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

Lasku hankkeesta vastaavalle 8 000 €. Maksuperusteet ovat lausunnon liitteenä.
UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 021 000

Opastinsilta 12 B 5 krs,

PL 36

wwwely-keskusfi/uusimaa

00520 Helsinki

00521 Hetsinki

2/16

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

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

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

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

-

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

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

4. YHTEENVETO ESITETYISTÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ
Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt ympäristövaikutusten arviointioh
jelmasta lausunnot seuraavilta tahoilta 13.7.2017 mennessä: Nurmijär
ven kunta, Espoon kaupunki, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Uu
denmaan liitto, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Museovirasto ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseo.
Arviointiohjelmasta annettiin kuusi lausuntoa ja 35 mielipidettä. Lausun
not ja mielipiteet löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.ym pa
risto .fi/circulationnurmijarviWA.
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Yhteenveto lausunnoista
Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota erityisesti seuraaviin, arviointimenet
telyssä huomioon otettaviin seikkoihin.
Pintavesiin kohdistuvat vaikutukset
Pintavesivaikutuksia tulee tarkastella riittävän laajalla alueella valuma
alueen alajuoksulle päin, ottaen huomioon yhteistarkkailun ja veden laa
dun seurannan tulokset sekä Lepsämänjoen merkitys varavedenhankin
nassa. Vesistövaikutusten seurantaan esitettiin automaattista veden laa
dun seurantaa.
Pienvesivaikutuksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon suunniteltu vara
tieyhteys luonnontilaisen Lepsämäjoen sivupuro 1:n yli. Yhteyden raken
tamisesta tulee pyytää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes
kukselta lausunto vesiluvan tarpeesta.
Norojen valuma-alueet tulee määritellä kartalle ja selvittää hulevesien rei
tit niihin maastossa.
Hulevesien vesistövaikutukset sekä haittojen lieventäminen tulee kuvata
arviointiohjelmassa esitettyä tarkemmin etenkin hevosenlannan sekä be
toni- ja tiilijätteen osalta. Vaikutusten arviointiin tulee sisällyttää räjähdysaineiden, liukenevien aineiden, betonilietteen, kiintoaineiden ja pH:n vaikutukset Lepsämänjokeen, Vantaanjokeen ja pienvesiin. Hulevesien kä
sittelymenetelmiin, niiden riittävyyteen ja toimivuuteen erilaisissa sääolo
suhteissa sekä varajärjestelmiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lasketusaltaiden lisäksi tulee arvioida vesien suodatuksen tai biologisen kä
sittelyn tarve.
Toiminnan vaikutukset alueen talousvesikaivojen veden laatuun ja riittä
vyyteen tulee selvittää. Arvioinnin tulee sisältää esitys veden saannin tur
vaamiseksi, jos kaivojen käyttö toiminnan vuoksi estyisi. Kartoituksen yh
teydessä on tarpeen kartoittaa myös asuntojen mahdollisia maalämpö
kaivoja ja huomioida hankkeen vaikutuksia niihin.
Luontovaikutukset
Vantaanjoen Natura-alueen osalta tulee arvioida luonnonsuojelulain 65
§:n mukaisen Natura-arvioinnin tarve.
Hankealueen länsipuolella sijaitsevan noron luonnontilaisuus tulee arvioida sekä selvittää sen ja Lepsämäjoen sivupuron 1:n luontoarvot.
Hankkeeseen rajoittuvilla metsäalueilla ja niillä hankealueilla, joita ei ole
hakattu, tulee tehdä tarkempi luontoselvitys. Toiminnan vaikutus vierei
seen Kivelän luonnonsuojelualueeseen tulee selvittää tarkemmin, kiinnit
täen huomiota pöly- ja meluvaikutuksiin.
WA-selostuksessa tulee arvioida vaikutukset ekologisiin yhteyksiin.
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Hankkeen vaikutusalueella tulee selvittää Lepsämäjoen kalasto ja arvioida siihen sekä sen elin- ja lisääntymisalueisiin kohdistuvat vaikutukset.
Melu-, tärinä- ja ilmanlaatuvaikutukset
Meluvaikutusten arviointia, haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja ja
niiden toteuttamiskelpoisuutta (mm. meluvallit) on tarpeen arvioida esi
