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SANASTO JA LYHENTEET
AVI: aluehallintovirasto
dB: desibeli eli äänenpainotason yksikkö, jonka asteikko on logaritminen. 10 dB:n lisäys tarkoittaa
melun 10-kertaistumista.
ELY-keskus: elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteysviranomaisena tässä hankkeessa toimii Uudenmaan ELY-keskus
granodioriitti: graniittia muistuttava syväkivilaji
ha: hehtaari, 1 ha = 10 000 neliömetriä (m2)
hankealue: hankealue pitää sisällään läjitysalueen lisäksi muun muassa suojavyöhykkeet ja alueelle suunniteltujen muiden toimintojen sijoittumisen
kV: kilovoltti eli tuhat volttia, sähköjännitteen yksikkö
LAeq: A-taajuuspainotettu keskiäänitaso, jota käytetään ympäristömelun häiritsevyyden arviointiin
lieju: pehmeä, hienojakoinen ja vetinen maalaji
louhe: kalliosta räjäyttämällä irrotettu kiviaines
mikrokliinigraniitti: kivilaji, Etelä-Suomen vallitseva graniitin esiintymismuoto
m mpy: metriä merenpinnan yläpuolella
m3: kuutiometri
ktrm3: kiintoteoreettinen kuutiometrimäärä
µg/m3: mikrogrammaa kuutiometrissä, pitoisuusyksikkö, 1 µg = 0,000001 grammaa
pH: happamuutta kuvaava arvo. Neutraalin liuoksen pH on 7, happaman alle 7 ja emäksisen yli 7
pohjavesialue: ympäristöhallinnon luokittelema pohjavesialue, joka nykyisen luokittelun mukaan
voi olla vedenhankintaa varten tärkeä (I-luokka), soveltua vedenhankintaan (II-luokka) tai josta
pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (E-luokka)
POSKI: pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen
savi: hyvin hienojakoinen maa-aines
siltti: savea karkearakeisempi, mutta silti hienojakoinen maa-aines
sulfaatti: lyhenne SO4, rikin ja hapen muodostama yhdiste
sulfidisavi: rikkipitoinen saviaines, joka ilman ja veden kanssa reagoidessaan voi muodostaa hapanta valumaa
turve: eloperäinen maalaji, joka koostuu eriasteisesti hajonneista kasvinosista
YVA: Ympäristövaikutusten arviointimenettely
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TIIVISTELMÄ
Johdanto
NCC Indystry Oy:llä on Pornaisten kunnan Lahan kylässä toimiva kalliolouhos, jossa harjoitetaan
kiviaineksen louhintaa, murskausta, varastointia ja myyntiä sekä maanvastaanottoa. NCC Industry
Oy on hakemassa uutta ympäristö- ja maa-ainesten ottolupaa laajentaakseen kiviainesten ottoaluetta nykyiseltä toiminta-alueelta pohjoiseen Hongankallion alueelle. Alueelle sijoitettu nykyinen
toiminta ja Hongankallion alueelle suunniteltu kiviainesten ottotoiminta eivät ole edellyttäneet ympäristövaikutusten arviointia.
Tämä ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen mukainen arviointimenettely
koskee alueelle perustettavaa maankaatopaikkaa, jonka vastaanottomäärä on yli 50 000 t/a, sekä
jätteidenkäsittelytoimintaa, jotka edellyttävät YVA-menettelyn toteuttamista. YVA-menettelyyn on
sisällytetty myös suunniteltu louhinnan laajentaminen Hongankallion alueelle. YVA-menettelyn aikana selvitetyt vaikutukset on koottu tähän ympäristövaikutusten arviointiselostukseen. Arvioinnissa on otettu huomioon työn aikana saadut lausunnot ja muu palaute.
Hankkeen kuvaus ja arvioidut vaihtoehdot
Hanke sijoittuu Pornaisten kunnan länsiosaan Järvenpääntien pohjoispuolelle lähelle Sipoon ja Pornaisten välistä kuntarajaa. Pornaisten kirkonkylä sijoittuu hankkeesta runsaan neljän kilometrin
etäisyydelle itään, Sipoon keskusta runsaan 10 kilometrin etäisyydelle etelään ja Järvenpään keskusta noin 10 kilometrin etäisyydelle länteen. Hankealueelle kuljetaan Linsvedintien (146) ja Ukonojantien kautta. Kuljetukset hankealueelle suuntautuvat Järvenpään suunnalta lännestä.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan ja arvioidaan seuraavat vaihtoehdot:
•

Vaihtoehto VE1: Maankaatopaikkatoimintaa ja betonin, louheen sekä puhtaan puujätteen ja
metsätähteiden käsittelyä harjoitetaan nykyisellä, alueen eteläosaan sijoittuvalla ottoalueella
sekä sen lähiympäristössä. Alueelle otetaan vastaan myös sulfidisavea. Alustava täyttötilavuus
on noin 3,7 miljoonaa kuutiometriä.

•

Vaihtoehto VE2: Samat toiminnot kuin vaihtoehdossa VE1, mutta maankaatopaikkatoimintaa
harjoitetaan myös VE1:n pohjoispuoleisella alueella. Hongankallion alue louhitaan lupahakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti ja lisäksi alue otetaan maankaatopaikkakäyttöön.
Hongankallion alueelle ei sijoiteta sulfidisavea. Alustava täyttötilavuus on yhteensä noin 6,9
miljoonaa kuutiometriä.

•

Vaihtoehto VE0: Maankaatopaikkahanketta ei toteuteta. Hankkeen toteuttamatta jättäminen
ei sulje pois Hongankallion louhintaa, joka ei itsessään edellytä YVA-menettelyä. Kiviainesten
ottaminen sekä muu toiminta tapahtuu kulloinkin voimassa olevien lupien mukaisesti. Alueen
maisemointi tapahtuu lupien mukaisesti.
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Ympäristövaikutukset
Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan Pornaisten maa-ainesten louhinta- ja vastaanottohankkeesta aiheutuvat ympäristövaikutukset YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä muun muassa:
• rajataan tarkasteltavan hankkeen toteutusvaihtoehdot
• kuvataan hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut
• kuvataan vaikutusalueen ympäristön nykytila ja ominaispiirteet
• arvioidaan odotettavissa olevat ympäristövaikutukset
• selvitetään haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet
• selvitetään hankkeen toteuttamiskelpoisuus
• vertaillaan vaihtoehtoja
• esitetään ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaohjelmaksi
• järjestetään osallistuminen sekä kuullaan asukkaita ja muita hankkeen vaikutuspiirissä olevia
tahoja.
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on tehty arviointiohjelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta ja tulokset on koottu tähän arviointiselostukseen. Arviointiselostuksessa on tarkennettu myös nykytilaa koskevia tietoja ja hankkeen suunnitelmia. Tämä arviointiselostus toimitetaan yhteysviranomaiselle, joka kuuluttaa siitä ja pyytää lausunnot eri tahoilta arviointiohjelmavaiheen tapaan. Myös kansalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä arviointiselostuksesta. Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika esitetään yhteysviranomaisen kuulutuksessa.
YVA-menettely itsessään ei ole lupahakemus, suunnitelma tai päätös hankkeen toteuttamiseksi,
vaan sen avulla tuotetaan tietoa hanketta koskevaa päätöksentekoa ja lupaprosessia varten. YVAmenettelyssä ei tehdä hallinnollisia päätöksiä, eikä menettelystä tai sen aikana laadittujen asiakirjojen sisällöstä voi valittaa. YVA-menettelyyn kuuluvien arviointiohjelman ja arviointiselostuksen
riittävyyden arvioi yhteysviranomainen antaessaan näistä lausunnot. Arviointiselostuksesta annettu perusteltu päätelmä liitetään myöhemmin YVA:ssa arvioiduille toiminnoille laadittaviin ympäristölupahakemuksiin.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Hanke muuttaa osin hankealueen maankäyttömuodon louhinta- ja läjitystoiminnan myötä. Hankkeen lähialueella hanke ei muuta maankäyttöä, mutta aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia. Kielteiset
vaikutukset aiheutuvat ennen kaikkea meluvaikutuksista ja vähäisemmässä määrin pölyvaikutuksista. Hankealueelle ei ole osoitettu voimassa olevissa tai vireillä olevassa maakuntakaavassa aluevarauksia ja alue on yleis- ja asemakaavoittamatonta. Hanke sijoittuu Uudenmaan maakuntakaavan ja Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan valkoiselle alueelle, jolle voi sijoittua paikallisesti merkittävää maankäyttöä. Maankaatopaikkahankkeen toteuttaminen ei Pornaisten kunnalta saadun
tiedon mukaan edellytä alueen kaavoittamista.
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Hankealueen louhiminen ja muut hankkeeseen suunnitellut toiminnot eivät ole kauas näkyviä muotoja hankealueen lähiympäristön metsäisyyden vuoksi. Toiminnot vaikuttavat pääosin hankealueen
sisäiseen maisemaan ja paikoin välittömään lähiympäristöön. Hankealueelle suunniteltu ylijäämämaiden vastaanotosta syntyvä läjitysalue näkyy paikoin lähiympäristön maisemassa kummassakin
vaihtoehdossa. Vaikutukset kohdistuvat hankealueen itäpuoliselle Metsähovin tilalle ja tilan läheisille pelloille sekä Ukonojantielle hankealueen länsirajalle. Maisemavaikutukset ovat kummassakin
vaihtoehdossa suuruudeltaan vähäisiä.
Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita
maisema-alueita tai rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Muinaisjäännöksiä ei sijoitu hankealueelle
tai sen läheisyyteen.
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Vaikutukset liikenteeseen
Vaihtoehdot eivät eroa toisistaan merkittävästi liikenteen näkökulmasta. Kiviaineskuljetuksia sekä
maankaatopaikalle saapuvia kuljetuksia tulee olemaan keskimäärin noin 130 ja maksimissaan noin
250 täysperävaunuyhdistelmää päivässä. Kuljetukset painottuvat sulanmaan aikaan, jolloin maanrakennustoiminta on vilkkaimmillaan. Hankkeen aiheuttama liikemäärän kasvu on liikenteen kokonaismäärään suhteutettuna melko pieni, mutta raskaan liikenteen lisäyksenä suurta. Suurimmat
liikennevaikutukset kohdistuvat Linsvedintielle ja Rajakulmantielle. Näillä tieosuuksilla liikennemäärät kasvaisivat keskimäärin 6-8 %, jota voidaan pitää vähäisenä. Maksimitilanteessa liikennemäärät kasvaisivat 10-14 %, jolloin kasvu olisi kohtalaista. Raskaan liikenteen määrät kasvavat
kuitenkin merkittävästi ja maksimitilanteessa raskasta liikennettä voi olla jopa 19 % kokonaisvuorokausiliikenteestä. Hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutukset liikenteeseen ovat merkittävyydeltään kohtalaisia kielteisiä. Vaikutukset kohdistuvat tieverkkoon, joka pystyy vastaanottamaan lisääntyvän raskaan liikenteen. Vaikutusten lieventämistoimenpiteiksi esitetään kuljetusten painottamista ruuhka-aikojen sekä koulupäivien alkamis- ja päättymisajankohtien ulkopuolille sekä Paippistentien liittymän läheisyydessä maantien 148 ylittävän suojatien turvallisuuden parantamista.
Vaikutukset meluun ja tärinään
Louhinnan ja murskauksen merkittävimpiä melulähteitä ovat poravaunu, rikotus sekä kiviaineksen
murskauslaitos. Hetkittäisiä voimakkaampia melutapahtumia aiheutuu kallion räjäyttämisestä.
Maankaatopaikkatoiminnassa melua syntyy alueella työskentelevistä työkoneista, joilla muotoillaan maastoa ja siirrellään maa-aineksia sekä penkalle suuntautuvista kuljetuksista. Tärinävaikutukset syntyvät pääasiassa louhintatyöhön liittyvistä räjäytyksistä. Nykytilassa hankevaihtoehdon
1 alueelle tehdään kiviaineksen louhintaa ja murskausta, joista aiheutuu melua ja tärinää. Melutasot hankealueen ympäristössä ovat nykytilassa ohjearvojen puitteissa.
Hankevaihtoehdoissa 1 ja 2 melutason ohjearvon 45 dB ylitys on ilman meluntorjuntaa mahdollinen
muutamien lomarakennusten kohdalla. Itäpuolen lähimmän talon kohdalla (Metsähovi) melutaso
on ohjearvon 55 dB tuntumassa. Mahdollisten ylitysten vuoksi hankkeeseen on suunniteltu ja mallinnettu meluntorjunnaksi meluvalli idän ja etelän suuntaan. Meluntorjunnan avulla melutasot jäävät kummassakin vaihtoehdossa ohjearvojen puitteisiin ja ovat varsinkin idän ja etelän suunnalla
useita desibelejä alhaisempia kuin ilman meluntorjuntaa. Louhinnan tärinä ei poikkea nykytilanteesta. Toiminnasta ei arvioida aiheutuva tärinävaikutuksia siinä määrin, että ne ylittäisivät tärinän
suositeltavat raja-arvot.
Vaikutukset ilmanlaatuun
Toiminnan vaikutukset ilmanlaatuun aiheutuvat pääasiassa eri toiminnoista muodostuvasta pölystä. Hankevaihtoehdossa 1 pääasiallinen hiukkaspäästö syntyy kiviaineksen ja muiden materiaalien murskauksesta. Hankevaihtoehdossa 2 pääasiallinen hiukkaspäästö syntyy kiviaineksen ja
muiden materiaalien murskauksesta. Myös maan kippaaminen maankaatopaikalle ja alueen muotoilu nostattaa jonkin verran pölyä, mutta kyseessä on murskaukseen verrattuna hetkellisiä tapahtumia. Verrattuna nykytilaan pölylähteitä tulee hankkeessa alueelle jonkin verran lisää, joten pölyn
hallintaan on kiinnitettävä huomiota. Valmiin maanpinnan pölyämistä voidaan vähentää kasvillisuudella ja murskausten pölyämistä mm. kastelulla. Pöly leviää toimintojen sijoittuminen, ympäristön puusto ja päätuulensuunta huomioiden potentiaalisimmin Metsähovin suuntaan. Idän ja etelän suuntaan suunniteltu meluvalli rajoittaa myös pölyn leviämistä. Hongankallion louhoksen seinämät ja suunnitellut meluvallit rajoittavat myös pölyn leviämistä. Kokonaisuutena vaihtoehdon 1
arvioidut vaikutukset ilmanlaatuun ovat merkittävyydeltään vähäisiä kielteisiä ja vaihtoehdon 2
kohtalaisia kielteisiä, koska vaihtoehdossa 2 toiminta laajenee lähemmäs pohjoisen asutusta ja
loma-asuntoja.
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Vaikutukset maa- ja kallioperään
Hankevaihtoehdossa 1 toiminta sijoittuu Halkokallion ja Mätäpäänsuon väliselle alueelle. Toimintaan sisältyy maa-ainesten käsittelyn ja varastoinnin lisäksi sulfidisavien vastaanottoa nykyiselle
louhinta-alueelle hankealueen eteläosaan. Vaihtoehdon 1 alue on nykytilassaan suurelta osin olemassa olevaa maa-ainesottoaluetta, joten alueen nykytilan kannalta maa- ja kallioperään ei kohdistu merkittävää muutosta. Maaperään ja kallioperään kohdistuvia vaikutuksia voi aiheutua toiminnan aikana esimerkiksi äkillisen onnettomuus- tai vahinkotilanteen seurauksena aiheutuvasta
päästöstä (esim. öljyvuoto). Vastaavasti pitemmällä aikavälillä maankaatopaikkatoiminnan seurauksena ympäröivään maa- ja kallioperään saattaa kohdistua laadullisia vaikutuksia suotovesien
välityksellä. Alueella ei vastaanoteta pilaantuneita maa-aineksia, eikä käsiteltävistä ja varastoitavista jätteistä siten kohdistu haitallisia vaikutuksia maaperään. Hankevaihtoehdossa 2 toiminta
sijoittuu myös vaihtoehdon 1 pohjoispuoleiselle Hongankallion alueelle, jossa ei tällä hetkellä ole
maa-ainesottotoimintaa. Hongankallion alue otetaan myös maankaatopaikkakäyttöön. Hongankallion alueelle ei sijoiteta sulfidisavea. Vaihtoehtoon 1 verrattuna louhinnasta kallioperään kohdistuvien vaikutusten laajuus on vaihtoehdossa 2 suurempi. Vaihtoehdossa 2 maankaatopaikka-alueen
laajuus on myös suurempi vaihtoehtoon 1 nähden ja vaikutuksia voi kohdistua ympäröivään maaja kallioperään laajemmalta alueelta.
Vaikutukset pohjavesiin
Alueella ei tehdä pohjavedenpinnan alapuoleista kalliolouhintaa, johon liittyisi kuivatusjärjestelyjä,
joista voisi aiheutua pohjavedenpinnan alenemista. Kalliolouhinnalla ei siten ole vaikutusta ympäristön pohjaveden pinnankorkeuteen tai pohjaveden virtausolosuhteisiin arvioitavissa hankevaihtoehdoissa 1 ja 2. Maankaatopaikkatoiminnan ja massojen käsittelyn pohjavesivaikutusten arvioidaan kohdistuvan pääasiallisesti hankealueelle. Mahdollisten kalliopohjaveden välityksellä laajemmalle ympäristöön leviävien vaikutusten voidaan arvioida olevan molemmissa vaihtoehdoissa epätodennäköisiä, koska kulkeutuminen kalliopohjaveden välityksellä on yleisesti heikkoa. Ennen sulfidisavien sijoittamista louhoksen pohjalle sijoitettavat tiiviit ja heikosti vettä läpäisevät maa-ainekset ehkäisevät osaltaan pohjaveden laatuun kohdistuvia vaikutuksia. Puun ja betonin murskauksen sekä betonin hyötykäytön ei arvioida aiheuttavan haitallisia vaikutuksia pohjaveden laatuun. Mahdollisten polttoainevuotojen riskit hallitaan toteuttamalla polttoaineen käsittelyalueet
lainsäädännön ja parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaisesti.
Vaikutukset pintavesiin
Vaikutuksia pintavesiin on havaittavissa hankealueen lähiojissa. Hankealueelta johdettavat vedet
voivat muodostaa merkittävän osan lähiojien luontaisesti vähäisestä vesimäärästä. Kauempana
hankealueelta Vilosbäckenissä ja Sipoonjoessa vaikutukset virtaamiin ja vedenlaatuun jäävät vähäisiksi. Virtaamasuhteiden perusteella arvioituna hankealueelta pintavesiin kulkeutuvat hulevedet
eivät normaalisti aiheuta erityistä pitoisuuslisäystä kiintoaine- tai ravinnepitoisuuksissa. Korkeiden
taustapitoisuuksien perusteella Sipoonjoki hulevesien purkupaikan alapuolella ei ole erityisen
herkkä kiintoaine- tai typpikuormitukselle. Sulfidisaven asianmukainen varastointi ja pysyvä eristäminen niin, ettei se pääse hapettuessaan muuttumaan happamaksi sulfaattimaaksi, estää haponmuodostuksen ja sen myötä happamien hulevesien muodostumisen sekä liukoisten metallien
esiintymisen purkuvesissä. Kun sulfidisaven sijoittaminen tehdään suunnitelmien mukaisesti, ei
toimintaan arvion mukaan liity sellaista happamoitumisriskiä, joka aiheuttaisi riskin Sipoonjoen
vedenlaadulle. Vaikka hulevesien osuus pintavesivirtaamasta kasvaa vaihtoehdossa 2 verrattuna
vaihtoehtoon 1, voidaan arvioida, että vaihtoehdossa 2 hankealueelta pintavesiin kulkeutuvat kiintoainepitoiset hulevedet eivät normaalisti aiheuta erityisiä vaikutuksia veden laatuun Sipoonjoessa.
Vaikutuksia voi ajoittain esiintyä lähinnä hankealueen viereisissä ojissa ja puroissa (Bikindal, Vilosbäcken, Ukonoja, Kroopinoja). Louhinnan aiheuttaman typpikuormituksen laskennallinen pitoisuuslisäys Kroopinojassa sekä Sipoonjoessa jää varsin maltilliseksi.
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Vaikutukset kalastoon ja pohjaeläimistöön
Hankealueelta johdettavien hulevesien pääasiallisinta vaikutusaluetta ovat ojat ja purot hankealueen ympäristössä, joiden kalastollinen merkitys on pieni. Vesistövaikutusarvion perusteella hanke-

alueelta pintavesiin kulkeutuvat hulevedet eivät normaalisti aiheuta erityistä pitoisuuslisäystä kiintoaine- tai typpipitoisuuksissa. Korkeiden taustapitoisuuksien perusteella Sipoonjoki hulevesien purkupaikan alapuolella ei ole erityisen herkkä kiintoaine- tai typpikuormitukselle ja siellä elävä eliöstö
on tottunut korkeahkoon pitoisuustasoon. Sulfidisaven happamoitumiseen liittyvän riskin vaikutuksen ei arvioida ilmenevän enää Brobölenkoskella asti, joka on hankealuetta lähin tiedossa oleva
taimenen lisääntymisalue. Hankevaihtoehtojen 1 ja 2 vaikutuksissa ei todettu olennaisia eroja.
Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluun
Hankealueelle ei sijoitu uhanalaisia kasvilajeja, luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia luontotyyppejä
eikä metsälain 10 §:n mukaisia kohteita. Vaihtoehdosta 1 ei aiheudu vaikutuksia huomionarvoiseen
kasvillisuuteen tai luontotyyppeihin, mutta nykyinen maa-ainesten oton hallitsema elinympäristö
muuttuu lupaehtojen mukaisen maisemoinnin myötä suuresti nykytilanteeseen verrattuna. Maisemointivaiheessa alueelle voidaan luoda luontoarvoiltaan nykytilannetta monimuotoisempia elinympäristöjä, kuten kivikkoja, kosteikkoja tai paahdealueita ja jopa yksittäisille lajeille soveliaita
elinympäristöjä NCC:llä käytössä olevan KIELO-konseptin mukaisesti. Maisemointia voidaan tehdä
jo toiminnan aikana.
Vaihtoehdossa 2 vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin arvioidaan suuriksi, mutta ne kohdistuvat metsätalouskäytössä olevalle, herkkyydeltään pienelle kohteelle. Vaikutukset kohdistuvat
pääasiassa tavanomaiseen talousmetsien lajistoon, lukuun ottamatta alueella tavattavaa, Uudellamaalla harvalukuista metsoa. Vaihtoehdon 2 alueella sijaitsevat muutamat metsojen ruokailuun
soveltuvat puuyksilöt menetetään. Vaihtoehdon 2 hankealueella on havaittu luontodirektiivin liitteen IV(a) lajia kirjoverkkoperhosta, mutta sen suojeltuja lisääntymispaikkoja ei ole todettu alueelta. Koska lajin lisääntymispaikat sijoittuvat hankealueen ulkopuolelle, vaihtoehdon 2 toteuttaminen ei heikennä lajin esiintymiä. Toimintaan liittyen hankealueelle voidaan muodostaa kirjoverkkoperhoselle soveliaita elinympäristöjä NCC:llä käytössä olevan KIELO-konseptin kautta.
Laaditun Natura-arvioinnin tarveharkinnan perusteella hankkeesta ei aiheudu minkään Natura-alueen suojeluperusteena oleviin lajeihin tai luontotyyppeihin merkittäviä haitallisia vaikutuksia, eikä
tarvetta Luonnonsuojelulain 65§ mukaiselle Natura-arvioinnille ole. Hankkeen vaikutusalueella ei
sijaitse edellä mainittujen Natura-alueiden lisäksi muita luonnonsuojelualueita, luonnonsuojeluohjelmien kohteita tai Natura-alueita, joihin voisi kohdistua vaikutuksia.
Vaikutukset väestöön ja elinolosuhteisiin
Lähialueen asukkaat arvostavat alueen luonnonrauhaa, ja sillä on asukkaille tärkeitä ominaisuuksia
myös virkistyskäytön näkökulmasta. Alueella ei sijaitse erityisen herkkiä kohteita, kuten kouluja
tai päiväkoteja. Nykyinen maa-ainestenottotoiminta kuitenkin aiheuttaa melu-, pöly- ja tärinähaittoja ja heikentää elinoloja ja viihtyvyyttä. Vaihtoehdossa 1 melu, tärinä ja pöly tulevat aiheuttamaan alueella jo aiemmin todettua viihtyvyyshaittaa sekä heikentävät hankealuetta välittömästi
ympäröivien alueiden virkistyskäyttöä. Sekä vaihtoehdossa 1 että 2 meluntorjunta huomioituna
melutasot jäävät ohjearvojen puitteisiin maatilamatkailutilan kohdalla. Vaikutukset elinkeinojen
harjoittamiseen jäävät kokonaisuutena vähäisiksi. Hankkeella ei arvioida olevan merkittävää muutosta vaikutusalueen ihmisten terveydentilaan nykytilaan verrattuna. Kokonaisuutena, kun otetaan
huomioon haitallisten vaikutusten rajoittamiseksi suunnitellut toimenpiteet, arvioidaan vaikutukset
väestöön ja elinolosuhteisiin vaihtoehdossa 1 merkittävyydeltään vähäisiksi kielteisiksi.
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Vaihtoehdossa 2 toiminnan laajeneminen Hongankallion alueelle pienentää nykyisin ulkoiluun,
marjastukseen ja sienestykseen käytettävää aluetta. Muutoin vaikutukset ovat vaihtoehdon 1 kaltaisia, mutta toiminnan ja sitä myötä vaikutusten ajallinen kesto on vaihtoehtoa 1 pidempi. Kokonaisuutena, kun otetaan huomioon haitallisten vaikutusten rajoittamiseksi suunnitellut toimenpiteet, arvioidaan vaikutukset väestöön ja elinolosuhteisiin vaihtoehdossa 2 merkittävyydeltään kohtalaisiksi kielteisiksi. Ero vaihtoehtoon 1 verrattuna aiheutuu melu- ja tärinälähteiden siirtymisestä
pohjoiseen lähemmäs koillisessa sijaitsevaa asutusta.
Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
Hankkeen suhde luonnonvarojen hyödyntämiseen on monimutkainen. Toiminnan aikana muiden
luonnonvarojen kuin kiviaineksen hyödyntäminen estyy hankealueella. Ottamistoimien loputtua ja
maanvastaanoton sekä alueen jälkihoidon tuloksena alueelle palautetaan kasvillisuus ja suunnittelualue suurimmalta osin palautuu metsätalouskäyttöön. Hankkeella ei ole toiminnan aikaisia tai
toiminnan jälkeisiä merkittäviä vaikutuksia suunnittelualueen ympäristössä tapahtuvaan luonnonvarojen hyödyntämiseen. Vaihtoehdossa 2 Hongankallion louhinta tarjoaa merkittävän varannon
kalliokiviaineksen hyödyntämiseen rakentamisessa.
Hankkeen toteuttamiskelpoisuus
Hankevaihtoehdot ovat arvioinnin perusteella toteuttamiskelpoisia, kun tunnistetut vaikutusten lieventämis- ja seurantatarpeet toteutetaan. Esimerkiksi melun ja pölyn arvioidaan viihtyvyyttä heikentävistä vaikutuksistaan huolimatta alittavan niille säädetyt ohje- ja raja-arvot. Hankealueelta
johdettavien hulevesien ei arvioitu vaikuttavan Sipoonjoen Natura-alueen suojeluperusteisiin,
koska Natura-alueeseen kuuluvat uomat eivät ole herkkiä hankealueelta mahdollisesti tulevalle
kiintoaine- tai typpikuormitukselle.
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SAMMANDRAG
Inledning
NCC Indystry Oy har ett pågående bergsbrott i byn Laha i Borgnäs kommun. Där sker brytning,
krossning, lagring och försäljning av stenmaterial samt mottagning av marksubstans. NCC Industry
Oy ansöker om nytt miljö- och marktäktstillstånd för att förstora stentäktsområdet från nuvarande
verksamhetsområde norrut till Hongankallioområdet. Den nuvarande verksamheten på området
och den planerade stentäkten på Hongankallioområdet har inte förutsatt någon miljökonsekvensbedömning.
Det här bedömningsförfarandet enligt lagen och förordningen om miljökonsekvensbedömning gäller en jordavstjälpningsplats som ska anläggas på området och ta emot över 50 000 t/a samt
avfallshanteringsverksamhet som kräver ett MKB-förfarande. I MKB-förfarandet ingår också en
planerad utvidgning av brytningen till Hongankallioområdet. De konsekvenser som har utretts under MKB-förfarandet har sammanställts i den här miljökonsekvensbeskrivningen. I bedömningen
har utlåtanden och annan respons, som inkommit under arbetets gång, beaktats.

Projektbeskrivning och bedömda alternativ
Projektet är beläget i västra delen av Borgnäs kommun norr om vägen Järvenpääntie i närheten
av kommungränsen mellan Sibbo och Borgnäs. Borgnäs kyrkby ligger drygt fyra kilometer öster
om projektet, Sibbo centrum drygt 10 kilometer söder om området och Järvenpää centrum cirka
10 kilometer väster om området. Till projektområdet kör man via vägarna Linsvedsvägen (146)
och Ukonojantie. Transporterna till projektområdet går från Järvenpäähållet i väster.
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning granskas och bedöms följande alternativ:
•

Alternativ ALT 1: Verksamheten på jordavstjälpningsplatsen och hanteringen av betong,
sprängsten samt rent träavfall och hyggesrester bedrivs på det nuvarande täktområdet i områdets södra del samt i dess näromgivning. På området tas också sulfidlera emot. Den preliminära upplagsvolymen är cirka 3,7 miljoner kubikmeter.

•

Alternativ ALT 2: Samma funktioner som i alternativ ALT 1, men verksamhet på jordavstjälpningsplatsen bedrivs också på området norr om ALT 1. Hongankallioområdet bryts enligt planen
i den nuvarande tillståndsansökan och dessutom tas området i bruk som jordavstjälpningsplats.
På Hongankallioområdet placeras ingen sulfidlera. Den preliminära upplagsvolymen är totalt
cirka 6,9 miljoner kubikmeter.

•

Alternativ ALT 0: Projektet med en jordavstjälpningsplats genomförs inte. Att projektet inte
genomförs utesluter inte brytning i Hongankallio, som i sig inte förutsätter något MKB-förfarande. Täkten av stenmaterial samt den övriga verksamheten sker enligt de tillstånd som gäller
vid den aktuella tidpunkten. Området eftervårdas så att det smälter in i landskapet i enlighet
med tillstånden.
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Miljökonsekvenser
Miljökonsekvenserna av projektet att bryta och ta emot marksubstans i Borgnäs bedöms i miljökonsekvensbedömningen på det sätt och med den noggrannhet som MKB-lagen och -förordningen
kräver. Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning omfattar bland annat:
• avgränsning av alternativa sätt att genomföra det aktuella projektet
• beskrivning av projektets centrala egenskaper och tekniska lösningar
• beskrivning av miljöns nuvarande tillstånd och särdrag på influensområdet
• bedömning av miljökonsekvenser som kan väntas
• utredning av möjligheter att minska de negativa konsekvenserna
• utredning av projektets genomförbarhet
• jämförelse av alternativ
• förslag till uppföljningsprogram för konsekvenserna av projektet
• deltagande samt hörande av invånarna och andra intressenter inom projektets influensområde
ordnas.
Miljökonsekvensbedömningen av projektet har gjorts utgående från bedömningsprogrammet och
kontaktmyndighetens utlåtande om detta och resultaten har sammanställts i den här konsekvensbeskrivningen. I konsekvensbeskrivningen har också uppgifterna om nuläget och projektplanerna
preciserats. Den här konsekvensbeskrivningen lämnas in till kontaktmyndigheten, som kungör den
och begär utlåtanden från olika sektorer på samma sätt som i samband med bedömningsprogrammet. Medborgarna har också möjlighet att framföra sina åsikter om konsekvensbeskrivningen. Tiden då utlåtanden och åsikter ska lämnas in anges i kontaktmyndighetens kungörelse.
MKB-förfarandet i sig är inte en tillståndsansökan, en plan eller ett beslut om att projektet ska
genomföras, utan det är ett sätt att ta fram information om projektet för beslutsfattandet och
tillståndsprocessen. I MKB-förfarandet fattas inga administrativa beslut och det går inte att överklaga förfarandet eller innehållet i de dokument som utarbetats under förfarandet. I sitt utlåtande
om MKB-förfarandets bedömningsprogram och konsekvensbeskrivning bedömer kontaktmyndigheten om dessa är tillräckliga. Den motiverade slutsatsen om konsekvensbeskrivningen bifogas till
miljötillståndsansökningarna som senare ska utarbetas för de funktioner som har bedömts i MKB.
Konsekvenser för samhällsstruktur och markanvändning
Projektet förändrar delvis formen av markanvändning på projektområdet till följd av brytnings- och
deponeringsverksamheten. Inom projektets närområde ändrar projektet inte markanvändningen,
men det ger upphov till negativa konsekvenser. De negativa konsekvenserna orsakas framför allt
av bullerpåverkan och i mindre grad av dammpåverkan. På projektområdet finns inga anvisade
områdesreserveringar i gällande landskapsplaner, sådana ingår inte i den landskapsplan som nu
utarbetas och området har ingen general- eller detaljplan. Projektet ligger på ett vitt område i
Nylands landskapsplan och i Nylands 2:a etapplandskapsplan. Där går det att placera lokalt betydelsefull markanvändning. För att genomföra projektet med en jordavstjälpningsplats krävs enligt
uppgifter från Borgnäs kommun ingen planläggning av området.
Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön
Brytningen på projektområdet och de övriga i projektet planerade funktionerna syns inte långt,
eftersom projektområdet omges av skog i närområdet. Verksamheten påverkar främst projektområdets inre landskap och ställvis den omedelbara närmiljön. Det planerade deponeringsområdet
som uppstår av mottagen överskottsjord på projektområdet syns ställvis i näromgivningens landskap i båda alternativen. Påverkan gäller främst gården Metsähovi öster om projektområdet och
gårdens närbelägna åkrar samt vägen Ukonojantie vid projektområdets västra gräns. Landskapspåverkan blir i båda alternativen liten.
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På projektområdet eller i dess närhet finns inga värdefulla landskapsområden eller byggda kulturmiljöer som är av intresse på riksnivå eller landskapsnivå. Inga fornlämningar finns på projektområdet eller i dess närhet.
Konsekvenser för trafiken
Alternativen skiljer sig inte märkbart från varandra beträffande trafiken. Transporterna av stenmaterial samt transporterna till jordavstjälpningsplatsen kommer att utgöra i genomsnitt cirka 130
och maximalt cirka 250 fordonskombinationer med egentlig släpvagn per dag. Transporterna kommer att ske främst under perioden då marken är ofrusen, då jordbyggnadsverksamheten är som
livligast. Trafikökningen till följd av projektet är ganska liten i förhållande till den totala trafikmängden, men ökningen av tung trafik är stor. Den största trafikpåverkan gäller vägarna Linsvedsvägen
och Rajakulmavägen. På de här vägavsnitten kommer trafikmängderna att öka med i genomsnitt
6–8 %, vilket kan anses vara litet. Maximalt kan trafikmängderna öka med 10–14 %, varvid ökningen är måttlig. Mängden tung trafik ökar dock betydligt och maximalt kan den tunga trafiken
utgöra hela 19 % av den totala dygnstrafiken. Konsekvenserna av projektet och dess alternativ
när det gäller trafiken blir av måttlig betydelse och negativa. Konsekvenserna gäller vägnätet, som
har kapacitet att ta emot den ökande tunga trafiken. För att minska konsekvenserna föreslås att
transporter ska undvikas under rusningstid samt de tider då skoldagarna börjar och slutar samt
att säkerheten vid övergångsstället på landsväg 148 nära Paipisvägens anslutning ska förbättras.
Konsekvenser av buller och vibrationer
De största bullerkällorna vid brytning och krossning är borrvagnen, sönderdelningen och krossningen av stenmaterial. Kortvarigt kraftigare buller uppkommer vid sprängning av berg. Verksamheten på jordavstjälpningsplatsen orsakar buller av arbetsmaskinerna på området. Dessa används
för att forma terrängen och förflytta marksubstans. Buller uppkommer också av transporterna till
upplaget. Vibrationer uppkommer främst av sprängningar som krävs vid brytningen. I nuläget sker
brytning och krossning av stenmaterial på området i projektalternativ 1, vilket ger upphov till buller
och vibrationer. Bullernivåerna i projektområdets omgivning ligger i nuläget inom riktvärdena.
I projektalternativ 1 och 2 kan bullernivåns riktvärde 45 dB utan bullerbekämpning eventuellt överskridas vid några fritidshus. Vid närmaste hus i öster (Metsähovi) ligger bullernivån ungefär vid
riktvärdet 55 dB. På grund av eventuella överskridningar har en bullervall planerats och modellerats som bullerbekämpning mot öster och söder. Med hjälp av bullerbekämpning stannar bullernivåerna i båda alternativen inom riktvärdena och är speciellt i riktning mot öster och söder flera
decibel lägre än utan bullerbekämpning. Vibrationerna från brytningen avviker inte från nuvarande
situation. Verksamheten bedöms inte orsaka vibrationspåverkan i sådan omfattning att gränsvärdena för vibrationer skulle överskridas.
Konsekvenser för luftkvaliteten
Verksamhetens konsekvenser för luftkvaliteten uppkommer främst av damm från olika funktioner.
I projektalternativ 1 uppkommer de främsta partikelutsläppen från krossningen av stenmaterial
och andra material. I projektalternativ 2 uppkommer de främsta partikelutsläppen från krossningen
av stenmaterial och andra material. Tippningen av jord på jordavstjälpningsplatsen och formningen
av området ger också i någon mån upphov till damm, men det är fråga om kortvariga händelser
jämfört med krossningen. Jämfört med nuläget ökar projektet i någon mån dammkällorna på området, så man måste fästa vikt vid att hålla dammet under kontroll. Damningen från den färdiga
markytan kan minskas med växtlighet och damningen från krossningen bl.a. genom bevattning.
Med beaktande av funktionernas placering, träden i omgivningen och den dominerande vindriktningen sprids dammet mest potentiellt i riktning mot Metsähovi. Bullervallen som planerats mot
öster och söder begränsar också dammspridningen. Väggarna och de planerade bullervallarna vid
stenbrottet i Hongankallio begränsar också dammspridningen. De uppskattade konsekvenserna av
alternativ 1 är som helhet små och negativa och av alternativ 2 måttliga och negativa, eftersom
verksamheten i alternativ 2 utvidgas närmare bosättningen och fritidsbostäderna i norr.
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Konsekvenser för marken och berggrunden
I projektalternativ 1 ligger verksamheten på området mellan Halkokallio och Mätäpäänsuo. I verksamheten ingår utöver hantering och lagring av marksubstans också mottagning av sulfidlera till
det nuvarande brytningsområdet i södra delen av projektområdet. Området i alternativ 1 är i nuläget till största delen redan befintligt marktäktsområde, så för områdets nuvarande situation blir
det ingen påtaglig förändring för marken och berggrunden. Konsekvenser för marken och berggrunden kan uppkomma under verksamheten exempelvis till följd av utsläpp vid plötsliga olyckor
eller skador (t.ex. oljeläckage). På motsvarande sätt kan verksamheten vid jordavstjälpningsplatsen på lång sikt orsaka kvalitativa konsekvenser för den omgivande marken och berggrunden via
lakvattnet. På området tas ingen förorenad marksubstans emot, så det avfall som hanteras och
lagras orsakar inga skadliga konsekvenser för marken. I projektalternativ 2 placeras verksamhet
också på Hongankallioområdet norr om alternativ 1. Där finns för närvarande ingen marktäktsverksamhet. Hongankallioområdet tas också i bruk som jordavstjälpningsplats. På Hongankallioområdet placeras ingen sulfidlera. Jämfört med alternativ 1 blir brytningens konsekvenser för
berggrunden mera omfattande i alternativ 2. I alternativ 2 är området för jordavstjälpningsplatsen
också större än i alternativ 1 och konsekvenserna kan beröra den omgivande marken och berggrunden på ett större område.
Konsekvenser för grundvattnet
På området görs ingen bergsbrytning under grundvattennivån, vilket skulle kräva dräneringsåtgärder som kunde sänka grundvattennivån. Bergsbrytningen påverkar alltså inte grundvattennivån i
omgivningen eller grundvattnets strömningsförhållanden i de bedömda projektalternativen 1 och
2. Grundvattenpåverkan av verksamheten på jordavstjälpningsplatsen och hanteringen av jordmassor bedöms beröra främst själva projektområdet. I båda alternativen bedöms det vara osannolikt att konsekvenser över ett större område i omgivningen skulle uppstå via berggrundvatten,
eftersom spridningen via berggrundvatten i allmänhet är mycket liten. Innan sulfidlera deponeras
hindrar den täta marksubstansen med dålig vattenledningsförmåga, som placeras på stenbrottets
botten, inverkan på grundvattnets kvalitet. Krossning av trä och betong samt utnyttjande av betong bedöms inte medföra några skadliga konsekvenser för grundvattnets kvalitet. Riskerna för
eventuella bränsleläckage hålls under kontroll genom att områdena där bränslen hanteras kommer
att anläggas med iakttagande av lagstiftningen och bästa tillgängliga teknik.
Konsekvenser för ytvattnet
Inverkan på ytvattnet kan noteras i dikena i närheten av projektområdet. Vattnet som avleds från
projektområdet kan utgöra en betydande del av den av naturen sparsamma vattenmängden i de
närbelägna dikena. Längre bort från projektområdet i Vilosbäcken och Sibbo å blir inverkan på
vattenföringen och vattenkvaliteten liten. Utgående från avrinningsförhållandena kommer projektområdets dagvatten, som når ytvattnet, normalt inte att orsaka några särskilda haltökningar av
fast substans eller näringsämnen. Med tanke på de höga bakgrundshalterna är Sibbo å nedanför
dagvattnets utloppsplats inte särskilt känslig för belastning av fast substans eller kväve. Lämplig
lagring och beständig isolering av sulfidlera så att den då den oxideras inte kan omvandlas till sur
sulfatjord hindrar syrabildning och därigenom uppkomst av surt dagvatten samt förekomst av lösliga metaller i vattnet som avleds. Då sulfidlera deponeras enligt planerna medför verksamheten
enligt bedömningen ingen sådan försurningsrisk som kunde utgöra en risk för vattenkvaliteten i
Sibbo å. Fastän andelen dagvatten i ytvattenavrinningen ökar i alternativ 2 jämfört med alternativ
1 kan man uppskatta, att dagvatten som innehåller fast substans från projektområdet i alternativ
2 och når ytvattnet normalt inte orsakar några särskilda konsekvenser för vattenkvaliteten i Sibbo
å. Konsekvenser kan tidvis förekomma främst i dikena och bäckarna intill projektområdet (Bikindal,
Vilosbäcken, Ukonoja, Kroopinoja). Den beräknade haltökningen av kvävebelastning i Kroopinoja
samt i Sibbo å till följd av brytningen blir mycket måttlig.
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Konsekvenser för fiskbeståndet och bottenfaunan
Det huvudsakliga influensområdet för dagvattnet som avleds från projektområdet är dikena och
bäckarna i projektområdets omgivning. Dessa har liten betydelse för fiskbeståndet. Utgående från

uppskattningen av konsekvenserna för vattendragen kommer projektområdets dagvatten, som når
ytvattnet, normalt inte att orsaka några särskilda haltökningar av fast substans eller kväve. På basis
av de höga bakgrundshalterna är Sibbo å nedanför dagvattnets utloppsplats inte särskilt känslig för
belastning av fast substans eller kväve och de organismer som lever där är vana vid en ganska hög
haltnivå. Någon påverkan av risken för försurning till följd av sulfidleran bedöms inte mera förekomma fram till Broböle fors, som är närmaste kända reproduktionsområde för öring. Inga väsentliga skillnader mellan konsekvenserna av projektalternativen 1 och 2 har konstaterats.
Konsekvenser för naturen och naturskyddet
På projektområdet finns inga hotade växtarter, naturtyper som avses i 29 § i naturvårdslagen eller
objekt som avses i 10 § i skogslagen. Alternativ 1 ger inte upphov till några konsekvenser för
beaktansvärd växtlighet eller naturtyper, men den nuvarande livsmiljön som domineras av marktäkt kommer att förändras mycket från nuläget genom den återställning som tillståndsvillkoren
kräver. Då området återställs för att smälta in i landskapet går det att skapa livsmiljöer med
mångsidigare naturvärden än vad som finns i nuläget, exempelvis steniga fält, våtmarker eller
solexponerade områden och till och med lämpliga livsmiljöer för vissa arter enligt KIELO-konceptet
som NCC använder. Återställningen av området kan ske redan medan verksamheten pågår.
I alternativ 2 bedöms konsekvenserna för växtligheten och naturtyperna bli stora, men de berör
ett litet område som används för skogsbruk och har liten känslighet. Konsekvenserna berör främst
arter som är vanliga i ekonomiskog, med undantag av tjädern som är fåtalig i Nyland och förekommer på området. På området i alternativ 2 förloras några träd som ger tjädrarna lämplig föda. På
projektområdet i alternativ 2 har arten asknätfjäril, som ingår i habitatdirektivets bilaga IV(a),
iakttagits, men på området har dess förökningsplatser, som är skyddade, inte påträffats. Eftersom
artens förökningsplatser ligger utanför projektområdet försämrar alternativ 2 inte artens förekomst. I anslutning till verksamheten går det att skapa lämpliga livsmiljöer för asknätfjärilen på
projektområdet via KIELO-konceptet som NCC använder.
Enligt den utarbetade behovsprövningen av Naturabedömning orsakar projektet inga betydande
skadliga konsekvenser för arter eller naturtyper som utgör skyddsmotivering för något Naturaområde, och det finns inget behov av att göra en Naturabedömning enligt 65 § i naturvårdslagen. På
projektets influensområde finns utöver de nämnda Naturaområdena inga andra naturskyddsområden, objekt som hör till något naturskyddsprogram eller Naturaområden som kunde bli utsatta för
påverkan.
Konsekvenser för invånarna och levnadsförhållandena
De som bor i närområdet uppskattar lugnet i naturen på området och det har egenskaper som är
viktiga för de boende också med tanke på rekreationen. På området finns inga särskilt känsliga
objekt, exempelvis skolor eller daghem. Den nuvarande marktäktsverksamheten orsakar dock olägenheter i form av buller, damm och vibrationer och försämrar levnadsförhållandena och trivseln.
I alternativ 1 kommer buller, vibrationer och damm att orsaka olägenheter för trivseln, vilket redan
tidigare har konstaterats på området, samt försämra rekreationen på områdena i projektområdets
omedelbara omgivning. I både alternativ 1 och 2 kommer bullernivåerna, med beaktande av bullerbekämpningen, att ligga inom riktvärdena vid gården som bedriver lantbruksturism. Konsekvenserna för utövande av näringar blir som helhet små. Projektet bedöms inte medföra någon påtaglig
förändring av människornas hälsotillstånd på influensområdet jämfört med nu. Som helhet, då man
beaktar de planerade åtgärderna för att begränsa de negativa konsekvenserna, bedöms konsekvenserna för invånarna och levnadsförhållandena i alternativ 1 bli små och negativa.
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I alternativ 2 kommer utökningen av verksamheten till Hongankallioområdet att minska det område som nu används för friluftsliv samt bär- och svampplockning. I övrigt blir konsekvenserna
ungefär som i alternativ 1, men verksamheten och därmed också konsekvenserna kommer att
pågå längre än i alternativ 1. Som helhet, då man beaktar de planerade åtgärderna för att begränsa
de negativa konsekvenserna, bedöms konsekvenserna för invånarna och levnadsförhållandena i
alternativ 2 bli måttliga och negativa. Skillnaden jämfört med alternativ 1 beror på att buller- och
vibrationskällorna flyttas längre norrut närmare bebyggelsen i nordost.
Konsekvenser för utnyttjande av naturresurserna
Projektets förhållande till utnyttjande av naturresurserna är komplicerat. Medan verksamheten pågår förhindras utnyttjande av andra naturresurser än stenmaterial på projektområdet. Efter avslutad täktverksamhet och som resultat av jordmottagningen samt eftervården av området återställs
växtligheten och planeringsområdet till största delen, och området kan återgå till skogsbruksområde. Medan projektet pågår och efter att det avslutats medför det inga påtagliga konsekvenser
för utnyttjandet av naturresurser i planeringsområdets omgivning. I alternativ 2 erbjuder brytningen i Hongankallio en betydande reserv av stenmaterial ur berg, vilket kan utnyttjas i byggverksamhet.
Projektets genomförbarhet
Projektalternativen är utgående från bedömningen genomförbara, då de konstaterade behoven av
att minska och följa upp konsekvenserna beaktas. Till exempel buller och damm bedöms, trots att
de försämrar trivseln, understiga gällande rikt- och gränsvärden. Dagvattnet som avleds från projektområdet bedöms inte påverka skyddsmotiveringarna för Sibbo ås Naturaområde, eftersom fårorna som hör till Naturaområdet inte är känsliga för den eventuella belastningen av fast substans
eller kväve från projektområdet.
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OSA I: HANKE JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY
1.

