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1.

JOHDANTO

1.1

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

1.2

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

2.

HANKKEESTA VASTAAVA
Circulation Oy on vuonna 2012 perustettu ympäristöpalveluihin keskittynyt vantaalainen yritys.
Toiminnan ydin muodostuu rakennusalan ja metsänhoitoalan materiaalien hyötykäytön asiantuntemuksesta sekä kierrätystuotteista. Tavoitteena on lisätä kierrätysmateriaalien käyttöä rakennetuissa ympäristöissä. Tarjontaan kuuluvat myös multa ja kuorikate piha-alueiden viimeistelyyn.
Yhtiön päätoimipaikka sijaitsee Vantaan Viinikanmetsässä. Asiakaskunta koostuu erikokoisista
rakennus- ja maanrakennusalan yrityksistä pääkaupunkiseudulta sekä kuluttaja-asiakkaista. Yhtiön henkilöstömäärä on noin 10 työntekijää. Lisäksi yhtiö työllistää välillisesti mm. aliurakoitsijoita ja kuljetusyrityksiä.
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3.

TARKASTELTAVAT VAIHTOEHDOT

3.1

VE 0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan yhtenä vaihtoehtona hankkeen toteuttamatta
jättämistä (ns. nolla vaihtoehtoa). Vaihtoehdossa ei rakenneta bioterminaalia eikä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasemaa.

3.2

VE 1: Hankkeen toteutus ja alueen louhinta
Vaihtoehdossa rakennetaan uusi bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema Nurmijärvelle Klaukkalan kylään. Rakentaminen käsittää kallionlouhinnan ja murskauksen sekä vastaanotettavien betoni- ja tiilijätteiden hyödyntämisen kenttärakenteissa. Kalliota
louhitaan yhteensä 500 000 kiintokuutiometriä eli noin 125 000 kiintokuutiometriä vuodessa.
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. Louhittavan alueen pinta-ala on noin 5 hehtaaria.

Kuva 3-1. VE 1 Alustava suunnitelma hankkeen toteutuksesta ja alueen louhinnasta.
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3.3

VE 2: Hankkeen toteutus ilman louhintaa
Vaihtoehdossa rakennetaan uusi bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema Nurmijärvelle Klaukkalan kylään. Rakentaminen käsittää vastaanotettavien betonija 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 12 hehtaaria ja valmiin kentän pinta-ala 6,5 hehtaaria.

Kuva 3-2. VE 2 Alustava suunnitelma hankkeen toteutuksesta ilman louhintaa.

3.4

Vaihtoehtojen perustelut
Perustelut VE 0: Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain/asetuksen mukaan ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee tarkastella myös hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutukset
eli niin sanottu nollavaihtoehto.
Perustelut VE 1: Vaihtoehto VE 1 on maksimivaihtoehto, jossa on pyritty hyödyntämään koko
kiinteistön pinta-ala tehokkaasti bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman käyttöön. Alueen tasaaminen edellyttää louhintaa ja täyttöä. Kenttärakenteissa
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halutaan hyödyntää vastaanotettavaa betoni- ja tiilijätettä ja edistää siten jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa.
Perustelut VE 2: Vaihtoehdossa VE 2 on huomioitu Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen,
muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 800/2010 eli ns. Murausasetus. Asetuksen mukaan kivenlouhinta on sijoitettava vähintään 300 metrin etäisyydelle häiriölle alttiista kohteista, kuten asutuksesta. Louhinta-alue olisi jäänyt kannattamattoman pieneksi,
joten louhinta päätettiin jättää pois vaihtoehdosta. Muutoin vaihtoehto VE 2 käsittää samat toiminnot kuin VE 1.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana voi tulla tarve ottaa tarkasteluun mukaan myös
muita maksimivaihtoehtoa pienempiä vaihtoehtoja.

4.

HANKKEEN KUVAUS

4.1

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

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

Laitosalueen rakentaminen

4.2.1

Rakentamisen vaiheistus

Bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman rakentamista on tähän
mennessä esivalmisteltu kaatamalla alueen puustoa ja poistamalla pintamaita. Laitosalueen rakentaminen etenee seuraavasti:
1. Tasausaltaiden rakentaminen
2. Betoni- ja tiilijätteen vastaanotto, murskaus ja hyödyntäminen alkaa
3. Meluvallien rakentaminen
4. Louhinta ja louheen murskaus vaihtoehdossa VE 1
5. Kentän rakentaminen
6. Hallien rakentaminen
7. Varsinainen jätteiden vastaanotto- ja käsittelytoiminta alkaa.
4.2.2

Louhinta ja louheen murskaus (vaihtoehdossa VE 1)

Vaihtoehdossa VE 1 hankealueen tasaaminen ja rakennusten rakentaminen suunnitelmien mukaiselle tasolle (+57…+45 m laskien etelästä pohjoiseen) edellyttää kallion louhintaa kiinteistön
lounaisosassa. Kyseisellä alueella kallio on nykyisin noin tasolla +67 m. Kokonaislouhintamäärä
on 500 000 kiintokuutiometriä. Louhittu kallio murskataan paikan päällä ja osa murskeesta hyödynnetään laitoksen rakentamisessa. Vuosittain louhittavan ja murskattavan kiviaineksen määrä
on noin 350 000 tonnia (käytetty kerroin 2,7 t/m 3ktr), jolloin kiven louhintaan ja murskaamiseen
kuluu noin neljä vuotta.
Aggregaatilla toimivan kivenmurskaamon polttoöljykulutus on noin 0,4 litraa tuotettua kiviainestonnia kohti. Työkoneiden kevyen polttoöljyn kulutus on noin 0,42 litraa tuotettua kiviainestonnia
kohden. Polttoaineen kulutus on yhteensä noin 290 kuutiometriä vuodessa.
4.2.3

Vastaanotettavat materiaalit ja niiden hyödyntäminen kenttärakenteissa ja meluvalleissa

Rakentamisessa hyödynnettävät jätemateriaalit on esitetty taulukossa (Taulukko 4-1).
Taulukko 4-1. Rakentamisessa hyödynnettävät vastaanotettavat jätemateriaalit. Jätenumerot ovat
ohjeellisia.

Materiaali

Jätenumero

Vastaanotto
(t/a)

Betoni- ja tiilijäte

170101, 170107,

100 000

Maksimi ke rtavarastointimäärä (t)
50 000

Betonijäte ja betoniliete

10 13 14

Asfalttijäte

170302

5 000

500

105 000 t/a

50 500

Yhteensä

Laitoksen kenttäalueiden ja meluvallien rakentamisessa hyödynnetään alueella vastaanotettavaa
ja murskattavaa betoni- ja tiilijätettä. Tarvittaessa rakentamiseen tuodaan valmista betoni- ja
tiilimursketta. Betoni- ja tiilijätteen murskaus on kuvattu kappaleessa 4.3.3.
Kenttä ja meluvallit rakennetaan vaiheittain, kuitenkin niin, että meluvallit rakennetaan soveltuvin osin jo ennen louheen murskausta meluvaikutuksien vähentämiseksi. Murskeista rakennettavan täyttö- ja rakennekerroksen paksuus on enimmillään noin kuusi metriä. Kerros toimii sekä
rakennekerroksena, että maaperän heikon kantavuuden parantamiseksi esipengerrys- ja vastapengerrakenteena. Meluvallien korkeudeksi on suunniteltu noin 15 – 20 metriä, koska hankealue
sijaitsee lähimpiin häiriintyviin kohteisiin nähden notkelmassa. Betoni- ja tiilimursketta käytetään
kentän ja meluvallien rakentamisessa yhteensä noin 1 000 000 (VE 2) … 1 100 000 (VE 1) tonnia
(kerroin 1,8 t/m3rtd).
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Betoni- ja tiilimurskeesta rakennettavat meluvallit päällystetään maa-aineksilla, jotka saadaan
alueelta poistettavista ja alueella välivarastoitavista pintamaista. Tarvittaessa meluvallien pintakerrokseen tuodaan maa-ainesta ulkopuolelta.
Kenttärakenteiden päällyskerroksessa hyödynnetään alueella vastaanotettavaa ja murskattavaa
asfalttijätettä. Vaihtoehtoisesti asfalttijätettä tuodaan valmiiksi murskattuna. Asfalttijätteen
murskaus on kuvattu kappaleessa 4.3.4.
Kenttärakenteissa hyödynnettävän betoni- ja tiilimurskeen päälle tulee asfaltti tai vähintään 0,1
metrin paksuinen kerros soraa tai asfalttimursketta. Alueelle ei perusteta asfalttiasemaa, vaan
asfalttimassan valmistus tapahtuu muualla.
Kentän rakentamisessa käytettävä betonimurske murskataan alueelle tuotavista betoni- ja tiilijätteistä tai vaihtoehtoisesti tuodaan valmiiksi murskattuna. Alueelle tuotavista betonimurskeista on
tehty laadunvalvontatestaus etukäteen purkukohteessa tai välivarasto-alueella. Alueella murskattavista jäte-eristä tehdään laadunhallintajärjestelmän mukaiset testit ennen betonimurskeen
käyttöä kenttärakenteissa.
4.3

Käsittelytoiminnat

4.3.1

Vastaanotettavat materiaalit

Hankkeena on perustaa alueelle biopolttoaineiden valmistus- ja välivarastoalue sekä hyötymateriaalien kuten betoni-, tiili- ja asfalttijätteen käsittely-, siirtokuormaus- ja lajitteluasema. Laitokselle vastaanotettavat materiaalit on esitetty taulukossa (Taulukko 4-2).
Taulukko 4-2. Laitokselle vastaanotettavat, käsiteltävät ja alueella välivarastoitavat materiaalit.
Jätenumerot ovat ohjeellisia.

Materiaali

Jätenumero

Puujäte, risut, kannot, ym.

170201, 200138

Metsätalouden jätteet
Puun käsittelyssä sekä levyjen
ja huonekalujen valmistuksessa
syntyvät jätteet

020107

Betoni- ja tiilijäte

170101, 170107,

Betonijäte ja betoniliete

10 13 14

Asfalttijäte

170302

Rakennus- ja purkutoiminnan
jätteet

170101 – 03, 170107,
170802
170201 – 03,
170904,191209
200101, 200138,
200139
030101, 030105,
030199, 030301,
030308
150101-03, 150106
160119, 160122,
160199, 160304,
200139
020106

Teollisuuden ja kaupan pakkausjätteet

Hevosen kuivikelanta

Vastaanotto,
t/a
VE1 (VE2)
120 000
(75 000)

Maksimi kertavarastointimäärä, t
VE1 (VE2)
50 000
(35 000)

100 000
(70 000)

50 000
(50 000)

5 000
(5 000)

500
(500)
1 000
(1 000)

030101, 030105,
030199

Yhteensä
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30 000
(30 000)

15 000
(10 000)
270 000
(190 000)

500
(500)

3 000
(2 000)
105 000
(89 000)

4.3.2

Biopolttoaineen valmistus

Puun murskaus ja välivarastointi
Laitokselle otetaan vastaan puhtaita puumateriaaleja, kuten metsätähteitä (puu, risut, kannot),
teollisuudesta tulevaa puhdasta puuainesta ja rakennusjätepuuta, joista valmistetaan murskaamalla ja/tai hakettamalla biopolttoainetta. Kuormien mukana tuleva mahdollinen kestopuu lajitellaan erilleen ja toimitetaan laitokseen, jolla on ympäristölupa ottaa vastaan kestopuuta. Varastointimäärät vaihtelevat vuodenajan mukaisesti. hakevarastot ovat huhtikuussa pienimmillään ja
suurimmillaan marraskuussa.

