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VASTALAUSE CIRCULATION OY HANKETTA VASTAAN
Vastustan bioterminaalia:
1) Selvitystyössä ei olemainittu, miten terminaalista tulevat pienhiukkaset vaikuttavat lapselle.
Selostuksessa oli mainittu vaikutukset aikuiselle.
2) Selvityksessä mainitut tienkäyttömahdollisuudet ovat vaarallisia kapeiden ja huonokuntoisten teiden
vuoksi. Lahnuksen tiellä ei ole pyörätietä ja sitä käyttää paljon koululaiset. Lisäksi aamuisin tie on
vilkkaastiliikennöity, jolloin rekkaliikenne hidastaa liikennettä ja lisää vaaratilanteita, koska tiet ovat niin
kapeita.
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UUDELY/6518/2016
Circulation Oy:n bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema, Nurmijärvi
Mielipiteeni hankkeen arviointiselostuksesta:
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on useita puutteita, joista osa on merkittäviä. Merkittävimpinä puutteina pidän
luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnin riittämättömyyttä, melu- ja liikennevaikutusten arvioinnin epäselvää esitystapaa ja
puutteellisuutta sekä riittämättömiä perusteluja esirakentamisessa käytettävän murskeen määrälle.
Hankkeen vaikutukset vesistöön
Circulation Oy:n hankkeella on kaikissa toteutusvaihtoehdoissa merkittäviä vaikutuksia Lepsämänjoen vesieliöstöön. Alueelle loppusijoitettavan jätebetonin määrä on 0,7 milj.
tonnia ̶ 1,1 milj. tonnia. Sade- ja hulevedet huuhtoutuvat vuosien aikana edellä mainitun jätemassan läpi, ja vesistöön kulkeutuu väistämättä haitta-aineita, kuten nikkeliä,
kadmiumia, lyijyä, elohopeaa sekä mahdollisesti asbestia. Kiintoainepitoisuudet, sameus sekä ravinnepitoisuudet mitä todennäköisimmin kohoavat pintavesissä. Alueesta
muodostuu todennäköisesti kaatopaikka, ja siksi koko hanketta tulee käsitellä kaatopaikkana.
Hankealueen vedet laskevat Lepsämänjokeen, jonka virkistyskäyttö heikkenee joen rehevöityessä. Lepsämänjokilaakso on arvotettu Klaukkalan osayleiskaavassa
paikalliseksi arvokkaaksi maisema-alueeksi. Vesistössä on havaittu mm. suojeltua vuollejokisimpukkaa, saukkoja, taimenta.
Euroopan Unionin vesidirektiivi huomiointi: Vesipuitedirektiivinen tarkoituksena on estää vesimuodostumien tilan huononeminen ja se kattaa kaikki joet, järvet ja pohjavedet.
Tavoitteena on ollut saavuttaa ”hyvä tila” vuoteen 2015 mennessä. Circulationin mahdollisen toiminnan vaikutuksia ei ole huomioitu riittävästi tästäkään näkökulmasta, eikä
ympäristöselvityksessä ole otettu lainkaan esille mahdollisia yhteisvaikutuksia Röykän maanläjityspaikan kanssa, joka sijoittuu Myllyojan valuma-alueelle. Myllyoja laskee
Lepsämänjokeen, joka tunnetusti laskee Vantaanjokeen. Tällä hetkellä jokaisen em. vesistön tila on vain tyydyttävä. Vesistövaikutukset on ohitettu toteamalla, että
Circulationin toiminta ei tule tapahtumaan pohjavesialueella, kun taas direktiivin tavoittelema hyvä taso tulee koskea pohjavesien lisäksi kaikkia pintavesiä, sisämaanvesiä ja
jokisuiden vaihettumisalueita. Kiintoaineen ja kemikaalien päätyminen Lepsämänjokeen vaarantaa mahdollisuudet täyttää vesipuitedirektiivin edellyttämä hyvä ekologinen tila,
johon Suomi on velvoitettu.
Hankkeen vaikutukset luontoon

Hankkeella on merkittäviä ja peruuttamattomia vaikutuksia luontoon. Hanke kaikissa toteutusvaihtoehdoissa hävittää vesilain 2. luvun 11 §
mukaisen arvokkaan pienveden, noron. Lisäksi kaikissa toteutusvaihtoehdoissa suunnittelualueelle sijoittuva todennäköinen liito-oravan
kulkuyhteys häviää. Espoon kaupunki on yhteistyössä naapurikuntiensa kanssa tehnyt selvityksen liito-oravien kuntarajat ylittävistä yhteyksistä
vuonna 2018. Kiialankallion ja hankealueen pohjoisosan kautta kulkeva yhteys on kyseisen selvityksen perusteella kuntarajat ylittävä yhteys. Liitooravan metapopulaation kannalta tämän yhteyden säilyminen olisi tärkeää, koska sen kautta liito-oravat pääsevät kulkemaan Klaukkalan ja
Nuuksion väliä. Vaihtoehtoinen yhteys tien yli talojen välistä vaikuttaa heikkolaatuisemmalta. Selvityksessä ei ole arvioitu myöskään sitä, voiko
melun impulssimaisuudella olla vaikutusta liito-oravaan. Pölynkään vaikutuksia liito-oravan ruokailuun tai pesimiseen ei ole arvioitu.
Tarkempi selvitys Kivelän luonnonsuojelualueen luontoarvoista ja hankkeen mahdollisista vaikutuksista niihin on kokonaan tekemättä muutoin kuin
norojen ja liito-oravan osalta.
Hankkeen sijoittuminen laajalle metsäiselle alueelle kaventaa osayleiskaavassa osoitettua viheryhteyttä. Suojavallit murskaavat oman painonsa takia pohjevesien normaalit
virtauksen. Tällä on vaikutusta koko alueen vedensaantiin. Suojavallien suunniteltu jyrkkyys vaikuttaa epärealistiselta, mikä voi aiheuttaa maanvyörymien vaaraa.
Hankkeen vaikutukset maankäyttöön ja maisemaan
Hankkeella on merkittäviä vaikutuksia maankäyttöön ja maisemaan, etenkin suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä, huomioiden alueen herkkyyden. Hankealueen
rajanaapureina ovat Kivelän luonnonsuojelualue ja Espoon virkistysalue. 700 metrin etäisyydellä sijaitsee Nuuksion kansallispuisto. Alue rajautuu myös Lepsämänjokeen, joka
on arvokas pintavesialue ja joka laskee valtakunnallisesti arvokkaaseen Vantaanjokeen, jonka kalasto on Suomen mittakaavassa hyvin runsas. Alueen välittömässä
läheisyydessä sijaitsee myös Harjulanrannan virkistysalue. Lepsämänjoen jokilaakso sivujokineen on yksi merkittävistä luontokohteista Nurmijärvellä. Alueen viheryhteydet
vaarantuvat merkittävästi, mikäli hanke toteutuu.

Maisemavaikutusten arviointi on jäänyt puutteelliseksi: selostuksessa ei ole luotettavia havainnekuvia hankealueen täyttöjen ja meluvallien
korkeusasemista suhteessa lähimpiin taloihin. Selostuksessa olisi tullut esittää poikkileikkauskuvin hankkeen korkeusasema suhteessa lähimpiin
taloihin, jotta hankkeen maisemavaikutuksia olisi voitu arvioida lähimpien talojen näkökulmasta.
Hanke pilaa toteutuessaan maiseman lopullisesti. Se aiheuttaa taloudellisia menetyksiä Espoon kaupungille ja Nurmijärven kunnalle menetettyjen kaavoitusmahdollisuuksien
myötä.
Hankkeen vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen
Hankkeella on merkittäviä vaikutuksia lähiseudun liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen.

Liikennevaikutusten arviointi-osiosta puuttuu kokonaan kartta suunnitelluista ja vaihtoehtoisista tieyhteyksistä. Arviointi on tehty oletuksella, että
liikennöinti tapahtuu Lahnuksen ampumaradalle vievän tien kautta, vaikka Espoon kaupunki on tehnyt päätöksen, että kulkua sen kautta ei sallita.
Vaihtoehtoisten tieyhteyksien vaikutukset on osittain jätetty arvioimatta. Liikennevaikutusten osalta on esitetty raskaan
liikenteen määrien lisääntyminen maantieverkolla, mutta ei yksityisteillä, jotka on esitetty varayhteyksinä. Näiden
yksityisteiden osalta raskaan liikenteen ajoneuvomäärien kasvu olisi erityisen suuri. Näiden teiden varsilla on myös
asutusta, joten raskaan liikenteen ajoneuvomäärien lisääntyminen näillä teillä aiheuttaisi todella merkittävää
liikenneturvallisuuden vaarantumista. Selostuksessa esitetyt liikennemäärät ovat lisäksi vanhentuneita.
Selostuksessa rakennusaikaisten kuljetusten vaikutukset on arvioitu väliaikaisiksi: jos rakennusvaiheen kesto on 10 vuotta, ei rakentamisen
aikaisia vaikutuksia voida pitää väliaikaisina minkään mittarin mukaan.
Sekä rakentamisen että toiminnan aikana liikenneturvallisuus heikkenee niillä maanteillä, joita pitkin Circulation Oy:n hankealueelle olisi tarkoitus
liikennöidä raskailla ajoneuvoilla. Liikenneturvallisuus heikkenee mm. Klaukkalan keskustan alueella ja Lahnuksentiellä ja Kuonomäentiellä
kauttaaltaan sekä Vihdintiellä. Suunnitellut liikennereitit ovat koululaisten koulureittejä. Lisäksi hankkeen toteutuminen pahentaa jo ennestään
Nurmijärven alueen ruuhkaisimpia risteyksiä Lahnuksentie-Klaukkalantie ja Kuonomäentie-Klaukkalantie ja lisää ruuhkia Klaukkala-moottoritieKlaukkala sekä Lahnuksentie-Vihdintie-Lahnuksentie reiteillä.
Hankkeen vaikutukset meluun
Hankkeella on vaikutuksia meluun mm. Ketunkorven, Lahnuksen, Aropellon, Harjulanrannan, Harjulan, Syrjälän ja Kuonomäentien varren alueilla sekä Kuonomäentien
pohjoispuolelle suunnitellulla asuinalueella. Toteutuessaan hanke lisää huomattavasti melua ja pölyä em. alueilla, erityisesti Harjulanrannassa, jonne luontainen ilmavirtaus
kulkee hankealueelta. Kallion louhinta ja murskaus aiheuttavat rakennusaikana runsaasti melua sekä pölyä. Toiminnan aikaiset merkittävimmät melulähteet ovat materiaalien
murskaukset ja hankealueelle saapuvat ja sieltä lähtevät kuljetukset.
YVA-selostus on melusimulaatioiltaan olennaisesti puutteellinen. Selostuksen melusimulaatioista puuttuu maksimimelun simulaatio hankkeen aloitustilanteessa, jolloin ei ole
olemassa meluvalleja ja jolloin kallion murskausta tehdään korkealla kalliolla. Sisämelu rakennuksissa on simuloimatta, samoin matalataajuinen melu eri

