten kilpailuja klo 10–14. Muutoin näiden ratojen käyttö lauantaisin
on kielletty.
Ampumatoiminta on kokonaan kielletty kaikilla radoilla yleisinä juhlapäivinä.

Suunniteltu toiminta
-

-

Pienikaliiperisten rata II (.22LR)
o tulossa käyttöön (luvat olemassa), yleinen toiminta-aika on ma–pe klo 10–20 ja
la klo 10–18 ympäri vuoden pois lukien heinäkuu
Suunniteltu palveluspistoolikaliiperisten (9x19) toimintarata:
o suunniteltu käyttö 12kk/vuosi, ma-su

Ampumaradan käyttäjiin lukeutuvat metsästäjät, reserviläiset ja urheiluampujat. Radalla
suoritetaan myös lakisääteisiä ampumakokeita.
Ampumaratamelun sekä liikenteen haittojen lisäksi haittaa asuinviihtyvyydelle on aiheuttanut Paperinkeräys Oy:n Encore-kuormalavojen kierrätyslaitos Lahnuksentien varrella Nurmelan alueella. Kuormalavojen murskauksesta aiheutuu pöly- ja meluhaittoja, jotka aiheuttavat haittaa erityisesti Nurmelan alueen asukkaille. Lisäksi Lahnuksentien varrella on tehty
joitain maansiirtotöitä.
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4.2

Tehtävä 2: Vaikutukset
Työpajakeskustelujen ja ryhmien tehtäväpapereille tekemien muistiinpanojen pohjalta on
tehty yhteenveto osallistujien näkemyksistä hankkeen mahdollisista vaikutuksista. Yleisesti
kaikissa ryhmissä huoli hankkeen aiheuttamista haitoista asuinviihtyvyyteen ja alueen virkistyskäyttöön oli suuri.
Vaikutukset asuin- ja elinympäristön viihtyvyyteen
Osallistujat arvioivat kaikki vaikutukset kielteisinä.
-

-

Myönteistä vain vaihtoehto VE0
Ei ole mitään todellisia edellytyksiä ko. hankkeelle. Vaatisi kaavan ja kaavan mukaisen
käyttötarkoituksen
Liikenneturvallisuus vaarantuisi kohtuuttomasti
asumisviihtyvyys romahtaa melun, pölyn yms. Takia
lähimmillä kiinteistöillä omassa pihassa on mahdoton virkistäytyä, jos hanke toteutuu
asuntojen arvo romahtaa (kuka korvaa menetetyn arvon?)
sienestys, marjastus, luonnossa liikkuminen vaikeutuu (pöly)
puutarhamarjojen ja muiden tuotteiden käyttö vaikeutuu (pöly)
hankealueen valaistus häiritsee
meluvaikutukset kennel-toimintaan
meluvaikutukset lapsiin
kiinteistöille mahdollisesti aiheutuvat räjäytysvauriot
hajuhaitat (lanta, elintarvikepakkaukset)
terveyshaitat (purkujätteiden sisältämä asbesti, biomateriaalien ulkosäilytyksestä päästöt vesistöön à vedenlaatu)
Hakkeen kuljetus lämmityskautena jatkuvaa (24/7)
kaivovesien pilaantuminen
vaikuttaako yrityksen vedenkäyttö ympäristön muihin kaivoihin
pilaa Klaukkalan viihtyisyyden, vetovoiman
verrattavissa ”kaivostoimintaan”
Ei mitään myönteistä! Kahvit sai täällä tilaisuudessa
Paikka on täysin väärä tällaiselle sinänsä hyvälle toiminnalle
melu, pöly, luonnon pilaantuminen
ihmisten viihtyvyyteen ja terveyteen kielteisiä vaikutuksia
luonto pilaantuu peruuttamattomasti, osittain jo pilattu hankealueen luonto ilman lupaa
ajoneuvojen päästöt tulevat olemaan merkittävät, samoin työkoneiden ja kallion räjäytysten räjähdepainejäämät
liikennemäärät kasvavat paljon jo nykyisinkin vilkkailla maanteillä ja kapeilla teillä on
vaarallista kävellä ja pyöräillä
vasta todellisuus näyttää miten pieleen etukäteen esitetyt haittavaikutukset ovat pieleen
tehtyjä, silloin se on jo liian myöhäistä
koululaisten ja pienten lasten liikkuminen lähialueella muuttuu vaarallisemmaksi, stressiä ja pelkoa vanhemmille päivittäin, esim. koulumatkat, harrastusmatkat, muu liikkuminen, teiden ylittäminen ja tietä pitkin kulkeminen sekä Kuonomäentiellä että Lahnuksentiellä sekä varatieyhteyksillä
pöly kulkeutuu hankealueelta kaikkialle, kuten marjoihin, sieniin
liikennemelu
pölyhaitat
laitoksen meluhaitat
eläimistön elinalueen/tilan heikkeneminen
joen happamoituminen
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-

huoli porakaivoista
hulevesien haitat Lepsämänjoen veden laatuun, eläimistöön ja kasvustoon
betonimurskeen korkea pH >11 à vaikutus Lepsämänjokeen ja porakaivoihin
Lähin asuintalo 20 m meluvallista / hankealueesta! (Hirvikalliontien päässä)
Pölyyn altistuminen à vaikutukset terveyteen à selvitys
onko vaarana alueen muuttuminen kaatopaikaksi? Mihin ”kierrätys” etenee käsittelylaitokselta?
haittaeläinten (rotat, lokit yms.) lisääntyminen lähiympäristössä lannan ja pakkausjätteiden varastoinnin ja käsittelyn takia
Vaikutukset luonnon virkistys- ja hyötykäyttöön ja harrastustoimintaan
Osallistujat arvioivat kaikki vaikutukset kielteisinä.

-

melu, pöly
haitallisten aineiden liukeneminen hulevesien mukana ja kulkeutuminen Lepsämäjokeen
(betonimurske, lanta, jäteasfaltti jne.)
totutut ulkoilureitit poistuvat
Espoon puolen juuri osittain perusparannettu ulkoilureitistö
Villieläinten elinalue ja kulkureitit ovat jo nyt muuttuneet, huoli kulkureittien säilymisestä
sienestys- ja marjastusalue on jo nyt muuttunut, kun hankealue on putsattu paljaaksi
asbestin ja muiden ympäristömyrkkyjen sekoittuminen jätteeseen mahdollista. Miten se
estetään ja huomataan?
Luonnon rauha häviää melun, pölyn ja maiseman muuttumisen takia
lähialueelle tuskin kukaan haluaa mennä luontoon liikkumaan, kun kallion räjähdykset
pelottavat
hankkeen aiheuttama raskasliikenne huolettaa lähialueen asukkaita, ei tee mieli lähteä
lenkille rekkojen joukkoon kapealle tielle
kansallispuiston arvon heikkeneminen
virkistysalueiden (kaikkien alueen metsien) käyttöarvon lasku
lähimpien asuinkiinteistöjen piha-alueella virkistyminen estyy jos hanke toteutuu

Vaikutukset elinkeinoelämään
-

pölyhaitta maanviljelylle
kennelistä koirien myynti haitat
Takuton Ky koirien trimmausta
~20 hehtaaria herneviljelyä
viljan viljelyä ruoantuotantoketjusta (pöly)
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Osallistujien ajatuksia tieyhteyksistä
Nykyinen tie-

Varatieyhteys

Vaihtoehtoinen

yhteys ampu-

(Hirvikalliontie-Kuonomäentie)

varatieyhteys

maradan kautta
-

Pienimmän hai-

(Aropelto-

tan vaihtoehto

Hirvikalliontie ei raskasliikennekelpoinen

Lahnuksentie)
-

(ulkoilureitti, lapsia liikenteessä, yksityistie,

ympäristölle

kapea soratie, silta)
-

Kuonomäentie (kapea, valoton, vaarallinen
kevyelle liikenteelle, huono talvikunnossapito, asuinalueita tulossa + lapsiperheitä)

-

Tämä ei todellakaan toimi!

-

kuka maksaa tien käytöstä ja millä luvilla

-

Tämä ei todellakaan
toimi!

varatiellä aletaan liikennöidä?
-

varatieyhteydet ovat todellakin vain teoreettisia à miten ne on ajateltu toteutettavan?

-

varateillä liikennöinnin vaikutukset koululaisten koulumatkakyydityksiin à kuka
maksaa jos joudutaan kyyditsemään rekkarallin takia?

-

Raskaalle liikenteelle käyttökelvoton

-

”mökkitie”

-

pohja huono, ei kestä rekkaliikennettä

-

raskaalle liikenteelle

-

silta huonossa kunnossa ja notkelmassa à
vaatii >50 m sillan, joka muuttaa alueen

käyttökelvoton
-

ympäristöä merkittävästi
-

tietä oiottava, jyrkkiä kulmia (leveys <3 m,

osuuskunta
-

yli 100° mutka)
-

tien omistaa tieosuuskunta

-

asuintaloja tien vieressä

-

hankkeen tarpeisiin käyttökelvoton tie

tien omistaa tieloppuosa tiestä yksityisen omistuksessa

-

asuintaloja tien vieressä

-

hankkeen tarpeisiin
käyttökelvoton tie

Muita asioita joihin tulee kiinnittää huomiota
-

-

liikenneturvallisuus
varateiden kapasiteetti ja kunto, siltojen painorajoitukset, raskaan liikenteen ohjaaminen maalaisympäristöön ja -maisemaan, kuljetusmatkojen pidentyminen
(=kustannukset, hiilijalanjälki)
porakaivojen vesikapasiteetin riittävyys suunniteltuun toimintaan
räjähteiden typpipäästöt louhintatoiminnasta
liukenemat betonimurskeesta vesistöön ja pohjaveteen
Circulation Oy:n toiminnasta aiheutuvat yhteismeluvaikutukset eivät saa vaarantaa Lahnuksen ampumaradan toimintaa
toiminnan riskianalyysi tarvitaan
melumallinnus ennen kuin murskaus alkaa, miten melu estetään alkuvuosina kun kalliota murskataan ja räjäytetään eikä meluvalleja ole vielä rakennettu à tämä tärkeä asia!
Miten meluvalli kestää rankkasateita? Sortumisvaara otettava huomioon.
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-

-

Ampumaradan meluvalli on sortunut viikolla 41 räjäytysten ja sateiden seurauksena;
louhinnan ja rankkasateiden vaikutukset meluvallien sortumariskiin tulisi selvittää
Julmakalliontie 50, Klaukkala: asuintalo sijaitsee 90 m merenpinnasta (30 m korkeammalla kuin hankealue), miten meluvallit auttaa tähän?
meluvallin suunnittelu korkeus 53 m, rikotin sijoitettu 58 m korkeuteen (H. laakson Minna Miettiseltä saama poikkileikkauspiirustus)
ristiriita simulaation kanssa: Simulaation melulähteen tulee olla sijoitettuna Kiialankallion päälle (ei “tasauskerroksen” päälle) à ”louhinnan aloitus”-simulaatio 66 m?! (Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistyksen jälkikäteen tekemä korjaus muistioon)
varatieaukkojen vaikutus meluvalleissa ympäristöön ja melukäyräkuviointiin
miten murskataan rakennusjätettä esim. villoja ym. jos ne ovat märkiä/kostutettuja à
lajittelukone edellyttää hallia à halli edellyttää kaavaa
Hankkeen vaikutukset saukkojen elinympäristöön tulee selvittää (työpajaosallistujan jälkikäteen tekemä lisäys muistioon)

4.3

Tehtävä 3: Haitallisten vaikutusten lieventäminen
Haitta / vaikutus

Haitan lieventäminen

Liikenneturvallisuus

-

Kuonomäentiellä ja

Perusparannus liikenneturvallisuuteen: Kevyen liikenteen väylät,
valaistus, teiden kokonaisparannus

Lahnuksentiellä
Yleishaitat

-

Aktiivinen valvonta (omavalvonta ei riitä), toimija voisi itse olla aktiivinen ja tehdä minimivalvontaa enemmän

Toiminta-ajat

-

Toiminta-aikojen supistaminen. Toiminnan keskeytys kesäkuukau-

Vesipäästöt

-

Jätevesien puhdistaminen

Melu

-

Meluvallit valmiiksi ennen toiminnan aloittamista

-

Jätetään toteuttamatta hanke = VE0!

Melu

-

Meluvallien rakentaminen ennen murskaustoiminnan aloittamista

Liikenne

-

Liikenneyhteyksien parantaminen ennen toiminnan aloittamista

-

Circulation Oy:n johtohenkilöt muuttavat asumaan hankealueen

siksi.

naapurustoon. Tulisi mieleen huomioida haittojen lieventäminen
paljon helpommin. Samoin voisi seurata tarkasti millaisia haittoja
lähialueen elämään hankealueella on.
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4.4

Tehtävä 4: Tiedotus ja vuorovaikutus
Osallistujat esittivät seuraavanlaisia kehitysideoita ja toiveita tiedotuksen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen:
-

-

Kaikki hankkeeseen liittyvä dokumentaatio pitää olla sähköisesti saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta (www-sivut, extranet tms.) eli lausunnot, mielipiteet, hankesuunnitelma, selvitykset
Hankkeen alkuvaiheessa ei saatu tietoa, on tärkeää tiedottaa hankkeen jatkovaiheista
Circulation voisi lehtijuttujen tai lehti-ilmoitusten kautta tiedottaa
sähköpostituslista (esim. tilaisuuksiin osallistuneille)
tietoa kaivettu lähinnä itse, päivitetty verkkosivu dokumentteineen à kysymysten jättömahdollisuus
onko selvityksiä mahdollista saada nähtäväksi jo ennakkoon?
Läpinäkyvyys, vaiheittainen tiedottaminen, uutisia / ei uutisia, selvitysten tekijät ja selvitykset esiin!
Miksi kerrotaan Circulation Oy:n omistavan tontin, vaikka omistajat ovat työntekijöitä?
Halutaan päästä tutustumaan kierrätystoimintaan Viinikanmetsään (tai muu vastaava).
Onko verrattavissa tähän hankkeeseen? Onko lähellä asuinaluetta? Högberget?

Liitteet:
1. Työpajan kokemuksellinen koostekartta
2. Työpajaesitys
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1.

MAA- JA KALLIOPERÄ
Taulukko 1-1. Maa- ja kallioperä, vaikutuskohteen herkkyystaso.

Vähäinen
Vaikutusalueella maa- tai kallioperällä ei ole erityistä arvoa sen geologisten ominaisuuksien vuoksi tai
kohteen maaperää on jo muokattu.

Kohtalainen
Vaikutusalueella maa- tai kallioperä on määritetty geologisesti arvokkaaksi kohteeksi.

Suuri
Vaikutusalueen maa- tai kallioperä on määritetty geologisesti arvokkaaksi kohteeksi. Lisäksi alue
on luonnontilassa tai sillä on suuri
maisemallinen arvo.

Taulukko 1-2. Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten suuruusluokka.

Pieni
Myönteiset tai kielteiset vaikutukset ympäristöön ovat lyhytkestoisia tai melko lyhytkestoisia.

