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TIIVISTELMÄ
Janakkalan kunta suunnittelee Rehakan Kusiaismäessä kiviaineksen ottoa ja murskausta. Suunnitellussa hankkeessa Rehakantien varteen, Tervakosken taajamasta 3 km luoteeseen perustetaan kiviaineksen ottoalue. Hankealue on tällä hetkellä talousmetsää eikä alueella ole tehty aikaisemmin kiviaineksen ottoa.
Hankkeen tarkoituksena on tuottaa kiviainesta Etelä-Suomen infra- ja rakennushankkeisiin. Hankkeesta vastaavana on Janakkalan kunta ja hankealueelle haetaan myöhemmin erillinen toiminnanharjoittaja. Louhinnan päätyttyä alue on tarkoitus hyödyntää toimitilarakentamisessa.
YVA-menettelyssä tarkasteltavia hankevaihtoehtoja on kaksi, vaihtoehto 0 (VE0) JA vaihtoehto 1 (VE1).
Vaihtoehdossa VE0 kohteen maankäyttöön ei tule muutoksia. Vaihtoehdossa VE1 alue louhitaan tasolle +115. Kalliota louhitaan kaikkiaan yhteensä noin 2,8 milj. m 3ktr. Louhittavan kiviaineksen määrä
vuosittain on 200 000 m3ktr. Louhinnan ajaksi arvioidaan 13 vuotta.
Hankealueella on voimassa Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040, jossa alue on kaavoitettu kiertotalousalueeksi. Hankealue ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle.
Hankealue ei sijaitse tarkeällä pohjavesialueella. Hankealueen itäpuolella sijaitsee pienialainen metsäkortekorpi, joka lukeutuu Metsälain 10 §:n mukaisiin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin. Muilta osin
hankealueella on pääosin nuorta talousmetsää, jossa ei ole tiedossa suojeltavia luontoarvoja sekä harvinaisia tai uhanalaisia lajeja
Hanke edellyttää YVA-lain ja -asetuksen mukaista ympäristövaikutusten arviointia kiviaineksen oton
osalta, koska ottomäärä ja alueen koko ylittävät YVA-asetuksen hankerajan. Arviointimenettelyä on
sovellettava kiven, hiekan ja soran ottohankkeeseen, kun louhinta- tai kaivualueen pinta-ala on yli 25
hehtaaria tai otettava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa.
Hankevaihtoehtojen ympäristövaikutukset arvioidaan ja todennäköisesti merkittävät vaikutukset tunnistetaan asiantuntija-arviona käytettävissä olevan tiedon perusteella ja erillisselvityksillä hankittavan
tiedon avulla. Arvioinnissa huomioidaan normaalin tuotantotoiminnan lisäksi myös mahdolliset onnettomuus- ja häiriötilanteet sekä mahdolliset yhteisvaikutukset. Hankkeen vaikutuksista liikenteeseen laaditaan erillisselvitys, jossa selvitetään alueen nykyiset liikennemäärät ja -jakaumat sekä kuljetuksiin liittyvät muutokset.
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1. JOHDANTO
Janakkalan kunta suunnittelee noin 14,0 hehtaarin kivi- ja maa-aineksen ottoaluetta Kusiaismäelle Rehakan alueelle Janakkalaan. Alue sijaitsee Rehakantien varressa noin 1,5 km Tervakosken taajamasta
luoteeseen. Hankealueen kiinteistöt 165-425-1-195, 165-431-1-245, 165-431-1-249, 165-437-3-26
sekä 165-437-3-35 omistaa Janakkalan kunta. Kusiaismäen alue on pääasiassa kallioista metsätalousmaata. Alueen läheisyydessä sijaitsee Janakkalan kunnan vuoteen 1997 käytössä ollut kaatopaikka.
Kyseessä on uusi toiminta alueella. Kiviaineksen oton jälkeen aluetta on tarkoitus käyttää toimitilarakentamiseen.
Otettavien kiviainesten kokonaismääräksi on esitetty noin 2,8 milj. m 3 ktr, ja louhittavan kiviaineksen
määräksi 200 000 m3 ktr vuodessa. Ottoalue louhitaan tasolle +125…115m mpy ja louhinnan kokonaiskestoksi on arvioitu 13 vuotta. Suunniteltu kalliokiviaineksen ottotoiminta edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan hankkeen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai
etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset
saattavat koskea. Menettely tuottaa tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista, edistää ympäristönäkökohtien huomioimista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisää alueen asukkaiden ja muiden tahojen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia.
Hankkeesta vastaava huolehtii ympäristövaikutusten selvittämisestä ja arvioinnista. YVA-menettelyssä
on kaksi vaihetta - arviointiohjelma- ja arviointiselostusvaihe.
YVA-menettelyn keskeisiä osatehtäviä ovat hankkeen kuvaus, hankevaihtoehtojen määrittäminen ja
vertailu, ympäristön nykytilan selvittäminen sekä hankkeen vaikutusten arviointi ja osallistumisen järjestäminen. Hankkeen vaikutukset luontoon, ihmisiin ja rakennettuun ympäristöön kuuluvat myös menettelyssä arvioitaviin seikkoihin. Muun muassa poikkeustilanteet, ympäristöonnettomuudet ja haitallisten vaikutusten lieventämiskeinot tuodaan esiin. Ympäristövaikutusten arviointimenettely ei ole
päätöksenteko- tai lupamenettely. Hankkeen toteutuminen ja sen ehdot ratkaistaan erikseen lupamenettelyssä.
Arviointiohjelman on laatinut Janakkalan kunnan toimeksiannosta WSP Finland Oy. Ohjelman laatimisessa ovat olleet mukana WSP Finland Oy:n asiantuntijat FM Anna-Riikka Pehkonen-Ollila, MSc. Env.
Eng. Karoliina Saarniaho, FM Elisa Kyllönen, TkT Simo Tammela, DI Susanna Ranta-aho, FM Ilkka Niskanen, Ins. (AMK) Joel Lindholm, Maisema-arkkitehti Daniela Rosqvist sekä DI Riina Isola.
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2.

YHTEYSTIEDOT
Hankevastaava:
Janakkalan kunta
Juttilantie 1, 14200 Turenki

Hankevastaavan yhteyshenkilö:
Tekninen johtaja Jukka Vahila
p. 03 680 1311
jukka.vahila@janakkala.fi

Konsultti:
WSP Finland Oy
Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki

Konsultin yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Anna-Riikka Pehkonen-Ollila
p. 050-5280771
anna-riikka.pehkonen-ollila@wsp.com

YVA-yhteysviranomainen:
Hämeen ELY-keskus
PL 29 (Kirkkokatu 12)
15141 Lahti

Yhteysviranomaisen yhteyshenkilö:
Ympäristöasiantuntija Kirsi Lehtinen
p. 0295 025 202
kirsi.lehtinen@ely-keskus.fi
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3.

HANKE

3.1.

Hankevastaava

Hankkeesta vastaavana toimii Janakkalan kunta, tarkemmin tila- ja aluepalvelut. Tila- ja aluepalvelut
vastaa kunnan omassa käytössä olevien rakennusten ja alueiden ylläpidosta ja hoidosta sekä uudisrakentamisen, peruskorjauksien ja infran rakennuttamisesta.
Hankkeesta vastaava suunnittelee kiviaineksen ottoa Kusiaismäen alueelle, Rehakassa. Alueen louhinta suoritaan ulkopuolisen toimijan toimesta. Louhinnan jälkeen alueille on suunnitteilla toimitilarakentamista.
Janakkalan kunnan tavoitteena on, että alueelle voidaan hakea maa-aines ja ympäristölupaa vuoden
2020 aikana.

3.2.

Hankkeen tarkoitus ja perustelut

Kiviainesten käyttö on välttämätön osa yhdyskunnan rakentamista ja ylläpitoa. Kiviaineksilla on EteläSuomessa jatkuva tarve erilaisten väylä- ja rakentamishankkeiden yhteydessä. Kiviaineksia tarvitaan
rakennusten, väylien ja erilaisten ympäristörakenteiden perustamiseen, rakentamiseen, kunnossapitoon ja korjaamiseen. Lisäksi kiviaineksia käytetään muun muassa asfaltin ja betonin valmistukseen.
YVA- lain mukaan ympäristövaikutustenarviointimenettelyä edellytetään hankkeissa, joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Tällaiset hankkeet on lueteltu YVA-asetuksessa.
Yksittäistapauksissa voidaan myös muilta hankkeilta vaatia arviointimenettelyä, mikäli hankkeen ympäristövaikutusten oletetaan olevan merkittäviä. YVA-asetuksen mukaan ympäristövaikutusten arviointi on tehtävä kiven, soran tai hiekan ottotoiminnasta, kun louhinta- tai kaivualueen pinta-ala on yli
25 hehtaaria tai otettava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuutiometriä (m 3 ktr) vuodessa. Kusiaismäen kallioalueen louhinnoissa kiviainesmäärä voi ylittää kyseiset rajat vuotuisen oton osalta, joka on
suunnitelmien mukaan 200 000 m3 ktr vuodessa.

3.3.

Hankkeen suunnittelutilanne

Hankkeen suunnittelun etenemiseen ja toteuttamisaikatauluun vaikuttaa mm. YVA:n eteneminen ja
lopputulos, hankkeen lupaprosessi ja sen lopputulos sekä markkinatilanne.

3.4.

Hankealueen sijainti ja nykytila

Hankealue sijaitsee Janakkalan kunnan eteläosassa, Tervakosken taajaman luoteispuolella (kuva 1).
Hanke sijoittuu Janakkalan kunnan omistamille kiinteistöille 165-425-1-195, 165-431-1-245, 165-4311-249, 165-437-3-26 sekä 165-437-3-35 (kuva 2).
Hankealue on tällä hetkellä metsämaata ja alueen lounaispuolella on jätteenkäsittelyyn liittyviä
toimintoja.
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Kuva 1. Hankealueen sijainti. Hankealue merkitty punaisella (MML, 2019)

Kuva 2. Hankealueen kiinteistöt (MML, 2019)
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3.5.

Hankkeen toimintojen yleiskuvaus

Toimintaan kuuluu kiviaineksen louhimista (poraus, panostus, räjäytys), ylisuurten maakivien rikotusta, murskausta ja seulomista sekä raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuormaamista ja kuljetuksia.
Ennen louhinnan aloitusta alueen pintamaat poistetaan ja läjitetään alueelle. Alueen pintamaiden
määräksi on arvioitu noin 70 000 m3. Pintamaat käytetään myöhemmin alueen maisemoinnissa.
Ottoalueen pinta-ala on noin 14 ha. Otto-alue louhitaan lopulta tasolle +125…115 m mpy. Otettavien
kiviainesten kokonaismäärä on noin 2,8 milj. m 3ktr. Kiviaineksia toimitetaan jatkokäyttöön joko louheena taikka tarpeen mukaan haluttuun raekokoon murskattuna.