Klaukkala sekä Lahnuksentie-Vihdintie-Lahnuksentie reiteillä.
Hankkeen vaikutukset meluun
Hankkeella on vaikutuksia meluun mm. Ketunkorven, Lahnuksen, Aropellon, Harjulanrannan, Harjulan, Syrjälän ja Kuonomäentien varren alueilla sekä Kuonomäentien
pohjoispuolelle suunnitellulla asuinalueella. Toteutuessaan hanke lisää huomattavasti melua ja pölyä em. alueilla, erityisesti Harjulanrannassa, jonne luontainen ilmavirtaus
kulkee hankealueelta. Kallion louhinta ja murskaus aiheuttavat rakennusaikana runsaasti melua sekä pölyä. Toiminnan aikaiset merkittävimmät melulähteet ovat materiaalien
murskaukset ja hankealueelle saapuvat ja sieltä lähtevät kuljetukset.
YVA-selostus on melusimulaatioiltaan olennaisesti puutteellinen. Selostuksen melusimulaatioista puuttuu maksimimelun simulaatio hankkeen aloitustilanteessa, jolloin ei ole
olemassa meluvalleja ja jolloin kallion murskausta tehdään korkealla kalliolla. Sisämelu rakennuksissa on simuloimatta, samoin matalataajuinen melu eri
taajuuskomponentteineen. Selostuksessa ei ole riittävästi arvioitu kokonaismelun vaikutusta ja vaikutusalueen laajuutta.
Alue on melulle erityisen herkkä, sillä hankealueen lähialueet ovat pientalovoittoisia, luonnonrauhaisia alueita. Lisäksi alueella sijaitsee jo valmiiksi Lahnuksen ampurata ja
Encore Oy:n kuormalavojen käsittely- ja kierrätyslaitos ja alue kuuluu korkean lentomelun alueeseen. Vähäinenkin melunlisäys jo olemassa olevaan kuormitukseen murtaa
alueen luonnonrauhan lopullisesti. Alueen asukkaat ovat jo aiemmin taistelleet säilyttääkseen alueen rauhallisuuden korkeimmassa hallinto-oikeudessa (ks. KHO muu päätös
550/2018). Tämä osaltaan korostaa sitä, että alueen rauhallisuudella on asukkaille suuri arvo.
Melumallinnuksessa suurin puute on se, että yksikään mallinnustilanne ei ole ns. worst case -laskenta ilman meluntorjuntatoimenpiteitä. Sen perusteella ei siten ole
mahdollista arvioida melun maksimivaikutusta. Melumallinnuksessa ei ole selvennetty, miten varatieyhteyksien melu on mallinnettu. Melutason ohjearvot ylittyvät
rakentamisen ja toiminnan aikana huomattavassa osassa Kivelän luonnonsuojelualuetta. Melun vaikutuksia luonnonsuojelualueeseen ei ole arvioitu. Melun vaikutuksia
luonnonsuojelualueeseen olisi tullut arvioida muutoinkin kuin liito-oravan osalta. Arviointiselostuksessa meluvaikutusten arvioinnin epävarmuustekijöistä puuttuu melun
mahdollinen impulssimaisuus. Meluvaikutusten arvioinnissa ei ole tuotu esiin sitä, miten vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa on huomioitu rakentamisvaiheen pitkä kesto.
Vaikutusarvioinnista ei käy ilmi, voiko toiminnasta aiheutua matalataajuista melua.
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Hankkeen vaikutukset vesistöön
Circulation Oy:n hankkeella on kaikissa toteutusvaihtoehdoissa merkittäviä vaikutuksia Lepsämänjoen vesieliöstöön. Alueelle loppusijoitettavan
jätebetonin määrä on 0,7 ̶ 1,1 milj. tonnia. Sade- ja hulevedet huuhtoutuvat vuosien aikana edellä mainitun jätemassan läpi, ja vesistöön kulkeutuu
väistämättä haitta-aineita, kuten nikkeliä, kadmiumia, lyijyä, elohopeaa sekä asbestia. Kiintoainepitoisuudet, sameus sekä ravinnepitoisuudet mitä
todennäköisimmin kohoavat pintavesissä. Alueesta muodostuu käytännössä kaatopaikka, ja siksi koko hanketta tulee käsitellä kaatopaikan
perustamishankkeena.
Hankealueen vedet laskevat Lepsämänjokeen, jonka virkistyskäyttö heikkenee joen rehevöityessä. Lepsämänjokilaakso on arvotettu Klaukkalan
osayleiskaavassa paikalliseksi arvokkaaksi maisema-alueeksi. Vesistössä on havaittu mm. suojeltua vuollejokisimpukkaa, saukkoja, taimenta.
Hankkeen vaikutukset luontoon
Hankkeella on merkittäviä ja peruuttamattomia vaikutuksia luontoon. Hanke kaikissa toteutusvaihtoehdoissa hävittää vesilain 2. luvun 11 § mukaisen
arvokkaan pienveden, noron. Lisäksi kaikissa toteutusvaihtoehdoissa suunnittelualueelle sijoittuva liito-oravan kulkuyhteys häviää. Hankkeen
sijoittuminen laajalle metsäiselle alueelle kaventaa osayleiskaavassa osoitettua viheryhteyttä. Suojavallit muuttavat oman painonsa takia pohjevesien
normaalit virtauksen. Tällä on vaikutusta koko alueen vedensaantiin. Suojavallien suunniteltu jyrkkyys vaikuttaa epärealistiselta, mikä voi aiheuttaa
maanvyörymien vaaraa.
Hankkeen vaikutukset maankäyttöön ja maisemaan
Hankkeella on merkittäviä vaikutuksia maankäyttöön ja maisemaan, etenkin suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä, huomioiden alueen
herkkyyden. Hankealueen rajanaapureina ovat Kivelän luonnonsuojelualue ja Espoon virkistysalue. 700 metrin etäisyydellä sijaitsee Nuuksion
kansallispuisto. Alue rajautuu myös Lepsämänjokeen, joka on arvokas pintavesialue ja joka laskee valtakunnallisesti arvokkaaseen Vantaanjokeen, jonka
kalasto on Suomen mittakaavassa hyvin runsas. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös Harjulanrannan virkistysalue. Lepsämänjoen
jokilaakso sivujokineen on yksi merkittävistä luontokohteista Nurmijärvellä. Alueen viheryhteydet vaarantuvat merkittävästi, mikäli hanke toteutuu.
Hanke pilaa toteutuessaan maiseman lopullisesti. Se aiheuttaa taloudellisia menetyksiä Espoon kaupungille ja Nurmijärven kunnalle menetettyjen
kaavoitusmahdollisuuksien myötä. Myös olemassa olevien asuntojen arvo laskee, mikä heikentää asukkaiden omaisuuden arvoa.
Hankkeen vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen
Hankkeella on merkittäviä vaikutuksia lähiseudun liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen. Sekä rakentamisen että toiminnan aikana liikenneturvallisuus
heikkenee niillä maanteillä, joita pitkin Circulation Oy:n hankealueelle liikennöidään raskailla ajoneuvoilla. Liikenneturvallisuus heikkenee mm. Klaukkalan
keskustan alueella ja Lahnuksentiellä ja Kuonomäentiellä kauttaaltaan sekä Vihdintiellä. Suunnitellut liikennereitit ovat koululaisten koulureittejä. Lisäksi
hankkeen toteutuminen pahentaa jo ennestään Nurmijärven alueen ruuhkaisimpia risteyksiä Lahnuksentie-Klaukkalantie ja Kuonomäentie-Klaukkalantie
ja lisää ruuhkia Klaukkala-moottoritie-Klaukkala sekä Lahnuksentie-Vihdintie-Lahnuksentie reiteillä. Selostuksessa esitetyt liikennemäärät ovat
vanhentuneita. Liikennemäärämittaukset tulee tehdä uudelleen vastaamaan nykytilannetta, mikäli hankkeen suunnittelua jatketaan.
Hankkeen vaikutukset meluun
Hankkeella on vaikutuksia meluun mm. Ketunkorven, Lahnuksen, Aropellon, Harjulanrannan, Harjulan, Syrjälän ja Kuonomäentien varren alueilla sekä
Kuonomäentien pohjoispuolelle suunnitellulla asuinalueella. Toteutuessaan hanke lisää huomattavasti melua ja pölyä em. alueilla, erityisesti
Harjulanrannassa, jonne luontainen ilmavirtaus kulkee hankealueelta. Kallion louhinta ja murskaus aiheuttavat rakennusaikana runsaasti melua sekä
pölyä. Toiminnan aikaiset merkittävimmät melulähteet ovat materiaalien murskaukset ja hankealueelle saapuvat ja sieltä lähtevät kuljetukset.
YVA-selostus on melusimulaatioiltaan olennaisesti puutteellinen. Selostuksen melusimulaatioista puuttuu maksimimelun simulaatio hankkeen
aloitustilanteessa, jolloin ei ole olemassa meluvalleja ja jolloin kallion murskausta tehdään korkealla kalliolla. Sisämelu rakennuksissa on simuloimatta,
samoin matalataajuinen melu eri taajuuskomponentteineen. Selostuksessa ei ole riittävästi arvioitu kokonaismelun vaikutusta ja vaikutusalueen
laajuutta.
Alue on melulle erityisen herkkä, sillä hankealueen lähialueet ovat pientalovoittoisia, luonnonrauhaisia alueita. Lisäksi alueella sijaitsee jo valmiiksi
Lahnuksen ampurata ja Encore Oy:n kuormalavojen käsittely- ja kierrätyslaitos ja alue kuuluu korkean lentomelun alueeseen. Vähäinenkin melunlisäys jo
olemassa olevaan kuormitukseen murtaa alueen luonnonrauhan lopullisesti. Alueen asukkaat ovat jo aiemmin taistelleet säilyttääkseen alueen
rauhallisuuden korkeimmassa hallinto-oikeudessa (ks. KHO muu päätös 550/2018). Tämä osaltaan korostaa sitä, että alueen rauhallisuudella on
asukkaille suuri arvo.
Hankkeen vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
Hankkeella on merkittäviä ja huomattavia vaikutuksia lähiseudun asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen. Koko Espoon pohjoisosa ja Nurmijärven
eteläosat ovat rauhallisia, luonnonläheisiä, hiljaisia ja viihtyisiä alueita. Luonnonrauha ja luonnonläheisyys ovat monelle syitä, joiden takia alueelle on
muutettu. Harjula, Harjulanranta ja Syrjälä ovat asemakaavoitettuja pientaloalueita, joiden asukasmäärä on reilut 3000. Harjula-Syrjälän alueella asuu
paljon lapsiperheitä. Siellä on kolme alakoulua ja kolme päiväkotia sekä yksi esikoulu. Toteutuessaan hankkeen aiheuttamat seuraukset, kuten
kokonaismelu, pöly, hajuhaitat, liikenteen turvattomuus ja lisääntyminen rikkoisivat näiden alueiden rauhan ja heikentäisivät viihtyvyyttä. Lisäksi
hankealueelle jatkuvasti kulkeva raskas liikenne vaikuttaisi kielteisesti viihtyvyyteen.
Louhinnanaikainen tärinä
Hankkeen rakennusvaiheessa alueella tehdään merkittäviä louhintatöitä. On todennäköistä, että louhinnasta aiheutuva hallitsematon tärinä aiheuttaa
riskin pientalojen perustusten kunnolle. Mikäli hankkeelle annetaan toteutuslupa, tulee tärinän vaikutuksia mitata tärinämittauksin läheisten
rakennusten perustuksissa ja niiden kunto tulee kartoittaa huolella ennen louhinnan aloittamista.
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Mielipiteeni koskien Circulation Oy hanketta:
Hankkeella on merkittäviä ja huomattavia vaikutuksia lähiseudun asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen.
Asun itse Harjulassa aivan Lepsämäntien rannalla, alle kilometrin päässä hankkeen suunnitellusta paikasta.
Koko Espoon pohjoisosa ja Nurmijärven eteläosat ovat rauhallisia, luonnonläheisiä, hiljaisia ja viihtyisiä
alueita, ja nimenomaan sen takia alueelle on muutettu. Harjula, Harjulanranta ja Syrjälä ovat
asemakaavoitettuja pientaloalueita, joiden asukasmäärä on reilut 3000. Harjula-Syrjälän alueella asuu paljon
lapsiperheitä. Lisäksi alueellamme on kolme alakoulua ja kolme päiväkotia sekä yksi esikoulu.
Toteutuessaan hankkeen aiheuttamat seuraukset, kuten kokonaismelu, pöly, hajuhaitat, liikenteen
turvattomuus ja lisääntyminen rikkoisivat näiden alueiden rauhan ja heikentäisivät viihtyvyyttä. Lisäksi
hankealueelle jatkuvasti kulkeva raskas liikenne vaikuttaisi kielteisesti viihtyvyyteen.
Suurehko osa koululaisista joutuu ylittämään Lahnuksentien koulumatkallaan. Sekä rakentamisen että
toiminnan aikana liikenneturvallisuus heikkenee niillä maanteillä, joita pitkin Circulation Oy:n
hankealueelle liikennöidään raskailla ajoneuvoilla. Liikenneturvallisuus heikkenee Lahnuksentien lisäksi
mm. Klaukkalan keskustan alueella ja Kuonomäentiellä kauttaaltaan (jossa myös kulkee paljon koululaisia)
sekä Vihdintiellä. Lisäksi hankkeen toteutuminen pahentaa jo ennestään Nurmijärven alueen ruuhkaisimpia
risteyksiä Lahnuksentie-Klaukkalantie ja Kuonomäentie-Klaukkalantie ja lisää ruuhkia Klaukkalamoottoritie-Klaukkala sekä Lahnuksentie-Vihdintie-Lahnuksentie reiteillä. Selostuksessa esitetyt
liikennemäärät ovat vanhentuneita. Liikennemäärämittaukset tulee tehdä uudelleen vastaamaan
nykytilannetta, mikäli hankkeen suunnittelua jatketaan. Jo nyt noin klo 15:30-17:30 välisenä aikana
Hämeenlinnanväylän ja Klaukkalan väli saattaa autolla kestää melkein 30 minuuttia. Joskus
Klaukkalan ramppi on niin täynnä, että sinne haluavat autot joutuvat joko odottamaan liittymään
ryhmittymistä moottoritien oikealla kaistalla (näin luonnollisesti liikenne seisoo) tai pientareelle
(mikä on erittäin vaarallista jos Klaukkalaan haluava tajuaa tämän liian myöhään). Välillä KeimolaKlaukkalan liittymä on Hämeenlinnantiellä jo nyt lähes viikoittain ketjukolareita, tilanne vain
pahenee kun liikennemäärä lisääntyy. Myöskin Lahnuksentie Espoon suunnasta tultaessa on
ruuhkaisa ja erittäin vaarallinen jo nyt kevyelle liikenteelle kapean pientareen, mutkaisen ja kapean
tieleveyden ja raskaan liikenteen takia.
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Hankkeella on merkittäviä vaikutuksia maankäyttöön ja maisemaan, etenkin suunnittelualueen välittömässä
läheisyydessä, huomioiden alueen herkkyyden. Hankealueen rajanaapureina ovat Kivelän
luonnonsuojelualue ja Espoon virkistysalue. 700 metrin etäisyydellä sijaitsee Nuuksion kansallispuisto.
Alue rajautuu myös Lepsämänjokeen, joka on arvokas pintavesialue ja joka laskee valtakunnallisesti
arvokkaaseen Vantaanjokeen, jonka kalasto on Suomen mittakaavassa hyvin runsas. Alueen välittömässä
läheisyydessä sijaitsee myös Harjulanrannan virkistysalue. Lepsämänjoen jokilaakso sivujokineen on yksi
merkittävistä luontokohteista Nurmijärvellä. Alueen viheryhteydet vaarantuvat merkittävästi, mikäli hanke
toteutuu.
Hanke pilaa toteutuessaan maiseman lopullisesti. Se aiheuttaa taloudellisia menetyksiä Espoon
kaupungille ja Nurmijärven kunnalle menetettyjen kaavoitusmahdollisuuksien myötä. Myös olemassa
olevien asuntojen arvo laskee, mikä heikentää asukkaiden omaisuuden arvoa. Circulation Oy:n hanke
toteutuessaan suunnitellulle alueelleen on omahyväistä ja piittaamatonta. Eikö hanketta voisi ajatella
rakennettavan esimerkiksi Ilvesvuoreen, joka on tarkoitettu nimenomaan yrityksille. Ilvesvuoreen on
myös paremmat ja ihmisille turvallisemmat kulkuyhteydet.
Kyseessä on tosiasiassa 36 jalkapallon kentän kokoisen kaatopaikan, jätteenkäsittelylaitoksen, jätteen
varastointipaikan perustaminen ja vaarallisen jätteen kuljettaminen.
Rakennusaika olisi 10 ja kokonaistoiminta-aika ainakin 30 vuotta mutta saastuminen voi ilmetä vasta
toiminnan loputtua.
Toiminta johtaisi laaja-alaiseen, pitkäaikaiseen ja hallitsemattomaan saastumiseen.
Ystävällisin terveisin,
Maija Syrjä
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Vastustan ”bioterminaalin” rakentamista Klaukkalaan seuraavista syistä:
1.LIIKENNEVAIKUTUKSET
Hankkeella on merkittäviä vaikutuksia lähiseudun liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen.
Liikenneturvallisuus heikkenee mm. Klaukkalan keskustan alueella, Lahnuksentiellä ja Kuonomäentiellä.
Hankkeen toteutuminen pahentaa entisestään Klaukkalantien ruuhkia. Lanuksen- ja Kuonomäentiellä ei ole
kevyenliikenteenväylää koko matkalla, teillä on kuitenkin paljon kevyttä liikennettä.
Liikennevaikutusten arviointi on täysin puutteellinen. Arviointi on tehty oletuksella, että liikennöinti
tapahtuu Lahnuksen ampumaradalle vievän tien kautta, vaikka Espoon kaupunki on tehnyt päätöksen, että
kulkua sen kautta ei sallita.
Vaihtoehtoisen liikennöintireitin (Kuonomäentie – Kiialanmäki) arviointi on puutteellinen. Arvioinnissa ei
ole huomioitu Kuonomäentien erittäin huonoa kuntoa, osittain puuttuvaa kevyen liikenteen väylää, tien
todella haastavia talviolosuhteita eikä myöskään Kiialanmäen täydellistä soveltumattomuutta raskaalle
liikenteelle. Kiialanmäen tiet ovat sorapäällysteisä ja kapeita, Circulationin aluelle vievä silta ei tällä
hetkellä kestäne rekkarallia.