JOHDANTO
NCC Industry Oy:llä (jatkossa ”NCC Industry” tai ”NCC”) on Pornaisten kunnan Lahan kylässä toimiva kalliolouhos, jossa harjoitetaan kiviaineksen louhintaa, murskausta, varastointia ja myyntiä
sekä maanvastaanottoa. Alueelta on otettu kalliota vuodesta 2005 lähtien. Asfalttiasema ja asfaltin
murskaus ja välivarastointi on ollut alueella ympäristöluvan mukaisesti mahdollista vuodesta 2008
lähtien. Vuonna 2011 alueella on ollut asfalttiasema ja alueella on varastoitu asfalttirouhetta ja paloja.
NCC on hakemassa uutta ympäristö- ja maa-ainesten ottolupaa laajentaakseen kiviainesten ottoaluetta nykyiseltä toiminta-alueelta pohjoiseen. Alueelle sijoitettu nykyinen ja ympäristölupahakemuksen mukainen suunniteltu toiminta ei ole edellyttänyt ympäristövaikutusten arviointia.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely koskee alueelle suunniteltua louhintaa ja maankaatopaikkaa. Maa-aineksia sijoitetaan alueelle mahdollisesti osittain samanaikaisesti kiviainesten oton
kanssa. Suunniteltuja toimintoja ovat:
louhinta hankealueen pohjoisosassa Hongankallion alueella
 ylijäämämaiden vastaanotto, käsittely ja loppusijoitus,
 betonijätteen vastaanotto ja käsittely,
 metsätähteiden vastaanotto ja käsittely,
 ylijäämälouheen vastaanotto, käsittely ja/tai loppusijoitus
 sulfidisaven vastaanotto ja loppusijoitus
Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain (YVA-laki, 252/2017) ja –asetuksen (YVA-asetus, 277/2017) mukaisessa laajuudessa,
koska hanke luetaan YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon kohtiin 11b ja 11d:
11 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
11 d:
muiden kuin a tai c alakohdassa tarkoitettujen jätteiden kaatopaikat, jotka on mitoitettu vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen toteuttamisen eri vaihtoehtoja ja niiden
vaikutuksia YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on luoda tietoa hankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Arviointi on edellytys sille, että hankkeelle voidaan
myöntää ympäristölupa.
Tämä arviointiselostus on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen selvitys hankkeen arvioiduista vaikutuksista.
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Kuva 1-1. Valokuva suunnittelualueesta nykyisen tulotien puomin kohdalta.
Figur 2-1. Foto av planeringsområdet vid bommen på den nuvarande infartsvägen.
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HANKKEESTA VASTAAVA JA ASIANTUNTIJAT
Hankkeesta vastaava on NCC Industry Oy, joka kuuluu pohjoismaiseen NCC-konserniin. NCC on
yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. NCC Industry keskittyy teollisuustuotantoon: kiviainekseen, asfalttiin ja rakennusmateriaalien kierrättämiseen. NCC Industryn osuus konsernin liikevaihdosta on noin 20 prosenttia. Sen
asema on erittäin vahva Pohjoismaiden markkinoilla.
Kiviaineksen, asfaltin tuotannon, paalutuksen ja päällystyksen asiakaspohja koostuu kunnallisista
ja julkishallinnollisista sekä yksityisen sektorin toimijoista. Päällystyksen ja kiviainesten yksityiset
markkinat muodostavat asiakaspohjan suurimman osuuden. NCC Industryllä on laajamittaista
maan vastaanottotoimintaa muun muassa Mäntsälän Ohkolan ja Ruskon Hujalan alueilla. NCC:llä
on käytössään KIELO-konsepti (kiviaineksen elävä luonto), joka edistää luonnon monimuotoisuutta
NCC Industryn kiviainesalueille ja mahdollistaa uutta liiketoimintaa NCC:lle.
Arviointiselostuksen on laatinut Ramboll Finland Oy hankkeesta vastaavan, NCC Industryn, toimeksiannosta. Selostuksen laatimiseen ovat osallistuneet seuraavat asiantuntijat:
Asiantuntija

Tehtävä ja vastuualue

FM Janne Kekkonen

YVA-Projektipäällikkö
Asiantuntija

YTM Timo Laitinen

Janne Kekkonen toimii Rambollissa projektipäällikkönä ja on työskennellyt erityisesti erilaisten teollisten hankkeiden ympäristölupahakemusten
sekä ympäristövaikutusten arviointien parissa 9 vuoden ajan. Lupahakemusten ja ympäristövaikutusten arviointien yhteydessä hän on arvioinut
monipuolisesti hankkeiden vaikutuksia maankäyttöön ja rakennettuun
ympäristöön, luonnonympäristöön sekä ihmisten terveyteen ja elinoloihin. Lupahakemusten ja ympäristövaikutusten arviointien lisäksi Kekkosella on laaja kokemus pilaantuneisiin maihin, sedimentteihin, vesistöihin
sekä ympäristöriskien kartoitukseen liittyvistä asiantuntijatehtävistä.
YVA-projektikoordinaattori
Asiantuntija (maankäyttö, kaavoitus, maisema ja kulttuuriympäristö,
paikkatiedot)

FM Jussi Mäkinen

Timo Laitinen toimii Rambollissa asiantuntijana ja projektipäällikkönä ja
on toiminut pääsääntöisesti erilaisten vaikutusten arviointiin ja maankäytön suunnitteluun liittyvien tehtävien parissa 5 vuoden ajan. Laitinen toimii YVA-hankkeissa projektikoordinaattorina ja asiantuntijana ja hänen
erityisosaamista ovat maankäytön ja kaavoituksen sekä maiseman ja
kulttuuriympäristöjen vaikutusten arvioinnit.
Asiantuntija (luonnonympäristö)

Ins. AMK Arttu Ruhanen

Jussi Mäkinen toimii Rambollissa projektipäällikkönä ja hän laatii mm.
kaavoitukseen ja YVA-hankkeisiin liittyviä luonto- ja ympäristöselvityksiä
ja arvioi niistä luontoon kohdistuvia vaikutuksia. Mäkisen erityisosaamisalueena ovat Natura 2000 – verkostoon liittyvät arvioinnit, linnustoselvitykset ja linnustoon kohdistuvien vaikutusten arviointi sekä luontoarvojen ja maankäytön suunnittelun yhteensovittaminen erilaisten kaavoitusja rakennushankkeiden yhteydessä, joista hänellä on 14 vuoden työkokemus. Mäkisellä on lisäksi laaja kokemus erilaisista lajistoselvityksistä
ja luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelusta.
Asiantuntija (melu, tärinä, ilmanlaatu)
Arttu Ruhanen toimii suunnittelijana ja projektipäällikkönä pääasiassa
meluun ja ilmanlaatuun liittyvissä projekteissa, joista hänellä on kokemusta jo 10 vuoden ajalta. Melun erikoisosaamisalueina ovat teollisuuslaitosten, kiviainestuotannon ja tuulivoimapuistojen meluselvitykset sekä
erilaiset melumittaukset. Ilmanlaadun osalta erikoisosaaminen keskittyy
ulkoilman hiukkasten mittauksiin.
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Asiantuntija (maa- ja kallioperä, pohjavedet)
Pekka Onnilan vastuualueena ovat pohjaveden hankintaan ja suojeluun liittyvät tutkimukset ja selvitykset. Onnila omaa monipuolisen kokemuksen vedenhankintatutkimuksista sekä pohjavesiriskinarvioinnista
ja pohjavesivaikutusten arvioinnista. Onnila vastaa lisäksi useisiin eri toimintoihin ja maankäyttömuotoihin liittyvistä pohjavesitarkkailuista.

FM Ari Hanski

Asiantuntija (pintavedet)
Ari Hanskilla on useiden vuosien kokemus vesientutkimuksen eri osaalueilta: erilaisten hankkeiden pintavesivaikutusten arviointi, vesistöjen
velvoitetarkkailut, vesialueiden tilan kartoitus, jätevesihaittojen vahingonarviointi (veden laatu, kalatalous), vesien kunnostus- ja hoitosuunnitelmien sekä vesioikeudellisten lupahakemusten laadinta.

FM Teemu Roikonen

Asiantuntija (kalasto ja pohjaeläimistö)
Teemu Roikonen toimii Rambollissa suunnittelijana kalastoon, vesieliöstöön ja muuten monipuolisesti vesiympäristöön liittyvissä suunnittelu- ja
selvitystehtävissä, joista hänellä on noin 6 vuoden työkokemus. Hänen
työtehtäviinsä kuuluvat muun muassa vaikutusarviot, lupahakemusten
ja tarkkailusuunnitelmien laatiminen, tarkkailujen toteutuksen koordinointi ja raportointi.

DI Virve Suoaro

Asiantuntija (liikenne, ihmisiin kohdistuvat vaikutukset)
Virve Suoaro toimii asiantuntijana ja projektipäällikkönä eri ympäristövaikutusten arvioinnin tehtävissä. Hänellä on laaja-alainen työkokemus
ympäristökonsultoinnista yli 10 vuoden ajalta. Hän on ollut mukana yli
20 YVA-hankkeessa. Erikoisalanaan hänellä on liikennevaikutusten sekä
sosiaalisten vaikutusten arviointi.

FM Eeva-Riitta Jänönen

Asiantuntija (ihmisiin kohdistuvat vaikutukset)
Eeva-Riitta Jänönen toimii Rambollissa suunnittelijana ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvissä tehtävissä. Hänellä on kokemusta mm. maankäytöllisten ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinneista, ympäristölupahakemusten laadinnasta sekä erilaisista raportointitehtävistä.

DI Pilvi Lesch

Asiantuntija (liikenne, liikenneturvallisuus)
Pilvillä Leschillä on yli 10 vuoden kokemus liikennesuunnittelusta ja -konsultoinnista. Hän on erikoistunut liikenneturvallisuutta sekä kestävää liikkumista koskeviin projekteihin. Hänen erikoisalaansa ovat myös liikkumisen ohjaus, kävely ja pyöräily sekä esteettömyys. Lisäksi hän tekee
kaavojen liikennevaikutusten arviointeja sekä liikenteenohjaus- ja viitoitussuunnitelmia laaja-alaisista yleissuunnitelmista rakennussuunnitelmiin.

NCC Industry:ssä työtä on ohjannut projektipäällikkö Sanna Ristonen.
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3.

TAVOITTEET JA SUUNNITTELUTILANNE

3.1

Hankkeen tausta ja tavoitteet
Kiviainesten kysyntä pääkaupunkiseudun rakentamisessa on jatkuvaa ja voimakasta. Kalliokiviaineksen otto vähentää tarvetta esimerkiksi harjujen soravarojen hyödyntämiseen. Kiviaineksen ottoalueet kannattaa keskittää suuriin yksiköihin ja alueille jossa jo ennestään on vastaavanlaista
toimintaa. Pääkaupunkiseudulla on tarvetta uusille ylijäämämaiden vastaanottopaikoille eli ns.
maankaatopaikoille. Kiviainestenottoalueet voivat soveltua maankaatopaikkatoimintaan hyvin,
koska niissä on harjoitettu monelta osin ympäristövaikutuksiltaan maankaatopaikkaa vastaavaa
toimintaa jo aiemmin ottoaikana ja toisaalta monet kiviainestenottoalueista sijaitsevat pohjavesialueiden ulkopuolella. Pornaisten kiviainestenottoalue on edellä mainittujen kriteerien lisäksi hyvien kulkuyhteyksien päässä, mistä syystä alue on tunnistettu otolliseksi sekä kiviainesten ottotoiminnan jatkamiselle että maankaatopaikkatoiminnan harjoittamiseen.
Hankkeen tavoitteena on perustaa maankaatopaikka, jolle saadaan sijoitettua pääkaupunkiseudun
rakennushankkeissa syntyviä puhtaita ylijäämämaita turvallisesti. Maankaatopaikkatoiminnan
myötä aluetta on myös mahdollista ennallistaa nykyistä maanvastaanottolupaa paremmin ympäristön topografiaan sopivaksi. NCC:llä on käytössään KIELO-konsepti, jossa kalliokiviainesalueista
voidaan luoda erikoisympäristöjä, kuten kivikkoja, kosteikkoja, paahdealueita ja lahokkoja, joita ei
enää luonnostaan juurikaan muodostu. Alueita mahdollisuuksien mukaan kehitetään yhteistyössä
mm. paikallisten luontojärjestöjen kanssa.
Maankaatopaikkaa ja jätteidenkäsittelytoimintaa koskevan YVA-rajan ylittyessä hankkeesta on toteutettava ympäristövaikutusten arviointimenettely, minkä takia tämä arviointimenettely on käynnistetty NCC:n toimesta. Louhinnan ja maankaatopaikan perustamisen lisäksi alueella on tavoitteena harjoittaa betonin ja ylijäämälouheen murskausta sekä metsätähteiden haketusta, joiden
vaikutukset arvioidaan samalla kertaa tässä arviointimenettelyssä. Murskaus- ja haketustoiminnot
on suunniteltu tapahtuvan maankaatopaikan alueella maankaatopaikan toiminta-aikana.

3.2

Suunnittelutilanne ja tavoiteaikataulu
Ympäristövaikutusten arviointiin sisältyvä niin sanottu nollavaihtoehto on nykyisen ottotoiminnan
jatkaminen, eli vaihtoehto, jossa maankaatopaikka- ja jätteidenkäsittelytoimintaa ei toteuteta YVAmenettelyä edellyttävässä laajuudessa. Ympäristövaikutusten arviointityön aikana suunnitellaan
arvioitavien hankevaihtoehtojen mukaisten toimintojen alustava sijoittuminen suunnittelualueelle
tarvittavilta osin. Toimintojen alustava sijoittuminen esitetään arviointiselostuksessa.
Hankealueen pohjoisosaan Hongankallion alueelle haetaan maa-aines- ja ympäristölupia kiviainesten louhinnalle ja murskaukselle sekä ylijäämämaiden vastaanotolle maisemointia varten. Ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen maanvastaanotto- ja jätteenkäsittelytoiminnoille tullaan hakemaan tarvittavat ympäristö- ja muut luvat ja toiminnot aloitetaan lupien mukaisesti. Tavoitteena
on, että ympäristölupahakemus ylijäämämaiden vastaanottoon ja betonin, metsätähteiden sekä
ylijäämälouheen käsittelyyn on vireillä vuoden 2019 alussa ja ylijäämämaiden vastaanotto sekä
jätteiden käsittely voidaan käynnistää vuoden 2020 alkupuolen aikana.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus
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4.

HANKKEEN KUVAUS

4.1

Hankealueen sijainti ja nykyinen käyttö
Hanke sijoittuu Pornaisten kunnan länsiosaan Sipoon ja Pornaisten kuntien välisen rajan läheisyyteen. Pornaisten kirkonkylä sijoittuu hankkeesta runsaan neljän kilometrin etäisyydelle itään.
Hanke sijoittuu pääosin nykyiselle kiviainesten ottoalueelle. Alueella on louhittu kiviaineksia vuodesta 2005 alkaen sekä harjoitettu muun muassa kiviaineksen murskausta ja varastointia sekä
ylijäämämaiden vastaanottoa voimassa olevien lupien mukaisesti. Hankealueen pohjoisosaan Hongankallion alueelle haetaan lupaa kiviainesten ottoon sekä ylijäämämaiden vastaanottoon (alle 50
000 t/a) maisemointia varten. Kokonaisuudessaan alue, joka pitää sisällään myös suojavyöhykkeitä, sijoittuu 10 kiinteistön alueelle. Kiinteistöt kuuluvat seitsemälle eri maanomistajalle tai yhteismaanomistajalle. Hankkeen lähiympäristö on maa- ja metsätalouspainotteista aluetta. Alueella
ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa.

Kuva 4-1. Hankkeen sijainti.
Figur 4-1. Projektets läge.
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Kuva 4-2. Hankealueen nykyinen tilanne ja tuleva Hongankallion ottoalue. Ilmakuva vuodelta 2014.
Figur 4-2. Projektområdets nuvarande situation och det kommande täktområdet i Hongankallio. Flygfoto
från 2014.
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Arvioitavat vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan ja vertaillaan vaihtoehtoja 1 ja 2, jotka on kuvattu
alla. Toimintojen tarkempi sijoittuminen alueelle on esitetty liitteenä 2 olevassa yleissuunnitelmakartassa.
Vaihtoehto 1 (VE1): Maankaatopaikkatoimintaa ja betonin, louheen sekä puhtaan puujätteen ja
metsätähteiden käsittelyä harjoitetaan nykyisellä, alueen eteläosaan sijoittuvalla ottoalueella sekä
sen lähiympäristössä. Käsittely pitää sisällään edellä mainittujen jätteiden vastaanoton, välivarastoinnin, murskauksen siirrettävällä murskaimella/hakettimella sekä murskeen ja hakkeen toimitukset hyödyntämiskohteisiin. Vastaanotettuja ylijäämämaita voidaan varastoida maalajeittain
eroteltuna, jolloin alue toimii niin sanottuna massapankkikohteena, eli alueelta on myös mahdollista toimittaa maa-aineksia erilaisiin maarakennustarkoituksiin. Alueelle otetaan vastaan myös
sulfidisavea.

Kuva 4-3. Vaihtoehdon 1 (VE1) mukainen hankealue.
Figur 4-3. Projektområde enligt alternativ ALT 1.
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Vaihtoehto 2 (VE2): Samat toiminnot kuin vaihtoehdossa 1, mutta toimintaa harjoitetaan myös
VE1:n pohjoispuoleisella alueella. Hongankallion alue louhitaan lupahakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti ja lisäksi alue otetaan maankaatopaikkakäyttöön. Jätteenkäsittelytoiminnot
tässäkin vaihtoehdossa painottuvat alueen eteläosaan VE1-alueelle ja pohjoisosaan käyttöönotettavaa aluetta käytetään pääasiassa maankaatopaikkatoimintaan. Maankaatopaikkatoiminta aloitetaan jo samanaikaisesti louhinnan kanssa ja maankaatopaikkatoimintaa alueella jatketaan louhinnan päätyttyä.

Kuva 4-4. Vaihtoehdon 2 (VE2) mukainen hankealue.
Figur 4-4. Projektområde enligt alternativ ALT 2.

Vaihtoehto VE0: Maankaatopaikkahanketta ei toteuteta siinä laajuudessa, että se edellyttäisi
YVA-menettelyä. Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei poissulje Hongankallion louhintaa, joka ei
itsessään edellytä YVA-menettelyä. Kiviainestenottaminen sekä muu toiminta tapahtuu kulloinkin
voimassa olevien lupien mukaisesti. Alueen maisemointi tapahtuu lupien mukaisesti.
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Ylijäämämaita otetaan vastaan ja loppusijoitetaan alueelle, eli harjoitetaan maankaatopaikkatoimintaa. Maankaatopaikan toimintojen sijoittuminen on esitetty selostuksen liitteenä 2 olevassa
yleissuunnitelmakartassa. Vastaanotettavia ylijäämämaita ovat louhe, erilaiset kitkamaat (hiekka,
sora, moreeni), savi, siltti, lieju ja turve. Ylijäämämaista voidaan myös kierrättää tai jalostaa myyntikelpoisia tuotteita, eli harjoittaa massapankkitoimintaa. Ylijäämämaita vastaanotetaan, käsitellään ja hyödynnetään keskimäärin 500 000 tonnia (noin 300 000 kuutiometriä) vuodessa ja maksimissaan 1 000 000 tonnia (noin 700 000 kuutiometriä) vuodessa. Vastaanotettavien ylijäämämaiden haitta-ainepitoisuudet alittavat Valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen 214/2007 alemmat ohjearvot. Ympäristöministeriön muistiossa 3.7.2015 (Kaivetut maa-ainekset – jäteluonne ja käsittely) on otettu kantaa maankaatopaikalle sijoitettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksiin. Yleisperiaatteen mukaan, mikäli maankaatopaikan ympäristöluvassa ei ole tarkemmin määritelty loppusijoitettavan maa-aineksen sallittuja haitta-ainepitoisuuksia, tulee maankaatopaikalle sijoitettavien maa-ainesjätteiden sisältämien
haitta-aineiden pitoisuuksien alittaa asetuksen 214/2007 alemmat ohjearvot.
Pääkaupunkiseudulla valtaosa sijoitettavasta aineksesta on savea, mikä vaatii riittävät tukipenkereet täytön stabiliteetin varmistamiseksi. Ylijäämämaiden sijoitus tehdään aluksi louhittujen kalliokaivantojen pohjalle kerroksittain. Alueelle rakennetaan tukipenkereitä, joiden sisäpuolelle sijoitetaan lujuudeltaan heikoin maa-aines (löyhä savi, siltti, turve ja lieju). Kun tukipenkereiden rajaama alue on täyttynyt, sijoitetaan täytön päälle kitkamaata ja rakennetaan seuraavan kerroksen
tukipenkereet edellisten päälle. Lujempi ylijäämämaa kasataan aumoiksi, joiden väliin rakennetaan
tukipenkereet ennen seuraavaa korotusta. Täyttökerrokset ovat yleensä kolmesta viiteen metriä
paksuja. Kun louhokset on täytetty, jatketaan maantäyttöä siten, että täyttö kohoaa ympäröivän
maanpinnan yläpuolelle. Vastaanotettavien ylijäämämaiden lähtöpaikka tunnetaan aina ja kuormien tuomisesta alueille on sovittava etukäteen. Vastaanotettavien ylijäämämaiden määristä pidetään kirjaa.
Ylijäämämaiden vuorokausittainen vastaanotto tapahtuu klo 06 – 22 välisenä aikana. Toiminta on
ympärivuotista. Maankaatopaikkatoimintaa harjoitetaan niin kauan, kunnes suunnitellut alueet tulevat täytetyksi kokonaisuudessaan. Toiminta-aika riippuu ylijäämämaiden muodostumisesta rakennushankkeissa. Maankaatopaikka on alustavien massamäärien perusteella arvioituna toiminnassa lyhimmillään noin kymmenen vuotta, mutta toiminta voi toteutuvista massamääristä riippuen jatkua kymmeniä vuosia.
Ylijäämämaiden kuljetukseen sekä myytävien kiviainesten kuljetukseen käytettävä kuljetuskalusto
on tarkoitus saada maksimaaliseen käyttöön. Tällöin ylijäämämaita tuovat kuorma-autot vievät
jalostettua kiviainesta tai muita alueella valmistettuja tuotteita kuten murskeita maanrakennustai hyötykäyttökohteisiin.
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Kuva 4-5. Esimerkkikuva maankaatopaikasta. Kuva on NCC Industryn Mäntsälän Ohkolassa sijaitsevalta
kiviainesten ottoalueelta vuodelta 2012.
Figur 4-5. Exempelfoto av en jordavstjälpningsplats. Bilden är från NCC Industrys stentäktsområde i
Ohkola i Mäntsälä 2012.

Kuva 4-6. Kuva Mäntsälän Ohkolan kiviainesten ottoalueen maankaatopaikasta vuodelta 2014, jolloin aluetta on jo maisemoitu KIELO-konseptin mukaisesti.
Figur 4-6. Foto från stentäktsområdets jordavstjälpningsplats i Ohkola i Mäntsälä 2014, då området redan
har eftervårdats för att smälta in i landskapet i enlighet med KIELO-konceptet.
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Kuva 4-7. Suunnitelmapiirustus vaihtoehdon 1 lopputilanteesta. Alustava täyttötilavuus on noin 3,7 miljoonaa kuutiometriä (3 700 000 m3).
Figur 4-7. Planeringsritning av slutsituationen i alternativ ALT 1. Den preliminära upplagsvolymen är cirka
3,7 miljoner kubikmeter (3 700 000 m3).
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Betonijätteen ja louheen vastaanotto ja käsittely

Betonijäte ja louhe vastaanotetaan kyseisten varastointiin ja käsittelyyn varatulle alueelle varastokasoihin jätelajeittain. Kun varastossa olevien jätteiden määrä on riittävän suuri käsittelyä ajatellen, ne käsitellään murskaamalla. Sekä betonijätteen että louheen murskauksessa käytetään
siirrettävää murskainta, joka tuodaan alueelle tarvittaessa. Murskaimen jälkeen voidaan käyttää
myös siirrettävää seulaa, jos murskattuja materiaaleja joudutaan lajittelemaan eri jaekokoihin.
Murskassa käytetään myös magneettierotinta, jolla saadaan betonijätteen seassa oleva metalli talteen. Metalli kerätään siirtolavalle ja toimitetaan kierrätykseen.
Murskauksessa betonijäte ja louhe murskataan paremmin hyödynnettävään raekokoon. Murskaus
tapahtuu pääosin vasaramurskaimella, jonka voimanlähteenä toimii dieselmoottori. Murskauksen
jälkeen materiaalit toimitetaan maarakennuskohteisiin hyödynnettäväksi. Murskauksen pölyämistä
seurataan aistinvaraisesti ja tarvittaessa murskattavaa materiaalia kastellaan pölyämisen vähentämiseksi.
Betonimursketta voidaan käyttää hyödyksi alueen tukirakenteissa, kuten kentissä, teissä tai tukipenkereissä. Betonimurskeesta tehdään ennen hyötykäyttöön toimittamista tarvittavat ympäristökelpoisuustestit. Hyötykäyttökriteereinä käytetään valtioneuvoston asetusta eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017, ns. MARA-asetus).
Betonijätettä otetaan vastaan ja murskataan maksimissaan 200 000 tonnia vuodessa. Murskaamatonta betonijätettä varastoidaan kerrallaan enintään 100 000 tonnia ja murskattua betonijätettä
kerrallaan enintään 100 000 tonnia. Louhetta murskataan enintään 200 000 tonnia vuodessa. Betonin ja louheen murskausta tehdään arkisin klo 07 - 22.
4.3.3

Puujätteen ja metsätähteiden vastaanotto ja käsittely

Puhdas jätepuu sekä metsätähteet tuodaan alueelle kuorma-autoilla ja varastoidaan kasoilla. Kun
varastossa olevan puun määrä on riittävän suuri käsittelyä ajatellen, murskataan tai haketetaan
puu. Käytettävät haketus- ja murskauslaitteistot ovat tyypiltään siirrettäviä ja polttoöljykäyttöisiä.
Tarvittaessa puuta kastellaan haketuksen yhteydessä pölyämisen minimoimiseksi. Hake ja murskattu puu siirretään pyöräkuormaajalla varastokasoihin. Kasattaessa hake lajittuu siten, että suurimmat kappaleet jäävät kasan pintaan, mikä ehkäisee kasojen pölyämistä. Tarvittaessa hakekasoja kastellaan kevyesti tulipaloriskin hallitsemiksi. Varastokasoista hake ja murskattu puu kuormataan kuorma-autoihin, jotka kuljettavat materiaalit voimalaitoksille. Puun ja metsätähteiden
haketuksessa muodostuvaa materiaalia voidaan käyttää myös maankaatopaikan pinnan kasvukerrosmateriaalissa.
Puuta ja metsätähteitä otetaan ja vastaan ja murskataan enintään 50 000 tonnia vuodessa. Puun
haketusta/murskausta tehdään arkisin klo 07 – 22. Haketus/murskauslaitteisto voi olla samanaikaisesti toiminnassa betonin ja louheen murskaukseen käytettävän laitteiston kanssa.
4.3.4

Sulfidisaven vastaanotto ja käsittely

Maankaatopaikalle otetaan vastaan sulfidisavea enintään 50 000 tonnia vuodessa. Ennen savien
sijoittamista kalliopohja tiivistetään ja pengerretään ”soluksi” moreenilla, paksulla savella tai
muulla heikosti vettä läpäisevällä maa-aineksella. Vastaanotetut sulfidisaven erät peitetään mahdollisimman pian heikosti vettä läpäisevillä mailla haitta-aineiden kulkeutumisen ja haponmuodostumisen ehkäisemiseksi.
NCC:llä on olemassa konsernin sisäinen yleisohje sulfidisaven vastaanottoa koskien. Ohjeessa esitetyt menettelyt poikkeavat riippuen siitä tapahtuuko vastaanotto ja sijoitus hapettomissa olosuhteissa (nopea kuljetus, sijoitus hapettomaan tilaan kuten pohjavesipinnan alapuolelle) tai olosuhteissa, joissa hapettuminen ehtii käynnistyä. Seuraavassa kuvataan toimenpiteet siinä tapauksessa, jossa hapettumista vastaanoton ja käsittelyn aikana ei voida poissulkea:
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Sulfidisaven läjitysalue tulee rakentaa pohjaltaan ja reunoilta vettä läpäisemättömäksi /
vesitiiviiksi esim. savesta / kalvolla), siten että vesi purkautuu alueelta hallitusti.
Läjitysalueen pohjalle rakennetaan salaoja(t) tai louheohja suodatinkankaalla, jotka laskevat erilliseen vesienkäsittelyaltaaseen.
Läjitetty sulfidisavi peitetään vettä läpäisemättömällä kerroksella, joka ehkäisee haittaaineiden huuhtoutumisen. Pintamaista ja savesta rakennettava kerrospaksuus on 0,5-2
metriä. Peittokerroksessa käytetään puhtaita maa-aineksia ja puhdasta savea.
Läjitysalue peitetään vastaanoton edetessä. Sateiden aikana suojaus tulee järjestää riittävässä määrin, jottei läjitysmassa pääse huuhtoutumaan.
Mikäli suotovesien pH laskee ja/tai haitta-ainepitoisuudet kohoavat, tulee läjitysalueella
suorittaa kalkitusta siten, että läjitykseen tehdään kalkkikerroksia. Kalkkia suositellaan
käytettäväksi 10-30 kg/m3 sulfidisavea. Tarvittaessa sulfidisavea voidaan myös stabiloida
tai keskeyttää läjitystoiminta.
Suotovedet neutraloidaan tarvittaessa kalkin avulla. Lasketusaltaisiin rakennetaan kalkkipatoja, jotka neutraloivat suotovedet (kalkkimurskepatja).
Suotovedestä mitataan pH:ta ja sulfaattipitoisuutta, joilla kalkituksen/ kalkkipadon toimivuus varmistetaan.
Läjitysaltaasta tuleva vesi hallitaan altaiden ja kalkkipatojen avulla. Vedenlaatua seurataan
tiheästi esimerkiksi kenttämittarilla, joka mittaa veden pH:ta ja sähkönjohtokykyä. Lisäksi
vedestä otetaan vesinäytteitä laboratorioanalyysiin. Näytteenottotiheys määritetään ympäristöluvassa. Lisänäytteenottoja tehdään tarvittaessa rankkasateiden yhteydessä, mikäli
läjitysalue ei ole peitetty. Tulosten avulla arvioidaan kalkitustarve, mahdollisten kalkkipatojen uusiminen sekä muiden mahdollisten lisätoimien tarpeellisuus.

Aputoiminnot

Poltto- ja voiteluaineiden varastointi
Betonin ja louheen murskaukseen käytettävässä murskausasemassa sekä puun haketukseen ja
murskaukseen käytettävissä laitteissa on kiinteät 1 000 – 5 000 litran polttoainesäiliöt, jotka
täyttävät työkoneille asetetut vaatimukset. Laitteiden käyttämää polttoöljyä varastoidaan
maankaatopaikan alueella siirrettävässä kaksivaippasäiliössä, jonka tilavuus on alle 10
kuutiometriä. Säiliö varustetaan ylitäytönestimellä sekä lukittavalla tankkauslaitteistolla, josta
alueella toimivat työkoneet voidaan tankata.
Voiteluaineita säilytetään enintään 1 kuutiometrin valuma-altaallisessa kontissa, jonka valumaaltaan tilavuus on vähintään 1,1 kertaa säilytettävien voiteluaineiden määrä. Työkoneiden huollot
tehdään alueen ulkopuolella huoltoliikkeissä lukuun ottamatta pieniä huoltoja ja korjauksia, jotka
voidaan tehdä alueella.
Tarkemmat suunnitelmat poltto- ja voiteluaineiden varastoinnista
huoltoalueesta esitetään ympäristölupahakemuksessa myöhemmin.

ja

rakenteista

sekä

Sosiaalitilat
Alueella olevan tuotantohenkilökunnan käyttöön tulee siirrettäviä työmaakontteja. Saniteettivedet
(alle 1 m3/d) kerätään umpisäiliöön, joka tyhjennetään imuautolla ja liete toimitetaan
jätevedenpuhdistamolle asianmukaisesti käsiteltäväksi. Sosiaalitiloissa tarvittava vesi tuodaan alueelle säiliössä. Normaali vedenkulutus alueella on alle 1 m3/d.
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Jätehuolto
Jätteiden käsittelyssä noudatetaan jätelakia ja -asetusta sekä kunnallisia jätehuoltomääräyksiä.
Jätteet
kerätään
ja
varastoidaan
asianmukaisesti
ja
toimitetaan
soveltuviin
jätteenkäsittelykeskuksiin. Alueilla toimivat aliurakoitsijat sekä muut toimijat velvoitetaan
noudattamaan jätehuoltosuunnitelmaa.
NCC pitää vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavista jätteistä kirjanpitoa, josta ilmenee jätteen laatu,
varastointi, loppuvastaanotto sekä tapahtumapäivämäärät. Kirjanpito arkistoidaan NCC:n
toimintajärjestelmän ohjeiden mukaisesti vähintään kuudeksi vuodeksi.
Jäteöljyt ja öljyiset jätteet kerätään keräysastiaan tai vaihtoehtoisesti tynnyreihin. Jäteöljyt ja
muut vaaralliset jätteet välivarastoidaan lukittavassa valuma-altaallisessa kontissa, kunnes ne
luovutetaan asianmukaisten lupien omaavalle vaarallisen jätteen käsittelyyn erikoistuneelle
keräysyritykselle.
Vesihuolto ja vesien johtaminen
Alueella muodostuvat pintavedet johdetaan selkeytysaltaisiin ja edelleen alueelta pois johtaviin
ojiin. Selkeytysaltailla estetään hienojakoisen kiviaineksen sekä muun haitallisen materiaalin pääsy
purkuvesien mukana ympäristöön. Tarvittaessa vesienkäsittelyä tehostetaan esimerkiksi kalkituskäsittelyllä. Murskattavien materiaalien mahdollisessa kastelussa tarvittava vesi otetaan alueen
tasausaltaasta. Kasteluvesi sitoutuu murskeeseen.
Alueen eteläosassa sijaitsevaa nykyistä laskeutusallasta laajentamalla toiminta-alueelle voidaan
muodostaa alueen monimuotoisuutta ylläpitävä ja edistävä vesiaihe/lampi, joka on jatkumoa NCC
Oy:n KIELO-konseptin monimuotoisuusverkostolle. Hankevaihtoehdoissa 1 ja 2 vesiaihe/lampi toimii niin pitkään, kunnes alue otetaan ylijäämämaiden loppusijoitukseen. Vaihtoehdossa 0 vesiaihe
tai lampi jää pysyväksi toimien samalla virkistyselementtinä.
4.4

Toimintojen kuvaus vaihtoehdossa 2

4.4.1

Louhinta ja murskaus Hongankallion alueella

Hongankallion suunnitellun ottamisalueen pinta-ala on noin 11 hehtaaria (ks. harmaa alue Kuva
4-2) ja suunnitelman mukainen kiviainesten ottomäärä 10 vuoden lupa-aikana 1 500 000 kuutiometriä. Hongankallion ottoalueella on tarkoitus tuottaa kalliomursketta, jota käytetään tie- ja
talorakentamisen sekä kunnossapidon tarpeisiin. Murskaus- ja louhintatoiminta eivät alueella ole
jatkuvakestoisia tai säännöllisiä, vaan alueella tullaan vuosittain tuottamaan mursketta määrä,
jonka arvioidaan vastaavan markkinoiden tarvetta.
Hyödynnettävissä olevia kiviainesvaroja haettavalla ottoalueella on noin 1 500 000 ktrm 3, ne louhittaisiin ja murskattaisiin 10 vuoden lupa-aikana siten, että keskimäärin vuodessa louhittaisiin ja
murskattaisiin 400 000 tonnia kiveä, enintään kuitenkin 480 000 tonnia vuodessa. Oton pohjan
taso, etelässä +60 ja pohjoisosassa +61, on määritelty siten, että alueelle ei synny pintavesiä
keräävää allasta.
Kiviaineksen otto alueella aloitetaan jäljellä olevan puuston poistamisella ja pintamaiden kuorimisella kallion päältä. Hakkuujätteet sekä puiden kannot poistetaan ennen pintamaiden kuorimista
ja ohjataan hyötykäyttöön, esimerkiksi murskataan ja haketetaan. Pintamaat läjitetään kaivannaisjätehuoltosuunnitelman mukaisesti alueen reunaosiin. Ottotoiminnan päätteeksi pintamaat
hyödynnetään alueen maisemoinnissa ja muotoilussa.
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Kallion pinnan puhdistuksen jälkeen aloitetaan louheen irrottaminen kalliosta. Alueelle tuodaan
poravaunu, joka poraa kallioon reikiä kentän panostusta varten. Reiät porataan suunnaten siten,
että ne tukevat louhintasuunnitelman mukaista rintauksen avaamista alueelle. Kallion porauksessa
saatuja vastetietoja käytetään hyväksi, kun suunnitellaan kentän panostusta. Kerralla räjäytettävä
louheen määrä vastaa murskausaseman noin yhden viikon raaka-aineen tarvetta.
Kallion louhinta alueella aloitetaan suunnitelma-alueen eteläosasta pohjoiseen edeten asemapiirroksen mukaisesti. Jokaisesta räjäytettävästä kentästä tehdään yksityiskohtainen räjäytyssuunnitelma, joka sisältää poraus-, panostus-, sytytys- ja suojauskaaviot. Räjäytyssuunnitelma säilytetään työmaalla louhintatyön ajan. Räjäytystyöt suoritetaan mahdollisten ympäristöluvan lupaehtojen mukaisella tavalla ja niistä tehdään viranomaisille vaaditut ilmoitukset.
Räjäytyksestä ilmoitetaan kovaäänisellä äänimerkillä. Ulkopuolisten pääsy räjäytystyömaalle estetään räjäytyksen aikaisella vartioinnilla. Ottoalue merkitään maastoon sekä tarvittaessa aidataan
louhosalueen ympäriltä siten, ettei sivullisia pääse alueelle.
4.4.2

Ylijäämämaiden vastaanotto ja käsittely

Ylijäämämaiden vastaanottoa ja käsittelyä harjoitetaan Hongankallion alueella samalla tavalla kuin
vaihtoehdossa 1 (ks. luku 4.3.1). Samanaikaisesti maankaatopaikkatoiminnan kanssa harjoitetaan
jätteiden käsittelyä vaihtoehdon 1 alueella siten kuin luvuissa 4.3.2, 4.3.3 ja 4.3.4 on edellä kuvattu. Maankaatopaikkatoimintaa ja massojen käsittelyä harjoitetaan alueen eteläosassa samanaikaisesti hankealueen Hongankallion kiviaineksen ottotoiminnan kanssa, jolloin eteläosassa louhittuja alueita täytetään vaiheittain maa-aineksilla. Ylijäämämaiden vastaanotto alueilla jatkuu louhinnan päätyttyä, kunnes alueet on maisemoitu suunnitelmien mukaisesti.
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Kuva 4-8. Suunnitelmapiirustus vaihtoehdon 2 lopputilanteesta. Alustava täyttötilavuus on yhteensä noin
6,9 miljoonaa kuutiometriä (6 900 000 m3) sisältäen VE1 massamäärän.
Figur 4-8. Planeringsritning av slutsituationen i alternativ ALT 2. Den preliminära upplagsvolymen är cirka
6,9 miljoner kubikmeter (6 900 000 m3) inklusive massamängden i ALT 1.
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Liikenne
Hankealueen liikenne koostuu maa-ainesten ja muiden alueelle suunnitelluiden toimintojen kuljetuksista, työkoneiden siirrosta ja työmatkaliikenteestä. Liikennöinti hankealueelle tapahtuu vaihtoehdossa 1 nykyisen Ukonojantien kautta ja vaihtoehdon 2 loppuvaiheessa parannettavan tien
kautta (Kuva 4-9). Vaihtoehdon 1 aikana on myös mahdollista liikennöidä parannettavan tien
kautta. Kuljetukset hankealueelle suuntautuvat Järvenpään suunnalta Linsvedintien kautta. Maankaatopaikalle suuntautuvia kuljetuksia tulee olemaan keskimäärin noin 130 ja maksimissaan noin
250 täysperävaunuyhdistelmää päivässä.

Kuva 4-9. Liikenneyhteydet hankealueelle.
Figur 4-9. Trafikförbindelser till projektområdet.

4.6

Toiminnan päättyminen
Maankaatopaikkatoiminnan päättyessä jätteenkäsittelytoiminnot alueella lopetetaan ja maankaatopaikan pinta muotoillaan lopulliseen muotoonsa. Pintakerrokseen levitetään maa-ainesta, joka
mahdollistaa kasvillisuuden luontaisen leviämisen alueelle. Tämän jälkeen alueen annetaan metsittyä luontaisesti.
NCC:llä on käytössään yrityksen oma KIELO-konsepti, jota voidaan käyttää tässä hankkeessa.
Luonnon monimuotoisuutta edistävä KIELO-konsepti otettiin käyttöön vuonna 2012. Konseptilla
uudistettiin perinteinen tapa maisemoida toimintansa lopettavat kiviainesalueet. Luonnon monimuotoisuuden huomioiva maisemointi liitettiin mukaan uusien alueiden luvitukseen ja lopulta myös
tarjouksiin uusista alueista. Aluesuunnittelu ja sidosryhmäyhteistyö ovat olleet avainasemassa
KIELO-konseptia toteutettaessa. Konseptin tavoitteena on toteuttaa luonnon monimuotoisuutta ylläpitäviä ja edistäviä ratkaisuja kiviainestoiminnan aikana ja sen päätyttyä.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

4.7

Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja jätteet

4.7.1

Melu ja tärinä
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Toiminnoista suurimmat melulähteet ovat louhinta, betonin ja kiven murskaukset, puun murskain
sekä haketin. Murskaimien ja hakettimen äänitehotasot LWA ovat noin 115 - 123 dB ja alueen louhintaan käytettävät poraus ja rikotus ovat äänitehotasoltaan samaa suuruusluokkaa. Alueella toimii
lisäksi useampia pyöräkuormaajia ja kaivinkoneita, joiden äänitehotasot ovat noin 105 - 110 dB.
Äänitehotaso on laitteen melutaso ilmoitettuna yhden neliömetrin pallopinnalle. Maastossa tietyltä
etäisyydeltä mitattua melutasoa ei pidä sekoittaa äänitehotasoon. Maankaatopaikan toiminnoissa
ei ympäristöön muodostu tärinää lukuun ottamatta raskaan kuljetuskaluston aiheuttamaa tärinää
liikennereittien varrella. Merkittävin tärinän aiheuttaja on louhintaan kuuluvat kallion räjäytykset.
4.7.2

Pölyäminen ja pakokaasupäästöt

Hankkeessa pölyämistä aiheuttavat louhinta, louheen ja betonin murskaus, puun murskaus/haketus, työkoneiden toiminta sekä liikenne. Betonin ja maa-ainesten käsittelyssä pölyämistä syntyy
paitsi murskauslaitoksessa, myös aineksen käsittelyssä ja välivarastoinnissa, kuormauksessa ja
liikennöinnissä hankealueella. Pääasiallisia pölyäviä kohteita ovat louhintaporaukset, murskaimien
kuljettimien päät, seulastot, kiviaineksen syöttö sekä kuljetusreitit. Pölyn muodostumiseen vaikuttavat monet tekijät kuten materiaalin kosteus, sää, ilman suhteellinen kosteus, alueen tuuliolot,
vuodenaika sekä hankealueella valmistettava tuote ja käytetty raaka-aine. Pölyämistä ehkäistään
kuljetusreittien sekä murskattavien ja käsiteltävien materiaalien kasteluilla, varastokasojen sijoittelulla sekä pitämällä ajonopeudet alueella alhaisina.
4.7.3

Päästöt vesiin

Toiminnasta ei aiheudu suoria jätevesipäästöjä vesistöön. Pintavesiin voi kuormitusta aiheutua hulevesien kautta. Alueella muodostuvat pintavedet johdetaan laskeutusaltaisiin ja edelleen ojia pitkin alueelta pois. Laskeutusaltailla estetään hienojakoisen aineksen sekä muun haitallisen materiaalin pääsy purkuvesien mukana ympäristöön. Laskeutusaltaista purkautuvista vesistä otetaan
näytteitä tarkkailuohjelman mukaisesti.
4.7.4

Syntyvän jätteen määrä ja laatu

Toiminnassa käsitellään suuria määriä maa-aines-, puu- ja betonijätettä, joista maa-ainesjäte sijoitetaan alueelle muodostettavalle maankaatopaikalle ja puu- ja betonijätteet toimitetaan käsittelyn ja mahdollisen välivarastoinnin jälkeen ulkopuolisiin hyödyntämiskohteisiin. Mikäli kuormien
mukana alueelle päätyy muuta jätettä (esim. muoviroskia, metallia), kerätään jätteet erillisiin astioihin tai lavoille ja toimitetaan kyseisten jätteiden käsittelyyn tai hyödyntämiseen asianmukaiset
luvat omaavaan vastaanottopaikkaan. Metalliromun määräksi arvioidaan enimmillään 20 tonnia
vuodessa. Alueen sosiaalitiloissa muodostuu lisäksi vähäinen määrä sekajätettä (< 1 tonni vuodessa) sekä käymälälietettä (< 1 kuutiometri vuodessa). Sekajäte ja käymäläliete toimitetaan jätehuollon palvelutoimittajan toimesta jatkokäsittelyyn.
Työkoneiden huolloissa syntyvät jäteöljyt kerätään tynnyreihin, jotka jäteöljyn käsittelyyn erikoistunut yritys toimittaa vaarallisen jätteen käsittelylaitokselle. Muut mahdollisesti syntyvät vaaralliset jätteet (esim. öljynsuodattimet, öljyiset trasselit) kerätään erillisiin astioihin, jotka tyhjentää
kyseisten jätteiden käsittelyyn erikoistunut yritys tai jätteet toimitetaan itse vaarallisen jätteen
keräyspisteisiin. Jäteöljyä ja öljyisiä kiinteitä jätteitä muodostuu enimmillään noin 2 kuutiometriä
vuodessa.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

4.8

33

Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin
Maankaatopaikkatoiminta liittyy alueella nykyisin ja tulevaisuudessa toteutettaviin louhintoihin.
Maankaatopaikka sijoittuu aiemmin louhitulle alueelle ja louhoksen pohja muodostaa maankaatopaikan pohjan. Maankaatopaikkatoiminta aloitetaan mahdollisuuksien mukaan eteläosan valmiiksi
louhitulla alueella jo samanaikaisesti kuin pohjoisosan suunniteltuja alueita vielä louhitaan. Maankaatopaikan ja louhinnan toiminnot voivat siten olla käynnissä yhtä aikaa, joskin eri alueilla.
Hankkeen toiminnoilla ei ole suoranaisia liittymiä muihin vireillä oleviin hankkeisiin, mutta hankkeella mahdollistetaan yleisesti pääkaupunkiseudun rakentamistoiminnan edellytyksiä, toteutetaan
jätelain mukaista materiaalien kierrätystä ja edistetään luonnonvarojen säästävää käyttöä. Pääkaupunkiseudulla on tarvetta maankaatopaikoille.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös on tullut voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää maakunta-, yleis- ja asemakaavojen ohella. Tavoitteiden ensisijaisena tarkoituksena on
varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien
kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Tavoitteiden tarkoituksena on myös edistää kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä turvata valtakunnallisten alueidenkäyttöratkaisujen tarkoituksenmukaista toteuttamista. Maankaatopaikkaa koskevat erityisesti seuraavat tavoitteet:
Valtakunnallinen alueidenkäyttötavoite
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.
Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle
sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja
metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä.
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille
herkkien toimintojen välille jätetään riittävän
suuri etäisyys tai riskit hallitaan muulla tavoin.
Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja
sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin.

Suhde hankkeeseen
Hanke sijoittuu alueelle, jolla on jo pitkään
ollut melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa
ja jollaiseen toimintaan alueen on katsottu
soveltuvan.
Hanke sijoittuu kiviainestenottoalueelle, jolla
ei ole maa- tai metsätaloudellista merkitystä. Hanke on osa kiertotaloutta.

Hanke sijoittuu alueelle, jolla on jo pitkään
ollut melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa
ja jollaiseen toimintaan alueen on katsottu
soveltuvan. Etäisyydet lähimpiin vaikutuksille herkkiin kohteisiin ovat riittävän pitkiä.
Hankealueella tapahtuva puun ja metsätähteiden käsittely on osa uusiutuvan energian
tuotannon logistista ketjua.
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Etelä- ja Länsisuomen jätesuunnitelma
Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmassa vuoteen 2020 on tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet
ryhmitelty kuuden painopisteen alle. Rakentamisen materiaalitehokkuus-painopisteen lähtökohtana on ehkäistä jätteen syntyä ja edistää materiaalitehokkuutta rakentamisessa sekä rakennusjätteen ja maa-ainesten hyödyntämistä. Tavoitteina on maamassojen hyötykäytön lisääminen,
maa-ainesjätteen synnyn ehkäisy, materiaalitehokkuuden ja muunneltavuuden parantaminen uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa sekä purkuosien hyödyntämisen edistäminen. Jätesuunnitelmassa on todettu, että Etelä- ja Länsi-Suomen kasvukeskuksissa, erityisesti Uudellamaalla, rakennusalan toimijat kokevat rakennuskohteista irrotettujen maa-ainesten siirtämisen ja
sijoittelun ongelmalliseksi puuttuvien maa-ainesten läjityspaikkojen tai maa-ainespankkien vähäisyyden johdosta. Hanke siis toteuttaa Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelman tavoitteita.
Pääkaupunkiseudun kaivumaa- ja kiviaineshuollon katsauksen kehittämiskohteet
Helsingissä ei sijaitse maankaatopaikkaa. Helsingin kaupungin katsaus pääkaupunkiseudun kaivumaa- ja kiviaineshuoltoon (2016) -julkaisun mukaan pääkaupunkiseudulla liikutellaan vuosittain
noin 15 miljoonaa tonnia maa-aineksia. Kiertotalouden toiminnan ehtona on se, että alueella on
riittävästi rakennuskohteita tai kierrätysalueita, joissa hyötykäytetään tai välivarastoidaan sekä
jalostetaan massoja. Katsauksessa tunnistettiin seuraavat lähiajan toimenpidetarpeet kaivumaiden
ja kiviaineshuollon turvaamiseksi:
• Kierrätysalueita tulee hankkia lisää ja toimintaa tehostettava entisestään, jolla varmistetaan
kaivumaiden korkeampi hyötykäyttö- ja jalostusaste.
• Kaivumassojen tilastointi, seurantaa ja raportointi tulee kehittää. Massojen laatu, määrä ja
kuljetusseuranta olisi säännösteltävä.
• Tulevia hyötykäyttökohteita tulee luoda lisää, jolla varmistetaan vaikeasti käsiteltävien kaivumaiden korkeampi hyötykäyttöaste. Kohteiden luvittaminen ja aikaansaaminen kestää pahimmillaan useita vuosia.
• Jätepohjaisten uusiomateriaalien hyödyntämistä, välivarastointia ja tuotteistamista tulee edesauttaa kierrätyksen tehostamiseksi (esim. heikkolaatuisten kaivumaiden tai ruoppaussedimenttien stabilointi lehtotuhkasideaineilla).
Arvioitavana oleva hanke toisi uuden kierrätysalueen sekä jätepohjaisten uusiomateriaalien valmistus- ja välivarastoalueen, joten hanke edesauttaisi toteutuessaan edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista.
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5.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
OSALLISTUMINEN

ARVIOINTIMENETTELY

JA

5.1

Arviointimenettelyn lähtökohdat ja osapuolet
Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (252/2017) ja asetukseen (277/2017) perustuva menettely. Sen tarkoituksena on paitsi edistää ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristövaikutusten
huomioon ottamista jo suunnitteluvaiheessa, myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun.
YVA-menettely itsessään ei ole lupahakemus, suunnitelma tai päätös hankkeen toteuttamiseksi,
vaan sen avulla tuotetaan tietoa hanketta koskevaa päätöksentekoa ja lupaprosessia varten. YVAmenettelyssä ei tehdä hallinnollisia päätöksiä, eikä menettelystä tai sen aikana laadittujen asiakirjojen sisällöstä voi valittaa. YVA-menettelyyn kuuluvien arviointiohjelman ja arviointiselostuksen
riittävyyden arvioi yhteysviranomainen antaessaan näistä lausunnot. Arviointiselostuksesta annettu perusteltu päätelmä liitetään myöhemmin toiminnalle laadittavaan ympäristölupahakemukseen.
Tässä hankkeessa sovelletaan YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon kohtaa 11 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
ja 11d:
muiden kuin a tai c alakohdassa tarkoitettujen jätteiden kaatopaikat, jotka on mitoitettu vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan Pornaisten maa-ainesten louhinta- ja vastaanottohankkeesta aiheutuvat ympäristövaikutukset YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä muun muassa:
• rajataan tarkasteltavan hankkeen toteutusvaihtoehdot
• kuvataan hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut
• kuvataan vaikutusalueen ympäristön nykytila ja ominaispiirteet
• arvioidaan odotettavissa olevat ympäristövaikutukset
• selvitetään haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet
• selvitetään hankkeen toteuttamiskelpoisuus
• vertaillaan vaihtoehtoja
• esitetään ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaohjelmaksi
• järjestetään osallistuminen sekä kuullaan asukkaita ja muita hankkeen vaikutuspiirissä olevia
tahoja.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, yhteisöt ja säätiöt, joiden oloihin ja etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai
muihin elinoloihin toteutettava hanke saattaa vaikuttaa, sekä ne yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea.
Hankkeesta vastaavana tässä hankkeessa toimii NCC Industry Oy. Yhteysviranomaisena hankkeessa on Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. YVA-konsulttina hankkeessa toimii
Ramboll Finland Oy.
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Arviointimenettelyn eteneminen ja aikataulu
Ympäristövaikutusten arviointimenettely muodostuu kahdesta vaiheesta: menettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma), jonka jälkeen
tehdään ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus).
YVA-menettely alkaa, kun hankkeesta vastaava toimittaa YVA-ohjelman yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen asettaa YVA-ohjelman nähtäville ja pyytää siitä lausunnot ja mielipiteet. Mielipiteitä YVA-ohjelmasta ja sen riittävyydestä saavat antaa kaikki ne, joihin hanke saattaa vaikuttaa.
Mielipiteiden ja lausuntojen perusteella yhteysviranomainen antaa oman lausuntonsa YVA-ohjelmasta.
Ympäristövaikutusten arviointi tehdään YVA-ohjelman ja siitä saadun lausunnon pohjalta. Arviointityön tulokset kootaan YVA-selostukseen, joka valmistuessaan toimitetaan yhteysviranomaiselle.
Yhteysviranomainen asettaa arviointiselostuksen YVA-ohjelman tavoin julkisesti nähtäville. Yhteysviranomainen laatii perustellun päätelmän hankkeen merkittävimmistä ympäristövaikutuksista,
joka tulee ottaa huomioon myöhemmissä lupaprosesseissa.
Arviointiselostus sekä yhteysviranomaisen lausunto ja siihen sisältyvä yhteenveto annetuista lausunnoista ja mielipiteistä liitetään tarvittaviin lupahakemusasiakirjoihin.
Tämän hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on jätetty yhteysviranomaiselle helmikuussa 2018, jolloin arviointimenettely virallisesti käynnistyi (Kuva 5-1). Kuulutus arviointiohjelmasta ja arviointiohjelma hankkeen vaikutusten arvioinnista olivat nähtävillä 26.3.–24.4.2017 Pornaisten kunnanvirastossa (Kirkkotie 176, 07170), Sipoon kunnassa, Kuntalan Infossa (Iso Kyläntie
18, 04130 Sipoo) ja Askolan kunnassa, Rakennus- ja ympäristöosastolla (Askolantie 28, 07500
Askola). Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa arviointiohjelmasta 24.5.2018 (liite 1).
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on tehty arviointiohjelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta ja tulokset on koottu tähän arviointiselostukseen. Arviointiselostuksessa on tarkennettu myös nykytilaa koskevia tietoja ja hankkeen suunnitelmia. Tämä arviointiselostus toimitetaan yhteysviranomaiselle, joka kuuluttaa siitä ja pyytää lausunnot eri tahoilta arviointiohjelmavaiheen tapaan. Myös kansalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä arviointiselostuksesta. Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika esitetään yhteysviranomaisen kuulutuksessa.
Arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmän ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä kahden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden jättämiseen annetun määräajan päättymisestä arviolta helmikuussa 2019.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Helmikuu
2018

MaaliskuuToukokuu

• Arviointimenettelyn käynnistyminen
• Hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle

•
•
•
•

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

2018

Kesäkuulokakuu

• Arviointiselostus
• Hankkeesta vastaava arvioi ympäristövaikutukset ja toimittaa
arviointiselostuksen yhteysviranomaiselle

2018

marraskuuJoulukuu

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

2018

Helmikuu

• Arviointiselostuksen valmistuminen
• Yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmän arviointiselostuksesta
(2 kk)

2019

Kuva 5-1. Arviointimenettelyn kulku ja tavoiteaikataulu.
Figur 5-1. Bedömningsförfarandets förlopp och eftersträvad tidsplan.
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Osallistuminen ja vuorovaikutus sekä tiedottaminen
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, joiden oloihin ja
etuihin kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin toteutettava hanke saattaa vaikuttaa. Kansalaiset voivat lainsäädännön mukaan:
• esittää kannanottonsa hankkeen vaikutusten selvitystarpeista silloin, kun hankkeen arviointiohjelman vireilläolosta ilmoitetaan
• esittää kannanottonsa arviointiselostuksen sisällöstä, kuten tehtyjen selvitysten riittävyydestä,
arviointiselostuksen tiedottamisen yhteydessä.
Kirjalliset mielipiteet arviointiohjelmasta ja arviointiselostuksesta osoitetaan niiden nähtävillä oloaikana yhteysviranomaisena toimivalle Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Ihmisten tavoitteet ja mielipiteet ovat tärkeitä, ja arviointimenettelyssä tavoitteena on näiden mielipiteiden huomioonottaminen. Keskenään ristiriitaiset tavoitteet voidaan siten suunnittelussa nostaa esille niin, että kaikki näkemykset voidaan päätöksenteossa ottaa huomioon.
Hankkeeseen liittyen järjestetään kaksi yleisötilaisuutta: toinen ohjelmavaiheessa ja toinen selostusvaiheessa. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia hankkeen esittelytilaisuuksia. Tilaisuuksissa kansalaiset voivat tuoda esille näkemyksiään hankkeesta ja arvioitavista vaikutuksista.
Yhteysviranomainen kuuluttaa ja asettaa nähtäville arviointidokumentit. Kuulutuksissa myös kutsutaan koolle yleisötilaisuudet, ilmoitetaan paikat ja ajankohdat.
Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana hankkeesta vastaava ja YVA-konsultti ovat tarpeen mukaan yhteydessä hankkeen ja arvioinnin kannalta tärkeisiin viranomaisiin, sidosryhmiin, järjestöihin ja yhteisöihin.
Viranomaisyhteistyötä varten kutsuttiin koolle YVA-lain 8. pykälän mukainen ennakkoneuvottelu
YVA-ohjelman ollessa luonnosvaiheessa. Neuvottelu järjestettiin 13.2.2018 Uudenmaan ELY-keskuksen tiloissa. Ennakkoneuvotteluun kutsuttiin edustajat seuraavilta tahoilta:
•
•
•
•
•
•
•

Pornaisten kunnan tekninen toimi (kaavoitus, ympäristönsuojelu)
Sipoon kunnan ympäristönsuojeluyksikkö
Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan liitto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Porvoon terveydensuojelu
Fingrid Oyj

Ennakkoneuvottelun tavoitteena oli yhteistyössä keskeisten viranomaistahojen kanssa edistää
hankkeen vaatimien arviointi-, suunnittelu- ja lupamenettelyjen kokonaisuuden hallintaa, hankkeesta vastaavan ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä parantaa selvitysten ja asiakirjojen
laatua ja käytettävyyttä. Pääosin vastaavalla kokoonpanolla kutsuttiin kokoon neuvottelu arviointiselostuksen ollessa luonnosvaiheessa.
5.4

YVA:n huomioon ottaminen suunnittelussa ja päätöksenteossa
Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen siitä
antaman perustellun päätelmän. Hanketta koskevasta lupapäätöksestä tai siihen rinnastettavasta
muusta päätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen
perusteltu päätelmä on otettu huomioon.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

39

OSA II: YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
6.

ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT

6.1

Arvioitavat ympäristövaikutukset
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan suunnitellun hankkeen vaikutukset YVAlain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella. YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeeseen liittyvien toimintojen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia, jotka kohdistuvat:
• väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
• maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti suojeltuihin lajeihin ja luontotyyppeihin
• yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
• luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä
• edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetään vaikutukset hankkeen elinkaaren ajalta. Vaikutuksien arvioinnissa otetaan huomioon sekä suorat että välilliset vaikutukset (Kuva 6-1).

Kuva 6-1. Arvioitavat ympäristövaikutukset.
Figur 6-1. Miljökonsekvenser som ska bedömas.

Arvioitavien toimintojen aiheuttamat ympäristömuutokset ilmenevät vaikutuksina ympäristössä ja
niiden tunnistamisessa on käytetty apuna kokemuksia sekä hankkeen eri osatekijöiden ja ympäristön vuorovaikutukseen perustuvia tietoja.
Tässä hankkeessa erityisesti tarkasteltaviksi vaikutuksiksi arvioitiin etukäteen:
• meluvaikutukset
•

vaikutukset ilmanlaatuun

•

liikennevaikutukset

•

vaikutukset asuinviihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön

•

vaikutukset vesistöihin ja niiden ekologiseen tilaan

•

vaikutukset luonnonolosuhteisiin
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6.2

Tarkastelualue
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitettiin alustava ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta. Tarkastelualue kattaa hankealueen ympäristöineen. Tarkastelualueen laajuus riippuu tarkasteltavasta ympäristövaikutuksesta. Rajausta on tarkennettu kunkin vaikutuksen osalta
arviointityön aikana ja vaikutusalueet on kuvattu jäljempänä kunkin vaikutuksen yhteydessä erikseen.

6.3

Merkittävyyden arviointi
Vaikutusten merkittävyyttä arvioitiin vaikutuksen keston, alueellisen laajuuden ja vaikutuksen ympäristössä aiheuttaman muutoksen voimakkuuden suhteen. Merkittävyyteen vaikuttaa myös vaikutuskohteen herkkyys. Vaikutuksen kokonaismerkittävyys saadaan edellä mainittujen tekijöiden
summana. Merkittävyyden arviointi tehtiin vaikutuksittain. Mahdollisissa poikkeustilanteissa aiheutuvien päästöjen vaikutusten merkittävyyttä arvioitiin päästökohteen herkkyyden perusteella,
koska päästön suuruus voi vaihdella eri poikkeustilanteissa huomattavasti ja siten vaikutuksen
kestoon, laajuuteen ja muutoksen voimakkuuteen liittyy merkittävää epävarmuutta.

Vaikutusalueen herkkyys

Vaikutuksen suuruus
Suuri

kiel-

Keskisuuri

Pieni

Ei

Pieni myön-

Keskisuuri

Suuri

teinen

kielteinen

kielteinen

vaikutusta

teinen

myönteinen

myönteinen

Vähäinen

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen

Merkityksetön

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

Kohtalainen

Suuri

Kohtalainen

Vähäinen

Merkityksetön

Vähäinen

Kohtalainen

Suuri

Suuri

Suuri

Suuri

Kohtalainen

Merkityksetön

Kohtalainen

Suuri

Suuri

Kuva 6-2. Merkittävyyden arviointi. Väreillä kuvataan vaikutusarvioinnin kielteistä tai myönteistä merkittävyyttä, joka on saatu ristiintaulukoimalla vaikutusalueen herkkyys ja vaikutuksen suuruus.
Figur 6-2. Bedömning av betydelsen. Med färgerna anges negativ och positiv betydelse i konsekvensbedömningen. Betydelsen har fåtts fram genom korstabulering av influensområdets känslighet och
konsekvensens storlek.

Yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan ELY-keskus antoi toukokuussa 2018 lausuntonsa (UUDELY/2388/2018) hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (liite 1). Lausunnossaan yhteysviranomainen totesi arviointiohjelman täyttävän sille laissa ja asetuksessa esitetyt vaatimukset. Yhteysviranomaisen mukaan arviointiohjelmassa esitetyn lisäksi selvitysten tekemisessä ja
arviointiselostuksen laadinnassa oli kuitenkin syytä kiinnittää huomiota seuraavassa (Taulukko
6-1) esitettyihin seikkoihin.
Taulukko 6-1. Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen ympäristövaikutusten arvioinnissa.
Tabell 6-1. Hur kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet har beaktats i miljökonsekvensbedömningen.

Yhteysviranomaisen lausunnon kohta

Käsittely arviointiselostuksessa

Hankekuvaus
1. Hankkeen kuvaus on esitetty pääosin selkeästi, mutta huomiota tulee kiinnittää
hankevaihtoehtojen sisältämien toimintojen kuvaukseen.
Arviointiohjelmassa saadussa palautteessa
ilmeni, että VE 0 -vaihtoehdon luultiin virheellisesti tarkoittavan vain nykyisen maaainesten ottotoiminnan loppuunsaattamista, ei myös Hongankallion alueen mahdollista tulevaa maa-ainestenottoa.

1.

Toimintojen kuvausta on tarkennettu lukuun 4.3.
Hongankallion alueen louhinta on sisällytetty hankevaihtoehtoon 2. Hongankallion louhintaan haetaan maa-aines- ja ympäristölupaa. Louhinta yksissään ei edellytä
YVA-menettelyä.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus
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Yhteysviranomaisen lausunnon kohta

Käsittely arviointiselostuksessa

2. Toimintojen alustava sijoittuminen hankealueelle eri vaihtoehdoissa tulee esittää arviointiselostuksessa.

2.

Toimintojen alustava sijoittuminen hankealueelle eri
vaihtoehdoissa on esitetty YVA-selostuksen liitteessä 2
olevassa yleissuunnitelmakartassa.

3.

Vaihtoehdossa 0 hanketta ei toteuteta ja kiviainekset
otetaan alueella loppuun voimassa olevien lupien mukaisesti. Kussakin vaikutustenarvioinnissa on kuvattu
alueen nykytilanne, joka vastaa vaihtoehdon 0 kuvausta. Vaihtoehdon 0 vaikutukset on arvioitu lyhyesti
kussakin vaikutustenarvioinnissa.

Vaihtoehdot
3. Arviointiohjelmassa on esitetty riittävästi
vaihtoehtoja. Vaihtoehdon VE 0 vaikutukset on arvioitava saman tasoisesti kuin
vaihtoehtojen VE 1 ja VE 2 vaikutukset ja
verrattava vaihtoehdoissa syntyviä vaikutuksia toisiinsa.
Vaikutusalueen rajaus
4. Vaikutusalueen tämänhetkinen rajaus on
perusteltu. Vaikutusten tarkastelualueiden
laajuudet riippuvat tarkasteltavista ympäristövaikutuksista.

-

Arvioitavat vaikutukset
5. Vaikutusten arvioinnissa on kattavasti esitettävä myös haitallisten vaikutusten lieventämistoimet.

5.

Kussakin vaikutustenarvioinnissa on esitetty haitallisten
vaikutusten lieventämistoimenpiteet, mikäli sille on
noussut arvioinnissa tarve.

6.

Hankkeeseen on laadittu lähikiinteistöjen kaivojen perustilaselvitys, jonka keskeiset tulokset on raportoitu
pohjavesivaikutustenarvioinnin luvussa 13. Esitys kaivovesien laadun ja määrän tarkkailusta on luvussa
13.6.

7.

Sulfidisaven läjitysmekanismi on kuvattu luvussa 4.3.4
ja asiantuntija-arviot sulfidisaven vaikutuksista pohjavesiin, pintavesiin sekä kalastoon ja pohjaeläimistöön
on kuvattu luvuissa 13.4, 14.4 ja 15.4.

8.

Betonijätteen käsittelyn ja varastoinnin sekä alueella
hyödynnetyn betonimurskeen vaikutuksia pohjavesiin
on arvioitu luvussa 13.4 ja pintavesiin luvussa 14.4.

9.

Uudenmaan pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon
yhteensovittamista koskevaa ns. POSKI-raporttia ja sen
suhdetta hankkeen kiviainesten ottoon on arvioitu luvussa 12.4.3. POSKI-raportin mukaan Hongankallion
asutuksen läheisyys tai muu maankäyttö aiheuttaa esteen kiviaineksen otolle. YVA-selostuksen arvioinnissa
on muun muassa todettu, että POSKI-raportissa esitetty näkemys alueen osittaisesta soveltumattomuudesta kiviainesten ottoon voidaan katsoa vanhentuneeksi, koska merkintä on annettu asutuksen läheisyydestä johtuen ja asiasta on nykyisin olemassa Valtioneuvoston asetus 800/2010. Merkinnästä ei muodostu
estettä luvan myöntämiselle Hongankallion alueelle
suunnitellulle louhinnalle ja murskaukselle ja myöhemmälle maankaatopaikkatoiminnalle.

Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä
pohjavesiin
6. Arviointiselostuksessa tulee esittää hankealueen lähikiinteistöjen kaivojen perustilaselvitys ja arvioida hankkeen vaikutuksia
näiden kiinteistöjen vedenhankintaan. Lisäksi tulee esittää, miten vaikutuksia kaivovesien laatuun ja määrään on tarkoitus
tarkkailla toiminnan aikana sekä esittää
alueen muu pohjavesitarkkailu.
7. Selostuksessa tulee esittää yksityiskohtainen kuvaus sulfidisaven läjitysmekanismista ja asiantuntija-arvioon perustuva
riskinarvio happamien valumavesien muodostumismahdollisuudesta ja vaikutuksista
maaperään ja pohjaveteen.
8. Hankkeen vaikutuksia arvioitaessa tulee
huomioida myös betonijätteen käsittelyn ja
varastoinnin sekä alueella hyödynnetyn
betonimurskeen mahdolliset vaikutukset
pohjavesiin.
9. POSKI-projektissa Hongankallion alue on
kallioperän kiviainesalueiden osalta luokiteltu kiviainesten ottoon soveltumattomaksi alueeksi. Arviointiselostuksessa esitettävässä hankealueen toimintojen sijoittamisessa tulee ottaa huomioon POSKIprojektin suositukset. Vaihtoehtoa VE2 ei
ole mahdollista toteuttaa, mikäli edellytyksiä maa-ainestenottoon ei alueella ole.
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Vaikutukset pintavesiin
10. Selostuksessa on arvioitava hankkeen
vaihtoehtojen vaikutukset lähialueella sijaitsevien purojen, ojien ja lähteiden sekä
Sipoonjoen vedenlaatuun ja eliöstöön. Lisäksi tulee arvioida, kuinka kauan ja
kuinka laajalle alueelle toiminnalla voi olla
vaikutusta Sipoonjoen vesistössä.
11. Selostuksessa tulee esittää asiantuntija-arvioon perustuva riskinarvio sulfidisaven aiheuttamien happamien valumavesien
muodostumismahdollisuudesta ja vaikutuksista lähialueen pintavesiin. Arvioinnissa tulee huomioida myös mahdolliset
poikkeustilanteet kuten hyvin sateiset vuodet ja esittää keinot, joilla estetään happamien valumavesien ja metallien joutuminen alapuolisiin vesistöihin.
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10. Hankkeen vaikutukset lähialueella sijaitsevien purojen,
ojien ja lähteiden sekä Sipoonjoen vedenlaatuun ja
eliöstöön on arvioitu luvuissa 14.4 ja 15.4.
11. Sulfidisaven läjitysmekanismi on kuvattu luvussa 4.3.4
ja asiantuntija-arvio sulfidisaven vaikutuksista pintavesiin sekä kalastoon ja pohjaeläimistöön on kuvattu luvuissa 14.4 ja 15.4.
12. Louhintatyön aiheuttamat riskit sulfidisavien ja muiden
maa-ainesten läjitykselle ja suojakerroksille ja tätä
kautta alueelta johdettavien hulevesien laatuun on arvioitu luvussa 14.4.
13. Betonijätteen käsittelyn ja varastoinnin sekä alueella
hyödynnetyn betonimurskeen vaikutuksia pintavesiin on
arvioitu luvussa 14.4.

12. Myös louhintatyön aiheuttamat riskit sulfidisavien ja muiden maa-ainesten läjitykselle ja suojakerroksille ja tätä kautta alueelta johdettavien hulevesien laatuun on
arvioitava.
13. Betonijätteen käsittelyn ja varastoinnin
sekä alueella hyödynnetyn betonimurskeen
mahdolliset vaikutukset pintavesien laatuun tulee arvioida.
Luontovaikutukset
14. Arviointiselostuksessa on linnustoa koskien
annettava erityisesti kattava selvitys alueen metsokannasta ja hankkeen vaikutuksista Keski-Uudenmaan metsokannan kehitykseen.
15. Arviointiselostuksessa tulee antaa selvitys
kirjoverkkoperhosen esiintymisestä hankealueella ja erityisesti lajin lisääntymis- ja
levähdyspaikoista.
16. Lajeja koskevat selvitykset tulee tehdä
kunkin lajin esiintymisen kannalta otollisena aikana.
17. Hankkeen vaihtoehtojen vaikutukset vaikutusalueella sijaitseviin Natura-alueisiin
on arvioitava asianmukaisesti.
Melu- ja tärinävaikutukset
18. Arviointiselostuksessa esitettävät laskennat tulee perustella ja laskentoihin valittavien toimintavaiheiden tulee olla sellaisia,
että ne kuvaavat melun leviämisen kannalta merkityksellisimpiä vaiheita. Myös
tarvittavat toimintojen yhteismeluvaikutukset on arvioitava laskennallisesti.

14. Hankkeeseen on toteutettu luontoselvitys, jossa on tarkistettu hankealueella vuonna 2014 havaitun metson
soidinpaikan tilanne. Selvitys on liitteenä 4 ja sen keskeiset tulokset on raportoitu YVA-selostuksen luvussa
16.4.
15. Hankealueelle on tehty kirjoverkkoperhosselvitys, jonka
tulokset on raportoitu lukuun 16.
16. Lajeja koskevat selvitykset on tehty kunkin lajin esiintymisen kannalta oikeana aikana. Selvitysten maastokäyntien ajankohdat on kerrottu luvussa 16 ja luontoselvitysliitteessä 4.
17. Hankkeen vaikutusalueella oleviin Sipoonjoen, Rientolan metsän ja Kummelbergenin Natura-alueisiin on
tehty Natura-arvioinnin tarveharkinta ja sen tulokset
raportoitu lukuun 16.

18. Melulaskentojen periaate on kuvattu luvussa 10.2 ja
tarkemmin liitteenä 3 olevassa meluraportissa.
19. Melulaskentojen vaiheistus on kuva luvussa 10.2 ja tarkemmin liitteenä 3 olevassa meluraportissa.
20. Meluntorjuntakeinoja on esitetty luvuissa 10.4 ja 10.5.
21. Tiedot asuin- ja lomarakennuksista 500 m etäisyydellä
hankealueesta on tarkistettu Pornaisten ja Sipoon kunnista.
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19. Laskennoilla tulee mallintaa sellaisia vaiheita täyttömaan ajamisesta sekä muista
toiminnoista, jossa melun leviäminen ympäristöön on suurinta ja myös toiminnan
keston kannalta merkittävintä. Lisäksi raportoinnissa tulee esittää eri toimintojen ja
täyttövaiheiden suunniteltu kesto ja ajoittuminen hankkeen elinkaaren, vuodenaikojen ja muiden oleellisten tekijöiden
suhteen.
20. Vaikka melutasot ilman melutorjuntaa jäisivät häiriintyvissä kohteissa alle ohjearvojen, tulee vaikutusten arvioinnissa esittää
toimenpiteet, joilla melun leviämistä voidaan tehokkaimmin estää (BAT-periaate).
Hankkeessa tulee pyrkiä siihen, että melu
leviäisi mahdollisimman vähän hankealueen ulkopuolelle.
21. Arviointiselostuksessa on annettava selvitys hankkeen aiheuttaman melun vaikutusalueella sijaitsevista loma-asunnoiksi
luokiteltavista kiinteistöistä.
Vaikutukset ilmanlaatuun
22. Arviointiohjelman mukaan hankealueella
olevat nykyiset toiminnat aiheuttavat pölyä
lähiympäristöön, mutta pitoisuudet alittavat suurella todennäköisyydellä ilmanlaadun vuorokausipitoisuuden raja-arvon. Uudesta hankkeesta aiheutuvien pölypäästöjen määrä jää todennäköisesti samalle tasolle tai vain hieman korkeammaksi. Tästä
syystä arviointi pölyn ja ilmapäästöjen leviämisestä voidaan tehdä ensisijaisesti asiantuntija-arviona, eikä niiden mallinnus ole
välttämätöntä.
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
24. Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta alueen selvitykset ovat ajan tasalla.
25. Maa-ainesten läjitystoiminnan osalta on
arviointiselostuksessa esitettävä läjitysalueiden maisemoinnin jälkeinen maisema-arvio.

23. Arviointi pölyn ja ilmapäästöjen leviämisestä on tehty
asiantuntija-arviona (luku 11).

24. Otetaan huomioon.
25. Läjitysalueiden maisemavaikutukset on arvioitu luvussa
8.4. Maisemavaikutukset kohdentuvat pääosin vain
hankealueelle ja välittömään lähiympäristöön. Läjitysalueen maisemoinnin ja mahdollisen metsittämisen
avulla läjitysalue sulautuu osaksi ympärillä olevaa metsäaluetta.
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Liikennevaikutukset
26. Hankkeen liikenteellisiä vaikutuksia arvioitaessa on syytä painottaa liikenneturvallisuuteen kohdistuvia vaikutuksia ja arvioida, minkälaisia parantamistoimia liikenneverkolla mahdollisesti tarvitaan riittävän
liikenneturvallisuuden varmistamiseksi.
Erityisesti raskaan liikenteen kuljetusten lisääntymiseen koulujen läheisellä liikenneverkolla ja sen liikenneturvallisuusvaikutuksiin tulee kiinnittää huomiota.
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26. Liikennevaikutusten arvioinnissa on kiinnitetty huomiota
liikenneturvallisuuteen. Vaikutukset liikenteeseen on arvioitu luvussa 9.4.
27. Linsvedintien ja Ukonojantien liittymän toimivuus on
kuvattu luvussa 9.3.

27. Alueelle kuljetaan Linsvedintien ja Ukonojantien liittymän kautta. Selostuksessa
tulee arvioida, aiheuttaako hankkeen toteutuminen tarpeen parantaa kyseistä liittymää.
Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja kulttuuriympäristöön
28. Saadun palautteen perusteella asukkaiden
huoli kohdistuu melu-, pöly- ja tärinähaittoihin, pinta- ja pohjavesien saastumiseen,
asumisviihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön.
Hankealueen nykyinen ja suunniteltu toiminta ovat paikallisten asukkaiden mielestä erityisen häiritsevää ympäröivän alueen hiljaisuuden vuoksi. Arviointiselostuksessa on kuvattava selkeästi ihmisten elinoloihin kohdistuvien haittojen vähentämiskeinot ja niiden suunniteltu toteuttaminen.
Yhteisvaikutukset
29. Hankealueen läheisyydessä on ainakin toinen maa-ainestenottoalue, jolle on myönnetty ympäristölupa kierrätettävän asfaltin
ja pintamaiden välivarastointiin ja hyödyntämiseen. Tämän hankkeen yhteisvaikutukset, kuten melu- ja liikennevaikutukset,
NCC Industry Oy:n nyt arvioitavan hankkeen kanssa on käsiteltävä ympäristöselostuksessa.

28. Lähiympäristön asutukseen kohdistuvat vaikutuksia ja
niiden lieventämiskeinoja on kuvattu kunkin vaikutusarvioinnin yhteydessä. Ihmisten elinoloihin kohdistuvia
haittoja vähennetään toiminta-aikarajoituksin ja meluvaikutuksia vähennetään meluntorjunnan avulla.

29. Hankkeen yhteisvaikutukset hankealueen läheisyydessä
sijaitsevien maa-ainestenottoalueiden kanssa on melun
ja liikenteen osalta arvioitu luvussa 19.
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Muita huomioita
30. Selostuksessa on arvioitava hankkeen
vaihtoehtojen vaikutuksia lähialueen elinkeinotoimintoihin kuten peltokasviviljelyyn
ja maatilamatkailuun.
31. Arviointiohjelmassa on maankaatopaikalle
tuotavien maa-ainesten kohdalla Käytetty
termiä ”lievästi pilaantuneet maat”, jolla
on tarkoitettu maa-ainesta, jonka haittaainepitoisuudet ovat valtioneuvoston asetuksen 214/2017 mukaisten alempien ohjearvojen alapuolella. Termiä ”lievästi pilaantuneet maat” ei tule kuitenkaan käyttää. Maankaatopaikoille ei voi sijoittaa pilaantuneita maa-aineksia.
32. Arviointiselostuksen kartta-aineistossa on
esitettävä myös ns. Muraus-asetuksen
(VNa 800/2010; Valtioneuvoston asetus
kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja
kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta)
300 metrin louhinta- ja murskaustoiminnan sijoittamista rajoittava säde suhteessa
ympäröivään asutukseen.
33. Arviointiselostuksessa on huomioitava,
että hankkeen jatkosuunnittelussa tulee
ottaa huomioon hankealueen lounaisreunalla kulkevan 400 kV johdon Anttila-Nurmijärvi (Fingrid) sijainnin aiheuttamat johtoaluetta koskevat rajoitukset ja varotoimenpiteet.
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30. Hankkeen vaikutuksia lähialueen elinkeinotoimintoihin,
kuten peltokasviviljelyyn ja maatilamatkailuun, on arvioitu luvussa 17.
31. Maininta lievästi pilaantuneista maista on jäänyt virheellisenä arviointiohjelmaan. Termiä ei käytetä YVAselostuksessa ja alueelle ei ole suunnitelmissa sijoittaa
pilaantuneita maa-aineksia.
32. Muraus-asetuksen (VNa 800/2010) mukainen 300 metrin louhinta- ja murskaustoiminnan sijoittamista rajoitta
säde suhteessa ympäröivään asutukseen on kuvattu luvun 7.3 kartalla.
33. Lausunnossa ei ole nostettu esiin sellaisia johtoaluetta
koskevia rajoituksia tai varotoimenpiteitä, jotka edellyttäisivät hankkeen muuttamista suunnitellusta. Rajoitukset ja varotoimenpiteet tulee ottaa huomioon edelleen
hankkeen jatkosuunnittelussa.
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7.

YHDYSKUNTARAKENNE JA MAANKÄYTTÖ

7.1

Vaikutusten muodostuminen
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön muodostuvat siitä, miten hankkeen toiminnot estävät, rajoittavat, mahdollistavat tai parantavat hankealueen ympäristön nykyistä tai suunniteltua maankäyttöä. Hankkeen toiminnot vaikuttavat suoraan hankealueella ja voivat välillisesti
heikentää lähiympäristön maankäyttömuotoja muualle kantautuvien vaikutusten johdosta (esim.
melu, pöly tai maisemavaikutukset).

7.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten arviointi perustuu olemassa
olevan yhdyskuntarakenteen karttatarkasteluun ja kaavoitustilanteen tarkasteluun. Lähtötietoina
on käytetty analyysiä nykyisestä yhdyskuntarakenteesta sekä hankealueella ja sen lähiympäristössä voimassa olevia maakunta-, yleis- ja asemakaavoja. Tarkastelussa on huomioitu valtakunnalliset ja alueelliset tavoitteet sekä vireillä olevat kaavahankkeet.
Arvioinnissa hankesuunnitelmaa on verrattu alueen nykyiseen ja suunniteltuun maankäyttöön.
Hankkeen vaikutuksia ja vaikutusten merkittävyyttä tarkasteltaessa näkökulmana on ollut arvioida
kuinka paljon hanke muuttaisi alueiden nykyistä luonnetta. Erityistä huomiota kiinnitettiin suunnittelualueen läheisyydessä sijaitseviin häiriintymiselle alttiisiin kohteisiin (asutus, elinkeinot). Kaavatarkastelun tuloksena arvioitiin hankkeen vaikutusta kaavojen tavoitteiden toteutumismahdollisuuksiin sekä kaavojen laatimis- tai muutostarvetta. Vaikutusten arviointi on tehty asiantuntijaarviona.
Tyypillisesti muutosherkkiä ovat alueet, joilla tai joiden lähiympäristössä sijaitsee arvokkaita luontokohteita, asumista tai muuta sellaista maankäyttöä, joka saattaa muutoksesta häiriintyä.

7.3

Nykytila

7.3.1

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

Hanke sijoittuu Pornaisten kunnan länsiosaan Järvenpääntien pohjoispuolelle lähelle Sipoon ja Pornaisten välistä kuntarajaa. Pornaisten kirkonkylä sijoittuu hankkeesta runsaan neljän kilometrin
etäisyydelle itään, Sipoon keskusta runsaan 10 kilometrin etäisyydelle etelään ja Järvenpään keskusta noin 10 kilometrin etäisyydelle länteen. Hanke sijoittuu yhdyskuntarakenteellisesti taajamarakenteen ulkopuolelle harvan maaseutuasutuksen alueelle. Hankkeesta kaakon ja etelän puolella
on löyhärakenteista kyläasutusta Tapiola-Brusas-Paippinen akselilla.
Hankevaihtoehdon 1 alue on nykyistä kiviaineisten ottoaluetta ja vaihtoehdon 2 pohjoisosa tulevaa
kiviainesten ottoaluetta. Hankkeen lähiympäristö on maa- ja metsätalouspainotteista aluetta. Kummankin vaihtoehdon mukaisen hankealueen rajauksen lounaan puolelta kulkee Fingrid Oyj:n Anttila - Nurmijärvi 400 kV voimajohto. Hankkeesta itään noin 1,1 kilometrin etäisyydelle sijoittuu
Murton kiviainesten ottoalue ja teollisuusyrityksiä.
Etäisyyttä lähimpään asuinrakennukseen kertyy kummankin hankevaihtoehdon mukaisesta rajauksesta runsaat 250 metriä. Asuinrakennus sijaitsee hankkeen itäpuolella Metsähovin tilalla. Muu
lähin vakituinen asutus sijoittuu kummastakin hankevaihtoehdosta vähintään 400 metrin etäisyydelle. Kuvassa 7-1 on osoitettu ns. Muraus-asetuksen (VNa 800/2010) 300 metrin louhinta- ja
murskaustoiminnon sijoittamista rajoittava säde suhteessa ympäröivään asutukseen. Asuin- tai
lomarakennuksia ei sijoitu säteen sisäpuolelle.
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Metsähovin maatilamatkailutila tarjoaa majoitus-, sauna- ja kokouspalveluita. Majoitusta tarjotaan
sekä päärakennuksessa että aittarakennuksessa. Hankealueen luoteispuolella toimii Palvelukoti
Rauha Oy, johon kertyy matkaa vaihtoehdon 1 mukaisesta rajauksesta vajaat 800 metriä ja vaihtoehdon 2 rajauksesta noin 600 metriä. Hankealueesta itään noin kilometrin etäisyydellä sijaistee
Pornaisten Portin yritysalue.
Alueen herkkyys muutokselle arvioidaan vähäiseksi johtuen hankealueen sijoittumisesta pääosin
nykyiselle kiviainesten ottoalueelle. Yksittäisiä asuin- ja lomarakennuksia sijoittuu hankkeen läheisyyteen.
Taulukko 7-1. Asuin- ja lomarakennusten, liike- tai julkisten rakennusten sekä teollisten rakennusten lukumäärät vaihtoehtojen ulkorajasta mitattuna (Maanmittauslaitoksen maastotietokanta 2017). Tiedot
asuin- ja lomarakennuksista 500 m etäisyydellä hankealueesta on tarkistettu Pornaisten ja Sipoon kunnista.
Tabell 7-1. Antal bostads- och fritidsbyggnader, affärsbyggnader och offentliga byggnader samt industribyggnader mätt från alternativens yttre gräns (Lantmäteriverkets terrängdatabas 2017). Uppgifterna
om bostads- och fritidsbyggnader inom 500 m avstånd från projektområdet har kontrollerats med Borgnäs
och Sibbo kommuner.

Etäisyys hankealueen rajasta
VE1
0-0,5 km
0,5-1 km
1-2 km
VE2
0-0,5 km
0,5-1 km
1-2 km

Vakituiset asuinrakennukset

Lomarakennukset

Liike- tai julkiset
rakennukset

Teolliset rakennukset

3
32
59

0
4
9

0
2
2

1
0
0

5
38
70

2
3
10

0
2
2

1
0
0
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Kuva 7-1. Hankkeen läheisyyteen sijoittuva asutus ja muuta maankäyttöä. Rakennustiedot Maanmittauslaitoksen maastotietokanta 2017 ja 500 m etäisyydeltä hankealueesta Pornaisten ja Sipoon kunta.
Figur 7-1. Bebyggelse och annan markanvändning i närheten av projektet. Uppgifterna om byggnader är
från Lantmäteriverkets terrängdatabas 2017 och inom 500 m från projektområdet från Borgnäs och Sibbo
kommuner.
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Kuva 7-2. YKR aineiston mukainen yhdyskuntarakenne vuonna 2016. Taajamalla (punaiset alueet) tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta, jossa on otettu huomioon asukasluvun lisäksi
rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys. Kylät on jaettu kahteen luokkaan eli 20‑39 asukkaan
pienkyliin (vihreä) ja yli 39 asukkaan kyliin (sininen). Harvaan maaseutuasutukseen kuuluvat ne alueet,
jotka eivät kuulu taajamiin, kyliin eivätkä pienkyliin, mutta joissa on vähintään yksi asuttu rakennus kilometrin säteellä.
Figur 7-2. Samhällsstruktur enligt YKR-materialet 2016. Med tätort (röda områden) avses tätt bebyggt
område med minst 200 invånare där man har beaktat inte bara invånarantalet utan också antalet byggnader, våningsyta och koncentrering. Byarna är indelade i två klasser: småbyar med 20–39 invånare (grönt)
och byar med mer än 39 invånare (blått). Till gles landsbygdsbebyggelse hör de områden som inte hör till
tätorter, byar eller småbyar men som har minst en bebodd byggnad inom en kilometers radie.

7.3.2

Elinkeinoelämä ja palvelut

Pornaisten kunta on keskisellä Uudellamaalla sijaitseva kunta, jonka asukasmäärä on runsaat
5 100. Työttömyysaste oli vuoden 2015 lopulla 21 %. Vuonna 2015 Pornaisissa oli runsaat tuhat
työpaikkaa. Hankealue sijoittuu Pornaisten elinkeinoelämän ja palveluiden kannalta keskeisten alueiden ulkopuolelle. Hankealueen läheisyyteen sijoittuvia yrityksiä on kuvattu luvussa 7.3.1.
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Kaavoitustilanne

Maakuntakaava
Hankealueella tai sen tuntumassa on voimassa Uudenmaan maakuntakaava (vahvistettu
8.11.2016), Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava (vahvistettu kesäkuussa 2010), Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaava (vahvistettu 30.10.2014) ja Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava (hyväksytty 24.5.2017).

Kuva 7-3. Ote Uudenmaan maakuntakaavojen epävirallisesta yhdistelmästä – 2017 (Uudenmaan maakuntakaava, Itä-Uudenmaan maakuntakaava, Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava, Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava, Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava [hyväksytty
24.5.2017]). Hankevaihtoehto 1 on lisätty otteeseen sinisellä katkoviivalla ja hankevaihtoehto 2 punaisella viivalla.
Figur 7-3. Utdrag ur en inofficiell sammanställning av Nylands landskapsplaner - 2017 (Nylands landskapsplan, Östra Nylands landskapsplan, Nylands 1:a etapplandskapsplan, Nylands 2:a etapplandskapsplan, Nylands 3:e etapplandskapsplan, Nylands 4:e etapplandskapsplan [godkänd 24.5.2017]). Projektalternativ 1 har lagts till i utdraget med blå streckad linje och projektalternativ 2 med röd linje.
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Taulukko 7-2. Maakuntakaavoissa hankealueelle ja sen lähiympäristöön osoitetut merkinnät.
Tabell 7-2. Beteckningar på projektområdet och dess näromgivning i landskapsplanerna.

Merkintä
400 kV voimajohto

Kuvaus

Määräys

Merkinnällä osoitetaan 400 kV:n voima-

Suunnittelumääräys

johdot.

Voimajohtojen ja tasavirtakaapelien linjauksia suunniteltaessa on huolehdittava

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momen-

siitä, että linjaus ei yksistään tai tarkastel-

tin nojalla rakentamisrajoitus.

tuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta linjauksella tai
sen

läheisyydessä

sijaitsevalla

Natura

2000- verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella
sellaisia haitallisia vaikutuksia, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on
sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000-verkostoon.

Seututie

Merkinnällä osoitetaan seututiet ja niihin

Suunnittelumääräys

liittyvät kadut. Merkintään liittyy MRL 33

Maakuntakaavakartalle merkitty tieyhteys

§ 1. momentin nojalla rakentamisrajoi-

voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnit-

tus

telussa esittää riittävin perustein teknisesti
tai toiminnallisesti alemmanluokkaisena.

Tiensuunnittelussa on otettava huomioon
seudulliset ulkoilu-, virkistys- ja viheryhteystarpeet, luonnonsuojelu, kulttuuriympäristö, maisema, pohja- ja pintavesien
suojelu sekä lajiston liikkuminen.

Tien, väylän tai liittymän suunnittelussa on
huolehdittava siitä, että se ei yksistään tai
tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden
ja suunnitelmien kanssa aiheuta liikenneväylään rajoittuvalla tai sen läheisyydessä
sijaitsevalla Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia melu- tai muita
häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät
alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus
sisällyttää Natura 2000 -verkostoon.
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Kuvaus

Määräys

Merkinnällä osoitetaan taajamatoiminto-

Suunnittelumääräys

jen alueiden, luonnonsuojelualueiden ja

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on

virkistysalueiden ulkopuoliset maakun-

turvattava ulkoilureittien toteuttamisedel-

nallisesti ja seudullisesti merkittävät ul-

lytykset maakunnallisesti ja seudullisesti

koilureitit. Merkintä on ohjeellinen ja lin-

toimivana reitistönä.

jaus osoittaa ensisijaisesti yhteystarpeen.

Yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa on
pyrittävä hyödyntämään olemassa olevan

Merkintään ei liity MRL 33 §:n 1. mo-

tiestön ja poluston käyttömahdollisuuksia.

mentin mukaista rakentamisrajoitusta.

Taajamissa ja virkistysalueilla ulkoilureitit
on johdettava alueiden sisäisille ulkoilun ja
kevyen liikenteen väylille.

Luonnonsuojelualue

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelu-

Suunnittelumääräys

lain nojalla suojeltuja tai suojeltaviksi

Suojelualueiksi osoitetuille alueille ei saa

tarkoitettuja alueita. Niitä ovat kansallis-

suunnitella toimenpiteitä, jotka vaaranta-

puistot, luonnonpuistot ja muut luonnon-

vat tai heikentävät niitä luonto- ja ympä-

suojelualueet. Suojelualueiksi on osoi-

ristöarvoja, joiden perusteella alueesta on

tettu myös suojeluohjelmien alueita sekä

muodostettu luonnonsuojelualue tai tavoit-

Natura 2000 - ohjelman alueita siltä osin

teena on perustaa siitä sellainen. Alueen

kuin päätösten yhteydessä on toteutta-

yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on

miskeinoksi esitetty luonnonsuojelulaki.

osoitettava maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus.

Viranomainen voi myös tehdä hallinnassaan olevaa aluetta koskevan muun kuin
luonnonsuojelulakiin perustuvan suojelun turvaavan päätöksen.

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin nojalla rakentamisrajoitus.
Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätöksien mukaiset sekä
valtioneuvoston tekemän ohjelman täy-

Natura
2000
–
verkostoon kuuluva tai
ehdotettu alue

dennysehdotuksen

mukaiset

Natura

2000 -ohjelman alueet. Maa- ja vesialueet osoitetaan rasterimerkinnällä ja jokikohteet viivamerkinnällä.

Luonnonsuojelulain perusteella alueelle
tai sen läheisyyteen ei saa suunnitella
toimenpiteitä, jotka merkittävästi heikentävät niitä lintudirektiivin tai luontodirektiivin mukaisia luonnonarvoja, joiden perusteella alue on otettu ohjelmaan.
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Kuvaus

Määräys

Merkinnällä osoitetaan merkittävät taa-

Suunnittelumääräys

jamatoimintojen alueiden ulkopuoliset

Alue varataan ensisijaisesti työpaikkara-

työpaikka-alueet.

kentamiseen.

Yksityiskohtaisemmassa

suunnittelussa alueelle ei tule osoittaa
merkittävää määrää uutta asumista. Uusi
rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä tavalla, joka
turvaa ympäristö- ja luonto-arvot sekä ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset
ja maisemalliset ominaispiirteet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota hulevesien hallintaan ja
varauduttava sään ääri-ilmiöihin.

Merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksikköjen koon alarajat ovat seuraavat:

•

Sellaisen vähittäiskaupan, joka kaupan laatu huomioon ottaen voi sijoittua perustelluista syistä myös keskusta-alueiden

ulkopuolelle,

kuten

auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha –
ja maatalouskauppa, koon alaraja on
Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja
Kauniaisissa 30 000 k-m², Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Kirkkonummella, Lohjalla, Mäntsälässä,
Nurmijärvellä, Porvoossa, Raaseporissa, Sipoossa, Tuusulassa ja Vihdissä 10 000 k-m² ja Askolassa, Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Loviisassa, Pornaisissa ja Siuntiossa 5000
k-m² ja Lapinjärvellä, Myrskylässä ja
Pukkilassa 2000 k-m², ellei selvitysten perusteella erityisesti muuta osoiteta.

Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan aluetta, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön.

Maakuntakaavassa hankealue sijoittuu valkoiselle alueelle. Valkoisilla alueilla tarkoitetaan maakuntakaavan alueita, joille ei ole osoitettu erityistä käyttötarkoitusta. Valkoisille alueille voi sijoittua
paikallisesti merkittävää maankäyttöä, ja niiden suunnittelusta päättää kunta.
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Helsingin seudun valkoisia alueita koskeva suunnittelumääräys:
Alue, jolle maakuntakaavakartalla ei ole osoitettu erityistä käyttötarkoitusta, on tarkoitettu ensisijaisesti maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien sivuelinkeinojen käyttöön. Alueelle suuntautuvaa
asuin- ja työpaikkarakentamista on ohjattava taajamatoimintojen alueille ja kyliin. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa muutakin vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on selvitettävä ja otettava huomioon maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet, sekä maa- ja metsätaloudellisesti, ekologisesti tai virkistyskäytön
kannalta merkittävät pelto-, metsä ja muut luontoalueet ja vältettävä niiden tarpeetonta pirstomista.
Uudellamaalla on vireillä uusi kokonaismaakuntakaava, Uusimaa-kaava 2050. Uusimaa-kaava
koostuu kolmen seudun vaihekaavoista, joilla vastataan seutujen erilaisiin tarpeisiin. Kaavat laaditaan Helsingin seudulle, Itä-Uudellemaalle ja Länsi-Uudellemaalle. Kaikki maankäytön keskeiset
teemat yhteen kokoava kaava valmistellaan vuosina 2016-2019. Uusimaa Kaavan kaavaluonnos
on ollut nähtävillä 8.10.-9.11.2018. Kaavaluonnoksessa hankealueelle ei ole osoitettu kaavamerkintöjä ja hankealueen läheisyyteen ei ole osoitettu voimassa olevista maakuntakaavoista poikkeavia kaavamerkintöjä.

Kuva 7-4. Ote Uusimaa kaavan kaavaluonnoksesta. Hankevaihtoehto 1 on lisätty otteeseen sinisellä katkoviivalla ja hankevaihtoehto 2 punaisella viivalla.
Figur 7-3. Utdrag ur utkastet till Nylandsplanen. Projektalternativ 1 har lagts till i utdraget med blå
streckad linje och projektalternativ 2 med röd linje.
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Yleiskaava
Hankealueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Hankealue rajautuu kummassakin vaihtoehdossa eteläosastaan Kirkonkylän osayleiskaavaan (kv. 31.8.2009).
Kaavassa hankealueet rajautuvat Maa- ja metsätalousvaltaiseen alueeseen (M). Läheisyyteen sijoittuvat myös maatalousalue (MT) ja 400 kV voimalinja (Z). Hankealueista lähimmillään vajaan
800 metrin etäisyydelle itään sijoittuu teollisuusalueiksi ja maa-ainesten ottoon osoitettuja alueita
(T, TY, EO/TY).

Kuva 7-5. Ote Kirkonkylän osayleiskaavasta. Hankevaihtoehto 1 on lisätty otteeseen sinisellä katkoviivalla
ja hankevaihtoehto 2 punaisella viivalla.
Figur 7-4. Utdrag ur kyrkbyns delgeneralplan. Projektalternativ 1 har lagts till i utdraget med blå streckad
linje och projektalternativ 2 med röd linje.

Sipoon puolella lähimmillään noin 150 metrin etäisyydellä kummankin hankevaihtoehdon rajauksesta on voimassa Sipoon yleiskaava 2025. Sipoon yleiskaava 2025 on kuulutettu lainvoimaiseksi
25.1.2012.
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Kaavassa hankevaihtoehdoista lähimmillään noin 150 metrin etäisyydelle sijoittuu Laajat yhtenäiset alueet/Metsätalousvaltainen alue, joka on laaja, yhtenäinen ja ekologisen verkoston kannalta
merkittävä (MLY). Läheisyyteen sijoittuu myös haja-asutusalue (MTH) ja noin kilometrin etäisyydelle sijoittuvat muun muassa maisemallisesti arvokas alue (ma), Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue (nat), luonnonsuojelualue (SL) ja arvokas geologinen muodostuma.

Kuva 7-6. Ote Sipoon yleiskaavasta 2025. Hankevaihtoehto 1 on lisätty otteeseen sinisellä katkoviivalla ja
hankevaihtoehto 2 punaisella viivalla.
Figur 7-5. Utdrag ur Sibbo generalplan 2025. Projektalternativ 1 har lagts till i utdraget med blå streckad
linje och projektalternativ 2 med röd linje.

Pornaisten kunnan kaavoitusohjelman (2016-2020) mukaan kunnassa ei ole tällä hetkellä tarvetta
uusiin yleiskaavoihin (kaupunginhallitus 15.2.2016).
Sipoossa on vireillä Pohjois-Paippisten osayleiskaava, jonka tavoitteena on ohjata alueen maankäyttöä sekä tutkia ja soveltaa uutta menetelmää määritellä rakennusoikeuden mitoitus. Kaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty 8.2.2016 ja kaavaluonnos on ollut nähtävillä
30.1.-28.2.2017. Sipoon kunnan tavoitteena on saada kaavaehdotus nähtäville syksyllä 2018. Alueella on voimassa MRL:n 38 §:n mukainen rakennuskielto ja 128 §:ssä tarkoitettu toimenpiderajoitus 2.2.2021 saakka.
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Kaavaluonnoksessa hankevaihtoehdoista lähimmillään noin 150 metrin etäisyydelle sijoittuu maaja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Noin kilometrin etäisyydelle sijoittuvat
voimassa olevassa kaavassakin osoitetut Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue tai kohde (nat),
luonnonsuojelualue (SL) ja arvokas geologinen muodostuma (geo).

Kuva 7-7. Ote Sipoon Pohjois-Paippisten osayleiskaavaluonnoksesta. Hankevaihtoehto 1 on lisätty otteeseen sinisellä katkoviivalla ja hankevaihtoehto 2 punaisella viivalla.
Figur 7-6. Utdrag ur utkastet till delgeneralplan för Norra Paipis i Sibbo. Projektalternativ 1 har lagts till i
utdraget med blå streckad linje och projektalternativ 2 med röd linje.

Lähimmillään noin kahden kilometrin etäisyydellä etelässä Sipoossa on vireillä Linnanpellon EOalueen osayleiskaava. Kaavalla tutkitaan alueen soveltuvuus kiviainesten ottoon.
Asemakaava
Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Lähimmillään vajaan 800 metrin etäisyydellä kummankin vaihtoehdon rajauksesta on voimassa Pornaisten
Portin asemakaava (kv. 10.12.2007). Asemakaavassa hankealuetta lähimmälle osalle on osoitettu
toimitilarakennusten korttelialueita (KTY, KTY-1).

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

58

Kuva 7-8. Ote Pornaisten Portin asemakaavasta. Hankevaihtoehto 1 on lisätty otteeseen sinisellä katkoviivalla ja hankevaihtoehto 2 punaisella viivalla.
Figur 7-7. Utdrag ur detaljplanen för området Pornaisten Portti. Projektalternativ 1 har lagts till i utdraget
med blå streckad linje och projektalternativ 2 med röd linje.