Laitokselle ei oteta vastaan kyllästettyä puuta. Kuormien mukana tuleva mahdollinen kestopuu
lajitellaan erilleen ja toimitetaan laitokseen, jolla on ympäristölupa ottaa vastaan kestopuuta.
Puumateriaalien siirtelyssä käytetään pyöräkuormaajia. Laitoksella valmistettu biopolttoaine kuljetetaan alueelta pois täysperävaunuautoilla. Kuljetusten määrä ja ajoittuminen riippuvat voimalaitosten polttoainetarpeesta.
Hevosen kuivikelannan käsittely
Laitoksella otetaan vastaan hevosen kuivikelantaa, josta valmistetaan seospolttoainetta. Seulottua puumateriaalia murskataan yhdessä hevosen kuivikelannan kanssa. Murskaus poistaa materiaalista haittaavia palakokoja ja sekoittaa lannan tehokkaasti pääpolttoaineeseen. Lantaa varastoidaan hallissa sekä ulkona. Murskaus tapahtuu ulkona.
4.3.3

Betoni- ja tiilijätteen murskaus

Vastaanotettava betoni- ja tiilijäte murskataan alueella. Osa betoni- ja tiilijäte-eristä voi tulla
valmiiksi murskattuna, jolloin niitä ei tarvitse alueella murskata. Ennen murskausta betonista
erotellaan magneettierottimella raudat. Murskaus suoritetaan siirrettävällä murskaimella. Lisäksi
käytetään seulaa, kaivinkonetta ja kaivinkoneeseen liitettävää paloittelijaa (pulveroija). Betonimurskeen raekoko on #0..150 mm ja soveltuvin osin #0..300 mm. Murskattu betoni- ja tiilijäte
hyödynnetään rakentamisvaiheessa laitosalueen kenttien ja meluvallien rakenteissa. Alueen rakentamisen päätyttyä betoni- ja tiilimurske toimitetaan asiakkaille laitoksen ulkopuolisiin hyötykäyttökohteisiin.
4.3.4

Asfalttijätteen murskaus

Vastaanotettava asfalttijäte murskataan alueella. Osa asfalttijätteestä voi tulla valmiiksi murskattuna. Asfalttijätteen murskaus tapahtuu betonimurskalla. Asfalttijätettä hyödynnetään rakentamisen aikana laitosalueen kenttien päällysrakenteissa. Asfalttijätettä myös toimitetaan muualle
hyödynnettäväksi maarakentamisessa ja asfaltin valmistuksessa.
4.3.5

Siirtokuormaus

Laitoksella siirtokuormataan kaupan- ja teollisuuden jätteitä (pakkausjätteitä) sekä rakennus- ja
purkujätteitä. Siirtokuormausasemalle ei oteta vastaan kotitalouksien jätteitä eikä vaarallisia
jätteitä. Siirtokuormaus tapahtuu hallissa, jossa vastaanotettavat kuormat lajitellaan karkeasti
materiaalinkäsittelykoneella ja kuormataan 30 – 40 kuutiometrin kontteihin. Kontit kuljetetaan
rekkakuljetuksena jatkojalostettaviksi jätteenkäsittelylaitokseen, jolla on ympäristölupa ao. jätteen edelleen käsittelyyn materiaali- ja energiahyötykäyttöön.
Siirtokuormauksen yhteydessä suurikokoiset puu- ja metallikappaleet sekä hyödyntämiskelvottomat kappaleet lajitellaan omille lavoilleen. Lajiteltu materiaali toimitetaan materiaali- tai energiahyötykäyttöön. Kuormien mukana tuleva mahdollinen kestopuu lajitellaan erilleen ja toimitetaan laitokseen, jolla on ympäristölupa ottaa vastaan kestopuuta.
4.3.6

Polttoaineiden kulutus

Polttoainesäiliössä (noin 2 m 3) on kaksoispohjarakenne. Betonimurskain käyttää polttoöljyä noin
20 000 l/a, mobiili puumurskain noin 10 000 l/a, materiaalinkäsittelykone (kaivinkone) noin
7 000 l/a ja pyöräkone noin 3 000 l/a. Polttoaineen kulutus on yhteensä noin 40 kuutiometriä
vuodessa.
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4.4

Hulevesien johtaminen
Hankealueella muodostuvat hulevedet tullaan johtamaan viemäreiden kautta tasausaltaisiin, josta ne johdetaan edelleen Lepsämänjokeen hankealueen luoteispuolelta. Tasausaltaiden tehtävänä
on tasata virtaamamuutoksia ja laskeuttaa kiintoainesta. Rakennusten puhtaat kattovedet johdetaan mahdollisuuksien mukaan altaiden ohitse ojaan.
Työkoneiden täyttöpisteen vedet johdetaan I-luokan öljynerotusjärjestelmän kautta altaaseen.
Vaihtoehtoisesti täyttöpiste sijoitetaan halliin jolloin mahdolliset poltto-ainevuodot johdetaan
umpisäiliöön.
Hulevesien johtamisen ja käsittelyn tarkemmat suunnitelmat tullaan esittämään tarkemmin ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

4.5

Liikenneyhteydet
Liikennöinti hankealueelle toteutetaan eteläpuolitse Lahnuksentien (1324) ja siitä Lahnuksen
ampumaradalle lähtevän tieyhteyden kautta. Hankealueella on tehty rakentamista valmistelevia
toimintoja kyseisen ampumaradan kautta kulkevan tieyhteyden kautta. Ampumaradan kanssa on
tehty sopimus tieyhteyden käyttämisestä. Tieyhteyden käyttöä ei ole tarve rajoittaa ampumaradan toimintojen takia. Tieyhteys tullaan päällystämään hankkeen edetessä.
Kiinteistön tieyhteys pohjoisesta (Kiialankuja ja Hirvikalliontie) säilytetään varayhteytenä. Mikäli
tielle johdetaan raskasta liikennettä, tulisi Lepsämänjoen ylittävä silta kunnostaa.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan myös mahdollisesti rakennettavaa vaihtoehtoista
varatieyhteyttä, joka yhtyisi koillisen suuntaan Lahnuksentielle johtavalle Aropellontielle. Tämä
edellyttäisi uuden tieosuuden rakentamista Aronpellontien ja suunnittelualueen välille. Uusi tieyhteys toimisi varatieyhteytenä.
Liikenneyhteydet käyvät ilmi kuvasta 4-1.

4.6

Toiminta-ajat
Rakentamisen aikana kiviaineksen louhintaa ja murskausta tehdään arkipäivisin. Kiviaineksen
louhinnan ja murskauksen toiminta-ajat ovat kivenlouhimojen ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen (800/2010) mukaiset:
· murskaaminen arkipäivisin kello 7.00 - 22.00
· poraaminen arkipäivisin kello 7.00 - 21.00
· rikotus arkipäivisin kello 8.00 - 18.00
· räjäytykset arkipäivisin kello 8.00 - 18.00
· kuormaaminen ja kuljetus arkipäivisin kello 6.00 - 22.00
Räjäytyksiä tapahtuu arviolta 1-3 kertaa viikossa.
Jätteiden ja puun murskausta tehdään arkipäivisin klo 7.00 - 21.00 välisenä aikana. Jätteiden
vastaanottoa ja käsiteltyjen jätteiden poiskuljetusta tehdään pääsääntöisesti arkisin klo 6.00 22.00 välisenä aikana. Biopolttoainetta kuljetetaan laitokselta asiakkaille lämmityskautena ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Lauantaisin materiaalien vastaanottoa tehdään klo 7.00 –
16.00 välisenä aikana tarvittaessa. Poikkeustapauksissa kuljetuksia on myös sunnuntaisin. Murskausta suoritetaan keskimäärin 160 h/kk.
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5.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY JA
OSALLISTUMINEN

5.1

Arviointimenettely ja osapuolet
Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
468/1994, ns. YVA-laki) perustuva menettely, jonka tarkoituksena on arvioida ympäristövaikutuksiltaan merkittävien hankkeiden ympäristövaikutukset, selvittää mahdollisuudet haitallisten
vaikutusten vähentämiseen sekä turvata kansalaisten osallistumismahdollisuudet hankkeen
suunnitteluun ja päätöksentekoon. Lakia on tarkennettu asetuksella (Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 713/2006, ns. YVA-asetus).
Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus antoi 29.9.2016 päätöksen (UUDELY/6518/2016), jonka mukaan Circulation Oy:n hanke edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Hanke on pinta-alaltaan ja käsittelymääriltään sellainen, että se ei täytä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 713/2006 6§:n hankeluettelossa esitettyjä
ehtoja. Ympäristövaikutusten arviointimenettely on tarpeen yksittäistapausharkinnan perusteella.
Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, että Circulation Oy:n hanke todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan YVA-asetuksen 6 §:n hankeluettelon hankkeiden
vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa hankkeesta vastaava on Circulation Oy. Ympäristövaikutusten
arvioinnin laatii Circulation Oy:n toimeksiannosta Ramboll Finland Oy. Hankkeesta vastaava ja
YVA-konsultti muodostavat YVA-suunnitteluryhmän.
Yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (Uudenmaan
ELY-keskus).
Ympäristövaikutusten arviointityötä ohjaamaan on perustettu
edustajat seuraavilta tahoilta:
· Nurmijärven kunnan elinkeino- ja kuntakehityskeskus
· Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
· Espoon kaupunkisuunnittelukeskus
· Espoon kaupungin ympäristökeskus
· Uudenmaan maakuntaliitto
· Uudenmaan aluehallintovirasto

ohjausryhmä. Siihen kutsuttiin

Ohjausryhmään kutsutuista tahoista Uudenmaan maakuntaliitto ilmoitti, ettei osallistu ohjausryhmään. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus ei ole toistaiseksi ole nimennyt ohjausryhmään
edustajaa.
Ohjausryhmän kokouksiin osallistuvat lisäksi suunnitteluryhmä ja yhteysviranomainen. Ensimmäinen ohjausryhmän kokous järjestettiin 2.2.2017 ja siellä käsiteltiin arviointiohjelmaluonnosta.
Ohjausryhmän kommentit ohjelmaluonnokseen on huomioitu tässä arviointiohjelmassa.
5.2

Arviointimenettelyn eteneminen ja aikataulu
Arviointimenettely sisältää arviointiohjelmavaiheen ja arviointiselostusvaiheen. Arviointiohjelmaan kootaan tiedot hankkeesta, arvioitavista vaihtoehdoista, päästöistä ja sijoituspaikan ympäristöstä. Lisäksi kuvataan sekä suunnitelmat ja menetelmät ympäristövaikutusten selvittämiseksi
sekä osallistumisen ja tiedottamisen järjestäminen. Tiedot kootaan arviointiohjelmaan (YVAohjelmaan), joka toimitetaan yhteysviranomaiselle.
Varsinainen ympäristövaikutusten arviointityö tehdään arviointiselostusvaiheessa arviointiohjelman perusteella ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto huomioiden. Ympäristövaikutusten
arviointiselostuksessa esitetään arvioinnin tulokset, vaihtoehtojen vertailu, toteuttamiskelpoisuus
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sekä haitallisten vaikutusten ehkäisemistoimenpiteet. Arvioinnissa huomioidaan myös hankkeen
positiiviset vaikutukset. Arvioinnin tulokset kootaan arviointiselostukseen (YVA-selostukseen).
Yhteysviranomainen antaa arviointiselostuksen perusteella lausunnoin YVA-menettelyn riittävyydestä ja mahdollisista jatkoselvitystarpeista. YVA-selostus ja siitä saatava yhteysviranomaisen
lausunto liitetään hankkeen ympäristölupahakemukseen ja huomioidaan päätöksenteossa.
Tämän hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma jätetään yhteysviranomaiselle toukokuussa 2017, jolloin arviointimenettely virallisesti käynnistyy (Kuva 5-1). Ympäristövaikutusten
arviointiselostus valmistuu arviolta syksyllä 2017 ja arviointimenettely päättyy keväällä 2018.

Toukokuu
2017

Toukokuusyyskuu

• Arviointimenettelyn käynnistyminen
• Hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle

•
•
•
•

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

2017

Lokakuu

• Arviointiselostus
• Hankkeesta vastaava arvioi ympäristövaikutukset ja toimittaa
arviointiselostuksen yhteysviranomaiselle

2017

Marraskuujoulukuu
2017

Helmikuu
2018

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

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

Kuva 5-1. Arviointimenettelyn vaiheet ja arvioitu aikataulu.