Keskisuuri
Myönteiset tai kielteiset vaikutukset ympäristöön ovat melko lyhytkestoisia tai pysyviä.

Vaikutukset ympäristöön ovat paikallisia ja ne kohdistuvat hankealueelle.

Vaikutukset ympäristöön ovat paikallisia ja ne ulottuvat hankealueen ulkopuolelle (lähialueelle).

Käsiteltävät
pieniä.

Käsiteltävät massamäärät ovat
pieniä ja niitä joudutaan sijoittamaan suunnittelualueen ulkopuolelle.

massamäärät

ovat

Pieni

2.

Keskisuuri

Suuri
Myönteiset tai kielteiset vaikutukset ympäristöön ovat pysyviä.
Vaikutukset kohdistuvat laajalle
ympäristöön ja toiminnasta aiheutuu selvä muutos ympäristölle.
Käsiteltävät massamäärät ovat
suuria. Valtaosa käsiteltävistä
massoista joudutaan sijoittamaan
suunnittelualueen ulkopuolelle.
Suuri

POHJAVESI
Taulukko 2-1. Pohjavesi, vaikutuskohteen herkkyystaso.

Vähäinen
Hankealueen pohjaveden muodostuminen on vähäistä. Vaikutusalueella ei ole juurikaan pohjaveden käyttöä. Alueen maaperä
on heikosti vettä johtavaa, kuten
savea tai silttiä.

Kohtalainen
Hankealueella on selvää pohjaveden muodostumista ja vaikutusalueella on pohjaveden käyttöä.
Alueen maaperä on kohtalaisesti
tai hyvin vettä johtavaa, kuten
hienoa hiekkaa tai hiekkaa.

Suuri
Hankealue sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella tai hankealueelta on
selvä yhteys tärkeälle pohjavesialueelle. Vaikutusalueen pohjavedellä on merkittävä käyttötarkoitus.
Alueen maaperä on hyvin vettä
johtavaa, kuten hiekkaa, karkeaa
hiekkaa tai soraa.

Taulukko 2-2. Pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten suuruusluokka.

Pieni
Myönteiset tai kielteiset vaikutukset pohjaveteen ovat lyhytkestoisia tai melko lyhytkestoisia.

Keskisuuri
Myönteiset tai kielteiset vaikutukset pohjaveteen ovat melko lyhytkestoisia tai pysyviä.

Vaikutukset ovat pieniä (ei muuta
pohjaveden laatuluokituksia).

Hankkeen toteuttaminen vaikuttaa jonkin verran pohjaveden laatuun tai määrään.

Vaikutukset ympäristöön ovat paikallisia (kohdistuvat hankealueelle).
Pieni

Vaikutukset ympäristöön ovat paikallisia (ulottuvat naapurikiinteistöille).
Keskisuuri

Suuri
Myönteiset tai kielteiset vaikutukset pohjaveteen ovat pysyviä.
Vaikutus on suuri ja pohjaveden
käyttö estyy myös hankealueen
ulkopuolella.
Vaikutukset kohdistuvat laajalle
ympäristöön ja toiminnasta aiheutuu etua tai haittaa ympäristölle.
Suuri
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3.

PINTAVESIEN LAATU
Taulukko 3-1. Pintavesi, vaikutuskohteen herkkyystaso.

Vähäinen
Vaikutusalueella ei ole arvokkaita
kohteita (mm. vesilain mukaiset
kohteet), joihin pintavesien laatu
tai määrä vaikuttaa.

Kohtalainen
Vaikutusalueella on arvokkaita
kohteita (mm. vesilain mukaiset
kohteet), joihin pintavesien laatu
tai määrä vaikuttaa.

Valuma-alueen koko tai virtaama
on suuri. Vesimuodostuman tilavuus on suuri.

Valuma-alueen koko tai virtaama
on kohtalainen. Vesimuodostuman tilavuus on kohtalainen.

Vesimuodostuman
ekologinen
luokitus on hyvää huonompi ja ihmistoiminnan voimakkaasti muuttama. Vesimuodostuma ei ole nykytilassa vaarassa heikentyä.

Vesimuodostuman
ekologinen
luokitus on hyvä tai se on nykytilassa vain hieman ihmistoiminnan
muuttama.

Pintaveden puskurikyky on hyvä.

Pintaveden puskurikyky on tyydyttävä.

Vesistöön ei kohdistu veden laadun muutoksille herkkää vedenottoa.

Vesistöön ei kohdistu jatkuvaa tai
tärkeää vedenottoa, joka on herkkää veden laadun muutoksille.

Suuri
Vaikutusalueella on useita merkittäviä arvokkaita kohteita (mm.
useita vesilain mukaisia kohteita),
joihin pintavesien laatu tai määrä
vaikuttaa.
Valuma-alueen koko tai virtaama
on pieni. Vesimuodostuman tilavuus on pieni.
Vesimuodostuman
ekologinen
luokitus on erinomainen tai hyvä.
Vesimuodostuma on nykytilassa
vaarassa muuttua voimakkaasti
tai sillä on kansallista virkistysarvoa.
Pintaveden puskurikyky on huono.
Vesistöllä on hyvää veden laatua
edellyttävä tärkeä käyttötarve.

Taulukko 3-2. Pintaveteen kohdistuvien vaikutusten suuruusluokka.

Pieni
Vaikutus pintaveden laatuun ja
määrään on pieni tai lyhytkestoinen.

Keskisuuri
Vaikutus pintaveden laatuun ja
määrään on kohtalainen tai pitkäkestoinen.

Haitallisten aineiden pitoisuusmuutos on vesianalytiikalla havaittava, mutta muutos ei ole ratkaiseva ympäristölaatunormirajan
ylittymiseen/alittumiseen.

Haitallisten aineiden pitoisuusmuutos on vesianalytiikalla selvästi havaittava, mutta muutos ei
ole ratkaiseva ympäristölaatunormirajan
ylittymiseen/alittumiseen.

Vaikutukset näkyvät vain pienellä
alueella (yksi joki tai järven osa).
Vaikutus ei muuta veden käyttömahdollisuuksia.

Pieni

Vaikutukset näkyvät myös vastaanottavan
vesimuodostuman
alapuolella. Vaikutus muuttaa veden käyttömahdollisuuksia vain
vähän.
Keskisuuri

Suuri
Vaikutus pintaveden laatuun ja
määrään on suuri tai pysyvä.
Haitallisten aineiden pitoisuudet
muuttuvat ja muutos on ratkaiseva
ympäristölaatunormirajan
ylittymiseen/alittumiseen.
Vaikutukset näkyvät pitkälle vesistöreitillä. Vaikutus muuttaa selvästi pintaveden käyttömahdollisuuksia.

Suuri
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4.

VESIELIÖSTÖ JA KALASTO
Kuva 4-1. Vesieliöstö ja kalasto, vaikutuskohteen herkkyystaso.

Vähäinen
Vaikutusalueella esiintyvät vesieliöstöön kuuluvat lajit ovat Suomen, EU:n ja kansainvälisellä
(IUCN:n) tasolla luokittelemattomia tai suojelemattomia tai elinvoimaiseksi määriteltyjä (LC). Vesieliöstö ei ole erityisen herkkä
muutoksille.
Vesialue ei ole luonnontilainen ja
ihmisen vaikutus on selvä ja näkyvä. Vaikutusalueella ei ole arvokkaita kohteita (mm. luonnonsuojelualueet).
Hankkeen alapuolisella jokiosuudella ei esiinny uhanalaisia kalalajeja. Alueella harjoitetaan vapaaajankalastusta vain vähän, eikä
ollenkaan kaupallista kalastusta.

Kohtalainen
Vaikutusalueella esiintyy silmälläpidettäviä vesieliöstöön kuuluvia
lajeja (NT).
Alue on osin luonnontilaista, eikä
korvaavaa vastaavaa aluetta ole
paikallisesti olemassa tai suojeltavissa. Vaikutusalueella on arvokkaita kohteita (mm. luonnonsuojelualueet).
Hankkeen alapuolisella jokiosuudella esiintyy uhanalaisia kalalajeja, mutta luontainen lisääntyminen on vain satunnaista ihmistoiminnasta johtuen. Alueella harjoitetaan jonkin verran vapaa-ajankalastusta ja satunnaisesti myös
kaupallista kalastusta.

Suuri
Vaikutusalueella on useita erityisesti
suojeltavia
vesieliöstöön
kuuluvia lajeja (EN, CR, VU), jotka
ovat herkkiä muutoksille ympäristössä. Alueella on luonnonsuojelulain tai vesilain tai Natura-arvioinnin EU-direktiivien perusteella
useita suojeltuja vesieliöstöön
kuuluvia lajeja tai vesiluontotyyppejä. Alue on luonnontilaista ja ilman merkittävää ihmisen vaikutusta. Korvaavaa vastaavaa aluetta ei ole olemassa tai suojeltavissa.
Alue on tärkeä vuollejokisimpukan
elinalue.
Hankkeen alapuolisella jokiosuudella esiintyy uhanalaisen kalalajin populaatio.
Alueella harjoitetaan sekä vapaaajankalastusta että kaupallista kalastusta. Lajin luontaiset lisääntymisalueet ja kalantuotanto on luokiteltu kansallisella tasolla erittäin
arvokkaiksi.

Kuva 4-2. Vesieliöstöön ja kalastoon kohdistuvien vaikutusten suuruusluokka.

Pieni
Hankkeen kielteiset vaikutukset
kohdistuvat tavanomaisiin vesieliöstöön kuuluviin lajeihin tai
niiden elinympäristöihin. Elinympäristöjen yhtenäisyyteen ja pirstoutumiseen kohdistuva vaikutus
on pieni.
Haitta-aineiden pitoisuudet alittavat pääsääntöisesti vesieliöstön ja
kalaston hyvinvoinnille asetetut
raja-arvot.
Vaikutuksen kesto on lyhytaikainen ja vaikutukset ovat palautuvia. Haitta vesieliöstölle ja kalantuotannolle on matalalla tasolla.
Vapaa-ajankalastusmahdollisuudet heikkenevät rajatulla alueella.

Keskisuuri
Hanke aiheuttaa kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia huomionarvoisiin luonnonarvoihin. Hankkeen
kielteiset vaikutukset kohdistuvat
pääosin tavanomaisiin vesieliöstöön kuuluviin lajeihin tai niiden
elinympäristöihin. Elinympäristöjen yhtenäisyyteen ja pirstoutumiseen kohdistuva vaikutus on kohtalainen.
Haitallisten aineiden pitoisuudet
nousevat vesieliöstön ja kalaston
hyvinvoinnille asetetuille raja-arvoille ja ajoittain ylittävät ne.
Vaikutukset
ovat
väliaikaisia,
mutta haittaavat vesieliöstöä ja
kalantuotantoa.
Vapaa-ajankalastusmahdollisuudet heikkenevät paikallisella tasolla.

Pieni

Keskisuuri

Suuri
Hanke aiheuttaa suuria kielteisiä
vaikutuksia uhanalaisiin ja/tai
suojeltuihin vesiluontotyyppeihin
ja vaikutukset vesieliöstöön ja kalastoon ovat merkittäviä. Elinympäristöjen yhtenäisyyteen ja pirstoutumiseen kohdistuva vaikutus
on merkittävä.
Haitallisten aineiden pitoisuudet
nousevat selvästi vesieliöstön ja
kalaston hyvinvoinnille asetettujen raja-arvojen yläpuolelle.
Vaikutus on pitkäaikainen ja pysyvä ja tuhoaa palautumattomasti
tärkeän vesieliöstön/kalojen lisääntymisalueen.
Kaupalliselle ja vapaa-ajankalastukselle valtakunnallisesti tärkeät
kalastusalueet menetetään.
Suuri
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5.

KASVILLISUUS, ELÄIMISTÖ JA LUONNONSUOJELU
Taulukko 5-1. Kasvillisuus, eläimistö ja luonnonsuojelu, vaikutuskohteen herkkyystaso.

Vähäinen
Suomen/EU:n tasolla luokittelemattomat ja suojelemattomat lajit
ja luontotyypit;

Kohtalainen
Suomen ympäristöhallinnon alueellinen uhanalaisuusarviointi;
Rauhoitetut lajit;

Suuri
Luonnonsuojelulaki;
EU:n direktiivit, lajit ja luontotyypit;

IUCN:n tasolla suojelemattomat
ja luokittelemattomat lajit;

Silmälläpidettävät luontotyypit ja
lajit (NT);

Uhanalaiset lajit ja luontotyypit
(EN, CR, VU);

IUCN:n elinvoimaisiksi (LC) luokittelemat lajit, Suomessa elinvoimaisiksi määritellyt luontotyypit
(LC).

Lintudirektiivin liitteen I lajit.

Erityisesti suojeltavat lajit.

Suunniteltuun toimintaan herkkiä
eläinlajeja esiintyy hankkeen vaikutuspiirissä pesimäaikana säännöllisesti, mutta esiintyminen on
kuitenkin seudullisesti ajateltuna
tavanomaista.

Vesilailla suojellut luonnontilaiset
kohteet;

Metsälailla suojellut kohteet.
Suunnitellun toimintaan herkkiä
eläinlajeja esiintyy hankkeen vaikutuspiirissä ei lainkaan, vähän tai
epäsäännöllisesti.

Suunniteltuun toimintaan herkkiä
eläinlajeja esiintyy hankkeen vaikutuspiirissä tavallista runsaammin.
Hankkeen vaikutuspiirissä on Natura-alue tai IBA/FINIBA-alue

Taulukko 5-2. Kasvillisuuteen, eläimistöön ja luonnonsuojelualueisiin kohdistuvien vaikutusten suuruusluokka.

Pieni
Hankkeen toiminnot eivät aiheuta
positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia tai vaikutukset kohdistuvat
tavanomaisiin lajeihin tai niiden
elinympäristöille.

Keskisuuri
Hankkeen aiheuttamat myönteiset
tai kielteiset vaikutukset kohtalaisia huomionarvoisille lajeille, niiden elinympäristöille tai luontotyypille.

Vaikutukset kohdistuvat pieneen
osaan lajin kokonaispopulaatiosta.

Kunnan tai maakunnan tasolla
harvinaisen lajin esiintymän menettäminen.

Alueellisella, maakunnallisella ja
valtakunnallisella tasolla yleisten
lajien tai elinympäristöjen menettäminen. Luontotyyppien menetys on palautuvaa tai palautumatonta. Menetystä voidaan lieventää.

Pieni

Vaikutukset eivät kohdistu suureen osaan lajin kokonaispopulaatiosta.
Luontotyyppien, elinympäristöjen
tai lajien menetys on osittain palautumatonta tai elinympäristöt
muuttuvat huomattavasti, mutta
muutokset ovat kuitenkin palautuvia pitemmällä aikavälillä.
Keskisuuri

Suuri
Hankkeen aiheuttamat vaikutukset merkittäviä huomionarvoisille
lajeille, niiden elinympäristöille tai
luontotyypille.
Lajisto muuttuu selvästi ja/tai
hanke heikentää merkittävästi
huomionarvoisien lajien elinympäristöä.
Vaikutukset kohdistuvat suureen
osaan lajin kokonaispopulaatiosta.
Alueellisella, maakunnallisella ja
valtakunnallisella tasolla harvalukuisen lajin esiintymän menettäminen. Luontotyyppien, elinympäristöjen tai lajien menetys on palautumatonta ja pysyvää.
Suuri
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6.

LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMINEN
Taulukko 6-1. Luonnonvarojen hyödyntäminen, vaikutuskohteen herkkyystaso.

Vähäinen
Alueella on käytettävissä runsaasti maa- ja viherrakentamisessa hyödynnettäviä materiaaleja.

Kohtalainen
Alueella on käytettävissä kohtalaisesti maa- ja viherrakentamisessa
hyödynnettäviä materiaaleja.

Suuri
Alueella ei ole merkittäviä maatai viherrakentamisessa hyödynnettäviä materiaaleja.

Taulukko 6-2. Luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvien vaikutusten suuruusluokka.

7.

Pieni
Hanke vaikuttaa luonnonvaroihin
tai luonnonvarojen käyttöön vähän.

Keskisuuri
Hanke vaikuttaa luonnonvaroihin
tai luonnonvarojen käyttöön kohtalaisesti.

Suuri
Hanke vaikuttaa luonnonvaroihin
tai luonnonvarojen käyttöön merkittävästi.

Toiminta käyttää tai korvaa vähäisen määrän muita luonnonvaroja.

Toiminta käyttää tai korvaa kohtalaisen määrän luonnonvaroja.

Toiminta käyttää tai korvaa merkittävän määrän luonnonvaroja.

Pieni

Keskisuuri

Suuri

YHDYSKUNTARAKENNE JA MAANKÄYTTÖ
Taulukko 7-1. Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö, vaikutuskohteen herkkyystason arvioinnin kriteerit.

Vähäinen
Kohtalainen
Suunnitteilla olevat toiminnot ovat Suunnittelualueella ei ole voimassa
olevaa kaavaa tai suunnitteilla olevoimassa oleva kaavan mukaiset.
vat toiminnot eivät ole osin tai koTyypillinen kohde
konaisuudessaan voimassa tai viLiikenne- ja teollisuusympäristöt
reillä olevan kaavan mukaiset.
tms. itse häiriötä aiheuttavien toimintojen alueet, joilla ei ole mer- Tyypillinen kohde
kittävässä määrin asutusta, virkis- Ennestään rakennetut alueet, joityskäyttöä tai muita häiriöille herk- den asukasmäärä on vähäinen; enkiä toimintoja.
nestään rakentamattomat alueet,
joilla ennestään on jonkin verran
melu- tai muita häiriöitä; alueet,
jolla virkistysalueita on runsaasti
ja/tai virkistysreitit helposti korvattavissa toisilla.

Suuri
Suunnittelualueelle on osoitettu
voimassa olevassa kaavassa muuta
häiriintyvää maankäyttöä, kuten
asutusta tai virkistystä. Alueelle on
osoitettu valtakunnallisesti tai seudullisesti arvokas alue tai kohde.
Tyypillinen kohde
Asuinalueet, niiden välittömät lähiympäristöt, luontokohteet sekä
lähivirkistysalueet ja muut viherverkoston kohteet, joiden riittävyys
käyttäjämääriin suhteutettuna on
heikko. Alueilla on käyttäjämäärään nähden niukasti virkistysalueita tai muutoin heikot mahdollisuudet osoittaa korvaavia virkistysreittejä ja -alueita.

Taulukko 7-2. Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten suuruusluokka.

Pieni
Hanke on suunnitellun maankäytön mukaista. Hanke voi hieman
heikentää tai parantaa alueen
maankäyttöä.
Hanke ei estä ympäröivän alueen
suunnitellun maankäytön mukaista rakentamista ja toimintaa,
eli hankealueen ulkopuolella olevan alueen maankäyttö ei muutu.

Pieni

Keskisuuri
Suunniteltu toiminta edellyttää
alueen kaavoittamista tai kaavamuutosta. Alueen nykyinen toiminta tai kaavoitettu toiminta on
teollisuus, energiantuotanto tai
palvelutoimintaa tukeva. Kaavamuutos parantaa tai heikentää
kohtalaisesti alueen maankäyttöä.
Vaikutukset ulottuvat hankealueen ulkopuolisille alueille ja voivat
edistää tai vaikeuttaa niiden suunniteltua maankäyttöä. Vaikutus
voi olla pitkäaikainen.
Keskisuuri

Suuri
Suunniteltu toiminta edellyttää
suuria muutoksia nykyiseen kaavaan tai kaava poikkeaa selvästi
alueen nykyisestä toiminnasta.
Hanke voi parantaa huomattavasti
alueen kaavoitusedellytyksiä.
Vaikutukset suuria tai laajalle
alalle ulottuvia ja edistävät tai estävät hankealueen ulkopuolisten
alueiden suunnitellun maankäytön. Vaikutus on pysyvä.

Suuri
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8.

MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ
Taulukko 8-1. Maisema ja kulttuuriympäristö, vaikutuskohteen herkkyystaso.

Vähäinen
Ajallisesti tai tyylillisesti epäyhtenäisinä rakentuneet aluekokonaisuudet sekä kohteet, joissa on ennestään maisemavaurioita tai häiriöitä, esim. teollisuustoimintaa tai
suuret liikennemäärät.

Kohtalainen
Aiemmin muutoksille altistuneet
maisema- tai kulttuurihistorialliset
kohteet tai pirstaloituneet virkistysalueet. Rakentuneet aluekokonaisuudet sekä kohteet, joissa teollisuustoimintaa tai suuret liikenEi mainittavia maisemakohteita, nemäärät.
näkymiä tai historiallisia arvoja.
Ei merkittäväksi luokiteltavia maisemakohteita, näkymiä tai historiallisia arvoja.

Suuri
Maisemaltaan ja/tai käyttötarkoituksiltaan alkuperäisinä tai lähes
alkuperäisinä säilyneet maisematai kulttuurihistorialliset kohteet tai
aluekokonaisuudet sekä yhtenäiset
viher- ja virkistysalueet.
Kohteet, joissa on merkittäväksi
luokiteltavia maisemakohteita, näkymiä tai historiallisia arvoja.

Taulukko 8-2. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten suuruusluokka.

Pieni
Muutos näkyy vain välittömään lähiympäristöön eikä vaikuta maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden
säilymisen mahdollisuuksia heikentävästi.
Muutos on joko kestoltaan lyhytaikainen (≤ vuosi), keskipitkä (1–5
vuotta) tai pitkäkestoisena (>5
vuotta) koettavissa vaikutuksiltaan
neutraalina tai myönteisenä.
Pieni

9.

Keskisuuri
Muutos näkyy välitöntä lähiympäristöä laajemmin, mutta ei vaikuta
maiseman tai kulttuuriympäristön
kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilymiseen.

Suuri
Muutos näkyy maisemassa laajalle
alueelle tai vaikuttaa muutoin oleellisella tavalla maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden
ominaispiirteiden säilymiseen.

Muutos on joko kestoltaan pysyvä
tai pitkäaikainen (>5 vuotta),
mutta lievennettävissä niin, että
se koetaan vaikutuksiltaan neutraalina tai myönteisenä.

Muutos on joko kestoltaan pysyvä
tai pitkäaikainen (>5 vuotta). Muutos koetaan suurella todennäköisyydellä lieventämiskeinoista huolimatta kielteisenä.

Keskisuuri

Suuri

ELINKEINOELÄMÄ JA PALVELUT
Taulukko 9-1. Elinkeinoelämä, vaikutuskohteen herkkyystaso.

Vähäinen
Kohtalainen
Kunnan talousrakenne on moni- Kunnan talousrakenne on melko
puolinen ja tulot ovat kasvussa.
monipuolinen ja tulot ovat lievässä
Väestö on kasvussa, palvelut ovat kasvussa.

Suuri
Kunnan talousrakenne ei ole kovin
monipuolinen ja kunnan tulot ovat
laskussa.

monipuoliset ja liikenneverkko on Väestö on lievässä kasvussa, palvelut ovat kohtalaisen monipuoliset
kehittynyt.
Työttömyysaste on alhainen ja uu- ja liikenneverkko suhteellisen kehittynyt.
sien yritysten määrä kasvaa.

Väestö vähenee, palvelutarjonta on
rajallinen ja liikenneverkon tila
heikko.

Työttömyysaste on korkea ja toiTyöttömyysaste
on
melko
alhainen
mintansa lopettaneiden yritysten
Alueen elinkeinot eivät ole herkkiä
ympäristöhäiriöille (melu, pöly, ja uusia yrityksiä perustetaan jon- määrä kasvaa.
kin verran.
haju, liikenne).
Alueen elinkeinot ovat erittäin
Alueen elinkeinot ovat jossain mää- herkkiä ympäristöhäiriöille (melu,
rin
herkkiä
ympäristöhäiriöille pöly, haju, liikenne).
(melu, pöly, haju, liikenne).
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Taulukko 9-2. Elinkeinoelämään kohdistuvien vaikutusten suuruusluokka.

10.

Pieni
Keskisuuri
Muutokset nykyiseen toimintaan Hanke tuo alueelle uutta toimintaa
ovat vähäisiä, suppealla alueella tai ja edistää jonkin verran yritysten
lyhytaikaisia.
nykyistä toimintaa / Hanke voi
nykyistä
toimintaa,
Muutokset vastaavat vähäisesti elin- muuttaa
mutta
ei
estä
sitä.
keinoelämän esiin tuomiin tarpeisiin

Suuri
Hanke tuo alueelle paljon uutta toimintaa ja edistää yritysten nykyistä
toimintaa / Hanke haittaa huomattavasti nykyistä toimintaa tai estää
sen.

/ Muutokset herättävät elinkeinoelä- Muutokset ovat kohtalaisella alumässä vähäisesti ristiriitoja tai huo- eella tai melko pitkäkestoisia.
lia.
Muutokset vastaavat jossain määrin elinkeinoelämän esiin tuomiin
tarpeisiin / Muutokset aiheuttavat
elinkeinoelämässä jonkin verran
ristiriitoja tai huolia.

Muutokset ovat erittäin laaja-alaisia
tai pysyviä, palautumattomia.

Pieni

Suuri

Keskisuuri

Muutokset hyvin elinkeinoelämän
esiin tuomiin tarpeisiin / Muutokset
aiheuttavat elinkeinoelämässä erittäin paljon ristiriitoja tai huolia.

LIIKENNE
Taulukko 10-1. Liikenne, vaikutuskohteen herkkyystaso.

Vähäinen
Paljon raskasta liikennettä synnyttävää toimintaa, suuret liikennemäärät.

Kohtalainen
Vähän raskasta liikennettä synnyttävää toimintaa, kohtalaiset liikennemäärät.

Suuri
Ei raskasta liikennettä synnyttävää toimintaa, nykyiset liikennemäärät vähäisiä.

Ei herkkiä häiriintyviä kohteita,
kuten kouluja, päiväkoteja ja
loma-asuntoja.

Jonkin verran häiriintyviä kohteita, kuten kouluja, päiväkoteja
ja loma-asuntoja.

Runsaasti
herkkiä
häiriintyviä
kohteita, kuten kouluja, päiväkoteja ja loma-asuntoja.

Alueen tieverkko on suunniteltu
suurelle liikennemäärälle.

Alueen tieverkko toimiva, mutta
ajoittain ruuhkaa.

Alueen tieverkko ei ole suunniteltu
raskaalle liikenteelle tai on ruuhkainen.

Taulukko 10-2. Liikenteeseen kohdistuvien vaikutusten suuruusluokka.

Pieni
Vaikutuksen kesto on lyhytaikainen. Liikennemäärien muutos on
vähäistä ja aiheuttaa vain vähäisessä määrin tai ei lainkaan haitallisia/myönteisiä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen, liikenteen
sujuvuuteen ja jalankulun ja pyöräilyn olosuhteisiin.

Keskisuuri
Vaikutuksen kesto on pitkäaikainen. Liikennemäärien muutos on
kohtalaista ja heikentää/parantaa
lähialueilla liikenteen sujuvuutta,
liikenneturvallisuutta ja jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita.

Suuri
Vaikutuksen kesto on pysyvä. Liikennemäärien muutos on suurta
ja vähentää/parantaa merkittävästi laajalla alueella liikenteen
sujuvuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita ja liikenneturvallisuutta.

Pieni

Keskisuuri

Suuri
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11.

MELU
Taulukko 11-1. Melu, vaikutuskohteen herkkyystason määrittäminen.

Vähäinen
Asutuskeskus tai -alue, jossa mahdollisesti teollisuustoimintaa, suuret liikennemäärät ja korkea taustamelutaso. Ei herkkiä häiriintyviä
kohteita, esimerkiksi asuntoja,
kouluja ja päiväkoteja.

Kohtalainen
Asutuskeskus tai -alue, jossa vähän teollista toimintaa, kohtalaiset
liikennemäärät ja kohtalainen taustamelutaso. Jonkin verran häiriintyviä kohteita, esimerkiksi asuntoja, kouluja ja päiväkoteja.

Suuri
Asutuskeskus tai -alue, jossa ei teollista toimintaa, pienet liikennemäärät ja alhainen taustamelutaso. Runsaasti herkkiä häiriintyviä
kohteita, esimerkiksi asuntoja,
kouluja ja päiväkoteja.

Taulukko 11-2. Meluvaikutusten suuruuden määrittäminen.

Pieni
Keskisuuri
Suuri
Toiminta voi vähentää hieman alu- Toiminta voi vähentää alueen ny- Toiminta voi vähentää selvästi alueen nykyistä melutasoa.
kyistä melutasoa.
een melutasoa (alle ohjearvojen).

12.

Toiminnan aiheuttamat melutasot
alhaisia (selvästi alle ohjearvojen
lähimmissä häiriintyvissä kohteissa
tai meluvaikutukset lyhytaikaisia).

Toiminnan aiheuttamat melutasot
kohtalaisia (melu ohjearvojen tasoa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa), tai melutaso lisääntyy selvästi nykyisestä. Meluvaikutus keskipitkä (kuukausia).

Toiminnan aiheuttamat melutasot
korkeita (ylittävät ohjearvot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ilman lieventämistoimia). Vaikutusten kesto on laitoksen elinkaareen
mittainen.

Pieni

Keskisuuri

Suuri

TÄRINÄ
Taulukko 12-1. Tärinä, vaikutuskohteen herkkyystason määrittäminen.

Vähäinen
Vaikutusalueella ei ole tärinälle
herkkiä rakennuksia tai rakenteita,
herkkiä laitteistoja tai asuinrakennuksia. Rakennukset ja rakenteet
on perustettu kovalle kalliolle. Rakennukset ovat etäällä louhintakohteesta.

Kohtalainen
Vaikutusalueella on joitakin herkkiä kohteita, kuten rakennuksia tai
rakenteita, herkkiä laitteistoja tai
asuinrakennuksia. Alueella on kohtalainen taustatärinätaso.