Yleisötilaisuudessa toimitusjohtaja Mannerla totesi teiden kunnostuksen kuuluvan yhteiskunnalle. Arviota
näistä kustannuksista ei ole missään.
2. MELUVAIKUTUKSET
Toteutuessaan hanke lisää huomattavasti melua ”bioterminaalin” lähialueilla. Kallion louhinta ja murskaus
aiheuttavat rakennusaikana runsaasti melua ja pölyä. YVA-selostus on melusimulaatioiltaan puutteellinen.
Siinä ei ole simulaatioita maksimimelusta aloitustilanteessa, jolloin ei vielä ole meluvalleja - murskausta
tehdään aluksi korkealla kalliolla. Kokonaismelun vaikutusta ei ole riittävästi arvioitu. Alueella on jo
Lahnuksen ampurata ja Encore Oy:n kuormalavojen käsittely- ja kierrätyslaitos, ja alue kuuluu korkean
lentomelun alueeseen. Vähäinenkin melunlisäys jo olemassa olevaan kuormitukseen murtaa alueen
luonnonrauhan lopullisesti. Meluarvioinnin epävarmuustekijöistä puuttuu melun
mahdollinen impulssimaisuus. Arvioinnissa ei käy ilmi, voiko toiminta aiheuttaa matalataajuista melua.
3. MUUT SEIKAT
Maisemavaikutusten arviointi on jäänyt puutteelliseksi, koska selostuksessa ei ole luotettavia havainnekuvia
hankealueen täyttöjen ja meluvallien korkeusasemista suhteessa lähimpiin taloihin.
Tulipalotilanteessa alueen sammutusvedet valuvat hulevesien tasausaltaaseen, ja arviointiselostuksessa on
arvioitu tämän estävän sammutusvesien sisältämien haitta-aineiden pääsyn Lepsämänjoen vesistöön.
Viitaten siihen, mitä tässä lausunnossa on lausuttu hulevesien käsittelytavan riittävyydestä, on syytä epäillä,
ettei selostuksessa kuvatun kaltainen laskeutusallas riitä poistamaan sammutusvesistä mahdollisia haittaaineita ennen niiden päätymistä ympäristöön.
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Arviointiselostuksessa todetaan, että hankealueen ympärille rakennettaviin meluvalleihin liittyy
sortumavaara. Sortumavaaran riskiä ja sen merkittävyyttä olisi tullut arvioida ainakin meluvalleihin
rajoittuvien kiinteistöjen turvallisuuden osalta.
Hankkeen eri vaihtoehdoissa toimintaa on sijoitettu halleihin. Koska hallien rakentamisesta ei ole
varmuutta, olisi tullut arvioida vaikutuksia eri tekijöiden suhteen siinä tilanteessa, että kaikki toiminta
tapahtuu ulkotiloissa.
Keski-Uudenmaan Ympäristökeskuksen lausunnon (10.9.2019) mukaan hulevesien tasausallas ei ole
soveltuva puujätteistä syntyvän orgaanisen aineksen poistamiseen hulevesistä eikä tasausaltaan
tyhjenemisaika ole riittävä laskeuttamaan hienojakoista kiintoainesta.
Hankkeen vaikutus liito-oravan kulkuyhteyksiin on arvioitu selostuksessa vähäiseksi. Voiko kulkuyhteyden
heikkenemistä pitää vähäisenä, kun puustoisempi kulkuyhteys elinympäristölaikulta toiseen katkeaa?
Toinen yhteys kulkee tien yli ja omakotitontin kautta kahden asuintalon välistä. Selostuksessa ei ole arvioitu
Aropellon suunnan vaihtoehtoisen tieyhteyden vaikutusta Kivelän luonnonsuojelualueen ja pohjoisimman
elinympäristön väliseen yhteyteen.
Tarkempi selvitys Kivelän luonnonsuojelualueen luontoarvoista ja hankkeen mahdollisista vaikutuksista
niihin on kokonaan tekemättä muutoin kuin norojen ja liito-oravan osalta. Vaikutusarviointia on tältä osin
pidettävä merkittävän puutteellisena.
Klaukkalassa 4.10.2019
Taina Syrjä
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Mielipide
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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Viite: UUDELY/6518/2016
Circulation Oy:n bioterminaali hankkeen vastustaminen
Vastustamme Circulation Oy:n massiivisen jätteen bioterminaalin rakentamista Nurmijärven
Klaukkalan kylään. Alueesta muodostuu todennäköisesti kaatopaikka, ja siksi koko hanketta
tulee käsitellä kaatopaikkana.
Hankkeella on kaikissa toteutusvaihtoehdoissaan merkittäviä vaikutuksia Lepsämänjoen
vesieliöstöön. Jos hanke toteutuu vesistöön kulkeutuu todennäköisesti vuosien aikana
haitta-aineita, kuten nikkeliä, kadmiumia, lyijyä, elohopeaa sekä mahdollisesti asbestia.
Hankealueen vedet laskevat Lepsämänjokeen, jonka virkistyskäyttö heikkenee joen
rehevöityessä. Lepsämänjokilaakso on arvotettu Klaukkalan osayleiskaavassa paikalliseksi
arvokkaaksi maisema-alueeksi. Vesistössä on havaittu mm. suojeltua vuollejokisimpukkaa,
saukkoja, taimenta.
Hankkeella on merkittäviä ja peruuttamattomia vaikutuksia luontoon. Hanke kaikissa
toteutusvaihtoehdoissa hävittää vesilain 2. luvun 11 § mukaisen arvokkaan pienveden,
noron. Lisäksi kaikissa toteutusvaihtoehdoissa suunnittelualueelle sijoittuva todennäköinen
liito-oravan kulkuyhteys häviää.
Hankkeen sijoittuminen laajalle metsäiselle alueelle kaventaa osayleiskaavassa osoitettua
viheryhteyttä. Pohjavesien normaalivirtaus voi vaarantua suojavallien painokuormasta. Tällä
on vaikutusta koko alueen vedensaantiin. Suojavallien suunniteltu jyrkkyys voi aiheuttaa
myös maanvyörymien vaaraa.
Hankkeen vaikutukset maankäyttöön ja maisemaan
Hankkeella on merkittäviä vaikutuksia maankäyttöön ja maisemaan, etenkin
suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä, huomioiden alueen herkkyyden.
Hankealueen rajanaapureina ovat Kivelän luonnonsuojelualue ja Espoon virkistysalue. 700
metrin etäisyydellä sijaitsee Nuuksion kansallispuisto. Alue rajautuu myös Lepsämänjokeen,
joka on arvokas pintavesialue ja joka laskee valtakunnallisesti arvokkaaseen Vantaanjokeen,
jonka kalasto on Suomen mittakaavassa hyvin runsas. Alueen välittömässä läheisyydessä
sijaitsee myös Harjulanrannan virkistysalue. Lepsämänjoen jokilaakso sivujokineen on yksi
merkittävistä luontokohteista Nurmijärvellä. Alueen viheryhteydet vaarantuvat merkittävästi,
mikäli hanke toteutuu.
Hanke pilaa toteutuessaan maiseman lopullisesti. Se aiheuttaa taloudellisia menetyksiä
Espoon kaupungille ja Nurmijärven kunnalle menetettyjen kaavoitusmahdollisuuksien myötä.
Myös olemassa olevien asuntojen arvo laskee, mikä heikentää asukkaiden omaisuuden
arvoa.
Hankkeen vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen
Hankkeella on merkittäviä vaikutuksia lähiseudun liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen.
Sekä rakentamisen että toiminnan aikana liikenneturvallisuus heikkenee niillä maanteillä,
joita pitkin Circulation Oy:n hankealueelle liikennöidään raskailla ajoneuvoilla.
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Liikenneturvallisuus heikkenee mm. Klaukkalan keskustan alueella ja Lahnuksentiellä ja
Kuonomäentiellä kauttaaltaan sekä Vihdintiellä. Suunnitellut liikennereitit ovat koululaisten
koulureittejä. Lisäksi hankkeen toteutuminen pahentaa jo ennestään Nurmijärven alueen
ruuhkaisimpia risteyksiä Lahnuksentie-Klaukkalantie ja Kuonomäentie-Klaukkalantie ja lisää
ruuhkia Klaukkala-moottoritie-Klaukkala sekä Lahnuksentie-Vihdintie-Lahnuksentie reiteillä.
Selostuksessa esitetyt liikennemäärät ovat vanhentuneita. Liikennemäärämittaukset tulee
tehdä uudelleen vastaamaan nykytilannetta, mikäli hankkeen suunnittelua jatketaan.
Hankkeen vaikutukset meluun
Hankkeella on vaikutuksia meluun mm. Ketunkorven, Lahnuksen, Aropellon,
Harjulanrannan, Harjulan, Syrjälän ja Kuonomäentien varren alueilla sekä Kuonomäentien
pohjoispuolelle suunnitellulla asuinalueella. Toteutuessaan hanke lisää huomattavasti melua
ja pölyä em. alueilla, erityisesti Harjulanrannassa, jonne luontainen ilmavirtaus kulkee
hankealueelta. Kallion louhinta ja murskaus aiheuttavat rakennusaikana runsaasti melua
sekä pölyä. Toiminnan aikaiset merkittävimmät melulähteet ovat materiaalien murskaukset
ja hankealueelle saapuvat ja sieltä lähtevät kuljetukset.
YVA-Selostuksen melusimulaatioista puuttuu maksimimelun simulaatio hankkeen
aloitustilanteessa, jolloin ei ole olemassa meluvalleja ja jolloin kallion murskausta tehdään
korkealla kalliolla. Sisämelu rakennuksissa on simuloimatta, samoin matalataajuinen melu
eri taajuuskomponentteineen. Selostuksessa ei ole riittävästi arvioitu kokonaismelun
vaikutusta ja vaikutusalueen laajuutta.
Alue on melulle erityisen herkkä, sillä hankealueen lähialueet ovat pientalovoittoisia,
luonnonrauhaisia alueita. Lisäksi alueella sijaitsee jo valmiiksi Lahnuksen ampurata ja
Encore Oy:n kuormalavojen käsittely- ja kierrätyslaitos ja alue kuuluu korkean lentomelun
alueeseen. Vähäinenkin melunlisäys jo olemassa olevaan kuormitukseen murtaa alueen
luonnonrauhan lopullisesti. Alueen asukkaat ovat jo aiemmin taistelleet säilyttääkseen
alueen rauhallisuuden korkeimmassa hallinto-oikeudessa (ks. KHO muu päätös 550/2018).
Tämä osaltaan korostaa sitä, että alueen rauhallisuudella on asukkaille suuri arvo.
Hankkeen vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
Hankkeella on merkittäviä ja huomattavia vaikutuksia lähiseudun asukkaiden elinoloihin ja
viihtyvyyteen. Koko Espoon pohjoisosa ja Nurmijärven eteläosat ovat rauhallisia,
luonnonläheisiä, hiljaisia ja viihtyisiä alueita. Luonnonrauha ja luonnonläheisyys ovat
monelle syitä, joiden takia alueelle on muutettu. Harjula, Harjulanranta ja Syrjälä ovat
asemakaavoitettuja pientaloalueita, joiden asukasmäärä on reilut 3000. Harjula-Syrjälän
alueella asuu paljon lapsiperheitä. Siellä on kolme alakoulua ja kolme päiväkotia sekä yksi
esikoulu. Toteutuessaan hankkeen aiheuttamat seuraukset, kuten kokonaismelu, pöly,
hajuhaitat, liikenteen turvattomuus ja lisääntyminen rikkoisivat näiden alueiden rauhan ja
heikentäisivät viihtyvyyttä. Lisäksi hankealueelle jatkuvasti kulkeva raskas liikenne vaikuttaisi
kielteisesti viihtyvyyteen.
Olemme asuneet Klaukkalan Harjulassa jo 30 vuotta, alue on rauhallinen, arvostettu ja hyvin
luontoystävällinen. Ehdotamme hankkeelle uutta sijaintia Espoon Ämmässuolle, jossa on jo
vastaavaa liiketoimintaa entuudestaan.
Klaukkalassa 4.10.2019
Anne ja Harri Tainio
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Vastustan hanketta, koska ympärillä asuu paljon ihmisiä pientaloissa, joista osan vesihuolto on omien
pohjavettä käyttävien kaivojen varassa ja tärinän vaikutus kaivojen rakenteisiin on merkittävä riski.
Kuonomäentien tuntumassa vastapäätä hankealuetta on noin 15 omakotitaloa ja kaksi loma-asuntoa
(yhteensä noin 50 asukasta ja pääasiassa lapsiperheitä). Näistä yksi omakotitalo sijaitsee 20 metrin ja kolme
omakotitaloa alle 250 metrin päässä hankealueen rajasta.
Kallionmurskaus tulee aiheuttamaan jatkuvia melu- ja pölyhaittoja laajalle alueelle lähialueelle. Rakas ja
mahdollisimman puhdas ulkoilualueemme rauhallisella asuinalueella olisi mennyttä!
Lisäksi toiminta-ajat ovat ongelmalliset ajatellen töissä arkipäivisin käyviä tai varisinkin vuorotyössä käyviä
henkilöitä.
Toiminnasta aiheutuvan melun, pölyn ja hajun aiheuttamat haitat sekä mahdollisesti terveyttä
uhkaavat pitkäaikaisvaikutukset ihmisille ovat kokonaan selvittämättä.
Raskaat ajoneuvot kulkisivat pientareettomia teitä käyttäen, jossa kulkevat jalankulkijat olisivat
"altavastaajia". Tiet ovat huonossa kunnossa, paikattuja ja vilkkaasti liikennöityjä. Kevyen liikenteen väylät
puuttuvat. Raskaan liikenteen moninkertaistuessa sekä teiden kunto että jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden
liikenneturvallisuus heikkenee dramaattisesti entisestään.
Hanketta ei saisi toteuttaa!
Lähinaapuri Heidi Talja
Jokipalstatie 31 A 8, Klaukkala
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Mielipide liittyen Circulation Oy:n Klaukkalaan suunniteltua murskaamoa koskevaan YVA-selvitykseen
Vastustamme murskaamon sijoittamista suunniteltuun paikkaan lähinnä siihen liittyvien
liikennevaikutusten vuoksi.
Olemme tutustuneet YVA-selvitykseen ja haluamme tuoda esiin muutaman asian, jotka eivät riittävän
selkeästi käyneet ilmi selvityksestä.
Asumme osoitteessa Viljelystie 2a. Tonttimme rajautuu yhdeltä sivulta Lahnuksentien ja toiselta
sivulta Viljelystien tiealueeseen. Perheemme (neljä henkilöä) käyttää Lahnuksentietä päivittäin mm.
työmatkoihin, koulumatkoihin, asiointi- ja harrastusmatkoihin. Liikumme Lahnuksentiellä ja sen
kevyenliikenteenväylällä moottoriajoneuvojen lisäksi polkupyörällä ja jalan.
Lahnuksentien käyttö ja liikennemäärä on lisääntynyt jatkuvasti ja voimakkaasti koko sen ajan, jonka
olemme sitä seuranneet (kesästä 2000 lähtien). Selostuksessa mainittiin, että lähtötietona olisi
käytetty Liikenneviraston vuodelta 2017 olevia liikennemääriä, mutta tekstissä mainittiin vuoden
2015 lukuja. Emme tiedä, onko kyse kirjoitusvirheestä, mutta vuoden 2017 liikennemäärätkin ovat jo
vanhentuneita. Selostuksessa arvioitiin, että tielle ei syntyisi ruuhkia tai merkittäviä
kapasiteettiongelmia. Uskallamme epäillä tätä, sillä erityisesti työmatkaliikenteen aikana tiellä ajetaan
nykyisin usein jatkuvassa jonossa. Tämä näkyy myös siinä, että kiinteistömme kohdalle Viljelystielle
muodostuu ajoittain pitkiä jonoja odottamaan kääntymistä Lahnuksentielle.
Tiessä on pihamme kohdalla melko jyrkkä mäki. Risteysaluetta parannettiin joitain vuosia sitten,
jolloin mäki hieman maldaltui, mutta edelleen Lahnuksen suunnasta Klaukkalan keskustaa kohti
ajavalla raskaalla liikenteellä on talviaikaan vaikeuksia päästä ylös. Parhaimmillaan olemme
seuranneet kahden rekan saman aikaista jumiutumista, josta on seurannut henkilöautoilijoiden
hermostuminen ja ruuhkapaikan ohittaminen kevyenliikenteen väylää pitkin. Tällaiset tilanteet tuskin
vähenevät, jos raskas liikenne tiellä lisääntyy.
Selostuksesta todettiin, että kevyenliikenteen määristä ei ole käytettävissä tietoja. Lahnuksentie on
suorittu pyöräilyreitti. Ei pelkästään koululaisten ja ”sunnuntaipyöräilijöiden” keskuudessa, vaan myös
aktiiviharrastajat ja treenaajat käyttävät sitä säännöllisesti. Pyöräilijät eivät siis ole vain yksittäisiä
liikkujia, vaan tiellä kulkee jopa kymmenien pyöräilijöiden seurueita. Tällaisen letkan sivuuttaminen
autolla Lahnuksentien kapeuden, mäkisyyden ja mutkaisuuden vuoksi on liikenneturvallisuuden
kannalta melkoinen haaste, oli sitten matkalla vastakkaiseen tai samaan suuntaan.
Lahnuksentien piennaralueita ei pysty käyttämään pyöräilyyn tai mopoiluun. Jopa kävely reunaviivan
ulkopuolella on paikoin mahdotonta. Asfaltti loppuu muutamissa paikoin jopa reunaviivan
sisäpuolella ja jyrkkä ojanpenkka alkaa saman tien. Tämä aiheuttaa sen, että henkilöautollakin joutuu
ohittamaan kevyen liikenteen siirtymällä aina osittain vastaantulijoiden kaistalle. Jo nykyisellä
liikennemäärällä tiellä joutuu todistamaan valitettavan usein läheltä piti –tilanteita, kun
vastaantulijoita riittää. Näin siis vaikka kohtaavat ajoneuvot olisivat molemmat henkilöautoja,
isommista kulkuneuvoista puhumattakaan.
Selostuksessa oli todettu, että liikenteen vaikutus elinoloihin ja viihtyvyyteen on suuri kielteinen
raskaan liikenteen reitin välittömässä läheisyydessä. Tästä olemme samaa mieltä. Meille se
tarkoittaisi melun ja tärinän suurta lisääntymistä. Olemme itse rakentaneet talomme 2000-luvun
alussa. Olemme käyttäneet Lahnuksentien puolella paremmin äänieristettyjä ikkunoita, joten
liikenteen ääni pysyy sisätiloissa vaimeahkona, jos ikkunat ovat kiinni. Sen sijaan tärinä tuntuu ja se
aiheuttaa myös ikkunoiden ja tavaroiden helinää raskaan liikenteen ohittaessa tonttiamme. Talomme
1