5.3

Osallistuminen ja vuorovaikutus
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne, joiden oloihin tai etuihin
hanke saattaa vaikuttaa. Tällaisia voivat olla yksityiset henkilöt, yhteisöt tai esimerkiksi säätiöt.
Ihmisten tavoitteet ja mielipiteet ovat arviointimenettelyn kannalta tärkeitä ja ne pyritään ottamaan huomioon arviointityössä. Keskenään ristiriitaiset tavoitteet voidaan siten nostaa suunnittelussa esille niin, että kaikki näkemykset voidaan ottaa huomioon hanketta koskevassa päätöksenteossa.
Arviointiohjelmasta ja myöhemmin myös arviointiselostuksesta on mahdollista jättää kirjallisia
mielipiteitä yhteysviranomaiselle ohjelman ja selostuksen nähtävillä olo–aikoina.
Hankkeesta järjestetään kaikille kiinnostuneille avoimet yleisö-/tiedotustilaisuudet ohjelman ja
selostuksen valmistumisen jälkeen. Tilaisuuksissa yleisöllä on mahdollisuus keskustella viranomaisten ja hankkeesta vastaavan sekä YVA-konsultin kanssa ja esittää omia näkemyksiä muodostuvista vaikutuksista.
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Lisäksi tässä hankkeessa järjestetään arviointiohjelman nähtävillä olo–ajan jälkeen sidosryhmätyöpaja. Sidosryhmätyöpajassa keskustellaan sijaintipaikan ja ympäristön nykytilasta. Lisäksi
osallistujilta pyydetään näkemyksiä arvioitavasta hankkeesta ja sen vaikutuksista. Osallistujilta
kysytään myös toiveita ja näkemyksiä vuorovaikutuksen ja tiedotuksen järjestämisestä hankkeen
edetessä. Sidosryhmätyöpajaan kutsutaan:
Lähiasukkaita ja maanomistajia
·
Paikallinen tieyhdistys
·
·
Paikalliset asukasyhdistykset
Lahnuksen ampumarata
·
·
Paikallinen luonnonsuojeluyhdistys
·
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri
Paikallinen metsästysseura
·
Klaukkalan kalastuskunta
·
Sidosryhmätyöpajaan osallistuu lisäksi YVA-konsulttina toimiva Ramboll, joka vastaa myös työpajan kutsuista ja järjestelyistä.

6.

SIJOITUSALUEEN JA YMPÄRISTÖN NYKYTILA

6.1

Maankäyttö ja asutus
Hankealue sijaitsee Nurmijärven Klaukkalassa Klaukkalan kylässä. Yhdestä, noin 18 hehtaarin
laajuisesta kiinteistöstä (Hirvikallio 543-403-6-217) muodostuva hankealue rajautuu eteläosastaan Nurmijärven ja Espoon väliseen kuntarajaan. 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.
Hankealue on ollut aiemmin metsätalouskäytössä. Rakentamattoman kiinteistön puusto on pääosin kaadettu ja pintamaita kasattu. Keskellä kiinteistöä on pienialainen hiekan kotitarveottoalue.
Hankealueen aivan lähiympäristö on metsää lukuun ottamatta lähimpiä asuinrakennuksia ja niiden pihapiiriä. Kiinteistön pohjoispuolella kiinteistörajan suuntaisesti kulkee voimajohto. Hankealueesta pohjoiseen sijaitsee peltoalueita. Lahnuksen vuodesta 1968 toiminnassa ollut ampumarata-alue sijoittuu hankealueen eteläpuolelle Espoon kaupungin puolelle. Ampumarataa käyttävät
reserviläiset, metsästäjät ja urheiluampujat ja siihen kuuluu 12 jäsenseuraa. Alueen toimintojen
laajentumisen ympäristölupapäätös on vuodelta 2014. Päätöksestä on valitettu Vaasan Hallintooikeuteen ja edelleen korkeimpaan Hallinto-oikeuteen. Asian käsittely on kesken.
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Kuva 6-1. Hankealueen lähiympäristön nykyinen asutus ja maankäyttö
(Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta).
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Kuva 6-2. Ilmakuva hankealueelta (Maanmittauslaitoksen avoin paikkatieto v. 2016).

6.2

Kaavoitus
Maakuntakaava
Uudenmaan maakunnan maakuntakaavoitusta on tehty vaiheittain. Hankealueella on voimassa
vuonna 2006 vahvistettu Uudenmaan maakuntakaava, vuonna 2010 vahvistettu Uudenmaan 1.
vaihemaakuntakaava ja vuonna 2014 vahvistettu Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava. Hankealueelle ei ole esitetty varauksia voimassa olevissa maakuntakaavoissa, vaan se sijoittuu ns.
valkoiselle alueelle. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa annetut kehittämissuositukset ja
suunnittelumääräykset korvaavat Uudellamaalla voimassa olevien maakuntakaavojen koko kaava-aluetta koskevat kehittämissuositukset. 2. vaihemaakuntakaavan Helsingin seudun, johon
Nurmijärvi kuuluu, valkoisia alueita koskevassa suunnittelumääräyksessä todetaan:
Alue, jolle maakuntakaavakartalla ei ole osoitettu erityistä käyttötarkoitusta, on tarkoitettu ensisijaisesti maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien sivuelinkeinojen käyttöön. Alueelle suuntautuvaa asuin- ja työpaikkarakentamista on ohjattava taajamatoimintojen alueille ja kyliin. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa muutakin vaikutuksiltaan paikallisesti
merkittävää maankäyttöä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on selvitettävä ja otettava
huomioon maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet, sekä maa- ja metsätaloudellisesti,
ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät pelto-, metsä ja muut luontoalueet ja vältettävä niiden tarpeetonta pirstomista.
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Hankealueen ympäristössä kilometrin säteellä on osoitettu seuraavat maakuntakaavamerkinnät:
Ulkoilureitti
Merkinnällä osoitetaan taajamatoimintojen alueiden, luonnonsuojelualueiden ja virkistysalueiden
ulkopuoliset maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät ulkoilureitit. Merkintä on ohjeellinen ja
linjaus osoittaa ensisijaisesti yhteystarpeen.
Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa on pyrittävä hyödyntämään olemassa olevan tiestön ja poluston käyttömahdollisuuksia. Taajamissa ja virkistysalueilla ulkoilureitit on
johdettava alueiden sisäisille ulkoilun ja kevyen liikenteen väylille.

Vedenhankinnan kannalta arvokas pintavesialue
Merkinnällä osoitetaan pintavesialueet, jotka ovat ominaisuuksiltaan arvokkaita ja jotka voivat
olla tai ovat yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeitä.
Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on vesiensuojelunäkökohdat otettava huomioon siten, ettei vesialueen käyttöä vedenhankintaan vaaranneta.

Taajamatoimintojen tai työpaikka-alueiden reservialue
Merkintä on kehittämisperiaatemerkintä. Merkinnällä osoitetaan pitkällä aikavälillä toteutettavat
taajama-toimintojen alueet tai työpaikka-alueet.
Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa toteuttaminen on ajoitettava pääsääntöisesti maakuntakaavan suunnittelukauden loppupuolelle.

Kunta määrittelee alueen toteuttamisen tarkoituksenmukaisen ajoituksen suhteessa kyseisen
taajaman tai kunnan osa-alueen muihin käytettävissä oleviin taajamatoimintojen alueisiin ja työpaikkojen osalta suhteessa kunnan muihin käytettävissä oleviin työpaikkatoimintojen alueisiin.

Taajamatoimintojen alue
Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Merkintä sisältää taajamien
sisäiset liikenneväylät sekä liikenteen tarvitsemat satama-, huolto-, varikko-, terminaali-, ratapiha- ja muut vastaavat alueet, ulkoilureitit, pyöräily- ja jalankulkureitit, paikalliskeskukset, yhdyskuntateknisen huollon alueet, muut erityisalueet, paikalliset suojelualueet sekä virkistys- ja puistoalueet.
Taajamatoimintojen alue –merkintä ei estä maa- ja metsätalouskäytössä olevien alueiden säilyttämistä tarvittaessa nykyisessä käytössään.
Osa suunnittelumääräyksestä: Aluetta suunnitellaan asumisen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näihin liittyvien palveluiden ja toimintojen alueena.

Luonnonsuojelualue
Merkinnällä osoitetaan luonnon-suojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltaviksi tarkoitettuja alueita.
Niitä ovat kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut luonnon-suojelualueet. Suojelualueiksi on
osoitettu myös suojeluohjelmien alueita sekä Natura 2000 -ohjelman alueita siltä osin kuin päätösten yhteydessä on toteuttamiskeinoksi esitetty luonnonsuojelulaki.
Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1.momentin nojalla rakentamisrajoitus.
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Suunnittelumääräys: Suojelualueiksi osoitetuille alueille ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka
vaarantavat tai heikentävät niitä luonto- ja ympäristöarvoja, joiden perusteella alueesta on muodostettu luonnonsuojelualue tai tavoitteena on perustaa siitä sellainen. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on osoitettava maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus.

Natura 2000 –verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue
Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätöksien mukaiset sekä valtioneuvoston
tekemän ohjelman täydennysehdotuksen mukaiset Natura 2000 -ohjelman alueet. Maa- ja vesialueet osoitetaan rasterimerkinnällä ja jokikohteet viivamerkinnällä.
Luonnonsuojelulain perusteella alueelle tai sen läheisyyteen ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka merkittävästi heikentävät niitä lintudirektiivin tai luontodirektiivin mukaisia luonnonarvoja,
joiden perusteella alue on otettu ohjelmaan.

Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma
Ominaisuusmerkinnällä osoitetut geologiset muodostumat sisältävät merkittäviä maisemallisia ja
luonnontieteellisiä arvoja.
Merkinnällä osoitetaan harjujensuojeluohjelman mukaiset valtakunnallisesti arvokkaat harjualueet, vahvistettujen seutukaavojen arvokkaat harjualueet, valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
arvokkaat kalliomaisema-alueet sekä maakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat.
Alueilla, joille on aluevarausmerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, ensisijaisen maankäyttömuodon määrittelee aluevarausmerkintä.
Suunnittelumääräys: Alueidenkäyttö on suunniteltava niin, ettei aiheuteta maa-aineslaissa tarkoitettua kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten
luonnonesiintymien tuhoutumista tai laajalle ulottuvia vahingollisia ominaisuuksia luontosuhteissa.

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa
osoitetun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö ja geologiset arvot.
Virkistysalue
Merkinnällä osoitetaan yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun tarkoitetut alueet.
Merkintä sisältää virkistysalueella olemassa olevat sekä yhdyskuntarakenteen eheyttämisen kannalta tarpeelliset kokoojakadut ja vastaavat yhdystiet.
Merkintään liittyy MRL 33§:n 1. momentin nojalla rakentamisrajoitus.
Suunnittelumääräys: Alue varataan yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen, alueen saavutettavuus, riittävä palvelu- ja varustetaso sekä ympäristöarvot ja osoitettava maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus virkistysalueella.

Virkistysalueiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueiden ominaisuuksiin ekologisen
verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta.
Virkistysalueelle voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa vaikutusten arvioinnin
perusteella yhdyskuntarakenteen eheyttämisen kannalta tarpeellisia paikallisia väyliä ja yhdyskuntateknisen huollon laitteita ja rakenteita. Välttämättömien väylien suunnittelussa on turvattava virkistysyhteyksien mahdollisimman esteetön ja turvallinen jatkuminen.
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Kuva 6-3. Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä, johon hankealueen rajaus on lisätty
punaisella viivalla.

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan valmistelu on loppusuoralla. 4. vaihemaakuntakaavan ehdotus oli julkisesti nähtävillä 9.11.-9.12.2016. Maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittely ajoittuu
keväälle 2017. 4. vaihemaakuntakaava täydentää ja tarkistaa voimassa olevia maakuntakaavoja
ja se laaditaan koko maakunnan alueelle Östersundomin aluetta lukuun ottamatta. Kaavassa
määritellään suuret yhteiset kehittämislinjat seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt.
Hankealueelle ei ole 4. vaihemaakuntakaavassa osoitettu kaavamerkintöjä, vaan se sijoittuu kaavan ns. valkoiselle alueelle. Helsingin seudun valkoisia alueita koskeva suunnittelumääräys on
kaavaehdotuksessa vastaava kuin 2. vaihemaakuntakaavassa. Koko aluetta koskevassa suunnittelumääräyksessä todetaan lisäksi, että y ksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on tarkistettava
ajantasainen tieto tunnetuista kiinteistä muinaisjäännöksistä Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä sekä arvioitava arkeologisten selvitysten tarve.
Muutoksena aiempiin voimassa oleviin maakuntakaavoihin hankealueen itäpuolelle on osoitettu
luonnonsuojelualue.
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Kuva 6-4. Ote 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta, johon hankealueen rajaus on lisätty punaisella viivalla.

