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LAUSUNTO CIRCULATION OY:N YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA
Lausuntona Circulation Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta KeskiUudenmaan ympäristökeskus painottaa seuraavaa:
Toiminnan kuvaus
Arviointiohjelma on toiminnan kuvauksen osalta puutteellinen. Tärkeitä tietoja arviointia varten ovat mm.
- kuinka suuri osa hevosen kuivikelannasta varastoidaan ulkona ja kuinka paljon
hallissa,
- kuinka suuri osuus asfalttijätteestä hyödynnetään rakentamisen aikana laitosalueen kenttien päällysrakenteissa,
- alueella murskattavan betoni- ja tiilijätteen osuus kaikesta betoni- ja tiilijätteestä,
- kuinka paljon murskatusta betoni- ja tiilijätteestä hyödynnetään rakentamisvaiheessa laitosalueen kenttien ja meluvallien rakenteissa. Milloin meluvallit ovat
valmiit.
Vaikutuksen pienvesiin ja Lepsämäjoen veden laatuun
Hankkeen vaikutusalueella on kaksi noroa, joista Lepsämäjoen sivupuro I on luokiteltu Klaukkalan osayleiskaava-alueen pienvesiselvityksessä vesilain 2 luvun 11
§:n mukaiseksi luonnontilaiseksi noroksi. Nurmijärven kunnasta yleiskaavapäällikkö Anita Pihalalta saadun tiedon mukaan Klaukkalan osayleiskaava-alueella ei
ole inventoitu järjestelmällisesti jokaisen osayleiskaava-alueen pienvesien luonnontilaisuutta. Hankealueen länsipuolella sijaitsevan noron/uoman luonnontilaisuus tulee näin ollen arvioida hankkeessa. Lisäksi tulee selvittää kyseisen uoman
ja Lepsämäjoen sivupuron I:sen luontoarvot, kasvillisuus ja eliöstö osayleiskaavatasoista selvitystä tarkemmin sekä arvioida hankkeen vaikutuksia uomien luontoarvoihin.
Hankkeen vaikutuksia pienvesiin arvioitaessa tulee ottaa huomioon suunniteltu
varatieyhteys luonnontilaisen Lepsämäjoen sivupuro I:sen yli. Vesilain 2 luvun 11
§:n mukaan luonnontilaisen noron luonnontilan vaarantaminen on kielletty. LupaPOSTIOSOITE: KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS, PL 60, 04301 TUUSULA;
KÄYNTIOSOITE: HYRYLÄNKATU 8 C, TUUSULA
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viranominen voi kuitenkin myöntää kieltoon poikkeuksen, jos mainittujen vesiluontotyyppien suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu. Varatieyhteyden rakentamisesta luonnontilaisen noron yli tulee pyytää lausunto vesilain luvan tarpeesta
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.
Karttatarkastelun perusteella hankealue sijoittuu edellä mainittujen norojen valuma-alueille. Jatkotyönä tulee määritellä norojen valuma-alueet kartalle. Valumaalueiden määrittelyssä tulee ottaa huomioon hankealueen muuttuminen rakentamisen myötä. Hulevesien reitit noroihin tulee selvittää maastossa.
Hankkeen myötä norojen vesitaseet ja veden laatu tulevat muuttumaan. Alueelta
tulevien hulevesien määrä ja laatu tulee arvioida arviointiohjelmassa esitettyä tarkemmin. Erityisesti on tarpeen arvioida hevosenlannan käsittelystä johtuvaa hygieenistä haittaa sekä ravinnekuormitusta. Betoni- ja tiilijätteen käsittelystä johtuvan pH:n muutoksen ja haitta-aineiden kuormitus tulee myös selvittää ja arvioida
niiden vaikutuksia vesiluonnolle. Arviointiohjelmassa esitetty ratkaisu hulevesien
käsittelemiseksi laskeutusaltaissa ei välttämättä ole riittävä haitallisten vaikutusten
vähentämiseksi, vaan todennäköisesti tullaan tarvitsemaan laskeutuksen lisäksi
biosuodatusta tai muuta biologista käsittelyä. Jatkotyönä tulee esittää sopivampia
ratkaisuja hulevesistä aiheutuvan kuorman vähentämiseksi. Pienvesiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin lisäksi tulee arvioida hulevesien vaikutuksia Lepsämäjokeen. Vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon nyt esitettyä paremmin
Vantaanjoen yhteistarkkailun (puuttuu havaintopaikka Lepsämäjoki 2,6) ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen tekemän pitkäaikaisen
veden laadun seurannan tulokset. Toiminnan vaikutusten luotettavaa seurantaa
ympäristökeskus esittää tehtäväksi automaattisella veden laadun seurannalla.
Vaikutukset kalastoon
Vantaanjoen vesistöalue on tällä hetkellä yksi tärkeimmistä Suomenlahden äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen lisääntymisalueista. Lepsämäjoesta on vapaa kulkuyhteys mereen, joten taimenen on periaatteessa mahdollista lisääntyä
joessa ja sen sivupuroissa. Ympäristöhallinnon koekalastusrekisterin mukaan
Lepsämäjoen kalastoa on selvitetty vain vähän. Sähkökoekalastuksissa on todettu