Pornaisten Portin alueelle on vireillä Uurastajantien asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen
tavoitteena on muuttaa toimitilarakennusten korttelialue teollisuusalueeksi (T/kem). AT-Tuote Oy
suunnittelee alueelle aerosolitehtaan rakentamista. Kaavatyön aikana alueelle laaditaan ympäristövaikutusten arviointi sekä ympäristölupahakemus. Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 31.5.29.6.2018 ja YVA-ohjelma 29.5.-29.6.2018. Etäisyyttä asemakaava-alueesta kummankin hankevaihtoehdon rajaukseen kertyy matkaa runsas kilometri.
Pornaisten kunnan kaavoitusohjelman (2016-2020) mukaan hankkeen läheisyyteen ei ole vireillä
uusia asemakaavoja. Hevonselän Pornaisten Portin yritysalueelle suunnitellaan laajennusta. Asemakaavalaajennus ajoittuu kaavoitusohjelman mukaan aikavälille 2017-2018.
Sipoon kunnan puolella hankkeen läheisyydessä ei ole asemakaavoja ja kaavoituskatsauksen
(2017) mukaan hankealueen läheisyyteen ei ole vireillä asemakaavahankkeita.
Alueen herkkyys arvioidaan kaavoituksen osalta vähäiseksi. Alueelle ei ole osoitettu maakuntakaavassa aluevarauksia ja alue on yleis- ja asemakaavoittamatonta. Hankealueen läheisyyteen ei ole
osoitettu herkkää maankäyttöä tai muita hanketta rajoittavia aluevarauksia.
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Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön

7.4.1

Vaihtoehto 0
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Vaihtoehdossa 0 hanketta ei toteuteta. Kiviainekset otetaan alueella loppuun voimassa olevien
lupien mukaisesti ja alueen maisemointi tapahtuu lupien mukaisesti. Vaihtoehdon 0 vaikutukset
maankäyttöön ovat nykyisen kaltaiset.
7.4.2

Vaihtoehto 1

Hankevaihtoehdon suhde maankäyttöön
Hankkeen toteuttamisesta ei juuri aiheudu alue- tai yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia muutoksia hankkeen sijoittuessa jo nykyiselle kiviainesten ottoalueelle. Valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja alueellisiin suunnitelmiin kohdistuvia vaikutuksia on listattu ja käsitelty luvussa 0.
Hanke ei sijoitu taajama-alueille tai niiden välittömään läheisyyteen eikä hajauta yhdyskuntarakennetta. Hankealue on pääosin nykyisellään kiviainesten ottoaluetta ja osin metsätalouskäytössä.
Hankealueen maankäytössä ei tapahdu suuria muutoksia verrattuna nykyiseen. Nykyisen louhintatoiminnan päätyttyä alueelle läjitetään ylijäämämaita.
Hankkeen lähiympäristö on metsä- ja maatalouspainotteista haja-asutusta. Nykyinen louhintatoiminta aiheuttaa nykyisellään alueelle jonkin verran melua. Hankkeen kielteiset vaikutukset kohdistuvat pääosin hankealueen ulkopuolisille alueille. Hankkeen toimintojen luonne on nykyisen hankealuetta ympäröivän maankäytön, kuten virkistyskäytön ja lähiasutuksen, kannalta kielteistä ja
pitkäkestoista. Hanke ei estä lähialueiden nykyistä maankäyttöä. Fingrid Oyj on antanut hanketta
koskevan risteämälausunnon, jossa on esitetty 400 kV johdon Anttila – Nurmijärvi asettamat reunaehdot hankkeen toteuttamiselle. Lausunnossa ei ole nostettu esiin sellaisia johtoaluetta koskevia
rajoituksia tai varotoimenpiteitä, jotka edellyttäisivät hankkeen muuttamista suunnitellusta.
Lähialueen asutusta ja satunnaista virkistyskäyttöä voi häiritä hankkeen toiminnan aikana esimerkiksi mahdollinen pölyäminen, melu ja rajatulla alueella maiseman muuttuminen, joita on arvioitu
kunkin vaikutusarvioinnin yhteydessä. Maiseman muutos tulee olemaan pysyvä. Alueen herkkyys
muutokselle arvioidaan vähäiseksi, koska hanke sijaitsee pääosiltaan nykyisellä kiviainesten ottoalueella.
Maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten arvioidaan olevan hankevaihtoehdossa 1 kokonaisuudessaan suuruudeltaan pieniä kielteisiä. Hanke muuttaa osin hankealueen maankäyttömuodon läjitystoiminnan myötä, mutta hankealueella ei sijaitse asutusta. Hankkeen lähialueella hanke ei muuta
maankäyttöä, mutta aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia. Kielteiset vaikutukset aiheutuvat ennen kaikkea meluvaikutuksista ja vähäisemmässä määrin pölyvaikutuksista. Meluvaikutusten arvioinnissa
toteutetun melumallinnuksen mukaan muutamaan hankealueen eteläpuoliseen loma-asuntoon ja
Metsähoviin kohdistuvien meluvaikutusten vuoksi hankealueella tulisi toteuttaa meluntorjuntaa.
Vaikutuksen suuruuden ja vastaanottavan kohteen vaikutusherkkyyden perusteella saadaan vaikutuksen merkittävyys. Vaihtoehdon 1 vaikutukset maankäyttöön ovat merkittävyydeltään vähäisiä kielteisiä.
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Hankevaihtoehdon suhde kaavoitukseen
Hankealueelle ei ole osoitettu voimassa olevissa tai vireillä olevassa maakuntakaavassa aluevarauksia ja alue on yleis- ja asemakaavoittamatonta. Hanke sijoittuu Uudenmaan maakuntakaavan
ja Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan valkoiselle alueelle, jolle voi sijoittua paikallisesti merkittävää maankäyttöä. Alueen suunnittelusta päättää kunta. Kaavoitukseen kohdistuvien vaikutusten
arvioidaan olevan vaihtoehdossa 1 pieniä kielteisiä. Aluetta ei ole kaavoitettu louhinta- ja maankaatopaikkatoimintaan. Maankaatopaikkahankkeen toteuttaminen ei Pornaisten kunnalta saadun
tiedon mukaan edellytä alueen kaavoittamista. Hankealueen läheisyyteen ei ole osoitettu voimassa- tai vireillä olevissa kaavoissa herkkää maankäyttöä tai muita hanketta rajoittavia aluevarauksia.
Vaihtoehdon 1 vaikutukset kaavoitukseen ovat merkittävyydeltään vähäisiä kielteisiä.
7.4.3

Vaihtoehto 2

Vaihtoehdon suhde maankäyttöön
Vaihtoehdossa 2 maankäyttöön kohdistuvat vaikutukset ovat vaihtoehdon 1 kaltaisia ja kokonaisuudessaan suuruudeltaan pieniä kielteisiä. Vaihtoehdossa 2 vaihtoehdon 1 toimintojen lisäksi
Hongankallion alue louhitaan ja alueelle läjitetään ylijäämämaita. Hongankallion louhinta ja myöhempi läjitystoiminta muuttavat Hongankallion entisen maankäyttömuodon, metsätalouskäytön.
Toiminnan laajentuminen Hongankallion alueelle tukeutuu vahvasti nykyiseen hankevaihtoehdon
1 alueella tapahtuvaan toimintaan ja on jatkumoa nykyisestä alueen toiminnasta. Vaihtoehdossa
2 kielteiset vaikutukset, lähinnä melu- ja pölyvaikutukset, laajenevat hieman pohjoisen suuntaan
verrattuna vaihtoehtoon 1.
Vaihtoehdon 2 vaikutukset maankäyttöön ovat merkittävyydeltään vähäisiä kielteisiä.
Vaihtoehdon suhde kaavoitukseen
Kaavoitukseen kohdistuvien vaikutusten arvioidaan olevan vaihtoehdossa 2 vaihtoehdon 1 kaltaisia
ja suuruudeltaan pieniä kielteisiä. Vaihtoehdon 2 alue on laajempi kuin vaihtoehdon 1 ja tätä kautta
tulevaisuudessa seudulle kaavoja laadittaessa hanke varaa suuremman alueen, jossa hankkeen
toiminta tulee huomioida uusia aluevarauksia osoitettaessa. Hankealueen läheisyyteen ei ole kuitenkaan osoitettu voimassa- tai vireillä olevissa kaavoissa herkkää maankäyttöä tai muita hanketta
rajoittavia aluevarauksia.
Vaihtoehdon 2 vaikutukset kaavoitukseen ovat merkittävyydeltään vähäisiä kielteisiä.
7.5

Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Ympäristölupaviranomainen tarkistaa lupaa myöntäessään, että toiminta, jolle lupaa haetaan, täyttää ympäristöluvan myöntämisen edellytykset.

7.6

Epävarmuudet ja seurantatarve
Hankealueella ja sen läheisyydessä voimassa olevien kaavojen kaavalliseen tarkastelun ei liity epävarmuustekijöitä.
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8.

MAISEMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ

8.1

Vaikutusten muodostuminen
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön aiheutuvat hankealueella tapahtuvasta kiviaineksen otosta ja ylijäämämaiden vastaanotosta.
Hankealueelle suunniteltu ylijäämämaiden vastaanotosta syntyvä läjitysalue voi näkyä paikoin lähiympäristön maisemassa. Hankealueen louhiminen ja muut hankkeeseen suunnitellut toiminnot
eivät ole kauas näkyviä muotoja, vaan ne vaikuttavat pääosin hankealueen sisäiseen maisemaan
ja mahdollisesti välittömään lähiympäristöön.

8.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Maiseman rakenteeseen, luonteeseen ja laatuun kohdistuvien vaikutusten arvioinnin lähtötietoina
käytettiin mm. hankkeen suunnitelmia, ilmakuvia, karttoja ja maisemaan sekä kulttuuriympäristöön liittyviä inventointitietoja.
Valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteet on lueteltu Ympäristöministeriön ja Museoviraston verkkosivuiltakin löydettävissä olevissa
kohdeluetteloissa (www.ymparisto.fi, www.rky.fi). Maakunnallisesti arvokkaat maiseman ja kulttuuriympäristön alueet ilmenevät Uudenmaan maakuntakaavoista ja niiden taustaselvityksistä. Sipoon kunnan paikallisesti arvokkaita alueita ja kohteita on arvotettu Sipoon kulttuuriympäristö- ja
rakennusperintöselvityksessä.
Vaikutukset maisemaan ja maisemakuvaan arvioitiin asiantuntija-arviona. Kalliokiviainesten oton,
ylijäämämaiden vastaanoton ja käsittelyn sekä muiden alueelle suunniteltujen toimintojen maisemavaikutuksia ja merkittävyyttä tarkasteltiin näkökulmista, miten ja kuinka paljon hanke muuttaa
alueiden nykyistä luonnetta ja missä vaikutukset kohdistuvat maiseman, kulttuuriympäristön ja
alueen käytön kannalta erityisen herkille alueille.

8.3

Nykytila

8.3.1

Maiseman yleiskuvaus

Valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa hankealue kuuluu eteläiseen rantamaahan ja tarkemmin eteläiseen viljelyseutuun (Ympäristöministeriö 1993). Eteläinen viljelyseutu on maastonmuodoiltaan vaihtelevaa. Maisemaseudulla savialueet ovat pääosin viljelykäytössä. Itä-Uudenmaan
alueelle on tehty valtakunnallista maisemamaakuntajakoa tarkentava maisematyyppijako (Itä-Uudenmaan liitto 2007a). Maisematyyppijaossa hankealue sijoittuu Sipoonjokilaakson ja Mustijokilaakson maisematyyppien rajalle. Melko kapea Sipoonjokilaakso peltovyöhykkeineen mutkittelee
kallioisessa maastossa hankealueen länsipuolella. Viljelysten reunustama Mustijokilaakso mutkittelee moreeni- ja kallioselänteiden välissä hankealueen itäpuolella. Sipoonjokilaakson maisematyypin pohjoisosa, jolle myös hankealue sijoittuu, kuuluu ylänkövyöhykkeeseen, joka on kuulunut
Litorinamerivaiheessa sisämaahan.
Hankealue sijoittuu hankealueen länsipuoliselta kapealta Kroopinojan laaksolta nousevalle kumpuilevalle ja kallioiselle selännealueelle. Välittömästi vaihtoehdon 2 mukaisen hankealueen itäpuolelle
jää Hongankallion huippu, joka kohoaa 87,5 metriä meren pinnan yläpuolelle (mpy). Hankealueen
länsipuolisen Kirkkokallion huippu kohoaa 80 metriä mpy. Hankealueen välitön lähiympäristö on
pääosin sulkeutunutta metsäaluetta. Näkymiä avartavat muutamat aukkohakkuut. Alueen nykyinen ottotoiminta on nähtävissä ainoastaan paikoin hankealueen länsirajalta Ukonojantieltä (Kuva
8-1) ja hankealueen itäpuolelta Metsähovin peltoalueelta (Kuva 8-2 ja Kuva 8-3). Avoimimpia näkymiä hankkeen ympäristössä avautuu hankkeen koillispuolisilta (Kuva 8-4) ja eteläpuolisilta peltoalueilta (Kuva 8-5). Fingridin 400 kV voimajohto on alueella liikuttaessa maisemassa näkyvä
elementti.
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Alueen herkkyys maiseman muutoksille arvioidaan vähäiseksi.

Kuva 8-1. Hankealueen eteläosan nykytilamaisemaa Ukonojantieltä kuvattuna.
Figur 8-1. Det nuvarande landskapet i södra delen av projektområdet sett från vägen Ukonojantie.

Kuva 8-2. Nykytilamaisemaa Metsähovin tilalta luoteen suuntaan kuvattuna. Taustalla näkyy nykyistä kalliokiviainesten ottoaluetta.
Figur 8-2. Det nuvarande landskapet sett från gården Metsähovi mot nordväst. I bakgrunden syns det
nuvarande området för stentäkt ur berg.
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Kuva 8-3. Nykytilamaisemaa Metsähovin tilan pihalta luoteen suuntaan kuvattuna.
Figur 8-3. Det nuvarande landskapet sett från Metsähovis gårdsplan mot nordväst.

Kuva 8-4. Nykytilamaisemaa hankealueen koillispuolisella peltoalueella lounaan suuntaan kuvattuna.
Figur 8-4. Det nuvarande landskapet sett från åkerområdet nordost om projektområdet mot sydväst.
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Kuva 8-5. Nykytilamaisemaa hankealueen eteläpuoliselta peltoalueella pohjoisen ja koillisen suuntaan kuvattuna.
Figur 8-5. Det nuvarande landskapet sett från åkerområdet söder om projektområdet mot norr och nordost.
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Kuva 8-6. Alueen maisemarakennetta ja maisemakuvaa.
Figur 8-6. Områdets landskapsstruktur och landskapsbild.
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Arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt

Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita
maisema-alueita tai rakennettuja kulttuuriympäristöjä (Kuva 8-7). Uudenmaan kulttuuriympäristöistä on tehty uusin selvitys vuonna 2016 (Uudenmaan liitto 2016) ja aluerajaukset on esitetty
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa aluemerkinnällä Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Lähin maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, Mustijokilaakson kulttuurimaisema,
sijoittuu hankkeesta yli kahden kilometrin etäisyydelle itään.
Sipoon kunnassa on tehty yleiskaavan tarpeisiin koko kunnan alueella kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvitys (Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy ja Ympäristötoimisto Oy
2006). Inventoinnissa on määritelty ja rajattu alueet ja kohteet, jotka edustavat inventointialueella
selkeimmin sellaisia suomalaisia ja sipoolaisia kulttuuriympäristön sekä rakennusperinnön arvoja
ja joiden säilyminen olisi turvattava. Alueet ja kohteet on arvotettu luokkiin 1–3/3. Näistä luokkaan
1 ja 1–2 kuuluvat ovat arvokkaimpia kohteita (mahdollisesti maakunnallisia tai valtakunnallisia
arvoja) ja luokkaan 2 kuuluvilla on paikallinen merkitys. Luokan 3 kohteita ei ole arvotettu tai
osoitettu kartalla.
Hankealuetta lähimmät Sipoon arvokkaat kulttuuriympäristöt sijoittuvat noin 2,5 ja kolmen kilometrin etäisyyksille länteen ja etelään. Hankealueesta etelään ja länteen sijoittuu yksittäisiä luokkiin 1 ja 2 arvotettuja rakennuskulttuurikohteita. Lähimpään kohteeseen kertyy matkaa runsaat
1,1 kilometriä.
Alueen herkkyys kulttuuriympäristön muutoksille arvioidaan vähäiseksi.
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Kuva 8-7. Hankealueen ympäristössä sijaitsevat arvokkaat maisema-alueet, kulttuuriympäristöt ja muinaisjäännökset.
Figur 8-7. Värdefulla landskapsområden, kulturmiljöer och fornlämningar i projektområdets omgivning.

8.3.3

Muinaisjäännökset

Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole tunnettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Lähimmät tunnetut muinaisjäännökset ovat noin 1,7 kilometrin etäisyydellä lännessä oleva kiinteä muinaisjäännös Lilla Kummelberget (1000008145) ja muu kulttuuriperintökohde Kummelbergen
(1000008146).
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8.4

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön

8.4.1

Vaihtoehto 0
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Vaihtoehdossa 0 hanketta ei toteuteta. Kiviainekset otetaan alueella loppuun lupien mukaisesti ja
alueen maisemointi tapahtuu lupien mukaisesti. Vaihtoehdon 0 maisemavaikutukset ovat nähtävissä alueella jo nykyisellään, koska nykyisten lupien mukainen kiviainesten otto on jo loppuvaiheessa.
8.4.2

Vaihtoehto 1

Vaihtoehdon 1 mukaisella hankealueella tapahtuva louhintatoiminta ja muut alueelle suunnitellut
toiminnot eivät näy hankealueelta kauas lähiympäristön metsäisyyden vuoksi. Ylijäämämaiden
läjitys on toiminnoista näkyvin, mutta läjityksenkin vaikutukset kohdentuvat pääosin hankealueen sisäiseen maisemaan. Läjitysalue on nähtävissä hankealueen itäpuolelta Metsähovin tilalta ja
tilan läheisiltä pelloilta sekä Ukonojantieltä hankealueen länsirajalta. Metsähovin tilalta katsottaessa läjitysalue tuo maiseman taustalle uuden elementin louhitun alueen tilalle. Rakentamisvaiheessa toiminta-alueen itälaitaan toteutetaan meluvalli, joka peittää hankealueella tapahtuvien
toimintojen näkymistä tilan suunnalta.
Läjitystoiminnan päättymisen jälkeen läjitysalue maisemoidaan. Läjitysalue voidaan metsittää,
jolloin läjitysalueen muotojen erottuvuus lievenee ja läjitysalue sulautuu osaksi ympärillä olevaa
metsäaluetta. NCC:llä on myös käytössään KIELO-konsepti, jota on mahdollista soveltaa hankkeeseen toiminnan päätyttyä. Maisemoinnilla edistetään aiemmin louhitun alueen monimuotoisuutta ja parannetaan alueen soveltuvuutta muun muassa virkistyskäyttöön.
Hanke aiheuttaa maisemavaikutuksia, mutta kokonaisuudessaan maisemavaikutusten suuruutta
voidaan pitää vaihtoehdossa 1 pienenä kielteisenä vaikutusten kohdentuessa hankealueelle ja sen
välittömään läheisyyteen.
Vaihtoehdolla 1 ei ole maisemakuvaa heikentävää vaikutusta arvokkaille maisema-alueille tai kulttuuriympäristöille. Lähimmät arvoalueet ja kohteet sijaitsevat kaukana ja näkyvyyttä arvoalueille
ja kohteille ei ole. Muinaisjäännöksiä ei sijoitu hankealueelle tai sen läheisyyteen.
Vaihtoehdon 1 vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön ovat merkittävyydeltään vähäisiä.
8.4.3

Vaihtoehto 2

Vaihtoehdon 2 mukaisella hankealueella tapahtuvan louhintatoiminnan ja muiden alueelle suunniteltujen toimintojen vaikutukset ovat vastaavanlaiset, suuruudeltaan pienet kielteiset, kuin vaihtoehdossa 1. Hongankallion huippu jää vaihtoehdossa 2 louhinta- ja läjitystoiminnan ulkopuolelle,
jolloin Hongankallion metsäinen huippu toimii näköesteenä pohjoisen ja idän suuntaan. Huipun
jättäminen louhintatoimintojen ulkopuolelle estää hankealueen koillispuolisen peltoalueen pitkän
koillis-lounais-suuntaisen näkymälinjan päätteenä toimivan metsäisen selänteen muuttumisen.
Vaihtoehdolla 2 ei ole vaihtoehdon 1 tapaan maisemakuvaa heikentävää vaikutusta arvokkaille
maisema-alueille, kulttuuriympäristöille tai arvokohteille. Muinaisjäännöksiä ei sijoitu hankealueelle tai sen läheisyyteen.
Vaihtoehdon 2 vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön ovat merkittävyydeltään vähäisiä.
8.5

Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Metsähovin tilalle kohdistuvia maisemavaikutuksia voidaan ehkäistä ja lieventää jättämällä puustoista suojavyöhykettä toiminta-alueen ja myöhemmin läjitysalueen ja Metsähovin peltoalueen välille. Läjitysalueen maisemointi ja metsittäminen vähentävät läjitysalueen erottuvuutta Metsähovin
tilan taustamaisemassa.
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Epävarmuudet ja seurantatarve
Kaikki hankealueen lähiympäristössä suoritettavat toimenpiteet (mm. rakentaminen, metsätaloustoimet) vaikuttavat osaltaan alueen yleiseen maisemakuvaan ja ihmisten kokemuksiin alueen luonteesta.
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9.

LIIKENNE

9.1

Vaikutusten muodostuminen
Hankealueen liikenne syntyy alueella louhitun kiviaineksen kuljetuksista sekä maankaatopaikalle
saapuvista kuljetuksista. Lisäksi liikennettä aiheutuu työkoneiden siirrosta ja työmatkaliikenteestä.
Kuljetukset hankealueelle suuntautuvat Järvenpään suunnalta Linsvedintien kautta. Maankaatopaikalle suuntautuvia kuljetuksia tulee olemaan keskimäärin noin 130 ja maksimissaan noin 250
täysperävaunuyhdistelmää päivässä.
Kuljetusten maksimimäärä on arvioitu olettaen, että kuljetukset kulkevat toiseen suuntaan tyhjänä. Käytännössä esimerkiksi ylijäämämaiden kuljetukseen sekä myytävien kiviainesten kuljetukseen käytettävä kuljetuskalusto on tarkoitus saada maksimikäyttöön. Tällöin ylijäämämaita tuovat
kuorma-autot vievät jalostettua kiviainesta tai muita alueella valmistettuja tuotteita kuten murskeita maanrakennus- tai hyötykäyttökohteisiin, mikä vähentää kuljetusten määrää. Ajallisesti liikenne on suurimmillaan siinä vaiheessa, kun toiminnassa ovat sekä maankaatopaikka, jätteidenkäsittely että louhinta Hongankallion alueella. Hongankallion louhinnan valmistuttua liikennemäärä
pienenee kyseisen alueen murskeiden kuljetuksen loputtua.

9.2

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Hankealueen liikennemäärät on arvioitu nykyisten ja tulevien kapasiteettien perusteella. Kuljetusten määrät perustuvat NCC:n laatimiin arvioihin louhinta- ja murskausmääristä sekä maankaatopaikalle vastaanotettavista massamääristä. Yleisen liikenteen määrät on saatu Liikenneviraston
liikennemäärätiedoista.
Arvioinnissa on selvitetty hankkeen aiheuttamat liikennemäärät, liikenteen rakenne sekä kohdistuminen eri tieosuuksille. Lisääntyvän liikenteen vaikutuksia on arvioitu suhteessa tieverkon nykyiseen liikenteeseen. Merkittävyys arvioidaan suhteuttamalla liikennemäärän muutos nykyiseen
liikennemäärään. Arvioinnissa on huomioitu tiejärjestelyjen sekä liikennemäärämuutoksen perusteella vaikutukset alueen liikenneturvallisuuteen sekä liikenteen sujuvuuteen. Arviointiselostukseen on koottu tiedot hankealueen vaikutuspiirissä olevien teiden liikenteen rakenteesta ja liikennemääristä. Vaikutukset on arvioitu hankealueelta aina Vanhalle Lahdentielle asti.

9.3

Nykytila
Hankealueelle kuljetaan Linsvedintien (146) ja Ukonojantien kautta. Kuljetukset hankealueelle
suuntautuvat Järvenpään suunnalta lännestä. Linsvedintie on hyväkuntoinen asfaltoitu tie ja Ukonojantie on sorapäällysteinen. Teiden kautta on järjestetty nykyisen kiviainestoiminnan kuljetukset.
Tiet on suunniteltu raskaan liikenteen tarpeisiin. Linsvedintien liikennemäärät hankealueen kohdalla ovat olleet vuonna 2016 keskimäärin 3027 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta 134 on ollut raskaan liikenteen kuljetuksia (Kuva 9-1). Nykyisin hankealueen kuljetuksia on keskimäärin 16 ja
enintään 31 vuorokaudessa.
Maantiellä 146 (Linsvedintie-Rajakulmantie-Sipoontie) on vuosina 2013-2017 tapahtunut 8 loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta välillä Vanha Lahdentie-Ukonojantie. Näistä yksi on polkupyöräonnettomuus ja yksi mopedionnettomuus. Yksittäisonnettomuuksia (suistumisia) on kaksi
ja ohitusonnettomuuksia yksi. Loput loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet ovat Vanhan
Lahdentien liittymässä tapahtuneita risteämis- tai kääntymisonnettomuuksia. Näiden lisäksi alueella on tapahtunut 13 omaisuusvahinkoon johtanutta onnettomuutta, josta 4 on peuraonnettomuuksia, 1 suistumisonnettomuus ja 8 Vanhan Lahdentien liittymässä tapahtunutta risteämisonnettomuutta.
Ukonojantien ja Linsvedintien risteyskohdassa on hyvät näkemät sekä idän että lännen suuntaan
Linsvedintietä. Hankevaihtoehdossa 2 loppuvaiheessa tieyhteys hankealueen pohjoisosaan järjestetään Ukonojantiestä erkanevan ja perusparannettavan tien kautta.
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Kuva 9-1. Hankealueen ympäristön tiestö ja liikennemäärät (Liikennevirasto 2018).
Figur 9-1. Vägar och trafikmängder i projektområdets omgivning (Trafikverket 2018).

Linsvedintiellä on yleisrajoitus 80 km/h. Vaikutusalueella Pohjois-Paippisen ja Vanhan Lahdentien
läheisyydessä nopeusrajoitus on alennettu 60 km/h. Jalankulku- ja pyöräilyväyliä on vain Kaskelantien liittymästä länteen sijoittuvalla tieosuudella.
Vaikutuskohteen herkkyystaso vaikutuksille määräytyy liikenneverkon ominaisuuksien ja ympäröivän maankäytön mukaan. Herkkyystasoon vaikuttavat esimerkiksi teollisuuden, liikenteen ja asutuksen määrä kyseisellä alueella. Myös alueen ja asutuksen luonne, kuten loma-asutus tai koulujen
läheisyys, vaikuttaa herkkyystasoon.
Tien 146 varrella Pohjois-Paippisen kohdalla sijaitsee kyläkirkko. Kylän kohdalta etelään Paippistentien varrella sijaitsee koulu, Norra Paipis Skola. Vaikutusalueen tieosuuden varrella on asutusta
varsinkin Pohjois-Paippisen ja Rajakulman alueilla. Kuljetusreittien herkkyys liikennemäärien muutoksille arvioidaan olevan kohtalainen, koska vaikutusalueella on asutusta ja koulumatkaliikennettä. Vaikutusalueen raskaan ja kokonaisliikennemäärät ovat kohtalaisia, mutta lisääntyvä liikenne voi vaikuttaa alueen liikenneturvallisuuteen.
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Vaikutukset liikenteeseen

9.4.1

Vaihtoehto 0
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Vaihtoehdon 0 mukaisessa tilanteessa hanketta ei toteuteta, vaan kiviainekset otetaan loppuun ja
alue maisemoidaan lupien mukaisesti. Vaihtoehdosta ei aiheudu muutoksia liikenteeseen nykytilanteeseen nähden. Nykyiseen toimintaan liittyvästä liikenteestä on ajoittain aiheutunut soran kulkeutumista Ukonojantieltä Linsvedintielle.
9.4.2

Vaihtoehdot 1 ja 2

Liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa hankkeen aiheuttamien vaikutusten suuruusluokan arvioinnin lähtökohdiksi on otettu raskaan liikenteen kokonaismäärän muutos, vaikutukset liikenneturvallisuuteen, kävelyyn ja pyöräilyyn, sekä liikenteen sujuvuuteen. Kiviaineskuljetuksia sekä maankaatopaikalle saapuvia kuljetuksia tulee olemaan keskimäärin noin 130 ja maksimissaan noin 250
täysperävaunuyhdistelmää päivässä. Eri vaihtoehdot eivät eroa toisistaan merkittävästi liikenteen
näkökulmasta. Mikäli kaikki kuljetukset suuntautuisivat kyseiselle tieosuudelle, kasvaisivat liikennemäärät taulukon 9-1 mukaisesti.
Taulukko 9-1. Hankkeen aiheuttama kuljetusmäärien lisäys sekä muutos keskimääräiseen vuorokausiliikenteeseen (KVL, sisältää myös raskaan liikenteen) kuljetusreittien tieosuuksilla keskiarvo- ja maksimitilanteessa.
Tabell 9-1. Ökning av trafikmängderna till följd av projektet samt ändring av den genomsnittliga dygnstrafiken (GDT, innehåller också tung trafik) på transportrutternas vägavsnitt i en genomsnittlig och maximal
situation.
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Hankkeen aiheuttama liikemäärän kasvu on liikenteen kokonaismäärään suhteutettuna melko
pieni, mutta raskaan liikenteen lisäyksenä suurta. Suurimmat liikennevaikutukset kohdistuvat Linsvedintielle ja Rajakulmantielle. Näillä tieosuuksilla liikennemäärät kasvaisivat keskimäärin 6-8 %,
jota voidaan pitää vähäisenä. Maksimitilanteessa liikennemäärät kasvaisivat 10-14 %, jolloin kasvu
olisi kohtalaista. Raskaan liikenteen määrät kasvavat kuitenkin merkittävästi ja maksimitilanteessa
raskasta liikennettä voi olla jopa 19 % kokonaisvuorokausiliikenteestä.
Lisääntyvä rekkaliikenne vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen lähinnä ylämäissä sekä sellaisissa kohdissa, joissa auton tulee kiihdyttää tai jarruttaa merkittävästi. Maantiellä 146 tällaisia kohtia on
lähinnä Bastnäsintien ja Jungrustenintien välillä, Lintusuontien ja Lintumetsäntien välillä sekä Kaskelantien ja Vanhan Lahdentien välillä olevat loivat mäet. Paippistentien liittymässä, 60 km/h nopeusrajoituksen alueella, maantien 146 ylittää suojatie, mikä voi vaatia ajoneuvoliikennettä pysähtymään.
Liikenneturvallisuuteen kasvava raskaan liikenteen määrä vaikuttaa lisäämällä ohitustarvetta niissä
kohdissa, joissa raskaan liikenteen nopeus on muuta ajoneuvoliikennettä alhaisempi. Maantiellä
146 on melko kapeat pientareet, minkä vuoksi tien reunaa kulkevien jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja mopoilijoiden ohittaminen voi olla haasteellista, mikäli molempiin ajosuuntiin kulkee ajoneuvo samassa kohdassa. Näiden kulkutapojen määrä maantien varressa on kuitenkin arviolta
melko pieni.
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Paippistentiellä, 400 metrin päässä maantieltä 146 sijaitsee alakoulu, Norra Paipis Skola. Koulun
vuoksi maankaatopaikan liikenteen reitillä voi kulkea lapsia erityisesti aamuisin ja iltapäivisin. Lisääntyvä raskaan liikenteen määrä voi vaikuttaa koululaisten liikenneturvallisuuteen, erityisesti
silloin kun kuljetukset ajoittuvat samaan aikaan koulupäivän alun tai päättymisen kanssa.
Vaikutukset liikenteen sujuvuuteen ja liikenneturvallisuuteen arvioidaan kohtalaisiksi kielteisiksi.
Vaikutuksen suuruuden ja vastaanottavan kohteen vaikutusherkkyyden perusteella saadaan vaikutuksen merkittävyys. Hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutukset ovat merkittävyydeltään kohtalaisia kielteisiä. Vaikutukset kohdistuvat tieverkkoon, joka pystyy vastaanottamaan lisääntyvän
raskaan liikenteen. Vaikutusalueelle esitetään kuitenkin haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja.
9.5

Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää käyttämällä mahdollisuuksien mukaan meno-paluu -kuljetuksia, jolloin raskaan liikenteen määrää saadaan pienennettyä, kun kaluston ei tarvitse ajaa
toiseen suuntaan tyhjänä. Ukonojantien kohdalla maanajosta voisi varoittaa liikennemerkein. Liittymän läheisyydessä tulisi harkita myös ohituskieltoa tai nopeusrajoituksen alentamista. Vaikutuksia voidaan ehkäistä ja lieventää ajoittamalla kuljetukset muuhun kuin ruuhka-aikaan.
Kuljetusreitit kulkevat pääosin vilkkaasti liikennöidyillä reiteillä, joissa on jo nykyisin runsaasti raskasta liikennettä. Hanke ei aiheuta sellaisia liikennemääriä, että se aiheuttaisi akuuttia tarvetta
liikenneverkon muutoksille. Ukonojantien päällystämistä tai pinnan sidontaa olisi hyvä harkita soran kulkeutumisen estämiseksi Linsvedintielle.
Paippistentien liittymän kohdalla vaikutuksia voidaan lieventää ajoittamalla kuljetukset siten, etteivät ne ajoitu koulupäivän alku- ja loppuajankohtiin. Maantien 148 ylittävä suojatie ei täytä nykyisiä ohjeistuksia, ja se olisi hyvä muuttaa turvallisemmaksi esimerkiksi alikulun tai valo-ohjauksen avulla. Toimenpiteitä määriteltäessä tulee kuitenkin ottaa huomioon suojatietä käyttävien jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä. Tarvittaessa liittymän nopeusrajoitusta voisi harkita laskettavan 50 km/h -rajoitukseksi. Rajoituksen vaikutusta voi lisätä esimerkiksi keskisaarekkein, jotka
myös helpottaisivat jalankulkijoiden maantien ylitystä.

9.6

Epävarmuudet ja seurantatarve
Liikennemäärien osalta vaikutusarviointiin ei sisälly suurta epävarmuutta. Hankealueella tuotettavan murskeen ja maankaatopaikalle vastaanotettavien määrän perusteella on voitu riittävällä tarkkuudella arvioida tarvittavien kuljetusten lukumäärä sekä sitä kautta liikenteeseen ja liikenneverkkoon kohdistuvia vaikutuksia. Liikenne pysyy saman luontoisena kuin nykyisin eikä kuljetusreiteissä tapahdu muutoksia, joten erityisiä epävarmuustekijöitä ei ole. Suurin epävarmuus liittyy
kuljetusten määrään, mikä on kuitenkin huomioitu arvioinnissa maksimimääränä.
Epävarmuustekijänä on myös vaikutusten kesto. Nykyisellä alueella louhinta alkaa olemaan loppuvaiheessa, joten hankevaihtoehdon 1 toteutuessa maankaatopaikan, käsittelykentän ja nykyisen
louhinnan ja murskauksen yhtäaikainen kesto on arviolta muutamia vuosia. Hongankallion louhinta
kestää arviolta 10 vuotta, joten hankevaihtoehdon 2 toteutuessa maankaatopaikan, käsittelykentän ja nykyisen louhinnan ja murskauksen yhtäaikainen kesto on koko Hongankallion louhinnan
ajan ja jatkuu maankaatopaikan ja käsittelykentän toimintojen osalta useita vuosia eteenpäin.
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10. MELU JA TÄRINÄ
10.1 Vaikutusten muodostuminen
Maankaatopaikkatoiminnassa melua syntyy alueella työskentelevistä työkoneista, joilla muotoillaan maastoa ja siirrellään maa-aineksia sekä penkalle suuntautuvista kuljetuksista. Käsittelykentällä tehtävät erilaisten materiaalien murskaukset ovat käsittelyyn liittyvistä toiminnoista eniten
melua aiheuttavia. Näiden lisäksi työkoneilla tehtävät siirrot, lastaukset ja muut toimet aiheuttavat
jonkin verran melua ympäristöön. Myös käsittelykentälle suuntautuvat kuljetukset aiheuttavat melua lähinnä liikennereittien varrella.
Kallion louhintaan ja murskaukseen kuuluu pintamaiden poisto, kiviaineksen louhinta (poraamalla
ja räjäyttämällä), ylisuurten kivien rikottaminen, kiviaineksen murskaus ja kiviainestuotteiden välivarastointi sekä kuljetukset. Louhinnan ja murskauksen merkittävimpiä melulähteitä ovat poravaunu, rikotus sekä kiviaineksen murskauslaitos. Hetkittäisiä voimakkaampia melutapahtumia aiheutuu kallion räjäyttämisestä. Poravaunu sijoittuu kallion päälle ja porausmelu pääseekin leviämään ympäristöön, koska melun leviämistä estämässä ei ole usein, porattavan kentän viereen
sijoitettavien pintamaavallien lisäksi, muita melua rajoittavia esteitä. Muut louhinnan ja murskauksen melulähteet sijoittuvat tavanomaisesti louhokseen, joiden melun leviämistä rajoittaa louhe- ja
murskekasat sekä louhintarintaus.
Tärinävaikutukset syntyvät pääasiassa louhintatyöhön liittyvistä räjäytyksistä. Rikotus ja murskaus
voivat aiheuttaa lievää tärinää koneiden lähellä, mutta sen suuruus ei riitä aikaansaamaan maaperässä etenevää tärinää, joten tärinää ei havaita lähialuetta pidemmällä. Työkoneet ja kuljetukset
voivat aiheuttaa vähäisissä määrin tärinää, mutta näiden tärinävaikutus rajautuu toiminta-alueelle
tai aivan liikennereittien viereen.
Liikenteen tärinä voi toistua useammin kuin esimerkiksi räjäytyksen aiheuttama tärinä. Tieliikenteen tärinä on luonteeltaan kuitenkin lyhytkestoista ja paikallista, jolloin vaikutus poistuu tärinälähteen poistuessa paikalta. Toistomäärillä ei ole tärinän osalta kumuloituvaa vaikutusta. Tien kunnolla on merkittävä vaikutus siihen, kuinka voimakasta tärinää ylipäätään syntyy. Hyväkuntoisella
tiellä syntyvän tärinän määrä on vähäinen, kun taas huonokuntoisella tiellä syntyvä tärinä on voimakkaampaa.
10.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Molempien hankevaihtoehtojen meluvaikutuksia arvioitiin melumallinnuksen avulla, josta tehty
erillisraportti on selostuksen liitteenä. Mallinnus tehtiin SoundPLAN 8.0 ohjelmistolla pohjoismaisia
teollisuus- ja tieliikennemelun laskentamalleja käyttäen. Mallinnus käsitti myös Linsvedintien nykyliikenteen. Mallinnuksessa melulähteet sijoitetaan maastomalliin ja niille syötetään melupäästötiedot sekä käyntiajat. Malli huomioi äänen leviämisessä etäisyysvaimenemisen, maanpinnan muodot, maanpinnan aiheuttaman vaimennuksen, rakennukset, ilman aiheuttaman absorption
ja kovien pintojen (mm. vesipinnat, kallio) heijastukset. Laskentamallissa on oletuksena vähän
ääntä vaimentavat, melun leviämiselle edulliset olosuhteet, kuten lievä myötätuuli melulähteestä
laskentapisteeseen päin. Melukuvien mukaiset meluvyöhykkeet eivät siis esiinny melukuvissa yhtä
laajoina samanaikaisesti, vaan laskentaoletuksen mukaisessa myötätuulitilanteessa ja toimintatilanteissa.
Nykytilanteen arvio perustui hankealueella tehtävästä louhinnasta ja murskauksesta aiemmin tehtyihin melumallinnukseen ja melumittauksiin sekä nyt tehtyyn Linsvedintien melumallinnukseen.
Maankaatopaikan ja käsittely- ja välivarastoalueen sijoittuminen perustuu Rambollin laatimaan
yleissuunnitelmaan, joka tehtiin tämän YVA:n yhteydessä. Nykyisen louhinta-alueen ottotasot ja
louhinnan eteneminen perustuvat Mittaustekniikka Oy:n asemakuvaan ja poikki- ja pituusleikkauksiin vuodelta 2015. Hongankallion alueen louhinta- ja murskaus mallinnettiin NCC:n vuonna 2011
tekemään maa-ainesten ottosuunnitelman mukaan.
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Mallinnuksessa käytettävät melupäästötiedot (koneiden ja laitteiden äänitehotasot) perustuvat
vastaavissa kohteissa tehtyihin mittauksiin ja louhinnan ja murskauksen osalta myös Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa BAT-julkaisun (Suomen ympäristö 25/2010) tietoihin.
Kuljetusten osalta liikennemäärät perustuvat YVA:n yhteydessä massamääristä laskettuihin lukumääriin. Linsvedintien nykyinen liikennemäärä perustuu YVA-selostuksen liikenneosion tietoihin ja
nopeusrajoitukset määritettiin Paikkatietoikkuna -paikkatietoportaalista.
Arvioinnissa on kuvattu melulähteet ja melulähteiden melupäästöt sekä melun leviäminen, vaikutusalue ja vaikutus lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Arviossa kuvataan muutos melun nykytilanteeseen sekä arvioidaan melun yhteisvaikutusta muun alueen melua aiheuttavan toiminnan
kanssa sekä verrataan tuloksia melutason ohjearvoihin (Vnp 993/1993), jotka ovat ympäristöluvan
varaisen kiviaineksen louhinnan ja murskauksen osalta määritelty valtioneuvoston asetuksessa
800/2010 sitoviksi raja-arvoiksi. Arvioinnissa huomioidaan lisäksi meluhaittojen vähentämistoimenpiteiden tarve.
Meluvaikutusten merkittävyys arvioidaan muutoksen voimakkuuden sekä melun ajoittumisen perusteella. 1-2 dB:n muutosta melutasossa ei ihmiskorvin juuri havaita ja 3-4 dB:n muutos havaitaan melko pienenä, mutta 5-6 dB:n muutos on jo selvästi havaittava.
Louhinnan, murskausten ja työkoneiden tärinäarvio perustuu Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa BAT-julkaisun (Suomen ympäristökeskus, 2010) tietoihin. Liikennetärinän vaikutusarvio perustuu liikenteen tiedettyihin tärinävaikutuksiin Suositus liikennetärinän arvioimiseksi
maankäytön suunnittelussa -julkaisun (Törnqvist ja Talja 2006) mukaisesti.
10.3 Nykytila
Nykytilassa hankealueella tehdään kiviaineksen louhintaa ja murskausta, jonka melua on mallinnettu ja mitattu. Eteläpuolella kulkee Linsvedintie (mt 146), jonka päiväaikaiset meluvyöhykkeet
mallinnettiin tämän työn yhteydessä. Meluvaikutukset rajoittuvat tien varressa olevien asuintalojen
kohdalle, joista muutaman kohdalla melutaso on ohjearvon 55 dB tasolla. Yhden lomarakennuksen
kohdalla liikenteestä aiheutuva melutaso on yli ohjearvon 45 dB. Kauempana tiestä melu voi olla
ajoittain kuultavissa, mutta tieliikenteen melutaso on alhainen. Nykyisen tieliikenteen meluvyöhykkeet on esitetty kuvassa Kuva 10-1.
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Kuva 10-1. Linsvedintien päiväajan meluvyöhykkeet.
Figur 10-1. Bullerzoner längs Linsvedsvägen dagtid.

Nykytilanteessa hankealueella tehtävän louhinnan ja murskauksen vuonna 2008 tehdyn melumallinnuksen mukaan melutasot ovat ympäristön lähimpien talojen kohdalla idässä 52 dB (Metsähovi),
etelässä 45 dB ja muilla suunnilla alle 45 dB. Mallin mukaan hankealueen luoteispuolella palvelukodin kohdalla melutaso on selvästi alle 45 dB, kuten myös ympäristön luonnonsuojelualueilla.
Mallinnus sisälsi louhinnan ja murskauksen lisäksi asfalttiaseman melun, joka kohotti päiväajan
keskiäänitasoja 0,5-1 dB. Mallinnetut meluvyöhykkeet on esitetty kuvassa Kuva 10-2. (Ramboll
Analytics, 2008)
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Kuva 10-2. Nykyisen louhinnan ja murskauksen meluvyöhykkeet.
Figur 10-2. Brytningens och krossningens nuvarande bullerzoner.

Louhinnan ja murskauksen melutasoksi itäpuolen lähimmällä talolla (Metsähovi) on mitattu 41 dB
vuonna 2006 ja 43 dB vuonna 2007 (Ramboll Analytics, 2007). Viimeisin louhinnan ja murskauksen
melumittaus on tehty vuonna 2016, jolloin Metsähovin kohdalla melutasoksi mitattiin sivutuulen
vallitessa 52 dB ja pohjoispuolen lähimmällä lomarakennuksella myötätuulella 45 dB (Ramboll,
2016).
Melutasot hankealueen ympäristössä ovat nykytilassa valtioneuvoston päätöksen (993/1992) ohjearvojen puitteissa. Melusta on tullut valituksia ympäristön asutuksesta.
Tällä hetkellä hankealueella tehdään kiviaineksen louhintaa ja murskausta, joista lähinnä kallion
räjäytykset voivat aiheuttaa ympäristöön leviävää tärinää. Metsähovi on nykyistä louhintaa lähinnä
oleva asuinrakennus, ja louhoksen ja asuintalon välillä on GTK:n maaperäkartan mukaan useampaa maalajia (kallio, hiekkamoreeni ja savi).
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Kiviaineskuljetuksia ajetaan Linsvedintiellä ja Ukonojantiellä. Teillä kulkee siis myös muuta yleistä
liikennettä, joista nykyisen louhoksen toimintaan liittyvät kuljetukset ovat pieni osuus. Tieliikennetärinän riittävä turvaetäisyys raskaalle liikenteelle on kovalla maanpinnalla 15 metriä ja pehmeällä
maanpinnalla 100 metriä (100 km/h nopeusrajoitusalueella). Turvaetäisyys on arvioitu uusien
asuinalueiden värähtelyluokan perusteella, joten vanhoilla alueilla turvaetäisyydet ovat pienempiä.
Ukonojantien ja Linsvedintien risteyksestä länteen päin on kaksi asuinrakennusta Linsvedintien
varrella, joista toinen on noin 80 m päässä tiestä. GTK:n maaperäkartan mukaan maalaji on savea,
joka on lähtökohtaisesti värähtelyherkkää. Värähtelyherkästä maalajista huolimatta liikenteestä ei
arvioida aiheutuvan merkittävää tärinää, koska suojaetäisyyttä tien ja asutuksen välillä on lähes
uuden asutuksen suojaetäisyyden verran.
Alueen herkkyys melun ja tärinän muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi, koska alueella on jo suunnitellun kaltaista toimintaa, mutta nykyinen louhinta ja murskaus on loppuvaiheessa.
10.4 Meluvaikutukset
10.4.1 Vaihtoehto 0

Mikäli hanke ei toteudu, on melutilanne alueella nykyisen kaltainen siihen asti, kun luvan mukainen
kallion louhinta- ja murskaus päättyy. Louhinnan ja murskauksen päättymisen jälkeen pääasiallinen melulähde on Linsvedintien liikenne, jonka meluvaikutukset kohdistuvat pääosin tien vierustan
asutukselle.
Tärinävaikutusten osalta tapahtuu samansuuntainen muutos kuin melussa. Kun nykyinen louhinta
ja murskaus loppuvat, ei alueelle jää toiminnasta aiheutuvia tärinän aiheuttajia.
10.4.2 Vaihtoehto 1

Mallinnukset tehtiin tilanteessa, jossa maankaatopaikalla ja käsittelykentällä on toimintaa yhtäaikaisesti. Tämän lisäksi mallinnettiin yhteismelut nykyisen, eteläisellä alueella tapahtuvat louhinnan
ja murskauksen kanssa. Kumpikin mallinnustilanne tehtiin ilman erityistä meluntorjuntaa ja mallinnuksella mitoitetun meluntorjunnan kanssa. Toimintojen sijoittelu ja muut lähtötiedot on esitetty
tarkemmin liitteen erillisraportissa. Mallinnustulokset ovat päiväajan keskiäänitasoja (LAeq 7-22) laskettuna 2 m korkeuteen maanpinnasta.
Kuvissa Kuva 10-3 ja Kuva 10-4 on esitetty meluvyöhykkeet tilanteessa, jossa hankealueella on
maankaatopaikkatoimintaa ja käsittelykentän murskaukset sekä lisäksi nykyinen kallion louhinta
ja murskaus, Kuva 10-3 on ilman meluntorjuntaa ja Kuva 10-4 meluntorjunnan kanssa. Kuvissa
Kuva 10-5 ja Kuva 10-6 on esitetty meluvyöhykkeet, kun nykyinen louhinta ja murskaus on päättynyt, kuva Kuva 10-5 on ilman meluntorjuntaa ja Kuva 10-6 meluntorjunnan kanssa.
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VE1, ei meluntorjuntaa

Kuva 10-3. Maankaatopaikan, käsittelykentän ja kuljetusten sekä nykyisen louhinnan ja murskauksen meluvyöhykkeet ilman meluntorjuntaa.
Figur 10-3. Jordavstjälpningsplatsens, hanteringsplanens och transporternas samt den nuvarande brytningens och krossningens bullerzoner utan bullerbekämpning.
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VE1, meluntorjunta huomioitu

Kuva 10-4. Maankaatopaikan, käsittelykentän ja kuljetusten sekä nykyisen louhinnan ja murskauksen meluvyöhykkeet meluntorjunta (meluvalli) huomioituna.
Figur 10-4. Jordavstjälpningsplatsens, hanteringsplanens och transporternas samt den nuvarande brytningens och krossningens bullerzoner då bullerbekämpningen (bullervallen) beaktas.
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VE1, ei meluntorjuntaa, louhinta päättynyt

Kuva 10-5. Maankaatopaikan, käsittelykentän ja kuljetusten meluvyöhykkeet ilman meluntorjuntaa.
Figur

10-5.

Jordavstjälpningsplatsens,

bullerbekämpning.

hanteringsplanens

och

transporternas

bullerzoner

utan

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

82

VE1, meluntorjunta huomioitu, louhinta päättynyt

Kuva 10-6. Maankaatopaikan, käsittelykentän ja kuljetusten meluvyöhykkeet meluntorjunta huomioituna.
Figur

10-6.

Jordavstjälpningsplatsens,
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Mikäli hankealueella toimitaan ilman meluntorjuntaa, on melutason ohjearvon 45 dB ylitys mahdollinen muutamien lomarakennusten kohdalla. Itäpuolen lähimmän talon kohdalla (Metsähovi)
melutaso on ohjearvon 55 dB tuntumassa sekä ilman nykyistä louhintaa ja murskausta, että kyseisen toiminnan kanssa. Koska rikotusmelu pääsee leviämään ilman meluntorjuntoja idän suuntaan, on mahdollista, että louhintamelu tulkitaan impulssimaiseksi ja tällöin laskenta-/mittaustulokseen lisätään +5 dB ja melutaso ylittää itäpuolen muutamien talojen kohdalla ohjearvon 55 dB.
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Meluntorjunta huomioituna melutasot jäävät ohjearvojen puitteisiin ja ovat varsinkin idän ja etelän
suunnalla useita desibelejä alhaisempia kuin ilman meluntorjuntaa. Myös lounais- ja luoteispuolen
lähimpien loma-asuntojen kohdalla melutaso putoaa sen verran, että melutasot jäävät meluntorjunnan vaikutuksesta ohjearvon 45 dB tasolle.
Kaikki hankevaihtoehdon sisältämät toiminnot ovat sen kaltaisia, että niitä voidaan tehdä ympäri
vuoden. Nykyisen louhinnan ja murskauksen ympäristöluvan mukaan louhintaa, rikotusta, räjäytyksiä ja murskausta ei saa tehdä kesäaikaan 1.6.-31.8. välisenä aikana. Kiviainesta voidaan tehdä
kohtuullinen määrä varastoon hiljaisempina aikoina, mutta murskeen tarve ja sitä myöten murskauksen tarve kasvaa, kun mursketta toimitetaan käyttöön. Tavanomaisestikin kallion louhinta- ja
murskaustoiminta ei ole jatkuvaa, vaan toimintaa tehdään viikkojen tai muutamien kuukausien
jaksoissa. Sama koskee käsittelykentällä tehtäviä puun, betonin ja louheen murskauksia, jotka
tehdään tyypillisesti urakkaluoteisesti. Materiaalien kuljetuksia, vastaanottoa ja lastauksia tehdään
jatkuvammin.
Nykyisellä alueella louhinta alkaa olemaan loppuvaiheessa, joten hankevaihtoehdon 1 toteutuessa
maankaatopaikan, käsittelykentän ja nykyisen louhinnan ja murskauksen yhtäaikainen kesto on
lyhyt, noin 1-2 vuotta.
Yhteisvaikutus Linsvedintien kanssa rajoittuu tien läheisyyteen. Ilman meluntorjuntoja yhteenlasketut melutasot voivat ylittää tien läheisyydessä muutaman talon kohdalla ohjearvon. Toisaalta
hankealueelta ja Linsvedintieltä melun kannalta otolliset tuulen suunnat ovat vastakkaiset Linsvedintien pohjoispuolen asutukselle, joten yhteismelutasot voivat olla yliarvioita. Meluntorjunnat vähentävät melun leviämistä etelään, joten yhteismeluvaikutukset ovat tällöin Linsvedintien varren
taloilla vähäisiä. Kun hankkeen melussa on huomioitu meluntorjunnat, kohdistuu merkittävin yhteismeluvaikutus Ukonojantien ja Linsvedintien risteyksestä lännen suuntaan olevien asuintalojen
kohdalla.
Muutos nykytilaan aiheutuu lähinnä käsittelykentällä tehtävistä murskauksista ja vähäisissä määrin
täyttöalueen toiminnoista. Koska toiminnat lisääntyvät hankealueella, tulee tarpeen toteuttaa meluntorjuntaa, jonka vaikutuksesta joissakin häiriintyvissä kohteissa melutasot tulevat todennäköisesti pienemään nykytilanteesta.
Lisääntyvä liikenne ei lisää tärinän vaikutuksia, koska suositusarvot eivät muutu liikennemäärän
mukaan. Myöskään louhinnan tärinä ei poikkea nykytilanteesta. Kuten nykytilassakaan, ei toiminnasta arvioida aiheutuva tärinävaikutuksia siinä määrin, että ne ylittäisivät tärinän suositeltavat
raja-arvot.
Hanke aiheuttaa melu- ja tärinävaikutuksia, mutta kokonaisuudessaan meluvaikutusten suuruutta
voidaan pitää vaihtoehdossa 1 keskisuurena kielteisenä, koska alueelle tulee ainakin joksikin aikaa
lisää melulähteitä ja vaikka melutasot jäävät meluntorjuntojen vaikutuksesta ohjearvojen puitteisiin, on hankealueella jonkin asteista meluavaa toimintaa todennäköisesti useammin kuin nykyään.
Tärinävaikutusten suuruutta voidaan pitää pienenä kielteisenä, koska potentiaaliset tärinän aiheuttajat eivät muutu nykytilanteesta.
Vaihtoehdon 1 vaikutukset meluun ovat merkittävyydeltään kohtalaisia ja tärinään vähäisiä.
10.4.3 Vaihtoehto 2

Mallinnukset tehtiin tilanteessa, jossa maankaatopaikalla ja käsittelykentällä on toimintaa yhtäaikaisesti. Tämän lisäksi mallinnettiin yhteismelut Hongankallion louhinnan ja murskauksen kanssa.
Kumpikin mallinnustilanne tehtiin ilman erityistä meluntorjuntaa ja mallinnuksella mitoitetun meluntorjunnan kanssa. Toimintojen sijoittelu ja muut lähtötiedot on esitetty tarkemmin liitteen erillisraportissa. Mallinnustulokset ovat päiväajan keskiäänitasoja (LAeq 7-22) laskettuna 2 m korkeuteen
maanpinnasta.
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Kuvissa Kuva 10-7 ja Kuva 10-8 on esitetty meluvyöhykkeet tilanteessa, jossa hankealueella on
maankaatopaikkatoimintaa ja käsittelykentän murskaukset sekä lisäksi Hongankallion louhinta ja
murskaus, Kuva 10-7 on ilman meluntorjuntaa ja Kuva 10-8 meluntorjunnan kanssa. Kuvissa Kuva
10-9 ja Kuva 10-10 on esitetty meluvyöhykkeet, kun Hongankallion louhinta ja murskaus on päättynyt, kuva Kuva 10-9 on ilman meluntorjuntaa ja kuvaKuva 10-10 meluntorjunnan kanssa.
VE2, ei meluntorjuntaa

Kuva 10-7. Maankaatopaikan, käsittelykentän ja kuljetusten sekä Hongankallion louhinnan ja murskauksen meluvyöhykkeet ilman meluntorjuntaa.
Figur 10-7. Bullerzoner för jordavstjälpningsplatsen, hanteringsplanen och transporterna samt brytningen
och krossningen i Hongankallio utan bullerbekämpning.
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VE2, meluntorjunta huomioitu

Kuva 10-8. Maankaatopaikan, käsittelykentän ja kuljetusten sekä Hongankallion louhinnan ja murskauksen meluvyöhykkeet meluntorjunta huomioituna.
Figur 10-8. Bullerzoner för jordavstjälpningsplatsen, hanteringsplanen och transporterna samt brytningen
och krossningen i Hongankallio då bullerbekämpningen beaktas.
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VE2, ei meluntorjuntaa, louhinta päättynyt

Kuva 10-9. Maankaatopaikan, käsittelykentän ja kuljetusten meluvyöhykkeet ilman meluntorjuntaa.
Figur

10-9.

