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1

HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA PERUSTELUT
Paadenkolu Oy suunnittelee kiertotalouspuiston perustamista Hämeenlinnaan. Kiertotalouspuiston toiminta sijoittuu Hämeenlinnan Tuulokseen, noin 35 hehtaarin laajuiselle alueelle
hankevastaavan omistamalle kiinteistölle. Kiertotalouspuistoon suunniteltuja toimintoja ovat:
 maa-aineksen otto, murskaus ja varastointi
 turpeen otto ja mullan valmistus
 maankaatopaikka ja lumenkaatopaikka
 pilaantumattomien maa-ainesten käsittely (seulonta, lajittelu, sekoitus, murskaus,
hyötykäyttö rakenteissa ja varastointi)
 jätteiden vastaanotto, käsittely ja loppusijoitus
 puuterminaalitoiminta (sis. puun ja kantojen varastoinnin sekä käsittelyn)
Suunnitellun kiertotalouspuiston toimintoihin kuuluvat siis erilaisten jätteiden vastaanotto,
käsittely ja loppusijoitus sekä turpeen ja maa-ainesten otto sekä käsittely. Kiertotalouspuiston
alueelle vastaanotettavia materiaaleja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös alueen
rakenteissa. Hankealueelle suunnitellaan myös lumen- ja maankaatopaikka sekä puuterminaalitoimintaa. Kiertotalouspuiston alueelle rakennetaan jätteiden käsittelytoimintojen ja alueiden lisäksi myös tarvittavat vesienkäsittelyyn liittyvät rakenteet ja muu infra, kuten tiet.
Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioitavana hankkeena on Paadenkolu Oy:n kiertotalouspuiston ja sen toimintojen sijoittuminen Tuulokseen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) tarkastellaan hankkeen toteuttamisen ja YVA-lain mukaisen hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutuksia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki, 252/2017) ja asetuksen (YVA-asetus, 277/2017) mukaisesti YVA-menettelyssä. Tässä hankkeessa YVA-menettelyä sovelletaan YVA-lain 3 §:n 1 momentin ja liitteen 1
perusteella:
11) Jätehuolto
a) vaarallisen jätteen käsittelylaitokset, joihin vaarallista jätettä otetaan poltettavaksi, käsiteltäväksi fysikaalis-kemiallisesti tai sijoitettavaksi kaatopaikalle, sekä sellaiset biologiset käsittelylaitokset, jotka on mitoitettu vähintään 5 000 tonnin vuotuiselle vaarallisen
jätteen määrälle;
b) muiden jätteiden kuin vaarallisen jätteen polttolaitokset tai fysikaalis-kemialliset käsittelylaitokset, joiden mitoitus on enemmän kuin 100 tonnia jätettä vuorokaudessa, sekä
biologiset käsittelylaitokset, jotka on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle;
d) muiden kuin a tai c alakohdassa tarkoitettujen jätteiden kaatopaikat, jotka on mitoitettu vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle.
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Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on paitsi edistää ympäristövaikutusten arviointia
ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa, myös lisätä
kaikkien tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia. Hankkeen vaikutusten arviointi YVAlain mukaisesti on myös edellytys sille, että sille voidaan myöntää ympäristölupa.
Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on ympäristövaikutusten
arvioinnin työohjelma, jossa on esitetty tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista, kuvaus
ympäristön nykytilasta, ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja niiden selvittämisestä
sekä suunnitelma arviointimenettelyn järjestämisestä. Varsinainen ympäristövaikutusten
arviointi tehdään arviointivaiheessa ja arvioinnin tulokset kootaan arvioinnin yhteydessä
laadittavaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (YVA-selostus). YVA-selostus
laaditaan YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon mukaisesti. YVAmenettelyä on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdissa 4 ja 5.

1.1 HANKKEEN VAIHTOEHDOT
Kiertotalouspuiston ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahden toteutusvaihtoehdon (vaihtoehdot VE1–VE2) lisäksi hankkeen toteuttamatta jättämisen (vaihtoehto VE0)
ympäristövaikutuksia. Vaihtoehtojen lyhyet kuvaukset on esitetty seuraavassa ja kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdassa 2.7.
VE0 – Kiertotalouspuistoa ei toteuteta hankealueelle Tuulokseen
Hankealueelle ei sijoiteta kiertotalouspuistoa tai muita toimintoja ja hankealue säilyy nykyisellään
metsätalouden käytössä. Hankealueen viereisellä kiinteistöllä olevaa kallion otto- ja murskaustoimintaa sekä mm. asfaltin, uusio- ja kierrätysasfaltin valmistusta, ylijäämälouheen ja -maan varastointia sekä näiden materiaalien jalostamista jatketaan voimassa olevien lupien mukaisesti.
VE1 –Hankealueelle Tuulokseen sijoitetaan kiviaineksen ottoa ja pilaantumattomien maaainesten vastaanottoa
Hankealueelle sijoitetaan kalliokiviainesten ottoa ja jalostamista enimmillään 100 000 m3 vuodessa
sekä pilaantumattomien ylijäämämaiden käsittelyä ja loppusijoitusta. Loppusijoitettavan maa-aineksen määrä on alle 50 000 tonnia vuodessa.
VE2 – Kiertotalouspuisto toteutetaan hankealueelle Tuulokseen
Hankealueelle rakennetaan suunnitelmien mukainen kiertotalouspuisto, jonka toimintoihin kuuluvat jätteiden ja muiden materiaalien käsittely, hyötykäyttö ja loppusijoitus. Vastaanotettavien jätteiden ja muiden kiertotalousmateriaalien määrä on vuosittain enimmillään 250 000 tonnia. Lisäksi
alueelle sijoittuu suunnitelmien mukaista maa- ja kiviainesten ottoa enimmillään 150 000 m3 vuodessa, maa- ja kiviainesten murskausta ja varastointitoimintaa, pilaantumattomien maa-ainesten
läjitysalue, lumenkaatopaikka sekä puuterminaali. Loppusijoitettavan pilaantumattoman maa-aineksen määrä on enimmillään 100 000 tonnia vuodessa.
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1.2 YHTEYSTIEDOT

Hankkeesta vastaava
Paadenkolu Oy
Hämeentie 1 L 1
13200 HÄMEENLINNA
Yhteyshenkilö
Jarno Kattelus
puh. 050 030 3567
kattelus@arwo.fi
Yhteysviranomainen
Hämeen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus (ELY-keskus)
PL 29
15141 LAHTI
Yhteyshenkilö
Kirsi Lehtinen
puh. 0295 025 202
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
YVA-konsultti
Envineer Oy
Ylistönmäentie 31
40500 JYVÄSKYLÄ

Yhteyshenkilö
Janne Huttunen
puh. 050 5700 014
etunimi.sukunimi@envineer.fi
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1.3 ARVIOINTIOHJELMAN LAATIJAT
YVA-ohjelman laatimiseen osallistuneet henkilöt ja heidän pätevyytensä sekä hankkeesta vastaavan Paadenkolu Oy:n, että arviointiohjelman laatimisesta vastanneen YVA-konsultin Envineer Oy:n osalta on esitetty seuraavassa.
Henkilö
Paadenkolu Oy
Jarno Kattelus
Envineer Oy
Janne Huttunen

Pätevyys
Paadenkolu Oy, hallituksen puheenjohtaja.
Projektipäällikkö, ympäristönsuojelutekniikan insinööri
(AMK).
Toiminut asiantuntijana ja projektipäällikkönä jätehuollon,
teollisuuden ympäristöhankkeiden, kaivos- ja kiviaineshankkeiden suunnittelu- ja ympäristöselvityksissä, YVA- ja lupahankkeissa. Vahva kokemus viranomaisyhteistyöstä ja ympäristö- ja aluesuunnitteluun liittyvistä hankkeista.

Petra Husso

Ympäristösuunnittelija, ympäristötekniikan insinööri (AMK)
Toimii ympäristökonsultoinnin tehtävissä, mm. YVA-hankkeissa, ympäristölupahakemusten laatimisessa, muissa ympäristöselvityksissä sekä näytteenotto- ja maastotöissä.

Janne Nuutinen

Asiantuntija, ympäristöteknologian insinööri (AMK)
Yli 15 vuoden kokemus ympäristöalan työtehtävistä. Toiminut mm. ryhmäpäällikön, projektipäällikön sekä ulkoilmanlaadun asiantuntijan tehtävissä YVA-hankkeissa. Pitkäaikainen kokemus myös työilma-, ilmanlaatu- ja melumittauksista, päästökartoituksista ja leviämislaskelmista.

Heli Uimarihuhta

Projektikoordinaattori, ympäristötekniikan DI
Yli 13 vuoden kokemus ympäristöalan työtehtävistä. Toiminut asiantuntijan ja projektipäällikön tehtävissä mm. YVAhankkeissa, ympäristölupahakemusten laatimisessa, perustilaselvityksissä sekä muissa ympäristöselvityksissä. Kokemusta erityisesti kaivosteollisuuden ja jätehuollon projekteista.

Tuomas Väyrynen

Asiantuntija, agrologi (AMK), luontokartoittaja (EAT)
Toiminut noin 15 vuoden ajan ympäristöalan tehtävissä.
Laaja-alainen kokemus hankkeiden luontoselvityksistä ja
luontovaikutusten arvioinneista, erityisesti linnustolaskennoista sekä linnustoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnista
ja Natura-arvioinneista. Lisäksi kokenut kasvillisuus- ja luontotyyppien sekä muiden eliöryhmien kartoittaja.
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2

HANKKEEN KUVAUS JA VAIHTOEHDOT

2.1 SIJAINTI JA MAANKÄYTTÖ
Suunniteltu kiertotalouspuiston hankealue sijaitsee Hämeenlinnassa, noin 3 km etäisyydellä
Tuuloksen taajamasta (Kuva 1). Kohdekiinteistö (109-595-2-8) sijaitsee tien 53 (Padasjoentie)
pohjoispuolella ja Tuuloksen läpi kulkevan tien 12 (Tampereen valtatie) itäpuolella. Kohdekiinteistön kokonaispinta-ala on 35 ha, joka tulee pitkällä aikavälillä olemaan kokonaisuudessaan
kiertotaloustoimintojen aluetta.

Kuva 1. Hankealueen sijainti Hämeenlinnan Tuuloksessa.

Hankealueen viereisellä kiinteistöllä (109-595-2-1) sijaitsee Maanrakennus Alenius Oy:n kallion otto- ja murskaustoimintaa, jolla on Tuuloksen kunnan (18.12.2008) myöntämä lainvoimainen maa-ainesten ottolupa. Maa-aineslupa on voimassa 31.1.2029 asti. Toiminnalle on lisäksi myönnetty toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Toimintaan kuuluvat kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus tie- ja maarakentamiseen, asfaltin ja uusioasfaltin valmistus, kierrätysasfaltin, ylijäämälouheen ja -maan varastointi sekä edellä mainittujen kierrätysmateriaalien (rakennuskohteiden ylijäämämaiden ja -louheiden sekä puretun asfaltin kappaleet) jalostaminen esim. murskaamalla. Alueella louhitaan kiviaineksia keskimäärin 90 000 m3ktr vuodessa ja tuotetaan asfalttimassoja keskimäärin 40 000 t/a. Kierrätysmateriaaleja varastoidaan
ja jalostetaan alueella yhteensä alle 10 000 t/a.
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Aleniuksen hankealueella louhintaa ja murskausta suoritetaan 1.9.–31.5. sekä asfaltin valmistusta 1.4–30.11. välisenä aikana. Tuotteiden kuljetuksia on markkinoiden mukaan ympärivuotisesti, toimintaa alueella on arkisin klo 7.00–22.00. Murskauslaitos ja asfalttiasema tuodaan
alueelle jokaista toimintakertaa varten ja viedään pois kunkin urakan päätyttyä. Asfalttiaseman toiminta käsittää asfalttimassojen valmistuksen kuumennetusta kiviaineksesta, bitumisesta sideaineesta ja täytejauheesta (kalkkifilleri/lentotuhka). Lisäksi RC-massojen valmistukseen käytetään murskattua asfalttirouhetta. Raaka-aineet, puretut asfaltin kappaleet ja murskattu asfalttirouhe varastoidaan alueelle.

2.2 RAKENTAMINEN JA RAKENTEET
Hankealuetta rakennetaan vaiheittain tarpeiden mukaan. Ennen kenttä- ja loppusijoitusalueiden rakentamista alueelta poistetaan puusto ja tasataan alueet suunnitelmien mukaisesti.
Alueen esirakentaminen vastaa normaalia maanrakentamista. Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 alustavat layout -piirustukset on esitetty seuraavissa kuvissa (Kuva 2, Kuva 3).

Kuva 2. Vaihtoehdon VE1 (kiviaineksen otto, maa-ainesten vastaanotto) alustava layout -piirustus.
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Kuva 3. Vaihtoehdon VE2 (kiertotalouspuisto) alustava layout -piirustus.

2.2.1 Käsittelyalueet
Vaihtoehdossa VE1 hankealueelle rakennetaan vaiheittain käsittelyalueita mullan valmistusta
ja maa-ainesten varastointia sekä kiviainesten käsittelyä ja varastointia varten. Rakennettavien käsittelyalueiden I-VII alustava sijainti on esitetty edellä (Kuva 2)
Vaihtoehdossa VE2 kiertotalouspuiston alueelle rakennetaan vesitiiviitä, asfaltoituja käsittelyalueita jätteiden varastointi- ja käsittelyalueiksi. Käsittelyalueita rakennetaan vaiheittain kulloistenkin tarpeiden mukaan. Käsittelyalueet I–VII (Kuva 3) tasataan ja osin pengerretään kierrätysmateriaalien käsittely- ja varastointialueiksi, lisäksi alueille sijoitetaan myös materiaalien
vastaanottoon liittyvät rakenteet, kuten vaaka. Käsittelyalueille sijoitetaan jätteiden käsittelylaitteita, kuten seuloja ja murskia. Käsittelyalueiden rakenteissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan pysyviä jätemateriaaleja, maa-aineksia sekä tuhkaa ja betoni-, tiili- tai asfalttijätettä.

2.2.2 Loppusijoitusalueet
Vaihtoehdossa VE2 kiertotalouspuiston alueelle rakennetaan kaksi hyödyntämiskelvottomien
jätteiden loppusijoitusaluetta (pinta-ala yhteensä n. 17 ha, alueet A-D; Kuva 3). Loppusijoitusalueiden yhteenlaskettu täyttötilavuus on enintään 1,0 miljoona m3. Alueiden täyttösuunnitelmat tarkentuvat selostusvaiheessa suunnittelun edetessä. Toinen loppusijoitusalueista
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rakennetaan tavanomaisen jätteen kaatopaikaksi ja toinen vaarallisen jätteen kaatopaikaksi.
Loppusijoitusalueita rakennetaan vaiheittain, jotta mm. muodostuvien suotovesien määrä on
mahdollisimman vähäinen. Loppusijoitusalueita voidaan käyttää myös käsittelykenttinä, jolloin alueilla käsitellään jätteitä vastaavasti kuin muilla kiertotalouspuiston käsittelyalueilla.
Kaatopaikat rakennetaan valtioneuvoston kaatopaikoista antaman asetuksen (kaatopaikkaasetus, 331/2013) mukaisin rakentein. Kaatopaikka-asetuksessa on annettu vaatimukset kaatopaikoille ja niiden sijainnille, minkä lisäksi asetuksessa on säädetty kaatopaikkavesien hallinnasta ja käsittelystä, kaatopaikkojen pohja- ja pintarakenteista sekä kaatopaikkakaasun hallinnasta. Vaatimukset on esitetty seuraavassa.
Sekä vaihtoehdossa VE1 että VE2 hankealueelle vastaanotetaan ja loppusijoitetaan pilaantumattomia maa-aineksia maa-ainesten läjitysalueelle, jonka pinta-ala on noin 5,8 ha. Maa-ainesteen läjitysalueen sijainti on esitetty layout -piirustuksissa edellä.
Pohjarakenteet
Kaatopaikka-asetuksen mukaisesti kaatopaikan maaperän on oltava kantava ja sen on täytettävä asetuksessa määritellyt tiiveysvaatimukset vedenläpäisevyyden ja paksuuden osalta siten, että niiden yhdistetty vaikutus vastaa vaarallisen jätteen kaatopaikalla vähintään veden
kyllästämän maan vedenläpäisevyyden k-arvoa on ≤1 x 10-9 m/s ja paksuutta ≥5 m. Tavanomaisen jätteen kaatopaikalla vedenläpäisevyyden k-arvon on oltava ≤1 x 10-9 m/s ja paksuuden ≥1 m.
Jos kaatopaikan maaperän tiiveys ei luonnostaan vastaa edellä esitettyjä vaatimuksia, on
tiiveyttä parannettava rakennetulla tiivistyskerroksella, jotta saavutetaan vastaava suojataso.
Rakennettavan tiivistyskerroksen paksuuden on oltava tavanomaisen jätteen kaatopaikalla
vähintään 0,5 m ja vaarallisen jätteen kaatopaikalla vähintään 1,0 m. Tiivistyskerroksen materiaalina voidaan käyttää esim. luonnonsavea tai moreenibentoniittia.
Tiivistyskerroksen päälle sekä tavanomaisen että vaarallisen jätteen kaatopaikalle on asennettava kaatopaikan tiivistämiseen tarkoitettu keinotekoinen eriste (esim. HDPE-kalvo) ja sen
päälle kuivatuskerros, jonka paksuuden on oltava vähintään 0,5 m. Kuivatuskerroksen materiaaleina voidaan hyödyntää tarkoitukseen soveltuvia hyödyntämiskelpoisia materiaaleja. Kuivatuskerroksen päälle voidaan tarvittaessa rakentaa liikennöintikerros.
Pohjarakennekerroksia voidaan vastaavan suojaustason ja toiminnallisuuden rajoissa vaihtaa
muihin soveltuviin materiaaleihin.
Pintarakenteet
Kaatopaikan saavutettua lopullisen täyttökorkeutensa, rakennetaan sen päälle kaatopaikkaasetuksen mukaiset pintarakenteet. Pintarakenteet muodostuvat tavanomaisen jätteen kaatopaikalla tarvittaessa rakennettavasta kaasunkeräyskerroksesta, tiivistyskerroksesta (paksuus ≥0,5 m), kuivatuskerroksesta (paksuus ≥0,5 m) ja pintakerroksesta (paksuus ≥1,0 m). Vaarallisen jätteen kaatopaikalla pintakerrokset muodostuvat vastaavasti alhaalta ylöspäin
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kaasunkeräyskerroksesta, keinotekoisesta eristeestä, tiivistyskerroksesta (paksuus ≥0,5 m),
kuivatuskerroksesta (paksuus ≥0,5 m) ja pintakerroksesta (paksuus ≥1,0 m).
Pintarakennekerroksia voidaan vastaavan suojaustason ja toiminnallisuuden rajoissa vaihtaa
muihin soveltuviin materiaaleihin.
Kaatopaikkaa suljetaan sen täytön mukaisesti vaiheittain. Tällä vähennetään kaatopaikalla
muodostuvien suotovesien määrää, sillä pintarakenteiden päälle satavat vedet eivät ole likaantuneita ja ne voidaan johtaa ympärysojiin ja edelleen ympäristön ojiin.

