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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pl 36
00521 HELSINKI

Viite

UUDELY/6518/2016

Asia

NURMIJÄRVI, Circulation Oy:n bioterminaali sekä hyötymateriaalinen käsittely- ja
siirtokuormausaseman YVA-menettely
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Museovirastolta lausuntoa
Circulation Oy:n bioterminaalia sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasemaa
koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Museovirasto on perehtynyt asiaan
arkeologisen kulttuuriperinnön näkökulmasta ja lausuu siitä seuraavan.
Hankealueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) tarkoittamia ja rauhoittamia kiinteitä
muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä. Tiedot perustuvat vuosina 2001
ja 2007 tehtyihin inventointeihin. Nämä arkeologiset selvitykset ovat riittävät. Ennestään
tuntemattomien kohteiden löytyminen alueelta on erittäin epätodennäköistä.
Hankealueen lähellä olevista muinaisjäännöksistä kivikautisen asuinpaikka-alueen Kiialan
(tunnus muinaisjäännösrekisterissä 543010010) lävitse kulkee Hirvikalliontie, joka on
osoitettu vaihtoehtoiseksi tieyhteydeksi hankealueelle. Mikäli Hirvikalliontietä joudutaan
perusparantamaan raskaan liikenteen vuoksi, voi tämä mahdollisesti uhata
muinaisjäännöksen säilymistä ja voi edellyttää arkeologisia selvityksiä tai tutkimuksia.
Museovirastolla ei ole arkeologisen kulttuuriperinnön osalta muuta huomautettavaa.
Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta asiasta lausuu Museoviraston ja
maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti Keski-Uudenmaan
maakuntamuseo.
Yhteyshenkilönne Museovirastossa on intendentti Sari Mäntylä-Asplund, puh. 0295 33
6290, sari.mantyla-asplund@museovirasto.fi.
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§ 80
Circulation Oy:n bioterminaalia sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasemaa
koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus, lausunto
TUUDno-2017-167
Valmistelija / lisätiedot:
Tapio Reijonen
tapio.reijonen@tuusula.fi
ympäristönsuojelupäällikkö
Uudenmaan ELY-keskus pyytää1.8.2019 päivätyllä kirjeellään (UUDELY/6518/2016)
lausuntoa Circulation Oy:n bioterminaalia sekä hyötymateriaalin käsittely- ja
siirtokuormausasemaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
4.10.2019 mennessä.
Circulation Oy suunnittelee bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja
siirtokuormausaseman rakentamista ja käyttöönottoa Nurmijärven Klaukkalan kylään.
Suunnittelualue on rakentamaton, ja kiinteistön pinta-ala on yhtensä noin 18 ha.
Hankkeen tavoitteena on rakentaa ja perustaa alueelle bioterminaali
biopolttoaineiden (mm. puujäte, risut, kannot, metsätalouden jätteet ja hevosen
kuivikelanta) käsittely- ja siirtokuormausasema sekä hyötymateriaalien (mm. betoni-,
tiili-, asfaltti-, rakennus- ja purkutoiminnan jätteet sekä teollisuuden ja kaupan
pakkausjätteet) käsittely-, välivarastointi- ja siirtokuormausasema. Hankkeen kolmeen
vaihtoehtoon sisältyy myös kallion louhinta ja murskaus.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen
vaihtoehtoja:
Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta lainkaan.
Hankevaihtoehto 1 (VE1), maksimivaihtoehto:
Rakentaminen: Kalliota louhitaan 500 000 k-m3 5 ha:n alueella, betoni- ja
tiilijätettä hyödynnetään kenttärakenteissa 630 000 m3.
Toiminta: Suunniteltu toiminta-alueen koko 16,9 ha. Biopolttoaineiden
valmistuksen käsittelymäärä 270 000 m3/a, hyötyjätemateriaalien
siirtokuormaus 50 000 t/a.
Hankevaihtoehto 2 (VE2):
Rakentaminen: Kalliota ei louhita, betoni- ja tiilijätettä hyödynnetään
kenttärakenteissa 570 000 m3.
Toiminta: Suunniteltu toiminta-alueen koko 11,8 ha. Biopolttoaineiden
valmistuksen käsittelymäärä 190 000 m3/a, hyötymateriaalien siirtokuormaus 50
000 t/a.
Hankevaihtoehto 3 (VE3):
Rakentaminen: Kalliota ei louhita, betoni- ja tiilijätettä hyödynnetään
kenttärakenteissa 570 000 m3 suunniteltu toiminta-alueen koko 11,8 ha.
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Toiminta: Biopolttoaineiden valmistuksen käsittelymäärä 190 000 m3/a,
hyötyjätemateriaalien siirtokuormaus 50 000 t/a.
Hankevaihtoehto 4 (VE4):
Rakentaminen: Kalliota louhitaan 100 000 k-m3 1,4 ha alueella, betoni- ja
tiilijätettä hyödynnetään kenttärakenteissa 585 000 m3, suunniteltu toiminta-
alueen koko 13,2 ha. Toiminta: Biopolttoaineiden valmistuksen käsittelymäärä
190 000 m3/a, hyötyjätemateriaalien siirtokuormaus 50 000 t/a.
Hankevaihtoehto 5 (VE5):
Rakentaminen: Kalliota louhitaan 100 000 k-m3 1,4 ha alueella, betoni- ja
tiilijätettä hyödynnetään kenttärakenteissa 585 000 m3, suunniteltu toiminta-
alueen koko 11,1 ha. Toiminta: Biopolttoaineiden valmistuksen käsittelymäärä
190 000 m3/a, hyötyjätemateriaalien siirtokuormaus 50 000 t/a.
Suunnitellun aseman lähellä on vakituista asumista yksittäisissä taloissa. Taajaan
asuttu Harjulan alue on noin kilometrin päässä. Käsittelyaluetta lähimmät
asuinrakennukset ovat pohjoisessa ja ne olisivat lähes kiinni hankerajassa, noin 20
metrin etäisyydellä, paitsi vaihtoehdossa viisi, jossa on jätetty 50 metrin suojavyöhyke
asutusta vasten. Alueen rakentaminen kestäisi noin 10 vuotta. Toiminta lisäisi raskasta
liikennettä merkittävästi. Tievaihtoehtoja on kolme, joista vaikutusten kannalta
todennäköisin lienee eteläisin Lahnuksentielle suuntautuva vaihtoehto.
Alue rajautuu etelässä Espoon kaupungin rajaan ja Lahnuksen ampumarataan.
Välittömästi alueen itäpuolella on Kivelän luonnonsuojelualue ja pohjoisessa 1,5 km:n
päässä Lepsämänjoki, johon alueen vedet laskevat. Alue on yleiskaavassa osoitettu
maa- ja metsätalousalueeksi ja uudessa maakuntakaavaehdotuksessa se on valkoista
aluetta, jota sivuaa viheryhteystarve.
Arviointiselostuksessa on toteuttamiskelpoiseksi vaihtoehdoksi arvioitu lähinnä
vaihtoehto viisi.
Asiakirjat ovat osoitteessa: https://www.ymparisto.fi/circulationnurmijarviYVA
Lisätietoja: Tapio Reijonen, puh. 040 3144727
Ehdotus
Esittelijä: Tapio Reijonen
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antaa Circulation Oy:n ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta seuraavan lausunnon.
Arviointivaihtoehdoista
Vaikutustenarvioinnissa todetaan vaihtoehtojen 1-5 toteuttamiskelpoisuudesta, että
lähinnä vaihtoehto 5, joka sisältää noin 50 metrin suojavyöhykkeen asutukseen, olisi
toteuttamiskelpoinen. Ympäristölautakunta katsoo, että tässäkin
vaihtoehdossa louhinta ja murskaus sijoittuvat edelleen liian lähelle lähintä asutusta.
Ns. MURSAUS-asetuksen (800/2010) edellyttämä vähintään 300 metrin suojaetäisyys
lähimpään asutukseen ei tässäkään vaihtoehdossa täyttyisi. Ilmeisesti myös
rakentamisen aikainen impulssimainen melu aiheuttaisi melun ohjearvojen
ylittymisen lähimmissä asuinkohteissa. Parempi ajateltavissa oleva lähtökohta
arvioinnille olisi ollut vaihtoehto, jossa vaihtoehdosta 5 olisi jätetty pois kallioalue ja
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sen louhinta. Ylipäätään toiminnan vaikutukset maankäyttöön ja liikenneverkon
toimivuuteen (so. raskaan liikenteen lisääntyminen) olisivat siinä määrin merkittävä,
että suunnittelulle tulisi hankkeen edetessä edellyttää asemakaavaa.
Vaikutuksista pintavesiin
Bioterminaalin hulevesien vaikutukset pintavesiin ovat todennäköisesti
arviointiselostuksessa esitettyä suuremmat. Vaikutusten arvioinnissa huomiota tulisi
kiinnittää erityisesti hulevesien korkeaan emäksisyyteen ja kiintoaineksen
vähentämiseen.
Bioterminaalissa vastaanotetaan ja käsitellään sekä sen kenttärakenteiden ja
meluvallien rakentamisessa hyödynnetään betoni- ja tiilimursketta. Betonimurske on
emäksistä. Arviointiselostuksen mukaan betonimurskeen kanssa kosketuksissa olleen
veden pH-arvo on enimmillään luokkaa 11. Betonimurskeen läpi suotautuneen veden
pH-arvo voi todellisuudessa olla jopa 12,5. Suotoveden emäksisyys ja vaikutukset
pintavesissä ja vesistössä tulee arvioida uudelleen ottamalla erityisesti huomioon
Lepsämänjoessa esiintyvä taimen ja vuollejokisimpukka.
Hulevesien vaikutuksia pintavesiin esitetään arviointiselostuksessa vähennettäväksi
tasaus- ja laskeutusaltailla. Esitetty ratkaisu ei kuitenkaan sovellu puujätteistä
syntyvän vettä kevyemmän orgaanisen aineksen poistamiseen hulevesistä.
Selostuksessa esitetty altaiden 4-6 tunnin viipymä ei myöskään ole riittävä
hienojakeisen maa-aineksen, kuten saven, laskeuttamiseen. Savi vaati merkittävästi
pidemmän ajan altaan pohjalle laskeutuakseen. Orgaanisen aineksen poistamiseen ja
hienojakoista kiintoaineista sisältävän huleden käsittelyyn tuleekin
arviointiselostuksessa esittää niihin soveltuvia ratkaisuja.
Koska eri jätejakeiden käsittelyssä ja varastoinnissa syntyvien hulevesien
yhteisvaikutusta on vaikea arvioida, tulee toiminnan vaikutuksia veden laatuun ja
eliöstöön seurata Lepsämänjoessa.
Luontovaikutuksista
Hankkeen luontovaikutukset on arvioitu puutteellisesti. Hankkeen kuvauksesta jää
vaikutelma, että aluetta kiertävän meluvallin jälkeen se liittyy välittömästi Kivelän
luonnonsuojelualueeseen. Lisäksi melun ja varsinkin pölyn vaikutuksia
luonnonsuojelualueeseen ei ole arvioitu selostuksessa.
Arviointiselostuksen mukaan Kivelän luonnonsuojelualueeseen kohdistuvaa
vaikutusten arviointia ei voitu tehdä, koska kaikkia arvioinnissa tarvittavia tietoja ei
ollut saatavilla. Selostuksesta jää epäselväksi, mitä tietoja tällä tarkoitetaan.
Mahdolliset puuttuvat tiedot olisi tullut hankkia luontokartoituksin tai tiedustelemalla
niitä esimerkiksi Uudenmaan ELY-keskuksesta. Pölyhaitan vähentämiseksi olisi
arviointiselostuksessa tullut selvittää luonnonsuojelualuetta vasten perustettava
metsäinen puskurivyöhyke.
Arviointiselostus on linnustoselvitys osalta lähinnä suuntaa antava, sillä se perustuu
vain yhteen käyntikertaan (16.6). Jotta arviointi olisi riittävää, tulisi arviointikertoja olla
vähintäänkin kolme kertaa, jolloin ensimmäinen kerta ajoitetaan toukokuulle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
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Ote pöytäkirjasta, joka on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 12.09.2019
Tuusula
13.09.2019

Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi sähköpostilla (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa
§ 19) 13.09.2019.
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Muutoksenhakukielto
§80
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

4.10.2019

Uudenmaan ELY-keskukselle
Viitaten kuulutukseenne 26.7.2019 Dnro UUDELY/6518/2016
Lausunto Circulation Oy:n ”Bioterminaalia sekä hyötymateriaalien käsittely- ja
siirtokuormausasemaa” koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
Suomen luonnonsuojeluliitossa sen Nurmijärven Luonto ja Uudenmaan piiri antavat tämän yhteisen
lausunnon.
Yleistä
Hankkeen nimi on on nimetty harhaanjohtavasti ”Bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja
siirtokurmausasema”. Sen pääasiallinen tarkoitus ja myös pääasiallinen ympäristövaikutusten lähde
on kuitenkin jätebetonin ja jäteasfaltin murskaustoiminta ja loppusijoittaminen sekä mittava
kalliolouhinta.
Selostuksessa on kaikkiaan neljä ja puoli sataa sivua. Lausunnon tai kirjallinen mielipiteen
laatimiseen oli aikaa kolme kuukautta. Se on verraten lyhyt aika tällaiseen sivumäärään
perehtymiseen. Kannan muodostamista vaikeutti myös merkittävästi se, että osa YVA-selostukseen
kuuluvasta aineistosta osa ilmestyi ymparisto.fi -sivustolle vasta noin kuukausi kuulemisajan
alkamisen jälkeen.
Hankkeen yleisesittelyn järjestelyt olivat riittämättömät. Kaikki osallistujat eivät mahtuneet
esittelytilaan. Kaikkien ei ollut mahdollista nähdä esitettyjä kuvia eikä myöskään kuulla esitystä
äänentoistolaitteiden puuttuessa.
Kaikkia yhteysviranomaisen ohjelmalausunnossa esitettyjä asioita ei mielestämme ole riittävästi
selvitetty selostuksessa. Tällainen asia on esimerkiksi MURAUS-asetuksen ja sen suojaetäisyyden
huomioon ottaminen. On kuitenkin useita KHO:n päätöksiä, joissa liian lähelle asutuksesta
suunniteltuja hankkeita on kielletty.