3.5.1.

Valmistelutyö ja pintamaan poisto

Louhinta-alueelta poistetaan puusto sekä muu kasvusto. Alue merkitään maastoon ja kohtiin, joissa
tulee esiintymään putoamisvaaraa kallioleikkausten myötä, rakennetaan suoja-aidat. Alueelle perustetaan varasto- ja huoltoalue, jossa säilytetään mm. työkoneet ja niille tarkoitetut poltto- ja voiteluaineet sekä muut tarvikkeet.
Louhinta-alueelta poistetaan kalliopintaa verhoileva maapeite. Poistettavia pintamaita on yhteensä
noin 70 000 m³ktr. Pintamaat läjitetään alueelle ja käytetään myöhemmin alueen maisemoinnissa.

3.5.2.

Kiviaineksen otto

Louhintatyö koostuu porauksesta, panostuksesta ja räjäytyksistä, joita varten laaditaan aina erilliset
suunnitelmat.
Porauksessa kallioon porataan reikiä räjähdysaineelle, räjäyttämällä tehtävää kiven irrotusta varten.
Tarvittava reikien määrä, koko, kallistus ja reikäväli vaihtelevat irrotettavan kivimäärän, kallion laadun,
rintauksen korkeuden, räjähdysaineen, halutun lohkarekoon ja sallittujen tärinöiden mukaan. Porauskalusto valitaan louhintakohteen suuruuden ja aikataulun perusteella. Lisäksi kaluston valintaan vaikuttavat irrotettavan kiven määrä, kallion laatu, rintauksen korkeus ja reikäkoko.
Louhinta aloitetaan alueen keskiosasta, josta se etenee ensin länteen päin. Louhinta etenee pohjatasona +125 m mpy. Myöhemmin louhinta laajenee myös itään päin sekä syvenee lopulta tasolle +115
m mpy.
Louhoksen eteläreuna jää kalliorintaukseksi. Ennen lopullisen seinämän louhintaa tehdään louhintasuunnitelma, jossa kalliolaatu otetaan huomioon. Lopullisiksi jäävät kallioseinämät louhitaan ja lujitetaan niin, ettei ole sortumavaaraa eikä niistä putoa irtokiviä.
Nykyinen Kusiaismäentie on liikennöitävissä, kunnes se louhinnan edetessä poistuu louhoksen rajaamalta osuudeltaan. Kulkuyhteys louhoksen lounaispuolelle turvataan sopimalla nykyisen lännen puoleisen tien käytöstä tähän tarkoitukseen tai rakentamalla uusi tie louhoksen itäpuolelle ennen kuin
nykyinen Kusiaismäentien louhososuus poistetaan käytöstä.

3.5.3.

Tukitoiminnot

Louhintaporaus tehdään poravaunuilla, lastaus ja kuljetus murskaimelle pyöräkuormaajalla. Liian suurien lohkareiden rikotus tapahtuu tavallisesti iskuvasaralla varustetulla kaivinkoneella tai ne voidaan
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räjäyttää. Murskauslaitos on siirrettävä, jolloin louhinnan edetessä se voidaan sijoittaa mahdollisimman suojaisaan paikkaan. Valmis kiviainestuote varastoidaan louhinta-alueella ja kuljetetaan ajoneuvoyhdistelmillä käyttökohteisiin.
Polttoaineet varastoidaan ja tankataan tukitoiminta-alueella, jonka maarakenteet tiivistetään siten,
että polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen estetään. Polttoaineiden sekä kemikaalien varastointi- ja käsittelyalueet ovat nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja.
Polttoainesäiliöt ovat kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä ja ne kestävät mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säiliöt on varustettu ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot lukittavilla
sulkuventtiileillä. Erilaisten vuotovahinkojen varalta on varastoituna imeytysmateriaalia.

3.5.4.

Toiminta-ajat

Alustavan suunnitelman mukaan louhintatoiminta tapahtuu arkipäivisin maanantaista perjantaihin,
mutta kuormaamista ja kuljetusta hoidetaan kaikkina viikon päivinä.
Merkittävää melukuormitusta aiheuttavien töiden toiminta-ajat on suunniteltu kivenlouhimojen,
muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen (VNa
800/2010) mukaisesti seuraavasti:
poraus, rikotus- ja räjäytys arkipäivisin klo 8–18
murskaus- ja seulonta arkipäivisin klo 7–20
kuormaaminen ja kuljetukset kaikkina viikon päivinä klo 6–21
Kesätauon, eli heinäkuun aikana, ei tehdä erityistä häiriötä aiheuttavia töitä.

3.5.5.

Jätehuolto ja polttoaineet

Toiminnasta syntyvät jätteet ovat pääosin talousjätettä, käymäläjätettä sekä pieniä määriä vaarallisia
jätteitä, kuten jäteöljyt, öljysuodattimet, ilmansuodattimet, verkot ja murskauslaitteiston romumetalli. Jätteet varastoidaan kiinteistöllä sijaitsevalle tukitoiminta-alueelle ja toimitetaan sieltä luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin tai kierrätykseen. Lisäksi tukitoiminta-alueella varastoidaan ja tankataan
työkoneissa ja -laitteissa käytettäviä polttoaineita. Polttoaineita säilytetään kaksoisvaippasailiöissä.
Alueen maarakenteet tiivistetään siten, että polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen estetään. Polttoaineiden ja kemikaalien
varastointi- ja käsittelyalueet ovat nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja.
Toiminnassa syntyy lisäksi kaivannaisjätettä, koostuen pintamaista, kannoista ja hakkuutähteistä. Pintamaita poistetaan vain louhosalueelta, noin 70 000 m3 ja ne läjitetään alueelle ja käytetään toiminnan
päättyessä alueen maisemoinnissa. Kannot ja hakkuutähteet toimitetaan energiahakkeeksi.
Louhintaräjähteitä ei säilytetä alueella, vaan ne tuodaan alueelle panostuksen yhteydessä.

3.5.6.

Toiminnasta muodostuvat päästöt

Kalliokiviaineksenotossa aiheutuu melua mm. louhinnassa ja kiviaineksen käsittelyssä kuten rikotuksessa ja murskauksessa sekä louheen ja kiviaineksen kuljetuksessa.
WSP Finland Oy on keväällä 2018 selvittänyt suunnitellun kallion louhinnan ja murskaustoiminnan ja
sitä palvelevan liikenteen aiheuttamia ympäristömelutasoja sekä selvittänyt louhintatyön arvioidulla
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tärinävaikutusalueella sijaitsevat rakennukset, rakenteet ja laitteet sekä sellaiset toiminnot, jotka
oleellisesti saattaisivat rajoittaa louhinnan toteutusta ja jotka tulee huomioida suunnittelussa.
Lisäksi kalliokiviaineksenotossa aiheutuu pöly- ja pakokaasupäästöjä. Pölypäästöjä aiheutuu kiviaineksen louhinnasta ja murskauksesta sekä liikenteestä. Pakokaasupäästöjä syntyy työkoneiden ja laitteiden käytöstä. Promethor Oy:n 14.3.2018 alueelta laatimassa ilmanlaatuselvityksessä selvitettiin tulevan louhinta- ja murskaustoiminnan aiheuttamaa vaikutusta ilmanlaatuun lähimmissä häiriintyvissä
kohteissa. Selvityksessä tarkasteltiin ilman epäpuhtauksista pien- ja hengitettäviä hiukkasia (PM2,5
PM10). Ilmanlaatuselvitys tehtiin laskennallisesti mallintaen ja tuloksia verrattiin valtioneuvoston asetuksessa 79/2017 annettuihin ilmanlaadun raja-arvoihin. Päästölähteinä huomioitiin porauksessa ja
murskauksessa syntyvä kivipöly sekä työkoneiden ja laitteiden pakokaasupäästöt.
Saatujen tulosten perusteella louhinta- ja murskaustoiminta eivät aiheuta ilmanlaadun raja-arvopitoisuuksien ylittymistä pien- ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksien jäädessä lähimmillä asuinrakennuksilla pieniksi suhteessa raja-arvoihin. Toiminnasta syntyvä pölyhaitta pysyy pääosin hankealueella
ja sen vaikutukset kohdistuvat lähinnä louhosalueella työskenteleviin ihmisiin. Pölyämistä vähennetään siten työsuojelullisista syistä kastelemalla varastokasoja.

3.5.7.

Toiminnan päättyminen

Kiviaineksen otonjälkeen alueen halutaan soveltuvan toimitilarakentamiseen. Louhinta-alueella ei
tehdä varsinaisia maisemointitoimenpiteitä louhintatoiminnan loputtua, vaan louhittu alue jätetään
avoimeksi kentäksi valmiina rakentamistoiminnalle. Alueen toimitilarakentamisessa tullaan pintamaiden lisäksi käyttämään tarpeen mukaan muualta tuotua pilaantumatonta ja käyttötarkoitukseen soveltuvaa ylijäämämaata.
Louhoksen eteläreuna jää kalliorintaukseksi. Ennen lopullisen seinämän louhintaa tehdään louhintasuunnitelma, jossa kalliolaatu otetaan huomioon. Lopullisiksi jäävät kallioseinämät louhitaan ja lujitetaan niin, ettei ole sortumavaaraa eikä niistä putoa irtokiviä.

4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY
4.1.

Yleistä

Arviointimenettely perustuu lakiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. YVA-menettelyn tarkoituksena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja eri tahojen osallistumista suunnitteluun ja
päätöksentekoon lisäten kansalaisten ja muiden tahojen tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia
hankkeen suunnitteluvaiheessa. YVA-menettelyn avulla pyritään ehkäisemään haitallisten ympäristövaikutusten syntyminen sekä sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita.
YVA-menettely toteutetaan YVA-lain (252/2017) ja valtioneuvoston asetuksen (277/2017) mukaisesti.
YVA-lain 3 §:n 1. momentin mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin
ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia. YVA-laissa on säädetty arviointimenettelystä, sen osapuolista, asiakirjoista sekä vaiheista. Laki edellyttää, että hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen
toteuttamiselle tai tehdä siihen rinnastettavaa päätöstä ennen arvioinnin loppuun saattamista.
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4.2.