2.2.3 Vesienkäsittely
Käsittelykenttien ja loppusijoitusalueiden rakentamisen yhteydessä alueille rakennetaan vesien johtamiseen liittyvät rakenteet (ojat, putkilinjat). Käyttöönottamattomilta käsittelyalueilta muodostuvat hulevedet johdetaan suoraan purkuojaan. Vaihtoehdossa VE1 käytössä olevien alueiden vedet johdetaan tasausaltaan ja tarvittaessa hiekkasuodatuksen kautta purkuojaan. Vaihtoehdossa VE2 käytössä olevilta käsittelyalueilta sekä loppusijoitusalueilta hulevedet johdetaan viemäröinnillä sekä ojien avulla tasausaltaisiin, joissa vedet käsitellään joko
kemiallisesti tai suodatukseen perustuvalla menetelmällä ja johdetaan edelleen purkuojaan.
Toiminnan aikaista vesien käsittelyä ja johtamista on kuvattu jäljempänä kohdassa 2.3.6.

2.2.4 Muu infra ja rakennukset
Liikennöinti hankealueelle järjestetään Mustajärventien kautta. Lisäksi hankealueelle rakennetaan tarvittavat alueen sisäiset tiet, joiden kautta kuljetaan mm. eri käsittely- ja loppusijoitusalueille. Hankealueen tiealueiden rakentamisessa hyödynnetään alueelta saatavia maa- ja
kiviaineksia sekä hyötykäyttömateriaaleja. Vaihtoehdossa VE2 kiertotalouspuiston tiet asfaltoidaan. Alue valaistaan ja alueelle voidaan tarvittaessa rakentaa aitoja, halleja, katoksia tai
muita tarvittavia rakennelmia.

2.3 TOIMINTA
Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 hankealueen toimintoihin kuuluvat maa-ainesten otto, mullanvalmistus, maa-ainesten käsittely, pilaantumattomien ylijäämämaiden käsittely ja loppusijoitus.
Vaihtoehdossa VE2 kiertotalouspuiston toimintaan kuuluu lisäksi jätteenkäsittelyyn perustuvaa kierrätystoimintaa sekä hyötykäyttöön soveltumattomien jätteiden loppusijoittamista.
Vaihtoehdon VE2 mukainen kiertotalouspuiston toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti yritystoiminnan jätejakeille.

2.3.1 Vastaanotettavat jätemateriaalit (VE2)
Kiertotalouspuiston alueelle vastaanotetaan vaihtoehdossa VE2 materiaaleja pääasiassa Hämeenlinnasta sekä sen lähialueilta. Puisto palvelee lähtökohtaisesti noin 150 km säteellä olevia toimijoita. Vastaanotettavien jätemateriaalien määrä on 250 000 t/a. Eri jakeiden vuosittaiset määrät voivat vaihdella huomattavasti mm. purkukohteiden sekä pilaantuneen maan
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kunnostusurakoiden perusteella. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 1) esitetyt määrät ovat
ohjeellisia ja jätelajikohtaisen vaihtelun merkitys arvioidaan hankkeen selostusvaiheessa.
Taulukko 1. Arvio kiertotalouspuistossa käsiteltävistä materiaaleista ja niiden määristä.

Materiaali
Pilaantuneet maa-ainekset
Rakennus- ja purkujäte (mm. betoni, asfaltti, tiili ja villat)
Teollisuusjätteet (mm. tuhkat, kuonat, kalkit ja leijupetihiekat)
Yhteensä

VE2 (t/a)
70 000
100 000
80 000
250 000

Pilaantuneet maat ovat maa-aineksia, joissa on kohonneita haitta-aineiden pitoisuuksia. Pilaantuneita maa-aineksia muodostuu pilaantuneen maan kunnostuskohteissa, joissa pilaantuneet maat poistetaan ja korvataan pilaantumattomilla maa-aineksilla. Riippuen haitta-aineiden pitoisuuksista, pilaantuneet maat luokitellaan pysyviksi, tavanomaisiksi tai vaarallisiksi jätteiksi. Pilaantuneita maita käsitellään kiertotalouspuistossa mm. mekaanisesti (seulonta, lajittelu, murskaus) sekä niiden ominaisuuksista riippuen esim. stabiloimalla, huokosilmakäsittelyllä tai termisellä käsittelyllä. Tarvittavan käsittelyn jälkeen pilaantuneet maat toimitetaan
joko hyötykäyttöön tai mikäli ne eivät käsittelynkään jälkeen ole hyötykäytettävissä, sijoitetaan ne loppusijoitusalueelle.
Rakennus- ja purkujätteet ovat rakennusten ja muiden rakenteiden purkamisessa muodostuvia jätteitä. Jätteet voivat olla tiiltä, laattoja ja keramiikkaa, puuta, lasia, muovia, maa- ja kiviaineksia, eristysaineita ja muita rakennusaineita. Rakennus- ja purkujätteet ovat kiinteitä jätteitä ja niiden laadusta ja ominaisuuksista riippuen ne luokitellaan pysyviksi, tavanomaisiksi
tai vaarallisiksi jätteiksi.
Teollisuusjätteitä muodostuu eri teollisuuden alojen prosesseissa ja niiden laadusta ja ominaisuuksista riippuen jätteet luokitellaan pysyviksi, tavanomaisiksi tai vaarallisiksi jätteiksi. Teollisuusjätteitä ovat esim. sakat, suodatuskakut, prosessien sivutuotteet, jätevesien käsittelyssä muodostuvat jätteet, rejektit ja tuote-erät, joita ei voida toimittaa asiakkaille. Olomuodoltaan jätteet voivat olla lietemäisiä, kiinteitä tai pölyäviä.
Ylijäämäkalkkeja syntyy erilaisissa teollisuuden prosesseissa, esimerkiksi sellunvalmistuksen
sivutuotteena. Nämä materiaalit ovat hyödyntämiskelpoisia esim. maanparannusaineena ja
viherrakennuksen materiaaleissa. Niitä voidaan hyödyntää esim. alueella valmistettavien multatuotteiden osana tai varastoinnin jälkeen materiaaleja voidaan toimittaa suurempia määriä
muualle hyötykäyttöön.
Polttoprosessien tuhkia, kuonia ja arina- ja leijupetihiekkoja syntyy voimalaitoksissa, jätteenpoltossa ja muissa termisissä polttoprosesseissa. Usein tuhkilla ja kuonilla on kiinteytyvä ominaisuus, jolloin jätteen olomuoto muuttuu lohkareiseksi. Tuhkien ja kuonien käsittelyyn vaikuttavat erityisesti niiden metallipitoisuudet ja liukoisuudet. Kuonien mukana voi olla kiinteää
metallia ja mineraalista ainetta.
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2.3.2 Maa-ainesten otto ja läjitys, lumenkaatopaikka
Hankealueelta kaivetaan ja louhitaan maa- ja kiviainesta ottoalueelta (ks. edellä layout -piirustukset Kuva 2 ja Kuva 3). Maa-aineksia hyödynnetään kiertotalouspuiston rakenteissa. Pääosa otettavista maa-aineksista myydään kiertotalouspuiston ulkopuolelle maarakentamisessa
käytettäväksi. Vaihtoehdossa VE1 alueelta otettavan kalliokiviaineksen ottomäärä on enintään 100 000 m3/a (n. 200 000 t/a). Vaihtoehdossa VE2 hankealueelta louhittavan maa-aineksen määrä on enintään 150 000 m3/a (keskimäärin 80 000 t/a, enintään 300 000 t/a).
Lisäksi vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 suunnitellun maa-ainesten läjitysalueen (5,8 ha, Kuva 2 ja
Kuva 3) kohdalta kaivetaan turvetta mullan valmistukseen, jonka jälkeen kyseinen alue jää
läjitystarkoitukseen. Mikäli turpeen hyötykäyttötoiminta ei käynnisty, voidaan turve läjittää ja
varastoida läjitysalueen viereen suoalueelle. Hyödyntämiskelpoisen turpeen määrä on arviolta enintään 100 000 m3. Alueelle vastaanotetaan lisäksi pilaantumattomia maa-aineksia,
joita käsitellään erilaisilla menetelmillä, toimitetaan hyötykäyttöön ja hyödynnetään alueella.
Mikäli maa-aineksille ei ole osoittaa hyötykäyttökohteita, loppusijoitetaan ne maa-ainesten
läjitysalueelle. Alueelle varatun pilaantumattomien maa-ainesten kokonaisläjitystilavuus on
noin 900 000 m3. Vaihtoehdossa VE1 loppusijoitettavien pilaantumattomien maa-ainesten
määrä on alle 50 000 t/a ja vaihtoehdossa VE2 alle 100 000 t/a.
Hankealueelta otettavia ja vastaanotettavia maa-aineksia käsitellään alueella mm. seulomalla,
lajittelemalla ja murskaamalla. Kuvaukset käsittelytoiminnoista on esitetty kohdassa 2.3.3.

2.3.3 Materiaalien vastaanotto ja käsittely
Hankealueella käsitellään ja kierrätetään erityyppisiä materiaaleja ja jätejakeita. Materiaalit
pyritään ensisijaisesti ohjaamaan hyötykäyttöön. Lisäksi alueella varastoidaan materiaaleja ja
jätejakeita ennen niiden käsittelyä tai hyödyntämistä. Jätejakeiden käsittelyyn käytettäviä menetelmiä ovat mm. seulonta, lajittelu, sekoitus, murskaus ja varastointi. Hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet loppusijoitetaan läjitysalueille (maa-ainesten läjitysalue, tavanomaisen
ja vaarallisen jätteen loppusijoitusalueet). Seuraavassa on kuvattu alueelle vastaanotettavien
jätemateriaalien, pilaantumattomien maa-ainesten sekä alueelta otettavien maa-ainesten käsittelymenetelmiä vaihtoehdoissa VE1 ja VE2.
Vastaanotto ja punnitus (VE1, VE2)
Alueelle saapuvat kuormat vastaanotetaan vaaka-asemalla. Vaaka-asemalla kuormat punnitaan, kirjataan ja kuormien sisältö tarkastetaan. Saapuvat kuormat ohjataan kuorman tarkastuksen ja kirjaamisten jälkeen vastaanottopaikalle. Myös kaikki alueelta pois lähtevät kuormat
punnitaan ja niistä kirjataan ylös vastaavat tiedot kuin vastaanotettavista kuormista.
Jätejakeiden siirtoasiakirjoissa noudatetaan jätelain (646/2014) 121 §:ää. Jätteen haltijan on
laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivolietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteestä ja pilaantuneesta maa-aineksesta, joka
siirretään ja luovutetaan vastaanottajalle. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan
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kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta
ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta.
Vaihtoehdossa VE2 kiertotalouspuiston alueelle vastaanotettavista jätteistä pyydetään tiedot
jo ennen jätejakeiden vastaanottoa, jotta voidaan selvittää jätteiden vastaanoton mahdollisuudet sekä mahdolliset käsittely tarpeet. Mikäli jätteet loppusijoitetaan alueelle, niiden kaatopaikka- tai hyötykäyttökelpoisuus tutkitaan tarvittaessa. Vastaanotettavasta jätteestä tulee
olla selvillä:
 jätteen haltija
 jätteen alkuperä ja kuvaus prosessista, jossa jäte syntyy
 jätteen kuvaus ja koostumus
 jätteen määrä
 jätteen testaus ja näytteenotto
 jätteen luokittelu
 jätteen kierrätysmahdollisuudet
Varastointi (VE1, VE2)
Jätejakeita ja muita materiaaleja, kuten alueelta otettavia maa-aineksia, voidaan varastoida
ennen niiden käsittelyä tai toimittamista hyötykäyttöön tai loppusijoitukseen. Jätejakeiden
varastoinnissa otetaan huomioon jätteen ominaisuudet (esim. pölyäminen), ja varastointi järjestetään ominaisuuksille sopivassa kasassa, aumassa, hallissa tai pienempiä eriä tarpeen tullen väliaikaisesti esimerkiksi konteissa tai säiliöissä. Varastointikasat ja -aumat peitetään tarvittaessa, jolloin estetään kasojen pölyäminen. Peittämistarve arvioidaan jätejakeiden ominaisuudet huomioiden.
Seulonta (VE1, VE2)
Seulonnan avulla poistetaan käsiteltävästä materiaalista (esim. maa-aines tai rakennus- ja purkujäte) liian suuret kappaleet tai materiaalit, jotka voivat estää jätteen hyötykäytön tai loppusijoittamisen. Maa-aineksen seasta poistettavat suuret kappaleet voivat olla esim. suuria kiviä,
joita ei sijoiteta kaatopaikalle, lisäksi joukosta voidaan poistaa jätejakeita (esim. rakennusjätettä, muovia, rautoja), jotka muuten estäisivät maa-aineksen hyötykäytön esim. maarakentamisessa. Seulontaa käytetään myös alueelta otettavien maa-ainesten käsittelymenetelmänä.
Suurten erien (esim. maa-aines) seulontaan voidaan käyttää esimerkiksi siirrettävää seulontalaitteistoa. Materiaali syötetään seulalle pyöräkuormaajalla tai kaivinkoneella. Pienempien
erien seulonnassa voidaan käyttää myös seulakauhaa, joka voidaan yhdistää esim. pyöräkuormaajaan.
Seulotut materiaalit toimitetaan mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttöön. Esimerkiksi maaainekset toimitetaan maarakentamiseen, puujäte ja muovit energiantuotantoon, ja metallit
kierrätykseen. Hyötykäyttöön soveltumattomat jätejakeet loppusijoitetaan kaatopaikkakelpoisuuden mukaisesti, pilaantumattomat maa-ainekset maa-ainesten läjitysalueelle (VE1,
VE2) ja muut loppusijoitettavat jätteet alueelle rakennettavalle loppusijoitusalueelle (VE2).
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Lajittelu (VE1, VE2)
Lajittelussa erotetaan erityyppiset jätejakeet toisistaan esimerkiksi hyötykäyttöä varten. Lajittelua tehdään silmämääräisesti erottelemalla, esim. rakennus- ja purkujätteen joukosta voidaan poistaa muita jätejakeita kuten muovia, metalleja tai puuta. Lajittelua käytetään myös
pilaantumattomien maa-ainesten sekä alueelta otettavien maa-ainesten käsittelyssä. Lajittelutyö tehdään koneellisesti esim. kaivinkoneella.
Sekoitus (VE1, VE2)
Sekoituksen avulla valmistetaan haluttua tuotetta tai parannetaan materiaalien laatua. Esimerkiksi mullanvalmistuksessa sekoitetaan turvetta, kalkkia, kompostia, hiekkaa ja muita
mahdollisia aineita. Sekoitus tapahtuu varsinaisella käsittelylaitteistolla tai esimerkiksi kaivinkoneen avulla. Käsittelylaitteisto voi olla joko kiinteä tai siirrettävä (mobiili).
Murskaus (VE1, VE2)
Murskausta käytetään ottoalueelta louhittujen kiviainesten murskaukseen. Lisäksi murskausta käytetään tarvittaessa erilaisten rakennus- ja purkujätteiden (betoni, tiili, asfaltti) sekä
muiden jätteiden, kuten käytöstä poistettujen renkaiden koon pienentämiseen materiaalien
hyödyntämistä tai loppusijoitusta varten. Murskauksessa käytetään erillistä, alueelle tuotavaa
ja siirrettävää murskausyksikköä. Materiaalin siirto murskaimeen tehdään esim. pyöräkuormaajalla tai kaivinkoneella. Murskattavan materiaalin raekokoa pienennetään murskainten ja
seulojen avulla vaiheittain haluttuun raekokoon. Murskauslaitoksen kokoonpano määräytyy
käsiteltävän materiaalin ominaisuuksien, tuotettavan lajitteen ja käytettävissä olevan kaluston mukaan. Laitteiston tuotantokapasiteetti on noin 2 500-5 000 tonnia/vrk.
Kiinteytys ja stabilointi (VE2)
Kiinteytyksessä ja stabiloinnissa käsiteltävän materiaalin joukkoon lisätään side- ja lisäaineita,
joiden avulla käsiteltävä materiaali kiinteytetään ja samalla vähennetään materiaalin sisältämien haitta-aineiden liukoisuutta ja vedenläpäisevyyttä. Stabiloimalla käsiteltyä materiaalia
voidaan sen laadusta ja ominaisuuksista riippuen hyödyntää rakenteissa tai tarvittaessa sijoittaa kaatopaikalle. Stabilointia voidaan käyttää mm. tuhkien, pilaantuneiden maiden sekä teollisuusjätteiden käsittelymenetelmänä.
Stabiloinnin soveltuvuus selvitetään laboratoriossa tehtävillä kokeilla ennen käsittelyn aloittamista. Laboratoriokokeilla selvitetään mm. tarvittavien sideaineiden laatu ja määrä. Valittaviin
sideaineisiin ja niiden määriin vaikuttavat käsiteltävän materiaalin lisäksi stabiloidun materiaalin loppukäyttö ja sen vaatimukset.
Huokosilmakäsittely (VE2)
Huokosilmakäsittelyä käytetään haihtuvia aineita (VOC-yhdisteet, bensiini, liuottimet) sisältävien materiaalien, erityisesti pilaantuneiden maiden, käsittelyyn. Huokosilmakäsittely toteutetaan käsittelykentällä peitetyissä aumoissa tai tarvittaessa hallissa. Käsiteltävästä materiaalista imetään ilmaa, johon materiaalin sisältämät haihtuvat aineet kertyvät. Kerätty ilma
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johdetaan kaasunkäsittelyyn, joka voidaan toteuttaa esim. aktiivihiilikäsittelynä tai haitta-aineet voidaan polttaa erillisessä polttoyksikössä.
Huokosilmakäsittelyn jälkeen käsitelty materiaali toimitetaan mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttöön tai loppusijoitetaan kaatopaikalle.
Terminen käsittely (VE2)
Terminen käsittely toteutetaan siirrettävällä käsittelylaitteistolla, joka sijoitetaan käsittelykentälle. Termisesti käsitellään orgaanisia haitta-aineita sisältäviä jätteitä, kuten pilaantuneita
maa-aineksia. Käsiteltävä materiaali syötetään prosessiin, jossa materiaalin sisältämät haittaaineet haihdutetaan kuumentamisen avulla ja käsitellään jälkipolttimella. Käsitelty materiaali
toimitetaan käsittelyn jälkeen hyötykäyttöön. Mikäli käsiteltävä materiaali sisältää myös
muita kuin orgaanisia haitta-aineita, voidaan se termisen käsittelyn jälkeen käsitellä esimerkiksi stabiloimalla tai tarvittaessa loppusijoittaa.
Loppusijoitus (VE2)
Loppusijoituksella tarkoitetaan jätteiden sijoittamista kaatopaikalle. Kiertotalouspuiston alueelle rakennettavalle kaatopaikalle sijoitetaan vain ne jätejakeet, joille ei ole osoittaa hyötykäyttökohdetta tai joita ei voida hyötykäyttää niiden sisältämien haitta-aineiden vuoksi. Kaatopaikkatilavuutta alueelle muodostuu kiviaineksen ottotoiminnan edistymisen mukaan,
enimmillään 1,0 miljoonaa m3. Kiertotalouspuiston alueelle rakennetaan vaiheittain kaksi erillistä kaatopaikkaa, toinen tavanomaisten ja pysyvien jätteiden ja toinen vaarallisten jätteiden
loppusijoittamista varten. Arvion mukaan käsiteltävistä jätteistä loppusijoitukseen sijoitetaan
enimmillään 20 % vastaanotettavista jätemateriaaleista eli noin 50 000 t/a. Näistä vaaralliseksi
jätteeksi luokiteltuja on noin 50 % ja tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltuja 50 %. Ennen jätteiden loppusijoittamista selvitetään niiden kaatopaikkakelpoisuus kaatopaikka-asetuksen vaatimusten mukaisesti. Kaatopaikalle sijoitetaan vain kaatopaikalle määritellyt kaatopaikkakelpoisuuskriteerit täyttäviä jätteitä.
Loppusijoitusalueella kuormat tyhjennetään kulloinkin käytössä olevalle täyttöalueelle. Loppusijoitettavia jätteitä tiivistetään tarvittaessa koneellisesti ja erityisesti mahdollisesti pölyävät ja hajua aiheuttavat jätteet esipeitetään haittojen ehkäisemiseksi.

