18. VAIKUTUKSET ILMANLAATUUN

Kooste ilmanlaatuun kohdistuvien vaikutusten arvioinnista
Vaikutusten alkuperä ja
arvioinnin tarkoitus

Suunniteltujen maa-ainestoimintojen ilmanlaatuvaikutukset syntyvät pääosin murskaustoiminnan, kuljetusliikenteen sekä toiminta- ja varastoalueiden sekä maanvastaanottoalueen hajapölypäästöistä.
Toiminnoista vapautuvien pölypäästöjen ilmanlaatuvaikutusten suuruus riippuu päästön suuruudesta ja hiukkaskokojakaumasta sekä ilmasto- ja ympäristöolosuhteista. Tuulen suunta ja voimakkuus vaikuttavat ratkaisevasti
pölyn leviämiseen ympäristöön, koska hiukkaset kulkeutuvat ilmavirtausten mukana.
Hankkeen ilmanlaatuvaikutusten suuruusluokka määräytyy hiukkaspäästöjen altistuksen perusteella. Tavoitteena
oli selvittää toiminnan aiheuttamat pölypäästöt ja arvioida muutoksen suuruutta sekä ilmanlaatuvaikutuksia vertaamalla arviointituloksia ilmanlaadulle annettuihin raja-arvoihin.

Tehtävät

Arvioinnin päätulokset

•

Tunnistaa kohteet ja työvaiheet, joista ilmaan kohdistuvia päästöjä syntyy

•

Arvioida päästö- ja toimintamäärät

•

Kuvata ilmanlaadun nykytasoa vaikutusalueella

•

Kuvata eri vaihtoehtojen normaalitoiminnan pölypäästöjen leviäminen toiminta-alueen ympäristöön

•

Arvioida vaikutukset

Hankkeen pääasiallinen ilmanlaatuvaikutus on pölyäminen. Mikäli maa-aines on kuivaa ja sää on tuulinen, hienojakoinen pöly voi levitä muutaman sadan metrin alueelle. Hankkeesta aiheutuvan liikenteen ja työkoneiden pakokaasupäästöjen vaikutus ilmanlaatuun ja ilmastoon on vähäinen.
Toiminnan vaikutukset ilmanlaatuun ja lähiasukkaiden viihtyvyyteen ovat vähäisiä kaikissa vaihtoehdoissa.

Haitallisten vaikutusten
lieventäminen

Pölyämiseen voidaan vaikuttaa toimintojen jaksottamisella sekä varastokasojen sijoittelulla, suojavyöhykkeillä ja
kastelulla. Murskaimien ja kuljettimien koteloinnilla voidaan vähentää pölyämistä.

18.1 Vaikutusten muodostuminen
Toiminnan ilmanlaatuvaikutukset aiheutuvat pääasiassa pölyämisestä eli hiukkaspäästöistä. Pölypäästölähteitä ovat kallioporaus, räjäytykset, louheen murskaus, murskeen varastointi,
lastaus, kippaus ja kuljetukset sekä maa-ainesten 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.
Pölypäästöjen määrään vaikuttavat mm. kiviaineksen kovuus, raekoko, tiheys ja kosteus, käytettävä laitteisto, pudotuskorkeudet, kuormausajoneuvojen määrä ja ajonopeudet, varastokasojen ikä ja 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 tuhansia kilometrejä. Maaston pinnanmuodoilla ja varsinkin kasvillisuudella sekä puustolla on merkitystä erityisesti karkeampien hiukkasten leviämiseen; pienhiukkaselle vaikutus on vähäisempi.
Normaalitoiminnan pölypäästöt ja vaikutukset ilmanlaatuun ovat todennäköisesti suurimmillaan loppukevään ja alkukesän poutajaksojen aikana, jolloin kasvillisuuden aiheuttama
depositio (hiukkasten poistuminen ilmakehästä tarttumalla johonkin pintaan) on pienimmillään.
Alueella vastaanotettavat ylijäämämaat ovat pääsääntöisesti maakosteita, jolloin maanvas-taanottotoiminnasta aiheutuva pölyäminen on vähäistä ja rajoittuu suppealle alueelle.
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Pölypäästöjä syntyy lähinnä liikenteestä sekä hetkittäisesti kippausten ja kasojen muokkauksen yhteydessä, jos käsiteltävä
maa-aines on kuivaa. Ylijäämämaat ovat puhtaita, joten pöly ei
sisällä ympäristölle tai terveydelle vaarallisia aineita.
Lisäksi energian tuottamisesta, työkoneista ja kuljetusliikenteestä aiheutuu ilmaan pakokaasupäästöjä.

18.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Alueen nykytilan ilmanlaadun arvioinnissa hyödynnettiin
Ämmässuon–Kulmakorven alueella olemassa olevien toimintojen ilmanlaadun ja tuulisuuden seurantatietoja.
Pölypäästöjen määrän arvioimiseksi ei ole olemassa suomalaisia päästökertoimia. Pölypäästön määrän laskentaan
on olemassa Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston laatimat yksikköpäästökertoimet AP-42 (U.S. EPA) PM10- ja TSPhiukkasille. Kertoimet on annettu yksityiskohtaisesti eri toiminnoille ja myös arvio pölyntorjunnan tehokkuuden vaikutuksesta. Päästökertoimilla laskettiin yleisellä tasolla tässä hankkeessa
syntyvän pölykuormituksen määrä.
Arvioinnissa hyödynnettiin vastaavista kohteista saatuja kokemuksia pölyn leviämisestä ja pölyntorjunnasta.
Pölypäästöjen leviämislaskelmilla arvioitiin pölypäästöjen vaikutuksia lähialueen ilmanlaatuun. Päästölaskelmat ja arviot
tehtiin hengitettävän pölyn (PM10) pitoisuuksille.
Hankkeesta aiheutuvan kuljetusliikenteen sekä työkoneiden ja energiantuotannon päästöt arvioitiin perustuen keskimääräisiin tuotantomääriin ja kuljetusmatkoihin. Päästöjen laskennassa käytettiin VTT:n LIPASTO-laskentajärjestelmän päästökertoimia.

18.3 Vaikutuskohteen herkkyys ja
vaikutuksen suuruuden kriteerit
Ilman laadun suhteen herkkinä alueina pidetään alueita, joilla on asutusta, kouluja, sairaaloita, päiväkoteja tai muita herkkiä toimintoja. Luonnonolosuhteiltaan herkkiä alueita ovat esimerkiksi luonnonsuojelualueet. Vähemmän herkkinä pidetään
alueita, jotka ovat teollisuuskäytössä tai esimerkiksi jätehuollolle varattuja alueita.

Hankkeen ilmanlaatuvaikutusten suuruusluokka määräytyy
ensisijaisesti hengitettävien ja pienhiukkaspäästöjen (PM10 ja
PM2,5) altistuksen ja kivipölylaskeuman aiheuttaman viihtyisyyshaitan perusteella. Vaikutusten suuruusluokkaa tarkastellaan hiukkaspitoisuuksien ohje- ja raja-arvojen sekä laskeuman
tavoitearvon perusteella. Suurin syy kiinnostukseen pienhiukkasia kohtaan on niiden vaikutukset terveyteen. Näiden lisäksi
hiukkaset aiheuttavat viihtyvyys- ja esteettisyyshaittoja, kuten
pintojen likaantumista ja näkyvyyden alentumista.
Epäpuhtauksien pitoisuuksia ulkoilmassa säädellään ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoilla. Terveysvaikutusperusteiset ilmanlaadun raja-arvot ovat ohjearvoja sitovampia, eivätkä ne saa
ylittyä alueella, joilla asuu tai oleskelee ihmisiä. Ilmanlaadun
ohjearvot tulee ottaa huomioon esimerkiksi kaavoituksessa
sekä rakennusten sijoittelussa ja teknisissä ratkaisuissa, jolloin
pyritään etukäteen välttämään ihmisten pitkäaikainen altistuminen terveydelle haitallisen korkeille ilman epäpuhtauksien
pitoisuuksille.
Ohje- ja raja-arvot
Valtioneuvoston asetuksessa (38/2011) on annettu raja-arvot mm. rikkidioksidin, typpidioksidin ja muiden typen oksidien sekä hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuksille ulkoilmassa. Raja-arvolla tarkoitetaan pitoisuutta, joka ei saa ylittyä alueilla, joilla asuu ja oleskelee ihmisiä. Raja-arvot eivät ole
voimassa teollisuusalueilla tai liikenneväylillä, lukuun ottamatta kevyen liikenteen väyliä.
Jos raja-arvo ylittyy tai on vaarassa ylittyä, tulee viranomaisten ryhtyä toimenpiteisiin ilman laadun parantamiseksi.
Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi määräyksiä päästöjen tai liikenteen rajoittamisesta.
Asetuksessa on annettu ihmisten terveyden suojelemiseksi
raja-arvot, jotka on esitetty alla taulukossa. Lisäksi kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi on annettu kriittiset tasot, joita sovelletaan rakennetun ympäristön ulkopuolisilla alueilla, kuten luonnonsuojelualueilla tai laajoilla maa- ja metsäalueilla.