Ennakkoneuvottelu

Ennen ympäristövaikutusten arviointiohjelman toimittamista tai arviointimenettelyn kuluessa yhteysviranomainen voi omasta aloitteestaan taikka toisen asiaa käsittelevän viranomaisen tai hankkeesta
vastaavan pyynnöstä järjestää ennakkoneuvottelu yhteistyössä hankkeesta vastaavan ja keskeisten viranomaisten kanssa.
Ennakkoneuvottelun tavoitteena on edistää hankkeen eri arviointi-, suunnittelu- ja lupamenettelyjen
kokonaisuudenhallintaa ja hankkeesta vastaavan ja eri viranomaisten välistä tiedonvaihtoa, parantaa
asiakirjojen ja selvitysten laatua sekä sujuvoittaa arviointimenettelyä.
Hankkeesta vastaavan Janakkalan kunnan pyynnöstä järjestettiin ennakkoneuvottelu 11.9.2019 Janakkalassa. Neuvottelussa käytiin läpi hankesuunnitelma ja keskusteltiin arviointiohjelmaluonnoksen sisällöstä, merkittävistä ympäristövaikutuksista sekä niiden arviointimenetelmistä. Neuvotteluun osallistuivat hankevastaavan ja konsultin edustajat, AVI:n edustaja, Hämeen liiton edustaja sekä ELY-keskukselta hankkeen yhteysviranomaisen edustajat.

4.3.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

YVA-menettely muodostuu kahdesta päävaiheesta: Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma, jonka jälkeen kootaan ympäristövaikutusten arviointiselostus.

4.3.1.

Arviointiohjelma

Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa yhteysviranomaiselle toimitettavalla arviointiohjelmalla, jossa kuvataan muun muassa hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja, sekä mitä vaikutuksia suunnittelun aikana tullaan selvittämään ja miten arviointi ja siihen liittyvä tiedottaminen ja vaikutusalueella asuvien osallistuminen arviointiin järjestetään.
Yhteysviranomainen asettaa YVA-ohjelman nähtäville ja pyytää siitä mielipiteet ja lausunnot. Mielipiteitä YVA-ohjelmasta voivat antaa kaikki ne tahot, joihin hanke saattaa vaikuttaa. Yhteysviranomainen
antaa oman lausuntonsa annettujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta.

4.3.2.

Arviointiselostus

Kun arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot ja niiden vaikutukset on selvitetty, kootaan tieto arviointiselostukseen. YVA-selostus on asiakirja, johon on koottu tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista
sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutusten arviointiselostus laaditaan
YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella.
Yhteysviranomainen asettaa YVA-selostuksen nähtäville ja pyytää siitä mielipiteet ja lausunnot. Yhteysviranomainen antaa oman perustellun päätelmänsä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen on tarkistanut arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatinut perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.
Kuvassa 3 on esitetty YVA-menettelyn vaiheet.
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Kuva 3. YVA-menettelyn vaiheet

4.4.

YVA-menettelyn osapuolet ja organisointi

4.4.1.

Hankkeesta vastaava

Hankkeesta vastaava toiminnanharjoittaja on vastuussa hankkeen valmistelusta ja toteutuksesta. YVAlain mukaisesti hankkeesta vastaavan on selvitettävä hankeen todennäköiset merkittävät ympäristövaikutukset ja toimitettava ne sekä kuvaus hankkeesta toimivaltaiselle viranomaiselle.
Hankkeesta vastaava on tässä arvioinnissa Janakkalan kunta. Janakkalan kunnan toimeksiannosta ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa YVA-konsultti WSP Finland Oy.

4.4.2.

Hankkeen yhteysviranomainen

Kusiaismäen kallioalueen YVA-hankkeen yhteysviranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus. Yhteysviranomainen huolehtii siitä, että Ympäristövaikutusten arviointimenettely järjestetään. Yhteysviranomainen kuuluttaa ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja -selostuksen sekä kerää hankkeesta annetut
lausunnot ja mielipiteet. Yhteysviranomainen antaa lausunnon arviointiohjelmasta sekä perustellun
päätelmän arviointiselostuksesta.

4.4.3.

Arviointiohjelman ja -selostuksen laatijoiden pätevyys

Hankkeesta vastaavan edustajana toimii Jukka Vahila.
Arviointiohjelman laatimisesta on vastannut WSP Finland Oy:ssä projektipäällikkö FM Anna-Riikka Pehkonen-Ollila. Hän toimii asiantuntijana maaperä-, kallioperä- ja pohjavesivaikutusten arvioinnissa. Pehkonen-Ollilalla on geologin koulutus ja yli 15 vuoden kokemus ympäristöön ja kiviaineksiin liittyvistä
suunnittelu- ja asiantuntijatehtävistä.
Projektisihteerinä hankkeessa on toiminut MSc. Env. Eng. Karoliina Saarniaho. Saarniaho on koulutukseltaan ympäristöinsinööri. Hän työskentelee WSP Finland Oy:n kestävä maisema -yksikössä ympäristöasiantuntijana ja projektipäällikkönä. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus ympäristöalan asiantuntijatehtävistä ja monipuolinen kokemus ympäristövaikutusten arvioinnista mm. maankäyttöön ja kaavoitukseen sekä erilaisiin infrahankkeisiin liittyen.

Kusiaismäen kallioalue, Rehakka

WSP Finland Oy
Puhelin 0207 864 11
Y-tunnus 0875416-5

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

15/40

26.11.2019

Liikennevaikutusten osalta vastaavana asiantuntijana toimii DI Riina Isola. Hän työskentelee WSP:llä
logistiikan ja kuljetusjärjestelmien asiantuntijana sekä projektipäällikkönä. Hän on suorittanut logistiikan erikoistumisopinnot ja selvittänyt elinkeinoelämän liikenteellisiä tarpeita useissa projekteissa. Lisäksi Isola hoitaa vuorovaikutukseen ja osallistamiseen ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin
liittyviä tehtäviä. Isolalla on kokemusta ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista infrahankkeissa.
Hän on lisäksi työskennellyt liikennesuunnittelijana sekä ICT-alalla projektihallinnon tehtävissä.
Maisemavaikutusten arvioinnissa asiantuntijana toimii maisema-arkkitehti Daniela Rosqvist. Hän on
työskennellyt monipuolisesti erilaisissa ympäristösuunnittelun hankkeissa ja perehtynyt erityisesti
laaja-alaiseen maisema- ja viheraluesuunnitteluun. Työtehtäviin ovat kuuluneet muun muassa kaavoituksen yhteydessä tehtävät maisemaselvitykset ja -suunnitelmat.
Meluvaikutusten osalta melumallinnuksen laatii Joel Lindholm. Asiantuntijana toimii Ilkka Niskanen.
Niskanen on työskennellyt ympäristömelun ja ilmanlaadun asiantuntija vuodesta 1986. Niskanen on
erikoistunut ympäristömeluselvityksiin ja hallitsee myös melun työhygieeniset mittaukset ja rakenteiden ääneneristävyyden mittaukset. Hän on työskennellyt projektipäällikkönä useissa teollisuus- ja liikennemeluselvityksissä halliten melun laskennallisen arvioinnin sekä ympäristömelun mittaukset.

4.5.

Arviointimenettelyn aikataulu

YVA-menettelyn arvioitu aikataulu on esitelty kuvassa 4. Arviointiselostuksen arvioitu valmistumisajankohta on toukokuussa 2020. Tarvittavat selvitykset laaditaan aikataulun puitteissa.
ALUSTAVA AIKATAULU

2019
Heinä

Elo

Syys

2020

Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti

Touko

Kesä

1 YVA OHJELMA
Ohjelman laadinta
Kuulutus ja nähtävilläolo
Yhteysviranomaisen lausunto
2 YVA SELOSTUS
Selostuksen laadinta
Kuulutus ja nähtävilläolo
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

Kuva 4. YVA-menettelyn arvioitu aikataulu.

5.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYYN
OSALLISTUMINEN

5.1.

Osallistuminen ja vuorovaikutus

YVA-menettelyyn voivat osallistua kaikki, joiden oloihin ja etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajan viettoon tai muihin elinoloihin toteutettava hanke saattaa vaikuttaa. Kansalaiset
voivat YVA-lainsäädännön mukaisesti
-

esittää kannanottonsa hankkeen vaikutusten selvitystarpeista silloin, kun hankkeen arviointiohjelman vireilläolosta ilmoitetaan

-

esittää kannanottonsa arviointiselostuksen sisällöstä, kuten tehtyjen selvitysten riittävyydestä

Kusiaismäen kallioalue, Rehakka

WSP Finland Oy
Puhelin 0207 864 11
Y-tunnus 0875416-5

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

16/40

26.11.2019

Arviointimenettelyn tavoitteena on saada selville kansalaisten näkemyksiä ja mielipiteitä hankkeesta
ja sen ympäristövaikutuksista, jotta ne voidaan huomioida hankkeen suunnittelussa ja päätöksenteossa. Keskenään ristiriitaiset tavoitteet voidaan tunnistaa ja huomioida suunnittelussa. Tavoitteena on,
että kaikki näkemykset voidaan ottaa huomioon hanketta koskevassa päätöksenteossa.
YVA-menettelyn yhteydessä järjestetään kaksi yleisötilaisuutta: Ensimmäinen ohjelmavaiheessa (arviolta tammikuussa 2020) ja toinen selostusvaiheessa keväällä 2020. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia.
Tilaisuuksissa kansalaiset saavat tietoa arvioitavista vaikutuksista ja voivat tuoda esille näkemyksiään
hankkeesta sekä vaikutusarvioinnista.
Yhteysviranomainen kuuluttaa YVA-menettelyn alkamisesta ja asettaa nähtäville arviointidokumentit.
Kuulutuksissa kutsutaan koolle yleisötilaisuudet ilmoittamalla tilaisuuden paikka ja ajankohta.
YVA-menettelyn alussa tunnistetaan hankkeen vaikutusalueella olevat sidosryhmät. Selostusvaiheessa
järjestettävien yleisötilaisuuksien lisäksi keskeisille sidosryhmille järjestetään kysely sekä muutamia
täydentäviä tapaamisia. Kysely osoitetaan vaikutusalueen kiinteistönomistajille. Erilliset tapaamiset
järjestetään vaikutusalueen keskeisille yhdistyksille, kuten kyläyhdistys tai muille keskeisille toimijoille,
kuten Tervakosken yhteiskoulun rehtori. Kyselyssä ja tapaamisissa osallisten on mahdollista tuoda
esiin hankkeen aiheuttamia huolia ja esittää kysymyksiä.
Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana hankkeesta vastaava ja/tai YVA-konsultti on lisäksi tarpeen
mukaan yhteydessä hankkeen ja arvioinnin kannalta tärkeisiin viranomaisiin, sidosryhmiin, järjestöihin
ja yhteisöihin.