Suuri
Vaikutusalueella on tärinälle herkkiä rakennuksia tai rakenteita,
herkkiä laitteistoja tai asuinrakennuksia. Rakennukset on perustettu
koheesiomaalle tai kitkamaalle.
Rakennukset ovat melko lähellä
louhintakohdetta. Louhintatoiminta tuo raskasta liikennettä alueelle, jolla sitä ei aiemmin ole
säännöllisesti liikkunut.

Taulukko 12-2. Tärinävaikutusten suuruuden määrittäminen.

Pieni

Keskisuuri

Suuri

Ihmiset havaitsevat lisääntyneen
tärinän, mutta se ei ole yleensä
häiritsevää.

Lisääntynyt tärinä aiheuttaa häiriötä suurelle osalle vaikutusalueen asukkaista.

Lisääntynyt tärinä aiheuttaa rakenteellisia vaurioita vaikutusalueen rakennuksissa ja rakenteissa.

Pieni

Keskisuuri

Suuri
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13.

ILMANLAATU JA ILMASTO

13.1

Ilmanlaatu
Taulukko 13-1. Ilmanlaatu, vaikutusalueen herkkyystason määrittäminen

Vähäinen
Vaikutusalueella on vähän asutusta tai herkkiä kohteita, kuten
kouluja. Ilmanlaatu on tyydyttävä tai huonompi.
Alueella on muita päästölähteitä,
kuten voimaloita, teollisuutta tai
vilkkaita liikenneväyliä.

Kohtalainen
Vaikutusalueella on asutusalueita
ja herkkiä kohteita kuten kouluja.
Vaikutusalueella on vähän muita
päästölähteitä ja ilmanlaatu on
pääosin hyvä.

Suuri
Vaikutusalueella on tiivistä asutusta ja useita herkkiä kohteita,
kuten kouluja ja päiväkoteja. Vaikutusalueella on suojelualueita,
jotka ovat herkkiä ilmapäästöille.
Vaikutusalueella ei ole muuta
päästöjä aiheuttavaa toimintaa ja
ilmanlaatu on pääosin erinomainen.

Taulukko 13-2. Ilmanlaatuun vaikuttavien tekijöiden suuruuden määrittäminen

13.2

Pieni
Pitoisuudet vähenevät hieman ympäristössä, mutta vaikutus hankealueen ulkopuolella on lyhytaikainen.

Keskisuuri
Pitoisuudet vähenevät ympäristössä ja vaikuttavat myös hankealueen ulkopuolelle. Vaikutus usein
toistuva.

Suuri
Pitoisuudet vähenevät selvästi hankealueen ulkopuolella ja ulottuvat
myös herkille alueille. Vaikutus on
pysyvä.

Pitoisuudet kasvavat hieman ympäristössä, mutta vaikutus hankealueen ulkopuolella jää lyhyt aikaiseksi.

Pitoisuudet kasvavat ympäristössä Pitoisuudet kasvavat selvästi ja
ja vaikuttavat myös hankealueen vaikutukset ulottuvat herkille aluulkopuolella. Vaikutus on usein eille. Vaikutus on pysyvä.
toistuva.

Pieni

Keskisuuri

Suuri

Ilmasto
Taulukko 13-3. Ilmastovaikutuksen suuruuden määrittäminen.

Pieni
Hankkeen hiilidioksiditase on positiivinen tai negatiivinen.

Keskisuuri
Hankkeen hiilidioksiditase on alueellisesti selvästi positiivinen tai
negatiivinen.

Suuri
Hankkeen hiilidioksiditase on Suomen mittakaavassa selvästi positiivinen tai negatiivinen.

Pieni

Keskisuuri

Suuri
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14.

IHMISTEN ELINOLOT JA VIIHTYVYYS
Taulukko 14-1. Sosiaaliset vaikutukset, vaikutuskohteen herkkyystason arvioinnissa käytetyt kriteerit.

Vähäinen
Ei potentiaalisia haitankärsijöitä.
Vaikutusalueella on vähän tai ei
lainkaan asutusta tai herkkiä häiriintyviä kohteita (koulu, päiväkoti).

Kohtalainen
Suuri
Jonkin verran potentiaalisia haitan- Paljon potentiaalisia haitankärsikärsijöitä ja häiriintyviä kohteita.
jöitä ja runsaasti häiriintyviä kohAlueella on jonkin verran harras- teita ja tiivistä asutusta.

tus- ja virkistyskäyttöarvoa ja se Alueella on merkittävä harrastusliittyy tiiviisti viherverkkoon.
ja virkistyskäyttöarvo ja se on
Paljon kaupunkimaisia toimintoja Alueella on vähän ympäristöhäiri- olennainen osa viherverkkoa tai arsekä
ympäristöhäiriöitä
(melu, öitä (melu, pöly, haju, liikenne) ai- vokkaita luontoalueita.
pöly, haju, liikenne) aiheuttavia heuttavia toimintoja. Alueella on Kyseessä on rauhallinen, pitkään
toimintoja.
jonkin verran kaupunkimaisia toi- muuttumattomana säilynyt ympäAlueella ei ole harrastus- tai virkistyskäyttöarvoa eikä se ole olennainen osa viherverkkoa tai luontoalueita.

mintoja ja muutoksia ympäristössä ristö, jossa ei ole lainkaan ympäristapahtuu ajoittain.
töhäiriöitä (melu, pöly, haju, liiAlueen/yhteisön sopeutumiskyky kenne) aiheuttavia toimintoja, tai
on kohtuullinen. Hankkeella ei ole häiriöitä on jo nykyisin niin runAlueen muutostila on jatkuva ja yh- merkittävästi ristiriitaisia intressejä saasti, ettei alueen kantokyky
teisön sopeutumiskyky suuri. Alu- muun elinkeinoelämän kanssa. kestä lisärasitusta.
eella ei ole erityisiä kulttuurisia, Hanke herättää jonkin verran risti- Yhteisön
sopeutumiskyky
on
maisemallisia tai elinkeinoelämälle riitoja tai huolia.
heikko. Alueella on ainutkertaisia
välttämättömiä ominaisuuksia eikä
kulttuurisia, maisemallisia tai elinhankkeella ole ristiriitaisia intreskeinoelämälle välttämättömiä omisejä
muun
elinkeinoelämän
naisuuksia ja hankkeella on muun
kanssa. Hanke ei herätä ristiriitoja
elinkeinoelämän kanssa ristiriitaisia intressejä. Hanke herättää paltai huolia.
jon ristiriitoja ja yleistä huolta.
Taulukko 14-2. Sosiaalisten vaikutusten suuruuden määrittäminen

Pieni
Vaikutukset asuin- ja elinympäristössä ovat vähäisiä, suppealla alueella ja lyhytaikaisia. Muutos ei ole
pysyvä, vaan tilanne palautuu ennalleen, kun vaikutus lakkaa.
Muutokset eivät vaikuta totuttuihin
tapoihin tai toimintoihin, eivätkä lisää yhteisöllisyyttä tai vähennä
eriarvoistumista.

Keskisuuri
Vaikutukset asuin- ja elinympäristössä ovat keskisuuria ja kohtalaisella alueella. Ne saattavat aiheuttaa pitkäkestoisiakin muutoksia,
mutta eivät uhkaa/tuota yleistä
vakautta.
Vaikutus on osin palautuva tai
ajoittainen.
Muutokset vaikuttavat totuttuihin
toimintoihin jonkin verran ja aiheuttavat jonkin verran estevaikutusta.

Suuri
Vaikutukset asuin- ja elinympäristössä ovat suuria, laaja-alaisia
ja pitkäaikaisia tai pysyviä.
Muutokset estävät totuttuja toimintoja, aiheuttavat estevaikutusta tai tuovat alueelle esim. kokonaan uutta palvelutoimintaa
Muutokset vähentävät tai lisäävät
yhteisöllisyyttä tai aiheuttavat
eriarvoistumista selvästi.

Muutokset voivat vähentää tai lisätä yhteisöllisyyttä jonkin verran
tai aiheuttaa vähäistä eriarvoistumista.
Pieni

Keskisuuri

Suuri
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15.

TERVEYSVAIKUTUKSET
Taulukko 15-1. Terveysvaikutukset, vaikutuskohteen herkkyystason arvioinnissa käytetyt kriteerit.

Vähäinen
Alueella on vain vähän potentiaalisia haitankärsijöitä. Lähellä on vähän tai ei lainkaan herkästi oirehtivia (koulu, päiväkoti, palvelutalo,
sairaala). Alueella paljon ympäristöriskejä (päästöt, melu, pöly,
haju). Ympäristön muutostila on
jatkuva. Alueen sopeutumiskyky
on suuri.

Kohtalainen
Alueella on potentiaalisia haitankärsijöitä jonkin verran. Jonkin
verran herkästi oirehtivia (koulu,
päiväkoti, palvelutalo, sairaala).
Alueella jonkin verran ympäristöriskejä (päästöt, melu, pöly, haju).
Muutoksia ympäristössä ajoittain,
alueen sopeutumiskyky on melko
suuri.

Suuri
Alueella on paljon potentiaalisia
haitankärsijöitä. Paljon herkästi oirehtivia (koulu, päiväkoti, palvelutalo, sairaala). Merkittävä harrastus- tai virkistyskäyttöarvo, olennainen merkitys osana viherverkkoa tai arvokkaita luontoalueita,
korvaavia alueita ei ole. Alueella ei
ole
ympäristöriskejä
(päästöt,
melu, pöly, haju) tai riskejä on jo
nykyisin niin runsaasti, ettei väestö
kestä enää lisärasitusta. Rauhallinen, pitkään muuttumattomana
säilynyt ympäristö. Alueen sopeutumiskyky on vähäinen.

Taulukko 15-2. Terveysvaikutusten suuruuden määrittäminen

Pieni
Altistuminen haitoille ei ylitä lyhytaikaisestikaan haitattomaksi arvioitua tasoa (ohjearvot ja suositukset).
Vaikutusalueen ihmisten oireet pahenevat tai niiden esiintyminen lisääntyy vähäisesti.
Pieni

Keskisuuri
Altistuminen haitoille voi ylittää
välillä ja lyhytaikaisesti haitattomaksi arvioidun tason, muttei suoranaisesti heikennä elinympäristön
terveellisyyttä.

Suuri
Altistuminen haitoille ylittää selvästi haitattomaksi arvioidun tason ja elinympäristön terveellisyys heikkenee huomattavasti.

Vaikutusalueen ihmisten oireet pahenevat tai niiden esiintyminen lisääntyy jonkin verran.

Vaikutusalueella esiintyneet oireet pahenevat hälyttävästi ja
niitä esiintyy lähes kaikilla. Alueella ei ole terveellistä asua.

Keskisuuri

Suuri
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Johdanto
Suursimpukoiden esiintymistä selvitettiin Vihdin Lepsämänjoella. Työ liittyy Circulation Oy:n bioterminaalin
ja hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman ympäristövaikutusten arviointiin.
YVA-ohjelman mukaan hankealueella muodostuvat hulevedet tullaan johtamaan viemäreiden kautta
tasausaltaisiin, josta ne johdetaan edelleen Lepsämänjokeen. YVA-prosessissa tarkasteltavasta toiminnasta
ei aiheudu suoria jätevesipäästöjä vesistöön. Pintavesiin voi kuitenkin aiheutua kuormitusta hulevesien
mukana.
Lepsämänjoki kuuluu Vantaanjoen valuma-alueeseen. Vantaanjoessa elää yksi Suomen suurimmista
vuollejokisimpukkapopulaatioista (Valovirta 2008). Vuollejokisimpukka kuuluu luontodirektiivin IV (a)
lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen häiritseminen ja heikentäminen on kielletty. Kansallisella
tasolla laji on rauhoitettu luonnonsuojelulain (1096/1996) nojalla. Lepsämänjoki yhtyy Vantaanjokeen, joten
vuollejokisimpukoiden esiintyminen hankealueella oli perusteltua selvittää lajin suotuisan suojelutason
säilyttämiseksi.
Simpukoiden kartoitustyön Alleco Oy:ltä tilasi Ramboll Oy/Sanna Sopanen. Kartoituksen toteuttivat
tutkimussukeltajat Juha Syväranta ja Pauliina Saarman. Vuollejokisimpukoiden käsittelyyn tarvitaan lupa lajin
rauhoitusmääräyksistä poikkeamiseen. Tähän tutkimukseen on myönnetty lupa Alleco Oy:lle päätöksellä
UUDELY/4519/2018.