on perustettu maanvaraisesti ja kallio tulee vastaan vasta useampi metri perustusten alapuolella.
Maaperä Harjulan alueella on kuitenkin tiivistä savea, mikä johtaa tärinää lähes kiven tavoin. Tätä
vaikutusta emme huomanneet selostuksessa otetun huomioon.
Toivomme, että mainitsemamme seikat otetaan huomioon asian valmistelussa.
Klaukkalassa 4.10.2019
Heikki, Sirkku, Hanna ja Elli Tikkanen
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Ohessa mielipiteemme!
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Hariton
Hariton Tuukkanen
Systems Engineer
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mobile: +358 50 3790787
Keysight Technologies Finland Oy
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Viite: UUDELY/6518/2016
Circulation Oy, YVA-selostus / mielipide
Me hankealueen ympäristön asukkaina olemme tutustuneet ko. YVA-selostukseen
liitteineen ja vastustamme jyrkästi Circulation Oy:n hanketta, koskien hyötymateriaalien
käsittely- ja siirtokuormausasemaa.
Kannatamme vaihtoehtoa VE0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen.
Perusteluina, vaikutuksia ympäristöön ei ole huomioitu riittävästi:


Hanke on osayleiskaavan vastainen. Alue on maa- ja metsätalousaluetta, ja sen
läheisyydessä on luonnonsuojelualue sekä herkkiä vesistöjä (pohjavesi, joet).