Jordavstjälpningsplatsens,

bullerbekämpning.

hanteringsplanens

och

transporternas

bullerzoner

utan
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VE2, meluntorjunta huomioitu, louhinta päättynyt

Kuva 10-10. Maankaatopaikan, käsittelykentän ja kuljetusten meluvyöhykkeet meluntorjunta huomioituna.
Figur

10-10.

Jordavstjälpningsplatsens,

hanteringsplanens

och

transporternas

bullerzoner

då

bullerbekämpningen beaktas.

Mallinnuksen mukaan hankealueen ympäristön loma-asuntoihin ja Metsähoviin kohdistuvien meluvaikutusten vuoksi hankealueella tulisi toteuttaa meluntorjuntaa. Hongankallion louhinnan ja murskauksen melua tulisi torjua koillispuolen lähimmän loma-asunnon suuntaan sijoittamalla porattavan kentän itäpuolelle meluvalli. Luoteispuolen lähimmän loma-asunnon suuntaan melua voidaan
helpoimmin torjua sijoittamalla melueste murskaimen länsipuolelle. Jotta rikotusmelu ei leviäisi
esteettä luoteen suuntaan, on rikotuksen sijoittelussa huomioida, että se tehdään joko rintauksen
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tai meluesteen suojassa. Tämän lisäksi jätteidenkäsittelykentällä tehtävän kiviaineksen murskauksen melua tulisi rajoittaa lounaispuolen lähimmän loma-asunnon suuntaan sijoitettavalla meluvallilla.
Käsittelykentän itä- ja eteläpuolelle sijoitettava meluvalli rajoittaisi melun leviämistä ympäristöön
siten, että melutaso jää vakituisen asuintalojen kohdalla alle ohjearvon 55 dB ja lomarakennuksilla
45 dB:n tasolle.
Meluntorjunnan vaikutus on 1-10 dB ympäristön loma- ja asuinrakennusten kohdilla, joissa on
mallinnuksen mukaan tunnistettu meluntorjuntatarve.
Kaikki hankevaihtoehdon sisältämät toiminnot ovat sen kaltaisia, että niitä voidaan tehdä ympäri
vuoden. Hongankallion louhinnalle ja murskaukselle ei ole vielä voimassa olevaa ympäristölupaa,
mutta hakemuksen mukaan louhintaa ja murskausta ei esitetä tehtäväksi kesäkuun puolenvälin ja
elokuun puolenvälin aikana. Kiviainesta voidaan tehdä kohtuullinen määrä varastoon hiljaisempina
aikoina, mutta murskeen tarve ja sitä myöten murskauksen tarve kasvaa, kun mursketta toimitetaan käyttöön. Tavanomaisestikin kallion louhinta- ja murskaustoiminta ei ole jatkuvaa, vaan toimintaa tehdään viikkojen tai muutamien kuukausien jaksoissa. Sama koskee käsittelykentällä tehtäviä puun, betonin ja louheen murskauksia, jotka tehdään tyypillisesti urakkaluoteisesti. Materiaalien kuljetuksia, vastaanottoa ja lastauksia tehdään jatkuvammin.
Hongankallion louhinta kestää arviolta 10 vuotta, joten hankevaihtoehdon 2 toteutuessa maankaatopaikan, käsittelykentän ja nykyisen louhinnan ja murskauksen yhtäaikainen kesto on koko Hongankallion louhinnan ajan ja jatkuu maankaatopaikan ja käsittelykentän toimintojen osalta useita
vuosia eteenpäin.
Yhteisvaikutus Linsvedintien kanssa rajoittuu tien läheisyyteen. Ilman meluntorjuntoja yhteenlasketut melutasot voivat ylittää tien läheisyydessä muutaman talon kohdalla ohjearvon. Toisaalta
hankealueelta ja Linsvedintieltä melun kannalta otolliset tuulen suunnat ovat vastakkaiset Linsvedintien pohjoispuolen asutukselle, joten yhteismelutasot voivat olla yliarvioita. Meluntorjunnat vähentävät melun leviämistä etelään, joten yhteismeluvaikutukset ovat tällöin Linsvedintien varren
taloilla vähäisiä. Kun hankkeen melussa on huomioitu meluntorjunnat, kohdistuu merkittävin yhteismeluvaikutus Ukonojantien ja Linsvedintien risteyksestä lännen suuntaan olevien asuintalojen
kohdalla.
Muutosta nykytilaan aiheutuu siitä, että kallion louhinta ja murskaus siirtyvät nykyiseltä alueelta
pohjoisen suuntaan Hongankallion alueelle, joka lisää meluvaikutuksia koillisen ja luoteen suunnalla ja tästä syystä meluntorjunta on huomioitava toimintaa suunniteltaessa. Kuten myös hankevaihtoehdossa 1, niin myös hankevaihtoehdossa 2 alueen eteläosassa tehtäisiin erilaisten materiaalien murskauksia. Kentällä tehtävien murskausten meluntorjunta rajoittaa melua siten, että melutasot jäävät nykytilanteen mukaisesti ohjearvojen puitteisiin myös hankevaihtoehdon 2 toteutuessa.
Lisääntyvä liikenne ei lisää tärinän vaikutuksia, koska suositusarvot eivät muutu liikennemäärän
mukaan. Myöskään louhinnan tärinä ei poikkea nykytilanteesta. Kuten nykytilassakaan, ei toiminnasta arvioida aiheutuva tärinävaikutuksia siinä määrin, että ne ylittäisivät tärinän suositeltavat
raja-arvot.
Hanke aiheuttaa melu- ja tärinävaikutuksia, mutta kokonaisuudessaan meluvaikutusten suuruutta
voidaan pitää vaihtoehdossa 2 keskisuurena kielteisenä, koska alueelle tulee lisää melulähteitä ja
vaikka melutasot jäävät meluntorjuntojen vaikutuksesta ohjearvojen puitteisiin, on melun ajallinen
esiintyminen suurempaa kuin nykytilassa. Tärinävaikutusten suuruutta voidaan pitää pienenä kielteisenä, koska potentiaaliset tärinän aiheuttajat eivät lisäänny nykyisestä, vaan louhinnan räjäytykset siirtyvät pohjoisen suuntaan.
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Vaihtoehdon 2 vaikutukset meluun ovat merkittävyydeltään kohtalaisia ja tärinään vähäisiä.
10.5 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Kenttäalueen, teiden, meluvallien, altaiden jne. rakentamisen aikana ei nähdä tarvetta erityisille
toimille meluvaikutusten lieventämiseksi, mikäli työt tehdään normaalin rakentamistavan mukaisesti. Mikäli työstä arvioidaan aiheutuvan erityistä melua, tulee kiinnittää huomioita tiedottamiseen
sekä arvioida onko aiheellista käyttää vaihtoehtoisia työmenetelmiä.
Toiminnan aikaiseen meluun on mahdollisuus vaikuttaa toimintojen sijoitteluilla sekä valitsemalla
käyttöön normaalisti toimivia laitteita ja valvomalla, että työt tehdään suunnitelmien mukaan. Kuten tässä arvioinnissa on osoitettu, saadaan melusuojauksilla ympäristön melutilanne toiminnan
aiheuttaman melun osalta ohjearvojen puitteisiin.
Louhinnan tärinävaikutuksiin voidaan vaikuttaa louhintatyön suunnittelussa ja toteutuksessa
(esim. panostusmäärät). Liikennetärinän suuruuteen vaikuttaa ensisijaisesti tien kunto, josta huolehtimalla mahdolliset tärinävaikutukset jäävät vähäisiksi.
10.6 Epävarmuudet ja seurantatarve
Toimintojen tarkkaa sijoittumista alueelle ei vielä tässä vaiheessa voida tarkkaan tietää, josta voi
aiheutua epävarmuutta arviointiin. Käsittelykentän koosta johtuen toimintojen sijoittuminen ei voi
poiketa kovinkaan paljoa mallinnetusta tilanteesta. Myös louhinta ja murskaus sijoittuvat tyypillisesti suhteellisen vakiolla tavalla alueelle.
Toimintojen melupäästöt tunnetaan varsin hyvin ja mallinnuksesta on runsaasti kokemusta yli kolmenkymmenen vuoden ajalta. Tähän hankkeeseen suunnitellusta toiminnasta on mitattuja tuloksia
myös muista kohteista, joten tältä osin vaikutusten arviointi on varsin varmalla pohjalla. Hankkeen
kestosta johtuen tulevaisuudessa käytettävistä työmenetelmistä tai käytettävien kalustojen melupäästöistä ei voi varmuudella sanoa tässä vaiheessa, mutta tyypillinen kehityssuunta on hiljaisempiin laitteisiin päin.
Melumallinnuksiin liittyy menetelmäepävarmuuksia, jotka on huomioitu tulosten tarkastelussa. Teollisuusmelun laskentamallin epävarmuustaso muutamien satojen metrien etäisyydellä on luokkaa
±3 dB ja liikennemelun laskentamallin epävarmuustaso on liikennemelun vaikutusalueella ±2 dB.
Melumallinnus on tehty melun leviämisen kannalta otollisissa sääoloissa, joten vastatuulella äänitasot voivat olla useita desibelejä, jopa kymmeniä desibelejä, pienempiä kuin myötätuulella. Suomen Tuuliatlaksen mukaan päätuulensuunta alueella on etelän ja lounaan suunnasta, joten mallinnuksen mukainen melutilanne toistuu useimmiten pohjoisen ja koillisen suunnalla. Mallinnus on
tehty siten, että kaikki suunnitellut toiminnot ovat saamaan aikaan käynnissä, joka lisää osaltaan
varmuutta tuloksiin.
Toiminnanaikaista melutasojen seurantaa ympäristössä tehdään tyypillisesti kertaluonteisin mittauksin.
Tärinävaikutuksia seurataan louhintatyön aikana mittauksin, joilla voidaan arvioida raja-arvojen
täyttyminen ja muuttaa tarvittaessa louhinnan toteuttamista.
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11. ILMANLAATU JA ILMASTO
11.1 Vaikutusten muodostuminen
Toiminnan ilmanlaatuvaikutukset aiheutuvat pääasiassa pölyämisestä eli hiukkaspäästöistä. Pölypäästölähteitä ovat kallioporaus, räjäytykset, louheen murskaus, murskeen varastointi, lastaus,
kippaus ja kuljetukset sekä kenttien ja kasojen pölyäminen.
Toiminnoissa muodostuvat pölypäästöt ovat pääosin suhteellisen suurikokoista kiviainespölyä (halkaisijaltaan yli 30 μm). Hengitettävien hiukkasten (PM10) ja pienhiukkasten (PM2,5) osuudet muodostuvasta pölystä ovat pieniä. Pienempien kokoluokkien hiukkaspäästöt ovat peräisin liikenteen
ja koneiden pakokaasuista.
Merkittävimmät pölypäästöt aiheutuvat murskaustoiminnasta, koska siihen liittyy useita pölyäviä
vaiheita ja se on jatkuvaa koko työpäivän ajan. Murskaustoiminnan pääasiallisia pölyäviä kohteita
ovat kiviaineksen syöttö, kuljettimien päät ja seulastot. Liikennemäärä vaihtelee toimintojen määrän ja kysynnän mukaan paljon, ja sen aiheuttamat pölypäästöt voivat olla merkittäviä ruuhkaisimpina aikoina, tien kunnosta ja säätilasta riippuen.
Pölypäästöjen määrään vaikuttavat mm. kiviaineksen kovuus, raekoko, tiheys ja kosteus, käytettävä laitteisto, pudotuskorkeudet, kuormausajoneuvojen määrä ja ajonopeudet, varastokasojen
ikä sekä hienoaineksen määrä käsiteltävässä materiaalissa.
Pölyn leviämiseen vaikuttavia ympäristötekijöitä ovat mm. hiukkaskokojakauma, maastonmuodot,
sääolosuhteet, tuulen suunta ja vuodenaika. Toiminnasta aiheutuvien pölypäästöjen leviäminen
riippuu merkittävästi sääolosuhteista ja kokojakaumasta. Sääolosuhteet, kuten tuulen suunta ja
voimakkuus sekä ilman lämpötila ja kosteus, vaikuttavat ratkaisevasti pölyn leviämiseen, koska
hiukkaset kulkeutuvat ilmavirran mukana. Pölypäästön karkeimmat hiukkaset kulkeutuvat ilmassa
vain lyhyitä matkoja, kun taas pienhiukkasten kulkeuma ilmavirtausten mukana voi olla jopa tuhansia kilometrejä. Maaston pinnanmuodoilla ja varsinkin kasvillisuudella sekä puustolla on merkitystä erityisesti karkeampien hiukkasten leviämiseen; pienhiukkaselle vaikutus on vähäisempi.
Lisäksi energian tuottamisesta, työkoneista ja kuljetusliikenteestä aiheutuu ilmaan pakokaasupäästöjä.
11.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Louhinnan ja murskauksen pölyarvioinnissa on hyödynnetty Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa BAT-julkaisun tietoja (Suomen ympäristökeskus, 2010) sekä kyseisen työn yhteydessä tehtyä Kiviainestuotannon pölypäästöt -diplomityötä (Toivonen M., 2010). Maankaatopaikalla ja louhoksella tapahtuvan pölypäästön ja pölyn leviämisen (hengitettävät hiukkaset PM 10)
arviointia varten käytiin läpi myös vastaavista hankkeista tehtyjä mallinnuksia ja mittauksia.
Työkoneista muodostuvat polttoaineperäiset kaasumaiset päästöt jäävät vähäisiksi, joten päästöjen vähäisyys ja alueen sijoittuminen huomioiden työkoneiden pakokaasupäästöjen vaikutukset
ilmanlaatuun ja ilmastoon arvioidaan kokonaisuuden kannalla niin pieniksi, ettei niiden tarkempi
arviointi ole aiheellista.
Liikenteen ilmanlaatuvaikutusten arvioinnin osalta käytettiin avuksi HSY:n ja THL:n kehittämiä ilmanlaatuvyöhykkeitä, jotka on esitetty mm. Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa -oppaassa.
Vyöhykkeistö määrittelee suojaetäisyyksiä teiden tai katujen ja niiden lähialueen asutuksen sekä
herkkien kohteiden välille. Vaikkakin etäisyydet on määritelty nimenomaan maankäytön suunnitteluun, suositusetäisyyttä suositellaan sovellettavaksi suunniteltaessa uusia alueita ja minimietäisyyttä suositellaan täydennysrakentamiseen, antaa etäisyydet yleisarviota liikenteestä aiheutuvien
ilmanlaatuvaikutusten huomioitiin. (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2015)
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Arviointeja verrataan voimassa oleviin ilmanlaadun raja-arvoihin. Vaikutusten arvioinnissa otetaan
huomioon pölyn leviämisen todennäköisyys ja toistuvuus, huomioiden ympäristön erityispiirteet,
eli asutuksen sijainti, puusto, maastonmuodot sekä yleiset tuuliolosuhteet. Erityisesti arvioidaan
eri vaihtoehtojen pölypäästöjen vaikutuksia lähimmillä asutuksilla ja yksittäisillä loma-asunnoilla.
Valtioneuvoston asetuksessa (800/2010) kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta viitataan valtioneuvoston asetukseen 711/2001, joka on korvautunut
asetuksella 79/2017. Raja-arvo hengitettäville hiukkasille on vuorokauden keskiarvona 50 µg/m 3
(sallittujen ylitysten määrä 35 kpl vuodessa) ja kalenterivuoden keskiarvona 40 µg/m 3.
11.3 Nykytila
Nykyisellään hankealueella tehtävä louhinta ja murskaus aiheuttavat pölyvaikutuksia lähiympäristöön. Tieliikenne vaikuttaa myös tien varren ilmanlaatuun ja varsinkin katupölyaikana voi olla lyhyempiä jaksoja, kun hiukkasten pitoisuudet ovat hieman koholla myös vähemmän liikennöidyillä
alueilla. Hankealueen ympäristössä on maataloustoimintaa, joka voi tiettyinä aikoina aiheuttaa pölyämistä ympäristöön.
Alueella ei ole tehty ilmanlaatumittauksia, mutta esimerkiksi louhinnan ja murskauksen hengitettävien hiukkasten vuokausipitoisuudet ovat vastaavissa kohteissa tehtyjen mittausten mukaan olleet 800 metrin etäisyydellä toiminnasta keskimäärin 8-17 µg/m3 (Toivonen M., 2010). Edellä esitetyistä tuloksista johdettuna pitoisuudet olisivat 400 m etäisyydellä keskimäärin välillä 15…35
µg/m3. Pitoisuudet ovat siis lähiasutuksella suurella todennäköisyydellä tasoltaan alle ilmanlaadun
vuorokausipitoisuudelle raja-arvon 50 µg/m3 (Vna 79/2017). Tavanomaisesti kiviainestoiminta
saattaa aiheuttaa hetkellisiä hiukkaspitoisuuspiikkejä, mutta vuorokauden keskiarvo jää tyypillisesti jo lähellä toimintaa raja-arvon puitteisiin.
Metsähovin suuntaan ei nykytilanteessa ole kovinkaan paljon puustoa tai korkeaa maastonmuotoa
rajoittamassa pölyn leviämistä, mutta muutoin alueen ympäristössä on puustoa, joka sitoo ja rajoittaa hiukkasten leviämistä ympäristön.
Suomen Tuuliatlaksen mukaan alueen päätuulensuunta on lounaasta, joka kattaa noin 30 % vuoden tuulista (Suomen Tuuliatlas). Hiukkasten leviäminen on otollisinta myötätuulen suuntaan.
Liikennemäärän ollessa 5 000 ajon/vrk, on liikenteen ilmanlaatuvyöhykkeiksi määritetty minimietäisyys alle 7 metriä ja suositusetäisyys 10 metriä. Tämän pienemmille liikennemäärille ilmanlaatuvyöhykkeitä ei ole määritelty. Linsvedintien liikennemäärä on jonkin verran päälle 3000
ajon/vrk, joten tien varren asutus jää suositusetäisyyden ulkopuolelle.
Alueen herkkyys ilmanlaadun muutoksille arvioidaan kohtalaiseksi, koska alueella on jo suunnitellun kaltaista toimintaa, mutta nykyinen louhinta ja murskaus on loppuvaiheessa.
11.4 Vaikutukset ilmanlaatuun
11.4.1 Vaihtoehto 0

Mikäli hanke ei toteudu, on ilmanlaatutilanne alueella nykyisen kaltainen siihen asti, kun luvan
mukainen kallion louhinta- ja murskaus päättyy. Louhinnan ja murskauksen päättymisen jälkeen
on todennäköistä, että varsinkin hiukkaspitoisuudet pienenevät alueen lähiympäristössä jonkin
verran.
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11.4.2 Vaihtoehto 1

Hankevaihtoehdossa 1 pääasiallinen hiukkaspäästö syntyy kiviaineksen ja muiden materiaalien
murskauksesta. Myös maan kippaaminen maankaatopaikalle ja alueen muotoilu nostattaa jonkin
verran pölyä, mutta kyseessä on murskaukseen verrattuna hetkellisiä tapahtumia. Kun nykyinen
louhinta ja murskaus loppuvat, painottuu merkittävin pölyäminen alueen eteläosan käsittelykentälle.
Pöly leviää toimintojen sijoittuminen, ympäristön puusto ja päätuulensuunta huomioiden potentiaalisimmin Metsähovin suuntaan. Idän ja etelän suuntaan suunniteltu meluvalli rajoittaa myös pölyn leviämistä.
Verrattuna nykytilaan pölylähteitä tulee alueelle jonkin verran lisää, joten pölyn hallintaan on kiinnitettävä huomiota. Valmiin maanpinnan pölyämistä voidaan vähentää kasvillisuudella ja murskausten pölyämistä mm. kastelulla.
Linsvedintien liikennemäärä ei kasva hankkeen vaikutuksesta niin paljoa, että liikenteen ilmanlaatuvyöhykkeet levenisivät tien varren asutukselle asti.
Hanke aiheuttaa ilmanlaatuvaikutuksia, mutta kokonaisuudessaan vaikutusten suuruutta voidaan
pitää vaihtoehdossa 1 vähäisenä kielteisenä. Verrattuna nykytilaan, alueelle tulee jonkin verran
lisää pölylähteitä, mutta hengitettävien hiukkasten pitoisuuden jäävät todennäköisesti raja-arvojen
puitteisiin. Vaikutuksen suuruuteen vaikuttaa se, että hankealueella on pölyävää toimintaa jo nykytilanteessa.
Vaihtoehdon 1 vaikutukset ilmanlaatuun ovat merkittävyydeltään vähäisiä kielteisiä.
11.4.3 Vaihtoehto 2

Hankevaihtoehdossa 2 pääasiallinen hiukkaspäästö syntyy kiviaineksen ja muiden materiaalien
murskauksesta. Myös maan kippaaminen maankaatopaikalle ja alueen muotoilu nostattaa jonkin
verran pölyä, mutta kyseessä on murskaukseen verrattuna hetkellisiä tapahtumia. Hankkeen sisältämä Hongankallion louhinta siirtää pölylähteitä nykytilaan ja vaihtoehtoon 1 verrattuna myös
pohjoisen suuntaan.
Pöly leviää toimintojen sijoittuminen, ympäristön puusto ja päätuulensuunta huomioiden potentiaalisimmin Metsähovin suuntaan. Idän ja etelän suuntaan suunniteltu meluvalli rajoittaa myös pölyn leviämistä. Hongankallion louhoksen seinämät ja suunnitellut meluvallit rajoittavat myös pölyn
leviämistä.
Verrattuna nykytilaan pölylähteitä tulee alueelle jonkin verran lisää ja pölylähteiden sijainti laajenee, joten pölyn hallintaan on kiinnitettävä huomiota. Valmiin maanpinnan pölyämistä voidaan
vähentää kasvillisuudella ja murskausten pölyämistä mm. kastelulla.
Linsvedintien liikennemäärä ei kasva hankkeen vaikutuksesta niin paljoa, että liikenteen ilmanlaatuvyöhykkeet levenisivät tien varren asutukselle asti.
Hanke aiheuttaa ilmanlaatuvaikutuksia, mutta kokonaisuudessaan vaikutusten suuruutta voidaan
pitää vaihtoehdossa 2 keskisuurena kielteisenä. Verrattuna nykytilaan, alueelle tulee jonkin verran
lisää pölylähteitä, mutta hengitettävien hiukkasten pitoisuuden jäävät todennäköisesti raja-arvojen
puitteisiin. Vaikutuksen suuruuteen vaikuttaa se, että hankealueella on pölyävää toimintaa jo nykytilanteessa, mutta toiminta laajenee lähemmäs myös pohjoisen asutusta ja loma-asuntoja.
Vaihtoehdon 2 vaikutukset ilmanlaatuun ovat merkittävyydeltään kohtalaisia kielteisiä.
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11.5 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Valtioneuvoston asetuksessa 800/2010 on esitetty, että jos kivenmurskaamo sijoitetaan alle 500
metrin päähän altistuvista kohteista, on pölyn leviämistä ympäristöön estettävä kastelemalla tai
koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti tai käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta
parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Myös varastokasojen ja ajoneuvojen kuormien pölyämiseen on
kiinnitettävä huomioita ja tarvittaessa kasteltava.
Pölyn leviämistä ympäristöön voidaan vähentää murskaamoiden osalta mm. varustamalla murskaamo kastelujärjestelmällä, käyttämällä kotelointeja ja säätämällä kiviaineksen tai muun käsiteltävän materiaalin putoamiskorkeutta. Porauslaitteistossa ensisijainen tekninen pölyntorjunta keino
on varustaa laitteisto pölynkeräyslaitteistolla (mm. suodatin, sykloni). Toiminta-alueella olevien
teiden ja toiminta-alueelle johtavien hiekkateiden kastelulla saadaan vähennettyä ajoneuvojen
renkaiden nostattamaa pölyä.
Pölyämiseen voidaan vaikuttaa toiminnan sijoittelulla, eli sijoittamalla murskaus lähelle korkeaa
estettä (kiviaineskasa, kallioseinämä) joka rajoittaa pölyn leviämistä tai mahdollisimman kauas
altistuvasta kohteesta jolloin pitoisuus laimenee.
11.6 Epävarmuudet ja seurantatarve
Vaikutusten arvioinnissa on paljon epävarmuuksia, koska tässä vaiheessa hankkeen vaikutusten
arviointi perustuu asiantuntija-arvioon sekä muiden vastaavien kohteiden mittaustietoihin ja mallinnustuloksiin. Toisaalta vastaavista toiminnoista on melko hyvin mittaustietoa käytettävissä. Lisäksi tarkastellussa on käytetty yleisiä etäisyystarkasteluja, joita ohjeistuksissa pidetään haitallisten vaikutusten kannalta turvallisina etäisyyksinä. Pölyämisen kannalta asutus on usealla suunnalla
suojaavan puuston takana ja etäisyyttä on 400-500 m, jolloin pölypäästö laimenee matkalla pölylähteestä altistuvaan kohteeseen.
Hiukkaspitoisuuden seuranta voidaan toteuttaa nykyään tyypillisesti jatkuvatoimisilla mittareilla,
joista nähdään pitoisuusvaihtelua tarkemmalta ajanjaksolta kuin aiemmin yleisesti käytössä olleesta suodatinkeräyksen vuorokausinäytteistä. Edustavissa olosuhteissa jo muutaman viikon mittaus antaa hyvän kuvan pölytilanteesta.
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12. MAA- JA KALLIOPERÄ
12.1 Vaikutusten muodostuminen
Hankkeesta aiheutuu vaikutuksia maa- ja kallioperään kalliolouhinnan sekä alueella tehtävien maatäyttöjen myötä. Alueen kallioperään hanke aiheuttaa oleellisen, pysyvän muutoksen. Muutoksen
suuruuteen vaikuttaa louhittavien alueiden laajuus ja syvyys. Louhinnan päättymisen jälkeen louhituille alueille loppusijoitetaan ylijäämämaita. Vastaanotettavien ylijäämämaiden haitta-ainepitoisuudet alittavat Valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen 214/2007 alemmat ohjearvot. Kun louhokset on täytetty, jatketaan maantäyttöä
siten, että täyttö kohoaa ympäröivän maanpinnan yläpuolelle.
12.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Maaperään ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten arvioinnin lähtötietoina on käytetty Geologian
tutkimuskeskuksen maaperä- ja kallioperäkartta-aineistoja sekä Maanmittauslaitoksen kartta-aineistoja ja niiden tulkintaa.
Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten suuruuden arvioinnissa on tarkasteltu hankkeen vaikutusten pysyvyyttä ja laajuutta sekä muutoksen suuruutta suhteessa nykytilaan. Vaikutukset voivat olla myönteisiä tai kielteisiä. Vaikutuskohteen herkkyys määräytyy alueen geologisten ominaispiirteiden mukaan. Herkkyyteen vaikuttavat maa- ja kallioperän ainutlaatuisuus ja suojeluarvo,
esim. onko alueen maa- tai kallioperä geologisesti erityislaatuista tai harvinaista. Herkkyyden arvioinnissa huomioidaan lisäksi alueen aiempi maankäyttö, kuten maa-ainesotto.
12.3 Nykytila
Hankealue sijoittuu kallioalueelle, jossa kallioselänteet ovat osittain moreenipeitteisiä. Alavimmissa
maastopainanteissa maaperä on savea. Hankealueen eteläosassa Mätäpäänsuon alueella maaperä
on turvetta (Kuva 12-1). Alueen kallioperä on pääasiassa mikrokliinigraniittia, koillisosassa VE2alueella esiintyy myös granodioriittia (Kuva 12-2).
Kallionpinta kohoaa korkeimmillaan Hongankallion alueella noin tasolle +85…87,5 m meren pinnan
yläpuolelle (mpy). Kallioselänteiden välisissä laaksopainanteissa maanpinnantaso on noin
+57,5…60 m mpy. Kiviaineksen louhinta on suunniteltu ulottuvan ottoalueen eteläosassa tasolle
+60 ja pohjoisosassa tasolle +61 m mpy.
Hankealueen sijoittuminen Uudenmaan pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista selvittäneen POSKI-hankkeen luokittelujen mukaisten geologisten muodostumien suhteen
on esitetty kuvassa 12-4. Kohde ei sijaitse arvokkaalla kallioalueella.
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Kuva 12-1. Alueen maaperäolosuhteet.
Figur 12-1. Markens beskaffenhet på området.
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Kuva 12-2. Alueen kallioperäolosuhteet.
Figur 12-2. Berggrund på området.

96

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kuva 12-3. Topografiakartta.
Figur 12-3. Topografikarta.
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Kuva 12-4. Hankealueen POSKI-luokitellut geologiset muodostumat.
Figur 12-4. POSKI-klassificerade geologiska formationer på projektområdet.

12.4 Vaikutukset maa- ja kallioperään
12.4.1 Vaihtoehto 0

Hankevaihtoehdossa 0 hanketta ei toteuteta, jolloin jätteenkäsittely- ja maankaatopaikkatoiminnan vaikutuksia maaperään ja kallioperään ei aiheudu. Maa-ainesottotoiminnan päättymisen jälkeen alueet maisemoidaan maa-aineslupaehtojen mukaisesti.
12.4.2 Vaihtoehto 1

Hankevaihtoehdossa 1 toiminta sijoittuu Halkokallion ja Mätäpäänsuon väliselle alueelle. Toimintaan sisältyy maa-ainesten käsittelyn ja varastoinnin lisäksi sulfidisavien vastaanottoa. Vaihtoehdon 1 alue on nykytilassaan suurelta osin olemassa olevaa maa-ainesottoaluetta, joten alueen
nykytilan kannalta maa- ja kallioperään ei kohdistu merkittävää muutosta.
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Maaperään ja kallioperään kohdistuvia vaikutuksia voi aiheutua toiminnan aikana esimerkiksi äkillisen onnettomuus- tai vahinkotilanteen seurauksena aiheutuvasta päästöstä (esim. öljyvuoto).
Vastaavasti pitemmällä aikavälillä maankaatopaikkatoiminnan seurauksena ympäröivään maa- ja
kallioperän saattaa kohdistua laadullisia vaikutuksia suotovesien välityksellä. Alueella ei vastaanoteta pilaantuneita maa-aineksia, eikä käsiteltävistä ja varastoitavista jätteistä siten kohdistu haitallisia vaikutuksia maaperään. Alueella vastaanotettavan sekä tukirakenteissa hyödynnettävän
betonimurskeen hyötykäyttökriteereinä käytetään ns. MARA-asetusta. Kokonaisuutena vaikutukset
maa- ja kallioperään arvioidaan merkittävyydeltään vähäisiksi kielteisiksi.
12.4.3 Vaihtoehto 2

Hankevaihtoehdossa 2 toiminta sijoittuu myös vaihtoehdon 1 pohjoispuoleiselle Hongankallion alueelle, jossa ei tällä hetkellä ole maa-ainesottotoimintaa. Hongankallion alue otetaan lisäksi maankaatopaikkakäyttöön. Vaihtoehtoon 1 verrattuna louhinnasta kallioperään kohdistuvien vaikutusten
laajuus on vaihtoehdossa 2 suurempi. Vaihtoehdossa 2 maankaatopaikka-alueen laajuus on myös
suurempi vaihtoehtoon 1 nähden ja vaikutuksia voi kohdistua ympäröivään maa- ja kallioperään
laajemmalta alueelta. Jätteenkäsittelytoiminnot painottuvat vaihtoehdon 1 alueelle molemmissa
hankevaihtoehdoissa. Kokonaisuutena vaikutukset maa- ja kallioperään arvioidaan merkittävyydeltään vähäisiksi kielteisiksi.
Vaihtoehdon 2 hankealue sijaitsee osin Uudenmaan pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista koskevassa ns. POSKI-raportissa maa-ainesten ottoon soveltumattomaksi alueeksi merkityllä alueella. POSKI-raportin mukaan Hongankallion asutuksen läheisyys tai muu
maankäyttö aiheuttaa esteen kiviaineksen otolle. Pohjaveden suojelun kannalta estettä kiviainesten ottoon ei raportin mukaan ole olemassa. POSKI-raportti on julkaistu vuonna 2006, jonka jälkeen kiviainestenoton ja asutuksen välisestä suojaetäisyydestä on säädetty mm. vuonna 2010 voimaan tulleessa MURAUS-asetuksessa (Valtioneuvoston asetus 800/2010). Asetuksen 800/2010
pykälän 3 mukaan louhinta- tai murskaustoimintaa ei saa sijoittaa alle 400 metrin päähän melulle
tai pölylle erityisen alttiista kohteista, kuten sairaalasta, päiväkodista, hoito- tai oppilaitoksesta.
Kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on lisäksi sijoitettava siten, että melua tai
pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen
tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä. Hongankallion hankealueelta on matkaa lähimpään asuinrakennukseen lyhimmillään noin 500 metriä, jolloin alueen voidaan todeta
täyttävän asetuksen 800/2010 vaatimukset toiminnan sijoittumiselle. Näin ollen POSKI-raportissa
esitetty näkemys alueen osittaisesta soveltumattomuudesta kiviainesten ottoon voidaan katsoa
vanhentuneeksi, eikä merkinnästä muodostu estettä luvan myöntämiselle Hongankallion alueelle
suunnitellulle louhinnalle ja murskaukselle ja myöhemmälle maankaatopaikkatoiminnalle.
12.5 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Alueelle sijoitettavien ylijäämämaiden lähtöpaikka ja laatu tunnetaan ja vastaanotettavien ylijäämämaiden määristä pidetään kirjaa. NCC:llä on käytössä vastaanotettavien massojen omavalvontajärjestelmä, jolla massojen laatu varmistetaan. Pilaantuneita maa-aineksia ei oteta vastaan alueelle.
Öljyvuotojen välttämiseksi työkoneet pidetään kunnossa. Lisäksi liikennenopeudet alueella pidetään alhaisina onnettomuuksien välttämiseksi. Alueella varastoidaan öljynimeytysmateriaaleja
mahdollisten vuotojen varalta. Mahdollisessa vuototilanteessa öljyinen maa-aines poistetaan kaivamalla ja toimitetaan asianmukaiset luvat omaavaan käsittelypaikkaan jatkokäsiteltäväksi.
12.6 Epävarmuudet ja seurantatarve
Maa- ja kallioperävaikutusten arviointiin ei liity merkittävää epävarmuutta. Hongankallion ottamisalue merkitään maastoon ottamisen etenemisen seuraamisen helpottamiseksi. Alueelta louhitun sekä maankaatopaikalle tuodun ylijäämämaan määristä pidetään kirjaa.
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13. POHJAVEDET
13.1 Vaikutusten muodostuminen
Pohjaveden laatuun kohdistuvia vaikutuksia voi aiheutua jätteenkäsittely- ja maankaatopaikkaalueilta pohjaveteen liukenevien ainesosien seurauksena. Maa-ainesottoalueella kalliolouhinnassa
tehtävät räjäytystyöt voivat aiheuttaa pohjaveden tilapäistä samentumista ottoalueella ja sen välittömässä läheisyydessä sekä vähäistä räjähdysainejäämien kulkeumista pohjaveteen. Toimintaan
liittyvät mahdolliset onnettomuus- ja vahinkotilanteet saattavat aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle (esim. öljyvahinko). Määrällisiä pohjavesivaikutuksia voi aiheutua, mikäli kalliolouhinta ulottuu pohjaveden pinnantason alapuolelle ja louhosalueita joudutaan kuivattamaan johtamalla vesiä
alueen ulkopuolelle.
13.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Pohjavesivaikutusten arvioinnissa on käytetty maaperä- ja maastokartta-aineistoja sekä niiden tulkintaa. Lisäksi käytössä ovat olleet nykyisen maa-ainesottoalueen pohjaveden tarkkailutiedot sekä
hankealueen ympäristössä tehdyn kaivokartoituksen tulokset.
Pohjavesivaikutusten kannalta vaikutuskohteen herkkyys määräytyy alueen pohjavesivarojen sekä
niiden hyödyntämisen näkökulmasta, esim. sijaitseeko kohde vedenhankinnan kannalta tärkeällä
pohjavesialueella tai onko alueella yksityisiä talousvesikaivoja. Tämän lisäksi vaikutuskohteen
herkkyyteen vaikuttavat mahdolliset muut suojeluarvot, esim. onko alueella luonnontilaisia lähteitä. Pohjavesivaikutusten suuruuden arvioinnissa on arvioitu hankkeen pohjavesivaikutusten pysyvyyttä ja laajuutta sekä muutoksen suuruutta nykytilaan verrattuna. Vaikutuksia arvioidaan mm.
pohjaveden muodostumisen, virtausmuutosten ja laatumuutosten perusteella sekä alueen pohjaveden käytön mukaan.
13.3 Nykytila
13.3.1 Pohjavesialueet

Hankealue ei sijaitse ympäristöhallinnon luokittelemalla pohjavesialueella. Lähimmät luokitellut
pohjavesialueet sijaitsevat noin 1,5 km etäisyydellä lännessä (Pohjois-Paippinen 0175301 ja Forsbacka 0175306) ja 2,5 km etäisyydellä idässä (Nummenmaa 0161106) (Kuva 13-1).
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Kuva 13-1. Hankealueen läheisyydessä olevat pohjavesialueet.
Figur 13-1. Grundvattenområden i närheten av projektområdet.

13.3.2 Pohjaveden tarkkailu

Alueella nykyisin tapahtuvan louhinnan ja murskauksen pohja- ja pintaveden tarkkailua on toteutettu Metsähovin tilan kaivosta, yhdestä pohjaveden havaintoputkesta sekä ottamisalueen laskeutusaltaasta otetuin näyttein vuosista 2006-2007 lähtien.
Pohjaveden havaintoputkesta otetuissa tarkkailunäytteissä on todettu kohonneita kemiallisen hapenkulutuksen arvoja sekä kolimuotoisia bakteereita, jotka tyypillisesti viittaavat pohjaveteen kohdistuviin pintavesivaikutuksiin. Vuosina 2015 – 2017 otetuissa tarkkailunäytteissä kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn) arvo on ollut 4,7 – 23 mg/l ja kolimuotoisten bakteerien määrä on 71 –
470 pmy/100 ml. Raudan, mangaanin ja alumiinin pitoisuudet ovat myös kohonneita ja ylittävät
talousveden laatutavoitteiden mukaiset enimmäispitoisuudet. Nitraatin ja nitriitin pitoisuudet tarkkailunäytteissä ovat olleet pieniä alittaen pääosin laboratorion määritysrajan. Ammoniumpitoisuus
oli vuonna 2017 otetussa tarkkailunäytteessä kohonnut (1,3 mg/). Vuoden 2017 tarkkailunäytteessä todettiin lisäksi öljyhiilivetyjä 0,28 mg/l. Pohjaveden sulfaattipitoisuus on ollut viime vuosina
hieman yli 20 mg/l tasolla. Pohjaveden kloridipitoisuus on ollut noin 2 mg/l.
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Metsähovin tilan porakaivosta otetuissa tarkkailunäytteissä on todettu kohonneita kemiallisen hapenkulutuksen arvoja. Vuosina 2015 – 2017 otetuissa tarkkailunäytteissä kemiallisen hapenkulutuksen arvo on ollut 1,6 – 6 mg/l. Talousveden laatusuosituksen mukainen enimmäispitoisuus on
5 mg/l. Kolimuotoisia bakteereita Metsähovin tilan kaivosta otetuissa tarkkailunäytteissä ei ole todettu. Vuosina 2015 – 2017 sulfaattipitoisuus on ollut 19 – 25 mg/l, kloridipitoisuus 1,8 – 16 mg/l
ja nitraattipitoisuus 4 – 6,2 mg/l.
13.3.3 Kaivokartoitus

Hankealueen ympäristössä toteutettiin kaivokartoitus kesäkuussa 2018 (Ramboll Finland Oy,
2018). Kaivokartoitus ulotettiin noin 0,5 kilometrin etäisyydelle hankealueesta. Hankealueen ympäristöstä kartoitettiin yhteensä 12 kaivoa, joista 11 on porakaivoja ja yksi rengaskaivo. Lähimpänä
hankealuetta sijaitsee Metsähovin tilan porakaivo noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen itäpuolella. Kaivokartoituksen yhteydessä kaivoista otettiin vesinäytteet, joista tutkittiin seuraavat
laatuominaisuudet: kolimuotoiset bakteerit 37 °C, sameus, väriluku, pH, sähkönjohtavuus, kemiallinen hapenkulutus, kloridi, sulfaatti, nitraatti, nitriitti, ammonium, mangaani ja rauta. Yhteenveto kaivovesinäytteiden analyysituloksista on esitetty taulukossa 13-1. Kaivovesinäytteiden laatu
täyttää pääosin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta (mm. sameus, väriluku, rauta ja mangaani). Yhdessä porakaivossa todettiin korkea
kloridipitoisuus (200 mg/l), joka ylittää talousveden laatusuosituksen mukaisen enimmäispitoisuuden (100 mg/l). Muissa kaivoissa kloridipitoisuudet olivat 1,7 – 15 mg/l.
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Kuva 13-2. Hankealueen ympäristöstä kartoitetut yksityiskaivot.
Figur 13-2. Privata brunnar som kartlagts i projektområdets omgivning.
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Taulukko 13-1. Yhteenveto kaivokartoituksen yhteydessä otettujen kaivovesinäytteiden analyysituloksista sekä pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimusten ja -suositusten mukaiset enimmäispitoisuudet (STM 401/2001).
Tabell 13-1. Sammandrag av analysresultaten av de prover som togs av brunnsvatten i samband med
kartläggningen av brunnar samt maximihalter enligt kvalitetskraven och rekommendationerna för små
enheters hushållsvatten (SHM 401/2001).