Tutkimusalue ja menetelmät
Simpukoiden esiintymistä tutkittiin suunnitellun bioterminaalin sijaintipaikasta aina Vantaanjoen
liittymäkohtaan (kuva 1). Tutkittavan alueen pituus oli noin 12 000 jokimetriä. Kartoitus toteutettiin
toukokuussa 2018 paineilmalaitteilla sukeltamalla ja pintasukeltamalla.
Vuollejokisimpukoita etsittiin alueilta, jotka täyttävät lajin elinympäristövaatimukset. Vuollejokisimpukka
vaatii virtaavaa vettä, joten kartoitukset keskitettiin etenkin paikkoihin, joissa virtaus oli havaittavissa.
Kartoitus toteutettiin joensuuntaisina tutkimuslinjoina. Menetelmä poikkeaa joen poikki tehtävistä
tutkimuslinjoista, joissa pinta-ala voidaan suhteuttaa koko joen pinta-alaan. Joen keskelle tehdyillä
pitkittäislinjoilla on todennäköisesti enemmän vuollejokisimpukalle potentiaalista elinympäristöä kuin jos
mukaan otetaan myös uoman reunat.
Näkyvyyttä veden alla ei ollut, joten sukeltaja keräsi kaikki tunnustelemalla havaitsemansa simpukat
keruupussiin, jossa simpukat tuotiin pintaan lajintunnistusta varten. Sen jälkeen ne palautettiin takaisin
uomaan. Havaitut simpukkamäärät suhteutettiin tutkittuun pinta-alaan. Pohjan laatu arvioitiin kullakin
sukelluslinjalla, jotta voitiin ottaa kantaa elinympäristön sopivuuteen vuollejokisimpukalle.
Sukellukset aloitettiin tutkimusaluen yläosasta ja numeroitiin sukellusjärjestyksessä. Tutkimusalueen
yläosaan tehtiin kaksi linjaa varsin lähekkäin toisiaan, jotta saatiin käsitys simpukkalajistosta heti
hankealueelta Lepsämänjokeen laskevasta norosta alkaen. Linjojen koordinaatit ja syvyystiedot on ilmoitettu
taulukossa 1.
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Kuva 1. Tutkimusalue. Linjat 1-9 ovat Lepsämänjoen varrella. Linjat 10-11 sijaitsevat osuudella, jossa jokeen
liittyy haara Luhtaanmäessä ja sen nimi muuttuu Luhtaanmäenjoeksi. Circulation Oy:n hankealue sijaitsee
linjan 1 eteläpuolella.
Taulukko 1. Sukelluslinjojen WGS84-koordinaatit, jotka on mitattu linjan alaosasta. Lisäksi on ilmoitettu
pohjan laatu prosentteina sekä linjan pituus ja suurin havaittu syvyys metreinä.
Linja Paikka
Lat
Long
Pohjan laatu %
Linjan
Suurin
pituus m syvyys m
1
Kiiala ylä
60.355537 24.717754 Savi50 sora50
37
1,1
2
Kiiala ala
60.356178 24.719505 Savi70 sora30
55
1,4
3
Lahnuksentien silta 60.361309 24.744652 Savi40 sora30 hiekka20
65
2,0
4
Savi40 kivi10 sora20
2,2
Vanha Myllytie 91
60.358986 24.755510 hiekka10 puu20
27
5
Kivi60 sora30 hiekka5
1,3
Vanhamylly
60.356983 24.754875 puu5
50
6
Hiekka50 sora35 savi5
0,6
Mustakoski
60.343792 24.753263 puu10
38
7
Jokimaa
60.332104 24.763445 Kivi80 sora10 savi10
33
0,9
8
Kurki
60.337162 24.772184 Hiekka30 sora40 savi30
33
0,6
9
Sora30 hiekka25 kivi20
1,5
Kongo
60.342957 24.781450 savi25
48
10
Kivi60 savi25 sora10
0,7
Juholan silta
60.342770 24.809208 hiekka5
30
11 Storängarna
60.344933 24.821405 Savi 30 sora70
27
1,7
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Tulokset
Sukelluslinjoilla havaittiin yhteensä 183 elävää simpukkaa, joista 149 oli uhanalaisia vuollejokisimpukoita
(taulukko 2, kuva 2). Vuollejokisimpukka oli tutkimusalueen yleisin simpukka. Sitä havaittiin kaikilla linjoilla
lukuun ottamatta linjaa 4, jolla ei esiintynyt lainkaan simpukoita. Vuollejokisimpukoiden ohella havaittiin
soukkojokisimpukoita ja kaksi pikkujärvisimpukkaa (taulukko 2).
Vuollejokisimpukoiden linjakohtaiset tiheydet vaihtelivat välillä 0,1-1,5 yksilöä/m2 ,kun ei oteta huomioon
linjaa 4, jolla simpukoita ei havaittu (taulukko 2). Tiheydet olivat keskimäärin melko alhaisia ja simpukat
esiintyivät pääosin yksittäin. Eniten simpukoita havaittiin Mustakosken linjalla 6 ja linjalla 11 lähellä
Vantaanjoen suuta – kummallakin simpukkatiheys oli yli 1 yksilöä neliömetrillä. Linjan 11 simpukat olivat
todellisuudessa vielä laskennallista arvoa tiheämmässä, sillä ne löytyivät muutaman metrin pätkältä 27
metriä pitkällä linjalla. Pinta-alat on laskettu vuollejokisimpukalle potentiaaliselta pohjalta uoman keskeltä.
Sen vuoksi simpukkatiheyttä ei voi sellaisenaan suhteuttaa joen kokonaispinta-alaan.
Virran nopeus tutkimushetkellä vaihteli välillä 0,1-0,4 m/s, linjalla 4 se oli kuitenkin alle 0,1 m/s. Pohjan laatu
koostui etenkin savesta, sorasta ja hiekasta. Kovemman virran paikoissa oli myös kiviä (taulukko 1).
Taulukko 2. Elävien ja kuolleiden simpukoiden lukumäärät kullakin sukelluslinjalla. Kuolleiden yksilöiden
lukumäärä on ilmoitettu suluissa. Unio crassus=vuollejokisimpukka, Unio pictorum=soukkojokisimpukka,
Anodonta anatina=pikkujärvisimpukka. Lisäksi on ilmoitettu laskennallinen vuollejokisimpukoiden tiheys
neliömetrillä.
Linja
Paikka
Unio crassus
Unio pictorum Anodonta
Unio
anatina
crassus/m2
1
Kiiala ylä
3 (5)
(1)
0,1
2
Kiiala ala
22 (29)
(1)
1
0,4
3
Lahnuksentien
4 (9)
silta
(2)
(1)
0,1
4
Vanha Myllytie
91
0,0
5
Vanhamylly
3 (2)
(2)
0,1
6
Mustakoski
56 (13)
23 (1)
1
1,5
7
Jokimaa
3 (1)
0,1
8
Kurki
2 (3)
4 (3)
0,1
9
Kongo
5 (4)
3
0,1
10
Juholan silta
16 (6)
1
0,5
11
Storängarna
35 (10)
1
1,3
yhteensä
149 (82)
32 (10)
2 (1)
0,1
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Kuva 2. Lepsämänjoessa linjalla 10 havaittuja vuollejokisimpukoita.

Tulosten tarkastelu
Lepsämänjoessa elää uhanalaista vuollejokisimpukkaa. Tässä tutkimuksessa kartoitetulla jokijaksolla se on
runsaslukuisin simpukkalaji. Simpukoita havaittiin heti tutkimusalueen yläosasta aina Vantaanjoen
yhtymäkohtaan saakka. Muita Vantaanjoen vuollejokisimpukoista tunnettuja sivuhaaroja ovat muun muassa
Keravanjoki ja Tuusulanjoki (Valovirta 2008, Syväranta ja Leinikki 2015).
Vuollejokisimpukka vaatii elääkseen virtaavaa vettä. Lisäksi pohjan laatu on oltava sellaista, että laji kykenee
kaivautumaan (Ljungberg 2007). Laji esiintyy tyypillisesti etenkin keskellä uomaa, missä virtaus on
voimakkaampaa kuin uoman reunoilla. Myös Lepsämänjoessa vuollejokisimpukat esiintyivät pääosin uoman
keskiosassa, missä on lajille soveltuvaa hiekka- ja sorapohjaa. Joen saviset reunat eivät sovellu yhtä hyvin
lajin elinympäristöksi. Kapeahkossa Lepsämänjoessa lajille suotuisa elinympäristö onkin useilla paikoilla vain
metrin levyinen kaistale keskellä uomaa.
Vuollejokisimpukoita esiintyi koko tutkitulla jokijaksolla niin metsäisillä osuuksilla kuin peltoaukeilla.
Jokijaksoa voikin pitää kokonaisuudessaan lajille soveltuvana elinympäristönä niiltä osin kuin
virtausolosuhteet ja pohjan laatu ovat sopivat. Linjalla 4 virtaus oli selvästi heikompi kuin muilla tutkituilla
paikoilla, eikä siellä havaittu vuollejokisimpukoita. Toisaalta muutamilla nyt tutkituilla koskenniskoilla esiintyi
simpukoita melko harvassa. Kosken niskoilla ja etenkin koskissa on niin kova virtaus ja karkeaa pohjaa, että
ne eivät ole lajin kannalta optimaalisia elinympäristöjä.
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Simpukkatiheydet vaihtelivat välillä 0,1-1,5 yksilöä/m2. Vantaajoen natura-alueen laajassa
simpukkaselvityksessä linjakohtaiset tiheydet vaihtelivat pääosin välillä 0-7 yksilöä/m2, joskin suurin havaittu
tiheys oli peräti 27,5 yksilöä/m2 (Valovirta 2008). Aivan Vantaanjoen tiheyksiä ei tässä tutkimuksessa
havaittu, joskin on huomattava, että havainnot perustuvat selvästi pienempään aineistoon.
Linjojen yhteenlaskettu pituus oli 443 metriä. Tämä on noin 3 % koko matkasta hankealueelta Vantaanjoen
haaraan. Nyt toteutettu tutkimus antaa hyvän yleiskuvan suursimpukoiden yleisyydestä ja runsaudesta
mainitulla jokijaksolla.

Kirjallisuus
Ljungberg, R. 2007. Vuollejokisimpukan elinympäristövaatimukset ja liikkuminen Nummenjoen yläosassa.
Uudenmaan ympäristökeskus, Helsinki. Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 7/2007. 50 s.
Syväranta, J. & Leinikki, J. 2015. Vuollejokisimpukoiden siirto Haarajoella 2015. Alleco Oy raportti 15/2015.
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MELUMALLINNUS

1.

1

JOHDANTO
Circulation Oy suunnittelee Nurmijärven Klaukkalaan bioterminaalia sekä hyötymateriaalin käsittely- ja siirtokuormausasemaa. Ramboll tekee hankkeen ympäristövaikutusten arviointia, johon
liittyen tehdään meluselvitys.
Tässä työssä selvitettiin melumallinnuksella toiminnan aikaista ja rakentamisen aikaista melua
kohteen ympäristössä YVA:n mukaisissa hankevaihtoehdoissa VE1, VE2, VE3, VE4 ja VE5.
Työ on tehty Circulation Oy:n toimeksiannosta. Melumallinnustyöstä on Ramboll Finland Oy:ssä
vastannut projektipäällikkö ins.(AMK) Arttu Ruhanen.

2.

KOHTEEN JA YMPÄRISTÖN KUVAUS
Circulation Oy:n Klaukkalaan suunnittelema bioterminaali ja hyötymateriaalin käsittely- ja siirtokuormausasema sijoittuisi Nurmijärven kunnassa tilalle 543–403-6-217. Suunnitellun kentän itäpuolella kentän välittömässä läheisyydessä on Kivelän luonnonsuojelualue (SL-1), joka luoteiskulmassa on kaksi Uudenmaan ELY-keskuksen vuonna 2009 rajaamaa liito-oravan levähdys- ja
lisääntymispaikkaa. Reilun 700 metrin päässä kohteen länsipuolella sijaitsee Nuuksion kansallispuisto.
Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee Lahnuksen ampumarata. Lähimmät asuintalot kentän
pohjoispuolella sijaitsevat noin 20 metriä tonttien väliseltä rajalta. Kiinteistön rajalta noin 200
metrin päässä lännessä ja noin 300 metrin päässä idässä sijaitsevat seuraavaksi lähimmät asuintalot.

Kuva 1. Kohteen sijainti
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3.

MELUN OHJEARVOT

3.1

Melutason yleiset ohjearvot 993/1992
Valtioneuvosto on antanut melutason yleiset ohjearvot (Valtioneuvoston päätös 993/1992). Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätös ei
koske ampuma- ja moottoriurheiluratojen melua. Päätöstä ei myöskään sovelleta teollisuus-, katu- ja liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Taulukossa 1 on esitetty päivä- ja yöajan ohjearvot ulkona ja sisällä.
Jos melu on impulssimaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatuloksiin lisätään 5 dB ennen
niiden vertaamista ohjearvoihin.
Taulukko 1. Vnp 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot

LAeq, enintään
Ulkona

Päivällä

Yöllä

(07–22)

(22–07)

55 dB

50/45 dB

45 dB

40 dB

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet

35 dB

30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat

35 dB

-

Liike- ja toimistohuoneet

45 dB

-

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden

1)

välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat
alueet
Loma-asumiseen käytettävät alueet3), leirintäalueet ja virkistys-

2)

alueet taajamien ulkopuolella sekä luonnonsuojelualueet
Sisällä

1)

Uusilla alueilla yöohjearvo 45 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa

2)

Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon

havainnointiin yöllä
3)

Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden oh-

jearvoja
LAeq = melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso)

3.2

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen
ympäristönsuojelusta 800/2010
Valtioneuvoston asetuksessa säädetään kiviaineksen louhinnan ja murskauksen ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista silloin, kun toimintaan on oltava ympäristölupa. Asetuksessa on
säädetty mm. vähimmäisetäisyyksistä lähimpiin asuintaloihin, loma-asuntoihin sekä melulle ja
pölylle erityisen herkkiin kohteisiin (sairaalat, päiväkodit, hoito- tai oppilaitokset). Asetuksessa on
myös säädetty, että toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alttiissa kohteissa ylittää VnP
993/1992 säädettyjä ulkomelun ohjearvoja, ts. kivenlouhinnan ja murskauksen osalta nämä ohjearvot ovat raja-arvoja.

4.

MELUMALLINNUS

4.1

Melunlaskentaohjelma ja laskentamallit
Laskennallisissa tarkasteluissa käytettiin SoundPlan 8.0 – melumallinnusohjelmaa. Melun laskentamallina olivat ohjelman sisältämät pohjoismainen teollisuusmelun laskentamalli (General Prediction Method) ja tieliikennemelun laskentamalli (RTN 1996).
Ohjelma on ns. 3D-malli, jossa laskennat suoritetaan kolmiulotteisessa maastoaineistossa. Maastoaineisto sisältää laskenta-alueen maanpinnankorkeustiedot ja rakennukset.
3D-laskentamalli ottaa huomioon etäisyysvaimentumisen, ilman ääniabsorption, maastonmuodot,
esteet, heijastukset sekä maanpinnan absorptio-ominaisuudet. Laskentamallissa on oletuksena
ns. vähän ääntä vaimentavat olosuhteet, eli lievä myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen
päin. Laskentatulosteissa olevat melukäyrät eivät siis esiinny yhtä laajoina samanaikaisesti, vaan
ainoastaan laskentaoletuksen mukaisessa myötätuulitilanteessa.
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Taulukko 2. Laskentaparametrit

Laskentaverkko

laskentapisteiden väli 10 metriä

Laskentakorkeus

2 metriä maanpinnasta

Laskentaetäisyys

3000 metriä laskentapisteestä

Heijastukset/absorptio

-vesistöt absorptiokerroin 0 (kova)
-kentän pinta absorptiokerroin 0,5 (puolikova)
-muut alueet absorptiokerroin 1 (pehmeä)
-rakennukset heijastavia

Heijastusten lukumäärä
Laskettavat meluarvot

3
Päiväajan keskiäänitaso LAeq 7-22, dB
Yöajan keskiäänitaso LAeq 22-7, dB

Teollisuusmelun laskentamallin (General Prediction Method) tarkkuus on laajakaistaista melua säteileville melulähteille alle 500 m laskentaetäisyydellä ±3 dB. Tieliikennemelun laskentamallin
(RTN 1996) tarkkuus on alle 500 metrin etäisyyksillä noin ±2 dB. Lähimpien asuin- ja lomarakennusten kohdalla kokonaislaskentaepävarmuuden arvioidaan olevan noin ±3 dB.
4.2

Laskennan lähtötiedot

4.2.1

Maastomalli

Kiinteistön 543-403-6-217 alueelta korkeusaineisto perustuu Nurmijärven kunnan numeeriseen
pohjakartta-aineistoon (10.4.2015 A.Oksanen, Nurmijärven kunta). Ympäristön korkeusaineistona käytettiin Maanmittauslaitoksen Korkeusmalli 2 m – aineistoa, joka on tuotettu laserkeilausaineistosta. Rakennukset huomioitiin Maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaisesti.
Kenttäalueen tasauksena käytettiin Rambollin laatimien suunnitelmakarttojen (VE1-VE4 12/2018
ja VE5 02/2019) mukaisia tietoja. Kentälle on hankevaihtoehdosta riippuen suunniteltu 1 tai 2
käsittelyhallia, joiden korkeutena käytettiin 10 metriä ja sijoittelu perustuu suunnitelmakuviin.
Suunnitelman mukaisesti alueen reunoille on suunniteltu meluvallia. Rakentamisen aikaisen melun rajoittamiseksi murskausten läheisyyteen tulisi sijoittaa väliaikaisia meluvalleja, joiden sijoittelu käy ilmi raportin liitekuvista.
Mallissa ei ole huomioitu metsäkasvillisuutta melua vaimentavana tekijänä. Metsäkasvillisuus
(puusto yms) voi vaimentaa melua, mikäli kasvillisuusvyöhyke on riittävän korkea ja syvyys on
suuri. Kuitenkin ympäristömeluarvioinneissa pääsääntöisesti kasvillisuuden vaikutusta ei oteta
huomioon, koska vyöhykkeiden pysyvyydestä ei voida olla varmoja (esim. puuston avohakkuut).
4.2.2