6.

HANKKEEN TOTEUTTAMISVAIHTOEHDOT

YVA-menettelyssä tulee verrata erilaisten vaihtoehtojen toteutustapojen vaikutuksia. Tällä tavoin saadaan jo suunnitteluvaiheessa hyödyllistä tietoa siitä, kuinka hankkeen ympäristövaikutuksiin voidaan
vaikuttaa.
Vaihtoehto VE1
Kalliokiviaineksen otto- ja murskaus. Alue louhitaan aluksi länteen päin tasolle +125…155 metriä merenpinnan yläpuolella, jonka jälkeen alueen louhinta laajenee itään päin sekä syvenee lopulliselle tasolle +115 (kuva 5). Kalliota louhitaan kaikkiaan yhteensä noin 2,8 milj. m 3ktr, jonka lisäksi alueelta
poistetaan pinta- ja kaivumaita 70 000 m3ktr. Louhittavan kiviaineksen määrä vuosittain on 200 000
m3ktr. Louhinnan ajaksi arvioidaan 13 vuotta.
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Kuva 5. Vaihtoehto VE1

Vaihtoehto VE0
Hanketta ei toteuteta. Vaihtoehdossa VE0 alueen maankäyttöön ei tule muutoksia. Alueella ei tehdä
kiviaineksen ottoa.

7.

HANKETTA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET SEKÄ TARVITTAVAT
LUVAT JA PÄÄTÖKSET

7.1.

Lupatilanne

Hankealueella ei ole voimassa olevia lupia maa- ja kiviainesten otolle tai ympäristölupaa. Kyseessä on
uusi toiminta. Toiminnan vaatimia maa-ainesten otto- ja ympäristölupia voidaan hakea, kun YVA-menettely on päättynyt. Lupahakemuksissa tulee huomioida yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta antama lausunto.
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7.2.

Keskeiset säädökset ja sekä tarvittavat luvat ja päätökset

Kiviainestuotantoa ohjaavat mm. laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017), maa-aineslaki (555/1981), ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja vesilaki (587/2011) sekä niihin liittyvät asetukset ja muut säädökset. Seuraavassa on käsitelty lyhyesti kiviainestuotantoa koskevia säädöksiä ja
lupamenettelyjä.

7.2.1.

YVA-laki ja -asetus

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä säätelee laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
(252/2017, ns. YVA-laki) sekä asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017). YVA-asetuksen mukaan kiven, soran tai hiekan otto edellyttää YVA-menettelyä, jos louhinta- tai kaivualueen
pinta-ala on yli 25 hehtaaria, tai otettava ainesmäärä on vähintään 200 000 kiintokuutiometriä (m3 ktr)
vuodessa.

7.2.2.

Maa-aineslaki ja valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta

Kiviainesten otto- ja jalostustoimintaa säätelee maa-aineslaki (555/1981) sekä valtioneuvoston asetus
maa-ainesten ottamisesta (926/2005). Maa-aineslakia sovelletaan mm. kiven, soran ja hiekan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi. Lain tavoitteena on ainesten
otto ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla. Ennen toiminnan aloittamista sille tulee olla
myönnetty maa-aineslain ja -asetuksen mukainen maa-ainesten ottolupa. Hankkeille, joihin sovelletaan YVA menettelyä, ei voida myöntää maa-aineksen ottolupaa ennen YVA-menettelyn päättymistä.
Maa-aineslaissa ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa maa-ainesten ottamisesta
(926/2005) on säädökset ainesten ottamiseen, ottamishakemuksen, ottamissuunnitelman ja ottamisluvan sisältöön sekä ottoalueiden jälkitöihin. Luvan ainesten ottamiseen myöntää kunta, tämän hankkeen osalta Janakkalan kunta.
Maa-aineslupa on määräaikainen lupa, joka voidaan myöntää normaalisti enintään 10 vuodeksi. Erityisistä syistä maa-aineslupa voidaan myöntää enintään 15 vuodeksi ja kalliokiviaineslupa enintään 20
vuodeksi. Erityisinä syinä pidetään hankkeen laajuutta, esitetyn suunnitelman laatua sekä erityisesti
sitä, että ottaminen kohdistuu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa vahvistetussa maakuntakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa maa-ainesten ottamiselle varatulle alueelle.
Hakemukseen maa-ainesten ottamiseksi liitetään ottamissuunnitelmaselostus karttoineen. Jos hankkeen yhteydessä on laadittava ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017)
mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus, on se liitettävä hakemukseen.
Lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä
ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa laissa säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa
otetaan huomioon myös lupamääräysten vaikutus. Jos hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annettua lakia, päätöksestä on käytävä ilmi, miten mainitun lain mukainen arviointi on otettu huomioon.

7.2.3.

Ympäristönsuojelulaki ja -asetus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1 mukaan ympäristölupa on oltava kivenlouhimolla tai sellaisella muulla kuin maanrakennustoimintaan liittyvällä kivenlouhinnalla, jossa kiviainesta käsitellään
vähintään 50 päivää.
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Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä, päästöjen vähentämisestä, toiminta-ajoista ja mahdollisista seurantavelvoitteista. YVA-selostus ja siitä yhteysviranomaisen
antama lausunto liitetään ympäristölupahakemukseen.

7.2.4.

Vesilain mukaisen luvan tarve

Ympäristövaikutusten selostusvaiheen aikana arvioidaan hankkeen mahdolliset vaikutukset pohjaveteen ja veden käyttöön talousvetenä. Vesilain (587/2011) mukaisen luvan tarpeen määrittää Hämeen
ELY-keskus.

7.2.5.

Maankäyttö- ja rakennuslainmukaiset luvat

Rakentamista ja maankäyttöä säädellään maankäyttö- ja rakennuslailla (132/1999) sekä sen nojalla
annetulla maankäyttö- ja rakennusasetuksella (895/1999). Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää lupaa tai toimenpidelupaa, jos alueelle aiotaan rakentaa suunniteltua ottotoimintaa tukevaa infrastruktuuria. Rakennuslupaa haetaan Janakkalan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

7.2.6.

MURAUS-asetus

Ympäristönsuojelulain nojalla annetulla asetuksella ns. MURAUS-asetuksella (Valtioneuvoston asetus
kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta, 800/2010, muutos VNa 314/2017) säädetään erikseen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen
ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista. Asetusta sovelletaan toimintaan, johon vaaditaan ympäristölupa. Asetuksella säädetään toimintojen sijoittumisesta, ilmaan johtuvien päästöjen ja niiden
leviämisen rajoittamisesta, meluntorjunnasta, maaperän ja pohjaveden suojelusta, jäte- ja hulevesistä,
jätehuollosta, onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautumisesta sekä tarkkailusta.

7.3.

Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin

Hanke ei suoranaisesti liity muihin hankkeisiin eikä alueeseen kohdistu ajankohtaisia kaavoitus-suunnitelmia. Kokonaiskuvan saamiseksi arviointiselostuksessa kuitenkin selvitetään myös muita kiviaineksen ottoon ja kierrätysaineksien käsittelyyn liittyviä toiminnassa olevia ja suunniteltuja hankkeita lähialueilla.

7.3.1.

POSKI-hanke

Pohjaveden suojelun- ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen eli POSKI–hanke on vuonna 1994 alkanut
valtakunnallinen tutkimus- ja kehittämishanke. Projektin tavoitteena on muun muassa turvata geologisen luonnon ympäristöarvot, hyvälaatuinen pohjavesi yhdyskuntien vesihuoltoon ja laadukkaiden kiviainesten saanti yhdyskuntarakentamiseen. Projektissa osoitetaan soveltuvat alueet pohjavedenottoon ja kiviainestenottoon. Kanta-Hämeen alueella POSKI-projekti toteutettiin vuosina 1999-2004.

7.3.2.

Suomen mineraalistrategia

Mineraaliala käsittää niin kaivosteollisuuden kuin kaivannaisteollisuuden sekä yritykset, jotka tuottavat näissä toiminnoissa tarvittavia koneita, laitteita, teknologiaa ja palveluita. Monien kriittisten metallien ja mineraalien suhteen Eurooppa on täysin tuonnin varassa ja raaka-aineiden saatavuuden häiriötilanteet ovat merkittävä uhka, johtuen suurimman osan mineraalituotannon tulemisesta poliittisesti epävakailta alueilta. Euroopan unionissa mineraalisten raaka-aineiden tuontiriippuvuuteen ha-
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vahduttiin 2000-luvun aikana ja EU julkisti raaka-aineita koskevan aloitteensa vuonna 2008. Tavoitteena on yhdenmukaistaa mineraalipolitiikka EU:ssa, mutta myös kansallisilla toimenpiteillä mineraalihuollon varmistamiseksi ja alan kehittämiseksi on tarvetta.
Suomessa monipuoliset mineraalivarannot ovat merkittävä osa kansallisvarallisuutta ja suomalaisella
osaamisella ja innovaatioilla on luotu globaalisti tärkeää mineraalialan teknologiateollisuutta, jatkojalostusta sekä palvelutuotantoa. Suomen mineraalistrategiatyön tavoitteena on kotimaisen kasvun ja
hyvinvoinnin turvaaminen, ratkaisujen tarjoaminen globaaleihin mineraaliketjun haasteisiin ja ympäristöhaittojen vähentäminen sekä tavoitteiden pohjalta luodut toimenpide-ehdotukset, jotka tukevat
kestävän mineraalipolitiikan muotoutumista ja alan kehittämistä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän
kannalta järkevällä tavalla.

8.

YMPÄRISTÖN NYKYTILA

8.1.

Yhdyskuntarakenne ja maisema

8.1.1.

Kaavoitus ja maankäyttö

Hankealue on pääasiassa rakentamatonta metsätalousmaata. Alueen lounaispuolelle sijoittuu jätteenkäsittelyalueita. Lähin asutus sijaitsee suunnittelualueen eteläpuolella noin 450 metrin etäisyydellä.
Suunnittelualueella on voimassa maakuntavaltuustossa 27.5.2019 hyväksytty Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040, joka on 12.9.2019 kuulutettu tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 § mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman. Hankealue on merkitty maakuntakaava 2040:ssa kiertotalousalueeksi (EKO); aluevarauksen laajuus on 17 ha (kuva 6). Kiertotalousalueen ympärille on osoitettu teollisuus- ja varastotoimintojen alue (T), joka on laajuudeltaan 21,4 ha. Kusiaismäen etelä-lounaispuolella on maakuntakaavassa merkitty laaja maa- ja metsä-talousvaltainen alue, jolla on erityistä
ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (Lammien-maan ulkoilun moninaiskäyttöalue, MU). Tervakosken taajaman pohjoispuoli on osoitettu merkinnällä (Ar) asuntovaltaiseksi alueeksi.
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Kuva 6. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:sta. Hankealue ympyröity punaisella. (Hämeen liitto, 2019)

8.1.2.