Vaikutuskohteen herkkyys:
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Vähäinen herkkyys

Vaikutusalueella on vähän asutusta tai herkkiä kohteita, kuten kouluja. Ilman laatu on tyydyttävä tai huonompi ja alueella on useita muita päästölähteitä kuten voimalaitoksia, vilkkaita liikenneväyliä tai teollisuutta.

Kohtalainen herkkyys

Alueella on asutusalueita ja herkkiä kohteita kuten kouluja. Vaikutusalueella on jonkin verran muita päästölähteitä ja ilman laatu on pääasiassa hyvää tai kohtalaista.

Suuri herkkyys

Vaikutusalueella on asutusta ja herkkiä kohteita, kuten kouluja tai suojelualueita, jotka
ovat herkkiä ilmaan kohdistuville päästöille. Vaikutusalueella on vähän muuta ilmaan kohdistuvia päästöjä aiheuttavaa toimintaa ja ilmanlaatu on pääasiassa hyvää.

Erittäin suuri herkkyys

Vaikutusalueella on tiivistä asutusta tai suojelualueita, jotka ovat herkkiä ilmaan kohdistuville päästöille. Vaikutusalueella ei ole muuta ilmaan kohdistuvia päästöjä aiheuttavaa toimintaa ja ilmanlaatu on pääosin erinomaista.

Taulukko 18-1. Terveyshaittojen ehkäisemiseksi annetut ulkoilman rikkidioksidin, typpidioksidin ja pienhiukkasten pitoisuuksia koskevat raja-arvot (VnA 38/2011).
Ilman epäpuhtaus

Keskiarvon laskenta-aika

Rikkidioksidi (SO2)

1 tunti
24 tuntia

Typpidioksidi (NO2)

Pienhiukkaset (PM2,5)

Raja-arvo
(µg/m3)

Sallittujen ylitysten määrä kalenterivuodessa
(vertailujakso)

350 1)

24

125

1)

3

1 tunti

200 1)

18

kalenterivuosi

40 1)

–

kalenterivuosi

25

2)

–

24 tuntia

50

2)

35

Hengitettävät hiukkaset (PM10)

kalenterivuosi

40 2)

-

Kriittiset tasot kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi
Rikkidioksidi (SO2)

kalenterivuosi (talviaika)

20

Typen oksidit (NOx)

kalenterivuosi

30

1)

Tulokset ilmaistaan lämpötilassa 293 K ja paineessa 101,3 kPa.

2)

Tulokset ilmaistaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa.

Ilmanlaadun ohjearvot on otettava huomioon suunnittelussa ja niitä sovelletaan mm. alueiden käytön, kaavoituksen, rakentamisen ja liikenteen suunnittelussa ja ympäristölupaharkinnassa. Ohjearvojen soveltamisen avulla pyritään ehkäisemään ilman epäpuhtauksien aiheuttamia terveysvaikutuksia.
Ohjearvot ovat raja-arvoja tiukemmat ja pitoisuuksien ollessa
niiden alapuolella myös raja-arvot alittuvat.
Taulukko 18-2. Ulkoilman rikkidioksidin ja typpidioksidin pitoisuuksia koskevat ilmanlaadun ohjearvot (Vnp 480/1996).
Ilman epäpuhtaus
Rikkidioksidi (SO2)

Typpidioksidi (NO2)

Hiukkaset kokonaisleijuma (TSP)

1)

Ohjearvo 1)

Tilastollinen määrittely

250 µg/m³

Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste

80 µg/m³

Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo

150 µg/m³

Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste

70 µg/m³

Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo

120 µg/m³

Vuoden vuorokausiarvojen 98. prosenttipiste

50 µg/m³

Vuosikeskiarvo

70 µg/m³

Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo

Hengitettävät hiukkaset (PM10)
Tulokset ilmaistaan lämpötilassa 20 °C ja paineessa 1 atm.

169

Ilmanlaatuvaikutusten suuruusluokka määräytyy asetettujen ohje- ja raja-arvojen perusteella. Arvot ovat pääsääntöisesti terveysperustaisia. Ilmanlaatuvaikutusten suuruusluokan kriteerit on esitetty alla taulukossa.
Vaikutuksen suuruuden kriteerit:
Erittäin suuri kielteinen vaikutus

Pitoisuudet ympäristössä kasvavat ja ylittävät annetut ohje- ja raja-arvot ja niiden vaikutusalue
on suuri.

Suuri kielteinen vaikutus

Pitoisuudet ympäristössä kasvavat ja ovat ohje- ja raja-arvojen tasalla ja niiden vaikutusalue on
kohtalainen.

Keskisuuri kielteinen vaikutus

Pitoisuudet ympäristössä kasvavat ja ovat lähellä ohje- ja raja-arvoja. Mahdolliset ylitykset ovat
lyhytaikaisia ja niiden vaikutusalueella ei ole herkkiä kohteita.

Pieni kielteinen vaikutus

Pitoisuudet ympäristössä kasvavat, mutta ovat selvästi alle ohje- ja raja-arvojen.

Ei vaikutusta
Pieni myönteinen vaikutus

Pitoisuudet vähenevät hieman ympäristössä.

Keskisuuri myönteinen vaikutus

Pitoisuudet vähenevät ympäristössä kohtalaisesti.

Suuri myönteinen vaikutus

Pitoisuudet vähenevät ympäristössä ja pitoisuudet ovat pääosin ohje- ja raja-arvojen alapuolella.

Erittäin suuri myönteinen vaikutus

Pitoisuudet ympäristössä alenevat selvästi ja pitoisuudet pysyvät ohje- ja raja-arvojen alapuolella.

18.4 Nykytila
Nykyisin hankealueen ja sen ympäristön ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä ovat Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnot sekä louhinta ja maanvastaanottotoiminta
Kulmakorven, Takapellon, Jersanmäen, Kalliosuon ja sen jatkeen
alueilla. Tulevaisuudessa alueen ilmanlaatuun tulee vaikuttamaan myös moottoriurheilukeskus. Jätteenkäsittelykeskuksen
toiminta aiheuttaa pölyä ja hajua. Louhinta ja maanvastaanottotoiminta aiheuttavat pölyä sekä liikenteen ja työkoneiden
pakokaasupäästöjä. Moottoriurheilukeskuksen toiminnasta aiheutuu pakokaasupäästöjä. Pölyntarkkailuvelvoite on näistä ainoastaan Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksella.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut mittaa jätteenkäsittelykeskuksen alueella haisevia pelkistyneitä rikkiyhdisteitä
(TRS), hengitettäviä hiukkasia (PM10) sekä pienhiukkasia (PM2,5).
Jätteenkäittelykeskuksen alueella sijaitsee kaksi mittauspistettä, joista toisen yhteydessä sijaitsee sääasema. Tuulen suuntien
jakautuminen Ämmässuolla vuonna 2013 on esitetty kuvassa
(Kuva 181). Tuulisimmat kuukaudet olivat tuolloin helmikuu ja
kesäkuu. Ämmässuon mittaustiedoista kootaan kuukausittain
ilmanlaaturaportti ja kahdesti vuodessa yhteenvetoraportti.
Raporttien perusteella PM10-pitoisuuden vuorokausikeskiarvo
ei ole ylittänyt vuorokauden raja-arvoa (50 µg/m3) tammi–elokuussa 2014. PM2,5-pitoisuudet pysyivät WHO:n vuorokausipitoisuuden ohjearvon 25 µg/m3 alapuolella. TRS-pitoisuuden
vuorokauden ohjearvo (10 µg/m3) ei ole ylittynyt tammi–elokuussa 2014. (Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2014)
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Kuva 18-1. Tuulen suuntien jakautuminen Ämmässuolla vuonna
2013 (Lähde: HSY, Ilmanlaatu Ämmässuolla vuonna 2013).