Lepsämäenjoen veden laatu heikkenee -> jätepölyn vaikutus ympäristöön ja sen
seurauksena imeytyminen hulevesiin, jotka johdettaisiin Lepsämänjokeen.
Maaperään imeytyvän jätepölyn ja saasteiden vaikutusta ei ole huomioitu.



Alueen meluhaitat niin rakentamisen seurauksena, jatkuvasta kuormaautoliikenteestä sekä itse laitoksen toiminnasta (murskaamiset, räjäytykset jne.)
Laitoksen täysin kohtuuttomat toiminta-ajat, jonka seurauksena alueella ja teillä
on kuorma-autoliikennettä sekä jatkuvaa laitoksen toiminnan melua.



Alueen tieinfrastruktuuri on valmiiksi huonokuntoista ja vaikeakulkuista. Jatkuva
kuorma-autoliikenne vaarantaa alueella olevien lasten liikkumisen.
Lahnuksentiellä sekä Kuonomäentiellä on paljon koululaisia, pyöräilijöitä,
jalankulkijoita sekä hevosurheilijoita.

Klaukkalassa 4.10.2019
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Hariton Tuukkanen
Neea Karstén

Mielipide nro 320

Uronen Elina (ELY)
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Kopio:
Aihe:

Pia Valtonen <Pia.Valtonen@medicosme.fi>
perjantai 4. lokakuuta 2019 7.50
ELY Kirjaamo Uusimaa
Pia Valtonen
Uudelleenkäsittely UUDELY/6518/2016 mielipide hankinnalle

Luokat:

Elina

Ohessa kannanottoni ja mielipiteeni hankkeellle, joka on uudelleen käsittelyssä ELY-keskuksesa (Circulation Oy:n
hankkeeseen perustaa Bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema
Nurmijärvelle (UUDELY/6518/2016).

Vastustan ehdottomasti kyseisen hankkeen toteutumista eikä sille tule antaa lupaa (vaihtoehto
V0=hanketta ei toteuteta).
Perustan mielipiteeni seuraaviin seikkoihin:
1.) Liikenteelliset ongelmat alueella kohdistuvat jo nyt ongelmalliselle Lahnuksentielle:
Jo nykyisellään Lahnuksentie on ruuhkainen ja vaarallinen sen voimakkaasti lisääntyneen liikenteen
vuoksi. Kevyenliikenteen väylää ei ole ja piennar on erittäin kapea. Jo tällä hetkellä jalankulu on
vaarallista ja usein jalankulkijat – erityisesti lapset ja koululaiset- joutuvat siirtymään jopa ojiin ison
kuorma-autojen tieltä, koska piennar ei ole turvallinen autojen ohittaessa. Erityisen vaaran aiheuttaa
myös tien ylittäminen mutkaisen tien (näkyvyys heikko) ja kovan liikenteen vuoksi. Sama koskee
myös jo nyt autoilijoita, jotka tulevat tielle pienistä liittymistä. Pimeinä vuodenaikoina ongelma
lisääntyy konkreettisesti.
Hankkeen mukana Lahnuksentien raskas liikenne tulee merkittävästi kasvamaan. Nykyisellään
Lahnuksentie ei tule kestämään raskaan liikenteen aiheuttamaa lisäkuormaa vaan vaatii merkittäviä
(ja varmaan myös kalliita) investointeja tienpitäjältä, sillä jo nykyinen raskaanliikenteen kulku
(soranottopaikka) aiheuttaa tien kunnolle ongelmia. Nykyinen tienpohja ei tule kestämään
raskaanliikenteen lisääntymistä.

2.) Luonto arvot:
Hankealueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee useampikin merkittävä luontokohde
a. Lepsämän joki joka laskee Natura-alueeksi määriteltyyn Vantaanjokeen
b. Hankkeeseen rajoittuva Kivelän luonnonsuojelualue ja Espoon virkistysalue.
c. Alle kilometrin etäisyydellä sijaitseva Nuuksion kansallispuisto
Toiminnasta aiheutuvien mahdollisten, jopa todennäköisten, haittojen vaikutus luontoon on
estettävä.
Jo nyt hankealueella tehdyt laajat hakkuut ovat kyseenalaisia eritoten kun hankkeen
lupakäsittely on edelleen kesken.

3.) Viihtyvyys ongelmat:
Toimiessaan Bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema sekä sen
aiheuttama raskas liikenne tulee aiheuttamaan lähiympäristöön merkittäviä melu, haju sekä
pölyhaittoja. Liikenteen lisääntyvä määrä ei korreloi tien koon ja kunnon kanssa kummankaan
kunnan alueella.
Nurmijärven kunta on suunnitellut lisätä asuntotuotantoa alueelle joka on hankealueen välittömässä
läheisyydessä. Kun kyseinen hanke toteutuu Bioterminaali hankkeen haittavaikutukset kohdistuisivat
yhä suuremmalle joukolle kuntalaisia. Espoon kunta on suunnitellut myös alueen läheisyyteen
asuinalueiden laajenemista ja kaavoittamista.
On myös olemassa riski, että käsiteltävissä materiaaleissa olevat vaaralliset aineet pääsevät tavalla
tai toisella kulkeutumaan lähiympäristöön/luontoon ja pahimmassa tapauksessa pilaamaan luontoa
tai aiheuttamaan terveysriskin lähiseudun asukkaille. Pelkkä tietyn tyyppisen maa-aineksen (savi)
läpäisemättömyys ei ole riittävä tae takaamaan alueella valtaosalla olevien omien kaivojen veden
1

puhtautta ja käyttökelpoisuutta sekä maa-aineksen puhtautta mm viljelyyn. Saasteiden todellinen
uhka ja todennäköisyys on merkittävä tässä hankkeessa, joka ei kuvaa kuntien vastuullisuutta
mikäli hanke hyväksytään.
Ko toiminnalle on osoitettava alue, joka on riittävän kaukana niin luontokohteista kuin asuinalueistakin,
jotta mahdolliset toiminnasta aiheutuvat haitat voidaan minimoida eikä tämän tyypisiä toimintoja ole
järkevää eikä syytä tuoda asuinaluiden läheisyyteen.
Terveisin
Pia Valtonen
Kytömaa, Espoo
040 5333 284
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Mielipide Circulation Oy:n Nurmijärven bioterminaalin ja hyötymateriaalien käsittely- ja
siirtokuormausaseman ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Asumme noin 300m päässä hankealueesta ja vastustamme Circulation Oy:n hanketta. Ainoa toteutettava
vaihtoehto on VE0.