2.3.4 Materiaalien hyötykäyttö
Hankealueelle vastaanotettavia epäorgaanisia tiivistyskelpoisia materiaaleja hyödynnetään
hankealueen kenttä- tai pohjarakenteissa. Vaihtoehdossa VE2 hyödynnettäviä hankealueelle
vastaanotettavia materiaaleja ovat mm. betonimurske, tuhkat ja kuonat, tiili- ja asfalttimurskeet, kalkit ja renkaat. Hankealueelta louhittuja tai kaivettuja kivi- ja maa-aineksia, kuten kalliota ja moreenia, voidaan hyödyntää käsittelyalueiden rakentamisessa ja mullan valmistuksessa. Myös vastaanotettavia pilaantumattomia maa-aineksia voidaan hyödyntää alueen rakentamisessa tai esim. loppusijoitusalueiden maisemoinnissa.
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2.3.5 Muut toiminnot (VE2)
Puuterminaali
Puuterminaalilla tarkoitetaan rakennettua aluetta puuraaka-aineen varastointiin ja käsittelyyn. Puuterminaalin toiminta kattaa rankapuun, kantojen ja hakkuutähteiden varastointia
sekä käsittelyä (kuivaus, murskaus, haketus ja karsinta) terminaalissa, mistä energiaraaka-aine
edelleen toimitetaan tarpeen mukaan käyttäjille. Puuterminaalissa käsiteltävä puumateriaali
on puhdasta ja pilaantumatonta.
Lumenkaatopaikka
Kiertotalouspuiston alueelle voidaan sijoittaa myös lumenkaatopaikka. Lumenkaatopaikka voi
sijoittua esim. maa-ainesten läjitysalueelle, maa-ainesten ottoalueelle tai käsittelyalueelle. Lumenkaatopaikalta muodostuvat sulamisvedet kerätään hallitusti ja tarvittaessa käsitellään
esim. suodattamalla. Lumenkaatopaikalle jäävät kiintoainekset, esim. hiekoitushiekka tai jätteet käsitellään tarvittaessa niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla.

2.3.6 Veden hankinta ja vesien käsittely
Vedenhankinta
Hankealueella vettä käytetään sosiaalitiloissa, materiaalien käsittelyssä ja työkoneiden huollossa. Lisäksi vettä käytetään mahdollisesti murskauksen ja työmaateiden pölyn sidontaan.
Materiaalien käsittelyssä pyritään hyödyntämään alueella muodostuvia sade- ja sulamisvesiä.
Veden ottoa varten voidaan rakentaa porakaivo, tai talousvesi voidaan tuoda alueelle tarpeen
mukaan säiliöissä.
Vesien johtaminen
Maa-ainesten läjitys- ja ottoalueilla sekä käyttöönottamattomilla käsittelyalueilla muodostuvat hulevedet johdetaan suoraan tai tasauksen ja hiekkasuodatuksen kautta purkuojaan.
Käytössä olevilta käsittelyalueilta sekä loppusijoitusalueilta (VE2) hulevedet johdetaan viemäröinnillä sekä ojien avulla yhteen tai useampaan tasausaltaaseen. Vaihtoehdossa VE1 tasausaltaaseen kertyvät vedet johdetaan tarvittaessa hiekkasuodatuksen jälkeen edelleen purkuojaan. Vaihtoehdossa VE2 tasausaltaan vedet käsitellään kemiallisesti tai suodatukseen perustuvalla menetelmällä ennen niiden johtamista purkuojaan. Tasausaltaiden mitoituksessa
otetaan huomioon poikkeukselliset sääolosuhteet ja ilmastonmuutos siten, että niiden kapasiteetti on riittävä myös poikkeustilanteissa. Tasausaltaat rakennetaan maarakenteisina ja niiden mitoitus esitetään tarkemmin rakennussuunnitelman laatimisen yhteydessä.
Hankealueen toiminta-alueiden ulkopuolisten alueiden pintavedet erotetaan ojien avulla ja
johdetaan nykyistä purkuojaa pitkin alueen ulkopuolelle.
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Alueella muodostuvien vesien purkureitti on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdassa 9. Alueella muodostuvien vesien määrät ja laatu arvioidaan suunnittelun edetessä ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laatimisen yhteydessä.
Jätevesien käsittely ja viemäröinti
Saniteettivedet kerätään umpikaivoihin ja kuljetetaan muualle käsiteltäväksi.

2.3.7 Energian hankinta ja kulutus
Hankealueella energiaa käytetään polttoaineina mm. työkoneissa ja muissa laitteissa sekä sähkönä alueen valaistuksessa ja sosiaalitiloissa. Alueelle tuodaan sähköt ennen toiminnan aloittamista.

2.3.8 Polttoaineet, kemikaalit ja muodostuvat jätteet
Toiminnan aikana polttoaineita tarvitaan alueella käytettäviin työkoneisiin ja -laitteisiin. Työkoneiden (pyöräkuormaajat, kaivinkoneet ym.) polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä.
Polttoaineet varastoidaan asianmukaisesti valuma-altaallisissa säiliöissä. Hankealueella käytettävien työkoneiden tankkauspisteille rakennetaan tiiviit pohjarakenteet.
Jätemateriaalien käsittelyssä, kuten stabiloinnissa, tarvittavien kemikaalien varastointi ja käsittely toteutetaan asianmukaisesti niin ettei toiminnasta aiheudu riskejä ympäristöön tai ihmisten terveydelle.
Hankealueella muodostuvat jätteet, kuten jäteöljyt, akut sekä toimisto- ja sosiaalitiloissa muodostuvat jätteet (esim. paperi, pahvi, sekajäte) erilliskerätään ja toimitetaan luvanvaraiseen
vastaanottopaikkaan.

2.3.9 Toiminta-ajat, liikennöinti ja kuljetukset
Maa-ainesten ottoa, mullanvalmistusta sekä materiaalien kierrätys- ja loppusijoitustoimintaa
harjoitetaan arkisin klo 7–22. Maa-ainesten ja muiden materiaalien murskausta tehdään arviolta muutaman kerran vuodessa.
Liikennöinti alueelle tapahtuu Mustajärventien kautta. Hankealueelle rakennetaan oheisinfrastruktuurit (vaaka-asema, huoltoalueet) sekä sisäisiä tieyhteyksiä, jotka johtavat kenttä-, läjitys- ja ottoalueille. Hankealueella materiaalien käsittelyyn ja vastaanottoon käytetään pyöräkuormaajaa, kaivinkonetta, seulaa, murskainta sekä sekoituslaitteistoa.
Hankealueen liikenne muodostuu työmatkaliikenteestä sekä raskaasta liikenteestä. Alueelle
saapuvien kuormien koko on pääsääntöisesti 40 t/kuorma. Vastaanotettavien materiaalien
(maa-ainekset ja muut materiaalit) yhdensuuntainen raskaiden ajoneuvojen määrä on vaihtoehdossa VE1 enimmillään 5 ajoneuvoa vuorokaudessa ja vaihtoehdossa VE2 vastaavasti 35
ajoneuvoa vuorokaudessa. Alueelta muualle hyötykäyttöön toimitettavien materiaalien kuljetuksissa käytetään mahdollisuuksien mukaan paluukuljetuksia. Tarkemmat tiedot liikennereiteistä ja nykyisistä liikennemääristä on esitetty kohdassa 13.
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2.3.10

Muodostuvat päästöt ja niiden käsittely

Päästöt maaperään, pohjamaahan sekä pohjavesiin
Kiertotalouspuiston alueelle rakennetaan vaihtoehdossa VE2 tiiviit kenttä- ja loppusijoitusalueiden rakenteet. Tiiviillä rakenteilla estetään haitallisten aineiden pääsy maaperään, pohjamaahan ja edelleen pohjavesiin. Loppusijoitusalueiden pohjarakenteet toteutetaan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.
Päästöt pintavesiin
Toiminnasta ei aiheudu suoria päästöjä pintavesiin. Vaihtoehdossa VE2 käytössä olevilta
kenttä- ja loppusijoitusalueilta hulevedet johdetaan viemäröinnillä sekä ojien avulla tasausaltaaseen, jossa vedet käsitellään ennen niiden johtamista purkuojaan. Vaihtoehdossa VE1 käytössä olevien alueiden vedet johdetaan tasausaltaan ja tarvittaessa hiekkasuodatuksen kautta
purkuojaan. Maa-ainesten läjitysalueelta ja käyttöönottamattomilta käsittelyalueilta vedet
johdetaan molemmissa toteutusvaihtoehdoissa suoraan purkuojaan. Hankealueen ulkopuolisten alueiden pintavedet erotetaan ojien avulla ja johdetaan nykyistä purkuojaa pitkin alueen
ulkopuolelle. Alueella muodostuvien vesien määrät ja laadut esitetään arviointiselostuksessa.
Ilmapäästöt
Toiminnan aikaisia ilmapäästöjä aiheutuu työkoneiden ja laitteistojen pakokaasupäästöistä.
Päästöt ovat mahdollisia erityisesti häiriö- tai onnettomuustilanteissa.
Pölyämistä aiheutuu jätteiden ja muiden käsiteltävien materiaalien laadusta riippuen niiden
kuljetuksen, vastaanoton ja käsittelyn yhteydessä. Pölyämisen määrään vaikuttavat materiaalin ominaisuuksien kuten kosteuspitoisuuden lisäksi vallitsevat sääolosuhteet (tuulisuus, sademäärä, vuodenaika). Pölyämistä torjutaan tarvittaessa kastelemalla käsiteltäviä materiaaleja,
kastelemalla tai suolaamalla tie- ja kenttäalueita sekä teiden ja kenttien puhtaanapidolla.
Melu ja tärinä
Melua hankealueen toiminnoista aiheutuu liikenteestä, alueella käytettävistä työkoneista
sekä materiaalien käsittelylaitteistoista. Toiminnan melutaso ei poikkea tavanomaisen maanrakennustyömaan melutasosta. Melun osalta on huomioitavaa, etteivät kaikki käsittelymenetelmät ole käytössä jatkuvasti, vaan esim. murskausta voidaan tehdä kausittain. Melua toiminnasta voi aiheutua ainoastaan toiminnan aikana.
Valo, kuumuus ja säteily
Hankealueen toiminnoista ei aiheudu kuumuutta tai säteilyä ympäristöön.

2.4 RISKIT JA NIIHIN VARAUTUMINEN
Poikkeus- ja vaaratilanteita hankealueen toiminnoissa voivat olla esimerkiksi kemikaali- ja
polttoainevuodot työkoneista, kuljetuksiin ja liikennöintiin liittyvät onnettomuudet,
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loppusijoitusalueiden sortumat, kaatopaikkapalot sekä laiterikot. Poikkeus- ja vaaratilanteista
voi aiheutua ympäristöön kohdistuvia riskejä.
Toiminnan riskit arvioidaan ja tunnistetaan etukäteen, jotta niihin voidaan varautua jo suunnitteluvaiheessa. Alueelle laaditaan tarvittavat työturvallisuussuunnitelmat. Lisäksi henkilökuntaa koulutetaan vaaratilanteiden ehkäisemiseen ja hallintaan sekä huolehtimaan henkilökohtaisten suojavarusteiden varastoinnista, käytöstä ja huollosta.

2.5 TOIMINNAN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TOIMENPITEET
Jätteenkäsittely- ja maa-ainestoiminnan päätyttyä alueen rakenteet ja laitteistot puretaan ja
poistetaan alueelta. Alue tasataan siten, että alueella syntyvät pintavedet virtaavat purkuojaan. Alueelta poistettuja pintamaita ja muita mahdollisia materiaaleja hyödynnetään soveltuvin osin alueen maisemoinnissa. Ottoalueen louhoksen seinämät pyritään pengertämään
kaltevuuteen 1:3. Alueen kasvillisuus pyritään palauttamaan esim. kylvämällä alueelle soveltuvaa kasvillisuutta. Hankealue voidaan mahdollisesti ottaa toiminnan jälkeen esimerkiksi
metsätalouskäyttöön.

2.6 SUUNNITTELUTILANNE JA TOTEUTUSAIKATAULU
Hankealueen ja sinne sijoittuvien toimintojen suunnittelu on aloitettu vuonna 2018 arviointiohjelman ja yleissuunnitelman laatimisella. Suunnittelua ja ympäristövaikutusten arviointia
viedään eteenpäin rinnakkain. Kiertotalouspuistolle haetaan ympäristölupaa YVA-menettelyn
päätyttyä.
Alueen rakentaminen ja toiminta aloitetaan arviolta vuonna 2020. Alueelle sijoittuvien toimintojen rakentamisen (maa-ainesten otto, kenttien ja loppusijoitusalueiden rakentaminen) ajallisen keston arvioidaan olevan noin 20 vuotta, jonka jälkeen kiertotaloustoiminta alueella jatkuu vähintään 20 vuotta. Aluetta rakennetaan vaiheittain tarpeiden mukaan edellä (Kuva 2,
Kuva 3) esitetyn mukaisesti. Eri vaiheiden rakentamisen tarkkaa ajankohtaa ei tässä vaiheessa
ole mahdollista arvioida.