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
mittaa ilmanlaatua pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2013 ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla oli suurimman osan ajasta
hyvä tai tyydyttävä. Siitä huolimatta, että seudun asukas- ja
liikennemäärät sekä energiantuotanto ovat kasvaneet voimakkaasti, ilmansaasteiden pitoisuudet pääkaupunkiseudulla
ovat edellisvuosiin verrattuna laskeneet otsonia lukuun ottamatta. Rikkidioksidin (SO2), typenoksidien (NOx), hiukkasten,
hiilimonoksidin (CO) ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden
(VOC) päästöt Espoossa vuonna 2013 on esitetty taulukossa
(Taulukko 18-3).

Taulukko 18-3. Päästöt ilmaan Espoossa vuonna 2013 (Lähde: HSY, Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2013).
Päästöt

SO2

NOx

Hiukkaset

CO

VOC

(t/a)

(t/a)

(t/a)

(t/a)

(t/a)

1 815

1 681

64

-

-

2

1 003

53

3 487

343

VAHTI*

21

144

1

228

50

Muut**

-

4

2

-

96

Pintalähteet

22

94

56

664

139

YHTEENSÄ
- Arvio puuttuu

1 859

2 927

177

4 380

628

Energiantuotanto
Autoliikenne
Pienet pistelähteet

* Ympäristönsuojelun VAHTI-tietojärjestelmään raportoidut päästötiedot v. 2012
** Kunnille ilmoitetut muut päästöt v. 2012 tai 2013

18.5 Vaikutukset
Vaihtoehto VE0
Mikäli hanketta ei toteuteta, arvioidusta hankkeesta aiheutuvia
ilmanlaatuvaikutuksia ei synny. Alueen ilmanlaatuun vaikuttavat tekijät muuttuvat ajan myötä muiden toimintojen johdosta.
Vaihtoehdot VE1, VE2, VE3
Ilmanlaatuvaikutusten vaihtelu eri vaihtoehtojen välillä on
suhteellisen vähäistä. Seuraavassa esitetyt laskennalliset ilmapäästöt ovat samat kaikille hankkeen toteutusvaihtoehdoille
VE1, VE2 ja VE3, sillä vuotuinen toiminta on arvioitu samaksi
kaikissa toteutusvaihtoehdoissa.
Erot vaihtoehtojen välillä muodostuvat toiminnan keston ja
sijainnin mukaan. Merkittävimmät ilmanlaatuvaikutukset ajoittuvat tilanteisiin, jolloin murskaustoiminta sijoittuu lähimmäksi asuinalueita. Murskausalueet sijaitsevat suhteellisen kaukana
asuinkohteista, joten todennäköisesti toiminnan vaikutukset ilmanlaatuun ja lähiasukkaiden viihtyvyyteen ovat vähäisiä kaikissa vaihtoehdoissa.

Pölypäästöt
Hankkeen pääasiallinen ilmanlaatuvaikutus on pölyäminen.
Valtaosa louhinnasta, murskauksesta ja maanvastaanotossa
muodostuvista pölypäästöistä on halkaisijaltaan yli 10 mikrometrin (μm) hiukkasia, jotka laskeutuvat toiminta-alueelle.
Mikäli maa-aines on kuivaa ja sää on tuulinen, hienojakoinen
pöly voi levitä muutaman sadan metrin alueelle.
Merkittävimmät pölypäästöt aiheutuvat kivenmurskaamon
toiminnasta. US EPA on julkaissut eri päästökertoimet kontrolloiduissa olosuhteissa tapahtuvalle murskaukselle, seulonnalle
ja kuljettimille (kiviaines kasteltu tai sääoloista johtuen märkää)
sekä kontrolloimattomissa oloissa tapahtuvalle murskaukselle
ja seulonnalle (kiviaines kuivaa). Laskennassa käytettiin kontrolloimattomien olosuhteiden päästökertoimia ja arvioitiin vaikutusta päästöjen muodostumiseen ilman pölyntorjuntatoimia.
Käytännössä murskattava ja seulottava kiviaines on kastelusta ja Suomen sääolosuhteista johtuen lähestulkoon aina kosteaa, mistä syystä laskennalliset pölypäästöt ovat todennäköisesti yliarvioituja todelliseen tilanteeseen verrattuna. Käytetyt
päästökertoimet sekä niiden avulla arvioidut laskennalliset pölypäästöt on kuvattu taulukossa (Taulukko 18-4).

Taulukko 18-4. Murskauksessa ja seulonnassa muodostuvat suurimmat arvioidut pölypäästöt (kg/a).
Lähtöarvot
Toiminto

Päästöt
2)

Kokonaispöly

PM10

PM2,5

Käsiteltävä määrä

Kokonaispöly

PM10

PM2,5

(kg/t)

(kg/t)

(kg/t)

(t/a)

(kg/a)

(kg/a)

(kg/a)

Murskaus

0,0027

0,0012

0,00005

1 250 000

3 375

1 500

63

Seulonta

0,0125

0,0043

0,000025

1 250 000

15 625

5 375

31

Kuljetin

0,0015

0,00055

0,0000065

1 250 000

1 875

688

8

1)

Yhteensä
20 875
7 563
102
1) Murskauksen osalta päästökertoimia oli saatavilla vain ns. tertiääriselle murskaukselle, jossa muodostuvan tuotteen palakoko on tyypillisesti 0,5-2,5 cm.
2) PM2,5:n osalta käytettiin kontrolloitujen olosuhteiden päästökertoimia, koska päästökertoimia ei ollut saatavilla kontrolloimattomista
olosuhteista.
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Laskennallisen arvion mukaan suurin osa muodostuvasta
pölystä koostuu suurikokoisista hiukkasista, jotka laskeutuvat
lähelle päästölähdettä. Ns. hengitettävien hiukkasten osuus
kokonaishiukkaspäästöstä on noin 37 %.
Vertailun vuoksi lasketut kontrolloitujen olosuhteiden kokonaispäästöt ovat murskauksessa 750 kg/a, seulonnassa 1 375
kg/a ja kuljettimilla 88 kg/a, eli noin 5-22 % kontrolloimattomien olosuhteiden päästöistä. Poikkeustilanteissa, poutajakson ja
puuskittaisen tuulen aikana, toiminta- ja varastoalueilta sekä
kuljetusreiteiltä voi muodostua hajapäästöjä, mutta alueet ja
kokonaispäästö ovat suhteellisen pieniä.
Louhintatoiminnan pölypäästöt muodostuvat pääosin räjäytysten aikana. Vähäisessä määrin pölypäästöjä syntyy kun
kallioon porataan reikiä kallioporalla.
Maanvastaanotossa pölypäästöjä syntyy liikenteestä, kippauksista ja maa-aineskasojen muokkauksessa kaivinkoneilla. Pölypäästöjä muodostuu hetkellisesti ja vastaanottoalueet
sijaitsevat suhteellisen kaukana asuinkohteista, joten todennäköisesti maanvastaanoton vaikutukset ilmanlaatuun ja lähiasukkaiden viihtyvyyteen ovat vähäisiä.