Kohta 7. Maa- ja kallioperä sekä pohjavesi
Vaikutukset kallioperään pysyviä ja suuria, louhinta 100 000 – 500 000m3
Vaikutus pohjaveteen
Lahnuksen pohjavesialue on 1. luokan pohjavesialue ja sijaitsee suunnitellun hankkeen kuljetusreitillä.
Hankkeen sijoituspaikalla jätettä on tarkoitus käyttää pohjarakenteisiin, mikä tarkoittaa että
haitallisia/myrkyllisiä aineita pääsee valumaan pohjaveteen.
Lähialueen porakaivot vaarassa saastua ja kuivua vrt. Lapin kaivokset pohjavesien saastuminen jopa 10km
säteellä kaivoksesta.
Jos pohjavedet ovat saastuneet, ei uusien porakaivojen teko auta asiaan. (7.5)
Kallion räjäytykset muuttavat pohjavesien virtaukset.
Suunnitellut maavallit murskaavat painonsa takia pohjavesien normaalit virtaukset

Kohta 8. ja 9. Pintavedet ja vesieliöstö
Enenevissä määrin lisääntyvät rankkasateet huuhtelevat betoni-ym. jätettä. Loppusijotettavan
betonijätteen määrä 0,7milj.-1,1milj tonnia, tässä esityksessä. Tästä seuraa etteivät hulevesijärjestelmät
toimi, sakka-altaat tulvivat ja vaaralliset aineet, nikkeli, kadmium, lyijy, elohopea sekä mahdollisesti asbesti,

pääsevät valumaan Lepsämänjokeen. Kiintoainepitoisuudet, sameus ja ravinnepitoisuudet kohoavat
pintavesissä. Hankealueen vedet laskevat Lepsämänjokeen, minkä virkistyskäyttö heikkenee joen
rehevöityessä. Hankealueelta valuvat myrkkypitoiset vedet vaikuttavat myös suojellun vuollejokisimpukan
ja saukon elinoloihin negatiivisesti.
Circulation Oy:n Vantaan Viinikanmetsän toimipisteessä hevosen lannan käsittelyssä havaittiin
suolistoperäisten mikrobien lisäksi veden sameudessa ja kiintoainespitoisuudessa sekä ravinteiden typpi ja
fosfori suuria arvoja.
Kohta 10. Luonto ja luonnonsuojelu
Circulation Oy:n hanke muuttaa täysin alueen alkuperäisen luonnonympäristön ja vaikuttaa alueen
monimuotoisuuteen. Hankkeesta aiheutuu myös haittaa eliöstölle ympäröivillä alueilla. Vaikutukset ovat
suuria jos alueen luonnollinen ekosysteemi rikotaan.
Alueella pesii metso, alueellisesti uhanalainen ja Suomen erityisvastuulaji sekä töyhtötiainen, uhanalainen
laji. Näiden uhanalaisten, harvinaisten lintujen pesimäalueen tuhoaminen ei ole vastuullisten ihmisten
tekoja.
Liito-oravan kulkuyhteys katkeaa.
Hanke hävittää vesilain 2.luvun 11§ mukaisen arvokkaan pienveden noron.
Osayleiskaavassa osoitettu viheryhteys kaventuu.
Kaatopaikan sijoittaminen luonnonsuojelualueen viereen ja kansallispuisto läheisyyteen on käsittämätöntä.
Kohta 13. Maisema ja kulttuuriympäristö
Hankkeella on vaikutuksia maankäyttöön ja maisemaan suunnittelualueen läheisyydessä huomioiden
alueen herkkyyden. Hankealueen naapureina ovat Kivelän luonnonsuojelualue ja Espoon virkistysalue.
Vajaan kilometrin päässä on Nuuksion kansallispuisto. Alueella on myös vaikutus Lepsämänjokeen, mikä on
yksi merkittävä luontokohde Nurmijärvellä. Alueen viheryhteydet vaarantuvat, jos hanke toteutuu. Hanke
pilaa maiseman lopullisesti. Se aiheuttaa taloudellisia menetyksiä Espoon kaupungille ja Nurmijärven
kunnalle menetettyjen kaavoitusmahdollisuuksien myötä sekä heikentää jo olemassa olevien kiinteistöjen
arvoa. Arvonalennukselle tuskin löytyy maksajaa.
Kohta 15. Liikenne
Hankkeella on mittavia haittoja lähiseudun liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen. Raskas liikenne
lisääntyy huomattavasti entisestään kapeilla väylillä aiheuttaen onnettomuusriskejä. Kuljetusajat ovat
suunnitelmien mukaan suurimman osan vuodesta (lämmityskauden) ympäri vuorokauden viikon jokaisena
päivänä aiheuttaen melua ja päästöjä, ILMASTOVAIKUTUKSET. EU-lainsäädännön mukaan Suomen tulee
vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 39 prosentilla vuoteen 2030. Liikenne- ja viestintäministeriön
ympäristöstrategiassa 2013-2020 on esitetty tavoitteena liikenteen energiankulutuksen kasvun
pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun ennen vuotta 2020.(Traficom) Hankkeen raskasliikenneralli ei
millään tavalla tue näitä tavoitteita.

Kohta 15. Melu
Hankkeela on vaikutuksia Ketukorven, Lahnuksen, Aropellon, Harjulanrannan, Harjulan, Syrjälän ja
Kuonomäentien varren alueilla sekä Kuonomäentien pohjoispuolelle suunnitellulla asuinalueella. Jos hanke
toteutuu edellä mainituilla aluilla melu ja pöly lisääntyy huomattavasti. Kallion louhinta aiheuttaa melua,
tärinää ja paineaaltoja sekä pölyä. Ja toiminnan aikaiset melulähteet ovat materiaalien murskaukset ja
kuljetukset.
YVA-selostus on puutteellinen melusimulaation osalta. Melusimulaatiosta puuttuu maksimimelun
simulaatio aloitustilanteessa. Sisämelu rakennuksissa on simuloimatta samaten matalataajuinen melu eri
taajuuskomponentteineen. Selostuksessa ei ole riittävästi arvioitukokonaismelun vaikutusta ja
vaikutusalueen laajuutta.
Alue on melulle erityisen herkkä, sillä hankealueen lähialueet ovat pientalovaltaisia alueita. Melun
lisääntyminen alueella, yhteisvaikutus Lahnuksen ampumarata, lentomelu ja Encore Oy:n kuormalavojen
kierrätyslaitos, menisi alueen kestokyvyn yli.
Kohta 18. Ilmanlaatu
Kalliolouheen ja betonin murskaaminen saa aikaan kivipölyä, mikä leviää ympäristöön. Kevyempien
jakeiden kulkeuma-alue on useita kilometrejä. Pöly leviää tuulen mukana ja hienojakoinen kivipöly on
erittäin vaarallista hengitettynä (kivipölykeuhkosairaus, keuhkoahtaumatauti, keuhkosyöpä). Pakkasella ei
ole mahdollista järjestää kastelua, jolloin pöly pääsee leviämään valtoimenaan.
Kuivikelannan ja elintarvikepakkauserien käsittely aiheuttaa hajuhaittoja.
Kuljetusten ja työkoneiden aiheuttamat päästöt, ILMASTOVAIKUTUKSET. EU-lainsäädännön mukaan
Suomen tulee vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 39 prosentilla vuoteen 2030. Liikenne- ja
viestintäministeriön ympäristöstrategiassa 2013-2020 on esitetty tavoitteena liikenteen
energiankulutuksen kasvun pysäyttäminen ja kääntäminen laskuun ennen vuotta 2020.(Traficom)
Hankkeen raskasliikenneralli ei millään tavalla tue näitä tavoitteita.

Kohta 19. Ihmisten elinolot ja viihtyvyys
Hankkeella on laajamittaiset vaikutuksen lähiseudun asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen. Koko Espoon
pohjoisosa ja Nurmijärven eteläosa ovat rauhallisia, hiljaisia, luonnonläheisiä, viihtyisiä, puhtaita alueita.
Luonnonrauha ja luonnonläheisyys on suurin syy miksi olemme muuttaneet alueelle. Jos hanke toteutuu
ei marjoja eikä sieniä voi enää poimia lähimetsästä. Alueen käyttö virkistäytymiseen on mennyttä melun,
lisääntyneen liikenteen ja päästöjen vuoksi. Tutkimuksien mukaan melu aiheuttaa stressiä, lisää sydän- ja
verisuonitauteja, häiritsee unta ja heikentää henkistä hyvinvointia (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos).
Kuivikelannan ja elintarvikepakkauserien käsittely aiheuttaa hajuhaittoja. Viihtyvyyteen vaikuttava tekijä.
Lisääntynyt raskasliikenne aiheuttaa vaaratilanteita ja ruuhkia.
Toteutuessaan hankkeen aiheuttamat seuraukset kuten kokonaismelu, pöly, hajuhaitat, liikenteen
turvattomuus ja lisääntyminen rikkoisivat näiden alueiden rauhan ja heikentäisivät viihtyvyyttä.

Hanke on toteuttamiskelvoton. Ainoa vaihtoehto on VE0.