Alueen läheiset toimijat

Hankealueen lounaispuolella on jätehuoltoon varattu toiminta-alue. Kiinteistöllä (165-425-1-245) toimii Janakkalan Jätteenkuljetus Oy, jolla on alueella Hyötymäen jätteenlajitteluasema. Lisäksi alueella
on Kiertokapula Oy:n Rehakan jätteidenkäsittelyalue (kiinteistöt 165-437-3-26 ja 165-437-3-35), joka
sijoittuu osittain Janakkalan kunnan suljetun teollisuus- ja yhdyskuntajätteen kaatopaikan alueelle.
Toimijoiden sijainnit on esitetty kuvassa 7.
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Kuva 7. Alueen viereiset toimijat.

Janakkalan Jätteenkuljetus Oy
Janakkalan Jätteenkuljetus on jätteen keräykseen ja kuljetukseen keskittynyt yritys, jolla on jätteiden
lajittelulaitos Rehakassa. Laitoksella otetaan vastaan rakennusjätteitä, puuta, betonia ja tiiltä, kaupanja teollisuuden materiaali- ja energiakierrätykseen soveltuvaa jätettä, keräyspaperia ja -pahvia, metallia, lasia, sähkö- ja elektroniikkaromua, akkuja, hiekanerotuskaivojen ja rasvanerotuskaivojen jätteitä
ja puhtaita maa-aineksia.
Kiertokapula Oy
Kiertokapula Oy on 13 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, jolla on hyötyjätteiden käsittelyalue ja maankaatopaikka Rehakassa Janakkalan kunnan omistamilla maa-alueilla. Alueelle vastaanotetaan puhtaita
maita, betoni- tiili- ja asfalttijätettä, lasi- ja metallijätettä sekä puujätettä ja risuja.
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8.1.3.

Maisema ja kulttuuriympäristö

WSP Finland Oy on laatinut hankealueelta maisemaselvityksen, joka on tehty maisema-analyysia hyödyntäen karttatarkastelun ja maastokäynnin perusteella. Työssä on tarkasteltu suurmaiseman ominaispiirteitä, maisemarakennetta ja maisemakuvaa sekä maiseman historiaa. Lisäksi on laadittu kooste
arvokohteista, arvioitu hankkeen vaikutuksia sekä suositeltu toimenpiteitä vaikutusten vähentämiseksi.
Hankealue sijaitsee maisemamaakuntajaossa Hämeen viljely- ja järvimaan maisemamaakuntaan. Maisemamaakunnat on jaettu edelleen maisemaseutuihin, ja suunnittelualue sijoittuu Tammelan ylänköseudun reunalle. Tammelan ylänkö on ympäristöään karumpaa, suureksi osaksi jääkauden jälkeisen
vedenpinnan yläpuolelle jääneistä muodostumista koostuvaa, lähes savetonta moreenialuetta. Viljelymaata on selvästi vähemmän ja pellot ovat pienialaisempia kuin ympäröivillä viljavammilla seuduilla.
Seutu on metsäistä ja karjatalous on ollut täällä aiemmin tärkeätä. Hankealueesta itään, Vt 3:n itäpuolella alkaa Keski-Hämeen viljely- ja järviseutu. Vanhin asutus ja viljavat savikot sekä vaihtelevat vesireitit keskittyvät tälle seudulle.
Hankealue on havupuuvaltaista kallio- ja moreeniselännettä. Lakikohdissa puusto on mäntyvaltaista ja
niissä on avokallioalueita. Selänteen lounaispuolella on tehty jätetäyttöä. Täyttöalueet ovat puuttomia
ja niissä kasvaa heinikkoa ja pensaikkoa. Alueelle johtaa hiekkatie. Täyttöalueille on tasattu kaksi kenttää, jossa tapahtuu jätteidenkäsittelyä. Eteläisempi kenttä sijaitsee korkeammalla, noin tasolla +125m
mpy. Kentistä pohjoisempi sijaitsee matalammalla, noin tasolla +110m mpy.
Suunnittelualueen korkea selänne erottuu lähimaisemassa. Kusiaismäen laki erottuu selvästi Rehakantieltä peltoaukean yli pohjoisesta lähestyessä. Kusiaismäen pohjoispuolen peltoon rajautuvan metsän vaikutus peltojen avoimen maisematilan hahmottumiseen ja rajaamiseen on merkittävä maisematilan kannalta (kuva 8).

Kuva 8. Panoramanäkymä luoteesta Rehakantietä pitkin Tokeenmäentien tiehaarasta. Nuoli osoittaa Kusiaismäen arvioidun sijainnin.

Hankealueella tai sen välittömässä lähiympäristössä ei sijaitse kulttuuriympäristön näkökulmasta arvokkaiksi luokiteltuja kohteita, kuten rakennusperintörekisteriin sisältyviä kohteita tai muinaisjäännöksiä. Korkeat maastonkohdat voivat edustaa muinaisrantojen tutkimuksessa mielenkiintoisia tarkasteluympäristöjä.
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Lähimmät tunnistetut kohteet ovat:
- Tervakosken taajaman valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) sijaitsee vajaan kolmen kilometrin päässä.
- maakunnallisesti arvokas Napiala-Uhkoilan kulttuurimaisema alueen itäpuolella noin kilometrin
päässä (esitetty maakuntakaava 2040:ssa).
- maakunnallisesti arvokas Hakoisten kulttuurimaisema sekä Monikkalan ja Vanantaan kartanot noin 3
kilometrin päässä alueen pohjoispuolella.

8.2.

Luonnonympäristö

8.2.1.

Maa- ja kallioperä

Kusiaismäki on ympäristöstä selvästi kohoava kalliomäki, jonka korkein kohta on tasolla +147 m mpy.
Kalliomäen sekä pohjois- että eteläpuolella maanpinta viettää noin tasolle +100 m. Kallio-mäen reunaosat ovat hiekka- ja soramoreenin peitossa (kuva 9).

Kuva 9. Alueen maaperä.
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Geologian tutkimuskeskus on tehnyt Kusiaismäen alueella kalliokiviainesselvityksen vuonna 2016. Pääkivilajina alueella on keskirakeinen, punertavan harmaa tai punertava, heikosti suuntautunut suhteellisen tasalaatuinen graniitti, jonka koostumus on paikoin granodioriittinen. Paikoin esiintyy myös pegmatiittijuonia, joiden osuus jää alle 1%. Graniitin päämineraaleina ovat kalimaasälpä, plagioklaasi ja
kvartsi. Kiillemineraaleja (biotiitti) on alle 5 %. Alueen eteläreunassa on kapea vyöhyke raitaista, granaattipitoista kiillegneissiä. Kiillegneissin osuus koko kallioalueesta on noin 5 %. (kuva 10).

Granodioriitti
Graniitti

Kiillegneissi

Kuva 10. Hankealueen kallioperä, hankealue ympyröity punaisella.

8.2.2.

Pohja- ja pintavedet

Kusiaismäen suunniteltu kiviaineksen ottoalue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on Uhkoila (I luokan pohjavesialue, 0416532) noin 1,5 km etäisyydellä
hankealueesta (SYKE, 2019).
Alueen maaperä on savea, silttiä ja siltti- ja hiekkamoreenia ollen näin heikosti vettä johtavaa. Alueen
pohjaveden päävirtaussuunta on lounaaseen, mutta kaatopaikan lounaispuolella oleva kallioharjanne
jakaa pohjaveden virtauksen pääosin kallioruhjevyöhykkeen pohjalla virtaavaan Vähikkälänojaan. Pohjaveden korkeus alueella vaihtelee +109,91…+122,41 m mpy välillä.
Louhinnan alkuvaiheessa louhinta-alueen vedet purkaantuvat pääsääntöisesti alueelta pohjoisen ja
koillisen suuntaan pintavaluntana. Louhinta-alue sijaitsee Hyvikkälänjoen (35.88) ja Tervajoen (35.87)
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vesistöalueiden vedenjakaja-alueella ja alueen hulevedet muodostavat koko alkuosan ojaston virtaaman. Vedet virtaavat Kusiaismäentien vieriojia pitkin Rehakantien varren ojastoon, jonka kautta vedet
virtaavat peltoalueiden läpi Tervajokeen (kuva 11). Ojan valuma-alue purkupisteessä on noin 2,6 km2.
Ojan virtaama tyypillisesti käytetyllä 1/3 v toistuvalla 10 minuutin mitoitussadannalla 156 l/s/ha on
noin 4 m3/s. Tervajoen valuma-alue ojan purkupisteen yläpuolella on noin 232 km2 ja keskivirtaama
1,9 m3/s.
Ojien pääasiallinen tarkoitus on Rehakantien ja alueen peltojen kuivattaminen. Ojassa ei oletettavasti
ole merkittävää kala- tai pieneläinkantaa eikä ojilla ole virkistysarvomerkitystä. Tervajoki laskee Kernaalanjärveen, joka on Vanajan reitin keskusjärvi.

Kuva 11. Hulevesien virtaus louhinta-alueelta.

Kaivot
Alueen lähikiinteistöjen kaivot on kartoitettu keväällä 2018 WSP Finland Oy: n toimesta, lähialueella
sijaitsee kuusi porakaivoa ja viisi rengaskaivoa, joista yksi ei ollut käytössä (kuva 12).
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Kuva 12. Lähikaivot 500 m etäisyydeltä hankealueelta, rengaskaivo = sininen, porakaivo = vihreä.

8.2.3.