2.7 TARKASTELTAVAT HANKEVAIHTOEHDOT JA PERUSTELUT
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen eli Hämeenlinnan Tuulokseen sijoittuvien toimintojen toteuttamisen vaihtoehtoja VE1-VE2 ja niiden vaikutuksia YVA-lain ja asetuksen mukaisesti. Toteutusvaihtoehtojen lisäksi tarkastelussa on mukana vaihtoehto VE0,
jossa hankealueelle ei sijoiteta kiertotalouspuistoa ja hankealue säilyy nykyisellään metsätalouden käytössä.
Kiertotalouspuistohankkeen tavoitteena on kehittää jätteenkäsittely- ja maa-ainestoimintaa,
joka palvelee ensisijaisesti Hämeenlinnan talousaluetta. Tuuloksen alue on logistisesti tarpeeksi lähellä myös Tampereen ja Lahden talousalueita, joille suunnitellun alueen palveluja
voidaan myös tarjota.
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2.7.1 Vaihtoehto VE0
Vaihtoehdossa VE0 hankealueelle ei sijoiteta kiertotalouspuistoa ja hankealue säilyy nykyisellään metsätalouden käytössä. Hankealueen viereisellä kiinteistöllä kallion otto- ja murskaustoimintaa sekä mm. asfaltin, uusio- ja kierrätysasfaltin valmistusta, ylijäämälouheen ja -maan
varastointia sekä näiden materiaalien jalostamista jatketaan voimassa olevien lupien mukaisesti.

2.7.2 Vaihtoehto VE1
Vaihtoehdossa VE1 hankealueelle sijoitetaan kiviaineksen ottoa ja pilaantumattomien maaainesten käsittelyä ja loppusijoitusta. Kalliokiviaineksia otetaan ja jalostetaan enimmillään
100 000 m3/a (eli n. 200 000 t/a). Pilaantumattomia maa-aineksia käsitellään ja niitä loppusijoitetaan maa-ainesten läjitysalueelle. Alueelle loppusijoitettavan pilaantumattoman maa-aineksen määrä on alle 50 000 t/a ja läjitysalueen pinta-ala n. 5,8 ha. Lisäksi alueelle sijoittuu
kenttäalueita kiviainesten käsittelyyn ja varastointiin sekä mullan valmistukseen ja maa-ainesten varastointiin. Hankealueen toiminnat on kuvattu tarkemmin edellä kohdissa 2.2 ja 2.3 ja
niiden sijoittuminen alla olevassa alustavassa layout -piirustuksessa.
Hankealueen viereisen kiinteistön toiminnat jatkuvat vaihtoehdon VE0 mukaisesti.

Kuva 4. Vaihtoehdon VE1 alustava layout-piirustus.
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2.7.3 Vaihtoehto VE2
Vaihtoehdossa VE2 hankealueelle toteutetaan suunnitelmien mukainen kiertotalouspuisto,
jonka toimintoihin kuuluvat jätteiden ja muiden materiaalien käsittely, hyötykäyttö ja loppusijoitus
Kiertotalouspuiston alueelta otetaan maa- ja kiviaineksia enimmillään 150 000 m3/a (n.
300 000 t/a, keskimäärin 80 000 t/a). Alueella harjoitetaan maa- ja kiviainesten murskausta ja
varastointia, pilaantumattomien maa-ainesten käsittelyä ja loppusijoitusta. Maa-ainesten läjitysalueen pinta-ala on n. 5,8 ha ja loppusijoitettavien maa-ainesten määrä alle 100 000 t/a.
Kiertotalouspuistoon vastaanotettavien jätteiden ja muiden kiertotalousmateriaalien määrä
on enimmillään 250 000 t/a. Kiertotalouspuiston alueelle rakennetaan jätteiden ja muiden
materiaalien käsittelykenttiä sekä kaksi hyödyntämiskelvottomien jätteiden loppusijoitusaluetta. Toinen loppusijoitusalueista rakennetaan tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueeksi ja
toinen vaarallisen jätteen loppusijoitusalueeksi. Loppusijoitusalueiden yhteenlaskettu pintaala on noin 17 ha ja täyttötilavuus n. 1 milj. m3. Lisäksi kiertotalouspuiston alueelle sijoitetaan
lumenkaatopaikka sekä puuterminaali.
Kiertotalouspuiston rakentaminen ja toiminnot on kuvattu tarkemmin edellä kohdissa 2.2 ja
2.3. Kiertotalouspuiston alustava layout -piirustus on esitetty alla olevassa kuvassa.

Kuva 5. Vaihtoehdon VE2 alustava layout -piirustus.
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2.8 LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN, SUUNNITELMIIN JA OHJELMIIN
Valtakunnallisen jätehuollon tavoitteet
Suomen jätepolitiikan tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä varmistaa, ettei jätteestä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tätä tavoitetta edistämään on
luotu valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023. Valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan
sisältyy jätehuoltosuunnitelma sekä jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisen -suunnitelma. Suunnitelma kattaa maantieteellisesti koko Suomen.
Valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan on sisällytetty myös pidemmän tähtäimen jätehuollon
sekä jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisen tavoitetila vuoteen 2030:
1. Laadukas jätehuolto on osa kestävää kiertotaloutta.
2. Materiaalitehokas tuotanto ja kulutus säästävät luonnonvaroja sekä hillitsevät ilmastonmuutosta.
3. Jätteen määrä on vähentynyt nykyisestä. Uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat nousseet
uudelle tasolle.
4. Kierrätysmarkkinat toimivat hyvin. Uudelleenkäytön ja kierrätyksen myötä syntyy uusia työpaikkoja.
5. Kierrätysmateriaaleista saadaan talteen myös pieninä pitoisuuksina esiintyviä arvokkaita raaka-aineita.
6. Materiaalikierrot ovat haitattomia ja tuotannossa käytetään yhä vähemmän vaarallisia
aineita.
7. Jätealalla on laadukasta tutkimusta ja kokeilutoimintaa ja jäteosaaminen on korkealla
tasolla.
Tätä tavoitetilaa edistämään on esitetty yleisiä toimenpiteitä. Jätesuunnitelmaan valittiin
neljä painopistealuetta, joille yksityiskohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet on asetettu. Painopistealueet on valittu, koska näissä jätevirroissa on erityisiä haasteita jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisessä. Painopisteiksi on valittu rakentamisen jäte, biohajoava jäte, yhdyskuntajäte sekä sähkö- ja elektroniikkaromu.
Suunniteltu toiminta vastaa alueellisesti valtakunnallisen jätehuollon suunnitelman tavoitteisiin vuodelle 2030. Kiertotalouspuiston toiminnalla pyritään edistämään materiaalitehokkuutta, kierrätystä ja luonnonvarojen säästämistä.
Kiertotalous
Kiertotaloudella tarkoitetaan talousmallia, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja
kierrättämiseen. Kiertotaloudessa materiaaleihin sitoutunut arvo säilyy mahdollisimman pitkään yhteiskunnassa, eikä talouskasvu ole riippuvainen luonnonvarojen kulutuksesta. Teolliset symbioosit eli kierrot ovat yksi kiertotalouteen liittyvä painopistealue. Teollisissa symbiooseissa toisen toimijan jäte tai sivuvirta on toisen toimijan raaka-ainetta ja päinvastoin. Kiertotalouden toimintamalleihin kuuluvat mm. jätteen ja hukan minimointiin tähtäävä tuote- ja
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palvelusuunnittelu, jakaminen, liisaus ja vuokraus, korjaaminen ja kunnostaminen, uudelleenkäyttö sekä kierrätys.
Kiertotalouspuiston toiminnan tavoitteena on hyötykäyttää mahdollisimman suuri osa vastaanotetuista materiaaleista joko hankealueella tai toimittamalla niitä muualle hyötykäyttöön. Suunniteltu kiertotalouspuisto edistää kiertotaloutta ja sen kehittymistä Hämeenlinnan
alueella.
Jätteenkäsittelyn BAT ja BREF
Paras käyttökelpoinen tekniikka (Best Available Techniques, BAT) on määritelty ympäristönsuojelulaissa ja sillä tarkoitetaan mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä. Sillä tarkoitetaan myös
toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito-, käyttö- sekä lopettamistapoja, joilla voidaan
ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä ja
jotka soveltuvat ympäristölupamääräysten perustaksi. Euroopan komissio organisoi teollisuuden ja viranomaisten välillä tietojen vaihtoa parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. Tietojen
vaihdon tulokset julkaistaan BAT-vertailuasiakirjoina (BAT Reference Document, BREF).
Jätteiden käsittelyä (Waste Treatments, WT) koskevat BAT-päätelmät on julkaistu 17.8.2018
(komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1147). Kiertotalouspuiston ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan ja huomioidaan BREF-asiakirjassa esitetyt päätelmät.

2.9 HANKKEEN ALUEELLINEN JA VALTAKUNNALLINEN MERKITYS
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL,
132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain
yleisenä tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja
kulttuurisesti kestävää kehitystä. Maankäytön suunnittelussa on huomioitava, että edistetään
näitä tavoitteita ja niiden toteuttamista.
Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä on korvattu valtioneuvoston vuonna 2000 tekemä ja 2008 tarkistama päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia aiheita:






toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
tehokas liikennejärjestelmä
terveellinen ja turvallinen elinympäristö
elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
uusiutumiskykyinen energiahuolto
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Kiertotalouspuistoa koskevia alueidenkäyttötavoitteita ovat mm:
 edistää koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta;
 tukea eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä, sekä luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle;
 ehkäistä melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja;
 haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit hallitaan muulla tavoin;
 suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden kuljetusten järjestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten
toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista;
 huolehtia valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta;
 edistää luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä;
 luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää
hyödyntämistä.
Kiertotalouspuiston toiminta on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista mm.
luomalla edellytyksiä yritystoiminnan ja kiertotalouden kehittämiselle, tuomalla työpaikkoja
sekä edistämällä luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.

3

HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT, LUVAT JA PÄÄTÖKSET
Suunniteltu hankealueen toiminta on uutta toimintaa, eikä sitä koskevia lupia tai päätöksiä
ole. Toiminta edellyttää tarvittavien lupien hakemista eri viranomaisilta. Tarvittavat lupahakemukset toimitetaan lupaviranomaisille YVA-menettelyn päätyttyä. Tarvittavia lupia on esitetty seuraavassa.
Ympäristölupa
Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) tarkoituksena on mm. ehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa, ehkäistä ja vähentää päästöjä, poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja
ja torjua ympäristövahinkoja, turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö, tukea kestävää kehitystä ja torjua ilmastonmuutosta. Ympäristönsuojelulakia sovelletaan teolliseen toimintaa sekä muuhun toimintaan, josta aiheutuu
tai voi aiheutua ympäristön pilaantumista. Ympäristönsuojelulain mukaisesti ympäristön pilaantumiseen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa.
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Toiminnalle on haettava ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa. Ympäristölupahakemusta voidaan valmistella ja se voidaan jättää YVA-menettelyn aikana. Ympäristölupaa ei
voida kuitenkaan myöntää ennen kuin YVA-selostus on valmistunut ja yhteysviranomainen on
antanut siitä perustellun päätelmänsä. YVA-selostus ja perusteltu päätelmä on liitettävä ympäristölupahakemukseen ja lupaviranomaisen on varmistettava, että perusteltu päätelmä on
ajan tasalla lupaa ratkaistaessa. Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei luvan mukaisesta toiminnasta yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa aiheudu terveyshaittaa,
merkittävää muuta ympäristön pilaantumista, maaperän, pohjaveden tai meren pilaantumista
eikä naapuruussuhdelain (26/1920) mukaista kohtuutonta rasitusta. Ympäristönsuojelulain
mukaisen hakemuksen käsittelystä vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI). Valvontaviranomaisena alueella toimii Hämeen ELY-keskus.
Maa-aineslupa
Maa-aineslain (555/1981) mukaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan otolle ja varastoinnille
tulee hakea lupa kunnan määräämältä lupaviranomaiselta, mikäli kyseessä on asumisen sekä
maa- ja metsätalouden kotitarvekäyttöä suurempi otto.
Rakennus- ja maisematyöluvat
Rakennusten ja rakennelmien rakentaminen edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL,
132/1999) mukaista rakennuslupaa. Ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää alueelle, jolla
ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, tarvitaan usein suunnittelutarveratkaisu. Suunnittelutarveratkaisussa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle, ratkaisu edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä.
Myös rakennuslupaviranomaisen on varmistettava perustellun päätelmän ajantasaisuus. Sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttäminen tai sijoittaminen, jota ei ole pidettävä rakennuksena, saattaa edellyttää toimenpidelupaa.
Asemakaava-alueella, tietyillä yleiskaava-alueilla ja niiden rakennus- tai toimenpidekieltoalueilla tehtävät maanrakennustyöt, puiden kaataminen ja muut näihin verrattavat toimenpiteet
voivat edellyttää maisematyölupaa.
Rakennus-, toimenpide- tai maisematyölupien tarve selvitetään rakennusvalvontaviranomaisilta ja luvat haetaan ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.
Kemikaaliturvallisuuslain mukaiset luvat ja ilmoitukset
Kiertotalouspuistossa käytettävien kemikaalien määrästä riippuen kyseessä voi olla joko kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) mukainen kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi tai laajamittainen käsittely ja varastointi. Lupa- ja ilmoitusmenettelyn kulku on esitetty
vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetussa valtioneuvoston
asetuksessa (685/2015).
Mikäli kemikaalien käsittely ja varastointi ovat vähäisiä, on alueelliselle pelastusviranomaiselle
laadittava em. asetuksen mukainen ilmoitus. Jos taas kemikaalien käsittely ja varastointi ovat
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laajamittaisia, on kemikaalien käsittelyyn haettava lupaa kirjallisella hakemuksella Tukesilta.
Kemikaaliturvallisuuslain mukaiseen laajamittaiseen kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin
liittyen on laadittava pelastussuunnitelma sekä turvallisuusselvitys/toimintaperiaatekäsikirja.
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YVA-MENETTELY
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4

YVA-MENETTELYN TARVE JA TARKOITUS
Ympäristövaikutusten arviointimenettely on YVA-lakiin (252/2017) ja YVA-asetukseen
(277/2017) perustuva menettely. Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on paitsi edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa, myös lisätä kaikkien tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia.
YVA-menettelyn tavoitteena on osallistumisen lisäksi ehkäistä tai lieventää hankkeesta mahdollisesti aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä jo suunnittelun aikana.
YVA-menettely ei ole lupahakemus, suunnitelma tai päätös hankkeen toteuttamisesta. Menettelyn yhteydessä tuotetaan tietoa hankkeesta sitä koskevaa päätöksentekoa ja lupaprosessia varten. YVA-menettelyn yhteydessä ei tehdä hallinnollisia päätöksiä, eikä menettelystä tai
sen aikana laadittujen asiakirjojen sisällöstä voi valittaa. YVA-menettelyn yhteydessä laadittavan YVA-ohjelman riittävyyden arvioi yhteysviranomainen YVA-ohjelmasta antamassaan lausunnossa. YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta laaditaan
YVA-selostus. Yhteysviranomainen laatii YVA-selostuksesta perustellun päätelmän. Hankkeen
ympäristövaikutusten arviointi YVA-menettelyssä on edellytys sille, että sille voidaan myöntää
ympäristölupa. YVA-selostus sekä perusteltu päätelmä liitetään laadittavaan ympäristölupahakemukseen.
Hämeenlinnan Tuulokseen sijoittuvan Paadenkolu Oy:n kiertotalouspuiston ympäristövaikutukset arvioidaan YVA-lain ja -asetuksen mukaisesti. Tässä hankkeessa YVA- menettelyä sovelletaan YVA-lain 3 §:n 1 momentin ja liitteen 1 perusteella:
11) Jätehuolto
a) Vaarallisen jätteen käsittelylaitokset, joihin vaarallista jätettä otetaan poltettavaksi, käsiteltäväksi fysikaalis-kemiallisesti tai sijoitettavaksi kaatopaikalle, sekä sellaiset biologiset
käsittelylaitokset, jotka on mitoitettu vähintään 5 000 tonnin vuotuiselle vaarallisen jätteen
määrälle;
b) Muiden jätteiden kuin vaarallisen jätteen polttolaitokset tai fysikaalis-kemialliset käsittelylaitokset, joiden mitoitus on enemmän kuin 100 tonnia jätettä vuorokaudessa, sekä biologiset käsittelylaitokset, jotka on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle;
d) muiden kuin a tai c alakohdassa tarkoitettujen jätteiden kaatopaikat, jotka on mitoitettu
vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle
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5

YVA-MENETTELY SEKÄ OSALLISTUMINEN

5.1 YVA-MENETTELY JA SEN AIKATAULU
YVA-menettely jaetaan YVA-ohjelmavaiheeseen sekä YVA-selostusvaiheeseen. Tämä YVA- ohjelma on suunnitelma ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta. YVA-lain ja -asetuksen mukaisesti YVA-ohjelmassa on esitettävä
 kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta ja suunnitteluvaiheesta sekä liittymisestä muihin hankkeisiin (esitetty edellä kohdissa 1-3)
 hankevaihtoehdot (esitetty edellä kohdassa 2.7),
 tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista (esitetty edellä
kohdassa 3),
 kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja sen kehityksestä (esitetty jäljempänä kohdissa 7-18),
 ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista ja perustelut arvioitavien ympäristövaikutusten rajaukselle (esitetty jäljempänä kohdissa 7-18),
 tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä ja
käytettävistä menetelmistä (esitetty jäljempänä kohdissa 7-18),
 tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä (esitetty edellä kohdassa 1.3),
 suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä, näiden liittymisestä hankkeen suunnitteluun (esitetty jäljempänä kohdassa 5.2) sekä
 arvio YVA-selostuksen valmistumisajankohdasta (esitetty jäljempänä, Kuva 6).
YVA-ohjelma jätetään yhteysviranomaisena toimivalle Hämeen ELY-keskukselle, joka tiedottaa YVA-ohjelmasta kuuluttamalla. Kuulutusaika on YVA-lain mukaisesti 30 päivää ja erityisestä syystä enintään 60 päivää. Kuulutuksessa kerrotaan, missä arviointiohjelma ja yhteysviranomaisen siitä myöhemmin antama lausunto pidetään nähtävänä YVA- menettelyn aikana.
Kuulutusaikana YVA-ohjelmasta on mahdollista esittää mielipiteitä sekä antaa lausuntoja, kuulutuksessa esitetään tarkemmat tiedot mielipiteiden ja lausuntojen toimittamisesta yhteysviranomaiselle. Kuulutusajan päätyttyä yhteysviranomainen kokoaa annetut lausunnot ja mielipiteet ja laatii lausuntonsa YVA-ohjelmasta kuukauden kuluessa kuulutusajan päättymisestä.
Varsinainen ympäristövaikutusten arviointi tehdään YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen
siitä antaman lausunnon pohjalta. Arvioinnin tulokset kootaan YVA-selostukseen. YVA-selostuksessa on YVA-lain ja -asetuksen mukaan esitettävä:
 kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, tärkeimmistä ominaisuuksista, todennäköisistä
päästöistä, hankkeen suunnittelu- ja toteutumisaikataulusta, toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista sekä hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin,
 tiedot vaihtoehtojen valintaan johtaneista pääasiallisista syistä, mukaan lukien ympäristövaikutukset,
 kuvaus vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä, jos hanketta ei toteuteta,
 arvio ja kuvaus hankkeen ja sen vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista sekä vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu,
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ehdotus merkittävien ympäristövaikutusten ehkäisemisestä, rajoittamisesta tai poistamisesta sekä niiden ympäristövaikutusten seurantajärjestelyistä,
arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista,
selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymisestä
hankkeen suunnitteluun,
tiedot arvioinnissa käytetyistä lähteistä ja arviointimenetelmistä sekä arviointiselostuksen laatijoiden pätevyydestä,
selvitys siitä, kuinka yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta on otettu arvioinnissa huomioon,
yleistajuinen ja havainnollinen tiivistelmä.