Kuljetusten pölypäästöjen määrä riippuu maanpinnan hienoainespitoisuuden lisäksi lastausten ja käsittelyn määrästä
sekä siirtomatkojen pituudesta. Pyöräkuormaajien ja kuormaautojen renkaat irrottavat ja jauhavat hienojakoista maanpinnasta kivipölyä. Toiminta- ja tiealueet toimivat suhteellisen laajoina pintalähteinä kuorma-autojen renkaiden ja tuulen nostaessa ilmaan tiepölyä.
Hajapölypäästöjen määrään vaikuttavat mm. toiminnan aktiivisuus, käsiteltävän aineen kokojakauma ja kosteus.
Päästöjen leviämiseen vaikuttavat sääolosuhteet, joista merkittävimmin tuulen suunta ja nopeus, joten toiminnan ilmanlaatuvaikutukset vaihtelevat ympäristössäkin koko ajan. Pölyn
vaikutusarvioilla on pyritty kuvaamaan kallion louhinnan ja
murskauksen sekä siihen liittyvän liikenteen normaalitilannetta. Arviointia varten on tehty pölypäästöjen leviämismallinnus.
Mallinnetussa tilanteessa murskaustoiminta on aloitettu alueella A, ja murskauslaitos sijaitsee ohjeellisessa aloituskohdassa.
Pölyn leviämislaskelmin arvioidut vuorokausipitoisuudet
(µg/m3) on esitetty pitoisuusalueina karttapohjalla. Kuvassa
(Kuva 18-2) esitetyt vuorokausipitoisuudet ovat ilmanlaadun
ohjearvoihin verrattavia, kuukauden 2. korkeimpia vuorokausipitoisuuksia. Mallinnuksissa on oletettu, että kaikki toiminnat
ovat käynnissä koko työpäivän ajan.

Kuva 18-2. Louhinta- ja murskaustoiminnan aiheuttamat vuorokausipitoisuudet (kk:n 2. korkeimmat pitoisuudet, ohjearvo 70 µg/m³).
Mallinnuksessa on oletettu, että kaikki toiminnat ovat käynnissä koko työpäivän ajan.
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Pitoisuuskäyrästöt eivät edusta koko tarkastelualueella samanaikaisesti vallitsevaa tilannetta, vaan pitoisuuksien suurimmat arvot saattavat esiintyä eri laskentapisteissä eri ajankohtina.
Merkittävimmät pölypäästöt aiheutuvat murskaustoiminnasta. Laskennalliset PM10-vuorokausi-pitoisuuslisät ovat suurimmillaan toiminta-alueen lounaispuolella sijaitsevissa kohteissa. Vuoden tarkastelujaksolla ohjearvoihin verrattavat kuukauden 2. korkeimmat vuorokausipitoisuudet lähimpien asuinrakennusten kohdalla ovat noin 20–30 µg/m3 eli noin 29–43 %
vuorokauden raja-arvosta (70 µg/m3). Ohjearvoon verrattava
pitoisuusalue on leviämislaskelmien perusteella noin 300–400
metrin etäisyydellä murskauslaitoksesta.
Toiminnan vaikutukset lähialueen ulkoilman PM10pitoisuuden vuosikeskiarvoihin ovat leviämislaskelmien perusteella suhteellisen vähäiset, johtuen toiminnan päästöjen jaksottaisuudesta ja vaihtelusta sekä toiminnan ja kohteiden välisestä etäisyydestä.
Hankealueen koillispuolella on louheen välivarastointialue
sekä Takapellon täyttö- ja kivenmurskausalueet, joiden toimintojen aiheuttamat pölypäästöt ovat samankaltaisia ja yhteisvaikutusten muodostuminen on mahdollista lähimmissä asuin- ja
vapaa-ajanasutus kohteissa. Suurimmillaan yhteisvaikutukset
ovat tilanteissa, jolloin murskaustoiminnot ajoittuvat samalle
ajanjaksolle molemmilla kivenmurskausalueilla. Pölyävimpien
toimintojen yhtäaikaisuuden lisäksi yhteisvaikutusten muodostuminen edellyttää, että vallitseva tuulen suunta on lähimpiä pölylle alttiita kohteita kohden (koillisen ja idän väliltä tai
lännen ja luoteen väliltä).
Kuljetusliikenteen pakokaasupäästöt
Hankkeesta aiheutuvan kuljetusliikenteen päästöt laskettiin tilanteessa, jossa tuotantomäärän oletettiin olevan keskimääräinen ja kaikki toiminnot (louhinta, murskaus, kierrätyskiviaineksen otto ja ylijäämämaiden vastaanotto) ovat
käynnissä yhtä aikaa. Oletettu kuljetusmatka on keskimäärin

20 km ja työpäivien määrä vuodessa 250. Laskennassa käytetyt liikennemäärät ja kuormakoot on esitetty kappaleessa 15. Pakokaasupäästöjen laskenta perustuu VTT:n LIPASTOlaskentajärjestelmän tavaraliikenteen yksikköpäästötietoihin
(päivitetty 25.4.2012). Laskennassa käytetyt yksikköpäästöt
ja lasketut kuljetusliikenteen päästöt on esitetty seuraavassa
(Taulukko 18-5).
Kuljetusliikenteen päästöjen vaikutusalue on koko kuljetusmatka pääkaupunkiseudulla ja päästöt ovat osa pääkaupunkiseudun tieliikenteen päästöjä. Hankkeesta aiheutuvan liikenteen pakokaasupäästöjen vaikutus ilmanlaatuun ja ilmastoon on vähäinen, eikä erotu muun liikenteen päästöistä vilkasliikenteisellä pääkaupunkiseudulla. Mikäli hanke ei toteudu
(vaihtoehto VE0), kiviainesten ja ylijäämämaiden siirrot suuntautuvat muualle pääkaupunkiseudulla tai Uudellamaalla ja aiheuttavat tieliikenteen päästöjä, joiden määrää ei tässä voida
arvioida.
Työkoneiden pakokaasupäästöt
Myös työkoneiden päästöjen laskennassa oletettiin tuotantomäärän olevan keskimääräinen ja kaikkien toimintojen (louhinta, murskaus, kierrätyskiviaineksen otto ja ylijäämämaiden
vastaanotto) olevan käynnissä yhtä aikaa. Pakokaasupäästöjen
laskenta perustuu VTT:n LIPASTO-laskentajärjestelmän työkoneiden yksikköpäästötietoihin (päivitetty 25.4.2012).
Laskennassa käytetty kalusto, yksikköpäästöt ja lasketut työkoneiden päästöt on esitetty seuraavassa (Taulukko 18-6).
Talviaikana kylmäkäynnistysten yhteydessä työkoneiden pakokaasupäästöt voivat olla hetkellisesti suuremmat.
Työkoneiden päästöjen vaikutusalue on toiminta-alue ja
sen välitön ympäristö. Päästöjen laimeneminen ja leviäminen alueen ympäristöön riippuu mm. tuulen suunnasta ja nopeudesta. Hankkeesta aiheutuvien työkoneiden pakokaasupäästöjen vaikutus ilmanlaatuun ja ilmastoon arvioidaan olevan vähäinen.

Taulukko 18-5. Arvio hankkeesta aiheutuvista kuljetusliikenteen päästöistä.
Päästö

Maansiirtoauto

Täysperävaunuyhdistelmä

Tyhjä

Täysi (19 t kuorma)

Tyhjä

Täysi (40 t kuorma)

Yksikköpäästö

Yksikköpäästö

Yksikköpäästö

Yksikköpäästö

Kuljetusliikenteen
päästöt yhteensä

g/km

g/km

g/km

g/km

t/a

Hiilimonoksidi (CO)

0,18

0,21

0,18

0,24

0,8

Hiilivedyt (CH)

0,12

0,11

0,09

0,09

0,44

Typen oksidit (NOx)

5

6,5

6,4

9

26

Hiukkaset (PM)

0,056

0,07

0,058

0,09

0,27

Metaani (CH4)

0,007

0,007

0,009

0,009

0,031

Dityppioksidi (N2O)

0,029

0,037

0,026

0,035

0,13

Rikkidioksidi (SO2)

0,0045

0,006

0,0056

0,0085

0,024

Hiilidioksidi (CO2)

664

885

823

1 249

3 472
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Taulukko 18-6. Arvio hankkeesta aiheutuvista työkoneiden päästöistä sekä polttoaineen ja energian kulutuksesta.
Työkone