luontaisesti lisääntyneitä taimenen poikasia Lepsämäjoen yläosalla Myllypurossa
vuonna 2011 ja sen alaosalla Vanhamyllyn sähkökoekalastusalalla vuonna 2016.
Ympäristökeskus katsoo, että hankkeen vaikutusalueella tulee selvittää Lepsämäjoen kalasto ja lisääntymisaluepotentiaali sekä arvioida hankkeen vaikutuksia kalastoon ja elin- ja lisääntymisalueisiin. Lähtötietoina selvityksessä kannattaa käyttää Luonnonvarakeskuksen, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n ja Virtavesienhoitoyhdistys ry:n tietoja ja asiantuntemusta.
Vaikutukset terveyteen ja viihtyvyyteen
Toiminnan vaikutus lähimpiin asuinrakennuksiin varsinkin melun ja pölyn osalta
tulee selvittää tarkemmin. Arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota myös lyhytkestoisiin enimmäismelutapahtumiin (fast max) (esim. poraus, rikotus, kolahdukset,
kuorman purku…). Erityisesti suunnitelmassa kiinnittää huomiota se, että alueelle
suunniteltu melusuojaus rakennettaisiin vasta toiminnan jo käynnistyttyä, johon
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liittyvä melun- ja pölyntorjunta kaipaa tarkempaa selvitystä. Samoin asutusta vasten tarvittavan suojavyöhykkeen laajuus ja sen hoito tulee selvittää.
Vaikutukset luontoon
Hankkeeseen rajoittuvilla metsäalueilla ja niillä hankealueilla, joita ei ole hakattu,
tulee tehdä tarkempi luontoinventointi. Aiemmin alueella tehdyt inventoinnit ovat
osayleiskaavatasoisia ja siksi suhteellisen yleispiirteisiä. Lisäksi toiminnan vaikutus viereiseen luonnonsuojelualueeseen tulee selvittää tarkemmin, jolloin varsinkin pölyämisen ja melun vaikutuksiin tulee kiinnittää huomiota. Näitä voidaan pitää
todennäköisinä haittoina luonnonsuojelualueelle.
Sidosryhmät
Hankkeessa on tarkoitus järjestää arviointiohjelman nähtävillä oloajan jälkeen sidosryhmätyöpaja. Ympäristökeskus esittää arviointiohjelmassa mainittujen tahojen lisäksi Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n ja Virtavesien hoitoyhdistys ry:n kutsumista sidosryhmätyöpajaan.
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NURMIJÄRVI, Circulation Oy:n bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja
siirtokuormausasema
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Museoviraston lausuntoa
Circulation Oy:n bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Museovirasto on käsitellyt asian arkeologisen
kulttuuriperinnön osalta ja esittää siitä lausuntonaan seuraavan.
Hankealueelta ei tunneta Museovirastolla käytettävissä olevien tietojen mukaan
muinaismuistolain (295/1963) tarkoittamia ja rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Tiedot perustuvat vuonna 2001 tehtyyn esihistoriallisen ajan muinaisjäännösten
inventointiin (Nurmijärven Klaukkalan kiinteiden esihistoriallisten muinaisjäännösten
inventointi/ Kreetta Lesell 2001) ja vuonna 2007 tehtyyn alueen historiallisen ajan
muinaisjäännösten inventointiin (Nurmijärven historiallisen ajan muinaisjäännösten
inventointi Klaukkalassa ja Lepsämässä 15.–19.10.2007/ Katja Vuoristo). Koska
ympäristövaikutusten arviointiohjelman sivulla 20 esitetään, että esihistoriallisen ajan
kohteet olisi inventoitu vuonna 2006, ehdotetaan tämä virheellinen tieto korjattavaksi.
Viittaus vuoden 2006 inventointiin on syytä poistaa myös lähdeluettelosta sivulta 41.
Klaukkala rajattiin pois vuoden 2006 Nurmijärven kunnan esihistoriallisen ajan
muinaisjäännösten perusinventoinnista, koska vuonna 2001 tehty Klaukkalan inventointi oli
tuolloin vielä tuore.
Uusintainventointi hankealueella ei kuitenkaan ole tarpeellinen, koska ennestään
tuntemattomien kohteiden löytyminen alueelta on erittäin epätodennäköistä. Hankealueen
maaperää on jo aiemman maankäytön seurauksena muokattu niin voimakkaasti, että
muinaisjäännösten säilyminen alueella on erittäin epätodennäköistä.
Museovirastolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta muuta huomautettavaa.
Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta asiasta lausuu Museoviraston ja
maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti Keski-Uudenmaan
maakuntamuseo.
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Lausunto Circulation Oy:n biotermlnaalia sekS hydtymateriaalien kasittely-ja
siirtokuormausasemaa koskevasta ymparistovaikutusten arviolntiohjelmasta
YVA-ohjelmassa on esitetty hankealueen ja sen ymparistdn
maakuntakaavatilanne. YVA-ohjelman valmistumisen jalkeen Uudenmaan
maakuntavaltuusto on hyvaksynyt Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan

24.5.2017. Hyvaksymiskasittelyssa vaihemaakuntakaavan aluevarauksiin,
mulhin merkintdihin tai maarayksiin el tullut muutoksia, jotka kohdistuisivat
hankealueelle tai sen ymparistodn. YVA-selostusta laadittaessa on hyva
paivittSa maakuntakaavatilanne 4. vaihemaakuntakaavan hyvSksymisasian
osalta, muilta osin maakuntakaavatiedot on riittavalla tavalla kuvattu YVAohjeimassa.
Hankealueella ei ole oikeusvaikutteista yieiskaavaa. Hankealue kuuluu
Klaukkalan osayleiskaavan alueeseen. Osayleiskaavan valituskaslttely on
kesken KHO;ssa. Maakuntakaava ohjaa maankayttda tai on ohjeena alueen
maankayttda suunniteltaessa siihen asti, kunnes osayleiskaava saa
lainvoiman.

YVA-selostuksessa tulee arvioltavaksi hankevaihtoehtojen suhde
maakuntakaavaan (YVA-ohjelman kohta 7.5). Selostuksessa tulee esittaa,
miten hankevaihtoehdot toteuttavat maakuntakaavan merkintdja ja
suunnittelumdarayksia. Arvioitaessa hankevaihtoehtojen maakuntakaavan

mukaisuutta tulee kiinnittaa erityista huomiota hankealueella voimassa olevan
maakuntakaavan valkoisten alueiden suunnittelumaaraykseen seka
hankevaihtoehtojen vaikutuksiin alueen l^heisyydessa maakuntakaavassa
osoitettuihin suojelu-, Natura-, seka av-merkintoihin (liite 1).

YVA-ohjelman mukaan hankkeesta ei aiheudu suoria jatevesipaastdjd ja
alueen hulevedet on suunniteitu johdettavan viemareiden ja tasausaltaiden
kautta vesistddn. Selostuksessa tulee esittaa hankkeen vaikutukset

Lepsamanjokeen, joka on maakuntakaavassa osoitettu av-merkinnalla.
Hulevesien kasittelyn menetelmiin, niiden riittavyyteen ja varajarjestelmiin
tulee vaikutusten arvloinnissa kiinnittaa riittavasti huomiota.
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Muilta osin YVA-ohjelmassa on Uudenmaan liiton mielesta rilttavSIIS tavalla
esitetty selvitettavaksi hankkeesta aiheutuvia ymparistdvaikutuksia ja
haitallisten ymparistdvaikutusten vahentamista.

Merjayikman-Kanerva

Kaartna Rautio

johtaja, aluesuunnittelu

suunnittelupaallikkO

Liitteet

Llite 1: Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen ja 4.
vaihemaakuntahaavan (hyvdksytty maakuntavaltuustossa 24.5.2017)
yhdistelma 2017
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