YVA-selostus jätetään sen valmistuttua yhteysviranomaiselle, joka tiedottaa YVA- selostuksesta kuuluttamalla vastaavasti kuin YVA-ohjelmavaiheessa. Kuulutusaika on YVA-lain mukaisesti 30-60 päivää. Kuulutusaikana YVA-selostuksesta on mahdollista esittää mielipiteitä sekä
antaa lausuntoja yhteysviranomaiselle vastaavasti kuin YVA-ohjelmavaiheessa. Yhteysviranomainen tarkistaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun ja laatii
tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista kahden kuukauden kuluessa kuulutusajan päättymisestä. Perustellussa päätelmässä esitetään lisäksi yhteenveto YVA-selostuksesta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä.
Seuraavassa kuvassa (Kuva 6) on esitetty kiertotalouspuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alustava aikataulu. YVA-menettely toteutetaan kokonaisuudessaan vuosien
2018–2019 aikana. Samanaikaisesti YVA-menettelyn kanssa on käynnissä myös kiertotalouspuiston suunnittelu, jolloin suunnittelun lähtökohdat ja tulokset otetaan huomioon arvioinnissa ja arvioinnin tulokset puolestaan suunnittelussa.

Kuva 6. Hankkeen YVA-menettelyn alustava aikataulu.
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5.2 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS
5.2.1 Arviointimenettelyn osapuolet
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua hankkeesta vastaavan (Paadenkolu Oy), yhteysviranomaisen (Hämeen ELY-keskus) ja muiden viranomaisten lisäksi yhteisöt
ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea sekä kaikki ne, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Osallisia voivat olla siis esimerkiksi hankkeen vaikutusalueella asuvat, työskentelevät, liikkuvat tai harrastavat henkilöt. Lisäksi osallisia ovat hankkeen vaikutusalueella toimivat muut yritykset.
Osalliset voivat esittää kannanottonsa YVA-ohjelmasta sekä myöhemmin laadittavasta YVAselostuksesta edellä kuvatun mukaisesti. YVA-ohjelman kannanotoissa tulisi keskittyä erityisesti YVA-ohjelmassa esitettyihin ympäristön nykytilaa sekä vaikutusten arviointia koskeviin
seikkoihin. Vastaavasti osalliset voivat esittää kannanottonsa myöhemmin YVA-selostuksesta
sen kuulutusaikana, jolloin kannanotoissa keskitytään vaikutusten arvioinnin tuloksiin. Arviointimenettelyn yksi keskeisimmistä tavoitteista on kaikkien mielipiteiden huomiointi hankkeen suunnittelussa ja arvioinnissa.

5.2.2 Ennakkoneuvottelut
Arviointiohjelman laatimisen alkuvaiheessa (10.12.2018) järjestettiin ennakkoneuvottelu Hämeen ELY-keskuksessa. Neuvotteluissa käytiin läpi hanketta ja YVA-menettelyä.

5.2.3 Tiedottaminen
Tuuloksen kiertotalouspuiston YVA-hankkeesta tiedotetaan ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi (Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi  Ympäristövaikutusten arviointi YVA-hankkeet). YVA-ohjelman ja YVA-selostuksen kuulutukset
julkaistaan paikallislehdissä sekä sähköisesti Hämeenlinnan kaupungin internetsivuilla.

5.2.4 Yleisötilaisuudet
YVA-menettelyn aikana järjestetään kaksi kaikille avointa yleisötilaisuutta; ensimmäinen YVAohjelman kuulutusaikana ja toinen YVA-selostuksen kuulutusaikana. Tarkemmin yleisötilaisuuksien ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan YVA-ohjelman ja YVA-selostuksen kuulutuksissa. Yleisötilaisuuksissa kerrotaan hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista. Yleisötilaisuuksissa osallistujien toivotaan tuovan esiin näkemyksiään mm. hankkeeseen liittyvistä toiminnoista ja niiden sijoittumisesta, ympäristön nykytilasta sekä arvioitavista vaikutuksista.
Yleisötilaisuuksissa saatavaa palautetta hyödynnetään vaikutusten arvioinnissa.

5.2.5 Tupailta
Kiertotalouspuiston YVA-menettelyn aikana järjestetään yleisötilaisuuksien lisäksi tupailta, johon kutsutaan mm. lähialueen asukkaita sekä yhdistysten, yritysten ja muiden mahdollisten
tahojen edustajia. Tilaisuudessa esitellään arvioitavaa hanketta ja sen hankevaihtoehtoja sekä
alustavia arviointien tuloksia. Tilaisuudessa keskustellaan hankkeesta, sen mahdollisista
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haitoista ja hyödyistä sekä sen vaikutuksista. Tupaillassa kirjataan ylös mielipiteitä sekä tietoja
ja niitä hyödynnetään väestöön, elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyen hankkeen vaikutusten arvioinnissa.

6

ARVIOINTIMENETELMÄT

6.1 HANKE- JA TARKASTELUALUEIDEN RAJAUS
Hankealueella tarkoitetaan tässä hankkeessa rakennettavaa ja käyttöön otettavaa aluetta.
Hankkeen vaikutus- ja tarkastelualueen laajuus riippuu arvioitavasta ympäristövaikutuksesta.
Toiminnasta mahdollisesti aiheutuva melu ja lisääntyvä liikenne ovat selvimmin havaittavissa
hankealueen välittömässä läheisyydessä. Mitä kauemmas hankealueesta mennään, sitä vähäisempiä toiminnoista aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat. Hankealueen sekä lähivaikutusalueiden (500 m ja 1 km hankealueen rajalta) rajaukset on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva
7). Ympäristövaikutusten tarkastelualueet rajataan arvioinnin yhteydessä siten, ettei merkittäviä ympäristövaikutuksia voida arvioida aiheutuvan tarkastelualueen ulkopuolella. Alustava
arvio vaikutusalueiden laajuudesta on esitetty myös jäljempänä YVA-ohjelmassa vaikutuksittain.

Kuva 7. Hankealue sekä lähivaikutusalueiden rajaus.
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6.2 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
YVA-selostuksessa käytettävän vaikutusten arvioinnin periaatteet on esitetty seuraavissa kohdissa ja ne perustuvat IMPERIA-hankkeen raportissa (Marttunen ym., Hyviä käytäntöjä ympäristövaikutusten arvioinnissa, IMPERIA-hankkeen yhteenveto, Suomen ympäristökeskuksen raportteja 39/2015) esitettyihin kriteereihin.

6.2.1 Ympäristön nykytila ja herkkyys
Ympäristön nykytilasta saatavilla olevien tietojen perusteella muodostetaan näkemys ympäristön nykytilan herkkyydestä hankealueella ja sen vaikutusalueella. Herkkyydellä tarkoitetaan
siis vaikutuskohteen kykyä sietää ympäristöön kohdistuvaa muutosta. Herkkyyden arvioinnissa tarkastelun kohteina ovat mm. suojeltavat kohteet, luonto- ja virkistyskäyttöarvot, monimuotoisuus, pohjavesialueiden luokitus ja pohjaveden käyttö sekä alueen kaavoitus tarkasteltavalla alueella. Vaikutuskohteen herkkyyden arvioinnissa huomioitavat kriteerit on esitetty
seuraavassa kuvassa (Kuva 8).
Herkkyydelle määritellään edelleen kriteerit vaikutuskohteittain. Ympäristön herkkyys muutoksille luokitellaan näiden perusteella vähäiseksi, kohtalaiseksi tai suureksi. Kriteerit eri osaalueille esitetään ympäristön nykytilan kuvausten yhteydessä YVA-selostuksessa ja niiden nykytilasta käytettävissä olevien tietojen perusteella esitetään asiantuntija-arvio herkkyydestä.

Kuva 8. Vaikutusten herkkyyden arvioinnin kriteerit.
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6.2.2 Vaikutusten suuruus
Vaikutuksen määrittely
Muutoksella tarkoitetaan jonkin toiminnan tai hankkeen aiheuttamaa fyysistä tai kemiallista
muutosta alueen ympäristössä, esim. melutason nousua ympäristössä. Vaikutus on edelleen
muutoksen aiheuttama seuraus ympäristössä, jota verrataan alueen nykytilaan, esim. melutason nousulla voi olla vaikutuksia ihmisten terveydelle tai alueen eläimistölle. Vaikutukset
voivat olla esim. biologisia, sosiaalisia tai taloudellisia ja kohdistua ihmisiin tai luonnonympäristöön. Välittömiä vaikutuksia ovat tarkasteltavan hankkeen toimenpiteiden aiheuttamat
suorat vaikutukset ympäristössä. Välilliset vaikutukset ovat välittömien vaikutusten seurauksia, eli esim. pohjaveden pinnan alenemisen vaikutus kasvillisuuteen.
Vaikutuksen ajallinen kesto
Ympäristövaikutuksia voi aiheutua hankkeen koko elinkaaren aikana vaikutuskohteesta riippuen. Elinkaari voidaan jakaa rakentamisen, toiminnan ja toiminnan päättymisen jälkeiseen
aikaan. Vaikutukset arvioidaan hankkeen koko elinkaaren ajalta. Elinkaaren aikana vaikutukset
voivat olla luonteeltaan lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä väli- tai lyhytaikaisia tai
vaihtoehtoisesti pysyviä. Lyhyellä aikavälillä tarkoitetaan esimerkiksi rakentamisen aikana
muodostuvia vaikutuksia, kun taas pitkä aikaväli tarkoittaa useiden vuosien tai vuosikymmenten aikana muodostuvia vaikutuksia. Vaikutukset ovat väliaikaisia, mikäli ne ovat palautuvia.
Esimerkiksi maaperään kohdistuu pysyviä vaikutuksia rakentamisen aikana, kun rakennettavilla alueilla tehdään tarvittavat pohjatyöt rakennuksia ja muita rakennelmia varten tai kun
alueelta otetaan maa-aineksia. Toiminnan meluvaikutukset muodostuvat puolestaan toiminnan aikana, eikä niitä toiminnan päätyttyä enää aiheudu.
Vaikutuksen alueellinen laajuus
Vaikutuksen alueellisella laajuudella tarkoitetaan hankkeen maantieteellisen alueen laajuutta.
Vaikutus voi olla paikallinen, alueellinen, kansallinen tai kansainvälinen eli rajat ylittävä. Paikallisia vaikutuksia ovat esim. maansiirtotöiden aiheuttamat vaikutukset alueen maaperään ja
kasvillisuuteen, kun taas alueellisia vaikutuksia voivat olla esim. vaikutukset vesistöön.
Vaikutusten voimakkuus
Vaikutukset voivat olla myönteisiä tai kielteisiä. Myönteisiä voivat olla esim. hankkeen vaikutukset työllisyyteen ja elinkeinoelämään tai luonnonvarojen hyödyntämiseen, kielteisiä vaikutuksia esim. melutason nousu tai ilmanlaadun haitalliset muutokset. Vaikutuksen voimakkuuden arvioinnissa käytetään apuna mm. arvioinnin aikana laadittavia mallinnuksia, laskelmia,
paikkatietotarkasteluja, tilastoja, kirjallisuudesta saatavia tietoja, tutkimustuloksia sekä
muista vastaavista hankkeista ja niiden vaikutuksista käytettävissä olevia tietoja. Lisäksi arvioinnissa hyödynnetään sidosryhmien näkemyksiä ja kokemuksia. Mallinnusten ja muiden arviointien tuloksia verrataan ympäristön nykytilaan sekä lakien, asetusten tai ohjeistusten mukaisiin ohje- ja raja-arvoihin (esim. melu, vedenlaatu).
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Yhteenveto
Seuraavassa kuvassa (Kuva 9) on esitetty yhteenveto edellä esitetyistä vaikutusten arvioinnissa huomioitavista tekijöistä. Vaikutukset luokitellaan pieniksi, keskisuuriksi tai suuriksi ja
joko myönteisiksi tai kielteisiksi. Lisäksi arvioinnissa on mukana luokka ei vaikutusta. Vaikutuksen suuruus muodostuu useasta eri tekijästä ja sitä tarkastellaan eri näkökulmista, jolloin
vaikutuksen suuruuden määrittely voi olla kompromissi eri tekijöiden välillä. Vaikutusten arvioinnissa käytettävät eri luokkien kriteerit määritellään tarkemmin YVA- selostuksessa osa-alueittain (esim. maaperä, pohjavesi, pintavesi, luonto, melu).

Kuva 9. Vaikutusten suuruuden arvioinnin kriteerit. Punaisilla sävyillä on esitetty kielteiset vaikutukset ja vihreillä sävyillä myönteiset.

6.2.3 Vaikutusten merkittävyys
Vaikutusten merkittävyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka haitallisena tai hyödyllisenä arvioitu
vaikutus koetaan tai havaitaan. Vaikutuksen ja sen suuruuden lisäksi merkittävyyden arviointiin liittyy olennaisesti ympäristön nykytilan kyky sietää muutosta eli herkkyys. Vaikutusten
merkittävyyden arvioinnissa on siis kyse vaikutusten suhteuttamisesta. YVA- selostuksessa esitettävät vaikutusarvioinnit ovat asiantuntija-arvioita, joiden tavoitteena on mahdollisimman
objektiivinen tulos. Arvioinneissa otetaan huomioon myös kansalaisten ja muiden sidosryhmien näkemykset, kuten huolet ja pelot. Arviointiin sisältyy kuitenkin aina myös subjektiivisuutta, koska kokonaisarvio on asiantuntijan laatima arvio, joka perustuu moniin eri tekijöihin,
eikä yhtä ainoaa oikeaa tapaa niiden huomioimiseen ole. Arvioinnin läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä lisätään esittämällä arvioinnin lähtötiedot ja perusteet arvioinnissa.
Vaikutusten merkittävyyttä kuvataan YVA-selostuksessa ristiintaulukoimalla nykytilan herkkyys ja vaikutuksen suuruus. Vaikutusten merkittävyys luokitellaan ristiintaulukoinnin perusteella vähäiseksi, kohtalaiseksi tai suureksi. Vaikutukset voivat olla merkittävyydeltään joko
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myönteisiä tai kielteisiä vastaavasti kuin vaikutukset. Kuvan lisäksi merkittävyys esitetään arvioinnin yhteydessä sanallisesti.
Esimerkki merkittävyyden arvioinnista on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 10). Nykytilan
herkkyys on esitetty kuvassa keltaisilla riveillä ja vaikutusten suuruus punaisissa ja vihreissä
sarakkeissa. Esimerkin mukaisessa arvioinnissa nykytilan herkkyys on arvioitu kohtalaiseksi.
Vaihtoehdon VE0 osalta vaikutusta ei aiheudu, vaihtoehdossa VE1 vaikutus on suuri kielteinen
ja vaihtoehdossa VE2 pieni kielteinen. Vaikutusten merkittävyys on vaihtoehdossa VE1 suuri
kielteinen ja vaihtoehdossa VE2 vähäinen kielteinen. Vaihtoehdossa VE0 vaikutuksia ei aiheudu, jolloin vaikutus on merkityksetön.

Kuva 10. Esimerkki vaikutuksen merkittävyyden arvioinnista.