Uudenmaan kokonaismaakuntakaavan laadinta on käynnistynyt vuoden 2016 aikana. Kaavasta
käytetään nimeä Uusimaa-kaava 2050. Kokonaisuus laaditaan ensi kertaa kaksiportaisena. Kaava
koostuu yleispiirteisestä pitkän aikavälin rakennekaavasta ja sitä tarkentavista seutukohtaisista
vaihemaakuntakaavoista. Uusimaa-kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä
13.2.−13.3.2017. Suunnitelmassa kerrotaan kaavan tavoitteista, sisällöstä ja tehtävistä selvityksistä sekä vaikutusten arvioinnista.
Yleiskaava
Hankealueella on voimassa Nurmijärven koko kunnan yleiskaava vuodelta 1989. Koko kunnan
yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen.
Nurmijärven kunnanvaltuusto on 27.1.2016 § 6 hyväksynyt Klaukkalan osayleiskaavan. Valtuuston päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen, joka antoi päätöksensä 16.11.2016
hyläten valitukset. Asiasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
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Hankealue sijoittuu Klaukkalan osayleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M-4).
Hankealueen itäpuolella on luonnonsuojelualue (SL-1). Lepsämänjoki on hankealueesta pohjoiseen merkitty arvokkaaksi pintavesialueeksi (av-1). Osayleiskaavassa on osoitettu muinaisjäännösrekisterin mukaiset muinaisjäännökset.

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

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

Vedenhankinnan kannalta arvokas pintavesialue
Merkinnällä osoitetaan maakuntakaavan mukainen arvokas pintavesialue. Merkinnällä osoitetaan
pintavesialueet, jotka ovat ominaisuuksiltaan arvokkaita ja jotka voivat olla tai ovat yhdyskuntien
vedenhankinnan kannalta tärkeitä.
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Kuva 6-5. Ote Klaukkalan osayleiskaavasta (valitettu), johon hankealueen rajaus on merkitty punaisella
viivalla.

Hankealueesta etelään Espoon puolella on voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa I. Hankealuetta lähimmät alueet on osoitettu Maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Espoossa on
aloitettu pohjois- ja keskiosien yleiskaavan valmistelu. Vuoden 2016 aikana on järjestetty mm.
sidosryhmätapaamisia. Yleiskaava tulee kattamaan hankealueen eteläpuolella sijaitsevan Lahnuksen ampumaradan alueen, jolla ei ole voimassa yleiskaavaa.
Asemakaava
Hankealueella ei ole voimassa tai vireillä olevaa asemakaavaa.
Hankealueen eteläpuolella Espoossa on vireillä Ketunkorven asemakaava. Asemakaavan tavoitteena on olemassa olevan väljän pientaloalueen maltillinen täydennysrakentaminen. Osallistumisja arviointisuunnitelma on päivätty 27.4.2011 ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 28.5.–
27.6.2012.
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6.3

Maisema ja kulttuuriympäristö
Hankealue kuuluu valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa eteläiseen rantamaahan ja tarkemmin eteläiseen viljelyseutuun (Ympäristöministeriö 1993). Eteläinen viljelyseutu on maastonmuodoiltaan vaihtelevaa, jonka savialueet ovat pääosin viljelykäytössä. Klaukkalan osayleiskaavan yhteydessä laaditussa maisemaselvityksessä alue lukeutuu metsäiseen selänteeseen.
Hankealue on rakentamatonta pääosin aukkohakattua metsätalousaluetta, joka on maisemarakenteeltaan pääasiassa muokkaamatonta lukuun ottamatta hankealueella sijaitsevaa maaainesten kotitarveottoa. Hankealue rajautuu metsäiseen maisemaan lukuun ottamatta aivan eteläisintä osaa, josta alkaa ampumarata-alue. Hankealueella ei sijaitse asutusta. Hankealueen lähiasutusta on kuvattu luvussa 6.1.
Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse tunnettuja muinaisjäännöksiä, merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita eikä arvokkaita maisema-alueita. Lähin valtakunnallisesti
merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) alue on lähimmillään noin 5,7 kilometrin etäisyydellä hankealueen eteläpuolella sijaitseva Snettans-Rödskogin kylä- ja viljelymaisema. Lähin
valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on lähimmillään noin 3,4 kilometrin etäisyydellä idässä
sijaitseva Vantaanjokilaakso. Uudellamaalla on tehty valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisemien päivitysinventoinnit. Kyseisten inventointien ja 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksen perusteella hankealueen lähialueelle ei ehdoteta uusia valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Hankealueen länsipuolella
sijaitseva Lepsämänjokilaakso on arvotettu Klaukkalan osayleiskaavan laatimisen yhteydessä
paikallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.
Lähimmät Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaiset tunnetut kiinteät muinaisjäännökset
sijaitsevat hankealueen pohjoispuolella noin 140 −500 metrin etäisyydellä. Kiiala (543010010),
Ahola 1 (543010024) ja Ahola 2 (543010025) ovat kivikautisia asuinpaikkoja. Klaukkalan
osayleiskaava-alueen esihistorialliset muinaisjäännökset on inventoitu Museoviraston toimesta
vuonna 2006 (Museovirasto 2006) ja historialliset muinaisjäännökset vuonna 2007 (Museovirasto
2008).
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Kuva 6-6. Hankealueen lähiympäristössä sijaitsevat kiinteät muinaisjäännökset.

6.4

Luonto ja suojelualueet
Hankealue sijoittuu eliömaantieteellisessä aluejaossa eteläboreaaliselle vyöhykkeelle ja siinä
edelleen vuokkovyöhykkeeseen, eli lounaismaahan. Alueen luonnonolosuhteita on selvitetty mm.
Klaukkalan osayleiskaavan laadinnan aikana (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2012; BatHouse
2012). Espoon kunnanrajan tuntumassa sijaitsevat metsät ovat lähinnä karuhkoja kalliomännikköjä, kallioiden välissä kasvaa tuoreen kankaan kuusivaltaisia sekametsiä. Seudun purot ja suot
ovat menettäneet pääasiassa luonnontilansa.
Hankealueelle on tehty vuonna 2015 liito-oravaselvitys (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2015).
Huomionarvoisia, enintään paikallisesti arvokkaita elinympäristöjä alueella selvitysajankohtana
olivat vähäpuustoiset kalliomännikkö ja isovarpuräme. Selvityksen valmistumisen jälkeen hankealueella on tehty hakkuu, jossa on säästynyt ainoastaan isovarpuräme.
Välittömästi hankealueen itäpuolella sijaitsee 17,4 hehtaarin suuruinen Kivelän luonnonsuojelualue (YSA205377). Alueella on aikaisemmin tehty kaksi liito-oravien (NT, silmällä pidettävä laji)
elinympäristöjen rajauspäätöstä. Alue on pääasiassa tuoretta ja lehtomaista kuusikkoa, jonka
puusto on hakkuukypsyyden saavuttanutta. Alueen pohjois- ja itäosassa on nuorempaa puustoa
ja alueen kallioilla kasvaa männiköitä.
Hankealueen länsipuolella noin 700 metrin etäisyydellä sijaitsee Nuuksion kansallispuisto
(KPU010030), josta osa kuuluu myös Naturaverkostoon (FI0100040). Etäisyyttä luonto- ja lintudirektiivin (SAC & SPA) perusteella suojellulle Natura-alueelle on noin kilometri.
21

Lepsämänjoki laskee Vantaanjokeen, jonka pääuomasta 59 km pituinen osa kuuluu Natura 2000alueeseen (FI0100104). Natura-alueen yhtenä suojeluperusteena on luontodirektiivin liitteen II
lajeista vuollejokisimpukka ja saukko.

Kuva 6-7. Hankealueen ympäristössä sijaitsevat Natura- ja luonnonsuojelualueet, sekä pohjavesialueet
(OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelu)
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Hankealueella keväällä 2015 laaditussa liito-oravaselvityksessä (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy
2015) ei tehty havaintoja liito-oravan esiintymisestä. Alueen kaakkoisosassa sijaitsevan haavikon
arvioitiin suojattomuutensa vuoksi olevan liito-oraville ruokailualueeksi kelpaamaton. Sen merkitys liito-oravan elinalueena tai kulkuyhteyksien kannalta on hyvin vähäinen.
Selvityksessä tarkastettiin myös luonnonsuojelualueella sijaitsevat, Uudenmaan ELY-keskuksen
aikaisemmin rajaamat elinympäristöt. Maastokäynnin yhteydessä todettiin yksi liito-oravan käyttämä haapa luonnonsuojelualueella noin 50 metrin päässä tilanrajasta. Luonnonsuojelualueeseen
rajoittuva osa on pääosin nuorta koivikkoa, joka ei sovellu liito-oravan lisääntymisympäristöksi.
Toiseksi lähin tiedossa oleva liito-orava-alue on noin 250 metrin päässä Lepsämänjoen varrella,
josta on löytynyt liito-oravan jätöksiä viimeksi vuonna 2005. Pohjoisempana Harjulanrannasta
jätöksiä on löytynyt mm. vuonna 2012. Espoon puolella lähimmät liito-oravahavainnot on tehty
noin 500 metrin päässä Hirvikallion tilasta.

Kuva 6-8. Vuonna 2015 tehdyn liito-oravaselvityksen tulokset (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2015).

Saukosta on tehty havaintoja hankealueen pohjois- ja länsipuolella virtaavalta Lepsämänjoelta.
Kylminä talvina saukko suosii lähinnä avoimina pysyviä virtapaikkoja, mutta leutoina ajankohtina
saukkoa on havaittu jopa Klaukkalan keskustan tuntumassakin (Ympäristösuunnittelu Enviro
2012). Espoon rajalla sijaitsevat karut kallioselänteet eivät ole tyypillisiä lepakoiden elinympäristöjä. Klaukkalan osayleiskaavan alueella laaditussa lepakkoselvityksessä hankealueella ei sijaitse
lepakoiden kannalta tärkeitä alueita tai siirtymäreittejä (BatHouse 2012). Alueen ympäristössä
Lepsämänjoki toimii etenkin vesisiippojen siirtymäreittinä. Aropellontien suuntaisesti lensi pohjanlepakoita ja siippoja. Myös Huhdanmäelle johtava tie muodosti lepakoiden lentokäytävän.
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6.5

Liikenne
Hankealueen ympäristön päätieverkon muodostaa eteläpuolella sijaitseva Lahnuksentie ja pohjoispuolella kulkeva Kuonomäentie. Lahnuksentien keskimääräinen vuorokausiliikenne Espoon
kaupungin puolella oli vuonna 2015 4601 ja Nurmijärven kunnan puolella 2655 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen keskimääräinen vuorokausiliikenne oli Espoon puolella 302 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Nurmijärven puolella 132 ajoneuvoa vuorokaudessa. Molemmat tiet yhtyvät Klaukkalantiehen (132), jossa vastaavat luvut olivat vuonna 2015 16 334 ja 699 ajoneuvoa
vuorokaudessa.
Liikennöinti hankealueelle toteutetaan eteläpuolitse Lahnuksentien (1324) ja siitä Lahnuksen
ampumaradalle lähtevän tieyhteyden kautta. Kiinteistön tieyhteys pohjoisesta (Kiialankuja ja
Hirvikalliontie) säilytetään varayhteytenä. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan myös
mahdollisesti rakennettavaa vaihtoehtoista varatieyhteyttä, joka yhtyisi koillisen suuntaan Lahnuksentielle johtavalle Aropellontielle.

Kuva 6-9. Liikennemäärät (ajon./vrk) lähitieverkolla. Keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2015
(kvl) on merkitty tieviivan yläpuolelle ja raskaan liikenteen osuus (kvlras) tieviivan alapuolelle.