Ketunkorpi, Espoo 4.10.2019
Viertolan perheen puolesta

Heta Viertola
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Mielipide Circulation Oy:n hankkeesta Nurmijärven Klaukkalaan
Liiknteellisesti:
Liikenteellisesti hanke tulisi kuormittamaan paikallisia teitä, mitkä
vat todella huonokuntoisia, suorastaan ala-arvoisessa kunnossa.
Ei ole kevyenliikenteen väyliä ei jalkakäytäviä, ei edes kunnon piennarta
jossa voisi turvallisesti kulkea. Nämä tiet eivät kestä sellaista raskasta
kuormitusta jota Circulation Oy suunnittelee alueelle, nykyisen lisäksi
mikä sekin on liian kuormittavaa.
Luonto:
Luonnolle hanke on tuhoisa. Suomenlahden vedet saastuvatLepsämänjokeen
valuvista päästöistä. pohjavedetkin ovat varmaan vaarassa aivan alueen
vieressä on Kivelän luonnonsuojelualue ja Nuuksion kansallispuisto lähellä.
Ilmansaasteet ja melu lisääntyisivät jo olemassaolevan lento ( HelsinkiVantaan lentolenttä), nousevien koneiden aiheuttama kova melu, sekä
Lahnuksen ampumaradan ammuntojen pauke.
Asumme alle kilometrin päässä hankealueelta osoitteesa Lahnuksenpää 12
01840 Klaukkala
Aivan Circulation Oy:n suunnittelemaa aluetta lähellä asuu satoja ihmisiä,
joten emme hyväksy Circulation Oy:n hanketta perustaa bioterminaali
Nurmijärven Klaukkalaan.
Tätä mieltä ovat:
Sirpa Lehtelä ja Kirsti Witikka
Kirsti.witikka@elisanet.fi
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Vastustamme Circulation Oy:n / Nurmijärvi hanketta
Ely keskuksessa olette varmaan tietoisia suunnitellun toimipaikan etäisyyksistä, mutta tässä varmuuden
vuoksi
·

Lähimpään päiväkotiin alle 1.5km

·

Lähimpään kouluun n. 1.6 km

·

Yhtenäisempään äskettäin rakennettuun asutusalueeseen n. 800 m

·

Lähin luonnonsuojelualue rajanaapurina ja Nuuksion kansallispuistoon alle 700m

Toteutuessaan hanke lienee laajamittaisin asuntoalueen välittömään läheisyyteen perustettava
kaatopaikka, aikana jolloin poliitikot, mediat ja muut vaikuttajat puhuvat ympäristön pilaamisen
vähentämistä, virkistäytymisen ja levon tärkeydestä hyvinvoinnille ja jaksamiselle. Toteutuessaan hanke
tulee aiheuttamaan asumisolosuhteiden alenemista jatkuvan melun, lisääntyneen liikenteen, pölyn
(mahdollisesti myös erittäin vaarallisen asbestin muodossa ) sekä kaatopaikan asukkien (linnut, rotat jms)
muodossa, unohtamatta vaikutuksia lähialueen virkistysalueisiin. Alueen asujamistoa on rasitettu jo
huomattavassa määrin lentokentän uuden kiitoradan tuottaman lentomelun johdosta. Kesäpäivän vieton
läheisten kanssa voi unohtaa niinä aikoina kun lentoliikenne ohjautuu alueen ylle. Ampuradalta on
aiheutuu myös häiritsevää melusaastetta. Aluetta ei tule rasittaa lisääntyvällä melu / haju / eikä
pölyrasituksella. Yhteiskunnan virkamieskunnan tulisi arvostaa ja kunnioittaa myös yksityisten
henkilöiden investointeja ja asuinolosuhteita. Yrittäjän (yksittäisien omistajien ) etua ei voi laittaa jo
vuosia alueella olleiden tuhansien asukkaiden ja veronmaksajien hyvinvoinnin ja terveyden edelle.
Yrityksen teettämässä selvityksessä haittojen arviointien yhteydessä käytetään ehdollisia lausuntoja
pyritään, voidaan jne. Käytännön elämässä ehdolliset lupaukset helposti unohtuvat tuotannollisten ja
taloudellisen tavoitteiden johdosta, jolloin selvityksessä esitetyt ympäristöhaitat ( melu, pöly, haju )
saattavat kasvaa nopeasti merkittäviksi haittatekijöiksi alueen asiakkaille. Selvityksessä meluarviot on
arvioitu tietyn ajanjakson keskiäänitasoon perustuen, mutta olisi aiheellista selvittää murskaustoimen
osalta myös enimmäistason tai impulssimainen äänen kantautuminen. Melulla ja koetulla melulla ja
pölyllä on vaikutusta terveyteen ja mm lasten oppimiseen (sivu
36) https://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-12-12.pdf.
Hankkeessa olevat liikenne on haitat arvioitu alakanttiin. Kuljetuskapasiteetti ei ole aina optimaalisesti
käytetty, alueelle tullaan ja poistutaan vajaalla tai tyhjillä ajoneuvoilla. Liikennesuoritteiden haittoja
arvioinnissa on rajoituttu pääosin Lahnuksentiehen, mutta vaikutuksia Lahnuksentieltä Klaukkalantielle
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on arvioitu pintapuolisesti. Ongelmallisin paikka on Lahnuksen ja Klaukkalan tien valo-ohjattu risteys,
jossa Lahnuksen tieltä etelään ja päinvastoin sallitaan liikenteelle vain lyhyt sloti, Klaukkalantien pohjoiseteläsuunnan kulkevaan liikenteeseen nähden. Risteyksen on huono välityskapasiteetti Lahnuksentielle
täyttää nopeasti ryhmittymiskaista varsinkin ( varsinkin rekat) jumittaen Klaukkalantien
pohjois/eteläsuunnan. Pahimpaan ruuhka-aikaan Klaukkalan tien jonot saattavat kasvat aina moottoritielle
Keimolan tienoille saakka (kuten kävi Klaukkalan tien remontin yhteydessä). Lisähaittaa tulee risteyksen
rakenteesta, jossa on nousua heti valoista lähdettäessä Lahnuksentieltä etelään kuljettaessa. Talvella
risteyksen kiillottunut jää aiheuttaa ongelmia jo henkilöautollekin, saati sitten kuorma-autoille.
Lisääntynyt raskas liikenne tulee hidastamaan koko Klaukkalan alueen liikennettä, lisäten ruuhka-aikaa,
päästöjä, onnettomuusriskejä ( sivukaduilta liittyminen hankaloituu).
Lahnuksen tie ei kanna kunnolla nykyistäkään liikennekuormaa; paikattu ja urautunut pintaa murtuu
korjauksen jälkeen pian uudestaan. Lahnuksen tie on kapea ja suorastaan hengenvaarallinen kevyelle
liikenteelle. Raskas liikenne ei hidasta eikä väistä pyöräilijää, vaikka liikennesääntöjen mukaan pitäisi
(kokemuspohjaisia havaintoja työmatkapyöräilyn ajoilta). Lisääntyneen raskaan liikenne johdosta
Lahnuksentien eteläpuolen alueen pienille koululaisille Lahnuksen tien ylityksen turvallisuusriskit
kasvavat.
On erikoista, että luvan anoja teettää selvitykset luvan perusteeksi. Vanha sanonta on edelleen kelvollinen
'sen lauluja laulat kenen leipää syöt'. En tarkoita, että suoranaisesti valehdellaan, mutta selvityksessä
voidaan korostaa hankkeelle suotuisia ja vastaavasti vähätellä haittoja esim valitsemalla sopivat oletukset.
Mediassa olleiden tapausten valossa luvan saatuaan, yritys voi jatkaa toimiaan lähestulkoon haluamallaan
tavalla - onkohan tähän mennessä yhtään tapausta, jossa yrityksen toiminta olisi viranomaisen toimesta
lopetettu ja toiminnan aiheuttamat vahingot olisivat palautettu ennen toimintaa olevalle tasolle yrittäjän
toimesta ja kustannuksella. Jos toiminta alkaa, niin varmaa on, että haitat jäävät luontoon ja
lähiasukkaiden haitaksi ja riesaksi jopa kustannuksiksi useiksi vuosiksi.
Toivomme, että hanke ei saisi toimilupaa. Nurmijärvellä on jo vastaava laitos Metsä-Tuomelan jäteasema
ja sen ohessa toimivalla kiviasemalla. Onko todella tarpeen perustaa uusi kaatopaikka vakiintuneen
asutuksen naapuriksi, kun yhteiskunnan yleisempänä linjana on vähentää jätteen tuottamista? Eikö
olemassa olevia jätealueita kannattaisi paremmin hyödyntää?
Jos kaikesta huolimatta asetatte yrityksen edut asukkaiden edun edelle, niin varmistanette ainakin sen, että
lupaehdoissa rajoitetaan murskaus ja haketoiminta arkisin 8-16 ja muu toiminta 7-17 sekä melun- ja
pölyn suojaukselle tiukat, tarkat raja-arvot joita myös jatkuvasti valvotaan kolmannen osapuolen toimesta
sekä vakuudet toiminnan lopettamiselle jos laiminlyöntejä esiintyy
Klaukkala 02.10.2019
Sakari Välikangas
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Circulation Oy:n hankkeen haittavaikutukset ympäristöön ja luontoon
ovat merkittävät.
Aivan ensimmäinen ja pahin asia kaikista on raskaan ajoneuvokaluston
ralli jota tiet eivät kestä eikä Klaukkalan jo jälkeenjäänyt
liikennesuunnittelu mahdollista. Ruuhkat ovat tosiasia ja tieliikenteen
turvattomuus jo nyt äärirajoilla. Jos ympäristöön, Lahnuksentielle ja
Kuonomäentielle lisätään vielä tämä järeän kaluston liikkuminen, niin
kuolemantapauksilta ei vältytä. Lasten koulutie vaarantuu ja
virkistystarkoituksena liikkuvat yksilöt ja ryhmät eivät voi harrastaa
näiden teiden varsilla mitään jota tähän asti on harrastettu.
Toinen asia on melusaaste ja pöly, jota hankkeen mukana tulee varmasti ja
jota kukaan ei halua lisää omien tonttiensa ja elinympäristön piiriin.
Toteutuessaan hanke lisää huomattavasti melua ja pölyä alueella,
erityisesti Harjulassa ja Harjulanrannassa asuville. Luontaisia
ilmavirtauksia huomioon ottaen ei hanketta voi toteuttaa näin lähelle
asuinalueita.
Kolmas asia on vaikutus luontoon. Hanke hävittää elinoloja eläimiltä ja
kasveilta. Jokiuoma muuttuu elottomaksi ja luonnonmukaisuus häviää
alueelta kokonaan. Nurmijärven kunta ja Espoon kaupunki ovat
houkutelleet perheitä pohjois-Espoon maisemiin sekä Harjulanrantaan jo
vuosien ajan, koska alue soveltuu hyvin lapsiperheille ja tarjoaa mahtavat
virkistysalueet ja luonnonmukaiset olosuhteet virkistäytymiselle perheen
arkeen.
0 vaihtoehto on ainoa ratkaisu ja ehdoton valintamenettely.
Teollisuusalueet on kaavoitettu ja tarkoitettu Circulation Oy:n tyyppisten
yritysten tarkoitusperiin. Ei perheiden elinympäristön pilaamiseen ja
saastuttamiseen.
4.10.2019 Teemu Vörlin & Sanni Riihviita, Harjula
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Maankäyttö
Circulatumin hankealue sijaitsee kolmen omakotikiinteistön ja luonnonsuojelualueen välissä
niiden rajanaapurina.







Hankealue osoitetaan Klaukkalan osayleiskaavassa maa- ja metsätalousalueelle.
Hallin rakentaminen edellyttäisi asemakaavaa. Alue kuuluu maisemallisesti
arvokkaaksi määriteltyyn Lepsämänjokilaaksoon. Sen muuttaminen
”bioteollisuusalueeksi” rikkoisi maiseman. Aluetta sivuaa siihen osoitettu
viheryhteystarve.
Maakuntakaavassa aluetta sivuaa seudullinen ulkoilureittiyhteys.
Ehdotusvaiheessa oleva Uusimaa2050 kaavassa aluetta sivuaa viheryhteys osana
ekologista ja virkistyksellistä verkostoa.
Myös Espoon pohjoisten ja keskisten alueiden vireillä oleva osayleiskaavaluonnos
osoittaa alueen sivuitse kaksi täydentävää ekologista yhteyttä.
Hankealue rajautuu vireillä olevaan Ketunkorven asemakaavaan, jossa tarkoituksena
on täydennysrakentaa nykyistä pientaloaluetta.