6.3 YHTEISVAIKUTUKSET
Yhteisvaikutuksilla tarkoitetaan arvioitavan hankkeen mahdollisia yhteisvaikutuksia ympäristössä muiden toimijoiden ja hankkeiden kanssa. Yhteisvaikutuksia voi aiheutua jo olemassa
olevien toimintojen kanssa, minkä lisäksi yhteisvaikutuksia voi aiheutua muiden suunniteltujen hankkeiden kanssa. Yhteisvaikutuksia voi aiheutua esimerkiksi meluun tai muuhun ympäristökuormitukseen. Arvioinnissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan kiertotalouspuiston
viereisellä kiinteistöllä (109-595-2-1) sijaitsevan Maanrakennus Aleniuksen kalliokiviaineksen
otto- ja murskaustoiminnan ja hankealueen yhteisvaikutukset.
Yhteisvaikutuksia arvioidaan käytettävissä olevien tietojen perusteella, lähtötietoina käytetään esim. tarkkailutuloksia sekä ympäristölupapäätöksiä. Yhteisvaikutukset arvioidaan osaalueittain niitä koskevien vaikutusarviointien yhteydessä.
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6.4 VAIHTOEHTOJEN VERTAILU
YVA-lain 19 §:n ja YVA-asetuksen 4 §:n mukaisesti arviointiselostuksen tulee sisältää mm. vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailun. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä arvioidaan sekä hankkeen toteuttamisen, että sen toteuttamatta jättämisen ympäristövaikutukset. Eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia vertaillaan tämän jälkeen keskenään. Vaihtoehtojen vertailu esitetään YVA-selostuksessa merkittävyyden arvioinnin yhteydessä (ks. edellä
Kuva 10), minkä lisäksi laaditaan erillinen havainnollinen yhteenveto eri vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista.

6.5 EPÄVARMUUSTEKIJÄT SEKÄ HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN RAJOITTAMINEN
Hankkeen suunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin liittyy aina epävarmuustekijöitä.
Arvioinnin epävarmuuteen vaikuttavat käytettävä aineisto ja niiden luotettavuus sekä arvioinnissa käytettävät menetelmät kuten laskelmat ja mallinnukset. Hankkeen suunnitteluvaihe voi
vielä YVA-vaiheessa olla alustava, jolloin toiminnoista ei ole välttämättä käytössä tarkkoja tietoja. Arvioinnin yhteydessä kuvataan siihen liittyvät epävarmuudet. Tämän perusteella arvioidaan edelleen, kuinka arvioinnin epävarmuus voi vaikuttaa vaihtoehtoihin ja niiden vaikutuksiin sekä hankkeen toteuttamiseen. Lisäksi esitetään arvio epävarmuustekijöiden merkittävyydestä verrattuna tehtyihin arviointeihin.
Haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämistoimien suunnittelu on olennainen osa hankkeen suunnittelua. Ympäristövaikutusten arvioinnissa kerätään tietoa suunnitellun hankkeen
ympäristövaikutuksista. Hankkeen suunnittelussa ympäristövaikutusten rajoittaminen otetaan jo huomioon. Myös ympäristövaikutusten arvioinnin aikana voidaan esittää toimenpiteitä, joilla hankkeesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää tai ehkäistä. Toimenpiteet voivat olla esim. teknisiä menetelmiä kuten meluntorjuntakeinoja tai toimintojen sijoittelua eri tavoin. Vaikutusten rajoittamistoimenpiteillä voidaan vaikuttaa myös eri vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuteen. Mahdollisia toimenpiteitä vaikutusten rajoittamiseksi esitetään arvioinnin yhteydessä.

6.6 VAIKUTUSTEN SEURANTAOHJELMA
YVA-selostuksessa esitetään alustava seurantaohjelma hankkeesta mahdollisesti aiheutuvien
haitallisten ympäristövaikutusten tarkkailemiseksi. Hankkeen suunnittelun edetessä ohjelma
tarkentuu ja se esitetään ympäristölupahakemuksessa. Seurantaohjelma kattaa yleisesti
pohja- ja pintavesien, melun sekä mahdollisesti ilmanlaadun tarkkailun. Lisäksi tarkkailu kattaa
toiminnan tarkkailun eli ns. käyttötarkkailun.
Käyttötarkkailu
Käyttötarkkailulla tarkoitetaan alueella tehtävää toiminnan tarkkailua, kuten vastaanotettavien jätteiden ja muiden materiaalien määrien ja laatujen, käsittelyn, hyödyntämisen sekä loppusijoittamisen seurantaa. Lisäksi alueella seurataan ja tarkkaillaan alueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi tai kierrätykseen toimitettavien materiaalien laatua ja määrää. Käyttötarkkailu
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kattaa myös alueelle sijoittuvien rakenteiden, kuten kenttien ja loppusijoitusalueiden sekä vesienjohtamiseen liittyvien järjestelmien seurannan. Tarkkailulla havaitaan mahdolliset häiriötilanteet. Käyttötarkkailusta vastaa kiertotalouspuiston henkilökunta.
Päästö- ja vaikutustarkkailu
Ympäristövaikutusten tarkkailu koostuu päästö- ja vaikutustarkkailusta. Päästötarkkailu tarkoittaa kiertotalouspuiston toiminnasta aiheutuvien päästöjen (esim. melu, ilma- ja vesipäästöt) tarkkailua. Vaikutustarkkailulla seurataan toiminnasta aiheutuvia vaikutuksia ympäristössä (esim. pinta- ja pohjavedet, ilmanlaatu). Ympäristölupaviranomainen hyväksyy päästöja vaikutustarkkailuohjelman ympäristölupavaiheessa. Tarvittaessa tarkkailuohjelmaan tehdään valvontaviranomaisen hyväksymiä muutoksia.
Päästötarkkailu voi perustua joko osin tai kokonaan toiminnanharjoittajan suorittamaan tarkkailuun. Vaikutustarkkailusta ja mahdollisesti osin myös päästötarkkailusta vastaa usein ulkopuolinen asiantuntija.
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YMPÄRISTÖN NYKYTILA JA
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
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7

MAA JA MAAPERÄ

7.1 NYKYTILA
GTK:n maaperäkarttojen perusteella alueen maaperä on hiekkamoreenia ja kalliomaata (Kuva
11). Lisäksi hankealueen keskiosassa sijaitsee ojitettu suoalue, jonka maaperä koostuu rahkaturpeesta. Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse arvokkaita tai suojeltavia maaperän muodostumia.

Kuva 11. Hankealueen ja sen lähialueiden maaperä.

GTK:n kallioperäkarttojen perusteella alueen kallioperä muodostuu kiillegneissistä (Kuva 12).
Topografialtaan hankealueen keskiosassa sijaitseva suoalue on tasaista maastoa, alueen itäkaakkopuolella maasto on korkeampaa kallioaluetta.
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Kuva 12. Hankealueen ja sen lähialueiden kallioperä.

7.2 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Kiertotalouspuiston toiminnasta maahan ja maaperään kohdistuvat vaikutukset muodostuvat
maa-ainesten otosta, rakentamisen aikana tehtävästä pintamaan poistamisesta muilla rakennettavilla alueilla, tarvittaessa tehtävistä massanvaihdoista ja rakennettavien alueiden tasaamisesta. Kiertotalouspuiston jätteenkäsittelyalueille rakennetaan tiiviit kenttä- ja kaatopaikkarakenteet, jolloin toiminnan aikana tai sen päätyttyä vaikutuksia maaperään ei aiheudu. Käsittelytoiminnan aikaiset vaikutukset maaperään rajoittuvat onnettomuus- ja poikkeustilanteisiin, jolloin esim. mahdollisten polttoainevuotojen yhteydessä maaperään voi päästä haittaaineita. Hankkeen elinkaaren aikaiset vaikutukset maahan ja maaperään kohdistuvat hankealueelle. Onnettomuustilanteiden vaikutukset voivat ulottua laajemmalle alueelle, mikäli
haitta-aineita pääsee kulkeutumaan pinta- ja pohjavesien mukana.
YVA-selostuksessa kuvataan tarkemmin hankealueen maa-ainesten ottotoiminnan laajuus,
alueella tehtävät maanrakennustyöt sekä niiden vaikutukset maahan ja maaperään. Alueella
tehdään YVA-menettelyn aikana rakentamiseen liittyviä pohjatutkimuksia. Pohjatutkimuksista
saatavia tietoja hyödynnetään vaikutusten arvioinnissa. Muita erillisiä selvityksiä alueella ei
ole tarpeen tehdä.
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8

POHJAVEDET

8.1 NYKYTILA
Hankealue ei sijaitse ympäristöhallinnon luokittelemalla pohjavesialueella (Kuva 13). Lähin
luokiteltu pohjavesialue Riuttaharju (0440114, luokka I, vedenhankinnan kannalta tärkeä) sijaitsee hankealueen koillispuolella, noin 2,5 kilometrin etäisyydellä. Noin 3 km etäisyydellä
lounaassa, sijaitsee Syrjäntaan pohjavesialue (0485501, luokka I, vedenhankinnan kannalta
tärkeä).

Kuva 13. Hankealueen läheiset pohjavesialueet.

Riuttaharju
Riuttaharjun pohjavesimuodostuma on luode-kaakkosuuntainen pitkittäisharju, jonka maa-aines on selänteissä soravaltaista, lievealueet ovat pääasiassa hiekkaa ja paikoin huonommin
lajittuneita rantakerrostumia. Harju ulottuu Sankolasta Liesoon, jossa se jatkuu vedenalaisena
selänteenä Kuohijärveen. Muodostuman kerrospaksuus on keskimäärin alle 10 metriä, selänteissä huomattavasti enemmän. Muodostumisalueella sijaitsee soistuneita isoja suppia. Vedenantoisuudeltaan muodostumisalue on erinomainen, pohjaveden määrällinen ja kemiallinen tila on luokiteltu hyväksi. Muodostumisalueen kokonaispinta-ala on 7,36 km2 ja alueella
muodostuu pohjavettä arviolta 2 800 m3 päivässä. (Ympäristöhallinto, 2018)
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Syrjäntaka
Syrjäntaan pohjavesialue keskittyy pitkittäisharjun sekä reunamuodostuman solmukohtaan ja
alueen eteläosan muodostaa 2 kilometriä leveä itä-länsi -suuntainen harju. Poikittaisessa
muodostumassa maa-aines on selänteissä karkeaa ja kivistä soraa, itäisin osa on hiekkavaltainen. Paksuus vaihtelee 5–15 metrin välillä. Suolijärvelle kulkeva pitkittäisharjuselänne on pääasiassa soraista hiekkaa, Syrjämäellä suurimmat kerrospaksuudet ovat n. 20 metriä. Syrjäntaan pohjavesialueella maa-aines on melko ruosteista, eikä pohjavesi sellaisenaan sovellu talouskäyttöön. Pohjaveden purkautumista tapahtuu alueen länsiosasta Saarankon alueelle ja
pitkittäisharjun koillisreunamalta sen itäpuoliseen jokeen. Syrjänmäellä sijaitsee vedenottopaikka. Muodostumisalueen kokonaispinta-ala on 2,74 km2 ja alueella muodostuu pohjavettä
arviolta 750 m3 päivässä. (Ympäristöhallinto, 2018)

8.2 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Vaikutuksia pohjavesiin aiheutuu rakentamisen aikana, kun pohjaveden pintaa on alennettava. Hankealueelle rakennetaan tiiviitä kenttä- ja kaatopaikkarakenteita, jolloin pohjaveden
muodostuminen rakennettavilla alueilla estyy ja pohjavedenpinta voi paikallisesti laskea. Pohjavedenpinta voi myös maa-ainesten ottoalueiden lähiympäristössä laskea ottotoiminnan
vuoksi. Kiertotalouspuiston normaalista käsittelytoiminnasta ei tiiviiden kenttä- ja kaatopaikkarakenteiden vuoksi aiheudu vaikutuksia pohjaveden laatuun. Toiminnan päätyttyä vaikutuksia pohjavesiin ei aiheudu. Mahdollisissa onnettomuus- ja poikkeustilanteissa haitta-aineita
voi päästä imeytymään maaperään ja edelleen pohjaveteen.
Hankkeen elinkaaren aikaiset vaikutukset pohjavesiin selvitetään asiantuntija-arviona. Arvioinnissa hyödynnetään alueella tehtyjä selvityksiä, havaintoja sekä pohjavesi-, maaperä- ja
kallioperätietoja. Alueelle asennetaan pohjatutkimusten yhteydessä pohjavesiputkia. Vaikutukset pohjavesiin rajautuvat alustavan arvion mukaan hankealueelle ja sen lähiympäristöön.

9

PINTAVEDET

9.1 NYKYTILA
Kiertotalouspuisto sijoittuu Kokemäenjoen vesistöalueelle (35). Hankealue sijoittuu 3. jakovaiheessa sijoittuu kahden valuma-alueen risteämiskohtaan, Leheejärven (35.791) sekä Kuohijärven (35.782) valuma-alueisiin (Kuva 14). Alue kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen, jolle on laadittu vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016–2021 (Wesberg ym., 2015).
Hankealueen pintavedet kulkeutuvat etelään päin laskevaan purkuojaan, joka yhdistyy myöhemmin Padasjärventien eteläpuolella Ormijokeen, joka laskee Suolijärveen (Kuva 14). Suolijärvestä vedet laskevat Sairialanjokea pitkin Tuuloslammiin, josta vedet laskevat Leheejärven
kautta edelleen Pyhäjärveen. Noin kilometrin päässä hankealueesta luoteeseen sijaitsevat
Mustajärvi sekä Valkeajärvi.
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Kuva 14. Hankealueen vesien purkureitti sekä läheiset vesistöt.

Hankealueelta vedet laskevat purkuojasta Ormijokeen, joka on pintavesityypiltään keskisuuri
kangasmaiden joki. Ormijoen valuma-alueen pinta-ala on noin 222 km2 ja joen pituus on noin
11 km. Joen kemiallinen ja ekologinen tila on määritelty hyväksi.
Ormijoki laskee edelleen Suolijärveen, joka on luokiteltu pieneksi humusjärveksi. Suolijärven
pinta-ala on 206 ha ja keskisyvyys on n. 4,7 m (suurin syvyys 10 m). Rantaviivaa Suolijärvellä
on n. 12 km. Järvi laskee vetensä järven pohjoispäässä sijaitsevaan Sairialanjokeen. Suolijärven
vedenlaatua on seurattu 1970-luvulta lähtien mm. Lammin biologisen aseman ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n toimesta. Suolijärven vedenlaatu on viime vuosina
ollut humuspitoinen ja lievästi rehevä, järven happipitoisuus on ollut hyvä. Järven ekologinen
tila on ympäristöhallinnon Hertta-tietokannassa määritelty hyväksi, järven kemiallinen tila on
määritelty hyvää huonommaksi. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2) on esitetty Suolijärven
vedenlaadun tarkkailutietoja pisteissä 1972 ja 1969 vuosina 2011–2017. Tarkkailupisteiden sijainnit on esitetty kuvassa (Kuva 15).
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Taulukko 2. Suolijärven vedenlaatutiedot tarkkailupisteessä 1972 vuosina 2011–2017.

Happi
pH
(mg/l)
Tarkkailupiste 1972
2017
8,6
7,5
2014
7,8
7,1
2013
9,7
7,8
2011
8,5
7,6
Tarkkailupiste 1969
2017
2015
9,2
7,5
2014
7,8
7,3
2013
-

Sähkönjohtavuus (mS/m)

Väri
(mg/l Pt)

Sameus
(FTU)

Kokonaistyppi
(µg/l)

Kokonaisfosfori
(µg/l)

14
13,4
13,3
13,9

40
50
60
50

3,5
2
2,8
2,3

560
470
660
730

32
25
22
21

14,6
14,3
-

62
41
55
88

4,3
7,8
-

730
580
660
1 000

33
28
42
35

Kuva 15. Suolijärven vedenlaadun tarkkailupisteet ja vesien purkureitti.

9.2 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Kiertotalouspuiston rakentamisen yhteydessä pintavesiin voi kohdistua samentumista. Alueelle rakennetaan tiiviit kenttä- ja kaatopaikkarakenteet, joilla estetään alueella muodostuvien suoto- ja hulevesien pääsy pintavesiin. Käytössä olevilla kenttä- ja loppusijoitusalueilla
muodostuvat likaantuneet hulevedet johdetaan tasausaltaan ja tarvittavan käsittelyn (esim.
kemiallinen käsittely) kautta purkuojaan.
Maa-ainesten
läjitysalueella sekä
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käyttöönottamattomilla käsittelyalueilla muodostuvat hulevedet johdetaan suoraan purkuojaan. Alueen ulkopuolisten vesien pääsy kiertotalouspuiston alueelle estetään ympärysojilla, joista vedet johdetaan edelleen purkuojaan. Kuormitusta alueen pintavesiin voi aiheutua lähinnä mahdollisissa onnettomuustilanteissa.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan alueella muodostuvien vesien määrää, laatua, käsittelyä ja niiden johtamista sekä vaikutuksia vesistöön. Arvioinnissa huomioidaan vastaanotettavien ja käsiteltävien materiaalien ominaisuudet ja niiden vaikutukset alueella muodostuvien vesien laatuun. Arvioinnissa tarkastellaan myös ilmastonmuutoksen ja poikkeuksellisten sääolojen vaikutuksia. Vesistön ja veden laadun osalta huomioidaan yhteisvaikutukset
muiden olemassa olevien tai suunniteltujen toimintojen kanssa. Arvioinnissa huomioidaan Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma. Arvioinnissa hyödynnetään alueelta käytettävissä olevaa aineistoa, eikä erillisiä selvityksiä nähdä tarpeellisina.