Kivelän luonnonsuojelualue ja hankealueen kalliot
Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalan eteläosassa ja se rajoittuu Espoon kaupungin rajaan. Sen
itäpuolella on valtion omistama Kivelän luonnonsuojelualue. Etäisyys Nuuksion kansallispuistoon
on noin yksi kilometri. Hankealueen haitat erityisesti lähialueen asukkaille, Kivelän
luonnonsuojelualueelle sekä alueen lähiympäristölle tulisivat olemaan merkittävät.
Kivelän luonnonsuojelualue on kooltaan 14,7 ha (YSA205377). Sen suojeluarvot ovat metsien
monimuotoisuus (METSO), lahopuusto, pienvedet sekä lehdot. Olosuhteiden muuttumisen
kuvaaminen ja eliöstölle koituvien vaikutusten arvioiminen on oleellinen osa YVA-prosessia, jossa
suojellaan lähiympäristöä muutoksilta ja pilaantumiselta.
Nurmijärven Luonto ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri edellyttivät hankeen
YVA-ohjelmaan antamassaan lausunnossa, että vaikutusten arvioinnissa on Kivelän
luonnonsuojelualueella tehtävä tarkempi kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys alueen
häiriöherkkyyden vuoksi.
Muistutimme myös, että luonnonsuojelualueella on myös luontodirektiivi lajin liito-oravan elinalue.
Lisäksi vaikutusten suuruutta ja todennäköisyyttä on tarpeen arvioida myös hankealueen kallioiden
osalta. Vähäpuustoiselta kallioalueelta tulisi selvittää myös luontodirektiivin suojaamien perhosten
(esimerkiksi kirjoverkkoperhonen) mahdollinen esiintyminen. Myös hankealueella sijaitsevan
isovarpurämeen tila tulisi selvittää.
YVA-selvityksessä on nämä asiat jätetty tekemättä ja vaikutukset Kivelän luonnonsuojelualueelle
on korvattu selityksellä luvussa 10.6: ”Kivelän luonnonsuojelualueeseen liittyen arviointia varten ei
ollut käytettävissä kaikkia tarvittavia tietoja, eikä tarvittavia tietoja saatu, minkä vuoksi arviointia
tältä osin ei voinut tehdä.” Yvan tehtävä on selvittää juuri tällaiset asiat.
Ekologinen yhteys
Suunnittelualueen etäisyys Nuuksion kansallispuistoon on yksi kilometri. Paikallinen pohjoiseteläsuuntainen ekologinen yhteys kulkee Kivelän luonnonsuojelualueen kautta (Klaukkalan
osayleiskaava). Lisäksi maakunnallinen viheryhteystarve on merkitty kulkevaksi Klaukkalan
Isosuon länsipuolelta yhtyen ulkoilureittiin. Ulkoilureitti/viheryhteys kulkee Lepsämänjoen vartta
Nuuksion kansallispuistoon. Ekologisten yhteyksien säilymistä ja toimivuutta suhteessa Nuuksion
kansallispuistoon tulisi tarkastella kokonaisvaltaisesti YVA-selostuksessa. Katsoimme
lausunnossamme YVA-ohjelmaan, että hankealueen kautta kulkeva pohjois-eteläsuuntainen
metsäekologinen yhteys edustaa todellisuudessa vähintään seudullista ja käytännössä
maakunnallisesti merkittävää viheryhteystasoa.
YVA-selostuksessa todetaan: ”Hankkeen sijoittuminen laajahkolle metsäiselle alueelle tulee
kuitenkin kaventamaan viheryhteyttä, vaikka hanke ei kaavassa osoitetulle yhteydelle sijoittukaan.
Hankkeen toteutuessa suorin yhteys Klaukkalan taajaman länsipuolelta lounaaseen sijoittuville
suojelluille alueille katkeaa ja aiemmin leveä ekologinen käytävä jakaantuu kahdeksi kapeammaksi
yhteydeksi. Leveän metsäisen vyöhykkeen jakaantuminen kahdeksi kapeammaksi yhteydeksi
arvioidaan heikentävän ekologista viheryhteyttä. Heikennyksen arvioidaan kuitenkin olevan
vähäinen johtuen siitä, ettei yhteys katkea eikä hanke suoraan sijoitu kaavassa osoitetulle
yhteydelle. Näin ollen hankkeella ei arvioida olevan vähäistä suurempia vaikutuksia
osayleiskaavassa osoitettuun viheryhteyteen tai maakuntakaavan luonnoksessa osoitettuun
viheryhteyteen.”
Arviossa esitettiin, että hankkeella ei olisi vähäistä suurempia vaikutuksia viheryhteyteen, mutta
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry – Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund rf
Itälahdenkatu 22 b A, FI-00210 Helsinki, Finland | puh./tel. +358 44 258 0598 tai / or +358 400 615 530
www.sll.fi/uusimaa | Y-tunnus 0471601-4 | uusimaa@sll.fi

ilman perusteluja.
Luontodirektiivissä suojellut lajit
Klaukkalan osayleiskaavaselostuksessa on todettu, että Klaukkalan alueella on havaintoja EU:n
luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeista, kuten lepakoista, saukoista sekä liito-oravista, jotka ovat
tiukasti suojeltuja myös luonnonsuojelualueiden ulkopuolella. Näitä koskee Euroopan yhteisön
luontodirektiivin lajisuojelun erityissäännökset, jotka on pantu täytäntöön luonnonsuojelulain 49
§:ssä. LsL 49§:n mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien
yksilöiden selvästi luonnossa havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen on
kielletty.
Konsultti on valinnut arviointiselostukseen luontodirektiivin liitteen IV lajeista vain liito-oravan,
viitasammakon ja lepakot, mutta jättänyt saukot huomioon ottamatta.
Melu
Melussa olisi yhteisvaikutukset ja impulssimaisuus pitänyt ottaa huomioon. Yhteysviranomainen
esitti melumallinusta lyhytkestoisiin enimmäismelutapahtumiin (esimerkiksi poraus, rikotus,
kolahdukset, kuorman purku). Tämä kohta on jätetty pois taulukosta yhteysviranomaisen lausunnon
huomioimisesta. Näiden lisäksi on selvitettävä voimakkaita ääniä tulee myös räjäytyksistä,
räjäytyksen autojen peruutushälytyssignaaleista ja murskauksesta. Äänistä merkittävän osan arvioita
pitää korottaa iskumaisuuden takia.
Valtioneuvoston päätöksessä melun ohjearvoista on myös rajat luonnonsuojelualueen melulle. Melu
häiritsee erityisesti eläimiä ja näistä erityisesti pesiviä lintuja. Melu olisi pitänyt mallintaa myös
luonnonsuojelualueille lyhytkestoinen maksimelu huomioon ottaen.
Jos meluvallit tarkoitetaan melun torjuntaan, ne pitää rakentaa ennen toiminnan aloittamista.
Toisaalta loivat maa- ja jäteainevallit eivät tosiasiallisesti torju melua vaan johtavat sitä vallin ylitse.
Tämä ilmiö tunnetaan Vantaan Kiilan alueella ja Heinolan Kuusakosken laitoksella.
Jätebetonin ja tiilien käsittely ja käyttö
Jos kyseessä olisi jätteen hyötykäyttö kenttärakenteessa rakennettaisiin kenttä riippumatta siitä,
onko jätemateriaalia saatavilla vai ei. YVAssa ei tarkastella vaihtoehtoa, että kenttärakenne
rakennettaisiin muusta maa-aineksesta. Toiminnan tarkoituksena on jätteen loppusijoitus halvalla ja
kestämättömällä tavalla.
Jätebetonin vaikutuksia on mitattu Vantaalla ojista. Vedet ovat hyvin emäksisiä ja siten
vesieliöstölle tappavia. Vesissä on havaittu merkittävien raskasmetallipitoisuuksin lisäksi lukuisia
orgaanisia haitta-aineita Ruduksen Vantaan toimipaikassa on havaittu betoninmurskauksen
aiheuttamia vesiongelmia. Viereisen jätteenpolttolaitoksen pohjaveden pilaantuminen johtuu johtaja
Patomeren mukaan Ruduksen betonimurskakasoista. Vesissä on mm. alumiinia noin 10-20 mg/l,
mikä erittäin haitallinen taso (lähde FT Jari Natunen, tarkkailuraporttien perusteella).
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Pintavedet
Selostuksesta puuttuvat mm. alumiinin pitoisuudet ja haitta-aineiden pitoisuudet on aliarvioitu.
Erityisen ongelmallista on, että vesimallinnusta ei ole tehty norossa eikä joessa purkukohdalla ja sen
alapuolella.
Vesistömallinnus perustuu oletukselle, että vedet laimenisivat välittömästi koko joen virtaamaan.
Tämä on ilmeisen väärä oletus. Esimerkiksi Kittilän kultakaivoksen vesien on todettu virtaavan
väkevinä purkuojien puoleista reunaa joesta kilometrikaupalla sekä kerrostuvan myös
pystysuunnassa joen pohjalle (Emmy Hämäläisen opinnäytetyö Savonialle internetissä).
Kuten yhteysviranomainen esitti, vesien pitoisuudet on tarkoin selvitettävä purkupaikan
läheisyydessä, jossa on myös selvitettävä päästöjen vaikutukset.
Pohjavesi
Vesi- ja ympäristösuojelulain mukaan kaikki kallio- ja maaperän vesi on pohjavettä ja sen
pilaaminen on kielletty.
Kenttä- ja vallialuetta ei ole eristetty pohjavedestä, ja se todennäköisesti sijaitsee osin pohjaveden
pinnan alapuolelle. Siitä tulisi vuotamaan pohjaveden laatunormien vastaisesti haitta-aineita
ympäristöön. Rakennuksen johdosta pohjaveden virtaukset tulisivat muuttumaan, osa pohjavedestä
saastuisi ja osa alueesta kuivuisi virtauksien muuttuessa. Nämä vaikuttavat pohjaveden käyttöön
sekä ympäröiviin luontoarvoihin.
Vallin ja läjityksen massan vaikutus pohjaveden laatuun ja määrään
Alueen hydrologiset selvitykset ovat puutteelliset. Asiassa ei ole selvitetty miten meluvallin ja
kentän paino vaikuttaisi alueen pohjaveden laatuun ja määrään. Matalampikin valli riittää
katkaisemaan pohjaveden virtauksen ja pilaamaan pohjaveden laatua. Tämä on koettu Vantaan
Kiilassa moottoriradan meluvallin kanssa, mikä on johtanut kaivoveden määrän vähenemiseen ja
pilaantumiseen useammassa kaivossa.
Kaivot
Kaivoja on kyselty 23:lta kiinteistöltä 500 metrin etäisyydellä, joista 15 kappaletta 17:sta on
vastannut että heillä on kaivo. Liitteenä olevassa kaivoselvityksestä puuttuu kierrätysbetonista
aiheutuvat haitta-aineet, kuten alumiini, useimmat suola-aineet, harvinaiset suola-aineet sekä
kierrätysbetonin orgaaniset haitta-aineet.
Kallion heikkousvyöhyke
Selostuksessa todetaan: ”Karttatarkastelun perusteella hankealueen lävitse, kalliomäkien välissä
kulkee pohjois-eteläsuuntainen kallioperän heikkousvyöhyke (Kuva 7-1). Hankealueen kallioperä
on graniittia ja kvartsi-granodioriittia. Myös granitoidin ja granodioriitin vaihettumisvyöhykkeellä
voi olla jonkinasteinen kallioperän heikkousvyöhyke.”
Kaatopaikkaa ei saa sijoittaa kallion heikkousvyohykeelle, jos sen suotovesiä ei voi hallita. Tässä
on kysymys tosiasiallisesta suuresta kaatopaikasta. Sen suotovesiä ei hallittaisi vaan ne leviäisivät
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hyvinkin pitkälle kallion ruhjeissa ja heikkousvyöhykkeissä.