Kasvillisuus ja eläimistö

Kusiaismäen suunniteltu kiviainesalue ja sen ympäristö ovat eteläboreaalista kasvillisuusvyöhykettä ja
kuuluvat Etelä-Hämeen eliömaakuntaan. Suokasvillisuusvyöhyke on kilpikeitaat eli konsentriset kermikeitaat. Hankealue ja sen ympäristö ovat pääosin mänty- ja kuusivaltaista nuorta talousmetsää ja vanhaa kaatopaikka-aluetta.
WSP Finland Oy teetti hankealueelle luontoselvityksen (Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy), joka
koski suunniteltua kiviaineksen ottoaluetta lähiympäristöineen perustuen 19.10.2017 ja 1.4.2018 suoritettuihin maastokäynteihin. Selvityksen pohja-aineistona on lisäksi käytetty Pöyry Finland Oy:n yleispiirteistä luontoselvitystä vuodelta 2015 (Pöyry Finland Oy 2015). Luontoselvityksessä kartoitettiin
mahdolliset luonnonsuojelulain 29 §:n suojelemat luontotyypit, luonnonsuojelulain 23 §:n mukaiset
luonnonmuistomerkit, vesilain 2. luvun 11 §:n mukaiset suojeltavat pienvedet, metsälain 10 §:n tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt ja uhanalaiset luontotyypit sekä inventoitiin muut luonnonarvoiltaan merkittävät kohteet.
Pääosin hankealue on nuorta, tehokkaasti hoidettua kuusta ja mäntyä kasvavaa talousmetsää. Kenttäkerroksessa kasvaa mustikkaa (Vaccinium myrtillus), puolukkaa (V.vitis-idaea), vanamoa (Linnaea borealis), metsäkastikkaa (Calamagrostis arundinaceus), metsäalvejuurta (Dryoptris carthusiana), metsälauhaa (Deschampsia flexuosa) sekä kanervaa (Calluna vulgaris). Metsäalueen luontoarvot ovat vähäisiä.
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Mäellä sijaitsee lounaaseen avautuva kalliojyrkänne alusmetsineen. Kuvioon kuuluu myös jyrkänteen
päällä sijaitseva kallioinen männikkö, jonka puusto on vanhaa ja eri-ikäisrakenteista ja alueella on lahopuukeskittymä. Kenttäkerroksessa tavataan mm. puolukkaa, mustikkaa, metsälauhaa, sananjalkaa
ja kanervaa. Kivilajiltaan karulla jyrkänteellä kasvaa tyypillistä karun kivialustan lajistoa kuten kiviharmosammalta (Hedviga ciliata), kivikynsisammalta (Dicranum scoparium), kolokiiltosammalta (Pseudotaxiphyllum elegans) ja kyhmytorasammalta (Cynodontium strumiferum) sekä purotierasammalta
(Racomitrium aciculare). Putkilokasvistoon kuuluu muun muassa mäkitervakko (Lychnis viscaria).
Metsälain 10 §:n mukaista erityisen tärkeän elinympäristön määritelmää jyrkänne ei aivan täytä, sillä
jyrkänteessä ei ole riittävän korkeita yhtenäisiä seinämiä. Lisäksi jyrkänteen alla ei ole ympäristöä rehevämpää kasvillisuutta ja metsä on nuorta.
Alueen itäosassa sijaitsee pienialainen korpipainanne, jonka puusto muodostuu pääasiassa koivusta.
Suotyyppi vaihtelee mustikkakorvesta paikoin tavattavaan metsäkortekorpeen, jotka luokitellaan valtakunnallisesti uhanalaisiksi suotyypeiksi. Lisäksi metsäkortekorpi lukeutuu metsälain 10 §:n tarkoittamiin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin ja sen alueelta löytyi selvityksissä Suomen kansainvälistä vastuulajia, pallopäärahkasammalta (Sphagnum wulfianum). Muutoin kenttäkerroksessa esiintyvät mm.
mustikka, pallosara (Carex globularis), metsäkorte (Equisetum sylvaticum), metsäalvejuuri, puolukka,
korpirahkasammal (Sphagnum girgensohnii) ja korpikarhunsammal.
Liito-oravan esiintymisestä kertovia merkkejä, kuten suurten haapojen ja kuusten tyvillä olevia papanoita ja virtsaamisjälkiä puiden rungoilla, etsittiin alueen kaikista metsistä. Merkkejä liito-oravan esiintymisestä ei löytynyt. Alueen metsät ovat lähes kauttaaltaan hyvin hoidettuja sekä nuoria tai nuorehkoja, ja lehtipuiden osuus on niissä pieni, mistä johtuen alueet eivät ole liito-oravan esiintymisen kannalta optimaalisia.
Viitasammakolle sopivia pienvesiä ei alueella ole, eikä alueelta löytynyt muita uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja. Myöhäisestä maastotyönajankohdasta johtuen linnustokartoitusta ja lepakkokartoitusta ei voitu tehdä, joten alueen todennäköisestä merkityksestä linnustolle ja lepakoille esitetään vain
biotooppijakaumaan perustuva arvio. Biotooppijakauman perusteella alueella ei liene erityisempää
merkitystä lepakoille, eikä alueella esiinny sellaisia metsiä tai muita biotooppeja, että sillä todennäköisesti olisi merkittäviä linnustoarvoja. Myöhäisestä maastoajankohdasta johtuen myös kasvilajistoa ei
voitu selvittää kattavasti, vaan putkilokasvilajeja mainitaan ainoastaan esimerkinomaisesti.
Luontodirektiivin liitteessä IV listattu kirjoverkkoperhonen (Euphydryas matura) on Suomessa melko
yleinen laji ja sen vahvimmat kannat ovat Itä-Suomessa Saimaan ympäristössä, Kymenlaaksossa ja itäisellä Uudellamaalla. Sen elinympäristöjä ovat tyypillisesti avoimen ja sulkeutuneemman kasvillisuuden
vaihettumis- ja reunavyöhykkeet, kuten hakkuuaukeiden reunat, valoisat metsänlaidat, avokalliolaikut, sähkölinjojen alustat ja erilaiset pientareet, erityisesti metsäteiden ja peltojen reunat. Myös lämpimät ja aurinkoiset tai puoliavoimet maastonkohdat runsaine maitikoineen ovat lajin suosiossa, johtuen siitä, että pienilmastoltaan lämpimien maastonkohtien suosiminen mahdollistaa keväällä toukkien kehittymisen riittävän nopeasti. Kangasmaitikka (Melampyrum pratense) ja metsämaitikka (Melampyrum sylvaticum) ovat kirjoverkkoperhosen toukan pääravintokasveja ja lajin esiintymispaikoilla
maitikoiden kasvaessa avoimilla ja puoliavoimilla alueilla, niitä pidetään lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoina.
Lajin esiintymisselvitys tulee tehdä toukkavaiheessa elokuun lopussa-syyskuun ensimmäisellä puoliskolla. Myös aikuisia perhosia voidaan havainnoida lajin parhaimpaan lentoaikaan eli kesäkuun alkupuolelta heinäkuun puoleen väliin ulottuvalla ajalla, mutta lisääntymispaikkojen rajaus pelkkien aikuisja ravintokasvihavaintojen perusteella on ylimalkaisempaa ja johtaa helposti laajoihin rajauksiin. Kirjoverkkoperhosen esiintymisselvitys alueella voidaan tarvittaessa tehdä vuonna 2020.
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8.3.

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys

8.3.1.

Asuminen ja virkistys

Hankealueen ympärillä on pääasiassa talousmetsää, peltoa ja haja-asutusta. Lähin vakituinen asuinrakennus sijaitsee suunnittelualueen eteläpuolella noin 450 metrin etäisyydellä. Luoteessa ja pohjoisessa
lähimmät asutukset sijaitsevat noin 450 metrin etäisyydellä. Lisäksi Joutjärven rannalla on loma-asutusta noin 750 metrin päässä Kusiaismäestä. Lähin taajama-alue Tervakoski on noin 3 kilometrin etäisyydellä hankealueesta.

8.3.2.

Liikenne

Liikenneyhteydet alueelle ovat nykyiselle käytölle riittävät. Rehakantietä (mt 13649), Kirkko-tietä/Rajapirtintietä (mt 2875) ja Tervakoskentietä (mt 2874) pitkin on yhteys Helsingintielle (mt 130) tai edelleen Tervakoskentien itäpuolisen osan (mt 2896) kautta valtatielle 3. Kaikki tiet ovat päällystettyjä
(kuva 13).

Kuva 13. Alueen tieverkko. (Väylävirasto 2019).

Kusiaismäentien varrella on nykytilassa jätteenkäsittelytoimintoja, joiden aiheuttama liikenne-määrä
on toimijoille myönnettyjen ympäristölupien mukaan 20-40 ajon./vrk arkisin.
Rehakantiellä kulkee nykytilassa keskimäärin hieman alle 200 ajon./vrk (KVL 2018). Tästä raskasta liikennettä on reilut 20 ajon./vrk. Kirkkotiellä välillä Rehakantie-Tervakoskentie KVL on noin 980
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ajon./vrk, josta raskasta liikennettä on noin 20 ajon./vrk. Tervakoskentiellä välillä Kirkkotie-Helsingintien eritasoliittymä liikennemäärä on vajaat 5400 ajon./vrk, josta raskasta liikennettä noin 150
ajon./vrk. Helsingintien eritasoliittymän itäpuolella Tervakoskentien liikennemäärä on 3300 ajon./vrk,
josta raskasta liikennettä on 210 ajon./vrk. Helsingintien liikennemäärä on 3300 ajon./vrk, josta raskasta liikennettä on noin 190 ajon./vrk (Väylävirasto, 2018)

Kuva 14. Liikennemäärät 2018 (Väylävirasto).

8.3.3.

Melu

Hankealue sekä sen lähialue ovat suurimmaksi osaksi maa- ja metsätalousaluetta, missä ei esiinny melulähteitä. Suunnitellun ottoalueen etelä- ja lounaispuolella toimii tällä hetkellä Janakkalan jätekuljetuksen Hyötymäen lajitteluasema sekä Kiertokapula Oy:n Rehakan jätteidenkäsittelyalue. Molemmilla
on voimassa olevat ympäristöluvat, joiden perusteella alueelle melua aiheuttavia toimintoja ovat jätteiden murskaustoiminnot sekä lastaus.
Molempien toiminnanharjoittajien ympäristölupapäätöksissä on saman sisältöiset määräykset melutasoista, joita altistuvissa kohteiden piha-alueilla ei saa ylittää: päiväaikainen keskiäänitaso 55 dB (LAeq
7-22) ja yöaikainen keskiäänitaso 50 dB (LAeq 22-7). Hyötymäen lajitteluaseman ympäristölupapäätöksessä
on lisäksi maininta, että iskumaisen tai kapeakaistaisen melun erityinen häiritsevyys on tarvittaessa
otettava huomioon verrattaessa mittaus- tai laskentatulosta annettuun raja-arvoon.
WSP on selvittänyt Janakkalan Rehakan Kusiaismäkeen suunnitellun kallion louhinnan ja murskaustoiminnan aiheuttamia ympäristömelutasoja. Selvityksessä on tarkasteltu laskennallisesti toiminnasta
aiheutuvia päiväaikaisia keskiäänitasoja (LAeq07-22) lähimpien asuin- ja lomarakennusten piha-alueilla.
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Laskennallinen meluarviointi on tehty Cadna A 2017 ympäristömelun laskentaohjelmiston pohjoismaisella teollisuusmelun laskentamallilla.