10 ILMA JA ILMASTO
10.1

NYKYTILA

Hämeenlinnan kaupunki on seurannut ilmanlaatua jatkuvatoimisilla mittauslaitteilla vuodesta
1993 lähtien. Mittausasemalla mitataan typpidioksidin (NO2) ja hengitettävän pölyn (PM10)
pitoisuuksia. Ilmanlaadun seurannalla on saatu tietoa sekä ns. taustapitoisuuksista että keskusta-alueen ilmanlaadusta. Nykyiselle paikalleen ilmanlaadun mittausasema on sijoitettu
vuonna 2011. Ilmanlaatu on pysynyt pääosin hyvänä Hämeenlinnassa. (Hämeenlinnan kaupunki, 2018a)
Hankealue on osittain ojitettua metsä- ja suoaluetta, missä ei ole ilmanlaatua kuormittavia
tekijöitä, joten ilmanlaatu voidaan olettaa alueella hyväksi. Paikallisesti ja murskaustoiminnan
aikana alueen ilmanlaatuun voi vaikuttaa viereisellä kiinteistöllä tapahtuva kalliokiviaineksen
otto- ja murskaustoiminta.

10.2

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Kiertotalouspuiston toiminnan aikaisia ilmapäästöjä ovat mahdolliset pölypäästöt alueen rakentamisen ja toiminnan aikana. Toiminnan aikana pölyämistä voi aiheutua jätteiden ja materiaalien käsittelystä, loppusijoitusalueilta sekä liikenteestä ja kuljetuksista alueella. Myös mahdollisissa onnettomuustilanteissa, kuten tulipaloissa, aiheutuu ilmapäästöjä. Toiminnan päätyttyä vaikutuksia ilmanlaatuun ei aiheudu.
Leviämislaskelmien avulla arvioidaan toimintojen pölypäästöjen aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja lähialueen ihmisiin kohdistuvaa altistusta. Ilmanlaatuvaikutusten arviot perustuvat
eri toimintojen päästölaskelmiin pölypäästöjen mallinnukseen. Hajupäästöt arvioidaan leviämislaskelmilla, joissa lähtötietoina käytetään muista vastaavista kohteista tai
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kirjallisuudesta löytyviä mittaus- tai päästötietoja. Mallinnukset tehdään normaalinkaltaiseen
ja tarvittaessa häiriötilanteeseen.
Leviämislaskelmat tehdään Yhdysvaltain Ympäristönsuojeluviraston EPA:n kehittämällä matemaattis-fysikaalisella AERMOD-mallilla, joka on viranomaisten hyväksymänä käytössä Suomen
lisäksi yli 70 maassa. Leviämismalli soveltuu sekä hiukkasmaisten että kaasumaisten poistokaasujen komponenttien, hajun, hengitettävien hiukkasten (PM10), pienhiukkasten (PM2,5),
leijuvan pölyn (TSP) ja laskeuman leviämisen tarkasteluun. Leviämismallilla arvioidaan päästöjen leviäminen lähialueelle ja pitoisuudet ilmoitetaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa. Laskennoissa käytetään paikallisia olosuhteita edustavaa säädataa, joka pohjautuu läheisten sääasemien havaintoihin.
Hajumallinnuksien tuloksena saadaan hajupitoisuuden aikasarjat kolmen vuoden ajalta sekä
pitkäkestoisille (1 tunti) ja lyhytkestoisille (0,5 min) hajuille. Näistä muodostetaan hajun esiintyvyyden vyöhykkeet. Esiintyvyys ilmoittaa, kuinka suuri osuus vuodesta hajua esiintyy tietyllä
voimakkuudella (juuri havaittava (1 HY/m3), selvä (3 HY/m3) ja melko voimakas (5 HY/m3)).
Pölymallinnukset (PM10) laaditaan vuorokausi- ja vuositasolla. Tuloksia verrataan ilmanlaadun
ohje- ja raja-arvoihin.
YVA-selostukseen laaditaan mallinnusten tulosten ja johtopäätösten perusteella pölylle ja hajulle vaikutusaluekartat, jotka perustuvat toiminnan aiheuttamiin kuormituksiin ja pitoisuuksiin sekä alueen tausta- ja tavoitetasoihin. Vaikutusarviot tehdään vertaamalla asuinalueille
arvioituja haju- ja pölypitoisuustasoja tavoitetasoihin.
Työkoneista muodostuvat kaasumaiset (polttoaineperäiset) päästöt lasketaan alueella toimivien työkoneiden ominaispäästöjen sekä keskimääräisten nimellistehojen ja arvioitujen työtuntien perusteella. Pakokaasupäästöt työkoneille sekä kuljetuksille lasketaan VTT:n laatiman
LIPASTO-päästölaskentamallin mukaisesti työkaluston uusimpien keskimääräisten päästöjen
mukaan.

11 KASVILLISUUS, ELIÖT JA LUONNON MONIMUOTOISUUS
11.1

NYKYTILA

Alueelle tehdyt luontoselvitykset
Hankealueelle on tehty ensimmäiset luontoselvitykset vuonna 2008 (Ympäristötutkimus Yrjölä 2008). Tuolloin alueelta on selvitetty linnusto, kasvillisuus ja luontotyypit, lepakot sekä
liito-orava. Luontoselvityksiä on täydennetty vuonna 2018 (Envineer Oy), jolloin on päivitetty
tietoja alueen kasvillisuudesta ja luontotyypeistä sekä lepakoiden esiintymisestä alueella.
Kasvillisuus
Hankealue ja sen ympäristö on pääosin havumetsävaltaisia kangasmaita ja ojitettuja puustoisia soita. Alueella on tehty runsaasti metsätalouden toimenpiteitä ja tämän vuoksi hakkuut
sekä taimikot hallitsevat aluetta. Lisäksi ojitukset ovat kuivattaneet hyvin voimakkaasti
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puustoisia soita ja ne ovat enimmäkseen muuttuneet runsaspuustoisiksi kuusivaltaisiksi turvekankaiksi.
Kangasmetsät ovat alueella lähinnä kuusivaltaisia tuoreita tai lehtomaisia kankaita. Kankaiden
yläosissa on kuivempia kivikkoisia ja kallioisia alueita, missä tavataan myös mäntyjä. Metsien
aluskasvillisuus on paikoin rehevähköä ja lajistossa tavataan vaateliaitakin kasveja. Yövilkkaa
esiintyy siellä täällä monin paikoin. Rehevimmillä paikoilla kasvillisuudessa on ravinteisen metsänpohjan lajistoa, kuten käenkaalia, kieloa, sananjalkaa, kevätlinnunhernettä ja sinivuokkoa.
Hankealueen koilliskulmassa on mäntykukan kasvupaikka.
Kankaiden väleissä tavataan puustoisia soita, jotka ovat enimmäkseen ojitettuja. Merkittävin
näistä on hankealueen keski- ja lounaisosiin sijoittuva rehevähkökasvuinen korpi- ja rämealue,
joka on kuitenkin voimakkaasti muuttunut ojitusten vuoksi. Edustavin osa tästä on kuitenkin
suhteellisen hyvin säilynyt ruoho- ja heinäkorpi, jonka kasvillisuus on runsasta. Lajiston merkittävämpiä lajeja ovat mm. keltasaraa, maariankämmekkää, kaitasiropajua ja korpisaraa.
Muuta lajistoa korvessa ja sitä ympäröivillä ojitusalueilla ovat mm. kurjenjalka, rentukka, järvikorte, tähtisara, rätvänä, korpipaatsama ja virpapaju. Edustavimmalta osaltaan tämä korpi
on rajattavissa metsälain suojelemaksi luontotyypiksi (lehto- ja ruohokorvet).
Hankealueen koilliskulman lähellä kuusikkokankaiden välissä on pieni, mutta kasvistollisesti
selvästi erottuva, luhtainen nevakorpikuvio. Korven läpi kulkee oja ja se on luontotyyppinä
hieman kuivunut, mutta edelleen luonnontilaisen kaltainen. Puusto on melko harvaa. Kenttäkerroksen kasvillisuudessa tavataan mm. raatetta, rätvänää, maariankämmekkää, tuppi- ja
tähtisaraa, pyöreälehtikihokkia ja kurjenjalkaa. Kohde voidaan luokitella metsälain suojaamaksi luontotyypiksi (pienialainen vähäpuustoinen suo).
Muita merkittäviä kohteita hankealueella ovat itäosan kangasmetsissä esiintyvät kallioiset ja
louhikkoiset kumpareet. Nämä ovat muutamissa kohdin rajattavissa metsälain erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi (kalliot, kivikot ja louhikot).
Linnusto ja eläimistö
Hankealueen linnusto on selvitetty vuonna 2008. Tämän jälkeen alueen elinympäristöjen laatu
on heikentynyt entisestään metsänhoidollisten toimenpiteiden seurauksena eikä niiden linnustollinen arvo ole ainakaan kohentunut.
Alueella ja sen lähiympäristössä elää tavanomainen havumetsävaltaisen talousmetsäalueen
linnusto. Huomionarvoisimpia lajeja ovat kanalinnut (metso, teeri ja pyy) ja petolinnut (mehiläishaukka ja hiirihaukka). Nämä lajit pesivät hankealuetta ympäröivissä metsissä, mutta tarkemmin pesimäpaikoista ei ole tietoa. Muita mielenkiintoisia lajeja alueella ovat mm. lehtopöllö, kehrääjä ja palokärki. Itse hankealue on enimmäkseen hakkuualuetta tai muuten linnustollisesti tavanomaista tuoretta ja kuivaa kangasta.
EU:n luontodirektiivin liitteen I lajeista Paadenkolun alueella on alueen elinympäristöjen perusteella mahdollista tavata lähinnä vain liito-oravaa ja lepakoita. Vuoden 2008
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luontokartoituksen yhteydessä on selvitetty liito-oravan esiintyminen alueella. Aluetta kartoitettiin kahtena päivänä maalis-huhtikuussa. Alueelta ei tehty havaintoja liito-oravasta ja sopivia elinympäristöjä oli varsin vähän. Tämän jälkeen alueen metsiä on käsitelty lisää metsänhoidollisin toimenpitein ja voidaan pitää erittäin epätodennäköisenä, että liito-oravaa esiintyisi alueella nykyäänkään.
Lepakoiden esiintymistä alueella on kartoitettu sekä vuonna 2008 että 2018 ultraääni-ilmaisimen avulla. Kartoitusta on tehty yhteensä 3 yönä. Molempina vuosina alueella on tavattu sekä
muutamia pohjanlepakkoja että useita viiksisiippalajin (isoviiksisiippa tai viiksisiippa) yksilöitä.
Lajistoa ja yksilömäärää voidaan pitää seudullisesti tavanomaisena. Erillisiä lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei alueella ole havaittu.
Luonnonsuojelu
Hankealueella tai sen lähiympäristössä ei sijaitse suojelukohteita, muinaisjäännöksiä tai maisemallisesti arvokkaita kohteita. Lähimmät Natura 2000 -suojeluohjelman suojelualueet (Kuva
16) ovat Sajaniemi (FI0325009) ja Ormajärvi–Untulanharjun (FI0325002). Sajaniemi on rehevän rantalehdon ja vanhan metsän alueen muodostama kokonaisuus. Ormajärvi-Untulanharjun alue on valtakunnallisesti arvokas luontaisesti ravinteikkaan Ormajärven ja Untulan-Hiidenhoilon harjualueen muodostama luontotyyppikokonaisuus. Ormajärvi on lähdevaikutteinen, pohjavedestä vesitäydennystä saava harjunlievejärvi, jonka vesikasvillisuus on erikoinen.
Untulanharjun maalaji on ravinteikasta hienoa hietaa, ns. Lammin lössiä, mistä johtuen harjun
kasvillisuus on lehtomaisen rehevää. Lähin yksityinen luonnonsuojelualue (Multasillan lehmusalue) sijaitsee n. 2,6 km etäisyydellä hankealueesta.
BirdLife Suomi on luokitellut Suomessa tärkeitä lintualueita. Näitä ovat kansainväliset (IBA,
Important Bird and Biodiversity Areas) ja kansalliset lintualueet (FINIBA, Finnish Important
Bird Areas). Lisäksi Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry on luokitellut maakunnallisesti
tärkeitä lintualueita (MAALI-hanke). Seuraavassa kuvassa (Kuva 16) on esitetty hankealueen
ympäristössä olevat lähimmät FINIBA- ja MAALI-kohteet. IBA-kohteita ei lähialueella ole.
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Kuva 16. Hankealueen läheiset suojelualueet.

Tuuloksen lintuvedet sijaitsee n. 2,5 km etäisyydellä hankealueelta, ja se on luokiteltu FINIBAalueeseen maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi (Kuva 16). Kyseessä on useamman pienen
rehevän järven kokonaisuus, jonka pesimälajisto on runsasta. Lajistoon kuuluvat mm. kaulushaikara ja ruskosuohaukka (BirdLife 2004). MAALI-kohteista lähin on samalla etäisyydellä sijaitseva Sajaniemen rantalehto ja vanhan metsän alue (Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys 2018).

11.2

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Kasvillisuuteen, linnustoon, eliöihin ja luonnonsuojelualueisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan erityisesti hankealuetta ja sen lähiympäristöä, sillä suoria vaikutuksia
aiheutuu lähinnä vain rakennettaville alueille. Välillisiä vaikutuksia luontoon voi kohdistua
mm. ilmapäästöistä ja niiden leviämisestä, pintavesivaikutuksista sekä pohjaveden pinnan
muutoksista. Mahdollisesti melu voi aiheuttaa karkottavaa vaikutusta lähialueen eliöstössä
sekä linnustossa. Vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan etenkin herkkien luontotyyppien ja
kasvilajiesiintymien sijoittumista suhteessa suunniteltuihin toimintoihin. Vaikutukset luonnonsuojelualueille voivat olla lähinnä epäsuoria, sillä lähimmät suojelualueet sijaitsevat 3–4
km etäisyydellä hankealueesta. Hankealueen ja sen vaikutusalueen kasvillisuuden, eliöstön ja
luonnon monimuotoisuuden herkkyys sekä hankkeen aiheuttamien vaikutusten suuruus arvioidaan käytössä olevan aineiston pohjalta asiantuntija-arviona.
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Hankealueen luontokartoitus on tehty vuonna 2008 ja sen tietoja on päivitetty kesällä 2018
kasvillisuuden, luontotyyppien ja lepakoiden osalta. Linnuston osalta vuoden 2008 tiedot katsotaan vaikutusarvioinnin kannalta riittäviksi, sillä alueen luontotyyppien edustavuus ei ole
parantunut viimeisen 10 vuoden aikana linnustollisten arvojen kannalta. Lisäksi arvioinnissa
käytettävää lähtötietoa haetaan mm. ympäristöhallinnon tietokannoista. Arvioinnissa hyödynnetään myös muiden vaikutusarviointien, kuten pohja- ja pintavedet, melu sekä ilmanlaatu, tuloksia.

12 MELU JA TÄRINÄ
12.1

NYKYTILA

Hankealue on nykyisin metsä- ja suoaluetta, missä ei ole teollisuustoimintaa tai asutusta, joten
melulähteet ovat vähäisiä. Hankealueen länsipuolella, viereisellä kiinteistöllä, sijaitsee maaainesten ottoalue, jonka toiminnasta aiheutuu ympäristöön melua ja tärinää. Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse vilkkaasti liikennöityjä tieverkkoja, tai muita melun- tai tärinänlähteitä.

12.2

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Hankealueen rakentamisen aikana merkittävin melu aiheutuu hankealueella suoritettavasta
louhinnasta sekä kenttä- ja loppusijoitusalueiden rakentamisesta. Kiertotalouspuiston toiminnan aikana merkittävimmät melulähteet ovat maa-ainesten otto, jätteiden ja materiaalien käsittelyyn ja siirtämiseen käytettävän kaluston liikennöinti sekä jätteiden käsittelylaitteistot.
Meluvaikutukset arvioidaan melumallinnusten avulla hankkeen eri hankevaihtoehdoissa. Eri
hankevaihtoehtojen toiminnan aiheuttaman melun leviämislaskennat tehdään Datakustik
CadnaA –mallinnusohjelmalla käyttäen yhteispohjoismaisia teollisuus- ja liikennemelumalleja.
Ympäristöön aiheutuvien melutasojen arviointi perustuu melun leviämiseen ja vaimenemiseen 3D-maastomallissa, johon on sijoitettu melulähteet, rakennukset, meluesteet ja maastonmuodot. Mallissa melun leviäminen lasketaan vähän ääntä vaimentavissa lämpötila- ja
tuuliolosuhteissa. Laskettuja melutasoja verrataan valtioneuvoston melutason ohjearvoista
antaman päätöksen (993/1992) mukaisiin melun ohjearvoihin.

13 LIIKENNE
13.1

NYKYTILA

Kiertotalouspuiston alueelle kuljetaan Mustajärventien kautta, joka kääntyy tieltä 53 (Padasjoentie) (Kuva 17). Nopeusrajoitus tiellä 53 Mustajärventien liittymän kohdalla on 80 km/h.
Liikenneviraston vuoden 2017 avoimen paikkatiedon mukaan liikennemäärä Padasjoentiellä
Mustajärventien liittymän kohdalla on noin 2 337 ajoneuvoa vuorokaudessa, joista 240 on raskaita ajoneuvoja. Hankealueelle johtavalta Mustajärventieltä ei ole saatavilla liikennemäärätietoja. Nykyinen liikennemäärä Mustajärventiellä arvioidaan kuitenkin suhteellisen vähäiseksi, sen koostuessa pääasiassa loma-asutus- ja virkistyskäyttöliikenteestä sekä hankealueen viereisen maa-ainesalueen kiviaineskuljetuksista.
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Kuva 17. Hankealueen läheiset tiet ja niiden keskimääräiset vuorokausiliikenteen määrät.