tettyä tarkemmin. Lähimpiin asuinrakennuksiin kohdistuvat melu- ja pölyvaikutukset sekä meluntorjuntatoimien riittävyys tulee mallintaa rakenta
misen ja toiminnan osalta, kiinnittäen huomiota myös lyhytkestoisiin
enimmäismelutapahtumiin (esim. poraus, rikotus, kolahdukset, kuorman
purku). Louhinnan lähtömelutasoksi suositellaan 122—124 LWA.
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 800/2010 (ns. Muraus-asetus) on
otettava huomioon kaikissa vaihtoehdoissa (300 m suojaetäisyys).
Biopolttoaineen kuljetuksen ja kuormauksen vaikutusten arvioinnissa on
huomioitava häiritsevät ajankohdat ja kuljetusten enimmäismäärät. Kivim urskeen osalta on arvioitava laitoksen rakentam isessa hyödyn nettävän
ja poiskuljetettavan murskeen osuudet. Kuljetusten vaikutukset on selvi
tettävä enimmäismäärän mukaisesti.
Kiven louhinnan ja murskauksen aiheuttama melu sekä betoni- ja tiilijät
teen murskauksen aiheuttama melu tulee arvioida erikseen. Melumallin
nuksessa tulee arvioida myös melun leviäminen läheiselle asemakaavoi
tetulle alueelle.
Lähimpien häiriintyvien kohteiden kokonaismelumeluhaittaa arvioitaessa
on tarpeen huomioida tie- ja lentoliikenteestä aiheutuva meluhaitta am
pumaratamelun lisäksi.
Melun- ja pölyntorjunta sekä tarvittavan suojavyöhykkeen laajuus ja hoito
tulee selvittää esitettyä tarkemmin. Pölyn leviäminen lähimpiin asuinra
kennuksiin ja muuhun asutukseen tulee selvittää. Hankkeen mukaisista
toiminnoista voi aika ajoin aiheutua häiritsevää pölyä suunnitelluista suojaustoimista huolimatta. Pölyä voi myös kulkeutua ympäristöön avonai
sesta hallista.
Hajun osalta on tarpeen arvioida sen kulkeutumista, voimakkuutta ja kes
toa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Hajuvaikutusten arvioinnissa tu
lee ottaa huomioon etenkin hevosenlannan ja elintarvikepakkausten kä
sittelystä aiheutuva haju.
Esitettyä tärinähaitan arviointi on tarpeellinen. Lähimpien talojen raken
teiden lisäksi tulee katselmoida lähikiinteistöjen kaivot ja tehdä kaivokor
tit. Tärinävaikutukset tulee arvioida myös ampumaradan läheisiin vallei
hin (sortumariski) sekä lähialueen kaivojen rakenteisiin.
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Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen
YVA-selostuksessa tulee esittää, m iten hankevaihtoehdot toteuttavat
24.5.201 7 hyväksytyn maakuntakaavan merkintöjä ja määräyksiä. Vaiku
tuksia maankäyttöön tulee arvioida hankealuetta laajemmalta alueelta
huomioiden vaikutukset voimassa olevien yleis- ja asemakaavojen toteu
tumisen edellytyksiin. Hanke ei saa estää voimassa olevan yleiskaavan
mukaisten rakentamisalueiden toteutumista.
Alueelle suunniteltujen hallirakennusten koko on niin suuri, että niiden ra
kentaminen tulee perustua asemakaavaan. Alueen maankäytön suunni
telmissa ei ole varauduttu hankkeeseen.
Liikennevaikutukset
Liikennemäärät ja -vaikutukset tulee selvittää koko vaikutusalueella mu
kaan lukien Lahnuksentie, Klaukkalantie ja Kuonomäentie. Hanke edel
lyttää Lahnuksentien parantamista sekä jalankulku- ja pyörätien rakenta
mista Vihdintieltä Klaukkalantielle.
Kulkuyhteyden ja varayhteyksien käytön vaikutukset tulee arvioida sekä
selvittää yksityisteiden käyttöoikeudet.
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön
Hankevaihtoehtojen vaikutukset maisemaan tulee arvioida etenkin lähim
pien hankealuetta korkeammalla olevien asuinrakennusten suhteen.
Hankealueelta ei ole tiedossa kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä uusille in
ventoinneille ole tarvetta.
Muut kommentit
Hankkeen välittömätja välillisetterveysvaikutuksettulee arvioida. Nurmijärven kunnan ja Espoon kaupungin terveydensuojeluviranomaisten tu
lee olla mukana arviointia tehtäessä.
Rakentamisen, toiminnan ja mahdollisten häiriötilanteiden vaikutukset tu
lee arvioida erikseen.
Louhinnan jälkeinen tilanne naapurikiinteistöihin nähden tulee esittää
(mm. kallioseinämätja niiden kaltevuus) turvallisuusriskien arvioimiseksi.
Toiminnan osalta tulee selvittää biopolttoaineen riskit ja niiden seurauk
set.
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Yhteenveto mielipiteistä
Circulation Oy:n bioterminaalia sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasemaa koskien annettiin 35 mielipidettä, joista osa oli laajem