Koneiden
määrä

Koneiden
käyttöaika
yhteensä

Kokonaispäästö
CO

HC

NOx

PM

CH4

N2O

SO2

CO2

Polttoaineen kulutus

Energian
kulutus

kpl

h/a

t/a

t/a

t/a

t/a

t/a

t/a

t/a

t/a

t/a

MWh/a

Porausvaunut

2

3 500

0,28

0,10

0,53

0,052

0,0030

0,0014

0,00032

54

18

65

Kaivukoneet, telaalustaiset

1

700

0,043

0,012

0,12

0,0050

0,0010

0,00047

0,00012

18

6

23

Pyöräkuormaajat

2

7 000

0,52

0,17

1,4

0,074

0,0098

0,0046

0,0011
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56

217

Murskaimet

2

7 000

0,55

0,22

0,98

0,098

0,0058

0,0026

0,00061

103

33

123

Dumpperit

2

3 500

0,34

0,10

1,1

0,047

0,0072

0,0034

0,00080

125

40

161

Yhteensä

9

21 700

1,7

0,61

4,1

0,28

0,027

0,012

0,0030

472

153

588

18.6 Vaikutusten merkittävyys
Kohteen herkkyys ilmanlaadun suhteen on kohtalainen.
Vaikutusalueella on haja-asutusta. Vaikutusalueella ei ole herkkiä kohteita, kuten kouluja.
Vuositasolla vaikutukset ilmanlaatuun ovat pieniä.
Lyhytaikaiset ilmanlaatuvaikutukset ovat lähimmissä kohteissa mahdollisia, mutta eivät todennäköisiä. Raja- ja ohjearvojen ylittyminen on epätodennäköistä. Vaikutuksia voidaan pienentää esim. kuljetusreittien ja varastokasojen kastelulla sekä
muulla pölynhallinnalla. Vaikutusten kokonaisaika on pisin
vaihtoehdossa VE2 (noin 36 vuotta aloituksesta). Toiminnan loputtua ei muodostu pölypäästöjä.
Ilmaan kohdistuvien päästöjen vaikutusten merkittävyyden arvioidaan olevan vähäinen kaikissa hankevaihtoehdoissa VE1–VE3.

18.7 Vaikutusten lieventäminen
Kivenlouhinnan pölyhaittoja vähennetään mm. louhintasuunnan valinnalla, varastokasojen sijoittelulla, kalustovalinnalla
ja -varustuksella sekä kastelulla. Murskaamon sijaintipaikkaa
muutetaan kalliorintauksen etenemän mukaan siten, että se
on mahdollisimman lähellä kallioleikkausta. Kivenmurskauksen
pölyämistä vähennetään koteloiduilla hihnakuljettimilla, kastelulla, kiviaineksen putoamiskorkeuden säätelyllä ja kiviaineskasojen sijoittelulla. Teiden pölyämistä ja maanvastaanottotoiminnan pölyämistä vähennetään tarvittaessa kastelulla.
Kasteluun voidaan käyttää louhokseen kertyvää vettä. Lisäksi
louhoksen seinämät, kiviainesvarastot, pintamaavallit ja ympäröivä puusto vähentävät pölyn leviämistä ympäristöön.

18.8 Epävarmuudet ja seurantatarve
Päiväkohtaisten toimintamäärien vaihtelu aiheuttaa epävarmuutta päästölaskelmiin. Laskelmat ovatkin suuntaa-antavia ja kuvaavat keskimääräistä toimintaa sekä maksimitoimintaa. Pölyämisen arvioinnissa epävarmuutta aiheuttavat pöly-
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lähteet ja sääolosuhteet. Pölypäästömäärät ja hiukkaskokojakauma vaihtelevat suuresti toiminnan aktiviteetin, pintojen
kuivuuden ja olosuhteiden mukaan. Ääriolosuhteissa päästö
voi vaihdella paljonkin esim. tuulen nopeuden ja puuskittaisuuden mukaan.
Yleisesti leviämislaskelmien kokonaisepävarmuus koostuu
pääosin päästötietojen epävarmuuksista (10–40 %), sääaineiston ja sen edustavuuden epävarmuuksista (10–30 %) ja laskennan epävarmuuksista (10–20 %). Lopputuloksen luotettavuus
yksittäisessä pisteessä on heikoimmillaan tuntipitoisuuksia laskettaessa ja sen edustavuus paranee pitempiaikaispitoisuuksia
laskettaessa. Epävarmuudet ovat pienempiä verrattaessa eri
toimintojen mallinnustuloksia keskenään.
Epävarmuutta laskentatuloksiin aiheuttaa myös mallin stationaarisuus. Mallilla lasketaan päästölähteeltä etenevän epäpuhtauspilven keskimääräistä jakautumista ympäristöön tunnin aika-askelin, olettaen sääolosuhteen ja päästön pysyvän
vakiona koko ajan.
Kasvillisuus, erityisesti puusto, vaikuttaa ilmanlaatuun
suoraan pidättämällä ja emittoimalla hiukkasia ja kaasuja sekä epäsuoraan muuttamalla meteorologisia olosuhteita.
Meteorologisilla tekijöillä on vaikutusta epäpuhtauksien kulkeutumiseen sekä sen aikana tapahtuvaan epäpuhtauksien
sekoittumiseen, laimenemiseen, depositioon ja muutuntaan.
Suojametsävyöhykkeet parantavat ilmanlaatua ja vähentävät
pölyhaittoja erityisesti poistamalla karkeita hiukkasia ilmasta.
Pienhiukkasten (PM2,5) ja monien kaasumaisten epäpuhtauksien pitoisuuksiin metsäkaistalla on ilmeisesti pienempi vaikutus, sillä kasvillisuus pidättää niitä heikommin.
Pölyämistä tarkkaillaan toiminnan aikana aistinvaraisesti ja
pölyntorjuntaa kuten kastelua tehostetaan tarpeen mukaan.
Mikäli toiminnasta aiheutuvan pölyämisen epäillään ylittävän
pölylle asetetut raja-arvot lähimmissä asutuksissa, ympäristölupaviranomainen ja valvova ympäristöviranomainen voivat
edellyttää pölymittauksia.

19. VAIKUTUKSET IHMISTEN TERVEYTEEN,
ELINOLOIHIN JA VIIHTYVYYTEEN

Kooste ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyvästä arvioinnista
Vaikutusten alkuperä ja arvioinnin tarkoitus

Terveysvaikutuksia ovat muutokset ihmisten terveydessä tai elinympäristön terveydellisissä oloissa. Sosiaaliset vaikutukset ovat hankkeesta ihmiseen, yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia, jotka
voivat aiheuttaa muutoksia ihmisten hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa.
Hanke aiheuttaa muutoksia, joilla on välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Vaikutukset aiheutuvat kiviainestoiminnan työmaasta kuljetuksineen ja päästöineen.

Tehtävät

Tehtävänä oli arvioida hankevaihtoehtojen ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien
vaikutusten suuruutta ja merkittävyyttä:
•

kuvata hankealueen ympäristön elinolojen, viihtyvyyden ja virkistyskäytön nykytila ja herkkyys muutoksille

•

arvioida vaihtoehdoista aiheutuvien muutosten välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ihmisille ja yhteisöille
sekä vaikutusten merkittävyys

Arvioinnin päätulokset

Hankkeen toteuttaminen lisää melun ja pölyn määrää ja aiheuttaa huolta terveysvaikutuksista. Melun ja
pölyn torjuntakeinoista huolimatta hankkeesta saattaa aiheutua vähäisiä terveysvaikutuksia herkimmille. Hankkeen keskeisimmät sosiaaliset vaikutukset ovat hankkeen aiheuttama huoli (YVA-menettelyn oikeudenmukaisuus ja puolueettomuus, mahdolliset terveysvaikutukset, melu, pöly, tärinä ja vaikutukset
pinta- ja pohjavesiin) sekä vaikutukset hevoselinkeinon harjoittamiseen, virkistyskäyttöön ja asuinympäristöön.

Haitallisten vaikutusten lieventäminen

Ihmisiin kohdistuvia terveysvaikutuksia voidaan vähentää puuttumalla tehokkaasti melun, tärinän ja pölyn syntymiseen työmaalla selostuksessa esitetyin keinoin. Samat keinot ja tekniikka vähentävät myös
vaikutuksia asuinviihtyvyyteen ja alueen ympäristön käyttöön. Sosiaalisia vaikutuksia voidaan lieventää
myös tiedottamalla hankkeen etenemisestä, vaikutuksista ja seurannasta.