6.6

Melu
Nykyisin hankealueen ympäristössä melua aiheutuu Lahnuksen ampumaradan toiminnasta. Lisäksi melua aiheutuu tieliikenteestä sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman lentoliikenteestä.
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Lahnuksen ampumaradan ympäristölupapäätöksen (2014) mukaan toiminta-ajat painottuvat
haulikko-, kivääri- ja hirviradan osalta kevät-syyskaudelle lukuun ottamatta heinäkuuta. Toimintaa on maanantaista perjantaihin. Syyslauantaisin on mahdollista järjestää lisäksi ammuntakokeita ja kilpailuja. Pienikaliiberisten aseiden, sekä pienoiskivääri- ja pienoispistooliradalla yleinen
toiminta-aika on maanantaista lauantaihin ympäri vuoden pois lukien heinäkuu.
Ampumaradan toiminnan aiheuttama melu ei saa ylittää A-painotettuna enimmäisäänitasona
impulssiaikavakiolla (L AImax) määritettyä arvoa 65 dB rataa lähimpien asuinrakennusten pihaalueella eikä arvoa 60 dB lähimmillä virkistys- ja suojelualueilla. Määräys ei koske läheistä Kivelän yksityistä luonnonsuojelualuetta.
Ampumaradan ympäristöluvan mukaan ampumaradan kohdalla lentomelu on noin 50 dB (LDEN).
6.7

Ilmanlaatu
Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus seuraa ilmanlaatua Uudellamaalla. Uudellamaalla merkittävimmät ilman epäpuhtauksien päästölähteet ovat liikenne, energiantuotanto,
teollisuus ja puun pienpoltto. Lisäksi kaukokulkeuma vaikuttaa huomattavasti sekä pienhiukkasten että otsonin pitoisuuksiin. Vuonna 2015 jatkuvatoimiset mittausasemat sijaitsivat liikenneympäristöön sijoitetulla mittausasemalla Hyvinkäällä ja kaupunkitaustaa edustavalla asemalla
Lohjalla. Nurmijärvellä Klaukkalassa sijaitsi yksi typpidioksidipitoisuutta mittaava passiivikeräin.
Vuonna 2015 typpidioksidin pitoisuudet olivat Klaukkalan mittausasemalla selvästi alle vuosirajaarvon ja Nurmijärven ilmanlaatu oli keskimäärin melko hyvä. Pääkaupunkiseudulla ja muualla
Uudellamaalla tehtyjen ilmanlaadun mittausten perusteella voidaan arvioida, että hengitettävien
hiukkasten pitoisuudet ja pienhiukkasten pitoisuudet olivat raja-arvon alapuolella. Otsonipitoisuudet olivat vuonna 2015 sekä vuoden 2010 tavoitearvojen että pitkänajan tavoitteiden alapuolella.
Bioindikaatioseurannassa Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan ilmanlaatua on seurattu käyttäen ilmentäjinä havupuita ja niiden rungoilla kasvavia jäkäliä 1980-luvulta lähtien. Vuonna 2014 toteutetussa bioindikaatioseurannassa todettiin, että jäkälälajisto oli taantunut ja jäkälien kunto huonontunut lähes koko tutkimusalueella edellisiin tutkimusvuosiin 2000 ja 2009 verrattuna. Raportin
mukaan lajiston köyhtyminen johtuu mahdollisesti siitä, että Uudenmaan alueen rikkidioksidipäästöt eivät ole vähentyneet vuoden 2008 jälkeen.

6.8

Pintavedet
Hankealue sijaitsee Lepsämänjoen valuma-alueella. Nykytilassa hankealueen vedet purkautuvat
ojia pitkin alueen pohjoispuolella virtaavaan Lepsämänjokeen osittain Nurmijärven kunnan ja
osittain Espoon kaupungin puolelta. Lepsämänjoki laskee Vantaanjokeen noin kuusi kilometriä
hankealueesta itään. Hankkeen toteutuessa, hulevedet tullaan ohjaamaan Nurmijärven puolelta
Lepsämänjokeen koko hankealueelta.
Hankealueella ei sijaitse luonnontilaisia uomia tai muita pienvesiä. Lepsämänjoki on pieni savimaiden joki, joka kuuluu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Joki on luokiteltu vesienhoidon toisen suunnittelukauden yhteydessä kemialliselta tilaltaan luokkaan hyvä ja ekologiselta tilaltaan luokkaan tyydyttävä.
Hankealueen koillispuolella sijaitseva noro (Klaukkalan pienvesiselvityksessä Lepsämänjoen sivupuro I) on inventoitu Klaukkalan osayleiskaava-alueen pienvesiselvityksessä vesilain 2 luvun 11
§:n mukaiseksi luonnontilaiseksi noroksi (Ympäristösuunnittelu Enviro 2015). Uoma on eteläosastaan loivarinteinen ja se sijoittuu nuorta puustoa kasvavaan metsikköön. Voimajohdon pohjoispuolella noron uoman reunat ovat jyrkemmät veden kuluttavan vaikutuksen sekä pehmeän savimaan johdosta. Noron ylittävän voimajohdon kohdalle sijoittuu noin aarin kokoinen kaivettu
lammikko.
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Kuva 6-10. Alueen pintavesien virtaussuunnat ja hankealueen koillispuolella sijaitseva noro.

Lepsämänjoen vedenlaadusta oli käytettävissä ajantasaista vedenlaatutietoa Ympäristöhallinnon
HERTTA-tietokannassa havaintopisteestä Lepsämänjoki 16,9, joka sijaitsee noin 2,5 kilometriä
virtaussuunnassa hankealueen yläpuolella. Havaintopisteen vedenlaadun voidaan olettaa vastaavan varsin hyvin jokivedenlaatua hankealueen kohdalla. Vuodesta 2000 helmikuuhun 2016 olevien havaintojen perusteella joen vesi on sameaa, keskimäärin 53 FNU (n = 162). Jokiveden havaintojakson keskimääräiset typpi- ja fosforipitoisuudet ilmentävät reheviä olosuhteita. Kokonaistyppipitoisuus on ollut keskimäärin 2 034 µg/l (n = 179) ja kokonaisfosfori 109 µg/l (n = 178).
Vesi on usein myös varsin kiintoainepitoista pitoisuuden vaihdellessa välillä 3,8 – 190 mg/l ollen
keskimäärin havaintojaksolla 36,7 mg/l (n = 181).
Lepsämänjoki kuuluu Vantaanjoen kalastusalueeseen ja siinä tarkemmin Klaukkalan kalustuskunnan toiminta-alueeseen. Lepsämänjoella ei ole erityisestä kalataloudellista merkitystä, eikä
sen varrella ole merkittyjä kalastuskohteita. Kalastuskunnan alueella ei ole juuri toimintaa virtavesien alueella, vaan se keskittyy pitkälti vakavesien, erityisesti Valkjärven, hoitoon ja käyttöön.
Kalastuskunnan alueella ei myydä lupia virtavesiin ja esimerkiksi ravustus on kielletty kokonaisuudessaan kalastuskunnan alueella (Klaukkalan kalastuskunta ja Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto r.y.).
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6.9

Maaperä ja pohjavesi
Alueella tehtyjen geoteknisten maaperätutkimusten perusteella maan pintakerroksessa on kuivakuorisavi, jonka alla on pehmeää savea. Savikerroksen paksuus on useita metrejä. Savikerroksen
alla ohut silttinen kerros, jonka alla on hiekasta ja moreenista koostuva kerros ennen kalliota.
Alueella on paikoin myös kalliopaljastumia. Hankealueen länsiosassa Kiiankallion alueella on kalliomäkien välissä pienialainen räme. Hankealueen kallioperä on graniittia ja kvartsi- granodioriittiä.
Hankealue ei sijaitse ympäristöhallinnon luokittelemalla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue
(Lahnus, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue) sijaitsee hankealueesta noin kaksi kilometriä etelään. Valkjärven vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue sijaitsee hankealueesta
noin kolme kilometriä pohjoiseen. Pohjavesialueet on esitetty kartalla kuvassa (Kuva 6-7).
Maaperä hankealueella on heikosti vettä johtavaa. Hankealueella muodostuva pohjavesi purkautuu alueen ojiin ja Lepsämänjokeen.

Kuva 6-11. Maaperäkartta (GTK).
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Kuva 6-12. Kallioperäkartta (GTK)

7.

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET JA ARVIOINTIMENETELMÄT

7.1

Arvioitavat vaikutukset
Ympäristövaikutukset ovat YVA-lain mukaan hankkeen välittömiä tai välillisiä vaikutuksia, jotka
voivat kohdistua:
ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen,
·
maaperään, vesiin, ilmaan ja ilmastoon, kasvillisuuteen ja eliöihin sekä näiden keskinäi·
siin vuorovaikutussuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen
yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperin·
töön
luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.
·
Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetään vaikutukset bioterminaalihankkeen elinkaaren ajalta. Vaikutuksien arvioinnissa otetaan huomioon sekä suorat että välilliset vaikutukset. Bioterminaalihankkeen aiheuttamat ympäristömuutokset ilmenevät vaikutuksina ympäristössä ja niiden
tunnistamisessa on käytetty apuna kokemuksia sekä hankkeen eri osatekijöiden ja ympäristön
vuorovaikutukseen perustuvia tietoja.
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Tässä
·
·
·
·
·
·

hankkeessa arvioitaviksi tulevat erityisesti:
elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset (melu, pöly)
vaikutukset liikenteeseen
vaikutukset maankäyttöön
vaikutukset pintavesiin
vaikutukset luonnonsuojeluun
vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen

Kuva 7-1. Arvioitavat ympäristövaikutukset.

7.2

Ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta
Ehdotus ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltavan lähivaikutusalueen rajaukseksi on esitetty alla. Tarkastelualueen laajuus riippuu tarkasteltavasta ympäristövaikutuksesta. Hankkeen
välittömät vaikutukset, kuten kasvillisuus- ja luontotyyppivaikutukset, sekä melu ja pöly kohdistuvat hankealueen lähiympäristöön. Ennakkoarvion mukaan myös hankkeen maisemavaikutukset
kohdistuvat ensisijaisesti lähiympäristöön. Välittömien vaikutusten oletetaan suurelta osin rajautuvan pääosin alueelle, joka mukailee toiminnasta aiheutuvaa melualuetta.
Hankkeen liikennevaikutuksia tarkastellaan hankealueen lähiteiden kannalta aina Klaukkalantielle
ja Vihdintielle asti. Hankekokonaisuuden vaikutusalue on laajimmillaan pääkaupunkiseudun tieverkosto, jolta arvioidaan kuljetettavan raaka-aineita toiminta-alueelle sekä valmiita tuotteita
käyttökohteisiin. Päätieverkolla näiden kuljetusten vaikutukset sulautuvat muun liikenteen sekaan.
Varsinainen vaikutusalueiden määrittely tehdään arviointityön tuloksena ja esitetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Tarkastelualue kunkin vaikutuksen osalta pyritään määrittelemään niin suureksi, ettei merkityksellisiä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueen
ulkopuolella.
Yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioidaan erityisesti hankealueen ympäristössä sijaitsevat muut
toiminnot, kuten Lahnuksen ampumarata. Yhteisvaikutuksia voi muodostua mm. meluun, liikenteeseen ja ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyen.
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Kuva 7-2. Ehdotus tarkasteltavasta lähivaikutusalueesta.

7.3

Arvioinnin toteutus ja käytettävä aineisto
Aineiston hankinnan ja menetelmien osalta ympäristövaikutusten arviointi tulee perustumaan:
arvioinnin aikana tarkentuviin hankesuunnitelmaan
·
·
olemassa oleviin ympäristön nykytilan selvityksiin ja sen ympäristössä olevan toiminnan
vaikutusten tarkkailuihin
meneillään oleviin ja arviointimenettelyn aikana tehtäviin lisäselvityksiin kuten luontosel·
vityksiin, kaivokartoitukseen, Natura-tarveharkintaan, mallilaskelmiin ja vaikutusarvioihin
kirjallisuuteen
·
esittely- ja sidosryhmätilaisuuksissa ilmeneviin asioihin
·
·
lausunnoissa ja mielipiteissä esitettäviin seikkoihin.
Arvioinnissa kuvataan hankkeen toimintojen vaikutukset ja niiden tuomat muutokset sijoituspaikan olosuhteisiin. Hankkeen teknistä suunnittelua tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana, ja näin saatava tieto huomioidaan arvioinnissa. Vastaavasti arviointi voi tuottaa
selvitettäviä kysymyksiä ja suunniteltavia ratkaisuja esimerkiksi haitallisten ympäristövaikutusten
vähentämistoimiin. Vaikutuksia tullaan arviointiselostuksessa kuvaamaan ja vertailemaan tekstein, teemakartoin, grafiikkana, valokuvin sekä laskelmin.