Rakenteen kantavuus
Alueen pohjassa ilmoitetaan olevan savea ja silttiä. Painavan vallirakenteen rakentaminen
muinaisrannalle aiheuttaisi murtumia maaperässä ja vallin rakenteissa. Tämä edistäisi haittaaineiden purkautumista kentältä ja vallista pinta- ja pohjavesiin.
Rakennusvaiheen aikaiset vaikutukset
Hankeen rakennusvaihe on selvästi hankkeen toimintavaihetta, koska hankkeen tarkoitus on monin
tavoin haitallisen jätteen dumppaaminen kenttä- ja vallirakenteisiin.
Sosiaaliset vaikutukset
Sosiaalliset vaikutukset on selvitetty heikosti. Selvitykseen kuuluu myös selvitys kiinteistöarvojen
alenemisesta, millainen kerrottiin yleisötilaisuudessa sisällytettävän esimerkiksi Vantaan Vekkoxin
louhimohankkkeen YVAan. Sitä ei ole tehty.
Yhteenveto
Ympäristövaikutuksia on selostuksessa tarkasteltu yhteensä kuuden vaihtoehdon osalta. Yvaselostuksessa on hyvää, että siinä on harvinaisen selvästi sanottu että vain yksi vaihtoehto (VE5)
olisi sen tulosten valossa toteuttamiskelpoinen.
Katsomme, ettei myöskään yvassa toteuttamiskelpoiseksi katsottu VE5 ole toteuttamiskelpoinen
muun muassa muun alueidenkäytön, melun, vesien ym. ongelmien takia.
Lisätietoja
- FT Jari Natunen, 040 7713 781, njarit@yahoo.com
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Lausunto Circulation Oy:n bioterminaalia sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasemaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
VIITE: LAUSUNTOPYYNTÖ UUDELY/6518/2016