Melulähdetiedot

Murskauslaitteistot ovat ns. mobiilimurskaimia, jotka tuodaan alueelle murskaustarpeen mukaan.
Puumurskaimen äänitehotaso perustuu Doppstadt DZ 750 Kombi -laitteen meludokumenttiin
(Dekra 5.8.2005), jossa on otettu huomioon laitteistoon saatavilla oleva melusuojauskoppa. Kiviaineksen murskauslaitoksen melupäästö perustuu Tielaitoksen julkaisun ”Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu” mittaustietoihin (Tielaitos, 1994). Muiden melulähteiden
äänitehotasot on saatu Rambollin tekemistä mittauksista vastaavantyyppisille laitteille. Kiviaineksen käsittelyn pyöräkuormaajan melupäästö on liikuteltavasta materiaalista ja koneen kokoluokasta johtuen tyypillisesti hieman voimakkaampi kuin puun tai betonin käsittelyyn käytettävällä
pyöräkoneella.
Laitteiden oktaavikaistajakaumina käytettiin Rambollin mittaamia keskimääräisiä arvoja taajuusvälillä 31,5- 8000 Hz.
Murskausasemat mallinnettiin toimimaan 100 % koko päiväajan (klo 7-21). Poraus ja rikotus
mallinnettiin 50 % tehollisella käyttöajalla, joka melumittausten mukaan tyypillinen lukema johtuen laitteistojen siirroista ja tyypillisestä työskentelyrytmistä. Puuaineksen käsittelyn pyöräkuormaaja mallinnettiin ympärivuorokautiseksi ja muut pyöräkuormaajat 100 % klo 6-22.
Melulähteiden sijoittelut on esitetty raportin liitteenä olevissa kuvissa.
Kuljetusten osalta käytettiin YVA:n liikennevaikutusarviota varten määritettyjä kuljetusmääriä.
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Taulukko 3. Rakentamisen aikaiset melulähteet mallinnuksessa

Melulähde

Äänitehotaso,

Akustinen

Toiminta-

LWA

korkeus

aika, teholli-

VE1

VE2

VE3

VE4

VE5

nen toimintaaika
Poravaunu

123 dB

1m

klo 7-22, 50 %

x

x

x

Rikotus

122 dB

1m

klo 7-22, 50 %

x

x

x

Kiviainesmurska

120 dB

3m

klo 7-22, 100

x

x

x

x

x

x

%
Pyöräkuormaaja

110 dB

2m

klo 7-22, 100

(kiviaines)
Betonimurska

%
115 dB

3m

klo 7-21, 100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

%
Pyöräkuormaaja

106 dB

2m

klo 6-22, 100

(betoni)
Puumurska

%
118 dB

3m

klo 7-21, 100
%

Pyöräkuormaaja

106 dB

2m

24 h, 100 %

x

x

x

x

x

106 dB

2m

klo 6-22, 100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(puu)
Kaivinkone
(meluvallin ra-

%

kentaminen)
Kaivinkone

106 dB

2m

klo 6-22, 100

(meluvallin ra-

%

kentaminen)

Taulukko 4. Toiminnan aikaiset melulähteet

Melulähde

Äänitehotaso,

Akustinen

Toiminta-aika, tehol-

LWA

korkeus

linen toiminta-aika

Betonimurska

115 dB

3m

klo 7-21, 100 %

Pyöräkuormaaja

106 dB

2m

klo 6-22, 100 %

Puumurska

118 dB

3m

klo 7-21, 100 %

Pyöräkuormaaja

106 dB

2m

24 h, 100 %

106 dB

2m

klo 6-22, 100 %

(betoni)

(puu)
Pyöräkuormaaja
(käsittelyhalli)

Taulukko 5. Mallinnuksessa käytetyt kuljetusmäärät

Ajoneuvoa/arkivuorokausi KVL
VE1

VE2

VE3

VE4

VE5

Rakentamisvaihe

157

23

23

73

73

Toimintavaihe

75

57

48

48

48
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Mallinnustilanteet
Mallinnuksia tehtiin rakentamisen aikaisesta tilanteesta hankevaihtoehdoille VE1, VE2/VE3, VE4
ja VE5. Liitteenä olevissa kuvissa on esitetty melulähteiden sijainnit ja taulukossa 3 melutiedot.
Rakentamisen jälkeisen toiminnan aikaiset mallinnukset tehtiin myös kaikista hankevaihtoehdoista.
Mallilla laskettiin keskiäänitasot päiväajalle (klo 7-22) ja yöajalle (klo 22-7), taulukossa 6 on esitetty melukuvien liitenumerointi ja järjestys. Taulukkoon on melukuvien lisäksi laitettu mallinnustilannekuvien järjestys.
Taulukko 6. Melukuvien ja tilannekuvien liitejärjestys

Liitenumero

Melukuva/tilannekuva

Päivä/yö

Rakentamisen

Toiminnan

aikainen

aikainen

Hankevaihtoehto

1A

Melukuva

päivä

x

VE1

1B

Melukuva

päivä

x

VE2 / VE3

1C

Melukuva

päivä

x

VE4 / VE1

1D

Melukuva

päivä

x

VE5

2A

Melukuva

yö

x

VE1

2B

Melukuva

yö

x

VE2 / VE3

2C

Melukuva

yö

x

VE4 / VE1

2D

Melukuva

yö

x

3A

Melukuva

päivä

x

VE1

3B

Melukuva

päivä

x

VE2

3C

Melukuva

päivä

x

VE3

3D

Melukuva

päivä

x

VE4

3E

Melukuva

päivä

x

VE5

4A

Melukuva

yö

x

VE1

4B

Melukuva

yö

x

VE2

4C

Melukuva

yö

x

VE3

4D

Melukuva

yö

x

VE4

4E

Melukuva

yö

x

VE5

5A

Tilannekuva

x

VE1

5B

Tilannekuva

x

VE2 / VE3

5C

Tilannekuva

x

VE4

5D

Tilannekuva

x

6A

Tilannekuva

x

VE1

6B

Tilannekuva

x

VE2

6C

Tilannekuva

x

VE3

6D

Tilannekuva

x

VE4

6E

Tilannekuva

x

VE5

VE5

VE5

4.4

Mallinnustulokset
Mallinnuksen tulokset on esitetty meluvyöhykkeinä liitteenä olevissa melukuvissa, taulukossa 6
esitetyn mukaisesti.

5.

JOHTOPÄÄTÖKSET

5.1

Yleiset lähtökohdat
Bioterminaalin sekä hyötymateriaalin käsittely- ja siirtokuormausaseman toimintaan liittyy murskauksia ja työskentelyä pyöräkuormaajilla sekä valmiiden tuotteiden ja raaka-aineiden kuljetuksia. Mallinnuksessa on oletettu, että esim. murskauksia tehdään puun ja betonin osalta yhtäaikaisesta. Rakentamisen aikaisen melun mallinnuksessa on mukana puun ja betonin murskaukset
louhinnan ja murskauksen kanssa samaan aikaan. Jos toimintoja tehdään eriaikaisesti, ovat keskiäänitasot mallinnettuja pienempiä. Kentillä ei ole huomioitu materiaalikasoja, jotka voivat rajoittaa melun leviämistä.
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Toimintojen aiheuttamaa melua estämään on suunniteltu meluvalleja. Kentän reunoille on tasaussuunnitelmassa määritetty meluvalli, jonka harjan korkeus on noin 4-15 metriä kentän tasauksen yläpuolella.
Rakentamisvaiheessa, kun kentästä on rakennettuna eteläosa eli kentän alemmalle tasalle laskevaa pohjoisosaa ei ole rakennettu, tulee valmiille kentälle sijoitettavien puu- ja betonimurskien
pohjoispuolelle rakentaa 10 metriä korkea valli. Mikäli louhittavan kiviaineksen murskausta tehdään hankevaihtoehdossa VE1 rintauksen lähellä, on kiviainesmurskan itäpuolelle lisäksi sijoitettava 10 metriä korkea valli.
Kentän ympäristössä on yksittäisiä loma-asuntoja, mutta ne eivät sijoitu loma-asutusalueeksi
osoitetuille alueille. Koska ohjearvoissa puhutaan loma-asutusalueista, voitaneen yksittäisille loma-asunnoille soveltaa samoja ohjearvoja kuin asuinalueille. Luonnonsuojelualueilla ei sovelleta
yöaikaisen melun ohjearvoja, mikäli aluetta ei yleisesti käytetä oleskeluun ja luonnon havainnointiin yöllä. Kivelän luonnonsuojelualueella ei ole havainnointiin tai esim. yöpymiseen suunniteltuja
rakenteita.
5.2

Impulssimaisuuden ja kapeakaistaisuuden arviointi
Puun ja betonin murskaukset ja rakentamiseen liittyvät louhinnat ja murskaukset eivät vastaavissa kohteissa tehtyjen mittausten mukaan aiheuta merkittävästi kapeakaistaista melua. Tästä
johtuen, verrattaessa toiminnan aiheuttamia melutasoja ohjearvoihin, ei ole tarpeen tehdä kapeakaistaisuuskorjausta melutasoihin.
Puun murskaus ei tuota impulssimaista melua, kuten ei myöskään betonin murskaus.
Kiviainesmurskan syöttämisen melu saattaa olla lähietäisyydeltä murskattavan aineksen koosta
riippuen impulssimaista. Ylisuurien lohkareiden rikotus aiheuttaa impulssimaista melua. Impulssimaisuus vähenee etäisyyden kasvaessa ja esteiden vaikutuksesta. Melun impulssimaisuus selvitetään tavanomaisesti paikan päällä kuulohavainnoin sekä mittaamalla, koska mallinnustuloksen
perusteella impulssimaisuutta ei voida varmasti todeta. Myös taustamelun peittovaikutus vähentää melun impulssimaisuuden havaittavuutta. Kiviainesmurskaus sijoittuu meluvallien ja maastonmuotojen taa, joten sen melu ei olisi etukäteisarvion mukaan impulssimaista lähimmissä altistuvissa kohteissa. Hankevaihtoehdossa VE1, VE4 ja VE5 louhinnan ollessa alussa sijoittuu rikotus
siten, että impulssimaisuus voi olla erotettavissa pohjoisen-koillisen-kaakon-etelän suunnalla.

5.3

Rakentamisen aikainen melu
Päiväaika
Hankevaihtoehdon VE1 osalta rakentamisen melu on pohjoisosan lähimmän asuintalon kohdalla
yli 55 dB, kun meluvallia rakennetaan talon läheisyydessä. Louhinnan melutaso on alle 55 dB,
kun louhinta on edennyt mäkien väliselle alueelle (liite 1A). Louhinnan ollessa alussa melutaso on
50 dB:n luokkaa lähiasutuksella ja mikäli rikotusmelu todetaan impulssimaiseksi, on melutaso
ohjearvon tasalla (liite 1C). Kiialan kautta kulkevan varatieyhteyden varrella on yksi asuintalo,
jonka kohdalla kuljetusten melu ylittää ohjearvon 55 dB.
Hankevaihtoehtojen VE2 ja VE3 melutasot ovat lähiasutuksella pääosin alle ohjearvon 55 dB.
Pohjoisosan lähimmän asuintalon kohdalla melutaso on yli 55 dB, kun meluvallia rakennetaan talon läheisyydessä.
Hankevaihtoehdossa VE4 melutaso on pohjoisosan lähimmän asuintalon kohdalla yli 55 dB, kun
meluvallia rakennetaan talon läheisyydessä. Muutoin melutasot ovat 50 dB:n luokkaa lähiasutuksella ja mikäli rikotusmelu todetaan impulssimaiseksi, on melutaso ohjearvon tasalla. Kiialan
kautta kulkevan varatieyhteyden varrella on yksi asuintalo, jonka kohdalla kuljetusten melu ylittää ohjearvon 55 dB.
Hankevaihtoehdossa VE5 melutaso on pohjoisosan lähimmän asuintalon kohdalla 55 dB tasolla,
kun meluvallia rakennetaan talon läheisyydessä. Muutoin melutasot ovat 50 dB:n luokkaa lähiasutuksella ja mikäli rikotusmelu todetaan impulssimaiseksi, on melutaso ohjearvon tasalla. Kiialan kautta kulkevan varatieyhteyden varrella on yksi asuintalo, jonka kohdalla kuljetusten melu
ylittää ohjearvon 55 dB.

MELUMALLINNUS
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Yöaika
Hankevaihtoehdossa VE1 Kiialan kautta kulkevan varatieyhteyden varrella on yksi asuintalo, jonka kohdalla kuljetusten melu ylittää ohjearvon 50 dB. Muutoin melutasot ovat lähiasutuksella yöajan ohjearvon 50 dB alle.
Hankevaihtoehdoissa VE2, VE3, VE4 ja VE5 yöaikainen melu alittaa lähimpien asuin- ja lomarakennusten kohdalla ohjearvon 50 dB.
5.4

Toiminnan aikainen melu
Päiväaika
Kaikissa hankevaihtoehdoissa melutasot ovat alle ohjearvon 55 dB lähimpien asuintalojen ja yksittäisten loma-asuntojen kohdalla, kun käytössä on ampumaradan läpi kulkeva kuljetusreitti.
Kiialan kautta kulkevan varatieyhteyden varrella on yksi asuintalo, jonka kohdalla kuljetusten
melu ylittää ohjearvon 55 dB.
Kaikissa hankevaihtoehdoissa 45 dB:n ylittävää melua leviää luonnonsuojelualueelle, mutta luonnonsuojelualue on suurelta osin ohjearvoon verrattavan 45 dB:n melualueen ulkopuolella.
Yöaika
Yöaikaisesta toiminnasta aiheutuvat keskiäänitasot ovat kaikissa hankevaihtoehdoissa lähimpien
asuin- ja lomarakennusten kohdalla alle ohjearvon 50 dB.