7.3.1

Vaikutuksen tunnistaminen ja merkittävyyden arvioiminen

Arvioinnin alkuvaiheessa tunnistetaan hankkeen mahdolliset aiheuttamat muutokset ympäristössä. Arvioinnissa otetaan huomioon hankkeen sekä suorat että välilliset vaikutukset. Hankkeen
vaikutukset arvioidaan koko hankkeen elinkaaren ajalta.
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Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Laitosalueen louhinta ja kiven murskaaminen kestää noin neljä vuotta ja muu rakentaminen kestää noin 10 vuotta. Rakentamisen aikaisia vaikutuksia ovat mm. vaikutukset kasvillisuus- ja luontotyyppeihin, pintavesivaikutukset sekä rakennustöihin liittyvä melu, pöly ja liikenne.

Arvioinnissa huomioidaan, että rakentaminen ja varsinainen toiminta ovat käynnissä osittain samaan aikaan, sillä muualta tuotavaa aineista hyödynnetään alueen rakentamisessa.
Toiminnan aikaiset vaikutukset
Laitosalueen toimintavaiheessa alueella otetaan vastaan, käsitellään sekä välivarastoidaan jatkojalostamista varten erilaisia materiaaleja. Toiminnan aikaisia vaikutuksia ovat mm. materiaalien
kuljetuksesta aiheutuva liikenne, käsittelystä vastaavien työkoneiden melu ja käsiteltävistä materiaaleista muodostuva haju.
Toiminnan päättymisen aikaiset vaikutukset
Toiminnan arvioidaan jatkuvan rakentamistoiminta huomioiden noin 30 vuoden ajan. Jätteidenkäsittelytoiminnan päätyttyä alueen jatkokäyttö riippuu mm. ympäröivän maankäytön muutoksista.
Merkittävyyden arviointi
Hankkeesta muodostuvien vaikutusten tunnistamisen jälkeen arvioidaan mm. vaikutuskohteen
herkkyyttä ja vaikutuksen suuruutta ja suuntaa, joiden perusteella muodostetaan näkemys vaikutuksen merkittävyydestä.
Toteuttamiskelpoisuuden arviointi
YVA-selostuksessa esitetään arvioitavien hankevaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuden arviointi.
Toteuttamiskelpoisuutta arvioidaan mm. vaikutusten merkittävyyteen perustuen. Vaikutusten
merkittävyyttä arvioidaan muutoksen suuruudella ja vastaanottavan ympäristön herkkyyden
perusteella. Muutoksen suuruudella tarkoitetaan vaikutuksen voimakkuutta, kestoa ja laajuutta.
Vaikutuksen vastaanottavan ympäristön herkkyyttä arvioidaan sen perusteella, kuinka ympäristö
sietää syntyvää vaikutusta. Vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan sanallisesti. Toteuttamiskelpoisuuden arvioinnissa huomioidaan tekninen toteutettavuus, maankäytöllinen toteutettavuus
sekä arvioitujen ympäristövaikutusten merkittävyys ja hyväksyttävyys.

7.4

Vaihtoehtojen vertailuperiaatteet
YVA–asetuksen 10 §:n mukaan arviointiselostukseen tulee sisältyä muun muassa selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta sekä hankkeen vaihtoehtojen vertailu. Ympäristövaikutusten arvioinnissa vertaillaan hankkeen toteuttamisvaihtoehtojen (VE1 ja VE 2) ja
hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE0) ympäristövaikutuksia sekä niiden välisiä eroja. Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan vaikutuksia, jotka ovat kunkin tarkastellun vaikutusten
osalta muutos nykytilasta tarkasteluhetkeen. Vertailu tapahtuu käytettävissä olevan tiedon ja
arviointityön aikana tarkentuvan tiedon perusteella.
Vaihtoehtojen vertailu esitetään havainnollisesti esimerkiksi taulukoituna.

7.5

Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen
Hankkeen suorat maankäyttövaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti hankealueelle. Arvioinnissa
huomioidaan myös vaihtoehtoisen varatieyhteyden rakentamisen vaikutukset. Hankkeen toiminnoista muodostuu mm. melua, mikä rajoittaa asumisen ja muiden ympäristöhäiriöille herkkien
toimintojen sijoittumista alueen välittömään lähiympäristöön.
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Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetään vaikuttaako bioterminaalihanke alueen ja sen lähiympäristön nykyiseen tai tulevaan maankäyttöön, sekä muihin alueen ja sen lähiympäristön
toimintoihin kuten Lahnuksen ampumarataan. Maankäyttöön kohdistuvissa vaikutuksissa huomioidaan erityisesti alueen läheisyydessä sijaitseville asuin- ja lomakiinteistöille kohdistuvat vaikutukset. Yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan nykyisen yhdyskuntarakenteen ja verkostojen, hankkeen aiheuttamien maankäyttömuutosten sekä ympäristövaikutusten
pohjalta. Lähtöaineistoina maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien vaikutusten
arvioinnissa käytetään kaavasuunnitelmia, kunnalta saatavia tietoja, paikkatietoaineistoja ja ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tehtäviä selvityksiä (mm. melumallinnukset). Nykyisestä maankäytöstä selvitetään:
· maankäytön perusluokat vaikutusalueella
· asutus
· loma-asutus
· kaavat ja muut maankäytön suunnitelmat
· tekninen huolto
· elinkeinot
Tiedot selvitetään mm. kartta- ja paikkatietoaineistoilla, lisäksi sidosryhmätyöpajassa, yleisötilaisuuksissa ja lausunnoissa saatu palaute huomioidaan. Kaavoituksen osalta arvioinnissa tarkastellaan hankkeen suhdetta valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumiseen, maakuntakaavaan, sekä yleis- ja asemakaavoihin.
7.6

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse tunnettuja muinaisjäännöksiä, merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita eikä arvokkaita maisema-alueita, joihin hankkeen toteuttamisella olisi lähtökohtaisesti heikentäviä vaikutuksia.
Hankkeen vaikutuksia ympäristöön ja maisemaan hahmotetaan alueen nykyisen tilan ja hankesuunnitelman avulla. Maiseman nykyinen luonne selvitetään karttojen, valokuvien, ilmakuvien,
sekä maakuntakaavan ja Klaukkalan osayleiskaavan selvitysaineistojen avulla. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan hankkeen eri vaiheet ja erityisesti lähiasutukselle ja Lepsämänjoen ympäristöön kohdistuva maisemavaikutus. Arvioinnissa huomioidaan myös valaistuksen lisääntyminen
hankkeen johdosta.

7.7

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluun
Bioterminaalihankkeen suorat kasvillisuus- ja luontotyyppivaikutukset kohdistuvat hankealueelle,
jossa poistetaan kasvillisuus ja muokataan maata toiminta-alueilla. Arvioinnissa huomioidaan
myös vaihtoehtoisen varatieyhteyden rakentamisen vaikutukset. Välillisiä vaikutuksia kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin, sekä eläimistöön voi kohdistua myös hankealueen ympäristöön mm.
melu- ja pölyvaikutusten myötä.
Luontoon ja luonnonsuojeluun kohdistuvien vaikutusten arviointi perustuu peruskartta- ja ilmakuvatulkintaan, viranomaishallinnon rekisteritietoihin (mm. SYKE:n Eliölajit-tietojärjestelmä, OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelu) ja olemassa olevaan selvitysaineistoon, mm.
alueelle vuonna 2015 laadittu liito-oravaselvitys (Ympäristönsuunnittelu Enviro Oy 2015)
·
Klaukkalan osayleiskaavan aikana laaditut luonto- ja lajistoselvitykset (Ympäristösuunnit·
telu Enviro Oy 2012; BatHouse 2012)
Nurmijärven kunnan alueella laaditut liito-oravaselvitykset
·
Arvioinnissa hyödynnetään myös muita hankkeen vaikutustenarviointeja, sekä laadittavia mallinnuksia (mm. melu-, pöly- ja tärinävaikutukset, pintavesivaikutukset).
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Olemassa olevaa aineistoa täydennetään alueelle keväällä 2017 laadittavalla liitooravaselvityksellä, jossa tarkistetaan lähimmät aikaisemmat havainnot lajista, sekä kuvataan
alueen yleisiä luonnonolosuhteita. Erityistä huomiota kiinnitetään lisäksi liito-oravan kulkuyhteyksien säilymiseen. Hankkeella ei aiempien selvitysten perusteella arvioida olevan vaikutuksia luontodirektiivin liitteen IV lajeihin saukkoon tai lepakoihin. Lisäksi kesällä 2017 hankealueella ja sen
lähiympäristössä tehdään täydentävä luontoselvitys, jossa tarkastellaan erityisesti linnusto ja
kasvillisuus.
Vaikutukset Kivelän luonnonsuojelualueeseen arvioidaan em. aineiston perusteella huomioiden
alueen luontoarvot (liito-orava, vanhan metsän alueet).
Vantaanjoen ja Nuuksion Natura 2000-alueiden osalta tehdään ympäristövaikutusten arvioinnin
yhteydessä Natura-arvioinnin tarveharkinta . Tarveharkinnassa hyödynnetään ympäristövaikutusten arvioinnissa laadittavien muiden vaikutusten arviointien tuloksia esim. melu-, pöly- ja
pintavesivaikutusten arviointeja. Tarveharkinnan perusteella päätellään onko hankkeella sellaisia
vaikutuksia, joiden vuoksi hankkeesta olisi tarpeen laatia varsinainen Natura-arviointi.
7.8

Liikennevaikutukset
Hankkeen rakentamisen aikaiset liikennevaikutukset aiheutuvat lähinnä alueella louhittavan kalliokiviaineksen poiskuljetuksesta sekä vastaanotettavan ja rakentamisessa hyödynnettävän betoni-, tiili- ja asfalttijätteen kuljetuksesta. Toiminnan aikana liikennettä muodostuu biopolttoaineiden valmistamiseen tarvittavien raaka-aineiden kuljetuksesta ja biopolttoaineen kuljetuksesta.
Käsittely- ja siirtokuormausaseman liikennöinti muodostuu betoni-, tiili-, asfaltti-, rakennus- ja
purkutoiminnan jätteiden sekä teollisuuden ja kaupan pakkausjätteiden kuljetuksesta. Rakentamisen ja toiminnan aikana muodostuu myös vähäisessä määrin henkilöliikennettä.
Hankkeen liikennevaikutuksia tarkastellaan hankealueen lähiteiden kannalta aina Klaukkalantielle
ja Vihdintielle asti. Arvioinnissa huomioidaan pääasiallisen tieyhteyden lisäksi varatieyhteys ja
vaihtoehtoinen uusi varatieyhteys. Liikennevaikutukset arvioidaan liikennesuoritteiden perusteella
ja tarkastellaan miten nykyinen tiestö pysty vastaanottamaan suunnitellun liikenteen ja miten se
vaikuttaa muihin tienkäyttäjiin. Arvioinnissa huomioidaan liittymät ja kanavoinnit. Lisäksi arvioidaan liikenteen suuntautuminen, liikenneturvallisuus, liikenteen päästöt, pöly ja melu. Lähtötietona hyödynnetään myös laadittavana olevaa tiesuunnitelmaa koskien Vihdintien ja Lahnuksentien liittymän parantamista. Liittymän parannus on tarkoitus toteuttaa vuonna 2018.