Johdanto
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry (VHVSY) on toiminut vuodesta 1963
ja sen perustehtävä on vesiensuojelun edistäminen toimialueellaan Vantaanjoen valuma-alueella. Tätä toteutetaan tutkimalla alueen pintavesien ja jätevesien laatua yhteistarkkailuna, selvittämällä pohjavesien tilaa, kehittämällä lähes miljoonan ihmisen lähivesistön virkistyskäyttöä
ja osallistumalla tutkimus- ja valistustoimintaan. Yhdistys tekee selvityksiä ja tarkkailua myös
erillisinä projekteina ja edistää vesistöalueen toimijoiden yhteistyötä.
Tämän lausunnon tekemiseen ovat VHVSY:ltä osallistuneet PhD Anna-Liisa Kivimäki, MML Paula
Luodeslampi, MMM Anu Oksanen, MMM Asko Särkelä, FM Oula Tolvanen ja FT Pasi Valkama.
VHVSY:n lausunto keskittyy arviointiselostuksen osan II osalta alakohtiin 7. Maa- ja kallioperä
sekä pohjavesi, 8. Pintavedet, 9. Vesieliöstö, 15. Liikenne, 19. Ihmisten elinolot ja viihtyvyys ja
21. Riskit ja poikkeustilanteet. Muut osat lausunto pitää sisällään kokonaisuudessaan.
Koska arviointiselostuksen tiivistelmässä on todettu, että ainoastaan vaihtoehto VE5 olisi VE0:n
lisäksi mahdollisesti toteuttamiskelpoinen arviointiselostuksen perusteella, tässä lausunnossa
esitetyt huomiot kohdistuvat pääosin VE5:een.
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Maa- ja kallioperä sekä pohjavesi
Hulevesien hallinta
Bioterminaalin kenttärakenteen tasauksessa on tarkoitus hyödyntää alueelle tuotavaa betoni-,
tiili- ja asfalttijätettä. Suunnitelmien mukaan betoni- ja tiilimurskeista rakennettavan täyttö- ja
rakennekerroksen paksuus on enimmillään noin 6 m. Lisäksi alueelle on suunniteltu betoni- ja
tiilimurskeesta rakennettava noin 15-20 m korkea meluvalli. Alueen rakenteissa tulee siten olemaan valtava määrä em. murskemateriaalia. YVA-selostuksen mukaan betoni-, tiili- ja asfalttijätteen haitattomuus varmistetaan asetuksen 591/2006 (muutos 403/2009) mukaisella laadunvarmistusjärjestelmällä. YVA-selostuksen arvion mukaan kenttärakenteissa hyödynnettävistä materiaaleista ei pääse liukenemaan mahdollisia haitta-aineita maaperään, sillä alueella syntyvät hulevedet viemäröidään, käsitellään ja johdetaan pois alueelta. Bioterminaalin hulevesien käsittelyn yleissuunnitelman (Ramboll 9.5.2019) mukaan hankealueen pohjoiskulmaan rakennetaan
tasausallas, jonka kautta kaikki toiminta-alueen hulevedet johdetaan. Toiminta-alueen ympärillä
rakennetaan sivuoja, joka kerää alueen ulkopuoliset vedet, sekä meluvallien ulkoluiskan vedet.
Sivu-oja kuivattaa tasausaltaaseen ja edelleen purkuojan kautta jokeen. Hallien sisäiset vedet,
kuten saniteettivedet sekä hevosenlannan käsittelyalueen pesuvedet on suunniteltu johdettavaksi umpikaivoon ja edelleen asianmukaiseen käsittelyyn. Kuvatulla hulevesien hallintajärjestelyllä ei täysin pystytä estämään sitä, että alueelle sijoitetuista betoni-, tiili- ja asfalttijätteistä liukenee aineita ja yhdisteitä, jotka voivat kulkeutua liuenneessa muodossa kalliopohjaveteen.
Vaikka käytettävät kierrätysmateriaalit olisi todettu ns. haitattomiksi orgaanisten haitta-aineiden osalta, voi esim. hienojakoisesta betonimurskeesta liueta kationeja (Ca, Mg, Na), sulfaattia
ja raskasmetalleja.
Mainittakoon lisäksi, että tasausallas ei yksinään ole riittävä käsittelyratkaisu, koska valumavesien mukana kulkeutuu merkittäviä määriä liukoisia ravinteita ja muita liuenneita aineita ja yhdisteitä, kuten YVA-arviointiohjelmaa koskevassa lausunnossamme (10.7.2017) totesimme. Hulevesien käsittelyn yleissuunnitelmassa ei ole kuitenkaan esitetty mitään lisäkäsittelysuunnitelmaa, jolla saataisiin vähennettyä liuenneiden haitallisten aineiden pitoisuuksia ennen johtamista Lepsämänjokeen laskevaan uomaan.
Kallioperän heikkousvyöhykkeet ja yksityiset talousvesikaivot
Alueella vuonna 2017 tehdyn kaivokartoituksen perusteella hankealueen ympäristössä sijaitsevien yksityistalouksien vedenhankinta perustuu pääasiassa porakaivoihin. Kallioporakaivojen
veden laadun säilyminen talousvesikelpoisena sekä antoisuuden pysyminen käyttötarpeeseen
nähden riittävänä ovat ensisijaisen tärkeitä asukkaiden talousveden turvaamisen kannalta.
Hankkeen toiminta-alueella tehtävä kallion louhinta ja sen jälkeinen louhittujen kallioalueiden
päällystäminen voivat vaikuttaa yksityisten kallioporakaivojen antoisuuteen. YVA-selostuksessa
on esitetty vedensaannin turvaamisen toimenpiteenä uuden porakaivon toteuttaminen, mikäli
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käyttö bioterminaalin toiminnan vuoksi estyisi. Jos porakaivojen antoisuus muuttuu louhinnan
tai alueen pintakerrosten tiivistämisen seurauksena, ei uuden porakaivon rakentaminen ratkaise
ongelmaa. Edellä kuvatun vuoksi toiminnan pohjavesivaikutuksia arvioitaessa keskeistä on selvittää alueen kallioperän heikkousvyöhykkeet ja niiden vedenjohtavuudet hankealueella ja sen
läheisyydessä. Tämän seikan toimme esille jo YVA-arviointiohjelmaa kommentoidessamme
(VHVSY:n lausunto 10.7.2017). Myös yhteysviranomaisen lausunnossa hankkeen YVA-arviointiohjelmasta (Uudenmaan ELY-keskus 11.8.2017) on painokkaasti tuotu esille, että hankealueen
maaperän kuvausta tulee täydentää tiedoilla alueen kallioperän heikkousvyöhykkeistä, ja jos
kaivokartoituksen perusteella selviää, että alueella on runsaasti kaivoja, on heikkousvyöhykkeitä
tarpeen selvittää tarkemmin (sijainti, vedenjohtavuus, hydrauliset yhteydet). YVA-arviointiselostuksen kuvassa 7-2 on esitetty ainoastaan yleispiirteisesti karttatarkastelun perusteella tulkittu
kallioperän heikkousvyöhyke. Tarkempaa tietoa olisi saatavilla Geologian tutkimuskeskuksen
olemassa olevaa geofysikaalista aineistoa tulkitsemalla tai tekemällä hankealueella esim. painovoimamittauksia.
Polttoaineiden käsittely ja varastointi
YVA-selostuksessa on kuvattu, että alueella käytetään polttoaineita useissa koneissa (betonimurskain, mobiili puumurskain, kaivinkone, pyöräkone). Polttoainesäiliössä (noin 2 m3) on kaksoispohjarakenne. Haitallisten polttoainepäästöjen ehkäisemistoimenpiteenä mainitaan, että
työkoneiden täyttöpisteen vedet johdetaan I-luokan öljynerotusjärjestelmän kautta tasausaltaaseen, tai vaihtoehtoisesti täyttöpiste sijoitetaan halliin, jolloin mahdolliset polttoainevuodot johdetaan umpisäiliöön. YVA-selostus ei sisällä kuvausta muista mahdollisista suojausrakenteista ja
polttoainevuotojen estämistoimenpiteistä. Polttoainevuotojen osalta todetaan, että ”Mahdollisessa ylitäyttötilanteessa polttoaine valuu pinnoitetulle alueelle, josta se on helposti imeytettävissä pois. Polttoaineen säilytyksen tulee tapahtua säännösten mukaisesti ja säiliöissä tulee olla
vuotosuoja.” Vaikka ”Riskejä ja poikkeustilanteita” – luettelossa on mainittu rakentamisessa tai
toiminnassa tarvittavien polttoöljykäyttöisten koneiden ja laitteiden polttoainevuodot, ei mahdollisia vuototilanteita ja niiden torjuntatoimenpiteitä ole selostettu yksityiskohtaisemmin. Ottaen huomioon polttoainevuotojen aiheuttaman riskin pohjaveden laadulle, alueen porakaivojen kalliopohjaveden talousvesikelpoisuudelle sekä haitallisuuden vesiympäristölle ja vesieliöille,
on alueella tarve lisäsuojaustoimenpiteille polttoaineiden käsittelyyn ja varastointiin liittyen.
Ehdotus seurantaohjelmaksi
Pohjavesien osalta seurantaohjelmaksi ehdotetaan YVA-selostuksessa ennen töiden aloittamista
näytteenotto lähialueen kaivoista. Toiminnan aikaista seurantaa varten hankealueelle suositellaan asennettavaksi yksi kalliopohjavesiputki, jolla voidaan seurata kalliopohjaveden pinnankorkeutta ja laatua, ja bioterminaalin ympärille mahdollisesti useita pohjaveden havaintoputkia.
Porakaivoista otetaan vesinäytteet ennen rakentamisen aloittamista, rakentamisen ja toiminnan
aikana. Tarkkailua esitetään tehtäväksi valmiilla alueella kaksi kertaa vuodessa. Pintavesi- ja
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pohjavesinäytteistä ehdotetaan analysoitavaksi pH, sähkönjohtavuus, liukoiset metallit ja suoloista sulfaatti, kloridi sekä fluoridi. Pintavesinäytteistä esitetään analysoitavaksi lisäksi DOC ja
kalsium. Vaikka velvoitetarkkailun sisältö tullaan tarkemmin määrittelemään lupahakemusten
käsittelyvaiheessa, mainittakoon, että ehdotettu seurantaohjelma on jossain määrin riittämätön. Pohjaveden laadun seuranta edellyttää useampia pohjaveden havaintoputkia, ja ehdotettu
pohjaveden laadun analyysiohjelma on toiminnan vaikutusten arvioinnin kannalta liian suppea.
Analyysivalikoimaan suositellaan lisättäväksi ainakin suolistoperäiset enterokokit, koliformiset
bakteerit ja E.coli, typpiyhdisteet, TOC/DOC, kalsium, magnesium, laaja raskasmetallipaketti ja
polttoainehiilivedyt.

