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Uudenmaan ELY-keskukselle
Viitaten lausuntopyyntöönne 29.8.2019 Dnro UUDELY/9569/2019
Lausunto Vantaan Petikonhuipun täyttömäen laajennuksen ym. yva-ohjelmasta
Kiitämme lausuntopyynnöstä. Suomen luonnonsuojeluliitossa tämän lausunnon antaa sen Uudenmaan piiri.
Yleistä
Arviointiohjelman aikataulu on liian lyhyt. Selostus tehtäisiin myöhäissyksyllä, mikä ei mahdollista
esimerkiksi maastotöitä luontokartoituksille oikeana vuodenaikana. Tällaisilla alueilla on joskus jopa
yllättäen uhanalaisia lajeja. Mitä täyttömäen nykytilasta tiedetään? Mitä kasvi- ja hyönteislajeja siellä nyt
esiintyy?
Luontovaikutukset
Hankealue rajoittuu neljältä suunnalta nykyisiin tai tuleviin suojelukohteisiin sekä muihin luontoarvojen
erityisalueisiin:
- lounaassa on Natura-ohjelmaankin kuuluva Pyymosan aarniomainen lehto,
- etelässä Pyymosanmetsän merkittäviä vanhojen metsien suojeluaarvoja sisältävä suojelualue,
- luoteessa Metsäluonnoltaan monipuolinen Allkärrin SL-varaus
- ja koillisosassa yleiskaavan luo-alueisiin kuuluva Bredmalmin alue.
Ainakin Pyymosanmetsän suojelualueen pohjoisosassa on jo pitkään ollut nähtävissä merkittävää
pölyhaittaa, jolla saattaa olla vaikutuksia myös alueen suojeluarvoihin.
Vaikutusarvioinnissa on syytä varmistaa suojelukohteisiin kohdistuvien pöly- ja meluvaikutusten arvioinnin
korkea laatu ja riitävyys. Haitallisia vaikutuksia voi kohdistua erityisesti ns. epifyyttilajistoon.
Tiilitien ja Pyymosantien huomattavan, usein kovilla nopeuksilla tapahtuvan rekkarallin vaikutukset
tieliikennekuolemille herkkiin lintuihin, nisäkkäisiin sekä sammakkoeläimiin on syytä arvioida ja huomioida.
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Sosiaalisten vaikutusten riittävä huomiointi
Petikon luonto- ja viheralue on valtakunnallisesti merkittävä kokonaisuus niin luontoarvojen kuin
virkistyskäytönkin kannalta. Eri vaihtoehdoille on huomattavia eroja sen osalta, mikä on alueen luonne mm.
liikennemelun, turvallisen liikkumisen sekä luonnonrauhan osalta.
0-vaihtoehto mahdollistaisi muita vaihtoehtoja nopeammin se, että Petikonmäen laaja alue on mahdollista
saada maakunta- ja yleiskaavan mukaiseksi VU-alueeksi. Tällä on suoraa merkitystä Petikon
virkistyskäyttömahdollisuuksiin. Tätä täytyy pitää yhtenä vertailukohtana muihin vaihtoehtoihin.
Täyttömäen muuttaminen virkistys- ja urheilupalvelujen alueeksi mahdollistaa myös biodiversiteetin
suojelua edistävien keinoympäristöjen laaja-alaisen kehittämisen Helsingin Vuosaaren huipun tavalla. Näin
voitaisiin auttaa uhanalaisia kasveja ja hyönteisiä. Teema ei ole Vantaankaan kaupungin
biodiversiteettipolitiikalle uusi, mistä todistaa mm. vuoden 2007 yleiskaavan luo-alueisiin kuuluva
Vehkalanmäen entinen täyttömääalue (noin 13 ha). Asia on syytä huomioida eri vaihtoehtojen
monimuotoisuushyötyjä arvioitaessa. Lisäksi tällainen biodiversiteettipainotteinen maisemointi voisi olla
oma vaihtoehto, 0++ -vaihtoehto.
Lisätiedot: suojeluasiantuntija Keijo Savola, p. 045 652 1974, keijo.savola@gmail.com
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Vantaan kaupungin Petikonhuipun (ent. Pitkäsuon) täyttömäen laajennus ja kierrätystoiminnot, ympäristövaikutusten arviointiohjelma
Hei
Ilmoitetaan, että Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla ei ole lausuttavaa Vantaan kaupungin Petikonhuipun (ent. Pitkäsuon) täyttömäen
laajennuksen ja kierrätystoimintojen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
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Säädösasiat -yksikkö
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P. 029 534 5382
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Lausunto koskien Vantaan kaupungin Petikonhuipun (ent. Pitkäsuon) täyttömäen
laajennus ja kierrätystoiminnot -ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa

VD/6941/11.00.03.00/2019
HP/MSi/PKa/LL
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Vantaan kaupunginhallituksen lausuntoa
Vantaan kaupungin Petikonhuipun (ent. Pitkäsuon) täyttömäen laajennusta ja kierrätystoimintoja
koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, UUDELY/9569/2019. ELY-keskuksen kanssa on
sovittu, että lausunto tulee toimittaa viimeistään 9.10.2019. Arviointiohjelma löytyy osoitteesta:
https://www.ymparisto.fi/fiFI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Vanta
an_kaupungin_Petikonhuipun_laajennus_Vantaa
YVA-hanke
Petikonhuipun täyttömäki on toiminnassa oleva maanläjitysalue, joka sijaitsee Vantaan Petikossa.
Toiminnasta vastaa Vantaan kaupunki. Aluetta suunnitellaan laajennettavaksi ensisijaisesti
täyttötilavuuden osalta tekemällä lakialueesta keskimäärin korkeampi maksimikorkeutta muuttamatta ja
ottamalla koillisosassa oleva louheen varastokenttä läjityskäyttöön. Täyttömäen laajentamisella turvataan
Vantaan kaupungin alueella syntyvien ylijäämämaiden hallittu sijoittaminen. Nykyisen ympäristöluvan
mukainen täyttötilavuus alkaa olla käytetty ja kapasiteettia riittää arviolta vuoteen 2022 asti.
Uutena toimintona alueelle suunnitellaan Vantaan kaupungin maanrakennuskohteissa hyötykäytettävien
kierrätysmateriaalien välivarastointia ja käsittelyä kahdella eri alueella täyttömäen laitamilla.
Kierrätysmateriaalit olisivat mara-asetuksen ja valmisteilla olevan masa-asetuksen mukaisia materiaaleja
kuten betonia, tiiltä, asfalttia, tuhkia, jätteenpolton kuonaa sekä kiinteytettyjä maa-aineksia.
Käsittelymenetelmiä ovat metallin erotus, murskaus ja seulonta.
Hankkeesta vastaavana YVA-menettelyssä toimii Vantaan kaupungin Kuntatekniikan keskus ja siinä
tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:
Vaihtoehto 0+ (VE0+)
Laajennushanketta ei toteuteta. Petikonhuipun täyttömäen toiminnassa jatketaan puhtaiden
ylijäämämaiden läjitystä, kunnes toteutunut täyttötilavuus on 11,5 miljoonaa m 3. Vuosittainen
vastaanottomäärä 1,2 milj. tonnia. Alueella jatketaan kallion louhintaa täyttömäen rakenteiden
tarpeisiin. Louhittava alue on pinta-alaltaan 0,75 ha ja louhintamäärä 150 000 m 3ktr. Maanläjitysalueen
kokonaispinta-ala on 65 ha.
Vaihtoehto 1 (VE1)
Petikonhuipun täyttömäen toiminnassa jatketaan puhtaiden ylijäämämaiden läjitystä ja täyttötilavuutta
laajennetaan. Laajennus toteutetaan täyttötilavuutta lisäämällä sekä laajentamalla täyttöaluetta. Alueella
jatketaan kallion louhintaa täyttömäen rakenteiden tarpeisiin. Louhinta-aluetta laajennetaan. Louhittava
alue on 1,7 ha ja louhittava määrä on 370 000 m3ktr. Maanläjitysalueen kokonaispinta-ala on
laajennuksen jälkeen noin 70 ha ja kokonaistäyttötilavuus noin 19,7 miljoonaa m 3. Vuosittainen
vastaanottomäärä 1,4–2 milj. tonnia.
Vaihtoehto 2 (VE2)

Ote pöytäkirjasta
Kaupunginhallitus
07.10.2019

17

Sivu 2

Kuten VE 1 täyttömäen laajennuksen ja louhinnan osalta. Lisäksi uutena toimintona alueella
välivarastoidaan ja käsitellään muualla maanrakennuskohteissa hyödynnettäviä kierrätysmateriaaleja 95
000 tonnia vuodessa.
Kaupunginhallitus 7.10.2019 § 17
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään antaa Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle liitteen mukainen lausunto.
Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.
Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Liitteet:
- Lausunto koskien Vantaan kaupungin Petikonhuipun (ent. Pitkäsuon) täyttömäen laajennus ja
kierrätystoiminnot -ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa
- Lausuntopyyntö Kaupunginhallitukselle koskien Vantaan kaupungin Petikonhuipun (ent. Pitkäsuon)
täyttömäen laajennus ja kierrätystoiminnot, ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa
Täytäntöönpano:

kaupunginkanslia

Muutoksenhakuohje:

3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:
Paula Kankkunen, puh. 050 302 3992, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
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Lausunto Petikonhuipun (ent. Pitkäsuon) täyttömäen laajennusta ja
kierrätystoimintoja koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
Vantaan kaupunginhallitus antaa seuraavan lausunnon Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle Petikonhuipun (ent. Pitkäsuon) täyttömäen laajennusta ja kierrätystoimintoja
koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta:
Petikonhuipun täyttömäki on Vantaan kaupungin alueella Petikon kaupunginosassa toiminnassa
oleva maanläjitysalue. Täyttömäki sijoittuu keskeiseen paikkaan Petikon luontovirkistysalueella
sekä luonnonsuojelualueiden ja yleiskaava2020 luonnoksen luonnonsuojelualuevarauksen viereen.
Vaikutukset kaavoitukseen
Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on urheilu-, virkistys- ja vapaanajan toiminnoille varatulla
alueella (VU) ja sillä on et-merkintä (määräaikainen yhdyskuntateknisen huollon alue) mikä
tarkoittaa, että alue on varattu määräaikaiseen maanläjitykseen.
Meluvaikutukset
Melua syntyy louhinnassa, jota olisi 0 – 2 kertaa vuodessa, noin 15 viikkoa kerrallaan. Lisäksi melua
muodostuu maa-ainesten kuljetuksesta, kippauksesta, lajittelusta ja siirtotyöstä. Vaihtoehdossa 2
melua syntyisi myös mahdollisesta jätteiden käsittelystä, esimerkiksi murskauksesta.
Maanvastaanottotoiminnan, louhinnan, liikenteen ja kierrätystoiminnan vaikutus lähialueen
melutasoihin selvitettäisiin melumallinnuksen avulla.
Melu on mallinnettava myös kaikkien toimintojen ollessa yhtä aikaa käynnissä eli ns. pahimman
skenaarion mukaan. Melumallinnuksen lisäksi olisi lähtötietoihin hyvä selvittää nykyisen toiminnan
melua mittauksin täyttömäen kaakkoispuolen ulkoilureitillä.
Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojelualueisiin
Täyttömäen lounaispuolella sijaitsee laajempaan Natura-aluekokonaisuuteen Vestran suot, lehdot
ja vanhat metsät kuuluva osa-alue Pyymosan lehto. Eteläpuolelle sijoittuu Pyymosanmetsän
luonnonsuojelualue, ja pohjoispuolelle Vantaan yleiskaavaluonnoksessa on osoitettu
luonnonsuojelun aluevaraus (SL), Alkärrin metsäalue. Hankealueen läheisyydessä sijaitsevien
luonnonsuojelualueiden luontoarvot kuvataan, arvioidaan hankkeen mahdolliset vaikutukset
lähimmille luonnonsuojelualueille sekä esitetään Natura-arviointi lähimmäksi hankealuetta
sijoittuvasta Natura-alueesta (Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät). Arvioinnissa hyödynnetään
hankkeen erillisselvityksiä pölystä, melusta ja pohjavedestä.
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Hankkeen sijainti luonnonsuojelualueiden ja luonnonsuojelun aluevarauksen vieressä edellyttää
huolellista vaikutusten arviointia. Kalliota louhittaisiin luoteisosassa alimmillaan tasoon +40, millä
voi olla vaikutusta maakunnallisesti tärkeitä luontoarvoja sisältävään Alkärrin metsäalueeseen.
Luontovaikutusten arvioinnissa lähtötietoina voi hyödyntää myös Vantaan uutta
metsäsuunnitelmaa.
Vaikutukset pintavesiin
Täyttömäen sisäiset suotovedet ja valumavedet ohjataan hallitusti salaojien ja ympärysojien avulla
selkeytysaltaiden kautta maastoon. Pintavesivaikutusten arvioinnissa arvioidaan
maanläjitysalueelta muodostuva vesistökuormitus, mukaan lukien louhinnan aiheuttama
typpikuormitus ja kierrätystoimintojen vesistökuormitus.
Kierrätystoimintojen vesien käsittelystä arviointiohjelmassa todetaan, että niistä mahdollisesti
aiheutuva vesien käsittelyn lisätarve selvitetään ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä.
Kuvaus kierrätysalueiden vesien johtamisesta olisi pitänyt olla jo arviointiohjelmassa, mutta
vähintäänkin vesien johtaminen on kuvattava arviointiselostuksessa.
Vaikutukset virkistysreitteihin sekä ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen
Petikko on Länsi-Vantaan laajin yhtenäisen kokonaisuuden muodostava metsäalue, ja osa
pääkaupunkiseudun viheralueverkostoa. Petikolla on tärkeä merkitys ulkoilu- ja retkeilyalueena ja
käyttäjämäärät alueella kasvavat. Täyttömäki rajautuu virkistysalueisiin pohjois-, itä- ja
eteläpuoliltaan. Itä- ja pohjoispuolelle sijoittuu ulkoilureitti, eteläpuolelle valaistu kuntopolku.
Vaihtoehdot 1 ja 2 tarkoittaisivat täyttömäen toiminnan jatkumista vielä parikymmentä vuotta noin
vuoteen 2040 asti. Arviointiselostuksessa on tarkasteltava täyttömäen läheisyyteen sijoittuvien
ulkoilureittien ja koko Petikon luontovirkistysalueen käytettävyyttä ja turvallisuutta yhä laajenevalle
käyttäjäjoukolle.
Liikenne
Täyttömäelle saapuvan raskaan liikenteen määrä on nykyisin keskimäärin noin 250 edestakaista
ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenteen turvallisuusnäkökulma korostuu, kun hankealueelle
liikennöinti tapahtuu ulkoiluun ja virkistykseen käytettyjen alueiden läpi Pyymosantietä pitkin.
Arviointiselostuksessa on oltava myös arvio kierrätystoiminnan liikennemääristä ja vaikutuksista.
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Jakelussa mainitut