7.9

Melu ja tärinä
Rakentamisen yhteydessä louhintaan liittyvät melulähteet (vaihtoehdossa VE 1) ovat louhinta,
murskaimet, seulasto, kuljettimet ja kalliolohkareiden rikotuslaite. Rakentamisen aikana melua
aiheutuu myös betoni-, tiili- ja asfalttijätteen murskauksesta sekä kentän ja meluvallien rakentamisesta. Toiminnan aikana melua aiheutuu biopolttoaineen valmistuksesta, betoni-, tiili- ja
asfalttijätteen murskauksesta, biopolttoaineen valmistuksesta sekä siirtokuormauksesta. Myös
liikenteen aiheuttaman melu huomioidaan arvioinnissa.
Hankkeen meluvaikutukset arvioidaan tehdyn meluselvityksen perusteella. Melumallinnus on
laadittu käyttäen SoundPlan 7.3-melumallinnusohjelmaa. Melun laskentamallina olivat ohjelman
sisältämät pohjoismainen teollisuusmelun laskentamalli (General Prediction Method) ja tieliikennemelun laskentamalli (RTN 1996). Tarvittaessa mallinnusta tarkennetaan ja päivitetään tarkentuvan hankesuunnitelman perusteella.
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Melulaskennan tulokset esitetään kohdekohtaisesti siten, että niitä on myöhemmin rakentamisen
ja toiminnan aikana helppo verrata seurantatuloksiin. Lisäksi mallinnetaan melutilanne pahimmillaan, jossa huomioidaan kaikki mahdollisesti samaan aikaan käynnissä olevat toiminnot.
Laskettuja melutasoja verrataan VNp 993/92 mukaisiin melun yleisiin ohjearvoihin, sekä asetukseen (VNa 800/2010) kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta. Meluisimmat jaksot ja niiden kesto kuvataan arviointiselostuksessa. Lisäksi esitetään
suurin melutaso yhden tunnin aikana. Hankkeesta aiheutuvan melun ja Lahnuksen ampumaradan
melun yhteisvaikutusta arvioidaan sanallisesti.
Rakentamisen aikana kallion räjäytykset aiheuttavat tärinää. Tärinän vaikutuksia vähennetään
mm. panoskoolla ja työskentelytavoilla. Tärinävaikutuksia tullaan seuraamaan louhintatyön aikana tärinämittausten avulla. Alueen ympäristössä tullaan myös tekemään tarvittavat katselmukset
tärinälle herkissä kohteissa, kuten lähimpien talojen rakenteissa. Myös varsinaisen toiminnan
aikaiset työkoneiden ja liikenteen aiheuttamat tärinävaikutukset selvitetään ja arvioidaan. Tärinävaikutuksia arvioidaan vastaavanlaisissa hankkeissa tehtyjen tärinämittauksien ja kokemuksien avulla. Tärinän laskentamallia ei esitetä tehtäväksi.
7.10 Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon
7.10.1 Haju

Biopolttoaineiden valmistuksessa hajua voi aiheutua hevosen kuivikelannan käsittelystä, kun osa
lannan sisältämästä typestä haihtuu ammoniakkina ilmaan. Hajua esiintyy silloin, kun kuormia
puretaan ja lantaa käsitellään. Kuivikkeena käytetty puru kuivattaa lantaa ja sitoo pääosan hajuista. Sekoittaminen puumateriaaleihin vähentää edelleen hajua.
Hajun leviämiseen vaikuttaa mm. ilmankosteus, ilmanpaine ja tuulen suunta ja voimakkuus. Epäsuotuisissa olosuhteissa hajupäästöt voivat levitä toiminta-alueen ulkopuolelle ja aiheuttaa lyhytaikaista hajuhaittaa.
Toiminnan aikaisia hajuvaikutuksia arvioidaan vastaavista kohteista saatujen kokemusten perusteella sanallisesti.
7.10.2 Pölyäminen

Pölyämistä aiheutuu rakentamisen aikana kiviaineksen murskaamisesta (vaihtoehdossa VE 1)
sekä betoni- ja tiilijätteen murskaamisesta. Varsinaisen toiminnan aikana pölyämistä aiheutuu
betoni- ja tiilijätteen murskaamisesta. Murskauslaitoksen pääasiallisia pölyäviä kohteita ovat kuljettimien päät, seulastot, murskaimet sekä murskattavan aineksen pudotus syöttimelle. Pölyä
syntyy lisäksi kiviaineksen ja betoni- ja tiilijätteen käsittelyssä ja varastoinnissa, kuormauksessa
sekä liikennöinnissä alueella. Pölyleijuman määrään vaikuttavat murskattavan raaka-aineen kosteus sekä ympäristöolosuhteet, kuten säätila, ilman suhteellinen kosteus, alueen tuuliolot ja vuodenaika.
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Raskaimmat pölypartikkelit laskeutuvat toiminta-alueelle. Hienompi aines (pienhiukkaset) voi
kantautua toiminta-alueen ulkopuolelle. Etäisyys hankealueen rajasta lähimpiin asuinrakennuksiin on noin 100 metriä. Pölyävimmät toiminnot tullaan sijoittamaan mahdollisimman etäälle asutuksesta. Pölyävät kohteet pyritään sijoittamaan alemmalle tasoille kuin ympäröivä asutus. Pölyn
torjumiseksi käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Pölyämistä estetään esimerkiksi kastelemalla ja koteloimalla pölylähteet. Varastokasat, ajoneuvojen kuormat ja liikennöitävät pihaalueet kastellaan tarvittaessa. Hankealueen ympärille rakennettavat meluvallit estävät myös pölyn leviämistä toiminnan aikana.
Toiminnoista muodostuva pölyäminen arvioidaan vastaavista kohteista saatujen kokemusten
perusteella sanallisesti. Arvioinnissa huomioidaan myös suojarakenteiden ja käsittelytekniikoiden
vaikutus pölyn leviämiseen. Pölyn leviämistä ei esitetä mallinnettavan, koska edellä esitetyt pölyntorjuntatoimet arvioidaan olevan riittävät. Pölyntorjunnan riittävyys varmistetaan pölyntarkkailulla rakentamisen ja toiminnan aikana.
7.10.3 Työkoneiden ja liikenteen päästöt

Arvioidaan liikenteestä ja työkoneiden energian tuottamisesta hankealueella muodostuvat päästöt ilmaan. Hankkeesta aiheutuvan kuljetusliikenteen sekä työkoneiden energiantuotannon päästöt arvioidaan tuotantomäärien ja kuljetusmatkojen perusteella. Päästöjen laskennassa käytetään
VTT:n LIPASTO-laskentajärjestelmän päästökertoimia. Päästöjen leviämisen arvioinnissa ja vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään saatuja kokemuksia vastaavista hankkeista. Arvioidaan
päästöjen vaikutus ilmanlaatuun ja ilmastoon.
7.11 Vaikutukset pintaveteen
Tarkasteltavasta toiminnasta ei aiheudu suoria jätevesipäästöjä vesistöön. Pintavesiin voi aiheutua kuormitusta hulevesien kautta. Louhinnan yhteydessä ympäristöön vapautuu räjähdysaineiden sisältämiä typpiyhdisteitä, jotka kulkeutuvat sadeveden mukana hulevesiin. Louheen, betonin, tiilen ja asfaltin murskauksesta sekä biopolttoaineiden valmistuksesta aiheutuu hulevesiin
kiintoainepäästöjä.
Biopolttoaineiden valmistuksessa käytettävä hevosen kuivikelanta sisältää ravinteita (fosfori,
typpi, kalium), joista osa päätyy hulevesiin. Ravinnepäästöjä pienentää se, että kuivikelannan
varastointi tapahtuu osittain hallissa. Kuivikelannassa jo mukana oleva puru ja siihen sekoitettava biopolttoaine kuivaavat ja pidättävät ravinteita.
Kenttäalueen hulevedet johdetaan viemäreiden kautta tasausaltaiden kautta Lepsämänjokeen.
Hulevesien johtamisen ja käsittelyn tarkempi suunnitelma esitetään arviointiselostuksessa. Hulevesivaikutusten arvioimiseksi pintavesien kulkeutumisreitit kartoitetaan karttatarkastelun perusteella. Vastaanottavana vesistönä toimii hankealueen pohjoispuolella virtaava Lepsämänjoki, joka
laskee Vantaanjokeen.
Vaikutukset arvioidaan hankkeen rakennus- ja toimintavaiheessa. Arviointiselostuksessa esitetään kuormituslaskelmat ja aiheutuvat virtaamat. Lisäksi esitetään, miten suunnittelussa on
huomioitu rankkasateet ja arvioidaan rankkasateiden vaikutus virtaamiin ja vedenlaatuun. Vaikutukset purkureittien vesistöjen virtaamiin, vedenlaatuun ja eliöstöön arvioidaan laskennallisten
vedenlaatumuutosten perusteella. Pintavesien laadun nykytila selvitetään olemassa olevien vedenlaatutietojen ja vesistötarkkailujen perusteella. Vesistön kalataloudellista merkitystä tiedustellaan paikalliselta kalastuskunnalta ja Vantaanjoen kalastusalueelta ja arvioidaan vaikutuksia kalastukseen.
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7.12 Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen
Alueen rakentamisen seurauksena maaperä hankealueella muuttuu pysyvästi. Louhinta ei ulotu
ympäröivän pohjaveden pinnan alapuolelle. Alueella ei ole tärkeitä geologisia kohteita tai ominaispiirteitä.
Hankealue ei sijaitse pohjaveden suojelun kannalta merkittävällä alueella. Hankealueen pohjavesioloista kootaan tiedot olemassa olevien selvitysten ja karttatarkastelun avulla sekä laaditaan
arvio pohjavesivaikutusten merkittävyydestä sekä tarvittavista suojaustoimenpiteistä. Hankealueen rakentamisessa hyötykäytettävästä betoni- ja tiilimurskeesta ei lähtökohtaisesti irtoa haitallisia aineita siinä määrin, että niistä aiheutuisi merkittäviä haitallisia vaikutuksia hyötykäyttökerroksen alapuolisen maaperän laatuun tai pohjaveteen.
Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tehdään kaivokartoitus, jossa kartoitetaan lähialueen
kaivot noin 500 metrin etäisyydellä hankealueesta. Työssä selvitetään kaivojen tyyppi ja käyttötarkoitus, jonka perusteella valitaan kaivot, joista otetaan ja analysoidaan vesinäytteet. Tulokset
esitetään arviointiselostuksessa. Lisäksi lähtötietoina vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään Lahnuksen ampumaradan ympäristölupaan liittyen otettujen kaivonäytteiden tuloksia, mikäli ne ovat
saatavissa.
7.13 Luonnonvarojen hyödyntäminen
Hankkeessa hyödynnetään sekä alueelta saatavia luonnonvaroja sekä muualta tuotavia luonnonvaroja. Alueella olevat pintamaat hyödynnetään alueen ympärille rakennettavien meluvallien
rakentamisessa. Alueelta louhittavaa kiviainesta hyödynnetään rakentamisessa alueella sekä
muualla käyttökohteissa. Hankkeen rakentamisessa hyödynnetään kierrätettäviä materiaaleja,
joiden käytöllä voidaan korvata neitseellisiä luonnonvaroja. Toiminnan tavoitteena on kierrätysmateriaalien käytön lisääminen omassa toiminnassa ja muualla käyttökohteissa. Hanke tukee
kansallisia tavoitteita kiertotalouden kasvusta.
Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen vaikutuksia kiviainesvarantona sekä jätteiden hyötykäytön
kannalta. Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen kuvataan materiaalivirtoina hankkeen
toiminnan ajalta. Myös käsittelyssä ja kuljetuksissa tarvittavan polttoaineen kulutus huomioidaan.
Vaikutukset lähialueen metsien monikäyttöön arvioidaan työpajan, yleisötilaisuuden ja muun
palautteen avulla. Lisäksi arvioidaan mm. pölyämisen ja melun aiheuttamia vaikutuksia metsien
monikäyttömahdollisuuksiin.
7.14 Vaikutukset ihmisen elinoloihin ja viihtyvyyteen
Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia voi syntyä kaikista hankkeen ympäristöön tai yhteiskuntaan
kohdistuvista vaikutuksista, jotka muuttavat ihmisten elin- ja toimintaoloja välittömästi tai välillisesti. Hankkeen vaikutukset voivat kohdistua suoraan ihmisten elinoloihin tai viihtyvyyteen. Toisaalta luontoon tai elinkeinoelämään kohdistuvat muutokset vaikuttavat välillisesti myös ihmisten
hyvinvointiin. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi jakautuu sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin.
Sosiaalisten vaikutusten arviointimenetelminä käytetään lähtöaineistojen asiantuntija-analyysia.
Lähivaikutusalueelta tietoa saadaan mm. seuraavista lähteistä:
·
hankkeen muut vaikutusarvioinnit
kartta- ja tilastoaineistot
·
·
sidosryhmätyöpaja
·
YVA-ohjelmasta jätetyt mielipiteet ja lausunnot
arvioinnin aikana saatava palaute (yleisötilaisuudet, kirjeet, sähköpostit, puhelut)
·
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Alueelliselta ja valtakunnalliselta tasolta tietoa saadaan mm.
· kartta- ja tilastoaineistot, selvitykset
· viranhaltijoiden ja muiden asiantuntijoiden näkemykset ohjausryhmässä
Arvioinnissa selvitetään hankealueen ja sen lähiympäristön käyttöä ja merkitystä paikallisille
asukkaille ja toimijoille sekä heidän kokemuksiaan tämänhetkisestä asumisviihtyvyydestä ja yhteisöllisyydestä. Arvioinnissa yhdistyvät kokemusperäisen, subjektiivisen tiedon analyysi sekä
asiantuntija-arvio.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa pyritään saamaan paikallisilta asukkailta ja muilta
toimijoilta näkemyksiä siitä, mitä ovat hankkeen merkittävimmät elinoloihin ja elinkeinotoimintaan kohdistuvat vaikutukset. Asukkaiden ja muiden osallisten näkemyksiä tarkastellaan suhteessa muihin vaikutusten arvioinneista saataviin tuloksiin. Samalla arvioidaan vaikutusten merkittävyyttä sekä mahdollisuuksia lievittää ja ehkäistä haittavaikutuksia.
Sidosryhmätyöpaja
Osana hankkeen vuorovaikutusprosessia ja sosiaalisten vaikutusten tiedonhankintaa järjestetään
sidosryhmätyöpaja. Työpajan tavoitteena on paitsi kerätä tietoa alueen nykytilasta vaikutusten
arvioinnin tueksi, myös tukea avointa vuorovaikutusta hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Sidosryhmätyöpajaan kutsutaan hankkeen vaikutusalueen asukkaita ja muita toimijoita (kts. kappale 5.3).