Pintavedet
Bioterminaalin rakentamisen ja alueelle suunniteltujen toimintojen johdosta alueelta Lepsämänjokeen valuvan veden määrä ja laatu tulevat muuttumaan merkittävästi. Vaikka alueen suhteellinen pinta-ala Lepsämänjoen valuma-alueesta on hyvin pieni, on sen alueelta tulevan suhteellisen kuormituksen osuus ja laatu tähän pieneen pinta-alaan nähden huomattava. Rakentamisen ja toiminnan aikaiset vaikutukset Lepsämänjokeen on arviointiselostuksessa arvioitu pieneksi. Vaikutukset alueelta pois virtaavaan uomaan ovat suuret.
Hulevesien käsittelyn yleissuunnitelmassa (Ramboll 9.5.2019) on huomioitu rakentamisen aikainen kuormitus ja rakentamisen vaikutusten vähentämiseksi ja alueen vesienhallintaan ja puhdistukseen tarkoitettu laskeutusaltaan rakentaminen on huomioitu oikeaoppisesti tehtäväksi jo
ennen rakentamisen alkamista. Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten pienentämiseksi rakennettava allas on tilavuudeltaan 1500–1900 m3.
Tasausaltaaseen johdettavien vesien määrä ja laatu riippuvat olennaisesti siitä, millainen pintarakenne alueelle tehdään. Tätä ei ole vielä päätetty, vaan selostuksen mukaan: ” Kenttärakenteissa hyödynnettävän betoni- ja tiilimurskeen päälle tulee asfaltti tai vähintään 0,1 metrin paksuinen kerros soraa tai asfalttimursketta.” Jos koko alue asfaltoidaan, hulevesiä tulee vain alueelle satavasta vedestä, joka johdetaan tasausaltaaseen. Jos pinnalle tulee sen sijaan vain sorakerros, jonka alla on paksummillaan 6 m paksuinen kerros betonimursketta, alueelta muodostuu myös suotovesiä, jotka reagoivat betonimurskeen kanssa. Näiden suotovesien johtamista
tasausaltaaseen ei ole avattu tarkemmin selostuksessa. Onko betonimurskekerroksen pohjalle
tarkoitus asentaa suodatinkalvo ja sen päälle keruuputket, joita pitkin suotovedet johdetaan
tasausaltaaseen? Selostuksessa betonimurskeen vaikutus hule- ja suotovesiin on arvioitu vähäiseksi. Kuitenkin VHVSY:n kokemusten mukaan kohteissa, joissa kalsiumhydroksidia sisältävä
betonimurske on joutunut pitkäaikaiseen kontaktiin hulevesien kanssa, on havaittu vastaanotta-
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vissa vesistöissä korkeita pH-arvoja, jopa 11. Vaikutukset vesieliöstöön ovat suurimpia alivirtaama-aikaan ja pienissä uomissa. Alueella hyödynnettävän betonimurskeen vaikutus Lepsämänjokeen johdettavan veden pH:hon tulee siis huomioida suunnittelussa erityisen tarkasti.
Laskeutusaltaan mitoituksella esitetään saatavan laskeutumaan 0,008 mm ja sitä karkeampi
kiintoaines. Samalla perustellaan fosforin ja muiden haitta-aineiden pidättymistä altaaseen. Fosfori sitoutuu kuitenkin erityisesti savipartikkeleihin, joiden koko on < 0,0002 mm. Karkean savipartikkelin (<0,002 mm) laskeutumisaika (1 m vesipatsas) täysin seisovassa vedessä on 4 päivää.
Hienon saviaineksen ja sen muodostamien kolloidien laskeutumisaika voi olla satoja päiviä. Siten
tasausaltaan mitoitus eikä toimintaperiaate ei ole riittävä fosforin pidättämiseksi.
Jotta suunnitelmassa esitettyihin typen reduktioihin (30 %) päästäisiin tasausaltaan kaltaisella
ratkaisulla vaaditaan tähän monipuolista kasvillisuutta kasvava kosteikko, jonka pinta-ala on vähintään 3 % yläpuolisesta valuma-alueesta. Pelkkä tasausallas ei poista typpeä. Viipymä runsaasti kasvillisuutta sisältävässä kosteikossa tulee saada riittävän pitkäksi kasvien ja mikrobien
toimintaan perustuvan typenpoiston käynnistymiseksi. Keskimääräinen kokonaistypen pitoisuus
toiminta-alueen hulevesissä on arvioitu lyhytaikaisesti olevan jopa 45 mg/l. Pitoisuus on yli 20kertainen Lepsämänjoen keskipitoisuuteen ja kolme kertaa suurempi, kuin Lepsämänjoen latvaosan jatkuvatoimisilla antureilla mitattu maksimipitoisuus 13 vuoden aikasarjassa.
VHVSY:n lausunnossa YVA arviointiohjelmasta (10.7.2017) nostettiin esille liukoisten aineiden ja
hienon kiintoaineen pidättämisen vaatimukset. Esitimme, että arviointiohjelman tulee sisältää
selvitys, miten toiminnasta johtuva kuormitus pintavesiin estetään erilaisten hydrologisten olosuhteiden vallitessa. Vaadimme, että käsittelymenetelmissä tulee kiinnittää erityistä huomiota
korkeisiin liukoisten ravinteiden pitoisuuksiin. Lisäksi on esitettävä vaihtoehdot menetelmistä,
joilla voidaan estää hienon, pitkän laskeutumisajan vaativan saviaineksen päätyminen pintavesiin. Vaikka edellä esitettyihin vaatimuksiin on suunnitelmassa pyritty vastaamaan, on selvitys
riittämätön johtuen muun muassa vaillinaisista laskentaperusteista liittyen ominaiskuormituslukuihin ja ravinteiden ja kiintoaineen pidättymiseen liittyvien perusteiden virheellisistä fysikaalisista ja biologisista oletuksista.
Esitetty väite, että laskeutusaltaalla pystyttäisiin saavuttamaan luonnontilaisen metsäalueen
kuormitustaso, on vahvasti liioiteltu. Luonnontilaisen alueen kuormitukseen vertaaminen teoreettisen yksittäisiä muuttujia koskevien laskelmien perusteella antaa virheellisen kuvan alueelta syntyvästä kokonaiskuormituksesta ja sen vaikutuksista vastaanottavaan vesistöön.
Vaikka arvioidut kuormitusluvut perustuvat hankevaihtoehdon V1 toteumaan, ovat keskimääräiset ominaiskuormituslukuihin perustuvat arviot mahdollisesti useita kertaluokkia liian pieniä.
Olennaisinta on se kuinka suuria ovat vaikutuksiltaan korkeimmat kuormituspiikit. Kun valuntaa
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syntyy syksyn sateiden, leutojen talvien ja kevään ylivalunta-aikana paljon, ovat myös pitoisuudet korkeimmillaan. Korkean pitoisuuden yhdistyminen korkeaan virtaaman johtaa voimakkaaseen kuormitukseen. Vastaanottavan vesistön sietokyky eivätkä vaikutukset määrity keskimääräisen vuotuisen kuormituksen tai alivirtaamatilanteiden perusteella vaan asiaa tulee tarkastella
korkeimpien mahdollisten kuormituspiikkien tilanteessa.
Valunnan ja kuormituksen mitoitussateena arvioitu kerran viidessä vuodessa sade ei ole riittävä.
Toiminnan jatkuessa pitkään ja ilmastonmuutoksen äärevöittäessä sääoloja, tulisi mitoituksessa
varautua myös astetta suurempiin sateisiin (1/10 a, 1/20 a, jopa 1/100 a). Valunnan määrän on
arvioitu rakentamisen myötä kasvavan 20 % ja valuntakertoimen lähtöarvona on käytetty niityn
tai pellon tai rakennetun ympäristön puistoaluetta vastaava kerrointa 0,1. Koska tasausaltaaseen tullaan johtamaan myös ympäröivään alueen vesiä ja vesien hallitun johtamisen ja hallinnan takia mahdollisimman suuri osa käsittelykentän ja hallien kattovesien ja ympärysojien vesistä tullaan johtamaan tasausaltaaseen, tulee rakennetun alueen valuntakertoimena käyttää
ennemminkin kaupunkiolosuhteisiin soveltuvaa betoni ja asfalttialueiden valuntakerrointa 0,8.
Kuten Hulevesien käsittelyn yleissuunnitelmassa on todettu viitaten vastaavan käsittelyalueen
hevosenlannan vaikutuksiin huolimatta varastoinnin ja käsittelyn suorittamisesta sisätiloissa,
valumavesien hygieeniseen laatuun, on hyvin todennäköistä, että valumaveden bakteerimäärät
tulevan kohoamaan. Koska katetussa tilassa arvioitujen jakeiden käsittelymäärät on arvioitu
suuremmaksi kuin suunnitelmassa esitetyn katetun pinta-alan sisällä pystyy realistisesti käsittelemään, on todennäköistä, että varastointia tapahtuu avoimella kentällä. Tämä lisää hevosenlannan vaikutuksia valumaveden laatuun. Myös tämä tulee arviointiselostuksessa huomioida.
Kuten YVA-arviointiohjelmaa koskevassa VHVSY:n lausunnossa (10.7.2017) jo todettiin, tulisi
ohjelmassa selvittää kyseisen kaltaisen toiminnan vesistövaikutusten arviointi perustuen vastaavan toiminnan todellisiin mittaustuloksiin. Esimerkiksi hevosenlanta sisältää merkittäviä määriä
ravinteita ja aikaisempien, esimerkiksi hevosten jaloittelutarhojen valumavesiä koskevien tutkimusten perusteella valumavesien fosfori- ja typpipitoisuudet voivat olla satoja, jopa tuhansia
kertoja väkevämpiä kuin Lepsämänjoen kaltaisen vesistön pitoisuudet. Vaikka hulevesien määrä
toiminta-alueelta olisi suhteessa Lepsämänjoen virtaamaan pieni, nostaa korkeat ravinnepitoisuudet kuorman korkeaksi. Koska valumavesien pitoisuudet ovat toiminnasta johtuen todennäköisesti hyvin korkeita on riskinä, että toiminta vaikuttaa Lepsämänjoen fysikaalis-kemiallista ja
edelleen ekologista tilaa heikentävästi.
Vaatimus todellisiin mittauksiin perustuvista arvioista on hulevesien käsittelyn yleissuunnitelmassa huomioitu, mutta suunnitelmassa ei ole tarkemmin esitetty louhinnan, rakentamisen ja
kentän toimintaa koskevan ominaiskuormitusluvun laskentaperusteita. Jos ominaiskuormitus-
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luku perustuu tässä arvioinnissa ehdotettuun tarkkailuohjelman kaltaiseen kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaan näytteenottoon, on todennäköistä, että kuormitusarviot ovat karkeita aliarvioita ja voivat siten olla kymmeniä kertaluokkia liian pieniä. Kun valunta toiminta-alueelta tapahtuu hajakuormitustyyppisesti noudattaen hydrologisten olosuhteiden muutoksia, ei kuormituksesta ole mahdollista saada todenmukaista arviota yksittäisillä näytteillä. Kuten yleissuunnitelmassa todetaan, ovat tällaisten pienten alueiden valuntatapahtumat hyvin nopeita ja muutokset veden laadussa ja määrässä voivat olla huomattavia hyvin lyhyessä ajassa. Siten kuormitusarvioita ja niistä johdettuja ominaiskuormituslukuja, joihin tämän selvityksen kuormitusarviot
perustuvat, ei voida pitää luotettavina.