man asukasjoukon yhteisiä. Mielipiteissä korostuivat huoli asutuksen lä
heisyydestä, melu- ja pölyhaitoista, pinta- ja pohjavesiin kohdistuvasta
kuormituksesta sekä liikenneturvallisuuden heikentymisestä. Myös mm.
hankkeen luontovaikutuksista, riskienhallinnasta, hajuhaitoista sekä vaikutuksista alueen virkistyskäyttöarvoihin ja asukkaiden terveyteen oltiin
huolissaan.
Asukkaat toivoivat arviointiohjelmassa esitettyä tarkempaa vaikutusten
arviointia ja lieventämistoimentoimenpiteiden suunnittelua. Meluavan toiminnan todettiin aiheuttava haittaa etenkin iltaisin ja viikonloppuisin ja toiminta-aikojen toivottiin lyhennettävän. Melun ja liikennevaikutusten
osalta mielipiteissä nousivat esiin yhteisvaikutukset alueen muiden toimintojen (Lahnuksen ampumarata, Encore-kuormalavapalvelu, Lahnuk
sen maankaatopaikka) ja lentoliikenteen melun kanssa. Melu- ja pölysel
vitystä toivottiin tehtävän koko Klaukkalantien eteläpuoleiselle Klaukka
lan taajama-alueelle.
Liikenteen osalta tuotiin esiin varatieyhteyksien ongelmia. Esitettiin, ettei
nykyiselle tieverkolle tulisi tiestön kunnon, liikenneturvallisuuden ja ruuh
kautumisen vuoksi sallia suurta raskaan liikenteen lisäystä. Lahnuksen
tien ja myös varatieyhteydeksi suunnitellun Kuonomäentien liikennetur
vallisuudessa todettiin olevan puutteita jo nykytilanteessa (mm. kevyen
liikenteen väylän puuttuminen). Jalkaisin tai pyörällä liikkuville vaaralli
sina alueina mainittiin mm. Lahnuksentien sekä Viljelystien ja Vanhan
Myllytien risteysalueet. Erityisesti oltiin huolissaan lasten koulumatkojen
turvallisuudesta.
Mielipiteissä edellytettiin hulevesien hallinnan suunnittelua siten, ettei
kiintoainesta tai haitta-aineita pääse kulkeutumaan Lepsämänjokeen tai
alueen kaivoihin. Pohjavesiin ja vedenhankintaan kohdistuvista vaikutuk
sista oltiin huolissaan ja esitettiin kaivokartoituksen sekä tarkentavien
maaperä- ja pohjavesiselvitysten tekemistä. Vaikutusten arvioinnissa toivottiin otettavan huomioon käsiteltävien materiaalien ominaisuudet, ku
ten betonimurskeen emäksisyys. Pölyn ja hiukkaspäästöjen hallinnan
osalta vedellä suihkuttamista pidettiin riittämättömänä toimenpiteenä,
eikä sen arvioitu soveltuvan käyttöön talvikaudella.
Lepsämänjoen valuma-alueen todettiin olevan yksi Suomen pitkäaikai
sen ympäristötutkimuksen LISER-alueista ja mukana maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimuksessa (MYTVAS).
Luonnon nykytilankuvausta ja vaikutusten arviointia toivottiin tarkennet
tavan ja tehtävän kalastoselvitys. Lähialueen lajistollisista arvoista mai
nittiin mm. Kiialankallion isovarpuräme-esiintymä, alueen linnusto, Lep
sämänjoen ravusto ja kalasto sekä Myllyojassa (Lepsämänjoen sivuoja)
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esiintyvät taimen ja pikkunahkiainen. Ekologisten yhteyksien säilyttä
mistä pidettiin tärkeänä.
Tärinän osalta mielipiteissä toivottiin rakennuksiin, ampumaradan meluvalleihin ja kaivoihin kohdistuvien vaikutusten arviointia.
Hankekuvausta edellytettiin täsmennettävän kiviaineksen louhintamää
rien osalta hankkeen eri vaiheissa sekä alueen rakentamiseen käytettä
vän louheen osalta. Hevosen lannan ulkovarastoalueiden laajuus edelly
tettiin myös kuvattavan yksityiskohtaisemmin. Vaikutusten arvioinnissa
tulee ottaa huomioon ulosteperäinen kuormitus.
5. LAUSUNNON NÄHTÄVILLÄ OLO
Uudenmaan ELY-keskus lähettää yhteysviranomaisen lausunnon tiedoksi lausunnonantajille. Lausunto on nähtävillä Internet-sivuilla osoit
teessa: www.ymparisto.fi/circulationnurmijarviWA.
Uudenmaan ELY-keskus lähettää kopiot arviointiohjelmasta saamistaan
lausunnoista hankkeesta vastaavalle. Alkuperäiset asiakirjat säilytetään
Uudenmaan ELY-keskuksessa.
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LIITE
MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN JA MUUTOKSENHAKU
Sovelletut oikeusohjeet
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YyA-laki, 468/1994)
Valtioneuvoston asetus
(YyA-asetus, 713/2006)

ympäristövaikutusten

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 8

arviointimenettelystä

§

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