Kaavoituksellisesti mikään ei puolla hankealueelle nyt esitettyä käyttötarkoitusta. Alue on
logistinen sumppu, jonka tavoitettavuus on huono.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Kiialankallion louhinta liittyy Circulatumin esittämiin vaihtoehtoihin VE1, VE3, VE4 ja VE5.
Louhinta aloitettaisiin kallion laelta, josta on kuuluvuus kaikkialle, myös Nuuksion
luonnonsuojelualueen kallioille. Selosteen mukaan rakentamisen aikana tehdään arkisin
kiviaineksen louhintaa ja murskausta klo 7-22, poraaminen 7-21, rikotus 8-18, räjäytykset 818 kuormaaminen ja kuljetukset 6-22.
Koska kyseessä on asutuksen keskellä sijaitseva pitkäaikainen maaperän kiviainesotto, on
käsittämätöntä, että tällainen toiminta ei hiljene illalla. Toiminta-aikoja tulee rajoittaa.
Kaikkien esitettyjen VE- louhintavaihtoehtojen kesto tulee ylittämään 50 vrk, koska
räjäytyksiä tapahtuu arviolta 1-3 kertaa viikossa ja rakentamisvaiheen on ilmoitettu
kestävän 10 vuotta. Siten toiminnan tulee olla luvanvaraista (800/2010).
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Pöly- ja meluhaitat alkavat heti. Läheisiä Harjulan päiväkoteja ja koulua ei ole huomioitu
selostuksessa. Asukkaiden altistus pienhiukkasille tulee jatkuvaksi. Terveysvaikutuksia on
vähätelty. Vaikutukset rajanaapureihin ovat kohtuuttomat.
Kaivokartoitus on tehty liian suppeasti. Selostuksessa ei ole lainkaan selvitetty pohjaveden
korkeutta. Alueen heikkousvyöhykkeitä tulisi selvittää vähintään muutaman kilometrin
säteellä. Aikanaan Espoon Serenan rakentamiseen liittyvät louhinnat veivät vedet osasta
Vantaan Vestran porakaivoja. Siinä etäisyydet olivat useamman kilometrin.
Maaperäkartan mukaan alueella sijaitsee ruhje. Hulevesien käsittelyn yleissuunnitelman
perusteella voi päätellä, että Circulatumin hankealueen kenttää EI ole tarkoitus peittää
vesitiiviiksi, joten alueella tapahtuvan toiminnan hulevesiä imeytyy betoni- ja tiilimurskan
läpi maaperään. Osa suunnittelualueesta on vettä helposti läpäisevää moreenia. Pinta- ja
porakaivojen saastuminen on ajan kysymys. Räjäytykset lisäävät vaaraa
pohjavesiolosuhteiden muuttumiseen ja siten siihen, että myös läheinen pohjavesialue
saastuu.
Kenttä pitää rakentaa vesitiiviiksi koko alueeltaan.
Selosteessa ei ole selvitetty miten pilaantuneet tai kadonneet kaivo- ja porakaivovedet
korvataan alueilla, joilla ei ole kunnallistekniikkaa.

Hulevesien käsittelyn yleissuunnitelma
Maksimivaihtoehdon VE1 mukainen hankkeen kokonaispinta-ala on 17ha, josta kenttä on n
12ha, louhos n 5ha ja koko maa-ala 22ha. Kenttärakentamisesta todetaan, että siinä
käytetään betoni- ja tiilimurskaa ja rakenteen ylin kerros on vähintään 0,1m paksuinen
kerros soraa tai asfalttimurskaa.
Lepsämänjokeen johtavan uoman nykyistä 22,8ha:n huippuvirtaamaa arvioitiin kerran
viidessä vuodessa toistuvalla tunnin mittaisella sadetapahtumalla. Valumakertoimena siinä
käytettiin arvoa 0,1 joka vastaa niityn tai joutomaan valumaa (so huleveden määrä joka ei
imeydy on 10%)
Hankkeen toteutuma-arviossa VE1.1.tasausaltaan koko oli 1900M3 ja VE1.2. koko 1500m2
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Miten on mahdollista, että sama sade tuottaa erisuuruisen tarpeen altaan tilavuudeksi, kun
puukasojen määrä kasvaa? Ovatko puut aina niin rutikuivia?
Laskelmassa valumakertoimena kentän betonimurskeelle on käytetty arvoa 0,4. Kun kentän
pinta on asfaltoitu, valumakertoimen tulisi olla 0,8 ei 0,4. Kentän puukasojen
valumakertoimena on 0,1 vaikka sorakentänkin valumakerroin on 0,3.
Tästä voi päätellä että kenttää EI asfaltoida vaan sille levitetään asfalttimurksetta. Lisäksi ne
alueet, joilla on puukasoja, ovat valumaltaan samanarvoisia kuin joutomaat eli kentällä on
suojanavain 0,1m soraa – jos sitäkään, kun sadevesi kuljettaa kaltevaa pintamaata
mukanaan. Kun kentän rakenne on tällainen, hulevedet valuvat kentän pinnan läpi
pohjaveteen ja kuljettavat sinne mm betonimurskeen emäksiset saasteet.
Kenttä pitää rakentaa vesitiiviiksi koko alueeltaan.
Maallikkona on vaikea ymmärtää 1900m3 tasausaltaan riittävyyttä.
Lahnuksessa satoi 21.7.1944 198,4mm/vrk. Kokonaisvesimäärä 23,3ha valuma-alueelle oli
silloin yli 46000m3/vrk. Ilmastonmuutoksen edetessä sään ääri-ilmiöt ja äkilliset saderyöpyt
yleistyvät. Mikäli vettä kertyy myös kentän pohjoisreunaan, on vaarana, että se valuu
varatieyhteyksien kohdalta suojavallien ulkopuolelle.
Jos kentän pinta suojattaisiin kokonaan asfaltilla, kuten suullisesti on annettu ymmärtää, niin
laskelman valumakerroin olisi 0,8 ja siitä seuraisi, että tasausaltaan koko olisi aivan eri
suuruusluokkaa.
Kiintoainesta yritetään kerryttää tasausaltaan pohjaan. Selostuksessa ei ole kuvattu miten
pohja puhdistetaan niin että altaan tilavuus säilyy. Miten pohjalietteen kanssa menetellään?
Tasausallas ei poista sitä tosiasiaa, että Lepsämänjoki saastuu. Erityisesti liukoiset ainekset ja
pienhiukkaset kulkeutuvat jokeen. AVI:n edellyttämää Natura alueiden tarkastelua ei ole
ulotettu tärkeään Vantaanjoen Natura-alueeseen.
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Circulatumin jäteaseman toiminta ja liikenne
Selosteessa on kuvattu toimintaa ja sen käsittelemiä vastaanottomassoja:
Puu ja metsätalousjäte 120 000 t/v, betoni ja tiili 100 000 t/v asfalttijäte 5000 t/v,
rakennuspurku 1000 t/kerta, pakkausjäte 500/kerta, (yhdessä 30 000 t/v)
hevosenlanta 15 000 t/v
Kaikki murskataan, joten pölyn ja melun määrä on melkoinen. Pölyn ja tulipalon vaaran
välttämiseksi kasoja voidaan kastella. Seloste ei kerro mistä vesi otettaisiin (joki, porakaivo)
ja paljonko sitä kuluisi. Kastelu myös kasvattaisi tasausaltaan kokoa. Pakkasella kastelu ei
kuitenkaan ole mahdollista, joten silloin pölyhaitat olisivat suuremmat.
Alueelle kuormattavasta jätteestä tehdään ilmoitus: määrä, koostumus, luokittelu yms. Mitä
jäte todellisuudessa sisältää voi olla jotain aivan muuta. Vaarana on että alueelle kertyy
muun jätteen mukana esim. asbestia tai vastaavia haitallisia tai myrkyllisiä aineita. Tätä ei
valvota.
Pakkausjäte tulee teollisuudesta ja kaupoilta. Materiaalin puhtaudesta ei voi olla varma.
Siirtokuormaus tapahtuu hallissa, mutta silti materiaali voi houkutella myös hiiriä ja rottia.
Puuhaketta ja hevosen lantaa sekoitetaan biopolttoaineeksi, jota noudetaan 24/7. Melu,
pöly ja hajuhaittoja tulee varmasti olemaan. Selosteessa ei ole käsitelty hajuhaittoja.
Koska toimintaa olisi lähes ympäri vuorokauden, myös liikennettä olisi jatkuvasti.
Ampumaradantien ja Lahnuksentien nykyinen kunto on riittämätön, Lahnuksentieltä puuttuu
kevyen liikenteen väylä ja liikenneturvallisuus heikkenee edelleen. Poikkeustilanteiden
varalta alueelle tulee olla toimiva varatie myös pohjoisesta Kuonomäentieltä.

Hankkeen riskit









Hulevesien tulviminen Lepsämänjokeen
Huleveteen liuenneiden aineiden (typpi yms.) ja myrkkyjen oletettua suuremmat
määrät
Pohjaveden saastuminen, virtausten muuttuminen, pohjaveden pinnan alenema
Liikenneonnettomuudet, raskaan liikenteen kuormien kaatumiset
Tulipalot
Valvonnan puute, omavalvonnan pettäminen
Jätemateriaalin kierron pysähtyminen ja materiaalin kertyminen
Yrityksen maksukyvyttömyys korvauskysymyksissä, yrityksen konkurssi

Asukkaiden riskit







Virkistysmahdollisuuksien väheneminen (joki, maisema, metsä)
Melun, räjäytysten, äkkinäisten kirskeiden aiheuttama stressi
Tuulen mukanaan kantaman pölyn terveysvaikutukset
Liikenneonnettomuuden pelkääminen, sen riskin kasvaminen
Talousveden laadun huononeminen tai sen menetys kokonaan
Kiinteistöjen arvon aleneminen
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Hei
Tein mielipiteen sähköpostilähetyksen n klo 14.00 perjantaina 4.10.
Jostain teknisestä syystä löysin kuitenkin ko. mielipiteen päivällä 5.10. sähköpostini luonnokset kansiosta.
Postitin mielipiteen silloin välittömästi uudelleen.
Pyydän että kyseinen mielipide huomioitaisiin huolimatta tästä teknisestä viiveestä. Kyseessä on kiinteistö
osoitteessä Lepsämänjoki 37. joka on alle 500m etäisyydellä Circulatumin hankkeesta.
Toivon että vaikka ette kirjaamossa voisikaan mielipidettä huomioida, toimittaisitte sen kuitenkin eteenpäin
kyseistä asiaa käsittelevälle henkilölle yhdessä tämän viestin kanssa.
terveisin
ikäloppu nakkisormi
Mervi Peltola
mervi.marjaana@gmail.com / mervi.peltola@iki.fi
04059261
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