5.5

Toimintojen vaikutus ympäröivän tieverkon meluun
Vaikutusta Lahnuksentien ja Kuonomäentien tieliikenteen meluun tarkasteltiin teiden lähtömelutason muutoksella. Toiminnan aiheuttama liikenteen lisäys nostaa tiemelutasoa eri hankevaihtoehdoissa taulukossa 7 esitetyn mukaisesti.
Taulukko 7. Hankkeen aiheuttaman kuljetusliikenteen vaikutus tieverkon melutasoihin

Rakentamisvaihe

5.6

Vaikutus

Vaikutus

päivämeluun

yömeluun

Lahnuksentie, Espoo

0,1 - 0,8 dB

0,1 - 0,5 dB

Lahnuksentien, Nurmijärvi

0,2 - 1,3 dB

0,1 - 0,8 dB

Kuonomäentie

0,3 - 1,7 dB

0,1 - 1,1 dB

Toimintavaihe

Vaikutus

Vaikutus

päivämeluun

yömeluun

Lahnuksentie, Espoo

0,3 - 0,4 dB

0,1 - 0,2 dB

Lahnuksentien, Nurmijärvi

0,4 - 0,7 dB

0,3 - 0,4 dB

Kuonomäentie

0,2 - 0,9 dB

0,4 - 0,6 dB

Bioterminaalin sekä hyötymateriaalin käsittely- ja siirtokuormausaseman ja ympäristön muiden melulähteiden yhteismelu
Yhteismelua ympäristön muiden melulähteiden kanssa ei mallinneta, joten yhteismeluarviointi
tehdään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.
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TIIVISTELMÄ
Työssä tarkasteltiin laskennallisesti Circulation Oy:n bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman rakentamisen ja toiminnan aikaisien pölypäästöjen vaikutuksia lähialueen ilmanlaatuun. Mallinnustulosten avulla arvioidaan toiminnan vaikutuksia ilmanlaatuun.
Mallinnuksessa käytetyillä päästömäärillä hengitettävien hiukkasten raja-arvoihin verrattavat pitoisuudet eivät ylittyneet asuinkiinteistöillä.
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1.

JOHDANTO
Circulation Oy suunnittelee Nurmijärven Klaukkalaan bioterminaalia sekä hyötymateriaalin
käsittely- ja siirtokuormausasemaa. Toteutusvaihtoehdossa VE1 alueelle suunnitellaan lajittelutoimintoja, betonin ja puun murskausta sekä rakentamisen aikaista kiviaineksen louhintaa ja murskausta. Toteutusvaihtoehdossa VE2 alueelle sijoittuisi pelkästään lajittelua sekä betonin ja puun
murskausta. Toteutusvaihtoehto VE3 on vastaava kuin VE2, mutta alueelle toteutetaan vain pieni
halli. Toteutusvaihtoehto VE4 on kuten VE3, mutta alue toteutetaan laajempana ja se sisältää louhintaa sekä kiviaineksen murskausta rakentamisen aikana. Louhinnan alue VE4:ssa on pienempi
verrattuna VE1:n alueeseen. Toteutusvaihtoehto VE5 on kuten VE4, mutta kenttä aluetta on pienennetty ja lähiasutuksen väliin on suunniteltu suojavyöhyke. Mallinnuksesta on Rambollissa vastannut ympäristöasiantuntija DI Julija Grigonyte-Lopez.
Tässä työssä selvitettiin pölypäästömallinnuksella toiminnan aikaista materiaalien murskauksen,
lastausten ja kuljetusten pölyä alueen ympäristössä. Mallinnuksella tarkasteltiin pölyvaikutuksia
toiminnan aikana sekä toiminnan aloitusvaiheessa (rakentamisvaihe).
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2.

KOHTEEN JA YMPÄRISTÖN KUVAUS

2.1

Tutkimusalue
Circulation Oy:n biopolttoaineterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema
sijaitsee Nurmijärven Klaukkalassa, Klaukkalan kylässä Nurmijärven ja Espoon rajalla kiinteistöllä
(Hirvikallio 543-403-6-217). Klaukkalan Harjulan taajama-asutus sijoittuu lähimmillään noin kilometrin etäisyydelle koilliseen. Espoon puolella lähin tiiviimpi asutus sijaitsee Ketunkorvessa noin
kilometrin etäisyydellä. Kaksi asuinrakennusta sijaitsee välittömästi kiinteistön pohjoispuolella ja
yksi noin 100 metriä kiinteistön pohjoispuolella. Muutoin lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat
noin 250 metrin etäisyydellä hankealueen länsi- ja itäpuolella. Lähimmät lomarakennukset sijaitsevat pohjoisessa noin 400–500 metrin etäisyydellä Lepsämänjoen rannoilla.
Pölyn leviämismalli laskettiin Nurmijärven Klaukkalan suunnittelualueen ympäristöön 4 km × 4 km
alueelle (Kuva 1).

Kuva 1: Tarkastelualueen sijainti Nurmijärven Klaukkalassa, mallinnusalue rajattu.

2.2

Tarkasteltavat vaihtoehdot
VE1:
Rakentaminen käsittää kallionlouhinnan ja murskauksen sekä vastaanotettavien betoni- ja tiilijätteiden hyödyntämisen kenttärakenteissa. Materiaalien käsittelytoiminnat ovat biopolttoaineiden
valmistus, betoni-, tiili- ja asfalttijätteen murskaus sekä siirtokuormaus. Alustavan suunnitelman
mukainen toiminta-alueen pinta-ala on 16 hehtaaria ja valmiin kentän pinta-ala 11 hehtaaria. Louhittavan alueen pinta-ala on noin 5 hehtaaria (Kuva 2).
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Kuva 2: Suunnitellun biopolttoaineterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman ja sen toimintojen sijainti sekä mallissa käytettyjen pölynlähteiden sijoittuminen vaihtoehdossa 1
(VE1).
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VE2:
Rakentaminen käsittää vastaanotettavien betoni- ja tiilijätteiden hyödyntämisen kenttärakenteissa. Materiaalien käsittelytoiminnat ovat biopolttoaineiden valmistus, betoni-, tiili- ja asfalttijätteen murskaus sekä siirtokuormaus. Alustavan suunnitelman mukainen toiminta-alueen pinta-ala
on 12 hehtaaria ja valmiin kentän pinta-ala 6,5 hehtaaria (Kuva 3).

Kuva 3: Suunnitellun biopolttoaineterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman ja sen toimintojen sijainti sekä mallissa käytettyjen pölynlähteiden sijoittuminen vaihtoehdossa 2
(VE2).

VE3:
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-, tiili- ja 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 4).
VE4:
Rakentaminen käsittää kallionlouhinnan ja murskauksen sekä vastaanotettavien betoni- ja tiilijätteiden hyödyntämisen kenttärakenteissa. Kalliota louhitaan yhteensä 100 000 kiintokuutiometriä,
ja louhinta kestää vuoden. Vaihtoehdossa VE 4 louhintaa tehdään pienellä alueella kuitenkin niin,
että louhinta-alueen etäisyys lähimmistä asutuksista on yli 300 m. 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 4).
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Kuva 4: Suunnitellun biopolttoaineterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman ja sen toimintojen sijainti sekä mallissa käytettyjen pölynlähteiden sijoittuminen vaihtoehdossa 3
ja 4 (VE3 ja VE4).

VE5:
Rakentaminen käsittää vastaanotettavien betoni- ja tiilijätteiden hyödyntämisen kenttärakenteissa. Betoni- ja tiilijätteitä hyödynnetään alueen rakentamisessa yhteensä noin 700 000 tonnia.
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. Toiminta-alueelle on tarkoitus rakentaa arviolta yksi pieni
käsittelyhalli, joka on kooltaan enintään 1 000 neliömetriä (Kuva 5). VE5:ssa rakentamisen aikainen pölyäminen louhinnan osalta on vastaava kuin VE4:ssa.

Kuva 5: Suunnitellun biopolttoaineterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman ja sen toimintojen sijainti sekä mallissa käytettyjen pölynlähteiden sijoittuminen vaihtoehdossa 5
(VE5).
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2.3

Ilmanlaadun raja-arvot
Mallinnuksen tuloksia verrattiin soveltuvin osin ilmanlaadun raja-arvoihin (
Taulukko 1).
Taulukko 1: Ilmanlaadun raja-arvot hiukkasille (VNa 79/2017 raja-arvot).

Aine
Hengitettävät hiukkaset
(PM10)
Hengitettävät hiukkaset
(PM10)

2.4

Raja
raja-arvo
raja-arvo

Määritelmä
vuorokausikeskiarvo, (saa ylittyä 35
kertaa kalenterivuoden aikana)
vuosikeskiarvo

Arvo
50 µg/m3
40 µg/m3

Laskentapisteet
Päästöjen leviämistä ja ulkoilmapitoisuuksien muodostumista tarkasteltiin havaintopistejoukossa
(x, y, z), jotka sijoitettiin 100–200 metrin välein mallinnettavalle alueelle, siten että tihein laskentapisteverkosto oli päästölähteiden lähialueilla (Kuva 6). Mallissa otettiin huomioon maanpinnan
korkeus (45–59 metriä), jonka avulla muodostettiin maastomalli tutkimusalueesta. Pitoisuudet laskettiin 1,5 metrin korkeudelle maanpinnasta.

Kuva 6: Reseptoriverkoston sijoittuminen mallinnusalueelle. Reseptoripisteet näkyvät sinisenä sekä
asuintalot punaisina.

2.5

Leviämismalli
Betoni- ja tiilijätteen vastaanotto sekä käsittelytoiminta, louhinta- ja murskaustoimintojen ja
kuljetusten pölypäästöjen vaikutusta ilmanlaatuun arvioitiin Yhdysvaltain ympäristövirasto EPA:n
toimeksiannosta laaditulla AERMOD-leviämismallilla. Malli on yleisesti käytössä USA:ssa,
Euroopassa ja Aasiassa epäpuhtauksien leviämislaskennassa. Leviämismallin perustana on
gaussilainen leviämisyhtälö, joka olettaa päästön laimenevan Gaussin jakauman mukaisesti pystyja 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 metriä.
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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.
Leviämismallilla arvioitiin pölypäästöjen leviämistä toiminta-alueen ympäristöön alueelle, jonka
koko oli noin 4 x 4 km. Tarkastelualue ja -pisteet (noin 2001 kpl) on esitetty kuvassa 3
karttapohjalla.

2.6

Sääaineisto
Leviämislaskennoissa käytettiin sääaineistoa Helsinki-Vantaan sääaseman havaintoja vuosilta
2015–17.
Kuva 7:ssä on tuulten sääaineiston suunta- ja nopeusjakaumat. Tuulen suunnat on jaettu 16 sektoriin (pää-, väli-, ja väli-väli-ilmansuunnat). Sektoreiden palkkien pituudella kuvataan ajallista
osuutta, jona aikana tuulen suunta on ollut kyseisestä sektorista. Palkin värien osuudet kuvaavat
nopeusluokkia. Sääaineistossa oli eniten tuulia lounaasta.

Kuva 7: Sääaineiston tuulen suuntajakauma. Aineistossa oli eniten tuulia lounaasta.

2.7

Mallin päästölähteet
Toiminta-alueella pölypäästöjä aiheutuu mm. kiviaineksen, 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. Liikennemäärät vaihtelevat toimintojen määrän ja aktiivisuuden mukaan, jolloin sen aiheuttamat päästöt voivat olla merkittäviä
ruuhkaisimpina vuorokausina.
Louheen ja murskeen kuljetuksista sekä muusta toiminnasta aiheutuvien pölypäästöjen määrä ja
niiden leviäminen riippuvat merkittävästi sääolosuhteista. Normaalitoiminnan pölypäästöt ja vaikutukset ilmanlaatuun ovat todennäköisesti suurimmillaan loppukevään ja alkukesän poutajaksojen aikana, jolloin kasvillisuuden aiheuttama depositio (hiukkasten poistuminen ilmakehästä tarttumalla johonkin pintaan) on pienimmillään.
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Kuljetusten pölypäästöjen määrä riippuu sääolosuhteiden lisäksi lastausten ja käsittelyn määrästä
sekä siirtomatkojen pituudesta. Tiealueet toimivat pintalähteinä renkaiden ja tuulen nostaessa
ilmaan pölyä. 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). Murskauslaitoksen pääasiallisia pölyäviä
kohteita ovat kuljettimien päät, seulastot, murskaimet sekä murskattavan aineksen pudotus
syöttimelle.
Murskauksen pölypäästöjen hallintaan käytetään tarvittaessa kastelua ja koteloituja
hihnakuljettimia. Kirjallisuuden perusteella kostean välimurskauksen pölypäästö on noin 5 %
kuivan kiviaineksen murskauksesta. Murskeen käsittelyssä on useita pölyäviä työvaiheita, joten
kastelun vaikutus toiminnan kokonaispölypäästöön on melko vähäinen. Valmis murske siirretään
välivarastoitavaksi murskaimen läheisyyteen, josta se kuljetetaan edelleen käyttökohteisiin.
Kuljetusreitit (sisäänajo sekä varatie) 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.

2.8

Toimintamäärät ja pölypäästökertoimet
Pölymallinnuksissa huomioidut pölylähteet, niiden toiminta-ajat ja vuosipäästömäärät on esitetty
alla (taulukot 2-6). Leviämislaskennat on tehty niille vuorokausille, jolloin on toimintaa.
Päästökertoimien määritykset on käytännön syistä tehty pääosin olosuhteissa, jolloin olosuhteet
ovat pölypäästöjen syntymiselle ja leviämiselle hyvät tai kohtuulliset. Tästä johtuen myös päästökertoimet ja leviämislaskelmien tulokset edustavat tilanteita, jolloin pölypäästöt ja niiden vaikutukset lähialueen ilmanlaatuun ovat suhteellisen suuria.
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Taulukko 2: Pölypäästölähteet ja niiden mallinnuksessa käytetyt päästökertoimet (PM 10), vuosipäästöt ja
niiden osuus kokonaispäästöstä vaihtoehdossa VE1. Suurimmat hajapäästölähteet on korostettu.

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

Taulukko 3: Pölypäästölähteet ja niiden mallinnuksessa käytetyt päästökertoimet (PM 10), vuosipäästöt ja
niiden osuus kokonaispäästöstä vaihtoehdossa VE2. Suurimmat hajapäästölähteet on korostettu.

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
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Taulukko 4: Pölypäästölähteet ja niiden mallinnuksessa käytetyt päästökertoimet (PM 10), vuosipäästöt ja
niiden osuus kokonaispäästöstä vaihtoehdossa VE3. Suurimmat hajapäästölähteet on korostettu.

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

Taulukko 5: Pölypäästölähteet ja niiden mallinnuksessa käytetyt päästökertoimet (PM 10), vuosipäästöt ja
niiden osuus kokonaispäästöstä vaihtoehdossa VE4. Suurimmat hajapäästölähteet on korostettu.

PM10päästökerroin
(g/m2s)

Toiminta-aika

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 (betonija 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
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Taulukko 6: Pölypäästölähteet ja niiden mallinnuksessa käytetyt päästökertoimet (PM 10), vuosipäästöt ja
niiden osuus kokonaispäästöstä vaihtoehdossa VE5. Suurimmat hajapäästölähteet on korostettu.