STM 401/2001
kolimuotoiset bakteerit 37 °C

mpn/100 ml

sameus

NTU

väriluku

mg Pt/l

pH

0

0

<0,20…31

1

<5…160

5

6,2…8,5

6,5 - 9,5

10…93

250

sähkönjohtavuus

mS/m

CODMn

mg/l

<0,50…2,0

5

kloridi

mg/l

1,7…200

100

sulfaatti

mg/l

7,4…37

250

nitraatti

mg/l

<1,0…6,5

50

nitriitti

µg/l

<0,0070

0,5

ammonium

mg/l

<0,0060…0,29

0,5

mangaani

µg/l

<1,0…290

50

rauta

µg/l

<10…3800

200

13.4 Vaikutukset pohjavesiin
13.4.1 Vaihtoehto 0

Vaihtoehdossa 0 hanketta ei toteuteta, jolloin jätteenkäsittely- ja maankaatopaikkatoiminnasta ei
aiheudu pohjavesivaikutuksia. Maa-ainesottotoiminnan päättymisen jälkeen alueet maisemoidaan
maa-aineslupaehtojen mukaisesti. Alueelle tehtävillä istutuksilla edesautetaan kasvillisuuden ja
puuston palautumista alueelle, millä edesautetaan pohjaveden muodostumisolosuhteiden palautumista luonnonmukaiseen tilaan.
13.4.2 Vaihtoehdot 1 ja 2

Pohjaveden pinnankorkeus
Kalliolouhinta ulottuu tasolle +60…61, joka vastaa likimain ottoalueen ympäristön maanpinnankorkeustasoa. Kaivokartoituksen yhteydessä tehtyjen mittausten mukaan pohjavedenpinta maa-ainesottoalueella on noin tasolla +59. Alueella ei tehdä pohjavedenpinnan alapuoleista kalliolouhintaa, johon liittyisi kuivatusjärjestelyjä, joista voisi aiheutua pohjavedenpinnan alenemista. Kalliolouhinnalla ei siten ole vaikutusta ympäristön pohjaveden pinnankorkeuteen tai pohjaveden virtausolosuhteisiin arvioitavissa hankevaihtoehdoissa 1 ja 2.
Pohjaveden laatu
Pohjaveden laatuun kohdistuvia vaikutuksia voi aiheutua louhosalueelle suunnitelluista jätteenkäsittely- ja maankaatopaikkatoiminnoista. Hankevaihtoehdossa 1 toiminta sijoittuu Halkokallion ja
Mätäpäänsuon väliselle alueelle. Toimintaan sisältyy maa-ainesten käsittelyn ja varastoinnin lisäksi
ylijäämämaiden ja sulfidisavien vastaanottoa sekä loppusijoitusta. Ylijäämämaiden sijoitus tehdään
aluksi louhittujen kalliokaivantojen pohjalle kerroksittain. Ennen sulfidisavien sijoittamista louhokseen kalliopohja tiivistetään ja pengerretään ”soluksi” moreenilla, paksulla savella tai muulla heikosti vettä läpäisevällä maa-aineksella. Vastaanotetut sulfidisaven erät peitetään mahdollisimman
pian heikosti vettä läpäisevillä mailla haitta-aineiden kulkeutumisen ja haponmuodostumisen ehkäisemiseksi. Näillä toimenpiteillä ehkäistään mahdollisia pohjaveteen kohdistuvia vaikutuksia.
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Hankevaihtoehdossa 2 toiminta sijoittuu myös vaihtoehdon 1 pohjoispuoleiselle Hongankallion alueelle, joka otetaan maankaatopaikkakäyttöön. Vaihtoehdossa 2 maankaatopaikka-alueen laajuus
on siten suurempi vaihtoehtoon 1 nähden ja vaikutuksia voi siten aiheutua laajemmalta alueelta.
Maankaatopaikkatoiminnan ja massojen käsittelyn pohjavesivaikutusten arvioidaan kohdistuvan
pääasiallisesti hankealueelle. Mahdollisten kalliopohjaveden välityksellä laajemmalle ympäristöön
leviävien vaikutusten voidaan arvioida olevan molemmissa vaihtoehdoissa epätodennäköisiä,
koska kulkeutuminen kalliopohjaveden välityksellä on yleisesti heikkoa. Ennen sulfidisavien sijoittamista louhoksen pohjalle sijoitettavat tiiviit ja heikosti vettä läpäisevät maa-ainekset ehkäisevät
osaltaan pohjaveden laatuun kohdistuvia vaikutuksia.
Jätteenkäsittelytoiminnot painottuvat molemmissa hankevaihtoehdoissa vaihtoehdon 1 alueelle.
Käsiteltävistä ja varastoitavista jätteistä pohjavesiin kohdistuva kuormitus on riippuvainen toiminnan ajallisesta kestosta sekä jätteistä veteen liukenevista ainesosista sekä niiden kulkeutuvuudesta. Betonijätteistä mahdollisia liukenevia ainesosia ovat mm. sulfaatti, kloridi ja raskasmetallit.
Puuperäisistä jätteistä saattaa kohdistua orgaanista kuormitusta pohjavesiin. Lyhytaikaisessa varastoinnissa pinta- ja pohjavesiin kohdistuva valunta jää vähäiseksi, mikä osaltaan rajoittaa pohjaveden laatuun kohdistuvia vaikutuksia. Alueella vastaanotettavan sekä tukirakenteissa hyödynnettävän betonimurskeen hyötykäyttökriteereinä käytetään ns. MARA-asetusta. Betonimurskeen
hyötykäytöstä ei arvioida kohdistuvan haitallisia vaikutuksia pohjaveden laatuun.
Jätteenkäsittelyalueen muita riskitoimintoja pohjaveden laadun kannalta ovat poltto- ja voiteluaineiden käsittely ja varastointi. Betonin ja louheen murskaukseen käytettävässä murskausasemassa sekä puun haketukseen ja murskaukseen käytettävissä laitteissa on kiinteät 1 000 – 5 000
litran polttoainesäiliöt. Poltto- ja voiteluaineiden varastoinnin suojausvaatimukset on säädetty Valtioneuvoston asetuksessa 800/2010, jonka mukaisesti varastointi tullaan järjestämään. Laitteiden
käyttämää polttoöljyä varastoidaan siirrettävässä kaksoisvaippasäiliössä, jonka tilavuus on noin
10 000 litraa. Voiteluaineita säilytetään enintään 1 000 litran valuma-altaallisessa kontissa, jonka
valuma-altaan tilavuus on vähintään 1,1 kertaa säilytettävien voiteluaineiden määrä. Muilta osin
alueella varastoitavien kemikaalien ja jätteiden määrät ovat vähäisempiä. Suunnitelmat poltto- ja
voiteluaineiden varastoinnista ja rakenteista tarkentuvat ympäristölupahakemusvaiheessa. Mikäli
mahdollisen vahinko- tai poikkeustilanteen seurauksena toiminnasta aiheutuisi päästö maaperään,
voidaan päästön leviäminen laajemmalle ja kulkeutuminen ehkäistä nopeilla torjuntatoimenpiteillä.
Tyypillisesti raskaat öljyjakeet pidättyvät suurelta osin maaperään ja niiden kulkeutuminen pohjaveden välityksellä on heikkoa. Näin ollen vaikutusten leviäminen toiminta-alueen ulkopuolelle on
epätodennäköistä.
Yksityiskaivot
Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse yksityisiä talousvesikaivoja. Lähimpänä sijaitsee Metsähovin tilan porakaivo noin 300 metrin etäisyydellä louhoksen itäpuolella. Muut ympäristön kaivot sijaitsevat yli 400 metrin etäisyydellä. Kalliopohjaveden virtaussuuntaa louhoksen alueelta ei olemassa olevien tietojen perusteella voida varmuudella määritellä. Mikäli louhosalueella
kohdistuu vaikutuksia pohjaveden laatuun, laimenevat pitoisuudet kulkeutumisen aikana, mikäli
alueelta tapahtuisi kulkeutumista ympäristöön. Pilaantuneiksi luokiteltavien maiden sijoittaminen
maankaatopaikalle ei ole mahdollista, eikä alueelle suunnitellusta toiminnasta arvioida aiheutuvan
pohjaveden laatuun sellaisia vaikutuksia, jotka vaarantaisivat pohjaveden käytön talousvetenä
hankealueen ympäristössä. Toiminnan aikana mahdollisia vaikutuksia tarkkaillaan säännöllisellä
pohjavesiseurannalla.
Hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 vaikutukset pohjaveteen arvioidaan merkittävyydeltään vähäisiksi
kielteisiksi.
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13.5 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Alueelle sijoitettavien ylijäämämaiden lähtöpaikka tunnetaan aina ja vastaanotettavien ylijäämämaiden määristä pidetään kirjaa, eikä pilaantuneiksi luokiteltavien maa-ainesten sijoittaminen alueella ole mahdollista. Ennen sulfidisavien sijoittamista louhokseen kalliopohja tiivistetään ja pengerretään ”soluksi” moreenilla, paksulla savella tai muulla heikosti vettä läpäisevällä maa-aineksella pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten ehkäisemiseksi.
Mahdollisten vahinko- tai onnettomuustilanteiden aiheuttamat päästöt pohjaveteen voidaan ehkäistä teknisillä suojaustoimenpiteillä sekä asianmukaisella poikkeustilanteisiin varautumisella.
13.6 Epävarmuudet ja seurantatarve
Pohjaveden pinnankorkeustasoista hankealueella ja sen ympäristössä on vähäisesti tietoa, minkä
vuoksi pohjaveden virtausolosuhteita ei täsmällisesti tunneta. Tämä huomioidaan tarkkailuohjelman laadinnassa siten, että hankealueen ympäristöstä tarkkailuun sisällytetään kaivoja riittävän
kattavalta alueelta. Pohjavesiseurannalla tarkkaillaan kalliolouhinnan sekä maankaatopaikkatoiminnan vaikutuksia pohjaveden pinnankorkeuteen sekä laatuun. Pohjaveden seurantatiheydessä
sekä tarkkailtavissa laatuominaisuuksissa voidaan lähtökohtana käyttää ympäristöhallinnon ohjeessa ”Maa-ainesten kestävä käyttö” (Ympäristöministeriö, 2009) esitettyjä periaatteita, joita täydennetään maankaatopaikkatoiminnan vaikutusten seurannan osalta.
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14. PINTAVEDET
14.1 Vaikutusten muodostuminen
Hankkeen eri toiminnoista ei arvioida aiheutuvan suoraa vesistökuormitusta lähimpiin pintavesiin,
vaan kuormitusta voi aiheutua lähinnä hulevesien välityksellä. Hankealueella muodostuvat vedet
johdetaan laskeutusaltaisiin ennen laskuojiin johtamista. Altaat myös osaltaan tasaavat purkuojien
virtaamia. Laskeutusaltailla estetään hienojakoisen kiintoaineksen sekä kiintoainespartikkeleihin
sitoutuneiden ravinteiden sekä vesien laadun ja ekologisen tilan kannalta haitallisten yhdisteiden
joutumista pintavesiin.
Kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus sekä ylijäämämaat
Kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus sekä ylijäämämaiden läjitysalueen perustaminen muuttavat hankealueen vesitaloutta ja hulevesien laatua. Myös hulevesien virtaussuuntiin voi aiheutua
vaikutuksia alueen pinnanmuotojen muutosten seurauksena. Läjitetty ylijäämämaa sitoo itseensä
vettä ja hidastaa sadannan muodostumista valunnaksi verrattuna tilanteeseen, jossa kallio on paljastuneena louhinnan seurauksena. Louhinnan seurauksena pintavesivalunta kasvaa ja nopeutuu
pintamaiden poiston myötä, koska vesien luontainen imeytyminen maaperään vähenee. Lisääntynyt valunta voi lisätä veden kiintoaineksen pitoisuutta ja siten aiheuttaa veden sameutta. Toisaalta
louhinta-alueiden täyttäminen vähentää läpäisemättömän pinnan alaa, mikä pienentää virtaushuippuja voimakkaiden sateiden aikana. Hulevesiin voi myös liueta ottamisalueelta esim. räjähdysaineista peräisin olevaa typpeä. Toisaalta räjäytystoiminta saattaa aiheuttaa kallioperän rakoilua, jolloin osa pintavesistä suotautuu ruhjeisiin, vähentäen pintavaluntaa.
Vastaanotettavia ylijäämämaita ovat louhe, erilaiset kitkamaat (hiekka, sora, moreeni), savi, siltti,
lieju ja turve. Läjitysalueella muodostuvat vedet sisältävät luonnon valumavesiä enemmän kiintoainetta, ravinteita ja epäorgaanisia aineita, riippuen ylijäämämaiden laadusta. Yleisperiaatteen mukaan, mikäli maankaatopaikan ympäristöluvassa ei ole tarkemmin määritelty loppusijoitettavien
maa-ainesten sallittuja haitta-ainepitoisuuksia, sijoitettavien maa-ainesjätteiden sisältämien
haitta-ainepitoisuuksien tulee alittaa asetuksen 214/2007 alemmat ohjearvot.
Alueelle varastoidaan myös puhdasta jätepuuta ja metsätähteitä, jotka ennen hyötykäyttöä murskataan tai haketetaan. Näistä toiminnoista ei arvioida aiheutuvan erityistä kuormitusta alueen pintavesiin.
Betonijäte ja louhe
Betonijätteen ja louheen varastointi voi aiheuttaa lähinnä kiintoainekuormitusta. Kun varastossa
olevien jätteiden määrä on riittävän suuri käsittelyä ajatellen, ne käsitellään murskaamalla. Murskattavasta betonista metalli otetaan talteen esimerkiksi magneettierottimella. Raaka-ainelouhe on
luonnonmukaista kiviainesta, jota ei luokitella jätteeksi, eikä siitä arvioida liukenevan haitallisia
aineita ympäristöön. Alueelle vastaanotettavan betonijätteen ja valmistetun kierrätyskiviainestuotteen haitattomuus on varmistettava Valtioneuvoston asetuksen 843/2017 mukaisella laadunvarmistusjärjestelmällä. Asetuksen 843/2017 taustaselvityksissä on arvioitu kattavasti betonijätteen
sekä eri rakenteissa hyödynnetyn betonimurskeen mahdollisia haittaominaisuuksia. Betonimurskeessa ympäristökelpoisuuden kannalta mahdollisiksi haittatekijöiksi on tunnistettu kromi, lyijy,
kupari, kadmium, sulfaatti sekä syntypaikan mukaan mahdollisesti PAH, PCB (Pajukallio ym. 2011).
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Sulfidisavi
Maankaatopaikalle on suunniteltu otettavaksi sulfidisavea, joka kuvaa potentiaalisesti happamia
savimaita. Kaivettaessa sedimentti hapettuu, jolloin rautasulfideista muodostuu rikkihappoa ja sedimentti muuttuu voimakkaasti happamaksi (hapan sulfaattimaa). Kuivana aikana liuenneet happosuolat ja metallit pidättyvät maaperään. Sen sijaan sateiden yhteydessä ne voivat huuhtoutua,
jolloin hapan valuma havaitaan usein pulssimaisena.
Saviaineksen happamuus voi laskea keskimäärin arvosta pH 6…7 alle pH 4,5, jopa alle 3,5 (Eklund
ym. 2016). Hapettuneen maa-aineksen kastuessa uudelleen esim. sateen seurauksena, metallien
(esim. sinkki, rauta, alumiini, kadmium, nikkeli ja kupari) liukoisuudet kasvavat, joten maiden
sijoittamisessa on huomioitava jätteen liukoisuusrajat. Veden happamoitumisella ja metallien liukenemisella puolestaan on erittäin haitallinen vaikutus vesiluonnolle (ks. luku 15). Tämän vuoksi
kyseisten maiden läjittäminen hankealueelle on suunniteltava huolellisesti niin, että ne saadaan
pysyvästi pidettyä hapettomissa olosuhteissa. Alapuoliseen vesistöön kohdistuvien haittojen torjunnassa korostuvat hankealueen olosuhteiden ja purkuojaston tilan jatkuva seuranta (ks. luku
14.6).
Mikäli maankaatopaikalle vastaanotetaan kaikkia happamia ja potentiaalisesti happamia sulfaattimaita, voivat massat olla myös karkeampirakeisia, ei pelkästään savia. Suomen rannikkoseudulla
esiintyy itäiseltä Uudeltamaalta Perämeren rannikolle saakka rikkipitoista sulfidimaata muinaisen
Litorina -meren peittämällä alueella. Sulfaattimaat ovat usein liejuisia ja hienorakeisia lajittuneita
maalajeja, mutta myös karkearakeiset kerrokset voivat tuottaa hapettuessaan haitallisia määriä
happamuutta maaperän heikon puskurikyvyn ja korkean vedenläpäisykyvyn vuoksi.
Ennen sulfidisavien sijoittamista hankealueelle sijoitusalueen pohja tiivistetään vettä heikosti läpäisevällä maa-aineksella (ks. luku 4.3.4). Vastaanotetut sulfidisaven erät peitetään mahdollisimman nopeasti heikosti vettä läpäisevillä mailla haitta-aineiden kulkeutumisen ja haponmuodostumisen ehkäisemiseksi. Kun peittorakenteet ovat kunnossa, rankkasadetilanteessakaan sadevesi ei
pääse imeytymään penkkaan ja kastelemaan sitä kokonaisuudessaan. Kun savimaat sijoitetaan
kaivantoon, voi imeytynyt sadevesi jäädä tälle alueelle, eikä huuhtoudu merkittävästi ympäristöön.
Saven vedenläpäisykyky on heikko.
14.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Vesistövaikutusten tarkastelussa keskeisenä tavoitteena oli arvioida hydrologisissa olosuhteissa
esiintyviä muutoksia vaikutusalueen pintavesissä ja toiminta-alueelta hulevesien mukana kulkeutuvaa, pintavesien laatuun vaikuttavaa kuormitusta. Arviointi perustui olemassa olevien lähtötietoihin, laskelmiin, kirjallisuusselvityksiin ja asiantuntija-arvioon muodostuvien hulevesien määrän
ja laadun muutoksista. Virtaamaoloja arvioitiin osaksi vertailuvesistön tietojen pohjalta.
Arvioinnissa hyödynnettiin nykyiseltä louhinta-alueelta tehtyjen pintavesitarkkailujen tuloksia ja
ympäristöhallinnon tietokantoja.
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14.2.1 Hydrologisten olosuhteiden muutosten arviointi

Pinta-alat ja virtaamat
Kroopinojan valuma-alue heti Vilosbäckenin liittymäkohdan alapuolella ja Sipoonjoen valuma-alue
heti Kroopinojan liittymäkohdan jälkeen laskettiin SYKEn VALUE-työkalun avulla (kuva 14-1 ja taulukko 14-3).
Vertailun vuoksi simuloituja arvoja verrattiin samalla vesistöalueella sijaitsevan Byabäckenin
(20.004) osavaluma-alueen valumiin, koska tältä alueelta löytyy myös mitattuja virtaamatietoja.
Hankealueelta, sen eri vaihtoehdoista aiheutuvat virtaamat (l/s) arvioitiin keskimääräisen valunnan
(Mq) ja eri vaihtoehtojen (1 ja 2) pinta-alatiedon perusteella.
Rankkasade
Rankkasateen aiheuttama virtaama hankealueelta laskettiin kaavalla:

Q    F  i , jossa
Q = virtaama (I/s),
Ψ = valumakerroin (-),
F = valuma-alueen pinta-ala (ha)
i = mitoitussateen voimakkuus (l/s*ha)
14.2.2 Hulevesikuormituksen arviointi

Keskeinen hulevesikuormitusta aiheuttava toiminta on louhinta ja murskaus. Ylijäämämaiden sijoittamiseen liittyy lähinnä riski kiintoaine- ja ravinnekuormituksen kasvamisesta alueelta. Sulfidisaven sijoittamisen osalta arvioitiin hulevesien happamoitumisvaikutuksia.
Louhinta
Kiviaineksen ottoalueella tullaan todennäköisesti käyttämään ns. emulsioräjähdysaineita, jotka sisältävät noin 70–90 % ammoniumnitraattia ja 1–7 % voiteluöljyä. Yleensä noin 20–30 % emulsioräjähteen painosta on typpeä. Räjähteistä veteen liukenevan typen määrä riippuu monesta tekijästä, kuten käytetystä räjähdetyypistä, räjähteen käsittelystä, läsnä olevan veden määrästä,
siitä paljonko räjähdysainetta ehtii liukenemaan ennen räjäytystä sekä siitä, paljonko räjähdysainetta jää räjähtämättä. Forsyth ym. 1995 ovat esittäneet, että arvioiden mukaan 10−20 % räjäytysrei’istä jää räjähtämättä. Revey (1996) tutkimusten mukaan emulsioräjähdysaineista liukeni
kuuden päivän kuluessa 1 %. Vesistöön päätyvän typen määräksi on puolestaan esitetty arvoja
0,2−28 % käytetyn räjähdysainemäärän sisältämän typen määrästä (Morin ja Hutt 2009).
Louhinta-alueiden hulevedet johdetaan tasausaltaan/-altaiden kautta purkuojastoon. Tasausaltaan
arvioidaan vähentävän kiintoainekuormitusta noin 90 % ja ravinteiden määrää 10…30 %.
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Tässä vaikutusten arvioinnissa käytettiin louhinnan aiheuttaman räjähdeaineperäisen typen kuormituksen arvioinnissa seuraavia lähtöarvoja:
•

pääasiallisena räjähteenä käytetään emulsioräjähdysaineita

•

kiviaineksien maksimiottomäärä vuodessa noin 180 000 m3 ktr

•

keskimääräinen ominaispanostus 0,7 kg/m3

•

räjähteistä vain pieni osa jää räjähtämättä (oletus 5 %)

•

räjähteestä ammoniumnitraattia 95 %, jonka kokonaistyppiosuus 30 painoprosenttia

•

typestä huuhtoutuu suurin osa veteen (oletus 70 %)

•

valuntakerroin 0,5

Maankäytön muutos
Maankäytön muutoksen kuormitusvaikutusta arvioitiin kirjallisuudessa esitettyjen seuraavien ominaiskuormituslukujen perusteella:
kiintoaine (kg/ha/a)
-

louhinta- ja kierrätysalue
muokattu alue (maantäyttö)

605
100

Kuormitusta arvioitiin tilanteessa, jossa hankealueesta vaihtoehdossa 2 suurin osa olisi paljasta
avolouhosta ilman pidättäviä maakerroksia. Nykytilanteeksi arvioitiin kiintoainekuormitus vaihtoehdon 1 mukaiselta pinta-alalta ja kuormituksen vastaavan muokattua aluetta.
Betonijäte
Vastaanotettavan ja murskattavan betonijätteen oletettiin täyttävän eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetussa Valtioneuvoston asetuksessa 843/2017 säädetyt liukoisuusraja-arvot. Raja-arvot on annettu erikseen väylä-, kenttä-, valli- ja teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteille. Huomattavaa on, että raja-arvot on annettu kiinteän aineen ja veden
suhteessa (L/S-suhde) 10. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että raja-arvo koskee tilannetta,
jossa jätettä on huuhdellut 10-kertainen vesimäärä jätteen määrään nähden. Tämän vesimäärän
toteutuminen edellyttää yleensä useiden, jopa kymmenien tai satojen vuosien sadantaa rakenteesta riippuen.
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Taulukko 14-1. Asetuksen 843/2017 mukaiset väylärakenteen raja-arvot betonimurskeelle. Taulukossa
tähdellä (*) merkityt ovat olennaisimmat haitta-aineet Pajukallio ym. (2011) mukaan.
Tabell 14-1. Gränsvärden för betongkross i trafikledskonstruktioner enligt förordning 843/2017. I tabellen är de viktigaste skadliga ämnena enligt Pajukallio m.fl. (2011) utmärkta med en stjärna (*).

Liukoisuus
(mg/kg, L/S = 10 l/kg)

Peitetty
rakenne

Antimoni

Päällystetty
rakenne
0,7

Arseeni

1

2

Barium

40

100

Kadmium*

0,04

0,06

Kromi*

2

10

Kupari*

10

Lyijy*

0,5

2

Molybdeeni

1,5

6

Nikkeli

2

Seleeni

1

Sinkki

15

Vanadiini

2

Elohopea

3
0,03

Kloridi

3 200

11 000

Sulfaatti*

5 900

18 000

Fluoridi

50

150

Liuennut orgaaninen hiili

500

Alueelle otetaan vastaan ja käsitellään puhdasta maanrakennuskelpoista betonia, jonka hyötykäyttö rakentamisessa on asetuksen 843/2017 perusteella vapautettu ympäristölupatarpeesta. Vapauttaminen on mahdollista betonijätteen täyttäessä asetuksessa säädetyt haitta-aineiden liukoisuusraja-arvot, joiden alittuessa jätteestä ei asetuksen muut rakenteelle asettamat ehdot huomioiden aiheudu ympäristöhaittaa pitkälläkään aikavälillä.
Betonijätteen välivarastoinnin ja käsittelyn vaatima aika hankealueella on lyhyt, jolloin sadevesimäärä, joka betonijätettä huuhtoo, jää vähäiseksi. Vesimäärän vähäisyyden takia vain hyvin pieni
määrä betonin sisältämiä aineita ehtii liueta hankealueen hulevesiin. Toisaalta betonin emäksisyys
myös ehkäisee joidenkin metallien ja puolimetallien liukenemista. Betonin murskauksessa syntyvää pölyä voi kulkeutua hankealueen hulevesiin, mutta tämäkin aiheuttaa lähinnä laskeutusaltaisiin
päätyvän kiintoainemäärän lisääntymistä. Merkittävää haitta-ainepitoisuuksien nousua hulevesissä
ei ole odotettavissa betonijätteen käsittelyn seurauksena.
Sulfidisavi
Lähtökohta sulfidisaven eli potentiaalisen happaman sulfaattimaan varastoimisesta aiheutuvien vesistövaikutuksien arvioinnissa on se, että kyseiset sedimentit varastoidaan alueelle asianmukaisesti. Läjitykseen liittyvien riskien arvioinnissa pintavesien kannalta huomioitiin ko. sedimenttien
herkkyys muuttua happamaksi sulfaattimaaksi ilmakehän hapen kanssa kosketuksiin joutuessaan.
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Osana vaikutustarkastelua tehtiin laskelma mahdollisen happaman hulevesikuormituksen pH- vaikutuksien laajuudesta alapuolisissa pintavesissä eri virtaamatilanteissa. Valumavesien pH-tarkastelu tehtiin varovaisuusperiaatteen mukaisesti tilanteessa, jossa haponmuodostumista ei ole saatu
ehkäistyä ja maankaatopaikalta lähtevä keskimääräinen valuma on voimakkaasti hapanta. Happaman valuman laimeneminen tarkastellaan vastaanottavan vesistön kesäaikaisessa keskivirtaamatilanteessa.
Vesiliuoksissa vetyionit ovat sitoutuneet vesimolekyyleihin muodostaen oksoniumioneja (H3O+).
Laskelmat on tehty konsentraation ja ainemäärän avulla:
c[H3O+] mol/l = 10-pH, missä
c = konsentraatio
n = ainemäärä
V = tilavuus
n = cV

Rankkasateen jälkeen alueelta lähtevän valuman oletetaan olevan lievemmin hapanta, sillä läjitetyistä massoista suotautuva, rikkihappoa sisältävä vesimäärä on vähäinen rankkasateen vesimäärään nähden. Tällöin myös vastaanottavan vesistön vesimäärä on suurempi ja laimeneminen nopeampaa. Vastaanotettujen massojen oletetaan olevan voimakkaasti happoa tuottavia ja lähtevän
veden pH:n laimeneminen vastaanottavassa vesistössä tarkasteltiin lähtevän veden pH-tasoilla
3…5,5.
14.3 Nykytila
14.3.1 Hankealueen vaihtoehtojen pinta-alat, valunnat ja virtaamat

Ensimmäisessä vaiheessa hankealueen pinta-ala on 21 ha (Vaihtoehto 1) ja toisessa vaiheessa
tulee lisäaluetta 23 ha (Vaihtoehto 2). Normaali, keskivalunnan mukainen keskimääräinen valunta
(Mq) alueella on noin 10,5 l/s km2. Tällöin pinta-alojen mukaiset keskivirtaamat eri vaihtoehdoissa
ovat:
Vaihtoehto 1: MQ = 0,0105 m3/s km2*0,21 km2 =0,00315 m3/s = 2,2 l/s
Vaihtoehto 2: MQ = 0,0105 m3/s km2*0,44 km2 =0,0044 m3/s = 4,6 l/s
Rankkasateen aikainen virtaama
Rankkasateen osalta arvioitiin kerran 20 vuodessa toistuva 60 minuutin rankkasade, jolloin sateen
intensiteetti on noin 70 l/s hehtaarille. Rankkasateen aikaisiin valumiin vaikuttavat merkittävästi
valuma-alueen pinnan vedenläpäisevyys ja sileys, mutta myös alueen kosteusvajaus sateen alkaessa sekä sateen kestoaika ja voimakkuus. Näistä syistä valumakerroin ei ole vakio, vaan vaihtelee
saman alueen eri kohdilla ja toisaalta saman sadekuuronkin aikana.
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Taulukko 14-2. Rankkasateen aiheuttama virtaama vaihtoehdoissa 1 ja 2.
Tabell 14-2. Vattenföring förorsakad av störtregn i alternativ 1 och 2.

Jätteiden käsittelyalue
Jätteiden läjitysalue, sorakenttä
Meluvalli, nurmikko
Vesien tasausallas

Vaihtoehto 1
F[ha]
2
15,7
3
0,3

Ψ
0,5
0,05
0,3
0,05

21

Jätteiden käsittelyalue
Jätteiden läjitysalue, sorakenttä
Meluvalli, nurmikko
Vesien tasausallas

Vaihtoehto 2
F[ha]
2
38,7
3
0,3
44

HQ [l/s]
70
54,95
63
1,05
189,0

Ψ
0,5
0,05
0,3

HQ [l/s]

0,05

1,05

70
135,45
63

269,5

14.3.2 Valuma-alue ja virtaamat

Hankealue sijaitsee kokonaisuudessaan Sipoonjoen keskiosan valuma-alueella (20.002). Hankealueen eteläosasta (VE1) hulevedet valuvat ojia myöten lounaaseen Vilosbäckeniin (Vilonoja). Pohjoisosasta vedet valuvat ensin ojia myöten pohjoiseen Ukonojaan ja sen kautta edelleen Kroopinojaan. Kroopinoja yhtyy Vilosbäckeniin, joka laskee Sipoonjokeen (Kuva 14-1).
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Kuva 14-1. Hankealueen valuma-alue ja lähimmät pintavesimuodostumat. Kuvassa myös virtaamien laskentakohdat 1 ja 2 (ks. teksti).
Figur 14-1. Projektområdets avrinningsområde och de närmaste ytvattendragen. I figuren anges också
punkt 1 och 2 där vattenföringarna har beräknats (se texten).

Koska hankealue sijoittuu Sipoonjoen keskiosan alueella valuma-alueen latvaosille, valumat ja
ojien virtaamat voivat muutamia päiviä vuodessa olla hyvin vähäisiä tai jopa lähes olemattomia,
lähinnä kesäaikana (kesä-elokuu; Taulukko 14-3). Vilosbäckeniin hankealueen eteläpuolelta laske-

van ojan, Bikindalin ja Ukonojan virtaamista ei ollut tietoa, mutta vesimäärän vaihtelun voidaan olettaa olevan suurta ja kuivina kausina ojissa ei todennäköisesti virtaa vettä lainkaan.
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Taulukko 14-3. SYKEn vesistömallin (VEMALA) mukaiset laskennalliset virtaamat (v. 2000-2017) Vilosbäckenille ja Sipoonjoelle (kuva 13-1).
Tabell 14-3. Beräknade vattenföringar enligt Finlands miljöcentrals vattendragsmodell (VEMALA) (20002017) till Vilosbäcken och Sibbo å (figur 13-1).

F [km ]

MHQ1
[m3/s]

MQ2
[m3/s]

MNQ3
[m3/s]

MQ
kesä*
[m3/s]

Vilosbäcken (1)

8,82

1,04

0,093

0,0003

0,03

Sipoonjoki (2)

53,5

6,31

0,57

0,0015

0,164

Pintavesi / (virtaaman las-

2

kentakohta; kuva 13-1)

*kesä-, heinä- ja elokuu
14.3.3 Vedenlaatu

Sipoonjoki on tyypiltään keskisuuri savimaiden joki, johon kohdistuu merkittävää kuormitusta. Jokivesi on savisameaa ja runsasravinteista. Keskeisin vedenlaatuun vaikuttava tekijä on peltovaltaisilta alueilta aiheutuva hajakuormitus, mutta myös haja-asutuksen jätevesikuormituksella on
vaikutusta joen tilaan. Käytettävissä olevien vedenlaatutulosten perusteella Sipoonjoen keskiosan
fysikaalis-kemiallinen tila voidaan arvioida huonoksi. Tämä johtuu ajoittaisesta virtaaman vähäisyydestä, jokiveden korkeasta ravinnetasosta ja veden sameudesta.
Joen keski- ja alaosa on luokiteltu ekologiselta tilaltaan välttäväksi (Suomen ympäristökeskus
2015). Hankealueen alapuolisia pieniä uomia ei aineistojen puutteen vuoksi ole voitu luokitella.
Seuraavassa esitettävät vedenlaatutiedot Sipoonjoen ja Vilosbäckenin näytepisteiltä (Kuva 14-2)
on kerätty ympäristöhallinnon HERTTA -tietojärjestelmästä. Uusien tulosten puuttuminen aiheuttaa
epävarmuutta ko. pintavesien nykytilan arviointiin.

1

keskiylivirtaama

2

keskivirtaama

3

keskialivirtaama
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Kuva 14-2. Tarkasteltavien vedenlaatupisteiden sijainti Vilosbäckenissä ja Sipoonjoessa, hankealueelta
tulevien hulevesien purkukohdan ylä- ja alapuolella.
Figur 14-2. Läget för de undersökta vattenkvalitetspunkterna i Vilosbäcken och Sibbo å, ovanför och
nedanför utloppsplatsen för dagvattnet från projektområdet.

Sipoonjoki, yläpuoli
Sipoonjoesta, Vilosbäckenin yhtymäkohdan yläpuolelta, on viimeksi otettu vesinäytteet keväällä,
kesällä ja alku- sekä loppusyksyllä 2015. Näytesyvyys on ollut 0,1 m ja 0,5 m. Vesi oli selvästi
emäksisen puolella (pH 7,4…7,8). Tyypilliseen tapaan veden väriarvo vaihteli eri näytekerroilla
paljon (40…100…1 000 mg Pt/l). Jokivesi oli selvästi sameaa (31…350 FNU). Vedessä oli ajoittain
erittäin runsaasti ravinteita (kok. P 44…421 µg/l ja kok. N 380…3 400 µg/l) ja rautaa 1700…25 000
µg/l. Happipitoisuus oli hyvä tai tyydyttävä (9,6…13,3 mg/l). Kaikilla näytekerroilla alkaliteettiarvo
eli puskurikyky happamoitumista vastaan oli hyvä (0,965…2,19 mmol/l).
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Vilosbäcken
Vilosbäckenin alaosalta on viimeksi marraskuussa 2009 otettu vesinäyte 0,1 m syvyydestä. Vesi
oli erittäin humusväritteistä (300 mg Pt/l), runsasravinteista, kokonaisfosforin (P) oltua 78 µg/l
(fosfaattifosforia 15 µg/l) ja kokonaistypen (N) 1 800 µg/l (valtaosa nitriitti-nitraattityppenä 1 290
µg/l). Samea vesi (64 FNU) oli lievästi emäksistä (pH 7,3). Happitilanne puron vedessä oli myöhään
syksyllä hyvä (13,1 mg/l). Veden haponsitomiskykyä eli alkaliteettia ei oltu mitattu.
Sipoonjoki, alapuoli
Vilosbäckenin alapuoliselta osalta Sipoonjokea viimeiset vesinäytetulokset (syvyys 0,1 m) on vuoden 2013 syyskuulta. Taulukossa (Taulukko 14-4) esitetään tiedonhallintajärjestelmästä kerätyt
tulokset vuosina 2005-2013.
Taulukko 14-4. Sipoonjoen näyteaseman 27,6 (Kuva 14-2) keskeiset vedenlaatutulokset vuosina 20052013.
Tabell 14-4. Viktiga resultat för vattenkvaliteten vid provtagningsstation 27,6 i Sibbo å (Figur 14-2) 20052013.

pH
Sipoonjoki 27,6 /

väri

sameus

mg Pt/l

FNU

200

57

kiintoaine
mg/l

happi

fosfori

typpi

mg/l

µg/l

µg/l

alkaliteetti
mmol/l

13,1

100

1200

1,08

ajankohta
14.12.2005
10.1.2007

7,4
6,8

890

740

12

625

3900

30.8.2007

7,7

750

170

150

9,9

246

1700

4.2.2008

7,1

400

200

180

13,7

223

1500

25.11.2008

7,2

400

99

85

13,4

189

1100

3.11.2009

7,4

500

120

120

11,7

168

1700

10.9.2013

7,7

100

17

22

9,9

38

440

1,95

Taulukon tuloksista nähdään, että vuosien väliset vaihtelut voivat olla suuria, riippuen mm. näytteenottoajankohdasta. Vesi on ollut erittäin ravinteikasta, sameaa ja kiintoainepitoista. Happitilanne on ollut hyvä. Jokiveden puskurikyky happamoitumista vastaan on mittauskerroilla ollut
hyvä.
Nykyisen toiminnan aikainen vedenlaatu
Osalla hankealueesta nykyisin tapahtuvan louhinnan ja murskauksen pintavesitarkkailua on vuosista 2006-2007 lähtien toteutettu vesinäytteenotolla alueen eteläpäähän rakennetusta laskeutusaltaasta, ennen vesien johtamista ojaan. Vesinäytteet altaasta on kerran vuodessa, touko-kesäkuussa. Näytteistä on analysoitu yleisten vedenlaatuparametrien värin, sameuden, sähkönjohtavuuden ja kemiallisen hapenkulutuksen (COD) lisäksi typen yhdisteet (nitriitti-, nitraatti- ja ammoniumtyppi), kloridit, sulfaatti, rauta, mangaani ja alumiini sekä veden hygieeninen laatu (bakteerit). Kiintoainetta ei ole mitattu.
Tarkkailutulosten perusteella vuosina 2015-2017 ympäristön pintavesiin johdettu hulevesi on ollut
selvästi emäksistä (pH 7,9…8,1) ja kirkasta (väri 5…10 mg Pt/l). Lähes värittömässä vedessä
CODMn -arvo on alhainen, 1,8…6,8 mg/l. Veden sähkönjohtavuus oli ensimmäisinä vuosina suuri
(540-602 µS/cm), kuvastaen kationien ja anionien määriä. Vuonna 2017 sähkönjohtavuus oli 64
µS/cm. Tuolloin vedestä tutkittiin myös öljyhiilivetyjakeet, jotka kaikki olivat alle 0,05 mg/l.
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Taulukossa (Taulukko 14-5) on esitetty eräiden havaittujen vedenlaatuparametrien pitoisuudet ja
vertailu talousveden laatunormeihin (asetus 683/2017). Laskeutusaltaan vedessä ei viime vuosina
ole todettu Escherichia coli -bakteereita, jotka indikoivat ulosteperäistä saastutusta. Muutoinkaan
vedessä ei ollut paljoa bakteereita, veden käyttötarkoitus huomioiden.
Taulukko 14-5. Lasketusaltaan veden vedenlaatu vuosina 2015-2017.
Tabell 14-5. Vattenkvalitet i sedimenteringsbassängen 2015-2017.

Laatuparametri

Pitoisuus laskeutusaltaan vedessä

Talousveden laatutavoite

Sulfaatti

180…220 mg/l

250 mg/l

Kloridi

2,2…3,6 mg/l

250 mg/l

alle 10…26 µg/l

alle 50 µg/l

alle 30…240 µg/l

alle 200 µg/l

21…120 µg/l

alle 200 µg/l

Mangaani
Rauta
Alumiini

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kallion louhinnalla ja murskauksella ei ole ollut erityisiä vaikutuksia toiminta-alueen alapuolisten pintavesien laatuun.
14.4 Vaikutukset pintavesiin
Vaihtoehdon 1 mukaisella alueella harjoitetaan jo nykyisin louhintaa ja murskausta sekä pienimuotoista maankaatopaikkatoimintaa. Jatkossa alueella on tarkoitus harjoittaa myös betonin, louheen
ja puhtaan puujätteen sekä metsätähteiden käsittelyä. Alueelle on tarkoitus ottaa vastaan myös
sulfidisavea.
Vaihtoehdossa 2 pohjoispuolista Hongankallion aluetta louhitaan samanaikaisesti maankaatopaikkatoiminnan kanssa. Hongankallion alueelle läjitetään myös ylijäämämaita. Jätteenkäsittelytoiminnot painottuvat vaihtoehdon 1 alueelle ja Hongankallion aluetta käytetään pääasiassa maankaatopaikkatoimintaan. Maanläjitys pohjoisosan alueelle aloitetaan louhinnan edettyä riittävän pitkälle
ja maankaatopaikkatoimintaa alueella jatketaan louhinnan päätyttyä.
14.4.1 Vaihtoehto 0

Arvioitavaa hanketta ei toteuteta, jolloin toiminta ja vesipäästöt alueelta jatkuvat nykyisten lupaehtojen mukaisesti. Ylimääräistä hulevesikuormitusta alueelta ei siten muodostu.
14.4.2 Vaihtoehto 1

Virtaamaolojen muutokset
Keskivalunnan mukaisessa tilanteessa ympäröiviin ojiin kohdistuvan virtaaman suuruus on luokkaa
2,2 l/s. Tämä muodostaa todennäköisesti merkittävän osan laskuojan virtaamasta ja on noin 7 %
Vilosbäckenin kesäkauden laskennallisesta keskivirtaamasta. Vastaava prosenttiosuus Sipoonjoen
laskukohdan jälkeen on enää noin 1 %. Koko vuoden keskivirtaamaan suhteutettuna vastaava
virtaamien suhde on noin 2 % ja alle 0,5 %. Alivirtaamatilanteessa hulevesien laskennallinen virtaamasuhde alapuolisissa pintavesissä korostuu, mutta tuolloin valunta ja sen hulevesikuormitus
myös hankealueelta on käytännössä vähäistä.
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Sateen vaikutusta virtaamiin arvioitiin kerran 20 vuodessa, tunnin aikana esiintyvän rankkasateen
perusteella. Tällöin sateen intensiteetin on arvioitu olevan noin 70 l/s hehtaarille. Tässä yhteydessä
on huomioitava, että voimakkaan sateen aikana myös muualta valuma-alueelta tulee valuntaa ojiin.
Lumen sulamisen aikaan vesistöissä on yleensä tulvavirtaamat. Harvinaista, rankkasateen aikaista,
hankealueelta aiheutuvaa virtaamaa voidaan verrata tarkasteltavien pintavesien laskennallisiin keskiylivirtaamiin. Tällöin virtaamasuhde Vilosbäckenissä on luokkaa 18 % ja Sipoonjoessa 3 %.
Kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet
Virtaamasuhteiden perusteella arvioituna hankealueelta pintavesiin kulkeutuvat hulevedet eivät
normaalisti aiheuta erityistä pitoisuuslisäystä kiintoaine- tai ravinnepitoisuuksissa. Korkeiden taustapitoisuuksien perusteella Sipoonjoki hulevesien purkupaikan alapuolella ei ole erityisen herkkä
kiintoaine- tai typpikuormitukselle. Hulevesien pääasiallisinta vaikutusaluetta ovat ojat ja purot han-

kealueen ympäristössä. Ojien pienen luontaisen vesimäärän seurauksena ojien vedenlaatu tulee olemaan vahvasti riippuvainen hankealueelta ojiin johdettavan veden laadusta.
Rankkasateiden aikana kiviaineksen louhinnalla ja maankaatopaikkatoiminnalla on väliaikaisesti
maaperän eroosiota ja hulevesikuormitusta lisäävä vaikutus. Toisaalta, vaikka suurten virtaamien
aikaan kuormitus kasvaa, laimenemissuhde pintavesissä vastaavasti paranee. Lisäksi on huomattava, että tällöin myös huuhtoumat muulta valuma-alueelta kasvavat. Hulevesien virtaamahuippuja tasataan viivästysaltailla, joiden mitoituksessa huomioidaan myös rankkasadetilanteet.
Betonin murskauksen ja välivarastoinnin hulevesivaikutukset
Kierrätysbetonin murskauksen vaikutusten tarkasteluun valittiin kiintoaine sekä sulfaatti, koska
murskauksessa muodostuu pölyä ja liukoisuustestien perusteella betonista liukenee määrällisesti
eniten sulfaattia. Kiintoaineesta suurin osa todennäköisesti pidättyy maankaatopaikan hulevesien
tasausaltaaseen, jossa betonin kiintoaineella voi olla lievä veden emäksisyyttä lisäävä vaikutus.
Edellä on todettu, että hankealueen ympäristön uomat eivät ole herkkiä kiintoainekuormitukselle.
Näin ollen betonin murskauksen kiintoainekuormituksen vaikutukset vedenlaatuun arvioidaan vähäisiksi.
Betonista liukenevan sulfaatin pidättymiskyky maaperään on heikkoa ja sen arvioidaan päätyvän
pintavalunnan myötä hulevesiin. Nykyisen louhinta-alueen hulevesissä on todettu sulfaattia keskimäärin noin 200 mg/l pitoisuutena. Jos oletetaan, että puolet (1 ha) jätteenkäsittelyalueesta toimii
kierrätysbetonin käsittely- ja välivarastoalueena ja välivarastointiaika on yksi vuosi, voi betonista
liukeneva sulfaatti nostaa tasausaltaan veden sulfaattipitoisuutta noin 50 mg/l. Tällöin tasausaltaan
veden sulfaattipitoisuus asettuisi noin tasolle 200…300 mg/l. Laskuojassa sulfaattipitoisuus voi
ajoittain nousta lähelle tasausaltaan veden sulfaattipitoisuutta. Alempana Vilosbäckenissä sulfaattipitoisuusnousu jää keskimäärin tasolle 20…30 mg/l ja Sipoonjoessa alle 5 mg/l. Betonin käsittelyn
vedenlaatuvaikutuksia voidaan siten havaita laskuojassa, lievästi Vilosbäckenissä, mutta todennäköisesti ei enää Sipoonjoessa.
Sulfidisavi
Sulfidisaven asianmukainen varastointi ja pysyvä eristäminen niin, ettei se pääse hapettuessaan
muuttumaan happamaksi sulfaattimaaksi, estää haponmuodostuksen ja sen myötä happamien hulevesien muodostumisen sekä liukoisten metallien esiintymisen purkuvesissä. Mikäli hapettumista
tapahtuu, kasvaa riski siihen, että hapan valunta liuottaa myös muusta alueelle sijoitetusta maaaineksesta haitallisia aineita, jotka päätyvät pintavesiin.
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Taulukossa (Taulukko 14-6) on esitetty teoreettinen tarkastelu happamien hulevesien pH-vaikutuksista alapuolisessa Vilosbäckenissä ja Sipoonjoessa oletuksella, että alueelta purkautuvat hulevedet olisivat selvästi happamia. Hapanta valuntaa on oletettu purkautuvan kesän keskivirtaamatilanteessa, kun vastaanottavien vesien vesimäärät eivät ole suuria. Keskialivirtaamalla maankaatopaikaltakaan ei tulisi vesiä. Oletuksena on, että vastaanottavien vesien pH on 7,3. Vaikutukset
olisivat laskuojassa taulukossa esitettyä suurempia, sillä se on virtaamaltaan pienempi ja ensimmäinen uoma, johon hankealueen vedet johdetaan.
Taulukko 14-6. Teoreettinen laskelma happamien hulevesien pH-vaikutuksista Vilosbäckenissä ja Sipoonjoessa. VE = vaihtoehto; Virtaamat pintavesissä ovat kesäajan laskennallisia keskivirtaamia (ks. luku
14.3).
Tabell 14-6. Teoretisk beräkning av pH-inverkan av surt dagvatten i Vilosbäcken och Sibbo å. VE = alternativ; Vattenföringarna i ytvattnen är kalkylmässiga medelvattenföringar sommartid (se kapitel 14.3).

Huleveden happamuus
(pH)
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5

Vilosbäcken
VE 1
VE 2
4,1
4,6
5,1
5,6
6,1
6,6

3,8
4,3
4,8
5,3
5,8
6,3

Sipoonjoki
VE 1
VE 2
4,9
5,4
5,9
6,3
6,7
7,0

4,6
5,1
5,5
6,0
6,5
6,8

Hapan valuma liuottaa ympäristöön metalleja (biosaatavuus eliöstöön kasvaa) ja vesistön happamoitumisesta on haittaa mm. kalastolle. Mikäli maankaatopaikan kuivatusvedet olisivat voimakkaasti happamia (pH ≤4,0), voisi pH teoriassa laskea kalastolle haitalliselle tasolle (pH < 5,5) vielä
Kroopinojan ja Sipoonjoen yhtymäkohdassa. Happamuutta ei olisi havaittavissa enää Sipoonjoen
alaosalla.
Taulukon pH-arvoista nähdään, että pinta-alan kasvaessa (VE 1 –> VE 2), hulevesikuormituksen
kasvun seurauksena, pintavesien pH edelleen laskee. Happamuusvaikutus olisi suurinta laskuojassa ja Vilosbäckenissä. Sipoonjoessa, lisävesien ansiosta tapahtuvan laimenemisen myötä,
pH olisi jo selvästi noussut. Kuitenkin vielä täälläkin jokivesi olisi selvästi hapanta (VE 2= pH
4,6…6,0) oletuksella, että hulevesien pH olisi tasolla 3,0…4,5.
On huomattava, että alueelle tuotavan, potentiaalisesti happaman sulfaattimaan haponmuodostuspotentiaali voi vaihdella. Happamoituminen ei aina ole nopeaa ja hapan valuma laskee vastaanottavaan vesistöön pulssimaisesti. Hapanta valuntaa ei kuitenkaan synny kaikista massoista, jos
esim. osa massoista on sijoitettu pohjavedenpinnan alapuolelle. Happaman valuman määrä on
teoreettisia laskelmia huomattavasti vähäisempi, eikä kaikki maankaatopaikalta lähtevä valunta
ole hapanta, vaikka happamoitumisen ehkäisemisessä olisikin epäonnistuttu.
Käytettävissä olevien tulosten perusteella Sipoonjoessa, oja/purovesien liittymäkohdan alapuolella,
jokiveden puskurikyky happamoitumista vastaan on hyvä. Näin ollen valuma-alueen latvaosista
maankaatopaikalta purkautuva hapan valuma voi laimentua ja neutraloitua nopeammin kuin teoreettiset laimennuslaskelmat osoittavat. Edellä esitetyn perusteella vaikutusten pintavesiin arvioidaan olevan merkittävyydeltään vähäisiä kielteisiä.
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14.4.3 Vaihtoehto 2

Vaihtoehdossa 2 hulevesikuormitusta aiheuttavat etenkin louhinnan räjähdysainejäämien typpikuormitus ja maankäytön muuttumisen myötä myös kiintoainekuormitus.
Virtaamaolojen muutokset
Tässä vaihtoehdossa hankealueen toimintojen kokonaispinta-ala keskimäärin kaksinkertaistuu.
Tämä kasvattaa hankealueelta aiheutuvia hulevesivirtaamia. Keskivalunnalla virtaama olisi 4,6 l/s.
Vilosbäckenin kesäkauden laskennalliseen keskivirtaamaan suhteutettuna osuudeksi saadaan noin
15 % ja Sipoonjoessa noin 3 %. Koko vuoden keskivirtaaman suhteutettuna vastaava virtaamien
suhde on 5 % (Vilosbäcken) ja 1 % (Sipoonjoki).

Rankkasateen aikana hankealueelta aiheutuva hulevesivirtaama alapuolisten pintavesien laskennallisiin keskiylivirtaamiin suhteutettuna Vilosbäckenissä on luokkaa 26 %, mutta Sipoonjoessa enää 4
%.
Kiintoainekuormitus
Laskennallisesti on arvioitu tulevan maksimikuormituksen (vaihtoehdon 2 toteutuessa koko
alueelta aiheutuisi kerralla kiintoainekuormitus 605 kg/ha/a) ja karkeasti arvioidun nykyisen
kuormituksen (vaihtoehdon 1 mukaiselta pinta-alalta kiintoainekuormitus 100 kg/ha/a) välistä
suhdetta. Suuntaa antavasti voidaan ominaiskuormituslukujen avulla tarkasteltuna arvioida, että
kiintoainekuormitus purkualueen pintavesissä kasvaisi maksimissaan noin 1,5 -kertaiseksi.
Oletuksena on ollut, että tasausaltaassa poistuu noin 80 % hulevesien sisältämästä kiintoaineesta.
Alapuolisten pintavesien kesäajan keskivirtaamaan suhteutettuna maksimikiintoainekuormituksen
aiheuttama laskennallinen pitoisuusnousu Vilosbäckenissä, Kroopinojan liittymän jälkeen, olisi
luokkaa 3 mg/l ja Sipoonjoessa, Vilosbäckenin laskukohdan jälkeen, noin 1 mg/l. Vaikutukset
olisivat suuremmat laskuojassa, Ukonojassa ja Kroopinojassa, jotka ovat ensimmäiset hankealueen
vedet vastaanottavat uomat. Sipoonjoessa Vilosbäckenin laskukohdan jälkeen laskennallinen
pitoisuusnousu on vähäinen verrattuna näytepisteestä ’Sipoonjoki 27,6’ vuosien 2007-2013 välillä
mitattuun jokiveden kiintoainepitoisuuden keskiarvoon 216 mg/l (n = 6). Myöskään
Vilosbäckenissä pitoisuuden nousua ei voida pitää suurena. Epävarmuutta aiheuttaa
vedenlaatutietojen puute uomasta.
Vaikka hulevesien osuus pintavesivirtaamasta kasvaa tässä vaihtoehdossa, voidaan arvioida, että
tässäkään tapauksessa hankealueelta pintavesiin kulkeutuvat kiintoainepitoiset hulevedet eivät
normaalisti aiheuta erityisiä vaikutuksia veden laatuun Sipoonjoessa. Vaikutuksia voi ajoittain
esiintyä lähinnä hankealueen viereisissä ojissa ja puroissa (Vilosbäcken, Ukonoja, Kroopinoja),
jotka eivät ole herkkiä kiintoainekuormitukselle.
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Louhinnan aiheuttama typpikuormitus
Louhinnan aiheuttamaa vesistökuormitusta arvioitiin luvussa 14.2.2 esitetyillä lähtötiedoilla. Laskenta on tehty vuosittaisilla keskimääräisillä ja suurimmilla louhintamäärillä (Taulukko 14-7).
Taulukko 14-7. Kiviaineksen louhinta - räjähdeainejäämien aiheuttama laskennallinen typpikuormitus.
Tabell 14-7. Beräknad kvävebelastning av sprängämnesrester från brytningen av stenmaterial.

VE 2
Oletukset
louhintamäärä
keskimääräinen ominaispanostus
räjähteiden käyttö vuodessa
räjähtämätön osuus (oletus 5%)
räjähteestä ammoniumnitraattia (95 %)
jonka kokonaistyppiosuus (30 paino-%)
typestä huuhtoutuu veteen (oletus 70 %)
typpeä tasausaltaan jälkeen (reduktio-oletus 20 %)

ka
150 000
0,7
105 000
5 250
5 000
1 400
1 000
800

max
180 000
0,7
126 000
6
6
1
1
1

300
000
700
200
000

yksikkö
k-m3/a
kg/m3
kg/a
kg/a
kg/a
kg/a
kg/a
kg/a

Laskennallisesti arvioitu, räjähdeainejäämien suuntaa antava kuormitus vastaisi keskimäärin 160
ihmisen (AVL) ja maksimissaan 235 ihmisen tuottamaa typpikuormitusta päivässä4.
Typpikuormituksen aiheuttama laskennallinen pitoisuuslisäys Kroopinojassa on sekä keskimääräisellä että maksimiottomäärällä noin 1,2-kertainen. Vastaava lisäys Sipoonjoessa keskimääräisellä
louhintamärällä on 1,1-kertainen ja maksimäärällä 1,2-kertainen. Johtopäätöksenä voidaan todeta,
että keskivirtaaman mukaisessa tilanteessa laskennallinen typen pitoisuusnousu alueen pintavesissä jää varsin maltilliseksi. Epävarmuutta laskelman tulokseen aiheuttaa mm. ajantasaisten vedenlaatutietojen puute hankealueen pintavesistä.
Räjähdysainejäämistä peräisin oleva typpi on pääosin ammoniumnitraattia, joka on levien kasvuun
suoraan käytettävissä oleva typpijae. Hulevesien mukana tuleva ammoniumtyppi voi kuluttaa happea nitraatiksi hapettuessaan. Kokemusten mukaan suurin osa räjähdysaineperäisestä typestä on
nitraattimuodossa, jolloin hapenkulutusvaikutus jää vähäiseksi. Vaikutus typpipitoisuuteen on havaittavissa korkeintaan laskuojassa, Vilosbäckenissä, Ukonojassa ja Kroopinojassa, jotka jo nykyisin ovat veden laadultaan rehevöityneitä. Tässäkin tosin epävarmuutta aiheuttaa kattavan tiedon
puute pintavesien nykytilasta. Myös käytettyyn valumakertoimeen (0,5) sekä hulevesien määrän
arviointiin liittyy epävarmuutta, sillä Hongankallion louhinta-alueen kallioperän rikkonaisuudesta ei
ole tietoa. Valumakertoimeen ja hulevesien määrään liittyvän epävarmuuden arvioidaan olevan
hulevesimäärää yliarvioiva.
Edellä esitetyn perusteella vaikutusten pintavesiin arvioidaan olevan merkittävyydeltään vähäisiä
kielteisiä.
14.5 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Vaihtoehdon 2 mukaisessa tilanteessa, maankäytön muuttumisen myötä (louhinnan kasvaessa),
toiminta-alueelta tuleva pintavalunta kasvaa. Virtaamahuippujen ja toisaalta alivirtaamien tasoittamiseksi hankealueen hulevedet ohjataan tasausaltaisiin, joiden mitoituksessa on huomioitu mm.
rankkasateet. Tasausaltailla voidaan vähentää hulevesien aiheuttamaa tulvimista ja eroosiota purkuojissa. Tasausaltaiden tarkoituksena on laskeuttaa hankealueelta tulevaa kiintoainesta ja kiintoainekseen sitoutuneita ravinteita. Hulevesien käsittelyyn voidaan liittää biosuodatus, jolloin vesien
puhdistusaste edelleen nousee. Biosuodatuksen arvioidaan vähentävän ravinnekuormaa kasvukaudella 20…50 %. Talvella vähenemä jää pienemmäksi.