Vantaan kaupungin Petikonhuipun (ent. Pitkäsuon) täyttömäen laajennus ja kierrätystoiminnot,
ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lausuntopyyntö
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja
luonnonvarat -vastuualue pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa Vantaan
kaupungin Petikonhuipun (ent. Pitkäsuon) täyttömäen laajennusta ja
kierrätystoimintoja koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Lausunnot tulee toimittaa kuulutuksessa ilmoitettuna aikana, viimeistään
1.10.2019.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii hankkeessa
YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena. Lisätietoja antaa ylitarkastaja
Erika Heikkinen, +358 295 021 142.
Arviointiohjelma ja kuulutus löytyvät osoitteesta:
www.ymparisto.fi/PetikonhuipunlaajennusYVA
Asiakirjoja ei lähetetä paperisena.
Asiakirjan on sähköisesti hyväksynyt tarkastaja Leila Laine.
JAKELU

Vantaan kaupunki, kaupunginhallitus, kirjaamo@Vantaa.fi
Vantaan kaupunki, ympäristökeskus, ymparistotarkastajat@vantaa.fi
Vantaan kaupunki, ympäristöterveys, ymparistoterveys@vantaa.fi
Vantaan kaupunginmuseo, kirjaamo@vantaa.fi
Espoon kaupunki, kaupunginhallitus, kirjaamo@espoo.fi
Espoon kaupunki, ympäristökeskus, ymparisto@espoo.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat,
kirjaamo.etela@avi.fi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristöluvat,
ymparistoluvat.etela@avi.fi
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, kirjaamo@traficom.fi
Metsähallitus, kirjaamo@metsa.fi
Väylävirasto, kirjaamo@vayla.fi
Museovirasto, museovirasto.kirjaamo@museovirasto.fi
Suomen Luonnonsuojeluliitto, lausunnot@sll.fi
Uudenmaan liitto, toimisto@uudenmaanliitto.fi
Vantaan Golfpuisto ry, jari.koski@supergolf.fi
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Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto
3.1. Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Kuntalaki 136 §)
3.2. Tähän päätökseen, joka koskee hankintaoikaisua, ei saa hakea muutosta.
(Hankintalaki 135 §)
3.3. Tähän päätökseen, joilla on päätetty olla käyttämättä etuosto-oikeutta, ei saa hakea muutosta.
(Etuostolaki 22 § 3 mom.)
3.4. Tähän oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen, joka koskee verotusta, ei saa hakea muutosta.
(Veronkantolain 51 § 1 mom. ja 50 § 7 mom.)
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Soile Knuuti
Uudenmaan ELY-keskus
Kirjaamo
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö 29.8.2019 (UUDELY/9569/2019)

Lausunto Vantaan kaupungin Petikonhuipun (ent. Pitkäsuon) täyttömäen
laajennus ja kierrätystoiminnot -YVA-ohjelmasta
Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt lausuntoa Vantaan Petikonhuipun täyttömäen
laajentamiseen ja kierrätystoimintoihin liittyvästä YVA-ohjelmasta. Petikonhuippu ei
sijaitse Väyläviraston hallinnoimien liikenneväylien välittömässä läheisyydessä.
Väylävirastolla ei ole lausuttavaa YVA-ohjelmassa esitettyyn liikennevaikutusten
arviointiin.
Maanteiden osalta lausuu tarkemmin Uudenmaan ELY-keskuksen L-vastuualue.
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