PM10päästökerroin
(g/m2s)

Toiminta-aika

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

2.9

Epävarmuustarkastelu
Yleisesti leviämislaskelmien kokonaisepävarmuus koostuu pääosin päästötietojen epävarmuuksista
(10–40 %), sääaineiston ja sen edustavuuden epävarmuuksista (10–30 %) ja laskennan
epävarmuuksista
(10–20 %).
Lopputuloksen
luotettavuus
yksittäisessä
pisteessä on
heikoimmillaan tuntipitoisuuksia laskettaessa ja sen edustavuus paranee pitempiaikaispitoisuuksia
laskettaessa. Epävarmuudet ovat pienempiä verrattaessa eri toimintojen mallinnustuloksia
keskenään.
Hajapölypäästöjen arvioinnissa suurimmat epävarmuudet liittyvät päästömäärään ja sen
riippuvuuteen olosuhteista, käsiteltävän aineen laadusta ja toimintatapojen vaikutuksista.
Pölypäästömäärät ja hiukkaskokojakauma vaihtelevat suuresti toiminnan aktiviteetin, pintojen
kuivuuden ja olosuhteiden mukaan. Intensiivisimmät päästöjaksot ovat lyhyitä ja voivat olla
hyvinkin korkeita verrattuna normaaliin tuotantotilanteeseen ja pidemmän ajan keskiarvoihin.
Epävarmuutta laskentatuloksiin aiheuttaa myös mallin stationaarisuus. Mallilla lasketaan
päästölähteeltä etenevän epäpuhtauspilven keskimääräistä jakautumista ympäristöön tunnin aikaaskelin, olettaen sääolosuhteen ja päästön pysyvän vakiona koko ajan. Tyynissä olosuhteissa pöly
voi leijailla ilmassa pitempään, seuraavienkin tuntien aikana. Ääriolosuhteissa päästö voi vaihdella
paljonkin esim. tuulen nopeuden ja puuskittaisuuden mukaan.
Kasvillisuus, erityisesti puusto, vaikuttaa ilmanlaatuun suoraan pidättämällä ja emittoimalla
hiukkasia ja kaasuja sekä epäsuoraan muuttamalla meteorologisia olosuhteita. Meteorologisilla
tekijöillä on vaikutusta epäpuhtauksien kulkeutumiseen sekä sen aikana tapahtuvaan
epäpuhtauksien sekoittumiseen, laimenemiseen, depositioon ja muutuntaan. Suojametsävyöhykkeet parantavat ilmanlaatua ja vähentävät pölyhaittoja erityisesti poistamalla karkeita hiukkasia
ilmasta. Pienhiukkasten (PM2,5) ja monien kaasumaisten epäpuhtauksien pitoisuuksiin metsäkaistalla on ilmeisesti pienempi vaikutus, sillä kasvillisuus pidättää niitä heikommin. Malli huomioi päästöalueen ympäröivän maaston karkealla tasolla (kaupunki/maaseutu) dispersiokertoimella. Puusto
tehostaa kuitenkin ilmavirtojen sekoittumista ja laimentaa näin kaikkien epäpuhtauksien pitoisuuksia ilmassa. Esim. 200 metrin levyisen suojavyöhykkeen on todettu voivan vähentää pölyn määrää
ohi kulkeneessa ilmassa noin 75 % (Mannerkoski, H. 2012. Metsien ilmastolliset ja hydrologiset
suojavaikutukset. Itä-Suomen yliopisto, metsätieteiden osasto, Silva Carelica 57. 296 s.)
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3.

MALLINNUKSEN TULOKSET

3.1

Tuloskartat
Pölyn leviämislaskelmin arvioidut eri mallinnustilanteiden vuorokausi- ja vuosipitoisuudet (µg/m 3)
on esitetty kuvien 8–17 karttapohjilla. Vuorokausipitoisuudet ovat ilmanlaadun raja-arvoihin verrattavia, vuoden 36. korkeimpia vuorokausipitoisuuksia. Pölymallinnukset tehtiin vaihtoehdoille
VE1, VE2, VE3, VE4 ja VE5. Pitoisuuskäyrästöt eivät edusta koko tarkastelualueella samanaikaisesti
vallitsevaa tilannetta, vaan pitoisuuksien suurimmat arvot saattavat esiintyä eri laskentapisteissä
eri ajankohtina. Vuosikeskiarvoon verrattavat pitoisuudet on esitetty kuvissa 9, 11, 13, 15 ja 17.
Kuvissa esitetyt tulokset on laskettu vuosien 2015–2017 sääaineistolla. Tulokset kuvaavat kaikkien
laskentavuosien suurimpia arvoja, jotka on yhdistetty samaan kuvaan.

Kuva 8. 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 VE 1.

13

Kuva 9: Louhinnan ja murskauksen, bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman toimintojen aiheuttamat vuosiraja-arvoon verrattavat PM 10-vuorokausipitoisuudet (µg/m³).
Vuosipitoisuuden raja-arvo on 40 µg/m³. Kuvassa mallinnettu VE 1.
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Kuva 10: Bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman toimintojen aiheuttamat raja-arvoon verrattavat, vuoden 36. korkeimmat PM10-vuorokausipitoisuudet (µg/m³). Vuorokausipitoisuuden raja-arvo on 50 µg/m³. Kuvassa mallinnettu VE 2.
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Kuva 11: Bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman toimintojen aiheuttamat vuosiraja-arvoon verrattavat PM10-vuorokausipitoisuudet (µg/m³). Vuosipitoisuuden raja-arvo on
40 µg/m³. Kuvassa mallinnettu VE 2.
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Kuva 12: Bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman toimintojen aiheuttamat raja-arvoon verrattavat, vuoden 36. korkeimmat PM10-vuorokausipitoisuudet (µg/m³). Vuorokausipitoisuuden raja-arvo on 50 µg/m³. Kuvassa mallinnettu VE 3.
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Kuva 13: Bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman toimintojen aiheuttamat vuosiraja-arvoon verrattavat PM10-vuorokausipitoisuudet (µg/m³). Vuosipitoisuuden raja-arvo on
40 µg/m³. Kuvassa mallinnettu VE 3.
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Kuva 14: Bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman toimintojen aiheuttamat raja-arvoon verrattavat, vuoden 36. korkeimmat PM10-vuorokausipitoisuudet (µg/m³). Vuorokausipitoisuuden raja-arvo on 50 µg/m³. Kuvassa mallinnettu VE 4.
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Kuva 15: Bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman toimintojen aiheuttamat vuosiraja-arvoon verrattavat PM10-vuorokausipitoisuudet (µg/m³). Vuosipitoisuuden raja-arvo on
40 µg/m³. Kuvassa mallinnettu VE 4.
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Kuva 16: Bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman toimintojen aiheuttamat raja-arvoon verrattavat, vuoden 36. korkeimmat PM10-vuorokausipitoisuudet (µg/m³). Vuorokausipitoisuuden raja-arvo on 50 µg/m³. Kuvassa mallinnettu VE 5.
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Kuva 17: Bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman toimintojen aiheuttamat vuosiraja-arvoon verrattavat PM10-vuorokausipitoisuudet (µg/m³). Vuosipitoisuuden raja-arvo on
40 µg/m³. Kuvassa mallinnettu VE 5.

3.2

Tulosten tarkastelu
Vaihtoehto 1
Louhostoiminnan, murskauksen, poravaunun, pyöräkuormaajan sekä kuljetusreitin hajapölypäästölähteiden päästökorkeudet ovat suhteellisen matalia, joten normaalitoiminnan vaikutusalue oli
suhteellisen pieni, vaikka päästöjä muodostuu toiminnan aikana jatkuvasti.
Laitosalueella suurin mallinnettu hiukkasten vuorokausipitoisuus VE1 tilanteessä oli 81 µg/m 3,
joka esiintyi mallin päästölähteiden "pyöräkuormaaja" läheisyydessä. Tämä on isompi kuin PM 10vuorokausiraja arvo 50 µg/m3. Tämä johtuu siitä, että pyöräkuormaajaa kuvaavan lähteen alueelle
valittiin pahin mahdollinen skenaario (Taulukko 2), mikä tarkoittaa, että pienemmän alueen päästöt laskevat. Lisäksi pyöräkuormaajan toiminnan osuus kokonaishajapäästöistä on noin 48 %. Mallinnetussa toimintatilanteessa vuoden tarkastelujakson 36. korkeimmat vuorokausipitoisuudet lähimpien asuinrakennusten kohdalla olivat suurimmillaan noin 5 µg/m 3 eli noin 10 % vuorokauden raja-arvosta.
Laitosalueella suurin hiukkaspitoisuuden vuosikeskiarvo oli 29 µg/m 3. Tämä on pienempi kuin
PM10-vuosiraja-arvo 40 µg/m3. Toiminnan vaikutukset lähimpien asuintonttien ulkoilman PM10pitoisuuden vuosikeskiarvoihin ovat leviämislaskelmien perusteella suhteellisen vähäiset, johtuen
toiminnan päästöjen jaksottaisuudesta ja vaihtelusta sekä toimintojen ja kohteiden välisistä
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etäisyyksistä. Lähimmissä asuinkohteissa arvioitu toimintojen aiheuttama pitoisuuslisäys vuosikeskiarvoon on todennäköisesti alle 13% vuoden raja-arvosta.

Vaihtoehto 2
Betoni- ja tiilijätteen käsittelyn sekä kuljetusreitin päästömäärät olivat pieniä verrattuina VE1:n
toimintoihin.
Laitosalueella suurin mallinnettu hiukkasten vuorokausipitoisuus VE2 tilanteessä oli 38 µg/m 3,
joka esiintyi mallin päästölähteiden ”käsittelyhalli” ja ”kuljetusreitti” läheisyydessä. Tämä oli pienempi kuin PM10-vuorokausiraja-arvo 50 µg/m3.
Laitosalueella suurin hiukkaspitoisuuden vuosikeskiarvo oli suurimmillaan 12 µg/m 3. Tämä oli
pienempi kuin PM10-vuosiraja-arvo 40 µg/m3.
Mallin perusteella PM10 raja-arvoihin verrattavat vuorokausi- ja vuosipitoisuudet eivät ylittyneet
toteutusvaihtoehdossa VE2. Lähimmissä asuinkohteissa arvioitu toimintojen aiheuttama pitoisuuslisäys vuosikeskiarvoon on todennäköisesti alle 5% vuoden raja-arvosta.

Vaihtoehto 3
VE3:ssa kahden hallin sijaan suunniteltiin yksi 1000 m2:n halli. Betoni- ja tiilijätteen käsittelyn sekä
kuljetusreitin päästömäärät olivat pieniä verrattuina VE2:een.
Laitosalueella suurin mallinnettu hiukkasten vuorokausipitoisuus VE3 tilanteessa oli 35 µg/m 3,
joka esiintyi mallin päästölähteiden ”kuljetusreitti” ja ”betoni- sekä puumurskaus” läheisyydessä.
Tämä oli pienempi kuin PM10-vuorokausiraja-arvo 50 µg/m3.
Laitosalueella hiukkaspitoisuuden vuosikeskiarvo oli suurimmillaan 9 µg/m 3. Tämä oli pienempi
kuin PM10-vuosiraja-arvo 40 µg/m3. Lähimmissä asuinkohteissa arvioitu toimintojen aiheuttama
pitoisuuslisäys vuosikeskiarvoon on todennäköisesti alle 13% vuoden raja-arvosta.

Vaihtoehto 4
VE1:een verrattuna, VE4:ssa kahden hallin sijaan suunniteltiin yksi 1000 m2:n halli. Lisäksi
louhosalueen pinta-ala VE1:ssa oli 5 hehtaaria ja VE4:ssa se muuttui 1,4 hehtaarin, minkä takia
pyöräkuormaajan liikkumisalue oli VE4:ssa pienempi ja kuljetusreitti VE4 lyhyempi kuin VE1:ssa.
Tarkemmat tiedot on esitetty taulukossa 5.
Laitosalueella suurin mallinnettu hiukkasten vuorokausipitoisuus VE4 tilanteessä oli 118 µg/m 3,
joka esiintyi mallin päästölähteiden "pyöräkuormaaja" läheisyydessä. Tämä on isompi kuin PM 10vuorokausiraja arvo 50 µg/m3. Tämä johtuu siitä, että pyöräkuormaajaa kuvaavan lähteen koko
valittiin kuvaamaan pahinta mahdollista skenaariota (Taulukko 5), mikä tarkoittaa, että pienemmän alueen päästöt laskivat. Lisäksi pyöräkuormaajan toiminnan osuus kokonaishajapäästöistä oli
noin 36 %. Lähimpien asuinrakennusten kohdalla mallinnetussa toimintatilanteessa vuoden
tarkastelujakson 36. korkeimmat vuorokausipitoisuudet olivat suurimmillaan noin 10 µg/m 3 eli noin
20 % vuorokauden raja-arvosta.
Laitosalueella suurin hiukkaspitoisuuden vuosikeskiarvo oli 50 µg/m3. Tämä on isompi kuin PM 10vuosiraja-arvo 40 µg/m3. Toiminnan vaikutukset lähimpien asuintonttien ulkoilman PM 10-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.
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Vaihtoehto 5
VE5:ssa kahden hallin sijaan suunniteltiin yksi 1000 m2:n halli. Betoni- ja tiilijätteen käsittelyn sekä
kuljetusreitin päästömäärät olivat pieniä verrattuina VE2:een ja VE3:een. VE5:ssa rakentamisen
aikainen pölyäminen louhinnan osalta on vastaava kuin VE4:ssa.
Laitosalueella suurin mallinnettu hiukkasten vuorokausipitoisuus VE5-tilanteessä oli 36,5 µg/m 3,
joka esiintyi mallin päästölähteiden ”kuljetusreitti” ja ”betoni- sekä puumurskaus” läheisyydessä.
Tämä oli pienempi kuin PM10-vuorokausiraja-arvo 50 µg/m3.
Laitosalueella suurin hiukkaspitoisuuden vuosikeskiarvo oli suurimmillaan 9 µg/m 3. Tämä oli pienempi kuin PM10-vuosiraja-arvo 40 µg/m3. Lähimmissä asuinkohteissa arvioitu toimintojen aiheuttama pitoisuuslisäys vuosikeskiarvoon on todennäköisesti alle 5% vuoden raja-arvosta.

3.3

Yhteenveto
Mallin perusteella PM10 raja-arvoihin verrattavat vuorokausi- ja vuosipitoisuudet eivät ylittyneet
toteutusvaihtoehdossa VE1, VE2, VE3 tai VE5. VE4:ssa raja-arvot ylittyivät päästölähteiden välittömässä läheisyydessä, mikä johtui niiden sijoittumisesta maaston muotoihin nähden.
Ilmanlaaturapotin (Ilmanlaatu Uudellamaalla Vuonna 2017) mukaan, hengitettävien hiukkasten
vuorokausipitoisuus Nurmijärven läheisyydessä on 14 µg/m 3 sekä vuosipitoisuus on 16 µg/m3. Se
tarkoittaa, että asuinkiinteistöjen luona mallinnetut sekä taustapitoisuuden arvojen summat
ovat selvästi pienempiä kuin raja-arvot.

Kuopiossa 13. päivänä maaliskuuta 2019
RAMBOLL FINLAND OY
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