13.2

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Hankkeen toteutuessa sillä on vaikutuksia alueen liikennemääriin raskaan liikenteen liikennemäärän kasvaessa hankealueen läheisillä tieverkoilla. YVA-menettelyn yhteydessä hankevaihtoehtojen vaikutuksia liikenteeseen arvioidaan kuljetusten sekä työmatkaliikenteen aiheuttamien muutosten perusteella. Arvioinnin aikana tarkennetaan suunnitellun toiminnan kuljetusreittejä yleisellä tieverkolla ja arvioidaan laskennallisesti hankkeen aiheuttamat muutokset
yleisten teiden liikennemääriin. Liikennevaikutusten arvioinnissa arvioidaan myös vaikutukset
liikenneturvallisuuteen.

14 YHDYSKUNTARAKENNE JA MAANKÄYTTÖ
14.1

NYKYTILA

14.1.1

Yhdyskuntarakenne

Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 35 ha, hankealuetta ympäröivät metsätalousmaat ja
suoalueet. Alueella ole asutusta, muita rakenteita tai teollista toimintaa. Hankealueen länsipuolella, viereisellä kiinteistöllä, sijaitsee Maanrakennus Alenius Oy:n maa- ja kiviaineksen ottoalue. Lähin asuinkäytössä oleva kiinteistö sijaitsee noin 1,5 km ja lähin lomakiinteistö noin
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300 m etäisyydellä hankealueelta. Seuraavassa kuvassa (Kuva 18) on esitetty YKR-aineiston
mukainen taajaman ja maaseudun välinen jako.

Kuva 18. YKR-aineiston mukainen taajaman ja maaseudun välinen jako.

14.1.2

Kaavoitus

Maakuntakaava
Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava käsittelee liikenteen ja luonnonvarojen aihealueita.
Kaavassa keskitytään erityisesti tuulivoimaloiden alueisiin ja soiden maankäyttöön. Kaava sisältää myös eräitä liikenteen aluevarausten tarkistuksia, kaavalla on kumottu myös osia voimassa olevista maakuntakaavoista. Ympäristöministeriö vahvisti 2. vaihemaakuntakaavan
24.5.2016. Maakuntakaavaa ollaan parhaillaan uudistamassa (Kanta-Hämeen maakuntakaava
2040), ja kaavaluonnos tulee nähtäville vuoden 2019 alkupuolella.
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Kuva 19. Ote Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan yhdistelmäkartasta, hankealueen likimääräinen sijainti ympyröity
oranssilla.

Hankealue on merkitty Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavassa kalliokiviaineksen ottoalueeksi sekä ylijäämämaiden käsittely- ja loppusijoitusalueeksi (EOk/EJ1) (Kuva 19). Hankealuetta ympäröi maisema-alue (ma; kulttuurimaiseman, rakennetun kulttuuriympäristön tai kulttuurihistorian kannalta tärkeä alue). Hankealueen itä-kaakkoispuolella on merkintä uudesta
tielinjauksesta (punainen katkoviiva, sijainti ohjeellinen).
Yleiskaava
Hämeenlinnan yleiskaavassa hankealueella ei ole merkintöjä (Kuva 20). Lähimmät yleiskaavaalueet ovat Valkea- ja Mustajärvien rannat Tuuloksen rantaosayleiskaavassa.

Kuva 20. Ote Hämeenlinnan yleiskaavasta, hankealueen likimääräinen sijainti ympyröity oranssilla.

Asemakaava
Hankealueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Lähimmät asemakaava-alueet sijaitsevat
Tuuloksen taajamassa.
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14.2

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Hankkeen suorat vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen muodostuvat, kun
rakentamaton metsäalue otetaan teolliseen käyttöön. Välillisiä vaikutuksia maankäyttöön voi
aiheutua muiden hankkeen ympäristövaikutusten, kuten melu- tai liikennevaikutusten kautta.
YVA-selostuksessa arvioidaan hankkeen soveltuvuus alueen yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön sekä alueen muihin toimintoihin ja verkostoihin, kuten liikenneyhteyksiin, energiaja vesiverkostoihin. Hankkeen suunnitelmia verrataan alueen suunniteltuihin maankäyttömuotoihin ja arvioidaan maankäytön tavoitteiden toteutuminen alueella. Lisäksi arvioidaan
mahdolliset maankäytön rajoitukset ja ristiriidat. Hankkeen vaikutukset alueen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön selvitetään kaava-aineiston, olemassa olevien selvitysten, sidosryhmäyhteistyön, karttatarkastelujen ja maastokäyntien perusteella. Vaikutusalue rajoittuu
pääosin hankealueelle ja sen lähialueelle. Yhdyskuntarakenteen osalta huomioidaan yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. Lisäselvityksille yhdyskuntarakenteen osalta ei ole
tarvetta.
Hankealueen ja sen lähiympäristön kaavoitustilanne on esitetty edellä nykytilan kuvauksessa
ja sitä tarkennetaan YVA-selostuksessa mm. vireille tulevan maakuntakaavan 2040 osalta. Arvioinnin aikana tarkastellaan hankkeen suhdetta valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
(VAT) toteutumiseen, maakuntakaavaan ja yleiskaavaan.

15 MAISEMA, KAUPUNKIKUVA JA KULTTUURIPERINTÖ
15.1

NYKYTILA

Hankealuetta ympäröivät metsätalousmaat ja suoalueet (Kuva 21). Lähialueiden metsät ovat
pääasiassa metsätalouskäytössä ja ihmistoiminnan vaikutus näkyy alueella. Hankealueen länsiosassa on tällä hetkellä viereisen kiinteistön toiminnanharjoittajan kiviainesvarasto.
Lähimmät maakunnallisesti merkittävät muinaisjäännökset sijaitsevat Tuuloksen taajamassa,
Syrjäntaan, Toivaalan sekä Sairialan kaupunginosissa, noin 4 km etäisyydellä hankealueesta
(Kuva 22). Hankealueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita, moreenimuodostumia tai tuuli- ja rantakerrostumia. Hankealueen kaakkoispuolella, n. 3 km etäisyydellä, sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön kohde Lammin keskiaikaiset
kartanot ja kirkko. Myös hankealueen luoteispuolella, n. 4 km etäisyydellä, sijaitsee Tuuloksen
kirkkomaisema sekä hankealueen eteläpuolella, n. 6 km etäisyydellä Syrjäntaustan kylä, molemmat ovat myös valtakunnallisia kulttuuriympäristökohteita. Hankealueen kaakkoispuolella, n. 4 km etäisyydellä, sijaitsee Ormajärven-Untulan kulttuurimaisema-alue, joka on yksi
Suomen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista.
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Kuva 21. Ilmakuva hankealueesta.

Kuva 22. Hankealueen läheiset muinaisjäännöskohteet, kulttuuriperintökohteet sekä rakennetut kulttuuriympäristöt.
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15.2

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön kohdistuvat vaikutukset arvioidaan hankkeen koko elinkaaren ajalta. Toteutuessaan hanke vaikuttaa lähialueen maisemaan. Kasvillisuuden poistuminen rakennettavilta alueilta, otto- sekä loppusijoitusalueet muodostavat suurimmat maisemavaikutukset alueelle. Loppusijoitusalueet ja niiden kohoaminen muuttavat
alueen korkokuvaa. Kenttärakenteet toteutetaan pääosin maanpinnan tasolle, jolloin suuria
maisemallisia vaikutuksia ei aiheudu. Toiminnan lakattua hankealue maisemoidaan ja palautetaan mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan. Hankkeen ei arvioida vaikuttavan alueen
kulttuuriperintöön.
Vaikutuksia maisemaan ja kaupunkikuvaan arvioidaan maastokäyntien, ilmakuvien, karttatarkastelujen, paikkatietojen, valokuvien sekä alueella aikaisemmin tehtyjen selvitysten perusteella.

16 VÄESTÖ, IHMISTEN TERVEYS, ELINOLOT JA VIIHTYVYYS
16.1

NYKYTILA

Lähimmät asuinalueet sijaitsevat Tuuloksen ja Parikkalan taajamissa, molemmat sijaitsevat
noin 3 kilometrin etäisyydellä hankealueesta (Kuva 23). Lähin lomarakennus sijaitsee hankealueen eteläpuolella, noin 300 m etäisyydellä. Lomakiinteistöjä sijaitsee myös Mustajärven
rannalla, noin 800 m etäisyydellä hankealueesta. Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin
1,5 km etäisyydellä, hankealueen etelä- ja itäpuolella.
Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse erityisiä luonnon virkistyskohteita, -reittejä tai alueita, lukuun ottamatta hankealueen luoteispuolella, n. 800 m etäisyydellä, sijaitsevia järviä
(Mustajärvi, Valkeajärvi) virkistysarvoineen. Hankealueen länsipuolella, noin 4 km etäisyydellä, sijaitsee Syrjäntaan latu, lisäksi Suolijärven ja Ormajärven rannoilla sijaitsee uimarantoja
(Kuva 24).
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Kuva 23. Hankealueen läheiset asuin- ja lomarakennukset sekä tiet.

Kuva 24. Merkityt virkistysreitit ja uimarannat hankealueen läheisyydessä.
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16.2

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Terveys
Kiertotalouspuiston toiminnoilla voi olla vaikutusta ihmisten terveyteen esimerkiksi hankkeesta aiheutuvan melun tai ilmapäästöjen vuoksi. Arvioinnin yhteydessä tarkastellaan muiden vaikutusarviointien tulokset ja pyritään tunnistamaan kaikki toiminnan mahdollisesti aiheuttamat suorat ja välilliset terveysvaikutukset. Esimerkiksi meluun ja ilmanlaatuun liittyy
viitearvoja, joiden ylittyminen voi aiheuttaa terveyshaittoja. Terveysvaikutukset arvioidaan
vertaamalla hankkeesta muodostuvia vaikutuksia näihin viitearvoihin. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan Sosiaali- ja terveysministeriön opas 1999:1 ”Ympäristövaikutusten arviointi, Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset”. Terveysvaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös mahdolliset onnettomuus- ja tapaturmariskit.
Väestö, elinolot ja viihtyvyys
Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyvät vaikutukset eivät ole mitattavia, vaan laadullisia
ja sidottuja yksilöön, aikaan ja paikkaan. Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset
voivat olla suoria tai välillisiä. Vaikutusten arvioinnin yhteydessä kerätään lähialueen asukkailta ja muilta sidosryhmiltä tietoja, näkemyksiä ja kokemuksia vaikutusalueen ympäristön
nykytilasta ja hankkeen mahdollisista vaikutuksista näihin. Sidosryhmiltä kootaan tietoja mm.
asuinympäristön viihtyisyydestä, turvallisuudesta, alueiden virkistyskäytöstä ja mahdollisista
toiveista tai huolista näihin liittyen. Sidosryhmiltä saatavat tiedot, näkemykset, kokemukset ja
huolet ovat arvioinnin tärkeimpiä lähtökohtia ja niiden avulla arviointia pyritään kohdentamaan erityisesti sidosryhmiä askarruttaviin seikkoihin.
YVA-menettelyn aikana järjestetään yleisötilaisuudet YVA-ohjelman ja YVA-selostuksen kuulutusten aikana. YVA-menettelyn aikana järjestetään sidosryhmille tupailta, johon kutsutaan
asukkaiden, yhdistysten, yritysten ja mahdollisten muiden tahojen edustajia. Tilaisuudessa
esitellään arvioitavaa hanketta ja sen vaihtoehtoja sekä alustavia arviointien tuloksia. Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnin lähteinä käytetään yleisötilaisuuksista
saatavien tietojen lisäksi YVA-ohjelmasta annettavia lausuntoja ja mielipiteitä.
Sidosryhmiltä saatavien tietojen lisäksi vaikutusten arvioinnin lähteinä käytetään kartta- ja
paikkatietoaineistoja, tilastoja ja muita kirjallisia lähteitä, kuten Hämeenlinnan kaupungin ja
Tilastokeskuksen aineistoja. Myös muiden vaikutusarviointien tuloksia hyödynnetään vaikutusarvioinnissa, sillä väestöön, elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyvät vaikutukset muodostuvat
suurelta osin muista vaikutuksista. Vaikutusten arviointi tehdään asiantuntija-arviona. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan STM:n opas ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista
sekä Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen -opas (Stakes, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus).
Väestöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin sekä viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset arvioidaan hankkeen koko elinkaaren ajalta. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös mahdolliset yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa.
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17 ELINKEINOELÄMÄ JA PALVELUT
17.1

NYKYTILA

Hämeenlinna on Kanta-Hämeen maakuntakeskus, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella. Hämeenlinnan seudulla on monipuolinen toimialarakenne: vahvoja toimialoja ovat erityisesti kone-, metalli-, puu-, paperi- ja elintarviketeollisuus sekä rakentaminen ja matkailu.
Hämeenlinnan elinkeinorakenne koostuu nykyään suurilta osin palvelualoista, joiden osuus
elinkeinorakenteesta on 73 %, jalostuksen osuus on 22 % ja maatalouden 3 %. Hämeenlinnassa
suurin työllistäjä on kaupunki, joka työllistää n. 3 500 henkilöä. (Hämeenlinnan kaupunki,
2018) Hämeenlinnassa sijaitsevien työpaikkojen lukumäärä on vuonna 2016 ollut 28 270, työpaikkojen määrä on lähtenyt vuonna 2011 laskuun (Kuva 25).

Kuva 25. Hämeenlinnassa sijaitsevien työpaikkojen lukumäärät vuosina 1987–2017.

Hämeessä on monipuolinen elinkeinorakenne ja vientitoimintaa harjoittavia pk-yrityksiä on
paljon. Alueelta löytyy myös suuria ja kansainvälistyneitä yrityksiä. Monipuolinen elinkeinorakenne vahvistaa alueen muutosjoustavuutta ja elinvoimaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Teollisuus on ollut perinteisesti vahva elinkeino, mutta monien alojen rakennemuutoksen myötä palvelualat ovat vahvistuneet. Luonnonvara-alalla ja siihen perustuvalla teollisuudella on Kanta-Hämeessä keskimääräistä parempi yrityspohja. Jätehuollon ja kierrätyksen työpaikkaosuus on Kanta-Hämeessä 3,5 kertaa suurempi kuin koko maassa keskimäärin. (EURES,
2018)
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17.2

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Hankkeen vaikutukset elinkeinoelämään ja palveluihin arvioidaan hankesuunnitelman ja
muista vastaavasta kohteista saatavan tiedon avulla. Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan
alueen nykyinen työllisyystilanne ja elinkeinojakauma. Myös mahdolliset kielteiset vaikutukset hankkeen lähialueen elinkeinoelämään ja palveluihin otetaan arvioinnissa huomioon. Vaikutukset arvioidaan alueellisiksi-seudullisiksi. Vaikutusten arvioinnin laatimiseksi on käytettävissä riittävästi tietoja.

18 LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMINEN
18.1

NYKYTILA

Luonnonvaroilla tarkoitetaan luonnossa olevia resursseja, ja ne jaetaan uusiutuviin ja uusiutumattomiin. Uusiutuvia luonnonvaroja ovat esimerkiksi auringon säteily, tuuli ja aallot. Uusiutumattomia luonnonvaroja ovat esimerkiksi maa- ja kiviainekset, metallit, turve sekä fossiiliset
polttoaineet.
Kiertotalouspuiston luonnonvaroihin kuuluvat hankealueen metsät ja suot sekä maa-ainekset.
Alueella ei ole sellaisia ominaisuuksia, jotka tekisivät siitä luonnonvarojen kannalta muutokselle herkän alueen.

18.2

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Rakentamisen aikana vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen muodostuvat rakentamisessa käytettävistä maa- ja kiviaineksista. Rakentamisessa hyödynnetään alueelta saatavia
maa- ja kiviaineksia sekä hyötykäytettäviä materiaaleja. Rakentamisessa tarvittavien maa- ja
kiviainesten määrät arvioidaan alustavasti vähäisiksi. Alueelta otetaan maa-aineksia, joita toimitetaan kiertotalouspuiston ulkopuolisissa kohteissa käytettäväksi.
Kiertotalouspuiston alueella vastaanotetaan ja käsitellään erityyppisiä jätejakeita ja materiaaleja. Toiminnan tavoitteena on hyötykäyttää mahdollisimman suuri osa vastaanotetuista materiaaleista joko hankealueella tai toimittamalla niitä muualle hyötykäyttöön. Muut toiminnan
aikaiset vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen, kuten pölyn tai muiden ilmapäästöjen
leviämisen vaikutukset marjastukseen, ovat välillisiä.
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SANASTO JA LYHENTEET
Yksiköt
a
m3
t
t/a

vuosi
kuutiometri, 1 000 litraa
tonni, 1 000 kg
tonnia vuodessa

Muut lyhenteet ja sanasto
BAT
BREF/BAT
KVL
KVLras
MARA-asetus
MRL
PIMA-asetus
Pk-yritys
YSL
YVA
YVA-asetus
YVA-laki
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Paras käyttökelpoinen tekniikka (Best Available Techniques),
Reference Documents/BAT-vertailuasiakirja
Vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne, yksikkö ajoneuvoa/vuorokausi
Vuoden keskimääräinen raskaan liikenteen määrä vuorokaudessa, yksikkö ajoneuvoa/vuorokausi
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017)
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
Pienet ja keskisuuret yritykset
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Ympäristövaikutusten arviointi
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
(277/2017)
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)
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