Vesieliöstö
Täydennys kalaston ja kalastuksen nykytilan kuvaukseen
Kalastoselvityksessä on todettu, että Lepsämänjoki toimii paikallisen taimenen elinympäristönä
(sähkökoekalastusdata) ja esteettömän meriyhteyden takia sillä on potentiaalia toimia myös
merestä vaeltavan taimenkannan lisääntymisalueena. Lisäksi kalastuksen nykytila on kuvattu
hyvin ja käytetyt tietolähteet ovat luotettavia.
Kalastoselvityksessä on toteutettu asianmukaiset kalastoselvitykset ja olemassa olevia tietoja on
hyödynnetty tietoja tyydyttävästi (sähkökoekalastusrekisteri). Selvityksessä todetaan, että hankealueetta lähimmät taimenhavainnot ovat peräisin alapuoliselta Vanhamyllynkoskelta (noin
kolme kilometriä alavirtaan), jossa on tavattu taimenia 2016 (2kpl >1+), sekä kivisimppuja. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen (VHVSY) toteuttamissa sähkökoekalastuksissa taimenia on havaittu hankealueesta ylävirtaan Tuhkurinojassa (2018 & 2019) ja Myllyojassa (2011, 2018 & 2019). Alavirran puolelta lähimmät taimen- ja lohihavainnot ovat peräsin
Vantaanjoen Vantaankoskesta (Vantaanjoen yhteistarkkailun kalasto- ja pohjaeläinselvitykset
(2006, 2008, 2010, 2012, 2014-2018)).
Kalastoselvityksessä ei ole kuitenkaan käsitelty kalayhteisöä kokonaisuutena, eikä kalojen kykyä
ilmentää ympäristömuutoksia ole huomioitu. Taimenen lisäksi myös kivisimppu on tyypillinen
hyvää ekologista tilaa ilmentävä laji, sillä se on paikallinen ja runsaasti happea tarvitseva pohjakala. Syyskutuisten lohikalojen tavoin kivisimpun elinoloja uhkaavat erilaiset maankäyttömuodot (Vehanen ym. 2010). Kalayhteisön tilan kuvaamiseksi EU:n Vesipuitedirektiiviä varten Suomessa on kehitetty sähkökoekalastussaaliista laskettava kalaindeksi, Finnish Fish Index (FiFI)
(Aroviita ym. 2013). Kalaindeksin mukaan Vanhanmyllynkosken kalasto on hyvässä ekologisessa
tilassa (FiFI = 0,66), Lepsämänjoen keski- ja alaosan muiden koskien ollessa tyydyttävässä ekologisessa tilassa (FiFI= 0,42-0,48) (Aroviita ym. 2013; koekalastusrekisteri 2019).
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VHVSY:n toteuttamissa virtavesi-inventoinneissa hankealueesta alavirtaan sijaitsevien Vanhanmyllynkosken ja Kongonkosken on todettu olevan Lepsämänjoen potentiaalisimmat taimenen ja
lohen lisääntymisalueet. Vanhanmyllynkosken poikasalueiden on todettu olevan hyvässä tilassa
ja koskea ehdotetaan kunnostettavaksi tuomalla alueelle uutta kutusoraa. Inventoinneissa kartoitetuista muista virtapaikoista yhteensä viisi kappaletta sijaitsee hankealueesta alavirtaan (Leinonen & Sivonen 2017).
Kalastovaikutusten seuranta ja kompensointi
Arviointiselostuksessa hankkeen kalastovaikutusten todetaan jäävän vähäisiksi, eikä vaikutusta
tarvitse siksi seurata. Väitteelle ei ole esitetty lainkaan perusteluita. Kalastotarkkailu indikoi vedenlaatua ja ympäristön tilaa hyvin, paremmin kuin satunnainen vesinäytteenotto, koska kalasto joutuu sopeutumaan jatkuvaan ja vaihtelevaan kuormitukseen, mikä näkyy kannan koon ja
lajiston vaihteluna. Tämän vuoksi hankkeen vaikutuksia Lepsämänjoen kalastoon tulisi seurata
joka toinen vuosi toteutettavin sähkökoekalastuksin. Sähkökoekalastuksissa tulee kiinnittää erityisesti huomiota kalaston ekologiseen tilaan ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Taimenen esiintymistä tulee seurata Vanhanmyllynkoskella ja Kongonkoskella.
Arviointiselostuksessa todetaan, että hanke saattaa vaikuttaa negatiivisesti lohikalojen kutusoraikkoihin niihin kohdistuvan lisäsedimentaation kautta. Soraikoille tulevaa sedimenttikuormaa on mahdollista seurata soraikoille asetettavien sedimenttikeräimien avulla. Keräinten
avulla saadaan kokoomanäyte useamman viikon aikaisesta kiintoainekuorman suuruudesta ja
kiintoaineen kemiallisesta koostumuksesta.
Arviointiselostuksen luvuissa 8.5. ja 9.5 käsitellään hankkeen vaikutusten ehkäisemistä ja lieventämistä. Kummassakaan luvussa ei kuitenkaan käsitellä kalastovaikutusten kompensointia. Mahdollisia kalastolle koituvia negatiivista muutoksia voisi esimerkiksi kompensoida etukäteen toteuttamalla pienimuotoisia virtavesikunnostuksia Mustakoskella, Vanhanmyllynkoskella ja Kongonkoskella.