19.1 Vaikutusten muodostuminen
Sosiaaliset vaikutukset ovat hankkeesta ihmiseen, yhteisöön
tai yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia, jotka voivat aiheuttaa muutoksia ihmisten hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa. Hankkeen 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 asuin- tai virkistysympäristön viihtyisyyden heikkeneminen tai huoli ja pelko hankkeen
toteutumisesta ja vaikutuksista. Sosiaaliset vaikutukset liittyvät
läheisesti muihin hankkeen aiheuttamiin vaikutuksiin.

Tässä hankkeessa tarkasteltavia keskeisiä sosiaalisia vaikutuksia ovat
• asuin- ja elinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus (pöly, melu, liikenne)
• alueiden virkistyskäyttö ja harrastusmahdollisuudet
(esim. ulkoilu, ratsastus)
• ihmisten huolet ja pelot, toiveet ja tulevaisuuden
suunnitelmat (esim. maisema, kiin-teistöjen arvo, liikenneturvallisuus).
Monet vaikutukset ilmenevät vasta hankkeen rakentamistai toimintavaiheessa. Sosiaalisia vaikutuksia voi kuitenkin ilmetä jo hankkeen suunnittelu- ja arviointivaiheessa asukkaiden
huolina, pelkoina, toiveina tai epävarmuutena tulevaisuudesta.
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Terveysvaikutuksia ovat muutokset ihmisten terveydessä
tai elinympäristön terveydellisissä oloissa. Vaikutukset voivat
olla suoria tai epäsuoria, kerääntyviä, lyhytaikaisia tai pitkäaikaisia, myönteisiä tai kielteisiä, pysyviä tai palautuvia ja vakavia tai
lieviä (Sosiaali- ja terveysministeriö 1999). Terveysvaikutukset
ovat osittain myös rinnastettavissa sosiaalisiin vaikutuksiin.
Esimerkiksi ihmisen kokemia terveyshaittoja voidaan usein käsitellä sekä sosiaalisina vaikutuksina että epäsuorina terveysvaikutuksina. Esimerkiksi melu voi osaltaan aiheuttaa välillisesti
ihmiselle stressiä, vaikka melu ei itsessään ylittäisikään annettuja raja-arvoja.
Merkittävä terveysvaikutus on keskeisenä käsitteenä määritelty terveydensuojelulaissa (663/1994) ihmisessä todettavana sairautena, muuna terveydenhäiriönä tai sellaisena tekijänä,
joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä. Sosiaali- ja terveysministeriön (1999) mukaan kuitenkaan esimerkiksi lieviä ja/tai tilapäisiä terveysvaikutuksia ihmisissä ja heidän elinympäristössään, kuten melun ja hajun aiheuttamia viihtyvyyshaittoja, ei pidetä terveyshaittoina. Tässä
hankkeessa mahdolliset vaikutukset ihmisten terveyteen syntyvät erityisesti toiminnan aiheuttaman melun, tärinän ja ilmanlaadun muutosten kautta.

19.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset koskevat ihmisten terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Vaikutusarviointi jakautuu terveysvaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arviointiin.
Terveysvaikutusten arviointi tarkastelee hankkeen vaikutuksia ihmisten terveyteen. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen ihmiseen, yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia, jotka voivat aiheuttaa muutoksia ihmisten hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa.
Vaikutukset kytkeytyvät toisiinsa monin paikoin, etenkin koetun terveyden osalta on päällekkäisyyttä. Monet vaikutukset,
jotka eivät vielä ylitä terveysvaikutukselle asetettua rajaa, voivat kuitenkin aiheuttaa jo viihtyvyyden heikkenemistä ihmisten asuin- ja elinympäristössä.
Lähtötiedot
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin osalta lähtötietoina on hankkeessa käytetty:
• Högbergetin YVA-ohjelmasta saatu palaute
• nettiadressi
• työpaja lähialueen asukkaille ja muille sidosryhmille
• aiemmat YVA-dokumentit lähialueelle kohdistuneista
YVA-menettelyistä soveltuvin osin
• kartta- ja tilastoaineistot
• muut Högbergetin YVA-menettelyn vaikutusarvioinnit, kuten
• meluvaikutusten arvioinnissa tehtyjen melumallinnusten tulokset
• tärinävaikutusten arvioinnin tulokset
• arvioidut vaikutukset ilmanlaatuun
• luonto- ja maisemavaikutusten arvioinnit.
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Asukastyöpaja pidettiin selostusvaiheessa, 3.3.2015, Espoon
yhteislyseon koululla. Asukastyöpajaan kutsuttiin yhteensä 41
asukasta ja asukasyhdistysten edustajaa, jotka olivat jättäneet
yhteysviranomaiselle kirjallisen mielipiteensä hankkeen YVAohjelmasta ja/tai ilmoittaneet halukkuutensa osallistua työpajaan YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuudessa. Paikalle saapui
17 henkilöä. Tilaisuuden aluksi konsultti piti alustuksen vaikutusten arvioinnin tilanteesta ja kertoi lyhyesti siihen mennessä arvioitujen vaikutusten tuloksista. Alustusten ja yhteiskeskustelun jälkeen osallistujat johdateltiin ryhmätyöteemoihin
ja pyydettiin kokoontumaan keskustelemaan karttojen äärelle. Tilaisuudesta koottu keskustelumuistio ja yhteenvedot tehtävistä on esitetty selostuksen liitteenä 7. Muistio on käynyt
asukkaiden kommenteilla, ja kommentit on pyritty ottamaan
muistiossa huomioon.
Arviointimenetelmät
Terveys- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tukena käytettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen käsikirjaa
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA (Kauppinen ja
Tähtinen 2003) sekä Sosiaali- ja terveysministeriön opasta
Ympäristövaikutusten arviointi. Ihmisiin kohdistuvat terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset. (Sosiaali- ja terveysministeriö 1999).
Terveysvaikutusten arviointi tehtiin asiantuntija-arviona monimenetelmäisesti hyödyntäen lähtötietoina käytettävää materiaalia sekä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.
Terveysvaikutusten arvioinnissa keskityttiin erityisesti melun ja pölyn vaikutuksiin mallinnusten ja laskelmien pohjalta.
Mallinnusten ja laskelmien kautta saatuja tietoja verrattiin rajaja ohjearvoihin. Raja- ja ohjearvot ovat tutkimuksiin perustuvia
poliittisia päätöksiä, jotka määrittävät rajan, jonka ylittäminen
todennäköisesti aiheuttaa enemmistölle ihmisistä terveysvaikutuksia.
Melupäästöjä verrattiin valtioneuvoston päätökseen
(993/1992) melun ohjearvoista, joiden mukaan melun painotettu keskiäänitaso (LAeq) saa olla asuinalueella päivällä 55 dB
ja yöllä 50 dB ja vapaa-ajan asuntojen osalta 45 dB päivällä sekä
40 dB yöllä. Näitä alempien melutasojen ei katsota aiheuttavan
terveyshaittaa enemmistölle väestöstä, joten niitä pidetään hyväksyttävinä melutasoina.
Ilmanlaadun osalta raja-arvoina käytettiin Valtioneuvoston
asetuksen (38/2011) mukaisesti vuosiohjearvona hengitettäville hiukkasille (PM10) 40 µg/m3 ja pienhiukkasille (PM2,5) 25
µg/m3. Hänninen ym. (2010) tuovat esille elinympäristön altisteiden terveysvaikutusten katsauksessaan sekä WHO:n että US
EPA:n arvioineen, että pienhiukkaset ovat kausaalisesti yhteydessä haitallisiin terveysvaikutuksiin. WHO suositteleekin käyttämään ohjeraja-arvoina suomalaisia määräyksiä tiukempia arvoja; (PM10) 20 µg/m3 ja pienhiukkasille (PM2,5) 10 µg/m3.