4

hajavesiasetuksessa (542/2003) typelle esitetyn ominaiskuormitusluvun 14 g N/hlö/d perusteella
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Räjähdysaineiden aiheuttaman typpikuormituksen ja erityisesti sulfidisaven potentiaalisen riskin
aiheuttaa hapanta valuntaa voidaan arvioida olevan merkityksellisimmät tekijät vesistökuormituksen kannalta.
Typpikuormitusta voidaan hulevesien käsittelyn lisäksi vähentää myös räjähdysaineiden laadun oikealla valinnalla ja huolellisella käytöllä. Happaman hulevesikuormituksen ehkäisemiseksi sulfidisaven varastoinnissa keskeinen vaade on läjittää sedimentit pysyvästi hapettomiin olosuhteisiin.
Happamien vesien aiheuttamien vesistöhaittojen ehkäisemiseksi purku-uomiin esitetään säännöllistä pH-seurantaa (ks. luku 14.6). Kun nähdään, että pH laskee esim. tason pH 5…5,5 alapuolelle,
hulevesien neutraloimiseksi purku-uomaan voitaisiin rakentaa esim. kalkkikivirouheesta kynnys.
14.6 Epävarmuudet ja seurantatarve
Epävarmuutta johtopäätöksiin aiheutuu uusien vedenlaatutulosten ja uomien virtaamiin liittyvien
mittaustietojen puute hankealueen alapuolisista pintavesistä. Erilaisiin laskelmiin liittyy aina epävarmuuksia. Niinpä esim. kokemusten perusteella voidaan sanoa, että kalliolouhinta-alueiden laskennalliset hulevesimäärät ovat yleensä yliarvioita ja todelliset, pintavesiin kohdistuvat hulevesimäärät ovat usein pienempiä (osa vesistä kulkeutuu mm. kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeisiin).
Vesistövaikutusten arviointia voidaan tarkentaa toiminnan aikaisella veden laadun seurannalla.
Seurantaa tulee tehdä sekä hulevesien käsittely-yksikön/yksiköiden toimivuuden arvioimiseksi,
että todellisten vaikutusten esille saamiseksi hankealueen alapuolisissa pintavesissä.
Sulfidisaven varastointiin liittyen on mitattava usein hulevesien alkaliteettia. Happamuuden suhteen on järjestettävä säännöllinen ja riittävän tiheä pH:n seuranta. Erityisesti kuivan kauden jälkeiset sadejaksot ovat happaman valuman kannalta kriittisiä vaiheita. Lisäksi hulevesistä on mitattava ainakin sähkönjohtavuus, hehkutushäviö (onko happamuus peräisin humushapoista vai
rikkihaposta), kemiallinen hapenkulutus, sulfaatti, rikki, liuennut rauta, alumiini ja mangaani.
Pintavesien seurantaparametreiksi esitetään pH, sameus, kiintoaine, happi, sähkönjohtavuus, typpiyhdisteet (kokonaistyppi, ammoniumtyppi, nitraattityppi), kokonaisfosfori, kloridi, sulfaatti, kemiallinen hapenkulutus (CODMn), rauta, mangaani, arseeni, raskasmetallit ja öljyhiilivedyt.
Koska virtaamat laskuojissa ja puroissa ovat yleensä pieniä, näytteenottoajankohdiksi ehdotetaan
ylivirtaamakausia (huhti-toukokuu ja syys-lokakuu).
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15. KALASTO JA POHJAELÄIMISTÖ
15.1 Vaikutusten muodostuminen
Kalastoon ja pohjaeläimistöön mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat pääasiassa vedenlaadun muutosten myötä. Hankkeen eri toiminnoista ei arvioida aiheutuvan suoraa vesistökuormitusta pintavesiin, vaan kuormitusta voi aiheutua lähinnä hulevesien välityksellä. Vesistövaikutusten
muodostumista on kuvattu tarkemmin kappaleessa 14.1. Seuraavana on käsitelty hankkeen tunnistettuja vaikutuksia, joista voi olla haittaa eliöstölle.
Kiintoainepitoisuus
Toiminnasta mahdollisesti aiheutuvan kasvavan valunnan myötä kiintoainepitoisuuden nousu voi
aiheuttaa kaloille ja pohjaeläimistölle stressiä. Kiintoainepitoisuuden nousulle erityisen herkkiä ovat
kalojen elinkierron varhaisvaiheet, koska mätimunien pinnalle ja pienpoikasten kiduslehdyköihin
kertyvä kiintoaine heikentää nuoruusvaiheiden hapensaantia. Aikuiset kalat kestävät yleisesti ottaen paremmin veden kohonneita kiintoainepitoisuuksia, mutta eri lajeilla on eroja siedettyjen pitoisuuksien rajoissa. Aikuiset kalat voivat välttää kuormitusta siirtymällä eri osiin vesistöä. Näin
kuormituksen seurauksena voi olla kalojen karkottumista kuormituksen vaikutusalueelta. Lisääntynyt kiintoainepitoisuus voi lisäksi aiheuttaa kutusoraikkojen liettymistä, jolloin kalojen varhaisvaiheiden kehitys vaikeutuu.
Typpipitoisuus
Räjähdysaineiden käytön myötä veden typpipitoisuus voi nousta paikallisesti. Typpi on fosforin
kanssa merkittävin rehevöitymistä aiheuttava ravinne. Suomessa tai EU-tasolla ei ole asetettu nitraatti-, ammonium- tai kokonaistyppeä koskevia raja-arvoja vesieliöstön suojelemiseksi. Kanadassa Brittiläisen Columbian provinssissa ympäristöministeriön alaisuudessa on tehty ekotoksikologisia tutkimuksia ja määritetty vedenlaadun ohjearvot (CCME 2009) typelle koskien nitraattia.
Nitraattitypelle kuukausikeskiarvoa koskeva pitoisuusraja on asetettu tasolle 3,0 mg/l (ns. haitattoman pitoisuuden taso eli PNEC-arvo) ja yksittäisen näytteen sallittu enimmäispitoisuus tasolle
32,8 mg/l.
Sulfidi
Sulfidisaven eli potentiaalisen happaman sulfaattimaan varastoimisesta aiheutuvien vesistövaikutuksien arvioinnissa lähtökohta on se, että kyseiset sedimentit varastoidaan alueelle asianmukaisesti eikä niistä siten aiheudu vesistövaikutusta. Valumavesien pH-tarkastelu tehtiin varovaisuusperiaatteen mukaisesti tilanteessa, jossa haponmuodostumista ei ole saatu ehkäistyä ja maankaatopaikalta lähtevä keskimääräinen valuma on voimakkaasti hapanta. Hapettuneen maa-aineksen
kastuessa uudelleen esim. sateen seurauksena, metallien (esim. sinkki, rauta, alumiini, kadmium,
nikkeli ja kupari) liukoisuudet kasvavat, joten maiden sijoittamisessa on huomioitava jätteen liukoisuusrajat. Veden happamoitumisella ja metallien liukenemisella on erittäin haitallinen vaikutus
kalastolle ja pohjaeläimistölle. Esimerkiksi liukoinen alumiini voi saostua kalojen kiduksiin ja aiheuttaa siten hengitysvaikeuksia. Alumiinin liukoisuus lisääntyy merkittävästi, kun pH laskee alle
4,5:n (Walker ym. 2001).
Daviesin ym. (2003) tutkimusten perusteella sulfaattipitoisuus voi aiheuttaa haittaa vesieliöstölle
pitoisuustasolla 200-400 mg/l veden kovuudesta riippuen. Sulfaattia ei ole mainittu valtioneuvoston antamassa vesiympäristölle vaarallisten tai haitallisten aineiden asetuksessa (1022/2006), eikä
sille ole pintavesille asetettuja laatunormeja. Sulfaatin vaikutuksesta vesistöihin ja niiden eliöstöön
on olemassa vielä melko vähän tutkimustietoa.
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Tärinä
Hankealueella tehtävä kiviaineksen louhinta ja murskaus voivat aiheuttaa ympäristöön leviävää
tärinää. Yleisesti ottaen kalastolle voi aiheutua haittaa iskuista, tärinästä tai paineesta. Taimenen
herkkyys mekaaniselle shokille on suurimmillaan heti hedelmöittymisen jälkeen ja vähenee huomattavasti silmäpistevaiheen (tammi-helmikuu) jälkeen. Aikuisilla kaloilla mekaaninen shokki voi
aiheuttaa kalojen karkottumista.
15.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Vaikutukset kalastoon ja pohjaeläimistöön arvioitiin asiantuntijatyönä alueen nykytilasta käytettävissä olevan tiedon ja kirjallisuusselvitysten sekä vesistövaikutusarvioiden pohjalta. Vesistövaikutusarvioiden perusteella arvioitiin, onko kuormituksesta mahdollista aiheutua sellaisia muutoksia
vesiympäristössä, joista voisi olla haittaa kalastolle tai pohjaeläimistölle. Tarkasteltavien parametrien osalta keskityttiin niihin, joiden pitoisuuksien arvioitiin voivan nousta vesistössä toiminnan
seurauksena.
15.3 Nykytila
Kalasto
Sipoonjoki on tyypiltään keskisuuri savimaiden joki, johon kohdistuu merkittävää kuormitusta. Jokivesi on savisameaa ja runsasravinteista, johon siellä elävä eliöstö on osaltaan sopeutunut. Sipoonjoki on erityisen arvokas yhtenä vähistä Suomen puolella Suomenlahteen laskevista joista,
jossa on jäljellä luontaisesti lisääntyvä alkuperäinen meritaimenkanta. Suomen taimenkannat ovat
taantuneet voimakkaasti voimalaitospatojen estettyä kalojen vaelluksen ja luontaisen elinkierron.
Myös vedenlaadun heikkeneminen häiritsee taimenta monin paikoin. Varsinkin merivaelteiset taimenkannat ovat nykyään vaarassa kadota kokonaan luonnosta. Meritaimen on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi (CR).
Sipoonjoen yläosan sivupuroissa tavataan todennäköisesti lisäksi purotaimenta, joka lienee samaa
geneettistä alkuperää kuin meritaimenkanta. Siten yläjuoksun purotaimen saattaa muodostaa geneettisen reservin, joka tulevaisuudessa vahvistaa meritaimenkantaa. Purotaimen ja meritaimen
ovat saman lajin ekologisia muotoja, jotka eroavat toisistaan lähinnä vaelluskäyttäytymiseltään
(Sipoonjoen Natura-tietolomake).
Hankealuetta lähin tiedossa olevan koekalastusalue, Hommanäsinkoski, sijaitsee noin 3,5 km
päässä hankealueesta alavirtaan päin. Kyseisellä koskella on koekalastettu vuonna 2015, jolloin
saalis koostui yhdestä hauesta ja 11 kivennuoliaisesta. Taimenia ei saatu saaliiksi lainkaan.
Sipoonjoen meritaimenen lisääntymisen kannalta tärkein alue on Byabäckenin vesistö, jossa taimenen lisääntyminen on säännöllistä (Koljonen ym. 2013). Byabäckenin uoma yhtyy Sipoonjokeen
noin 20 km päässä hankealueesta alavirtaan päin. Ympäristöhallinnon koekalastusrekisterin kahden koealan koekalastustietojen perusteella Byabäckenissa sijaitsee taimenen lisääntymisalueita.
Vuoden 2016 sähkökoekalastuksissa Sipoonjoen pääuomasta noin 3 km päässä sijaitsevasta Byabäckenin Luontopolunkoskesta saatiin saaliiksi useita yksi- ja kaksikesäisiä taimenia. Taimenia on
saatu saaliiksi myös aiempien vuosien koekalastuksissa. Byabäckenin alaosasta, läheltä Sipoonjoen
yhtymäkohtaa on saatu yksittäisiä taimenia vuosina 2010 ja 2015, mutta määrät ovat olleet huomattavasti yläpuolista koealaa pienempiä.
Byabäckenin yhtymäkohdasta noin 1,5 km Sipoonjokea ylävirtaan päin sijaitsee Brobölenkoski,
joka on toinen tärkeäksi tunnistettu taimenkohde. Brobölenkosken ja hankealueen välinen etäisyys
on noin 18 km. Vuosien 2016 ja 2014 sähkökoekalastuksissa ei saatu saaliiksi yhtään taimenta,
mutta vuonna 2015 saatiin yksi ja vuonna 2013 yhdeksän yksikesäistä taimenen poikasta. Taimenen lisääntyminen koskella on onnistunut tulosten perusteella satunnaisesti.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

126

Lisäksi Sipoonjoen sivu-uomista Ollbäckenilla ja Ruddamsbäckenilla on koekalastettu vuosina
2014-2015. Ollbäcken yhtyy Sipoonjokeen noin 13 km ja Ruddamsbäcken noin 15 km päässä hankealueesta alavirtaan päin. Tulosten perusteella kyseisten purojen kalasto koostuu pääasiassa kivennuoliaisesta eikä taimenta ole koekalastuksissa saatu saaliiksi.
Pohjaeläimistö
Ympäristöhallinnon Avoin tieto -järjestelmän Pohje-rekisterin perusteella hankealuetta lähimmät
pohjaeläinnäytteet on otettu 18 km hankealueesta alavirtaan päin sijaitsevasta Brobölenkoskesta
vuosina 2007, 2010, 2013 ja 2015. Näytteistä lasketuista ekologisen luokituksen indeksiarvoista
TT (tyyppiominaiset taksonit), joka kuvaa jokityypille ominaisten taksonien määrää ja EPTh (tyyppiominaiset EPT-lajit, Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera), joka kuvaa tärkeiden taksonomisten ryhmien mahdollista puuttumista, ilmentävät vuoden 2015 tulosten perusteella pohjaeläimistön tyydyttävää tilaa. Sen sijaan PMA-indeksi (suhteellinen mallinkaltaisuus), joka kuvaa yhteisökoostumusta ja taksonien runsaussuhteita, ilmentää hyvää tilaa. Kyseiset indeksiarvot ovat vaihdelleet vuosien välillä, mutta niissä ei ole havaittavissa selkeää kehityssuuntaa (Ympäristöhallinnon
Avoin tieto -järjestelmä).
15.4 Vaikutukset kalastoon ja pohjaeläimistöön
15.4.1 Vaihtoehto 0

Arvioitavaa hanketta ei toteuteta, jolloin toiminta ja vesipäästöt alueelta jatkuvat nykyisten lupaehtojen mukaisesti. Ylimääräistä hulevesikuormitusta alueelta ei muodostu eikä kalastoon ja pohjaeläimistöön siten aiheudu vaikutuksia.
15.4.2 Vaihtoehto 1

Vesistövaikutusarvion perusteella hankealueelta pintavesiin kulkeutuvat hulevedet eivät normaalisti aiheuta erityistä pitoisuuslisäystä kiintoaine- tai typpipitoisuuksissa. Korkeiden taustapitoisuuksien perusteella Sipoonjoki hulevesien purkupaikan alapuolella ei ole erityisen herkkä kiintoaine- tai typpikuormitukselle ja siellä elävä eliöstö on tottunut korkeahkoon pitoisuustasoon. Hulevesien pääasiallisinta vaikutusaluetta ovat ojat ja purot hankealueen ympäristössä, joiden kalastollinen merkitys on pieni. Rankkasateiden aikana hulevesikuormitus voi väliaikaisesti nousta, mutta
tällöinkään kyseisten pitoisuuksien ei arvioida nousevan eliöille haitalliselle tasolle.
Mikäli sulfidisaven varastointi sekä eristäminen epäonnistuisi ja happamia hulevesiä pääsisi purkautumaan vesistöön, voisi sillä olla haittavaikutuksia kalastoon ja pohjaeläimistöön. Kalojen happamuuden sietokyvyn alaraja on lajista riippuen pH 4-5,5 särkikalojen ollessa happamuudelle kaikista herkimpiä. Vesistövaikutusarvion mukaan pH voisi teoriassa laskea kalastolle haitalliselle tasolle (pH < 5,5) vielä Kroopinojan ja Sipoonjoen yhtymäkohdassa, mikäli huleveden pH ≤4,0. Kalastolle haitallinen happamuustaso voitaisiin todeta Sipoonjoen alaosan tarkastelupisteessä, mikäli
huleveden pH ≤3,5. Kyseisen pisteen etäisyys Brobölenkoskeen on kuitenkin noin 15 km. Brobölenkoski on hankealuetta lähin tiedossa oleva taimenen lisääntymisalue. Happamuusvaikutuksen
ei arvioida ilmenevän enää Brobölenkoskella asti.
Happamuus vaikuttaa lisäksi metallien biosaatavuuteen ja haitallisuuteen eliöstölle. Esimerkiksi
liukoinen alumiini voi saostua kalojen kiduksiin ja aiheuttaa siten hengitysvaikeuksia. Alumiinin
liukoisuus lisääntyy merkittävästi, kun pH laskee alle 4,5:n (Walker ym. 2001). Vesistövaikutusarvion mukaan kyseinen pH-taso voisi alittua teoriassa Kroopinojan ja Sipoonjoen yhtymäkohdassa,
mikäli hulevesi olisi erittäin hapanta (pH 3,0), muttei kuitenkaan enää Sipoonjoen tarkastelupisteellä. Koska hulevesiä voidaan tarvittaessa neutraloida ennen johtamista pois hankealueelta, arvioidaan vaikutusten kalastoon ja pohjavesiin olevan merkittävyydeltään vähäisiä kielteisiä.
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Louhinnasta ja murskauksesta aiheutuvan tärinän ei arvioida olevan kalastolle tai pohjaeläimistölle
haitallisella tasolla.
15.4.3 Vaihtoehto 2

Kyseisen vaihtoehdon vaikutukset kalastoon ja pohjaeläimistöön arvioidaan hyvin samankaltaisiksi
kuin vaihtoehdossa 1. Vesistövaikutusarvion perusteella hankealueelta pintavesiin kulkeutuvat
kiintoaine- ja typpipitoiset hulevedet eivät normaalisti aiheuta erityisiä vaikutuksia veden laatuun
Sipoonjoessa. Vaikutuksia voi ajoittain esiintyä lähinnä hankealueen viereisissä ojissa ja puroissa,
joiden kalastollinen merkitys on pieni.
Hulevesikuormituksen kasvun seurauksena on teoriassa mahdollista, että veden pH voi laskea hieman alemmas vaihtoehtoon 1 verrattuna, mikäli vesistöön pääsisi kulkeutumaan happamia hulevesiä. Mikäli hulevesi olisi erittäin hapanta (pH ≤4,0), Sipoonjoen tarkastelupisteen kohdalla veden
pH voisi laskea kalastolle haitalliselle tasolle (pH 4,6-5,5). Happamuusvaikutuksen ei kuitenkaan
arvioida näkyvän enää Brobölenkoskella asti, joka on lähin tunnettu taimenen lisääntymisalue.
Happamuus vaikuttaa lisäksi metallien biosaatavuuteen ja haitallisuuteen eliöstölle. Esimerkiksi
liukoinen alumiini voi saostua kalojen kiduksiin ja aiheuttaa siten hengitysvaikeuksia. Alumiinin
liukoisuus lisääntyy merkittävästi, kun pH laskee alle 4,5:n (Walker ym. 2001). Vesistövaikutusarvion mukaan kyseinen pH-taso voisi alittua teoriassa Kroopinojan ja Sipoonjoen yhtymäkohdassa,
mikäli hulevesi olisi erittäin hapanta (pH ≤3,5), muttei kuitenkaan enää Sipoonjoen tarkastelupisteellä.
Louhinnasta ja murskauksesta aiheutuvan tärinän ei arvioida olevan kalastolle tai pohjaeläimistölle
haitallisella tasolla.
15.5 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Vesistövaikutusten ehkäisemistä ja lieventämistä on kuvattu kappaleessa 14.5. Vesistöihin kohdistuvan kuormituksen ehkäisevillä toimenpiteillä on vaikutusta edelleen kalastoon ja pohjaeläimistöön. Kun vedenlaatu pysyy mahdollisimman hyvänä, on vesieliöstöllä luonnollisesti paremmat
elinolosuhteet.
15.6 Epävarmuudet ja seurantatarve
Vesistövaikutusarvion epävarmuutta on kuvattu kappaleessa 14.6. Epävarmuutta aiheuttavat
muun muassa uusien vedenlaatutulosten ja uomien virtaamiin liittyvien mittaustietojen puute hankealueen alapuolisista pintavesistä. Vesistövaikutusarvion epävarmuudella on edelleen vaikutusta
kalaston ja pohjaeläimistön vaikutusarvioon.
Kalaston ja pohjaeläimistön nykytila-arvion epävarmuutta on saatu vähennettyä toteutettujen koekalastusten ja näytteenottojen avulla. Kalaston ja pohjaeläimistön tilaa ja niissä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia voidaan seurata tulevilla tutkimuksilla. Mikäli vedenlaadun seurannassa havaitaan huomattavaa vedenlaadun heikkenemistä, esitetään, että koekalastusten toteutuksen ja pohjaeläinnäytteenottojen tarvetta tarkastellaan tällöin tapauskohtaisesti.
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16. LUONTO JA LUONNONSUOJELU
16.1 Vaikutusten muodostuminen
Pintamaiden poisto ja kallioalueen louhinta muuttavat täysin alueen alkuperäisen luonnonympäristön, sillä hankealueen nykyinen kasvillisuus ja elinympäristöt häviävät kokonaan. Louhinta ja kiviaineksen käsittely sekä ylijäämämaiden ja -louheen, betonijätteen, metsätähteiden ja sulfidisaven vastaanotto ja käsittely aiheuttaa melua ja häiriötä, joka voi vaikuttaa eläimistöön hankealuetta laajemmalla alueella. Ylijäämämaiden ja -louheen sekä sulfidisaven loppusijoitus muuttaa myös alueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä pysyvästi erilaiseksi kuin mikä on alueella ennen
maa-ainesten ottoa vallinnut tilanne.
Välillisiä kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvia vaikutuksia voi aiheutua myös pölyämisen
takia. Kallion louhinnasta aiheutuneet typpihuuhtoumat sekä maa-ainesten vastaanoton myötä
muuttuneet hulevesivalunnat muuttavat lähialueen uomien vedenlaatua, mikä voi näkyä kasvillisuuteen, luontotyyppeihin ja vesieliöstöön kohdistuvina muutoksina. Hankkeella on vaikutuksia
sekä hulevesien määrään että laatuun. Etenkin sulfidisaven loppusijoitus saattaa aiheuttaa lähialueen uomien veden happamoitumista.
Toiminnan päätyttyä alue muuttuu kallioalueiden (VE2) tai maa-aineksen ottoalueen (VE1) hallitsemista ympäristöistä maisemointisuunnitelman mukaan toteutetuksi enimmäkseen kasvipeitteiseksi ympäristöksi, jossa kasvaa puustoa, ja joka ei aiheuta ympäröivään luontoon kohdistuvia
haitallisia vaikutuksia.
16.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Luontoon ja luonnonsuojelualueisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin lähtötietoina käytettiin
mm. hankkeen suunnitelmia, ilmakuvia, karttoja ja alueelta laadittuja selvityksiä. Arviointi perustuu etenkin alueelle tehtyihin luontoselvityksiin.
Arvioinnissa hyödynnettyjä alueelle tehtyjä luontoselvityksiä ovat:
•
•
•
•

Pornaisten maankaatopaikan luontoselvitys (Ramboll 2018, Liite 4)
Kirjoverkkoperhosselvitys Pornaisten maankaatopaikka-alueella 2018 (Luontoselvitys Metsänen 2018, liite 5)
Metsojen soidinpaikkaselvitys Pornaisten Hongankallion kiviaineshankealueella (Ramboll
2014)
Pornaisten Hirvikallion maa-ainestenottoalueen luonto- ja maisemaselvitys (Ramboll 2010)

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojelualueisiin arvioitiin asiantuntija-arviona. Natura 2000 verkoston kohteisiin kohdistuvat vaikutukset on arvioitu erillisessä Natura-arvioinnin tarveharkinnassa
(Ramboll 2018, Liite 6). Kalliokiviainesten oton ja alueelle suunniteltujen maa-ainesten ja muiden
materiaalien vastaanoton, käsittelyn ja loppusijoituksen luontovaikutuksia ja merkittävyyttä tarkasteltiin sen suhteen, miten laajalle alueella vaikutukset kohdistuvat ja miten herkkiä lajiesiintymiä tai luontotyyppejä vaikutusalueella esiintyy.
16.3 Nykytila
Hankealueella on vuonna 2010 tehty luonto- ja maisemaselvitys (Ramboll 2010). Siinä esitetty
kasvillisuuskuviointi kattaa osan nykyistä hankealuetta. Kuvioinnin puustotiedot ovat osin vanhentuneet alueella tehtyjen päätehakkuiden myötä. Hankealueella on lisäksi tehty vuonna 2014 metsojen soidinpaikkaselvitys, jossa havaittiin Hongankalliolla viiden metsokukon soidin (Ramboll
2014).
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Aiempien selvitysten täydentämiseksi hankealueelle tehtiin kaksi maastokäyntiä keväällä 6.4. ja
27.4.2018. Ensimmäisen käynnin yhteydessä havainnoitiin metsoja sekä niiden jätöksiä, jalanjälkiä
ja siivenvetojälkiä, joiden esiintyminen runsaana osoittaisi lajin mahdollisen soidinpaikan olemassaolon. Liito-oravan osalta havainnoitiin lajille soveliaita metsiköitä, joissa kasvaa järeää kuusta ja
sekapuuna lehtipuuta. Soveliaista metsiköistä etsittiin järeimpien puiden tyviltä liito-oravan papanoita. Jälkimmäisen käynnin yhteydessä havainnoitiin soitimella olevia metsoja potentiaalisilla soidinpaikoilla kello 4.30-6.30. Käynnin yhteydessä tarkasteltiin myös hankealueelta lähtevien ojien
luonnontilaisuutta ja niiden soveltuvuutta purotaimenen kutupaikoiksi. Lisäksi molempien hankevaihtojen alueet kuvioitiin puuston ja kasvillisuustyypin mukaan. Kirjoverkkoperhosen esiintymistä
kartoitettiin sekä aikuisia yksilöitä havainnoimalla kesäkuussa 2018 että lajin toukkaryhmiä (ns.
toukkapesiä) kartoittamalla elo-syyskuussa 2018.
Kasvillisuus ja luontotyypit
Alueen metsätyyppi vaihtelee pääosin kuivahkon kankaan männikön ja tuoreen kankaan kuusikon
välillä. Tätä rehevämpiä metsätyyppejä alueella ei juuri ole. Jonkin verran on kalliopaljastumia.
Kosteat painanteet ovat ojitettuja, kuivuneita ja nykyisin tyypiltään lähinnä puolukka- ja mustikkaturvekangasta. Metsänkäsittely hankealueella on voimakasta ja päätehakkuita on tehty viime
vuosina useita. Huomionarvoisia luontotyyppejä tai kasvillisuutta ei selvityksen yhteydessä havaittu.
Vaihtoehdon 1 aluetta luonnehtii nykyinen maa-ainestenottoalue ja sen ympärille sijoittuvat taimikot ja avoimet hakkuualat. Vaihtoehdon 2 pohjoisosassa on edelleen metsätalouskäytössä olevia
varttuneita kuusikoita ja männiköitä.
Vaihtoehtojen 1 ja 2 alueelta laskevat uomat ovat kaivettuja, eivätkä ne siis ole vesilain tarkoittamia luonnontilaisia puroja tai noroja. Kaivetut uomat yhdistyvät luonnontilaisen kaltaisiksi puroiksi
vasta hankealueen ulkopuolella.
Eläimet
Hankealueelle on tehty metsojen soidinpaikkaselvitys keväällä 2014 (Ramboll 2014). Selvitys kattoi vaihtoehdon 2 pohjoisosan Hongankallion alueella. Selvityksen yhteydessä tehtiin myös havaintoja pyistä ja teeristä. Selvityksen perusteella vaihtoehdon 2 alueella sijaitsi viiden metsokukon
soidinalue. Vuonna 2014 havaittu metsojen soidinpaikka on pääosin avohakattu, eikä hankealueella tai sen läheisyydessä todettu enää metson soidinpaikkoja keväällä 2018. Metsoja elää kuitenkin edelleen hankealueella ja sen läheisyydessä, sillä vaihtoehdon 2 itäpuolelle Hongankalliolla
havaittiin useita metsojen hakomispuita (ruokailupuita) keväällä 2018. Myös Hongankallion eteläpuolella vaihtoehdon 2 alueella havaittiin kolme metsojen käyttämää hakomispuuta. Hankealueella
tavataan myös teeriä. Teeret soidinsivat keväällä 2018 vaihtoehdon 1 alueella maa-ainesten ottoalueella. Vuonna 2014 kanalintuselvityksen yhteydessä hankealueen läheisyydessä havaittiin pyitä,
ja näiden esiintymistä alueella voi pitää edelleen todennäköisenä. Kesällä 2018 tehdyn kirjoverkkoperhosselvityksen yhteydessä vaihtoehdon 2 alueelta löydettiin kehrääjän pesä Hongankallion
lounaispuolelta, kasvillisuusselvityksen (Ramboll 2018) kuvion numero 13 mukaiselta varttuneen
männikön alueelta.
Hankealueella ei tehty liito-oravahavaintoja. Hankealueen jäljellä olevat metsät ovat joko mäntyvaltaisia tai liian nuoria soveltuakseen liito-oravan elinympäristöksi.
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Luontodirektiivin IV(a) -liitteen lajeista kirjoverkkoperhosta (Euphydryas maturna) havaittiin vaihtoehdon 2 Hongankallion alueella kesäkuussa 2018. Aikuisia yksilöitä havaittiin neljästä eri kohtaa
aluetta, yhteensä 9–13 yksilöä. Lajin ravintokasvinaan käyttämiä kangasmaitikoita kasvaa runsaina kasvustoina sekä vaihtoehtojen 1 että 2 alueella avoimilla ja puoliavoimilla kankailla. Vaihtoehtojen 1 tai 2 alueelta ei kuitenkaan todettu lajin toukkaryhmiä syyskesällä 2018, joten hankealueilla ei sijaitse lajin lisääntymispaikkoja.
Kalaston ja pohjaeläinten osalta nykytilanne on kuvattu luvussa 15.
Luonnonsuojelu
Hankealueen pohjoispuolella noin 400 metrin etäisyydellä sijaitsee Natura 2000 -verkoston kohde
Rientolan metsä (FI0100097). Kohde on suojeltu luontodirektiivin mukaisena kohteena (SAC). Kohteen suojeluperusteina on tietolomakkeella mainittu kolme eri luontotyyppiä: boreaaliset luonnonmetsät, boreaaliset lehdot ja puustoiset suot. Hankealueelta ei ole vesistöyhteyttä alueelle.
Hankealueen länsipuolelle sijoittuva Kroopinoja sisältyy Sipoonjoen Natura 2000 -verkotoston kohteeseen (FI0100086). Sipoonjoki on suojeltu luontodirektiivin mukaisena kohteena (SAC) ja sen
suojeluperusteena on luontotyyppi pikkujoet ja purot. Alueessa on mukana vain vesialueita, ja
Natura-alueen suojelutavoitteet toteutetaan vesilain nojalla. Sipoonjoki on erityisen arvokas yhtenä neljästä Suomen puolella Suomenlahteen laskevasta joesta, jossa on jäljellä luontaisesti lisääntyvä alkuperäinen meritaimenkanta. Natura-alue on tärkeä varsin luonnontilaisena säilyneen
puroluonnon sekä ennen kaikkea meritaimenen alkuperäiskannan suojelulle. On laskettu, että Sipoonjoessa on viisi meritaimenen kutunousun saavutettavissa olevaa koskea, joiden yhteispituus
on runsaat 800 metriä. Natura-alueen ylemmissä puroissa on todennäköisesti purotaimenta, joka
lienee samaa geneettistä alkuperää kuin meritaimenkanta. Hankealueen pohjoispuolelta on ojia
pitkin noin 1,1 kilometriä matkaa Natura-alueeseen kuuluvaan Kroopinojaan. Hankealueen eteläosan vedet laskevat Natura-alueeseen kuuluvaan uomaan Vilosbäckenin kautta noin 2,5 kilometrin
välimatkan jälkeen.
Kummelbergenin Natura-alue (FI0100099) sijaitsee lähimmillään noin 900 metrin etäisyydellä hankealueen länsipuolella ja se on suojeltu luontodirektiivin mukaisena kohteena (SAC). Natura-alueen
suojeluperusteina on mainittu luontotyypit kasvipeitteiset silikaattikalliot, boreaaliset luonnonmetsät, boreaaliset lehdot ja puustoiset suot. Luontodirektiivin II-liitteen lajeista kohteen suojeluperusteina on liito-orava, saukko ja uutena lajina suojeluperusteiksi on ehdotettu kovakuoriaislajia
mustatattiainen. Hankealueelta ei ole vesistöyhteyttä Kummelbergenin alueelle.
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Kuva 16-1. Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat luonnonsuojelualueet, luonnonsuojeluohjelmien kohteet ja Natura 2000 verkoston kohteet.
Figur 16-1. Naturskyddsområden, objekt i naturskyddsprogram och objekt i nätverket Natura 2000 i närheten av projektområdet.
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16.4 Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluun
16.4.1 Vaihtoehto 0

Arvioitavaa hanketta ei toteuteta, jolloin toiminta ja siitä aiheutuvat häiriöt alueelta jatkuvat nykyisten lupaehtojen mukaisesti. Ylimääräistä luontoon ja luonnonsuojelualueisiin aiheutuva häiriötä
tai muita haitallisia vaikutuksia ei aiheudu.
16.4.2 Vaihtoehto 1

Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin
Vaihtoehdon 1 alueelle ei sijoitu uhanalaisia kasvilajeja, luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia luontotyyppejä eikä metsälain 10 §:n mukaisia kohteita. Vaihtoehdon 1 toiminnot sijoittuvat pääasiassa
nykyiselle maa-ainesten ottoalueelle tai sen voimakkaasti käsitellyille reuna-alueille. Nykyisin paljaat kivi ja sorapinnat peitetään erilaisilla alueille tuotavilla maamassoilla ja alue maisemoidaan
loppusijoituksen päätyttyä erillisen maisemointisuunnitelman mukaisesti. Vaihtoehdosta 1 ei aiheudu vaikutuksia huomionarvoiseen kasvillisuuteen tai luontotyyppeihin, mutta nykyinen maaainesten oton hallitsema elinympäristö muuttuu lupaehtojen mukaisen maisemoinnin myötä suuresti nykytilanteeseen verrattuna. Maisemointivaiheessa alueelle voidaan luoda luontoarvoiltaan
nykytilannetta monimuotoisempia elinympäristöjä, kuten kivikkoja, kosteikkoja tai paahdealueita
NCC:llä käytössä olevan KIELO-konseptin mukaisesti.
Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin arvioidaan pieniksi kielteisiksi ja ne kohdistuvat
pääasiassa nykyisin maa-ainesten ottoalueelle.
Vaikutukset eläimistöön
Vaihtoehdon 1 alueella on nykyisin teeren soidinalue. Maamassojen tuonnin myötä alueen merkitys
teeren soidinalueena saattaa heikentyä, tosin avoimet maa-ainesalueet voivat toimia jatkossakin
teeren suosimina soidinalueina. Toiminnan loputtua alueen maisemoinnin yhteydessä alueelle voidaan luoda teereen soidinalueiksi soveltuvia avoimia alueita. Alueella sijaitsevan teeren soidinalueen merkitys ei ole paikallisella tasolla suuri, sillä itä- ja koillispuolella on avoimia laajempia peltoalueita, jotka voivat toimia jatkossakin teeren soidinalueina.
Vaikutukset eläimistöön arvioidaan pieniksi, ja ne kohdistuvat pääasiassa nykyisin maa-ainesten
ottoalueelle sopeutuneeseen tavanomaiseen lajistoon.
Vaikutukset luonnonsuojeluun
Laaditun Natura-arvioinnin tarveharkinnan perusteella vaikutukset Sipoonjoen (FI0100086, SAC)
Natura-alueen suojeluperusteisiin voivat muodostua virtaamamäärien muutoksesta, kiintoainekuormituksesta, typpikuormituksesta tai sulfidisaven aiheuttamasta vesistöjä happamoittavasta
vaikutuksesta. Sipoonjoen Natura-alueen ainoa suojeluperusteena oleva luontotyyppi on pikkujoet
ja purot. Vaihtoehdossa 1 virtaamasuhteiden perusteella arvioituna hankealueelta kulkeutuvat hulevedet eivät normaalitilanteessa aiheuta erityistä pitoisuuslisäystä kiintoaine- tai ravinnepitoisuuksissa. Korkeiden taustapitoisuuksien perusteella Sipoonjoki hulevesien purkupaikan alapuolella ei ole erityisen herkkä kiintoaine- tai typpikuormitukselle. Tämän perusteella vaihtoehdosta 1

ei muodostu merkittäviä Sipoonjoen Natura-alueen suojeluperusteisiin kohdistuvia vaikutuksia.
Rientolan metsän Natura-alueen (FI0100097, SAC) suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin
ei arvioida muodostuvan vaikutuksia vaihtoehdossa 1 etäisyydestä johtuen.
Kummelbergenin Natura-alueen (FI0100099, SAC) suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin
tai lajeihin ei arvioida muodostuvan vaikutuksia vaihtoehdossa 1 etäisyydestä johtuen.
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Laaditun Natura-arvioinnin tarveharkinnan perusteella vaihtoehdosta 1 ei aiheudu minkään Naturaalueen suojeluperusteena oleviin lajeihin tai luontotyyppeihin merkittäviä haitallisia vaikutuksia,
eikä tarvetta Luonnonsuojelulain 65§ mukaiselle Natura-arvioinnille ole. Hankkeen vaikutusalueella
ei sijaitse edellä mainittujen Natura-alueiden lisäksi muita luonnonsuojelualueita, luonnonsuojeluohjelmien kohteita tai Natura-alueita, joihin voisi kohdistua vaikutuksia.
Kokonaisuutena vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluun arvioidaan vaihtoehdossa 1 merkittävyydeltään vähäisiksi kielteisiksi.
16.4.3 Vaihtoehto 2

Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin
Vaihtoehdon 2 alueelle ei sijoitu uhanalaisia kasvilajeja, luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia luontotyyppejä eikä metsälain 10 §:n mukaisia kohteita. Vaihtoehdon 2 alueelta nykyinen kasvillisuus
ja elinympäristöt häviävät kokonaan suunnitellulta louhinta-alueelta ja maa-ainesten vastaanottoja loppusijoitusalueelta. Alue maisemoidaan loppusijoituksen päätyttyä erillisen maisemointisuunnitelman mukaisesti, kuten on kuvattu vaihtoehdon 1 kohdalla. Maisemointisuunnitelman keinoin
alueelle voidaan luoda luontoarvoiltaan nykytilannetta monimuotoisempia elinympäristöjä, kuten
kivikkoja, kosteikkoja tai paahdealueita.
Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin arvioidaan suuriksi, mutta ne kohdistuvat metsätalouskäytössä olevalle, herkkyydeltään pienelle kohteelle.
Vaikutukset eläimistöön
Toiminnan alkaessa vaihtoehdon 2 alueella alueelta häviää puustoisia elinympäristöjä, mikä vähentää alueelta metsäisten elinympäristöjen linnuille ja muille lajeille soveltuvia elinympäristöjä.
Kiviaineksen louhinnan ja maa-ainesten vastaanoton myötä alueelle muodostuu uusia avoimia
elinympäristöjä, jotka tarjoavat elinympäristöjä alueelta nykyisin puuttuville avoimien alueiden lajeille, kuten kivitaskuille. Toiminnan aiheuttaman häiriön ja uusien korvaavien elinympäristöjen
laadun vuoksi alue tarjoaa kuitenkin jatkossa nykyistä vähemmän pesimispaikkoja linnustolle.
Hankkeen vaikutukset kohdistuvat pääasiassa tavanomaiseen talousmetsien lajistoon, lukuun ottamatta alueella tavattavaa, Uudellamaalla harvalukuista metsoa. Vaihtoehdon 2 alueella sijaitsevat muutamat metsojen ruokailuun soveltuvat puuyksilöt menetetään. Kiviaineksen otosta ja sen
käsittelystä aiheutuva melu saattaa myös häiritä hankealueen lähiympäristössä ruokailevia metsoja. Alueella ei kuitenkaan sijaitse metson elinkierron kannalta kaikkein häiriöalttiimpia soidinpaikkoja, joten hankkeen vaikutukset alueen metsokantaan arvioidaan enintään kohtalaisiksi.
Vaihtoehdon 2 hankealueella on havaittu luontodirektiivin liitteen IV(a) lajia kirjoverkkoperhosta,
mutta sen suojeltuja lisääntymispaikkoja ei ole todettu alueelta. Koska lajin lisääntymispaikat sijoittuvat hankealueen ulkopuolelle, vaihtoehdon 2 toteuttaminen ei heikennä lajin esiintymiä.
Luontaisen metsäsukkession myötä lajin lisääntymispaikat vaihtelevat, joten lajin esiintyminen
seudulla riippuu ensisijaisesti ympäröivien metsätalousalueiden toimenpiteistä. Toiminnan yhteydessä kirjoverkkoperhoselle voidaan luoda maisemoinnin yhteydessä uusia soveltuvia lisääntymispaikkoja.
Vaikutukset eläimistöön arvioidaan kohtalaisiksi, ja ne kohdistuvat pääasiassa kohdistuvat metsätalouskäytössä olevan alueen tavanomaiseen lajistoon. Vaikutusten merkittävyyttä nostaa kuitenkin metsojen ruokailualueeseen kohdistuva haitallinen vaikutus.
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Vaikutukset luonnonsuojeluun
Vaihtoehdossa 2 vaikutusmekanismit ja potentiaaliset vaikutuskohteena olevat luonnonsuojelualueet ovat samat kuin vaihtoehdossa 1. Koska vaihtoehdossa 2 alueen pinta-ala on laajempi kuin
vaihtoehdossa 1, hulevesien kautta välittyvät vaikutukset voivat olla suurempia.
Laaditun Natura-arvioinnin tarveharkinnan perusteella vaikutukset Sipoonjoen (FI0100086, SAC)
Natura-alueen suojeluperusteisiin vaihtoehdossa 2 voivat muodostua lähinnä lisääntyneestä typpikuormituksesta. Vaihtoehdon 2 aiheuttama enintään 1,2 kertainen typen pitoisuusnousu Sipoonjoen Natura-alueeseen kuuluvassa Kroopinojassa on vähäinen, sillä typpipitoisuuksien luontainen
vaihtelu alueella on suurempaa. Kroopinoja on nykytilanteessa jo valmiiksi rehevöitynyt, joten lievän typpipitoisuuden nousun ei arvioida aiheuttavan merkittäviä kasvillisuusmuutoksia, eikä vaihtoehto 2 siten aiheuta merkittäviä muutoksia uoman vesiluontotyyppiin.
Rientolan metsän Natura-alueen (FI0100097, SAC) suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin
ei arvioida muodostuvan vaikutuksia vaihtoehdossa 1 etäisyydestä johtuen.
Kummelbergenin Natura-alueen (FI0100099, SAC) suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin
tai lajeihin ei arvioida muodostuvan vaikutuksia vaihtoehdossa 1 etäisyydestä johtuen.
Laaditun Natura-arvioinnin tarveharkinnan perusteella vaihtoehdosta 2 ei aiheudu minkään Naturaalueen suojeluperusteena oleviin lajeihin tai luontotyyppeihin merkittäviä haitallisia vaikutuksia,
eikä tarvetta Luonnonsuojelulain 65§ mukaiselle Natura-arvioinnille ole. Hankkeen vaikutusalueella
ei sijaitse edellä mainittujen Natura-alueiden lisäksi muita luonnonsuojelualueita, luonnonsuojeluohjelmien kohteita tai Natura-alueita, joihin voisi kohdistua vaikutuksia.
Kokonaisuutena vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluun arvioidaan vaihtoehdossa 2 kohtalaisiksi
kielteisiksi.
16.5 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Vaihtoehdon 1 luontovaikutukset ovat vähäiset, eikä erityisille haitallisten vaikutusten ehkäisy- tai
lievennystoimenpiteille ole tarvetta.
Vaihtoehtoon 2 liittyvistä luontovaikutuksista merkittävimmät liittyvät vesistövaikutuksiin. Vesistövaikutusten osalta lieventämiskeinot on kuvattu luvussa 14.
16.6 Epävarmuudet ja seurantatarve
Kasvillisuuden ja luontotyyppien osalta vaikutusarviointiin ei sisälly suurta epävarmuutta, sillä vaikutukset kohdistuvat metsätalouskäytössä olevaan alueeseen tai nykyiseen maa-ainesten ottoalueeseen, ja alueen luontotyypit ja kasvillisuus on kartoitettu kattavasti.
Linnuston osalta alueen pesimälinnustoa ei ole kartoitettu kattavasti, mutta elinympäristöjen tarkastelun perusteella alueen merkittävimmät linnustoarvot liittyvät metsäkanalintuihin, joiden esiintymistä alueella on kartoitettu sekä 2014 että 2018.
Kirjoverkkoperhosen esiintymistä alueella tulee seurata, mikäli vaihtoehdon 2 alueella aloitetaan
maa-ainesten otto ja suunniteltu maa-ainesten vastaanotto.
Sipoonjoen Natura 2000 -verkoston kohteen arviointiin liittyy epävarmuuksia typpikuormituksen
suuruuden osalta, mutta epävarmuuksista huolimatta voidaan arvioida, että hankkeesta ei aiheudu
merkittäviä vaikutuksia. Epävarmuus liittyy alle merkittävän kynnyksen jäävien vaikutusten suuruuden arviointiin.
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17. VÄESTÖ JA ELINOLOSUHTEET
17.1 Vaikutusten muodostuminen
Vaikutuksilla väestöön ja elinolosuhteisiin tarkoitetaan hankkeen ihmiseen, yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvaa vaikutusta, joka aiheuttaa muutoksia ihmisten hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa. Edellä mainittuja vaikutuksia kutsutaan myös sosiaalisiksi vaikutuksiksi (SVA).
Hankkeen sosiaaliset vaikutukset voivat kohdistua joko suoraan ihmisten elinoloihin tai viihtyvyyteen tai aiheutua välillisesti muiden vaikutusten kautta. Esimerkiksi luontoon tai maisemaan kohdistuvat muutokset vaikuttavat välillisesti myös ihmisten hyvinvointiin. Suoria sosiaalisia vaikutuksia ovat esimerkiksi melusta tai pölystä aiheutuva asuinympäristön viihtyisyyden heikkeneminen
tai huoli ja pelko hankkeen toteutumisesta ja vaikutuksista. Sosiaaliset vaikutukset liittyvät läheisesti muihin hankkeen aiheuttamiin vaikutuksiin.
Tässä hankkeessa tarkasteltavia keskeisiä vaikutuksia väestöön ja elinolosuhteisiin voi syntyä
hankkeen aiheuttamista muutoksista
• asumisviihtyvyyteen ja terveyteen (pöly, melu, tärinä),
• lähialueen ulkoilu-, harrastus- ja virkistysmahdollisuuksiin,
• ihmisten toiveisiin, huoliin ja pelkoihin sekä tulevaisuuden näkymiin ja
• liikkumisen turvallisuuteen ja liikenneyhteyksiin.
Osa elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvista vaikutuksista noudattelee muiden vaikutusalueiden
rajoja. Tällaisia ovat esimerkiksi melusta, pölystä, hajusta tai tärinästä aiheutuvat haitat. Toisaalta
on otettava huomioon, että merkittäviä vaikutuksia voidaan yksilöllisen reagointiherkkyyden vuoksi
kokea myös kauempana kuin mitä edellä mainittujen vaikutusten ohjearvojen mukaiset vaikutusalueet ovat, vaikka ohjearvot on annettu sillä perusteella, ettei kohtuutonta haittaa tai uhkaa ihmisten terveydelle muodostuisi.
Osa vaikutuksista korostuu rakentamisen aikana, osa toiminnan aikana. Sosiaalisia vaikutuksia voi
ilmetä jo hankkeen suunnittelu- ja arviointivaiheessa muun muassa asukkaiden huolina, pelkoina,
toiveina tai epävarmuutena tulevaisuudesta. Elinympäristön fyysisten muutosten lisäksi huolta tai
toiveikkuutta voivat aiheuttaa muun muassa hankkeen vaikutukset alueen imagoon tai hankkeen
vaikutusalueella olevien asuinalueiden houkuttelevuuteen.
Vaikutuksia elinkeinojen harjoittamiseen muodostuu mm. mahdollisten melu-, tärinä- ja pölyvaikutuksen välityksellä.
17.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Vaikutukset väestöön ja elinolosuhteisiin arvioitiin asiantuntija-arviona, jossa asukkaiden ja muiden osallisten ilmaisemia näkemyksiä tarkasteltiin suhteessa muihin vaikutusten arvioinnin tuloksiin. Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa selvitettiin ne väestöryhmät tai alueet, joihin mahdolliset vaikutukset erityisesti kohdistuvat. Samalla arvioitiin mahdollisuuksia lievittää ja ehkäistä haittavaikutuksia.
Vaikutusten arviointimenetelmänä käytettiin seuraavien lähtöaineistojen asiantuntija-analyysiä:
• YVA-ohjelmasta jätetyt mielipiteet ja lausunnot
• arvioinnin aikana saatu muu palaute (esim. yleisötilaisuus, yhteydenotot)
• hankkeen muiden vaikutusarviointien tulokset
• väestö-, kartta- ja muut tilastoaineistot (virkistysalueet ja -reitit, julkiset palvelut ym.)
Muiden vaikutusarviointien tulokset on esitetty aiemmin tässä selostuksessa. Vaikutusarviointeja
hyödynnettiin lähtötietoina ja vertailukohtana osallisten kokemustiedolle ja näkemyksille. Tilastoaineistoista saatiin paikannettua tietoa hankealueiden lähiympäristön asukasmääristä ja väestörakenteesta, palveluista ja herkistä kohteista sekä virkistysreiteistä ja -alueista. Yleisötilaisuuksista
ja muusta osallistumisesta on kerrottu luvussa 5.3.
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Terveyteen kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu ensisijaisesti kullekin vaikutukselle annetun terveysperusteisen ohjearvon tai suosituksen pohjalta. Ihmisen terveyteen suoraan tai välillisesti kohdistuvina vaikutuksina on tässä hankkeessa arvioitu päästöjä ilmaan ja pohjaveteen sekä melua.
Terveysvaikutuksia on tarkasteltu ympäröivän asutuksen ja lähellä toimivien yritysten kannalta.
Terveysvaikutusten arvioinnissa vaikutusten suuruutta verrataan raja- ja ohjearvoihin, jotka on
tarkemmin kuvattu edellä vaikutusarvioinnin yhteydessä. Raja- ja ohjearvot ovat tutkimuksiin perustuvia poliittisia päätöksiä, jotka määrittävät altistumis- ja pitoisuusrajan, jonka ylittäminen todennäköisesti aiheuttaa merkittävälle osalle altistuvista terveysvaikutuksia.
Vaikutusten arvioinnin tukena käytettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päätösten ennakkoarviointiohjeita (THL 2018), Stakesin ”Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin käsikirjaa”
(Kauppinen ja Tähtinen 2003) sekä Sosiaali- ja terveysministeriön opasta ”Ympäristövaikutusten
arviointi. Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset.” (Sosiaali- ja terveysministeriö 1999).
Vaikutuskohteen herkkyystaso sosiaalisille vaikutuksille määrittyy alueen muutosherkkyyden sekä
asuin- ja elinympäristön ominaisuuksien, kuten asutuksen, palveluiden, väestörakenteen ja yhteisön sopeutumiskyvyn mukaan. Herkkyystasoon vaikuttavat esimerkiksi asukkaiden määrä, asutuksen ja herkkien kohteiden (päiväkoti, koulu, palvelutalo) sijainti suunnittelualueen läheisyydessä, harrastus- ja virkistysmahdollisuudet sekä alueen tärkeys paikallisille. Myös yhteisöllisyydellä tai alueen imagolla voi olla merkitystä paikallisten mahdollisten huolien tai odotusten kokemisessa, kielteisistä vaikutuksista palautumisessa tai myönteisten vaikutusten vahvistamisessa.
Hankkeen sosiaalisten vaikutusten muutosten suuruus määrittyy vaikutuksen laajuuden, keston ja
voimakkuuden pohjalta. Vaikutusten merkittävyyttä arvioitiin asiantuntija-arviona huomioimalla
alueen herkkyys ja aiheuttama muutos asuin- ja elinympäristössä.
17.3 Nykytila
Hanke sijoittuu Pornaisten kunnan länsiosaan lähelle Sipoon ja Pornaisten välistä kuntarajaa. Hankealue sijoittuu yhdyskuntarakenteellisesti taajamarakenteen ulkopuolelle harvan maaseutuasutuksen alueelle. Alue sijoittuu pääosin nykyiselle kiviainesten ottoalueelle, ja sen läheisyyteen sijoittuu yksittäisiä asuin- ja lomarakennuksia. Lähin asuinrakennus ja tilakokoisuus Metsähovin
maatilamatkailutila sijaitsee noin 250 metrin etäisyydellä hankevaihtoehtojen rajasta. Hankealueen luoteispuolella toimii myös Palvelukoti Rauha Oy. Hankealueesta itään sijaitsee Pornaisten Portin yritysalue. Pohjois-Paippisissa reilun 3 km päässä hankealueesta sijaitsee koulu, Norra Paipis
Skola. Alueen asutusta ja herkkiä kohteita sekä elinkeinoelämää ja palveluita on kuvattu tarkemmin luvussa 7 yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yhteydessä. Hankealueelle tai sen läheisyyteen
ei sijoitu virallisia virkistys- tai retkeilyalueita. Maakuntakaavassa hankealueesta itään on osoitettu
ohjeellisena merkintänä ulkoilureitin yhteystarve.
17.3.1 Asukkaiden näkemykset