8.3.4.

Tärinä

Nykytilassa suurin tärinää aiheuttava tekijä on Rehakantien ajoneuvoliikenne. Maaperäolosuhteet,
tiestön kunto sekä alueella olevat nopeusrajoitukset huomioon ottaen tärinähäiriötä ei laajemmassa
määrin todennäköisesti ole. Alueella ei myöskään ole sellaista teollista toimintaa, jonka seurauksena
aiheutuisi ympäristöön tärinää.
WSP Finland Oy on laatinut alueelta ympäristöselvityksen keväällä 2018. Ympäristöselvityksessä on
selvitetty tärinävaikutusalueella sijaitsevat rakennukset, rakenteet ja laitteet sekä sellaiset toiminnot,
jotka oleellisesti saattaisivat rajoittaa louhinnan toteutusta ja jotka tulisi huomioida suunnittelussa ja
räjäytysten toteutuksessa.

8.3.5.

Ilmasto ja ilmanlaatu

Hankealue kuuluu Kanta-Hämeen maakuntaan, joka kuuluu kokonaisuudessaan eteläboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen. Vuoden keskilämpötila vaihtelee +3,5…+4,5 °C, helmikuun ollessa kylmin kuukausi ja heinäkuun lämpimin. Vuotuinen sädemäärä on keskimäärin noin 600-650 mm. Kasvukausi on
160-175 vrk (Ilmatieteenlaitos, Suomen Maakuntien ilmasto).
Suunnitellun kiviaineksenottoalueen lähin ilmanlaadun mittausasema sijaitsee Hämeenlinnan Niittykadulla noin 25 km päässä hankealueesta. Hämeenlinnan kaupunki seuraa ilmanlaatua jatkuvatoimisilla mittauslaitteilla, joilla mitataan typpidioksidin (NO2) ja hengitettävän pölyn (PM10) pitoisuuksia.
Vuonna 2018 Hämeenlinnan ilmanlaatu ilmanlaatuindeksillä arvioituna oli suurimman osan aikaa hyvää (90,5 % tunneista) tai tyydyttävää (7,0 % tunneista). Välttävää ilmanlaatu oli 2,0 %, huonoa 0,6 %
ja erittäin huonoa 0,1 % vuoden tunneista. Huono ilmanlaatu johtui erityisesti hengitettävien hiukkasten kohonneista pitoisuuksista ajoittuen pääasiassa helmi- ja huhtikuulle.
Kanta- ja Päijät-Hämeen alueelle on tehty vuonna 2014 ilmanlaadun bioindikaattoritutkimukset, jossa
bioindikaattoreina käytettiin männyillä kasvavia runkojäkäliä sekä mäntyjen elinvoimaisuutta ja sammalten, neulasten ja humuksen alkuainepitoisuuksia sekä humuksen dioksiini- ja furaanipitoisuuksia.
Bioindikaattoreista mäntyjen epifyyttijäkäliä pidetään hyvinä ilmalaadun yleisindikaattoreina, jotka
reagoivat herkästi ilman epäpuhtauksiin niin ulkomuodollaan kuin lajiston koostumuksen ja runsauden
muutoksilla. Ilmanlaatua on kuvattu ilmanpuhtausindeksillä, IAP-indeksillä. Korkea arvo kertoo hyvästä
ilmanlaadusta, esimerkiksi jäkälälajiston ollessa muuttumatonta, IAP-indeksi on yli 3. Janakkalan kunnan alueella sijaitsi 15 tutkimusalaa ja niiden ilmanpuhtausindeksin keskiarvo on 2,4. Ilmanpuhtausindeksin perusteella Janakkalan tutkimus-alat ovat siis keskimäärin lievästi köyhtyneitä ja ilmanlaatu lievästi heikentynyt (Ruuth, J. ym. 2016).

Kusiaismäen kallioalue, Rehakka

WSP Finland Oy
Puhelin 0207 864 11
Y-tunnus 0875416-5

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

32/40

26.11.2019

9.

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET JA ARVIOINTIMENETELMÄT

9.1.

Arvioitavat vaikutukset ja arvioinnin kohdistaminen

YVA-lain mukaan ympäristövaikutuksella tarkoitetaan hankeen tai toiminnan välillisiä ja välittömiä vaikutuksia, jotka kohdistuvat:
•

ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

•

maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen ja eliöihin sekä luonnon monimuotoisuuteen

•

yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

•

luonnonvarojen hyödyntämiseen

•

sekä edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetään hankevaihtoehtojen mukaiset toiminnan vaikutukset
hankkeen koko elinkaaren ajalta. Vaikutuksien arvioinnissa otetaan huomioon sekä suorat että välilliset vaikutukset.
Tämän hankkeen ympäristövaikutusten kannalta keskeiset vaiheet liittyvät kiviainestenlouhintaan ja
käsittelyyn. Siihen liittyviä toimintoja ovat pintamaiden poisto ja kalliokiviainesten louhinta, tarvittaessa tehtävä kiviaineksen rikotus ja murskaus sekä maa- ja kiviainesten välivarastointi ja kuljetukset
käyttökohteeseen. Lisäksi hankkeen elinkaareen kuuluu toiminnan lopettaminen ja louhinta-alueen
jälkihoito.
Tässä hankkeessa arvioinnissa ovat painottuneet vaikutukset:
•

ilmanlaatuun (pölyvaikutukset)

•

melutilanteeseen ja tärinään

•

pinta- ja pohjavesiin

•

maisemaan

•

liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen

•

ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

9.2.

Ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta

Tarkasteltava vaikutusalue on pyritty määrittelemään niin suureksi, ettei merkityksellisiä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueen ulkopuolella. Jos arviointityön aikana ilmenee, että jollakin
ympäristövaikutuksella on ennakoitua laajempi vaikutusalue, määritellään vaikutusalueen laajuus kyseisen vaikutuksen osalta siinä yhteydessä uudestaan.
Tarkasteltava vaikutusalue kattaa kiviainestoiminnan hankealueen ympäristöineen. Tarkastelualueen
laajuus riippuu tarkasteltavasta ympäristövaikutuksesta. Paikallisimmat vaikutukset kohdistuvat hankealueen maa- ja kallioperään. Luontovaikutukset ja ilmanlaatuvaikutukset yltävät vain harvoin yli 500
metriä hankealueelta. Melun ja tärinän haittavaikutuksia tarkastellaan tyypillisesti n. 1000 metriin.
Kuljetusliikenteen aiheuttamat ja maisemaan kohdistuvat vaikutukset voivat ulottua kilometrien päähän. Karttaesitys vaikutusalueesta on esitetty kuvassa 15.
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Kuva 15. Ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta.

9.3.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja maisemaan

9.3.1.

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvassa ympäristövaikutusten arvioinnissa kuvataan
nykyinen maankäyttö, kaavoitustilanne eri suunnittelutasoilla ja vireillä olevat muut suunnitelmat.
Hankkeen vaikutuksia arvioidaan suhteessa sekä nykyiseen maankäyttöön että tuleviin maankäyttösuunnitelmien toteuttamiseen.

9.3.2.

Maisema ja kulttuuriympäristö

Hankkeen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön arvioidaan asiatuntija-arviona. Arvion pohjana on vuonna 2018 alueelta laadittu maisema-analyysi, jossa kuvataan selvitysalueen maiseman ominaispiirteet maisema-analyysin vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Maisema-analyysi on karttatarkastelu, jonka lähtötietona on pääosin avoimena paikkatietona saatavia viranomaisten aineistoja ja
maastokäynnillä tehtävät havainnot. Maisema- ja kulttuuriympäristön vaikutusten arvioinnissa on keskeistä arvioida muutoksia näkymissä, erityisesti asutuksesta, loma-asutuksesta ja kulttuuriympäristön
arvokkaista kohteista katsottuna. Tämä arvioidaan leikkausten ja havainnekuvien avulla.

Kusiaismäen kallioalue, Rehakka

WSP Finland Oy
Puhelin 0207 864 11
Y-tunnus 0875416-5

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

34/40

26.11.2019

9.4.

Vaikutukset luonnonympäristöön

9.4.1.

Vaikutukset maa- ja kallioperään

Hankkeen vaikutukset maa- ja kallioperään ovat paikallisesti merkittävät, koska hankkeen tarkoituksena on hyödyntää maa- ja kiviainesta hankealueella.
Hankkeen vaikutukset maaperään, kallioperään ja pohjaveteen arvioidaan asiantuntija-arviona olemassa olevan tiedon perusteella. Arvioinnissa hyödynnetään mm. Geologian tutkimuskeskuksen
vuonna 2016 alueelta laatimaa kalliokiviainesselvitystä sekä saatavilla olevia maa- ja kallioperän paikkatietoaineistoja sekä muita mahdollisia olemassa olevia tutkimuksia.

9.4.2.

Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin

Louhintatoiminta muuttaa alueen maanpintaa ja sen vedenläpäisevyysominaisuuksia. Luonnontilassa
alueen hulevesivirtaama on noin 0,2 m3/s ja se kasvaa louhinnan edetessä noin 0,6 m3/s tulvavirtaamaan 0,8 m3/s. Hulevesivirtaamien kasvu rankkasateilla voi aiheuttaa tulvimista lähialueen ojastossa.
Tulvavirtaama voi aiheuttaa eroosiota Kusiaismäentien piennarojissa. Huleveden mukana alueelta
purkautuu kiintoainesta ja räjähdysainejäämistä peräisin olevaa typpeä. Maastonmuodoista johtuen
vesi virtaa ja louhinnan edetessä pumpataan pohjoisen suuntaan Kusiaismäentien suuntaan. Suuresta
korkeuserosta johtuen virtausnopeus on suuri ja kiintoaines ei laskeudu ennen Rehakantien ojastoa.
Pintavesien osalta ympäristövaikutusten arviointi tulee perustumaan alueelta 2018 laadittuun pintavesivaikutusselvitykseen. Louhinnan aiheuttama virtaaman kasvu on vähäinen ja alueelta lähtevä kiintoaines ja typpipidättyvät ojastoon ennen veden purkautumista Tervajokeen. Toiminnalla ei ole vaikutusta ojastonkäyttöön eikä Tervajoen vedenlaatuun tai vesieliöstöön. Korkeita tulvavirtaamia ja kiintoaineksen määrää voidaan pienentää alueelle rakennettavalla hulevesien viivytysaltaalla. Viivytysallas
toimii samalla myös kiintoaineksen laskeutusaltaana.
Kiviainestoiminnan vaikutukset hankealueen ja sen ympäristön pohjavesiolosuhteisiin ovat pääosin
riippuvaisia suunnitelluista ottotasoista sekä kallioperän laadusta. Pohjavesivaikutusten laajuuteen
vaikuttaa kallioperän rikkonaisuus ja alueella olevat kallioperän heikkousvyöhykkeet. Pohjavesivaikutukset arvioidaan asiantuntijatyönä olemassa olevaan aineiston perusteella. Alueelta on laadittu pohjavesiselvitys vuonna 2018. Lisäksi hyödynnetään alueen muiden toimijoiden pohjavesiin liittyviä selvityksiä. Vaikutusalueella sijaitsevat pohjavesikaivot on kartoitettu 2018. Kaivojen vedenlaatuaja vedenpinnan korkeutta tullaan seuraamaan louhinnan aikana ja sen jälkeen mahdollisten vaikutusten
varalta

9.4.3.