7.15 Riskit ja poikkeustilanteet
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tunnistetaan tarkasteltavaan hankkeeseen liittyviä mahdollisia
häiriötapahtumia ja vaikutusketjuja sekä häiriöiden seurauksia. Tunnistettuja riskejä ovat räjäytystyön riskit, käsittelytoiminnan riskit, tulipalo, polttoainevuoto, rankkasateet ja kuljetusliikenteen riskit. Riskitarkastelu tehdään analysoimalla mahdolliset onnettomuus- ja häiriötilanteet,
niiden todennäköisyys ja niistä aiheutuvat vaikutukset. YVA-selostuksessa esitetään myös riskien
vähentämiskeinoja ja korjaavia toimenpiteitä.
7.16 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Hankkeen yhteisvaikutukset lähiseudulle muiden toimintojen, erityisesti Lahnuksen ampumaradan kanssa, otetaan huomioon laadullisena asiantuntija-arviointina, jossa materiaalina käytetään
ampumarataa koskevia selvityksiä. Arvioinnin aikana selvitetään, onko lähiseudulle tiedossa tai
tulossa uusia hankkeita, joista voisi aiheutua yhteisvaikutuksia nyt tarkasteltavan Circulationin
hankkeen kanssa.
7.17 Epävarmuustekijät
Hankkeen suunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin vaikuttaa kaikki se epävarmuus,
mikä liittyy käytettyyn tietoon ja menetelmiin. Arvioinnissa selvitetään, miten mahdollinen epävarmuus voisi vaikuttaa vaikutusarvioihin (herkkyystarkastelu). Arvioinnin aikana tehdyt oletukset pyritään tuomaan esille mahdollisimman selkeästi, jotta oletuksiin liittyvät vaikutukset voidaan arvioida.

37

7.18 Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot
Arvioitaessa hankkeen vaikutuksia ympäristöön, etsitään mahdollisuuksia vähentää merkittäviä
haitallisia vaikutuksia. Vähentämiskeinot voivat liittyä:
· toimintojen sijoitteluun alueella (tarkka sijaintipaikka, korkeusasema, ympäröivät kallioseinämät, suojapuusto jne.)
· toiminnan ajoitukseen (vuodenaikainen, vuorokaudenaikainen)
· toimintatapoihin (laitteistojen ja varastokasojen sijoittelu, pölyävien osavaiheiden kastelu,
peittäminen tai kotelointi)
· ainesten laadunvalvontaan (vastaanotettava ja tuotteina toimitettava materiaali)
· varautumiseen (polttoaineiden ja öljyjen käsittelypisteet ja rakenteet)
· toimenpiteisiin onnettomuus- ja häiriötilanteissa
7.19 Vaikutusten seuranta
YVA-selostuksessa tullaan esittämään ehdotus hankkeen seurantaohjelmaksi. Hankkeen suunnittelu ja päätökset toteuttamisesta perustuvat hankkeen ennakkoarviointeihin, joita ovat muun
muassa ympäristövaikutusten arvioinnin aikana tehdyt selvitykset ja arvioinnit sekä niiden mahdollinen täydentäminen esimerkiksi kaavoituksen ja lupaprosessien myötä. Hankkeen rakentamisen ja toiminnan aikaisen seurannan tarkoituksena on havaita mahdolliset ennakoidusta poikkeavat ympäristövaikutukset. Seurannan tuloksien perusteella voidaan tarvittaessa ryhtyä tarvittaviin toimiin haittojen estämiseksi ja vaikutusten lieventämiseksi.
Toiminnan tarkkailu ja vaikutusten seuranta voidaan yleisesti jakaa käyttö-, päästö- ja vaikutusten tarkkailuun. Käyttötarkkailu on normaalia kohteessa tehtävää toiminnan tarkkailua ja valvontaa. Sillä pyritään osaltaan minimoimaan haittoja ja riskitilanteita. Päästötarkkailu voi perustua
itsetarkkailuun eli toiminnanharjoittajan suorittamiin toimiin viranomaisen hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Käytännössä laajemmat päästö- jä melututkimukset (näytteenotto,
analysointi, tulosten laskenta, raportointi) teetetään ulkopuolisella asiantuntijalla. Suomessa vaikutustarkkailua suoritetaan pääsääntöisesti toiminnanharjoittajien ja muiden yhteisöjen tekemänä velvoitetarkkailuna ja viranomaistarkkailuna.
Arviointiselostuksessa esitettävää seurantaohjelmaa tarkennetaan lupahakemusvaiheessa ja se
täsmentyy ympäristöluvan ehtojen mukaisesti.

8.

TARVITTAVAT LUVAT JA PÄÄTÖKSET

8.1

Ympäristövaikutusten arviointi
Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA)
annetun lain ja -asetuksen mukaisessa laajuudessa.

8.2

Kaavoitus
Hankealueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Klaukkalan osayleiskaavasta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen ja Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Osayleiskaavassa alue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle
alueelle. Maakuntakaavoissa alue sijoittuu ns. kaavan valkoiselle alueelle.
Nurmijärven kunnan kanssa on aloitettu keskustelut alueelle mahdollisesti laadittavasta asemakaavasta. Mikäli alueelle laaditaan asemakaava, edellyttää se myös maankäyttösopimusta.
Hankkeen suhde voimassa tai valmisteilla oleviin maankäytön suunnitelmiin ja mahdollinen kaavan tai kaavamuutoksen laatimisen tarve arvioidaan tarkemmin ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.
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8.3

Rakennus-, toimenpide- ja maisematyöluvat
Hankkeeseen mahdollisesti liittyvät uudisrakennukset tarvitsevat rakennusluvan, joka haetaan
kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Pysyviä rakennuksia ei ole suunniteltu tarvittavan. Sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttäminen tai sijoittaminen, jota ei ole pidettävä rakennuksena ja joka ei siis tarvitse rakennuslupaa, saattaa edellyttää toimenpidelupaa.
Asemakaava-alueella, tietyillä yleiskaava-alueilla ja niiden rakennus- tai toimenpidekieltoalueilla
tehtävät maanrakennustyöt (mm. tasoittaminen ja täyttäminen), puiden kaataminen ja muut
näihin verrattavat toimenpiteet voivat tarvita maisematyöluvan. Rakennus-, toimenpide- tai maisematyöluvan tarve kussakin kohteessa selvitetään rakennusvalvontaviranomaisilta. Luvat haetaan ennen hankkeeseen ryhtymistä.

8.4

Ympäristölupa
Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) mukaan ympäristölupa on oltava seuraaville hankkeen toiminnoille:
· kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää, ja kun kohteessa on kiinteä murskaamo tai siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50
päivää
· jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista.
Ympäristölupaviranomainen tässä hankkeessa on Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
Edellytyksenä ympäristöluvan myöntämiselle on muun muassa, ettei hankkeesta aiheudu yksinään eikä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista eikä maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Toimintaa ei voi myöskään sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Sijoittamisessa on otettava huomioon oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu
käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
päättymisen jälkeen YVA-selostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto liitetään laadittaviin ympäristölupahakemuksiin.
Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta on annettu
valtioneuvoston asetus (800/2010), ns. "Muraus"-asetus. Siinä säädetään näiden toimintojen
ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista silloin, kun toimintaan on oltava ympäristölupa.
Keskeiset asetuksen vaatimukset koskevat vähimmäisetäisyyksiä häiriölle alttiisiin kohteisiin,
melun torjuntaa ja ilmanlaatua. Asetuksessa on myös määräyksiä työajoista, maaperän ja pohjaveden suojelusta, jäte- ja hulevesistä, jätehuollosta, onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautumisesta sekä tarkkailusta.

8.5

Maa-aineslupa
Mikäli alueella aiotaan louhia, tulee toiminnalle hakea maa-aineslain (555/1981) ja asetuksen
(926/2005) mukainen ottamislupa. Maa-aineslupa ja ympäristölupa voidaan käsitellä yhteiskäsittelyssä, jolloin lupaviranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
Maa-aineslupa on määräaikainen lupa, joka voidaan myöntää normaalisti enintään 10 vuodeksi.
Hakemukseen maa-ainesten ottamiseksi liitetään ottamissuunnitelmaselostus karttoineen.

8.6

Liittymälupa
Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetään liikennearvioinnin yhteydessä liittymäluvan tai liittymän käyttötarkoituksen muuttamista koskevan luvan tarve.
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8.7

Vesilain mukainen lupa
Mikäli hankkeesta voi aiheutua vesilaissa (587/2011) mainittu muutos luonnontilaiselle purouomalle, on toimenpiteelle haettava vesilain mukainen lupa. Vesilain mukaisena lupaviranomaisena
toimii aluehallintovirasto. Ympäristölupa ja vesilainmukainen lupa voidaan käsitellä yhteiskäsittelyssä.
Arvioitavan hankkeen osalta vesilain mukaisen luvanvaraisuuden arviointi tehdään hankealueen
ja arvioitavien tieyhteyksien osalta, mikäli rakentamistoimenpiteillä voi olla vaikutusta Lepsämänjoen luonnontilaisten uomien asemaan, syvyyteen, vedenkorkeuteen tai virtaamaan.

8.8

Suunnitelmat
Kohteiden tuotannon suunnittelua jatketaan YVA-prosessin aikana ja sen jälkeen ja tarkentuneet
suunnitelmat esitetään YVA-prosessin jälkeen tehtävissä lupahakemuksissa. Ympäristölupahakemuksessa edellytetään suunnitelmia ympäristövaikutusten hallitsemiseksi mm. vesien käsittelylle, jätehuollolle, meluntorjunnalle ja ilmansuojelulle.

9.

SANASTO JA LYHENTEET
Bioterminaali
Biopolttoaine
dB

Biopolttoaineiden käsittely- ja varastointialue
Uusiutuviin energialähteisiin perustuva polttoaine. Pääasiassa puupohjainen polttoaine
Desibeli eli äänenpainotason yksikkö, jonka asteikko on logaritminen. 10
dB:n lisäys tarkoittaa melun 10-kertaistumista.

ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus. Ympäristövaikutusten arvioinnin
yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus
Hyötymateriaali
Materiaalina tai energiana hyödynnettävät jätteet ja puuainekset
Louhe
Kalliosta yleensä räjäyttämällä irrotettu kiviaines, jonka kappalekoko on
yleensä alle puoli metriä
Pohjavesi
Sateesta ja lumen sulamisvesistä maa- ja kallioperään suotautuva ja
varastoituva vesi. Pohjavettä esiintyy maaperässä monin paikoin muuallakin kuin vain ns. pohjavesialueilla.
Siirtokuormausasema
Asema, jolla tapahtuu jätteiden karkea lajittelu ja kuormaaminen kontteihin ennen jätteiden kuljetusta käsittely- ja voimalaitoksiin
Valtakunnalliset alue i- Osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnitteludenkäyttötavoitteet
järjestelmää; ohjaavat maakuntien suunnittelua, kuntien kaavoitusta
sekä viranomaisten toimintaa
Yhteysviranomainen

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

YVA

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

YVA-ohjelma

Suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioimiseksi

YVA-selostus

Ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset kokoava raportti
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