Liikenne
Lahnuksentien keskimääräinen raskaan liikenteen vuorokausiliikenne Espoon ja Nurmijärven
alueilla vuonna 2015 oli yhteensä 434 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuonna 2017 sama luku oli
320 ajoneuvoa vuorokaudessa. Mikäli vaihtoehto VE5 toteutuu, raskaan ajoneuvoliikenteen
määrät Lahnuksentiellä kasvavat rakentamisvaiheessa 73 autolla ja toiminnan aikaan noin 64:lla.
Tämä kuormittaa kapeata Lahnuksentietä huomattavasti. Liikennemäärien kasvu nykyisen tieverkoston varaan laskettuna aiheuttaa myös merkittävän haitan etenkin kevyen liikenteen liikenneturvallisuudelle.
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YVA arviointiselostuksessa mainitaan: ”Jalankulku- ja pyöräilyväylien sekä valaistuksen rakentaminen parantavat liikenneturvallisuutta. Lahnuksentielle on suunnitteilla jalankulku- ja pyöräväylän rakentaminen.” Tekstistä ei kuitenkaan saada varmuutta siitä, tullaanko kevyen liikenteen väylät rakentamaan ennen hankkeen käynnistymistä ja kuka on vastuutaho. Mikäli hanke
toteutetaan, liikenneturvallisuutta tulisi parantaa ennen hankkeen aloitusta.
Arviointiselostuksessa on myös käsitelty liikenteen johtamista eri vaihtoehtoisia yhteyksiä pitkin, mutta ei ole lainkaan kuvattu kuinka tämä käytännössä toteutettaisiin. Liikenneyhteyksien
toteuttamisesta tulee esittää tarkempi selvitys. Alueelle tulisi ja sieltä lähtisi usean eri kuljetusyrittäjän tuomia kuormia, ja näiden yrittäjien ohjaaminen tietyn reitin käyttämiseen on lähinnä
teoreettista.
Arviointiselostuksessa melun, pölyn ja tärinän osalta vaikutusten on todettu olevan vähäisiä tai
kohtalaisia, mutta on selvää, että louhinnan, murskauksen ja lisääntyneen liikenteen vuoksi
nämä vaikutukset tulevat kasvamaan.

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys
Hanke sijoittuu Kivelän luonnonsuojelualueen välittömään läheisyyteen ja Nuuksion kansallispuisto on alle kilometrin päässä. Paikallinen kuntorata ja hiihtolatu jäisivät melu- ja pölyalueelle,
minkä seurauksena niiden virkistyskäyttöarvo käytännössä lähes mitätöityisi. Hankkeella on tätä
kautta huomattava alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia heikentävä vaikutus. Pölyvaikutusten
on arvioitu jäävän hyvin suppealle alueelle, mutta esimerkiksi tuulen vaikutusta kulkeumaan ei
ole arvioitu.
Alueen kaivojen tila on myös käsitelty arviointiselostuksessa puutteellisesti. Kaivojen antoisuuden on arvioitu heikkenevän, mutta laadullisen heikkenemisen riskiä ei ole huomioitu. Polttoaineen säilytys on todettu tapahtuvan kaksoisvaippasäiliössä, mutta raskaiden työkoneiden pysäköinti- ja liikennöintialueille ei ole suunniteltu hulevesien keräämistä öljynerotuskaivoihin johdettavaksi. Myös hevosenlannan hygieniavaikutuksia on arvioitu puutteellisesti. Näitä asioita
käsitellään tarkemmin tämän lausunnon ”Pintavedet” ja ”Maa- ja kallioperä sekä pohjavesi” kohdissa.
Hallin mitoitus (1000 m2) siellä siirtokuormattaville ja (esi-)käsiteltäville jätejakeille on riittämätön. Hevosenlannan, kaupan ja teollisuuden pakkausjätteen ja rakennus- ja purkutoiminnan jätteiden yhteenlaskettu vastaanottomäärä vuodessa on 45 000 tonnia. Pelkkä kolmen eri jakeen
tulokuormien liikenteen järjestäminen hallin tiloissa tässä mittakaavassa aiheuttaa työturvalli-
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suus ja onnettomuusriskin, puhumattakaan että siellä toimisi pakkausjätteen lajittelukone samanaikaisesti. Myös hevosenlannan käsittelyn todetaan tapahtuvan sisätiloissa, mutta käytännön toimintaa ei kuvata mitenkään, esimerkiksi kuormataanko lanta ulkona.
Pakkausjätteen on todettu ajoittain aiheuttavan mahdollisesti lieviä hajuhaittoja, mutta arviointiselostuksessa ei huomioida lainkaan vääjäämättä pieniä määriä ruokajätettä sisältävien pakkausten siirtokuormauksen ja käsittelyn vaikutuksia haittaeläinten kannalta. Rotta- ja lokkipopulaatioiden voimakkaalla kasvulla voisi olla ihmisten elinoloja ja viihtyisyyttä laskeva vaikutus, ja
negatiivinen vaikutus myös luonnonsuojelualueiden eliöstöön ja sen tilaan.
Rakennus- ja purkujätteen käsittely on suunniteltu toteutettavaksi ulkona. Tämän toiminnan
roskaantumishaittoja ei ole käsitelty mitenkään. Hienojakeinen ja kevyt materiaali (esim. 2Dmuovi) kulkee helposti tuulen mukana pitkiäkin matkoja, aiheuttaen vääjäämättä lähiympäristön pölyyntymistä ja roskaantumista. Tämäntyyppinen käsittelytoiminta tulee toteuttaa automaattisella sammutusjärjestelmällä varustetussa hallissa sisällä. Kaikki nämä toiminnot eivät
mahdu toteutettavaksi nyt yhteen suunniteltuun halliin.

Riskit ja poikkeustilanteet
Suuret varastointimäärät hallissa aiheuttavat myös kohonneen tulipalon riskin, sillä käsitelty jäte
on altis itsesyttymiselle suotuisissa olosuhteissa. Mahdollisella tulipalolla olisi taas huomattavat
haittavaikutukset niin luonnonsuojelualueeseen, ihmisten elinolosuhteisiin kuin vesistöihin sammutusvesien päästessä niihin. Tulipalon riski on selvityksessä tunnistettu, mutta väite siitä, että
palot havaitaan nopeasti ja riski suureen paloon on pieni, ei ole perusteltu. Itsesyttyminen voi
hyvin tapahtua yöaikaan, samoin kuin kipinästä kytemään lähtenyt palokin. Koska palavaa materiaalia on runsaasti, on palon leviäminen nopeaa, ja sen saaminen hallintaan erittäin haastavaa.
Selostuksessa ei ole myöskään arvioitu pelastuslaitoksen kapasiteettia ja nopeutta saapua paikalle. Myös sammutusveden saatavuuteen tulisi kiinnittää huomiota, samoin lähiasutuksen evakuointimahdollisuuksiin. Kierrätyslaitoksen ja siirtokuormausasemien suuria tulipaloja on ollut
Suomessakin useita, joten arviointiselostus vähättelee riskiä epäammattimaisesti eikä toiminnan
suunnitellussa ole asianmukaisesti varauduttu riskiin. Aiheesta on tutkimustietoa esim. julkaisussa VTT TIEDOTTEITA 2457 Jätekeskusten paloturvallisuus. Riskit ympäristölle tulipalotilanteessa (Rinne ym. 2008).
Hulevesien tasausaltaan avulla on tarkoitus hallita niin kiintoaine- ja ravinnekuorma kuin sammutusvedet. Kiintoaineen pidättämiseen tasausaltaat soveltuvat huonosti, tätä asiaa on avattu
yksityiskohtaisesti lausunnon kohdassa ”Pintavedet”. Mahdolliset sammutusvedet pitäisi varautua keräämään esimerkiksi päällystetylle, kallistuksin allasmaiseksi rakennetulle laitoksen toi-
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minta-alueelle, ja hulevesiviemärien kannet tulisi olla suljettavissa, vaikka tarkoitukseen valmistettavin kumimatoin. Näin sammutusvesien keräys ja poiskuljetus asianmukaiseen käsittelyyn
voisi onnistua, eikä sammutusvedet päätyisi luontoon. Tämä järjestely toimisi myös pienien palojen sammutuksen yhteydessä, eivätkä sammutusvedet sekoittuisi tasausaltaan suureen vesimäärään.
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