Pienhiukkaspäästöillä voi olla terveydellisiä vaikutuksia.
Hengitettävistä hiukkasista (halkaisija enintään 10 µm) juuri
pienhiukkaset (halkaisija alle 2,5 µm) ovat ihmisen terveydelle
vaarallisimpia (Pennanen ja Salonen 2006, World Bank Group
1998). Pitkäaikainen pienhiukkasaltistus lisää riskiä sairastua sydän- ja hengitystiesairauksiin sekä keuhkosyöpään (Hänninen
ym. 2010, Pekkanen 2002, Raaschau-Nielsen ym. 2013). Lisäksi
on esitetty, että pienhiukkasilla voi olla vaikutuksia esimerkiksi
astman puhkeamiseen, mutta tästä ei ole toistaiseksi olemassa
riittävästi todistusaineistoa (Hänninen ym. 2010). Querolin ym.
(2004) arvion mukaan 1–2 µg/m3 pienhiukkasista tulee muista kuin ihmisen aiheuttamista lähteistä. Keski-Euroopassa keskimääräiset PM10-tasot ovat Pohjoismaiden tasoa korkeampia
(Raaschau-Nielsen 2013).
Kivenmurskauksessa syntyy erilaisia mineraalipölyjä. Kvartsi
on pääaineosa monissa kivilajeissa ja hiekoissa. Hienojakoisen
kvartsipölyn hengittäminen voi pitkäaikaisesti ja voimakkaasti
altistettuna aiheuttaa silikoosin, eli fibroottisen pölykeuhkosairauden (Tossavainen 2008). Pienet, aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle 4 µm:n kokoiset hiukkaset ovat kvartsipölyn osalta
vaarallisimpia (Oikarinen ym. 2008). Kivenmurskauksessa syntyvät hiukkaset ovat pääosin suurempia kuin PM10-hiukkaset
ja ne laskeutuvat nopeasti lähelle päästölähdettä (Jantunen
2012, Toivonen 2010, World Bank Group 1999). Pääsääntöisesti
yleensä yli 500 metrin päässä murskauskohteista sijaitsevilla
alueilla pölypäästöjen ei katsota olevan terveydelle haitallisia
(Suomen Ympäristökeskus 2010). Kuitenkin esimerkiksi kuljetusten yhteydessä pölypäästöjä voi hetkittäisesti aiheutua kauempanakin työmaasta (Jantunen 2012).
Sosiaalisten vaikutusten arviointi tehtiin asiantuntija-arviona hyödyntäen monikriteerianalyysiä. Vaikutusten asiantuntija-arviointi perustui eri aineistojen ristiintarkasteluun.
Asukkaiden ja muiden osallisten kokemusperäistä ja paikallistuntemukseen perustuvaa tietoa sekä muuta tutkimustietoa
(esimerkiksi muut vaikutusarvioinnit, tilastotiedot, kartta-aineistot) verrattiin toisiinsa ja tarkastellaan aineistojen vastaavuuksia toisiinsa nähden. Näin tarkasteltiin vastaavatko koettu
ja arvioitu vaikutus toisiaan, analysoitiin mahdollisten erojen
syitä sekä arvioitiin elinympäristön muutosten vaikutuksen todennäköisyyttä, kestoa, suuntaa, suuruutta, laajuutta ja merkitystä. Samalla arvioitiin myös mahdollisuuksia ehkäistä ja lievittää hankkeen haittavaikutuksia.

Kun arvioidaan kohdealueen herkkyyttä sosiaalisten vaikutusten näkökulmasta, asiantuntija ottaa muiden tietolähteiden
ohella huomioon myös osallisten arvioiman alueen tärkeyden. Sosiaaliset vaikutukset ovat yksilö-, yhteisö- ja paikkasidonnaisia ja luonteeltaan pääasiassa laadullisia. Niille ei ole olemassa normitettuja raja-arvoja. Näistä syistä arviointimenettelyn avoin ja kattava kuvaus korostuu, jotta arviointiin tutustuva voi muodostaa käsityksensä prosessin luotettavuudesta.
Arviointimenettelyn avoimuutta tukevat mm. asukastyöpajan
mahdollisimman huolellinen dokumentointi ja muistioiden
hyväksyttäminen osallistujilla.
Tässä sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa vaikutusten kohteena tarkasteltiin ensisijaisesti hankealueen lähialueiden
asukkaita sekä hankealueen ja sen lähialueiden muita käyttäjäryhmiä lähinnä virkistyskäytön osalta. Keskeisiä tarkasteltavia
sosiaalisia vaikutuksia olivat hanke- ja vaikutusalueiden asuinja elinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus, virkistyskäyttö ja
harrastusmahdollisuudet, vaikutukset elinkeinoon sekä ihmisten huolet ja pelot, toiveet ja tulevaisuuden suunnitelmat. Osa
vaikutuksista voi ilmetä jo hankkeen suunnittelu- ja arviointivaiheessa, osa vasta rakentamisen tai toiminnan aikana.
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19.3 Vaikutuskohteen herkkyys ja
vaikutuksen suuruuden kriteerit
Terveysvaikutusten osalta vaikutuskohteen herkkyys on arvioitu kohdealueella olevien ihmisten oirehtimiskynnyksen mukaan seuraavasti:
Vähäinen herkkyys

Kohdealueen tai kohteen herkkyys muutoksille on vähäinen. Melko suuretkaan ulkoiset
muutokset toimintaympäristössä eivät juuri vaikuta kohteen tilaan.
Alueella on ihmisiä, mutta vain vähän herkästi oirehtivia ihmisiä.

Kohtalainen herkkyys

Kohdealueen tai kohteen herkkyys muutoksille on kohtalainen.
Alueella on jonkin verran herkästi oirehtivia ihmisiä.

Suuri herkkyys

Kohdealueen tai kohteen herkkyys muutoksille on suuri. Pienilläkin ulkoisilla toimintaympäristön muutoksilla voi olla huomattava vaikutus kohteen tilaan.
Alueella on paljon herkästi oirehtivia ihmisiä tai ihmisryhmiä (esim. lapset, vanhukset, sairaat).

Erittäin suuri herkkyys

Kohdealueella on hyvin paljon terveydentilaan haitallisesti vaikuttavia tekijöitä ja lisäys
näissä aiheuttaisi terveyden kannalta turvallisten rajojen selvän ylittämisen.
Kohteen vaikutusalueella on paljon hyvin herkkiä kohteita kuten sairaaloita, kouluja tai
päiväkoteja.

Terveysvaikutusten osalta pyritään näkyvätkö mahdolliset
vaikutukset erilaisina oireina tai lisääntyneinä haitallisina terveysvaikutuksina. Suuruuden arvioinnin kriteerit on esitetty
seuraavassa taulukossa:
Erittäin suuri kielteinen
vaikutus

Altistuminen ympäristövaikutuksille ylittää selvästi haitattomaksi arvioidun tason ja ihmisessä todettava merkittävä terveydentilan häiriö tai elinympäristön terveellisyyden merkittävä heikkeneminen.

Suuri kielteinen vaikutus

Altistuminen ympäristövaikutuksille ylittää haitattomaksi arvioidun tason ja ihmisessä todettava terveydentilan häiriö tai elinympäristön terveellisyyden heikkeneminen.

Keskisuuri kielteinen
vaikutus

Altistuminen ympäristövaikutuksille voi ylittää välillä ja lyhytaikaisesti haitattomaksi arvioidun tason (ohjearvot ja suositukset), mutta terveyshaittojen riski ei ole merkityksellinen.

Pieni kielteinen vaikutus

Altistuminen ympäristövaikutuksille ei ylitä lyhytaikaisestikaan haitattomaksi arvioitua tasoa (ohjearvot ja suositukset).

Ei vaikutusta

Hankkeella ei ole vaikutusta ihmisen terveyteen.

Pieni myönteinen vaikutus

Ympäristövaikutuksille altistumisen vähenemisestä huolimatta ihmisten altistuminen vähene vain vähän tai altistuminen pysyy haitattomaksi arvioidun tason alapuolella (ohjearvot
ja suositukset).

Keskisuuri myönteinen
vaikutus

Ympäristövaikutuksille altistuminen vähenee jonkin verran tai hankkeesta johtuen alittaa
välillä ja lyhytaikaisesti haitattomaksi arvioidun tason (ohjearvot ja suositukset). Terveyshaittojen riski alene jonkin verran.

Suuri myönteinen vaikutus

Ympäristövaikutuksille altistuminen vähenee paljon tai alittaa hankkeen ansiosta suuren
osan ajasta haitattomaksi arvioidun tason ja ihmisissä tapahtuu selvä terveydentilan paraneminen tai elinympäristön terveellisyys paranee selvästi.