Vaikutukset kasveihin ja eläimiin

Hankkeen välittömät luontovaikutukset kohdistuvat ja rajoittuvat hankealueelle ja sitä välittömästi
ympäröiville alueille.
Välillisiä kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvia vaikutuksia voi aiheutua esimerkiksi pölyämisen ja pintavesivaikutusten takia. Hankevaihtoehtojen vaikutukset luonnonympäristöön arvioidaan
olemassa olevan tiedon perusteella, Pöyryn vuonna 2014 laatimaa luontoselvitystä sekä syksyn 2017
ja kevään 2018 aikana tehtyjen maastokäyntien perusteella, joista luontoselvityksen on laatinut Envibio Oy.
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9.4.4.

Vaikutukset luonnonvaroihin

Luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvat vaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona käytettävissä olevan tiedon perusteella. Arvioinnissa otetaan huomioon lainsäädännön tavoitteet sekä kiviaineshuoltoa koskevat valtakunnalliset, maakunnalliset ja paikalliset suunnitelmat, ohjelmat ja tavoitteet

9.5.

Vaikutukset ihmisiin

9.5.1.

Vaikutukset liikennemääriin ja liikenneturvallisuuteen

Hankkeen keskeisimpiä liikenteellisiä vaikutuksia on raskaan liikenteen lisääntyminen sekä vilkkaiden
väylien osalta liikenteellinen toimivuus ja yleensä suuren kuljetuskaluston vuoksi myös liikenneturvallisuus. Liikenneturvallisuus korostuu, jos kuljetukset ajavat sellaisilla väylillä, joiden varrella on merkittävästi asutusta. Tällöin myös kuljetuksista aiheutuvien muiden haittojen merkitys korostuu.
Vaikutukset liikennemääriin ja liikenneturvallisuuteen arvioidaan asiantuntija-arviona louhinta-suunnitelmassa esitettyihin kuljetusten määriin, nykyisen tieverkoston sekä muun aineiston pohjalta.

9.5.2.

Vaikutukset ilmanlaatuun

Vaikutusten arviointi kiviainestoiminnan ja kuljetusten aiheuttamasta pölyämisestä ja ilmapäästöistä
arvioidaan ensisijaisesti asiantuntija-arviona. Arvioinnissa hyödynnetään kohteessa keväällä 2018 tehdyn ilmanlaatuselvityksen tuloksia.

9.5.3.

Melu ja tärinä

Kiviaineistoiminnasta ja sitä palvelevasta liikenteestä aiheutuvaa meluhaittaa selvitetään käyttäen
pohjoismaista yleistä melunlaskentamallia ja tieliikenteen melulaskentamallia. Malli huomioi mm. rakennukset, maastonmuodot, heijastukset ja äänen vaimenemisen sekä melulähteiden käyntiajat ja
suuntaavuudet. Mallinnuksen tulokset esitetään havainnollisesti melun ohjearvoihin verrannollisina
LAeq-meluvyöhykkeinä karttapohjalla. Toiminnoista aiheutuvia melutasoja verrataan nykytilanteen
melutasoihin hankealueen ympäristössä.
Kiviaineistoiminnasta aiheutuvaa tärinää arvioidaan laskennallisesti kiviainesoton määrien sekä louhinta-alueen ja sen ympäristön kallioperän ja maaperätyyppien perusteella. Kiviaineistoimin-nasta aiheutuvan liikenteen tärinävaikutukset arvioidaan taulukkolaskentamallilla perustuen VTT:n antamiin
suosituksiin tärinän mallintamiseksi ja ohjearvoiksi. Laskentojen ja maaperätarkastelujen perusteella
määritetään tärinälle herkät alueet. Tärinävaikutusten arvioinnissa huomioidaan erityisesti hankealueen läheisyydessä sijaitsevat rakennukset

9.5.4.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

Hankkeen vaikutukset terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyvät pääosin kiviaineistoiminnan ja
siihen liittyvän liikenteen aiheuttamiin melu-, tärinä- ja ilmanlaatuvaikutuksiin. Arvioinnissa selvitetään
perustuen edellä kuvattuihin melu-, tärinä- ja ilmanlaatuselvityksiin, voiko toiminnasta aiheutua terveyshaitaksi katsottavaa vaikutusta.
Kalliokiviaineksen otto, louhinta ja murskaus saatetaan myös kokea viihtyvyyttä häiritseväksi, vaikka
melun ohjearvot eivät ylittyisi. Hankkeen yhteisvaikutukset alueen muiden toimintojen kanssa voivat
lisäksi aiheuttaa huolta alueen asukkaissa. Mahdollisia huolia tunnistetaan vuorovaikutuksessa alueen
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asukkaiden kanssa ja arvioidaan hankkeen vaikutukset viihtyvyyteen ja elinoloihin. Vaikutusarvioinnin
tueksi toteutetaan keskeisille sidosryhmille kysely ja muutamia täydentäviä tapaamisia.

9.5.5.

Vaikutukset työllisyyteen ja elinkeinoihin

Louhinnalla on suoria työllisyysvaikutuksia louhintatoiminnan suorittamisessa ja maa-ainesten kuljettamisessa. Työllisyys- ja mahdolliset muut elinkeinovaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona hankkeesta käytettävissä olevan tiedon perusteella.

9.6.

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

Louhintatoiminnalla on yhteisvaikutuksia alueen muun toiminnan kanssa pääasiassa lisääntyvän liikenteen, melun ja pölyn vuoksi. Viereiset jätteenkäsittelytoiminnot tuottavat melua ja raskasta liikennettä, joten yhteisvaikutukset huomioidaan etenkin niiden osalta.
Arvioinnin aikana selvitetään myös, onko lähiseudulle tiedossa tai tulossa muita hankkeita, joista voisi
aiheutua yhteisvaikutuksia nyt tarkasteltavan Kusiaismäen kiviaineshankkeen kanssa.
Yhteisvaikutukset arvioidaan käytettävissä olevien tietojen perusteella.

10.

YMPÄRISTÖRISKIT JA POIKKEUSTILANTEET

Arvioinnissa tarkastellaan hankkeeseen liittyviä mahdollisia ympäristö- ja turvallisuusriskejä ha poikkeustilanteita sekä arvioidaan niiden todennäköisyydet ja seuraukset. Vahinkojen ja onnettomuuksien
aiheuttaa ympäristöriskiä arvioidaan erityisesti pohjavedelle. Tarkastelussa arvioidaan miten mahdollisten poikkeustilanteiden ja onnettomuuksien vaikutukset minimoidaan ja esitetään ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä. Hankkeessa merkittävimpiä ympäristöriskejä syntyy mm. seuraavista tekijöistä.
•

Polttoaine- tai muut kemikaalivuodot

•

Työkoneiden tankkaus- ja huoltopaikat sekä toimenpiteet

•

Putoaminen tai seinämien sortuminen

•

Liikenneonnettomuudet

•

Räjähdysonnettomuudet
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11.

HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN LIEVENTÄMINEN JA SEURANTA

11.1.

Haitallisten vaikutusten lieventäminen

Kiviaineistoiminnasta ja kuljetuksista aiheutuvia haitallisia vaikutuksia hankkeen elinkaaren eri vaiheissa ehkäistään hankealueen rakenneteknisten toimenpiteiden, kuten melun- ja tärinän torjunnan,
sekä käyttöön ja hoitoon liittyvien toimenpiteiden, kuten pölynsidonnan, vesienhallinnan ja alueen jälkihoidon ja maisemoinnin avulla. Osa haitallisten vaikutusten lieventämiseen liittyvistä toimenpiteistä
ratkaistaan tarkemmin hankkeen edetessä lupamenettelyn yhteydessä.

11.2.

Vaikutusten seuranta

Arvioitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden perusteella arviointiselostukseen laaditaan ehdotus
hankkeen ympäristövaikutusten seurannasta. Seurannasta saatavan tiedon perusteella voidaan havainnoida, vastaako tehty arviointi toteutuvia vaikutuksia. Lisäksi seurannasta saadaan tietoa, jonka
perusteella voidaan arvioida, aiheutuuko toiminnasta sellaisia ympäristön tilan muutoksia, että niiden
estämiseksi on tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin. Seurantaohjelmaa tarkennetaan lupahakemusvaiheessa, ja yksityiskohtaisen tarkkailua koskevat määräykset määritetään hankkeen lupamenettelyssä.

12.

EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA VIRHELÄHTEET

Ympäristövaikutusten arvioinnin ja hankkeen suunnittelun mahdolliset virhelähteet liittyvät käytetyn
aineiston ja sen keräysmenetelmien laatuun ja menetelmien luotettavuuteen. Arviointi-selostuksessa
tullaan kuvaamaan tärkeimmät arviointimenetelmiin ja -aineistoon liittyvät oletukset, epävarmuustekijät ja virhelähteet sekä esittämään arvio näiden vaikutuksesta ympäristövaikutusten arviointiin ja
hankkeen toteuttamiseen.
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13.

LYHENTEET JA SANASTO

ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

m3 ktr

teoreettinen kiintokuutiometri

KVL

keskivuorokausiliikenne

m

metri

m mpy

metriä merenpinnan yläpuolella

ottoalue

tarkoitetaan tässä aluerajausta, jolle on suunniteltu kivenlouhintaa

ottamisalue

ottamisalueelle sijoittuu varsinainen ottotoiminta (kaivu ja louhinta) ja ottamiseen liittyvät muut järjestelyt, kuten tukitoiminnot.

YM

Ympäristöministeriö

VNa

Valtioneuvoston asetus

YVA

ympäristövaikutusten arviointi

YVA-laki

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

YVA-ohjelma

ympäristövaikutusten arviointiohjelma

YVA-selostus

ympäristövaikutusten arviointiselostus
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