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestettiin yleisötilaisuus 4.4.2018 Pornaisten kunnan
valtuustosalissa. Tilaisuuteen osallistui yhteysviranomaisen, hankkeesta vastaavan ja konsultin
edustajien lisäksi 21 henkilöä. Yleisötilaisuudessa esiteltiin hanketta ja arviointiohjelmaa. Keskustelua ja kysymyksiä herättivät muun muassa melu- ja pölyhaitat, sulfidisaven sijoittaminen, liikenne ja tiestön kunto sekä virkistysarvot.
YVA-ohjelmasta toimitettiin yhteysviranomaiselle yhteensä yhdeksän lausuntoa ja 44 mielipidettä,
joista yksi oli yhteinen, 76 henkilön allekirjoittama mielipide. Yhteysviranomaisen lausunto, jossa
on myös tiivistelmät mielipiteistä, on esitetty selostuksen liitteenä 1.
Esitetyt mielipiteet olivat kielteisiä, ja niissä vastustettiin vaihtoehtoja 1 ja 2. Vaihtoehto 0 sai
kannatusta, mutta joissakin mielipiteissä esitettiin myös nykyisessä toiminnassa olevan parantamisen varaa erityisesti liittyen toiminta-aikoihin ja meluun sekä teiden kunnossapitoon.
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Mielipiteissä asukkaiden huoli kohdistui lisääntyviin liikennevaikutuksiin, melu-, pöly- ja tärinähaittoihin sekä vesistövaikutuksiin. Suunnitellun toiminnan laajentamisen ja maankaatopaikan perustamisen nähtiin lisäävän toiminnasta aiheutuvia haittoja entisestään ja pidentävän haitan ajallista
kestoa.
Suurena huolena esiin nousi suunnitellun toiminnan vaikutukset liikenteeseen ja tiestöön. Kasvava
raskaan liikenteen määrä koettiin turvallisuusriskinä, sillä alueella liikkuu muun muassa koululaisia,
eikä alueella ole kevyen liikenteen väyliä. Lisäksi Ukonojantie koettiin sopimattomaksi raskaalle
liikenteelle kapeutensa ja mutkaisuutensa vuoksi. Yksityistieosuuskunta kieltää lausunnossaan
vaihtoehtojen 1 ja 2 mukaisen murskeiden ja maankaatopaikka-aineksen kuljettamisen Ukonojantiellä vedoten turvallisuuteen ja siihen, että tietä ei ole suunniteltu raskaalle liikenteelle.
Useassa mielipiteessä ilmaisiin melun, pölyn ja tärinän aiheuttavan jo nykyisin haittaa, ja nämä
haittavaikutukset lisääntyisivät entisestään hankkeen toteutuessa. Erityisesti räjäytysten aiheuttamat haitat mainittiin useaan kertaan. Pölyn koettiin aiheuttavan sekä viihtyvyys- että terveyshaittoja. Toiminnan toivottiin rajoittuvan arkipäiviin klo 7-18 väliselle ajalle.
Huoleksi nousi myös alueella käsiteltävän ja loppusijoitettavan louheen, betoni-, rakennus- ja maajätteen aiheuttama maaperän sekä pohja- ja pintavesien pilaantumisriski sekä läjitettävän sulfidisaven aiheuttamien happamien ja sulfaattipitoisten valumavesien vaikutukset. Useissa mielipiteissä nostettiin esiin vaikutukset alueen talousvesikaivoihin sekä Sipoonjokeen. Luontoon kohdistuvista vaikutuksista mainittiin myös vaikutukset eläimistöön (mm. metson soidinalue) sekä Natura-alueisiin.
Mielipiteissä esitettiin myös näkemyksiä toiminnan vaikutuksista alueen elinkeinoihin. Toiminnan
koettiin aiheuttavan haittaa erityisesti Metsänhovin maatilamatkailutilalle muun muassa melun ja
pölyn sekä maiseman osalta. Alueen läheisyydessä harjoitetaan lisäksi maa- ja metsätaloutta (mm.
luomuviljely, karjatalous ja yrttitarha), joihin kohdistuvat melu- ja pölyvaikutukset huolestuttivat.
Lisäksi sulfidisaven läjityksestä aiheutuvat happamat valumavedet koettiin riskinä metsätaloudelle.
Hankealueen nykyinen ja suunniteltu toiminta ovat paikallisten asukkaiden mielestä erityisen häiritsevää ympäröivän alueen hiljaisuuden ja luonnonrauhan vuoksi. Useassa mielipiteessä mainittiin
alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien (mm. marjastus, sienestys, ulkoilu) heikkenevän entisestään hankevaihtoehtojen 1 tai 2 toteutuessa. Korkeiden täyttöalueiden todettiin aiheuttavan myös
maisemahaittaa. Myös alueen imago ja kiinteistöjen arvon lasku huolestuttivat useita mielipiteen
jättäneitä.
Mielipiteissä toivottiin myös hankkeen mittausraporttien ja -tulosten olevan helposti alueen asukkaiden saatavilla.
17.3.2 Alueen herkkyys

Lähialueen asukkaat arvostavat alueen luonnonrauhaa, ja sillä on asukkaille tärkeitä ominaisuuksia
myös virkistyskäytön näkökulmasta. Alueella ei sijaitse erityisen herkkiä kohteita, kuten kouluja
tai päiväkoteja. Nykyinen maa-ainestenottotoiminta kuitenkin aiheuttaa melu-, pöly- ja tärinähaittoja ja heikentää elinoloja ja viihtyvyyttä. Toiminnan koetaan haittaavan myös maatilamatkailutilan
toimintaa. Alueen herkkyys muutokselle sosiaalisten ja terveysvaikutusten näkökulmasta on kohtalainen.
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17.4 Vaikutukset väestöön ja elinolosuhteisiin
Lähialueen asutusta ja virkistyskäyttöä voivat häiritä esimerkiksi pölyäminen, melu, lisääntyvä liikenne ja maiseman muuttuminen, joita on arvioitu tarkemmin kunkin vaikutusarvioinnin yhteydessä. Kaikki nämä ovat asukkaita huolestuttavia asioita ja siksi sosiaalisten vaikutusten kannalta
olennaisia tekijöitä.
17.4.1 Vaihtoehto 0

Vaihtoehto 0 mukaisessa tilanteessa hanketta ei toteuteta, vaan kiviainekset otetaan loppuun ja
alue maisemoidaan kulloinkin voimassa olevien lupien mukaisesti. Nykytilassa haitalliseksi koetut
vaikutukset, kuten toiminnasta aiheutuva melu, tärinä ja pöly, jatkuvat samankaltaisina. Melutasot
hankealueen ympäristössä ovat nykytilassa valtioneuvoston päätöksen (993/1992) ohjearvojen
puitteissa (ks. luku 10). Melusta on tullut valituksia ympäristön asutuksesta. Tällä hetkellä hankealueella tehdään kiviaineksen louhintaa ja murskausta, joista lähinnä kallion räjäytykset voivat
aiheuttaa ympäristöön leviävää tärinää.
Nykyisellään hankealueella tehtävä louhinta ja murskaus aiheuttavat pölyvaikutuksia lähiympäristöön (ks. luku 11). Tieliikenne vaikuttaa myös tien varren ilmanlaatuun ja varsinkin katupölyaikana
voi olla lyhyempiä jaksoja, kun hiukkasten pitoisuudet ovat hieman koholla myös vähemmän liikennöidyillä alueilla. Alueella ei ole tehty ilmanlaatumittauksia. Tavanomaisesti kiviainestoiminta
saattaa aiheuttaa hetkellisiä hiukkaspitoisuuspiikkejä, mutta vuorokauden keskiarvo jää tyypillisesti jo lähellä toimintaa raja-arvon puitteisiin.
Myös huoli hankkeen mahdollisesta toteuttamisesta ja sen vaikutuksista on yksi hankkeen aiheuttamista sosiaalisista vaikutuksista, joka ei ole suoraan sidoksissa yksittäisiin hankevaihtoehtoihin,
vaan liittyy mahdollisuuteen hankkeen toteutumisesta. Nykyisen toiminnan on koettu aiheuttavan
vaikutuksia maatilamatkailutilan toimintaan melun, tärinän ja pölyämisen kautta, josta tila on saanut myös asiakaspalautetta. Vaihtoehdon 0 sosiaaliset ja terveysvaikutukset ovat nykyisen kaltaisia, koska nykyisten lupien mukainen kiviainesten otto on jo loppuvaiheessa. Vaihtoehdon VE0
mukainen toiminta on loppumaisillaan, joten vaikutukset arvioidaan merkittävyydeltään merkityksettömiksi.
17.4.2 Vaihtoehto 1

Vaihtoehdossa 1 maankaatopaikkatoimintaa harjoitetaan alueen eteläosaan sijoittuvalla ottoalueella ja sen lähiympäristössä. Alue louhitaan loppuun nykyisten lupien mukaisesti.
Asuinviihtyvyyden ja virkistyksen kannalta asuinympäristön meluisuudella on merkitystä. Kuten
meluvaikutusten arvioinnissa (ks. luku 10) on kerrottu, mikäli hankealueella toimitaan ilman meluntorjuntaa, on melutason ohjearvon 45 dB ylitys mahdollinen muutamien lomarakennusten kohdalla. Itäpuolen lähimmän talon kohdalla (Metsähovi) melutaso on ohjearvon 55 dB tuntumassa
sekä ilman nykyistä louhintaa ja murskausta, että kyseisen toiminnan kanssa. Meluntorjunta huomioituna melutasot jäävät ohjearvojen puitteisiin ja ovat varsinkin idän ja etelän suunnalla useita
desibelejä alhaisempia kuin ilman meluntorjuntaa. Nykyisellä alueella louhinta alkaa olemaan loppuvaiheessa, joten hankevaihtoehdon 1 toteutuessa maankaatopaikan, käsittelykentän ja nykyisen
louhinnan ja murskauksen yhtäaikainen kesto on lyhyt, noin 1-2 vuotta.
Tärinävaikutukset ovat nykyisen kaltaisia vastaavan toiminta-ajan. Tärinästä rakennuksiin aiheutuvat rakenteelliset vauriot ovat epätodennäköisiä, mutta sosiaalisena vaikutuksena tärinän vaikutusalue voi olla suurempi. Osa ihmisistä kokee jo havaintokynnyksen ylittävän tärinän voimakkaan
epämiellyttävänä, kun taas osa ihmisistä ei häiriinny tottumisen seurauksena merkittävästäkään
värähtelystä. Räjäytyksistä aiheutuva ilmanpaineaalto voi aiheuttaa häiriöitä hankealueen lähimmille asukkaille, koska ilmanpaineaalto on selvästi havaittavissa oleva ilmiö, joka voi aiheuttaa
pelkoa rakenteiden vaurioitumisesta. Ikkunat helisevät jo melko pienestä ilmanpaineaallosta, jolloin ääni helposti arvioidaan suuremmaksi kuin se todellisuudessa on. Ikkunoiden hajoaminen on
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hyvin epätodennäköistä, kun rakennuksille asetettuja tärinärajoja noudatetaan. Tärinän ja ilmanpaineaaltojen merkittävin sosiaalinen vaikutus lieneekin huoli mahdollisista vaikutuksista ja vastuukysymyksistä.
Muita asuinviihtyvyyteen tekijöitä ovat mm. pölypäästöt ja ilmanlaatuvaikutukset (ks. luku 11),
jotka kuitenkin näyttävät jäävän vähäisiksi ja rajoittuvan suhteellisen pienelle alueelle. Hankevaihtoehdossa 1 pääasiallinen hiukkaspäästö syntyy kiviaineksen ja muiden materiaalien murskauksesta. Myös maan kippaaminen maankaatopaikalle ja alueen muotoilu nostattaa jonkin verran pölyä, mutta kyseessä on murskaukseen verrattuna hetkellisiä tapahtumia. Kun nykyinen louhinta ja
murskaus loppuvat, painottuu merkittävin pölyäminen alueen eteläosan käsittelykentälle. Verrattuna nykytilaan, alueelle tulee jonkin verran lisää pölylähteitä, mutta hengitettävien hiukkasten
pitoisuuden jäävät todennäköisesti raja-arvojen puitteisiin. Valmiin maanpinnan pölyämistä voidaan vähentää kasvillisuudella ja murskausten pölyämistä mm. kastelulla.
Toiminnan vaikutukset lähialueen elinkeinojen harjoittamiseen kohdistuvat pääasiassa hankealueen itäpuolella sijaitsevan maatilamatkailutilan toimintaan. Muihin elinkeinoihin, kuten suunnittelualueen ympäristössä harjoitettavaan metsätalouteen tai peltokasviviljelyyn hankkeella ei ole toiminnan aikaisia tai toiminnan jälkeisiä merkittäviä vaikutuksia. Esimerkiksi huolta aiheuttaneen
sulfidisaven läjityksen ei arvioida aiheuttavan vaikutuksia metsätalouteen tai peltoviljelyyn, sillä
sulfidisaven asianmukainen varastointi ja pysyvä eristäminen niin, ettei se pääse hapettuessaan
muuttumaan happamaksi sulfaattimaaksi, estää haponmuodostuksen ja sen myötä happamien hulevesien muodostumisen.
Hankkeen aiheuttama liikemäärän kasvu on liikenteen kokonaismäärään suhteutettuna melko
pieni, mutta raskaan liikenteen lisäyksenä suurta (ks. luku 9). Suurimmat liikennevaikutukset kohdistuvat Linsvedintielle ja Rajakulmantielle. Lisääntyvä rekkaliikenne vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen lähinnä ylämäissä sekä sellaisissa kohdissa, joissa auton tulee kiihdyttää tai jarruttaa merkittävästi. Kokonaisuutena vaikutukset liikenteeseen arvioitiin olevan kohtalaisia. Liikenneturvallisuuteen kasvava raskaan liikenteen määrä vaikuttaa lisäämällä ohitustarvetta niissä kohdissa, joissa
raskaan liikenteen nopeus on muuta ajoneuvoliikennettä alhaisempi. Maantiellä 146 on melko kapeat pientareet, minkä vuoksi tien reunaa kulkevien jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja mopoilijoiden ohittaminen voi olla haasteellista, mikäli molempiin ajosuuntiin kulkee ajoneuvo samassa kohdassa. Näiden kulkutapojen määrä maantien varressa on kuitenkin arviolta melko pieni. Paippistentiellä, 400 metrin päässä maantieltä 146 sijaitsee alakoulu, Norra Paipis Skola. Koulun vuoksi
maankaatopaikan liikenteen reitillä voi kulkea lapsia erityisesti aamuisin ja iltapäivisin. Lisääntyvä
raskaan liikenteen määrä voi vaikuttaa koululaisten liikenneturvallisuuteen, erityisesti silloin kun
kuljetukset ajoittuvat samaan aikaan koulupäivän alun tai päättymisen kanssa.
Virkistyskäytön osalta esimerkiksi melu- ja pölyvaikutukset jäävät vähäisiksi hankealueen välitöntä
ympäristöä lukuun ottamatta. Louhinnasta ja murskauksesta aiheutuvat äänet voivat kuitenkin
ajoittain häiritä alueella liikkuvien luontokokemusta.
Terveysvaikutuksia hankkeessa voivat aiheuttaa hiukkaspäästöt, melu ja päästöt pohjavesiin.
Hiukkaspäästöjä alueella voivat aiheuttaa louhinta ja erityisesti murskaustoiminta. Toiminnalla ei
arvioida olevan merkittävää muutosta vaikutusalueen ihmisten terveydentilaan nykytilaan verrattuna. Melun ja pölyn arvioidaan alittavan ohje- ja raja-arvot haitallisten vaikutusten torjuntatoimet
huomioituna. Hankkeessa esitetyt toiminnat nostavat vain vähän melutasoa nykytilanteesta, joten
hankkeen aiheuttamalla melulla ei arvioida olevan vaikutusta ihmisen terveyteen. Louhosalueen
välittömässä läheisyydessä ei sijaitse pohjavesialueita eikä yksityisiä talousvesikaivoja, joihin voisi
kohdistua vaikutuksia. Lähimpänä sijaitsee Metsähovin tilan porakaivo noin 350 metrin etäisyydellä
louhoksen itäpuolella. Pohjaveden virtaussuuntaa louhoksen alueelta ei olemassa olevien tietojen
perusteella voida varmuudella määritellä, minkä vuoksi on epävarmaa, sijoittuuko kaivo pohjave-
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den virtaussuuntaan nähden hankealueen alapuolelle. Muut lähiympäristön asuinkiinteistöt sijaitsevat kauempana. Pitkän etäisyyden vuoksi vaikutusten kulkeutuminen kalliopohjaveden virtauksen välityksellä on epätodennäköistä.
Kokonaisuutena, kun otetaan huomioon haitallisten vaikutusten rajoittamiseksi suunnitellut toimenpiteet (esim. melusuojaukset), arvioidaan vaikutukset väestöön ja elinolosuhteisiin vaihtoehdossa 1 merkittävyydeltään vähäisiksi kielteisiksi.
17.4.3 Vaihtoehto 2

Vaihtoehdossa 2 toiminta-alue laajenisi nykyisestä alueesta pohjoiseen Hongankallion alueelle.
Hongankallion alue louhitaan nykyisen lupahakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti ja lisäksi alue otetaan maankaatopaikkakäyttöön. YVA-ohjelmasta esitetyistä mielipiteissä ilmaistiin
huoli vaihtoehdon 2 mukaisen laajenemisen vaikutuksesta hankealueen pohjoispuolen asutukseen.
Hanke lisää meluvaikutuksia koillisen ja luoteen suunnalla ja tästä syystä meluntorjunta on huomioitava toimintaa suunniteltaessa. Potentiaaliset tärinän aiheuttajat eivät lisäänny nykyisestä,
vaan louhinnan räjäytykset siirtyvät pohjoisen suuntaan. Myös ilmanlaadun vaikutusalue laajenee
koillisen ja luoteen suuntaan. Lisäksi toiminnan laajentaminen Hongankallion alueelle pienentää
nykyisin ulkoiluun, marjastukseen ja sienestykseen käytettävää aluetta. Muutoin vaikutukset ovat
vaihtoehdon 1 kaltaisia, mutta toiminnan ja sitä myötä vaikutusten ajallinen kesto on vaihtoehtoa
1 pidempi.
Hankealueen luoteispuolella sijaitsevaan palvelukotiin ei kohdistu melu-, tärinä- tai ilmanlaatuvaikutuksia etäisyyden vuoksi. Kokonaisuudessaan vaikutukset elinkeinojen harjoittamiseen arvioidaan vähäisiksi, eikä vaihtoehtojen 1 ja 2 välillä ole merkittäviä eroja.
Hankkeesta voi aiheutua haittaa lähialueen maatilamatkailutilalle (Metsähovin tila) muun muassa
melu-, tärinä-, ja pölyvaikutusten kautta. Metsähovin tilan toiminta perustuu asiakaspalvelutoimintaan, joten toiminta on herkkä melu-, tärinä- ja pölyvaikutuksille. Sekä vaihtoehdossa 1 että 2
meluntorjunta huomioituna melutasot jäävät kuitenkin ohjearvojen puitteisiin maatilamatkailutilan
kohdalla. Vaihtoehdossa 1 potentiaaliset tärinän aiheuttajat eivät muutu nykytilanteesta, ja vaihtoehdossa 2 louhinnan räjäytykset siirtyvät pohjoisen suuntaan, joten vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Metsähovin tilan suuntaan ei nykytilanteessa ole kovinkaan paljoa puustoa tai korkeaa
maastonmuotoa rajoittamassa pölyn leviämistä. Näin ollen vaihtoehdossa 1 että 2 pöly leviää toimintojen sijoittuminen, ympäristön puusto ja päätuulensuunta huomioiden potentiaalisimmin Metsähovin tilan suuntaan, mutta hengitettävien hiukkasten pitoisuuden jäävät todennäköisesti rajaarvojen puitteisiin. Pöly voi kuitenkin aiheuttaa viihtyvyyshaittaa. Maisemavaikutusten osalta ylijäämämaiden läjitysalue tuo Metsähovin tilalta katsottaessa maiseman taustalle uuden elementin
louhitun alueen tilalle. Rakentamisvaiheessa toiminta-alueen itälaitaan toteutetaan meluvalli, joka
vähentää meluvaikutuksia, peittää hankealueella tapahtuvien toimintojen näkymistä tilan suunnalta sekä rajoittaa myös pölyn leviämistä. Tarkemmin vaikutusten rajoittamisen keinoja on kuvattu kunkin arvioinnin yhteydessä.
Kokonaisuutena, kun otetaan huomioon haitallisten vaikutusten rajoittamiseksi suunnitellut toimenpiteet (esim. melusuojaukset), arvioidaan vaikutukset väestöön ja elinolosuhteisiin vaihtoehdossa 2 merkittävyydeltään kohtalaisiksi kielteisiksi. Ero vaihtoehtoon 1 verrattuna aiheutuu meluja tärinälähteiden siirtymisestä pohjoiseen lähemmäs koillisessa sijaitsevaa asutusta.
17.5 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Haitallisia sosiaalisia vaikutuksia voidaan lieventää vähentämällä asuin- ja elinympäristöön kohdistuvia kielteisiä muutoksia, joita on käsitelty kunkin vaikutusarvion yhteydessä. Tässä hankkeessa
keskeisiksi keinoiksi nousee haitallisten melu-, pöly- ja liikennevaikutusten lieventäminen ja ehkäiseminen. Lisäksi ajantasainen tiedottaminen voi hälventää asukkaiden huolia ja pelkoja sekä
auttaa sopeutumaan muutoksiin. Esimerkiksi YVA-ohjelmasta saaduissa mielipiteissä toivottiin
hanketta koskevien mittausraporttien ja -tulosten olevan helposti alueen asukkaiden saatavilla.
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Liikenneturvallisuuden parantamiseksi mielipiteissä ehdotettiin kevyen liikenteen väylien ja suojateiden rakentamista, risteysalueen laajentamista ja nopeusrajoitusten alentamista. Hankkeesta
vastaavan edellytettiin osallistuvan tiestön kunnossapitoon. Lisäksi toivottiin Ukonojantien pinnoittamista, mikä vähentäisi myös pölyämistä. Haitallisten vaikutusten lieventämiseksi esitettiin myös
toiminta-ajan rajoittamista arkipäiviin esimerkiksi klo 7-18 väliselle ajalle. Mielipiteissä nousi esille
myös talousvesikaivojen vedenlaadun tutkiminen ja seuranta mahdollisten räjäytysten aiheuttamien muutosten seuraamiseksi.
17.6 Epävarmuudet ja seurantatarve
Väestöön ja elinolosuhteisiin kohdistuvat vaikutukset ovat subjektiivisia ja sidoksissa kohteeseen
ja kokijaan, aikaan ja paikkaan. Vaikutusten arvioinnin aikana yksittäisten asukkaiden, vaikutusten
kohteiden, näkemyksiä ja ajatuksia joudutaan nostamaan yleisemmälle tasolle, jolloin osa yksilötason tiedosta häviää. Toisaalta vaikutusarviointia olisi mahdoton tehdä yksilökohtaisesti, joten
jonkin asteinen tiedon yleistäminen on välttämätöntä. Arviointiprosessin dokumentoinnilla pyritään
minimoimaan subjektiivisuuteen liittyvät epävarmuustekijät siten, että arvioinnin lukijan on mahdollista päätellä, mihin vaikutusarvioija näkemyksensä perustaa. Koska sosiaalisten vaikutusten
arvioinnissa hyödynnetään muiden vaikutusarviointien tuloksia, voivat niissä esiintyvät epävarmuudet vaikuttaa tai kertaantua sosiaalisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä niiltä osin kuin ne
vaikuttavat ihmisten elinympäristöön ja sen viihtyvyyteen.
Tässä hankkeessa sosiaalisten vaikutusten erillistä seurantaa ei tarvita, mikäli hankkeen sosiaalisten vaikutusten kannalta merkittävimpiä melu-, pöly-, tärinä- ja liikenteellisiä vaikutuksia seurataan ja niistä tiedotetaan alueen asukkaille säännöllisesti.
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18. LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMINEN
18.1 Vaikutusten muodostuminen
Luonnonvarat käsittävät kaikkea luonnossa olevaa, mitä ihminen kykenee hyödyntämään. Luonnonvarat jaotellaan pääasiassa uusiutuviin ja uusiutumattomiin luonnonvaroihin. Uusiutuviksi luonnonvaroiksi luetaan auringon säteily, makea vesi, tuuli, aallot ja metsäbiomassa. Uusiutumattomia
luonnonvaroja ovat mm. fossiiliset polttoaineet (hiili, maakaasu, öljy), metallit, mineraalit, turve
sekä maa- ja kiviainekset. Myös rakentamaton maa on luonnonvara. Veden kulutusta ei huomioitu
arvioinnissa, sillä sen osuus hankkeen luonnonvarojen kokonaiskulutuksesta on pieni.
Merkittävin luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvä tekijä hankkeessa on alueelta louhittava ja
murskattava kiviaines. Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen näkyvät näiden materiaalivirroissa hankkeen toiminnan aikana.
18.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Merkittävin luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvä tekijä hankkeessa on kiviaines. Hankkeen vaikutuksia tarkasteltiin seudullisten kiviainesvarantojen kannalta.
Hankkeen vaikutukset alueen muiden luonnonvarojen hyödyntämiseen (metsien monikäyttö) arvioitiin luontoselvityksen, yleisötilaisuudessa saatujen tietojen, lausuntojen ja mielipiteiden avulla.
Lisäksi arvioitiin mm. pölyämisen ja melun aiheuttamia vaikutuksia metsien monikäyttömahdollisuuksiin hankealueen ympäristössä.
18.3 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
18.3.1 Vaihtoehto 0

Arvioitavaa hanketta ei toteuteta, jolloin alueen kiviainekset otetaan loppuun nykyisten lupaehtojen mukaisesti. Alue maisemoidaan lupaehtojen mukaisesti ja aikaa myöten muiden luonnonvarojen (esim. marjat, sienet) hyödyntäminen alueelle tulevat jälleen mahdollisiksi. Uusia vaikutuksia
luonnonvarojen hyödyntämiseen ei aiheudu.
18.3.2 Vaihtoehto 1

Hankkeen suhde luonnonvarojen hyödyntämiseen on monimutkainen. Vaikutuksista luonnonvarojen hyödyntämiseen voidaan todeta, että:
•

Vastaanotettavia maa-aineksia hyödynnetään meluntorjunnassa.

•

Maankaatopaikkatoiminnan aikana alueen käyttö muihin tarkoituksiin estyy.

•

Hanke ei vaikuta turvetuotantoon.

•

Hankealue ei sijoitu yhteiskunnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle, eikä sillä siten ole vaikutuksia laajamittaiseen vedenottoon.

•

Maankaatopaikkatoiminnan aikana metsätalous estyy ja vaikutus kestää kymmeniä vuosia.
Vaikutus kohdistuu hankealueelle.

•

Ottamistoimien loputtua ja maanvastaanoton sekä alueen jälkihoidon tuloksena alueelle palautetaan kasvillisuus ja suunnittelualue suurimmalta osin palautuu metsätalouskäyttöön.

•

Hankkeella ei ole toiminnan aikaisia tai toiminnan jälkeisiä merkittäviä vaikutuksia suunnittelualueen ympäristössä sijaitseviin metsätalousmaihin: toiminnasta johtuvan pölyämisen ei arvioida vaikuttavan merkittävästi ympäristön metsien kasvuun.

•

Hankealueen ulkopuolella sijaitsevilla metsätalousalueilla on mahdollista marjastaa, sienestää
ja metsästää.

•

Hankkeessa käytettävät luonnonvaroista tehdyt tuotannontekijät (polttoaineet, räjähdysaineet jne.) ovat välttämättömiä hankkeen toteuttamiseksi, ja määrältään suhteellisen pieniä.
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18.3.3 Vaihtoehto 2

Kuten vaihtoehto 1, mutta lisäksi voidaan todeta seuraavaa:
•

Hongankallion louhinta tarjoaa merkittävän varannon luonnonvarojen – kalliokiviaineksen –
hyödyntämiseen rakentamisessa.

•

Luonnonvarojen hyödyntämisen kannalta hankkeella on alueellista vaikutusta.

•

Ottamisalue ei ole yhtä aikaa ja koko ajan avolouhoksena, vaan vanhinta ottoaluetta päästään täyttämään ylijäämämassoilla, kun riittävä etäisyys louhintaan saavutetaan.

18.4 Vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Hankealueella muiden luonnonvarojen kuin kiviaineksen hyödyntämiseen kohdistuvia vaikutuksia
ei juuri voi lieventää. Louhinta muuttaa maankäytön ja kestää pitkään, ennen kuin alue maankaatopaikkatoiminnan päättymisen palautuu entiselleen. Louhinnan ja maankaatopaikkatoiminnan aikana pölyämisen ehkäisemisellä, mm. teknisesti (laitteistot, kastelu) sekä suojavallein ja -rintauksin vähennetään melun ja pölyn leviämistä hankealueen ympäristöön, jotka voisivat heikentää
luonnonvarojen hyödynnettävyyttä toiminta-alueen ulkopuolella.
18.5 Epävarmuudet ja seurantatarve
Luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvissä vaikutuksissa epävarmuudet ovat hyvin pieniä. Vaikutus louhinnan ja maankaatopaikkatoiminnan aikana on selvä, mutta paikallisesti rajallinen, kohdistuen hankealueelle. Vaikutus muiden paikallisten luonnonvarojen hyödyntämiseen on arvion mukaan vähäinen, eikä edellytä seurantatarvetta.
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19. YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN HANKKEIDEN KANSSA
Hankkeessa arvioitavilla toiminnoilla ei ole suoranaisia liittymiä muihin vireillä oleviin hankkeisiin,
mutta hankkeella mahdollistetaan yleisesti rakentamistoiminnan edellytyksiä ja edistetään luonnonvarojen säästävää käyttöä.
Hankealueen läheisyydessä Linsvedintien eteläpuolella on toinen maa-ainestenottoalue, jolle on
myönnetty ympäristölupa kierrätettävän asfaltin ja pintamaiden välivarastointiin ja hyödyntämiseen. Yhteisvaikutuksia tässä arviointiselostuksessa arvioidun hankkeen vaikutusalueelle aiheutuu
liikenteen ja melun osalta. Liikennevaikutukset on arvioitu luvussa 9 ja meluvaikutukset luvussa
10. Molemmissa hankkeissa pääasiallinen kuljetusreitti on Linsvedintie, jossa on jo nykyisin runsaasti raskasta liikennettä. Hankkeista ei yhdessäkään arvioida aiheutuvan sellaisia liikennemääriä,
että se aiheuttaisi akuuttia tarvetta liikenneverkon muutoksille. Vaikutukset kohdistuvat tieverkkoon, joka pystyy vastaanottamaan lisääntyvän raskaan liikenteen. Linsvedintien eteläpuolen maaainestenottoalueelta aiheutuu melua myös hankealueen ympäristön asutukselle. Hankealueen ja
Linsvedintien eteläpuolisen ottoalueen väliin jää jonkin verran asutusta. Mutta kuten tämän hankkeen meluvaikutusten arvioinnissa on kuvattu, niin melun leviäminen ympäristöön on hyvin sääja toimintaolosuhderiippuvaista, joten toimintojen sijoittumisesta johtuen on epätodennäköistä,
että melutasot summautuvat kovinkaan merkittävästi väliin jäävällä asutuksella. Todennäköisempää on, että hankkeiden yhteisvaikutus syntyy lähinnä siten, että alueiden väliin jäävällä asutuksella teollisten toimintojen melua aiheutuu ajallisesti enemmän.
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20. RISKIT JA POIKKEUSTILANTEET
Ympäristöriski on vaara tai muu tekijä, joka voi aiheuttaa ei-toivotun tapahtuman. Riskeinä on
arvioitu ympäristövahinkoriskejä eli ei-toivotuista tapahtumista aiheutuvia vaikutuksia. Ympäristöriskit voidaan yleisesti jakaa esimerkiksi:
•
•
•

pitkäaikaisiin suoriin vaikutuksiin
pitkäaikaisiin välillisiin vaikutuksiin
äkillisiin, onnettomuuden tapaisiin vaikutuksiin

Pitkäaikaisia suoria vaikutuksia ovat esimerkiksi mahdolliset vuodot, joita ei havaita nopeasti. Pitkäaikainen välillinen vaikutus voi muodostua esimerkiksi, mikäli maankaatopaikalle sijoitettu maaaines sisältää orgaanista ainesta, joka joutuu hapettomiin olosuhteisiin ja alkaa mikrobitoiminnan
seurauksena hajotessaan muodostaa metaania. Äkillisiä vaikutuksia ovat ennalta odottamattomat
onnettomuudet, jotka vaikuttavat terveyteen tai ympäristöön.
Sulfidisaven vastaanottoon ja sijoittamiseen liittyy riski saven hapettumisesta, jonka seurauksena
sulfidinen savi voi alkaa muodostaa hapanta valumaa. Happaman valuman torjumiseksi on olemassa erilaisia käytännön toimenpiteitä, jotka on kuvattu luvussa 4.3.4. Happaman valuman riskiä
ja vaikutuksia on tarkasteltu pintavesiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin yhteydessä luvussa
14.
20.1 Räjäytykset
Louhintaan liittyvät räjäytystyöt muodostavat riskin. Kallion louhintaan liittyvät räjäytykset aiheuttavat paineaallon, jonka mukana voi sinkoutua kallion kappaleita myös työskentelyalueen ulkopuolelle. Todennäköisyys vahingolle on pieni, mutta vakavuus on suuri. Henkilö- ja materiaalivahinkoja
ehkäistään riittävillä ja noudattamalla työturvallisuusmääräyksiä sekä räjäytystöihin liittyviä lakeja
ja asetuksia (mm. Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 644/2011).
Ennen jokaista räjäytystä on laadittava räjäytyssuunnitelma ja panokset mitoitettava siten, ettei
vahinkoja synny. Räjäytyksistä varoitetaan etukäteen merkkiäänellä ja räjäytyskohteen henkilöstö
varmistaa, ettei varoalueella ole ihmisiä.
Louhintaan liittyy myös riski räjähdeaineiden jäämille kalliossa. Jos jatkuvasti jää räjähtämätöntä
louhintaräjähdettä kallioon, voi typpipäästö vesistöön kasvaa. Todennäköisyys tapahtumalle on
kohtalainen, mutta vakavuus jää pieneksi. Typpikuormituksen nousua vähennetään huolellisella
räjäytyssuunnittelulla ja sen myötä optimoidulla räjähdeainemäärällä ja panostuksella. Vesistövaikutusarvioiden mukaan mahdollisen lisääntyvän typpikuormituksen vaikutukset vesistöön jäävät
arvion mukaan vähäisiksi, sillä alapuoliset vesistöt eivät ole erityisen herkkiä typpikuormitukselle.
20.2 Polttoainevuodot
Murskaukseen käytettävät siirrettävät murskaimet ovat useimmiten polttoöljykäyttöisiä. Lisäksi
kuormauskalustoa ja murskauslaitosta varten alueella varastoidaan kevyttä polttoöljyä kaksoisvaippasäiliössä.
Vauriotilanteessa polttoainesäiliöstä voi päästä öljyä maaperään ja hulevesien myötä vesistöön.
Todennäköisyys tapahtumalle on pieni ja tapahtuman vakavuus voi olla lievä, koska alue on kallioaluetta eikä sijaitse pohjavesialueella. Yksityiskaivoihin tästä kohdistuvia vaikutuksia voi pitää
epätodennäköisinä. Öljypäästö vesistöön voi vaikuttaa luontotyyppien luonnontilaan ja tapahtuman
vakavuus voi olla kohtalainen.
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Toteutettaessa poltto- ja voiteluaineiden varastointi ja käsittely asetuksen 800/2010 vaatimusten
mukaisesti ja käytettäessä kaksoisvaippasäiliöitä, ovat riskit vuodoille vähäiset. Säiliöt varustetaan
ylitäytön estimillä ja lukoilla. Tukitoiminta-alueella, jossa polttoainetta säilytetään, on maapohja
suojattava esim. tiiviillä muovikalvolla, joka peitetään suojakerroksella. Alueelle varataan myös
imeytysmateriaalia öljy- tai polttoainevahinkojen varalta. Lisäksi polttoainetta alueella varastoitaessa alueella on konekalustoa, jota voidaan käyttää vahingon torjumisessa.
20.3 Kuljetukset
Kuljetuksiin liittyvät riskit ovat pienet ja liittyvät lähinnä kuorma-auton kaatumiseen maantiellä.
Kuljetettavat materiaalit ovat kiinteitä ja niiden siivoaminen maastosta on helppoa. Kuorma-auton,
kuten myös työkoneen kaatumiseen liittyy polttoainevuodon riski, josta on kerrottu edellä. Liikenneonnettomuuksista aiheutuvien ympäristöhaittojen todennäköisyys on pieni ja haitat vähäisiä.
20.4 Vaikutusten lieventäminen
Toiminnassa pyritään teknisin toimenpitein, laitteiden huolellisella käytöllä ja henkilöstön koulutuksella varmistamaan, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa ihmisille ja ympäristölle. Ennalta varautuminen onnettomuustilanteisiin ehkäisee myös häiriötilanteiden muodostumista ja niistä aiheutuvia vaikutuksia. Poikkeustilanteita varten toiminta-alueella tulee varata riittävä ja asianmukainen
kalusto. Henkilökunnalla tulee olla ohjeet menettelystä vuoto- ja tulipalotapauksissa.
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OSA III: JATKOTOIMENPITEET
21. HAITTOJEN EHKÄISEMINEN JA LIEVENTÄMINEN
Louhinnasta, kiviaineksen käsittelystä, maankaatopaikkatoiminnasta sekä kuljetuksista aiheutuvia
haitallisia vaikutuksia ehkäistään hankealueen rakenne-, käyttö- ja hoitoteknisten toimenpiteiden
avulla. Arviointiselostuksessa vaikutusten arvioinnin yhteydessä käsitellään merkittävien haitallisten vaikutusten vähentämiskeinoja kunkin arvioitavan tekijän osalta.
Vähentämiskeinot voivat liittyä toimintojen sijoitteluun (riittävät suojaetäisyydet, ympäröivät
maastomuodot ja kasvillisuus), toiminnan ajoitukseen (vuodenaikainen, vuorokaudenaikainen) ja
toimintatapoihin ja erilaisiin teknisiin ratkaisuihin pölyn, melun ja tärinän torjunnassa (mm. laitteistojen ja varastokasojen sijoittelu, pölyävien osavaiheiden kastelu, peittäminen tai kotelointi,
meluvallit ja tiedottaminen räjäytyksistä, Ukonojantien päällystäminen/pinnan sidonta). Lisäksi
hankkeeseen liittyvissä suunnitelmissa jo otetaan ympäristönäkökohdat huomioon.
Sulfidisaven sijoittamiseen liittyvän happaman valuman muodostumisen ehkäisemisessä olennaisinta on toteuttaa sijoittamisalueen perustaminen ja peittäminen sekä haittojen ehkäiseminen luvussa 4.3.4 kuvatuilla menetelmillä. Maankaatopaikan vesien laatua tulee seurata riittävän tihein
aikavälein toistettavilla mittauksilla, jotta mahdollisen happaman valuman muodostumisen alkaminen tunnistetaan välittömästi ja tarvittavien korjaavien toimien suunnitteluun ja toteutukseen
(esim. kalkitus, vesien neutralointi) päästään viipymättä.
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22. EHDOTUS SEURANTAOHJELMAKSI
Seurannalla tarkoitetaan säännöllistä tietojen kokoamista ja raportointia toiminnan vaikutuksista
sekä olosuhteiden muutoksista hankkeen vaikutusalueella. Seurannan avulla saadaan tietoja mm.
toteutettujen ympäristönsuojelurakenteiden ja -toimien tehokkuudesta. Mikäli haittoja ilmenee,
suojarakenteita ja suojausmenetelmiä voidaan tällöin tarvittaessa tehostaa.
Maa-ainesten ottolupaan ja ympäristölupaan sisältyy lupaehtoja, joiden täyttymistä valvotaan seurannan avulla. Perusperiaate on, etteivät vaikutukset saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa luonnon
ekosysteemeille tai ihmisen terveydelle. Seurannan avulla pyritään tuottamaan sellaista tietoa,
jonka pohjalta toiminnasta aiheutuvia vaikutuksia voidaan mahdollisimman luotettavasti arvioida.
Arvioitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden perusteella on laadittu seuraava ehdotus seurantaohjelmaksi. Seurantaohjelmaa tarkennetaan lupahakemusvaiheessa. Yksityiskohtaiset tarkkailua
koskevat määräykset annetaan ympäristöluvassa. Tarkkailu voidaan jakaa käyttötarkkailuun ja
vaikutusten tarkkailuun, joiden sisältöä on kuvattu alla.
Käyttötarkkailu
Käyttötarkkailu on normaalia kohteessa tehtävää kiviaineksen tuotantotoiminnan tarkkailua ja valvontaa. Sillä pyritään osaltaan minimoimaan työsuojelullisia ja ympäristöllisiä riskitilanteita sekä
haittoja. Kiviainesottotoiminnan käyttötarkkailuun kuuluu tietojen kerääminen mm. tuotanto- ja
käsittelymääristä, toiminta-ajoista, räjäytyksistä ja käytettävistä räjähdysainemääristä sekä
muista ympäristölupamääräysten edellyttämistä tiedoista. Myös esimerkiksi työkoneiden kunnon
seuranta katsotaan osaksi käyttötarkkailua.
Päästöjen ja vaikutusten tarkkailu
Päästöjen ja vaikutusten tarkkailua tehdään pääsääntöisesti toiminnanharjoittajan tekemänä velvoitetarkkailuna ja viranomaistarkkailuna. Tarkkailu vahvistetaan lupapäätöksen määräyksissä.
Toiminnan pölypäästöjen määrää ja pölyntorjuntatoimien tehokkuutta seurataan aistinvaraisin havainnoin. Tarvittaessa mitataan ilmanlaatuvaikutuksia lähialueella. Vuorokausiohjearvoon verrattavaan tulokseen tarvitaan kuukauden mittausjakso.
Meluvaikutuksia seurataan mittauksin. Mittauksia tehdään toiminnan alkuvaiheessa ja tarvittaessa
louhinnan etenemisen mukaan. Tyypillisesti melumittaukset määrätään ympäristöluvassa toteutettavaksi tietyin määräajoin, esimerkiksi kolmen vuoden välein.
Louhintatärinän mittaukset tehdään suunnitelmallisesti. Mittauspisteet määritetään louhintariskin
kartoituksen perusteella. Mittauspisteitä on mahdollisuuksien hyvä sijoittaa eri tavoilla perustettujen rakennusten alueelle, koska tärinän välittyminen rakenteisiin voi vaihdella pehmeälle ja kovalle
maalle perustettujen rakennusten välillä huomattavastikin.
Pohjavesiseurannalla tarkkaillaan kalliolouhinnan sekä maankaatopaikkatoiminnan vaikutuksia
pohjaveden pinnankorkeuteen sekä laatuun. Pohjavettä tarkkaillaan toiminta-alueella pohjaveden
havaintoputkista sekä toiminta-alueen ympäristössä lähimpänä sijaitsevista yksityiskaivoista.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

149

Kiviainestenotto- ja maankaatopaikkatoiminnan aikana pintaveden laatua tarkkaillaan. Toimintaalueelta johdettavien vesien laatua seurataan tasausaltaista purkautuvasta vedestä otettavin näyttein. Mittaukset/näytteenotto on tehtävä riittävän tiheästi, jotta mahdollisen happaman valuman
muodostuminen ja haitta-ainepitoisuuksien kohoaminen havaitaan viipymättä. Tasausaltaan veden
säännöllinen ja riittävän tiheä, esimerkiksi kerran viikossa toistuva pH-mittaus on toteutettavissa
kannettavalla kenttämittalaitteella maankaatopaikan käyttöhenkilökunnan toimesta.
Vaikutuksia vesistön tilaan esitetään tarkkailtavaksi ainakin Kroopinojasta ja Vilosbäckenistä otettavin näyttein. Tarkkailupisteiden tarkemmat sijainnit sekä näytteistä analysoitavat muuttujat yksilöidään ympäristölupahakemuksessa. Vesistöjen ekologisen seurannan tarve esitetään arvioitavaksi vedenlaadun tarkkailutulosten perusteella.
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24. HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT JA SUUNNITELMAT
24.1 Ympäristövaikutusten arviointi
Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain ja -asetuksen mukaisessa laajuudessa.
24.2 Kaavoitus
Toiminta-alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa. Maankaatopaikkahankkeen toteuttaminen ei Pornaisten kunnalta saadun tiedon mukaan edellytä alueen kaavoittamista.
24.3 Ympäristölupa
Toiminnat edellyttävät ympäristölupaa. Kiviainesten otto Hongankallion alueelta edellyttää lisäksi
maa-aineslain mukaista ottolupaa. Edellytyksenä ympäristöluvan myöntämiselle on muun muassa,
ettei hankkeesta aiheudu yksinään eikä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää
muuta ympäristön pilaantumista eikä maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Toimintaa ei voi
myöskään sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Sijoittamisessa on otettava huomioon oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päättymisen jälkeen YVA-selostus ja yhteysviranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä liitetään laadittavaan ympäristölupahakemukseen.
24.4 Suunnitelmat
Maankaatopaikan suunnittelua jatketaan YVA-prosessin jälkeen ja tarkentuneet suunnitelmat esitetään YVA-prosessin jälkeen tehtävässä lupahakemuksessa.
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OSA IV: JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS
25. YHTEENVETO VAIHTOEHTOJEN VERTAILUSTA
Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitettiin Lahan kylässä sijaitsevalle hankealueelle suunnitellun kalliokiviainesten oton ja maankaatopaikkatoiminnan vaikutukset YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Suunnitelmien ympäristövaikutukset on tässä YVA-selostuksessa arvioitu päätöksenteon tueksi.
Kukin vaikutus arvioitiin järjestelmällisesti alkaen vaikutuksen alkuperän ja kohteen nykytilanteen
kuvauksesta. Tämän jälkeen arvioitiin muutoksen suuruus eli miten nykytilanne muuttuu hankkeen
toteuttamisen seurauksena. Samalla kuvattiin vaikutuskohteen häiriöherkkyyttä eli kykyä vastaanottaa tarkasteltavaa vaikutusta. Muutoksen suuruuden ja herkkyyden avulla määriteltiin vaikutuksen merkittävyys asteikolla vähäinen – kohtalainen - suuri. Vaikutusten merkittävyys eri vaihtoehdoissa on koottu jäljempänä esitettävään taulukkoon 25.1.

Muutoksen suuruus

Keskisuuri negatiivinen

Pieni negatiivinen

Ei vaikutusta

Pieni positiivinen

Keskisuuri positiivinen

Suuri positiivinen

Vähäinen

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen

Ei vaikutusta

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

Kohtalainen

Suuri

Kohtalainen

Vähäinen

Ei vaikutusta

Vähäinen

Kohtalainen

Suuri

Suuri

Suuri

Suuri

Kohtalainen

Ei vaikutusta

Kohtalainen

Suuri

Suuri

Vaikutusalueen herkkyys

Suuri negatiivinen

Arvion mukaan hankevaihtoehdoissa 1 ja 2 aiheutuu vähäisiä tai kohtalaisia kielteisiä ympäristövaikutuksia. Vaihtoehdossa 1 liikenne- ja meluvaikutusten arvioitiin olevan merkittävyydeltään
kohtalaisia kielteisiä johtuen kohtalaisen suuresta muutoksesta (melutasot, liikennemäärät) sekä
vaikutuskohteen kohtalaisesta herkkyydestä (asutus, koulumatkat). Muut vaikutukset arvioitiin
merkittävyydeltään vähäisiksi kielteisiksi.
Vaihtoehdossa 2 liikenne- ja meluvaikutusten ohella ilmanlaatuvaikutusten, luontovaikutusten
sekä väestään ja elinolosuhteisiin kohdistuvien vaikutusten arvioitiin olevan merkittävyydeltään
kohtalaisia kielteisiä. Ero vaihtoehtoon 1 johtuu pölypäästölähteiden siirtymisestä pohjoiseen lähemmäs koillissuunnan asutusta, metson ruokailualueen häviämisestä sekä melun ja tärinän asutukselle aiheuttaman viihtyvyyshaitan lisääntymisestä koillisen suunnalla hankealueesta.
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Taulukko 25-1. Yhteenveto tarkasteltujen vaihtoehtojen merkittävyydestä.
Tabell 25-1. Sammandrag av de undersökta alternativens betydelse.

Vaikutusten merkittävyys

suuri

negatiivinen
kohtavähäinen
lainen

Vaikutus

ei muutosta

positiivinen
kohtalaivähäinen
nen

ei vaikutusta

suuri

VE0

VE1

VE2

ei vaikutusta

vähäinen

vähäinen

ei vaikutusta
ei vaikutusta

vähäinen
vähäinen

vähäinen
vähäinen

ei vaikutusta

kohtalainen

kohtalainen

ei vaikutusta

kohtalainen

kohtalainen

Tärinä
Ilmanlaatu ja ilmasto

ei vaikutusta
ei vaikutusta

vähäinen
vähäinen

vähäinen
kohtalainen

Maa- ja kallioperä
Pohjavedet

ei vaikutusta
ei vaikutusta

vähäinen
vähäinen

vähäinen
vähäinen

ei vaikutusta

vähäinen

vähäinen

ei vaikutusta

vähäinen

vähäinen

ei vaikutusta

vähäinen

kohtalainen

ei vaikutusta

vähäinen

kohtalainen

Yhdyskuntarakenne
ja maankäyttö
Kaavoitus
Maisema ja kulttuuriympäristö
Liikenne
Melu

Pintavedet
Kalasto ja pohjaeläimistö
Luonto ja luonnonsuojelu
Väestö ja elinolosuhteet
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26. HANKKEEN TOTEUTTAMISKELPOISUUS
Arvioitujen ympäristövaikutusten perusteella tehtiin seuraavat johtopäätökset hankkeen teknisestä, yhteiskunnallisesta ja ympäristöllisestä toteuttamiskelpoisuudesta.
Hankevaihtoehdot 1 ja 2 ovat teknisesti toteuttamiskelpoisia. Laitteet, tekniikat sekä päästöjen
lieventämiskeinot ovat yleisesti käytössä olevia, hyvin tunnettuja eikä niiden toimintaan tai päästötasoihin liity merkittävää epävarmuutta. Toimintaan ei myöskään liity seurausvaikutuksiltaan vakavien ympäristöriskien mahdollisuutta.
Hankevaihtoehdot arvioidaan yhteiskunnallisesti toteuttamiskelpoisiksi. Hankkeen myötä lisääntyvän melun, ilmapäästöjen ja liikenteen vaikutukset eivät kasva hankealueen ulkopuolisilla alueilla
niin suuriksi, että niillä olisi vaikutusta alueiden käyttöön tai kehittämismahdollisuuksiin. Alueella
on harjoitettu luonteeltaan ja vaikutuksiltaan vastaavaa toimintaa jo vuosia, jolloin toiminnasta
aiheutuvat vaikutukset tulevat otetuksi huomioon ympäröivien alueiden kehittämistä suunniteltaessa.
Ympäristön näkökulmasta hankevaihtoehdot arvioidaan toteuttamiskelpoisiksi. Vaihtoehdon 1 vaikutukset ympäristöön jäävät merkittävyydeltään kokonaisuutena vähäisemmiksi kuin vaihtoehdon
2, jossa louhinta ja murskaus siirtyvät lähemmäs hankealueen koillispuolen asutusta lisäten meluja pölyhaittojen todennäköisyyttä kyseisellä alueella. Melun ja pölyn arvioidaan viihtyvyyttä heikentävistä vaikutuksistaan huolimatta alittavan niille säädetyt ohje- ja raja-arvot. Hankealueelta
johdettavien hulevesien ei arvioitu vaikuttavan Sipoonjoen Natura-alueen suojeluperusteisiin,
koska Natura-alueeseen kuuluvat uomat eivät ole herkkiä hankealueelta mahdollisesti tulevalle
kiintoaine- tai typpikuormitukselle.
Yhteenvetona voidaan todeta, että arvioidut hankevaihtoehdot ovat arvioinnin perusteella toteuttamiskelpoisia, kun tunnistetut vaikutusten lieventämis- ja seurantatarpeet toteutetaan.
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