Erittäin suuri myönteinen vaikutus

Ympäristövaikutuksille altistuminen vähenee erittäin paljon tai alittaa hankkeen ansiosta
jatkuvasti haitattomaksi arvioidun tason ja ihmisissä tapahtuu erittäin selvä terveydentilan
paraneminen tai elinympäristön terveellisyys paranee erittäin selvästi.

Sosiaalisten vaikutusten osalta vaikutuskohteen herkkyystaso vaikutuksille määräytyy asuin- ja elinympäristön ominaisuuksien, kuten alueen asutuksen, palvelujen, väestörakenteen
ja ympäristön palautuvuuden tai sopeutumiskyvyn mukaan.
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Herkkyystasoon vaikuttavat herkkien kohteiden sijainti kyseisellä alueella, asukkaiden määrä, harrastus- ja virkistysmahdollisuudet, asumiseen nykyisellään kohdistuvat haitat sekä hankkeen herättämä yleinen kiinnostus sekä ristiriidat tai huolet.

Myös vaikeammin osoitettavilla asioilla, kuten yhteisöllisyys
ja yhteisön kyky sopeutua muutoksiin, voi olla merkitystä esim.
ihmisten kokemien huolien tai odotusten kokemisessa ja kielteisistä vaikutuksista palautumisessa tai myönteisten vaikutusten vahvistamisessa.

Vähäinen herkkyys

Seuraavassa taulukossa on esitetyt sosiaalisen ympäristön herkkyystason kriteerit, joihin arvio vaikutuskohteen
herkkyydestä perustuu. Kriteerien perustelut pohjautuvat
Asukasbarometri 2010 -julkaisuun (Strandell 2011) ja vaikutusten arvioijien kokemuksiin aiemmista YVA-menettelyistä:

•

Ei potentiaalisia haitankärsijöitä (ei asutusta)

•

Ei herkkiä häiriintyviä kohteita, kuten kouluja, päiväkoteja ja asutusta

•

Ei harrastus- tai virkistyskäyttöarvoa, ei olennainen osa viherverkkoa

•

Paljon ympäristöhäiriöitä (melu, pöly, haju, liikenne) aiheuttavia toimintoja alueella

•

Hanke ei herätä ristiriitoja, huolta tai toiveita

•

Paljon kaupunkimaisia toimintoja, ympäristön muutostila on jatkuva

•

Yhteisön sopeutumiskyky on suuri

•

Alueella ei ole erityisiä kulttuurisia, maisemallisia tai elinkeinoelämälle välttämättömiä ominaisuuksia

Kohtalainen herkkyys
•

Potentiaalisia haitankärsijöitä jonkin verran

•

Jonkin verran häiriintyviä kohteita, kuten kouluja, päiväkoteja ja asutusta

•

Jonkin verran harrastus- ja virkistyskäyttöarvoa, liittyy tiiviisti viherverkkoon

•

Vähän ympäristöhäiriöitä (melu, pöly, haju, liikenne) aiheuttavia toimintoja alueella

•

Hanke herättää jonkin verran ristiriitoja, huolta tai toiveita

•

Jonkin verran kaupunkimaisia toimintoja, muutoksia ympäristössä ajoittain

•

Yhteisön sopeutumiskyky on kohtuullinen

•

Alueella on joitakin kulttuurisia, maisemallisia tai elinkeinoelämälle hyödyllisiä
ominaisuuksia.

Suuri herkkyys
•

Melko paljon potentiaalisia haitankärsijöitä

•

Runsaasti herkkiä häiriintyviä kohteita, kuten kouluja, päiväkoteja ja asutusta

•

Merkittävä harrastus- tai virkistyskäyttöarvo, olennainen osa viherverkkoa

•

Ei juurikaan ympäristöhäiriöitä (kuten melu, pöly, haju, liikenne) aiheuttavia toimintoja

•

Hanke herättää paljon ristiriitoja, yleistä huolta tai toiveita

•

Rauhallinen, pitkään muuttumattomana säilynyt ympäristö

•

Yhteisön sopeutumiskyky on madaltunut

•

Alueella on harvinaisia kulttuurisia, maisemallisia tai elinkeinoelämälle välttämättömiä ominaisuuksia.

Erittäin suuri herkkyys
•

Erittäin paljon potentiaalisia haitankärsijöitä

•

Useita herkkiä häiriintyviä kohteita lähivaikutusalueella, kuten kouluja, päiväkoteja ja asutusta

•

Erittäin merkittävä harrastus- tai virkistyskäyttöarvo, korvaamaton osa viherverkkoa

•

Ei lainkaan ympäristöhäiriöitä (kuten melu, pöly, haju, liikenne) aiheuttavia toimintoja

•

Hanke herättää paljon vakavia ristiriitoja, pelkoa, yleistä huolta tai toiveita

•

Poikkeuksellisen rauhallinen, pitkään muuttumattomana säilynyt ympäristö

•

Yhteisön sopeutumiskyky on erittäin heikko

•

Alueella on ainutkertaisia kulttuurisia, maisemallisia tai elinkeinoelämälle välttämättömiä ominaisuuksia.
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Sosiaalisille vaikutuksille ei ole raja-arvoja, vaan hankkeen
sosiaalisten vaikutusten suuruusluokka määräytyy vaikutuksen
laajuuden, keston ja osallisten arvioiman tärkeyden pohjalta.
Sosiaalisten vaikutusten suuruuden arvioinnin kriteerit on esitetty seuraavassa taulukossa:
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Erittäin suuri kielteinen vaikutus

Kielteiset vaikutukset asuin- ja elinympäristössä ovat erittäin suuria, laaja-alaisia ja pitkäaikaisia tai pysyviä. Ne ovat palautumattomia, säännöllisiä tai jatkuvia. Muutokset estävät totutut toiminnot, estävät kulun vaikutusalueelta tai esim. hajottavat yhteisön, vaarantavat yhteisöllisyyden tai aiheuttavat merkittävää eriarvoistumista.

Suuri kielteinen
vaikutus

Kielteiset vaikutukset asuin- ja elinympäristössä ovat suuria, laaja-alaisia ja pitkäaikaisia tai pysyviä. Vaikutus voi olla osin palautuva vaikutuksen päätyttyä, mutta palautumiseen kuluva aika on pitkä, vaikutus toistuu säännöllisesti ja usein. Muutokset voivat häiritä tai muuttaa totuttuja toimintoja ja aiheuttaa estevaikutusta tai esim. vähentää yhteisöllisyyttä tai aiheuttaa jonkinasteista eriarvoistumista.

Keskisuuri kielteinen vaikutus

Kielteiset vaikutukset asuin- ja elinympäristössä ovat keskisuuria ja kohtalaisella alueella. Ne saattavat aiheuttaa pitkäkestoisiakin muutoksia, mutteivät uhkaa yleistä vakautta.
Vaikutus on osin palautuva kohtuullisessa ajassa vaikutuksen päätyttyä tai ajoittainen.
Totutut tavat tai reitit voivat muuttua, mutta muutokset eivät estä tai edistä toimintoja.
Muutokset voivat vähentää yhteisöllisyyttä jonkin verran tai vaikuttaa eriarvoistumiseen.

Pieni kielteinen vaikutus

Kielteiset vaikutukset asuin- ja elinympäristössä ovat vähäisiä, suppealla alueella ja lyhytaikaisia. Tilanne palautuu ennalleen, kun vaikutus lakkaa. Muutokset eivät vaikuta totuttuihin tapoihin tai toimintoihin eivätkä vähennä yhteisöllisyyttä tai aiheuta eriarvoistumista.

Ei vaikutusta

Hankkeesta ei aiheudu suunnittelu-, rakentamis- tai toimintavaiheessa muutoksia alueen nykytilaan.

Pieni myönteinen
vaikutus

Myönteiset vaikutukset asuin- ja elinympäristössä ovat vähäisiä, suppealla alueella ja lyhytaikaisia. Muutos ei ole pysyvä, vaan tilanne palautuu ennalleen, kun vaikutus lakkaa.
Muutokset eivät vaikuta totuttuihin tapoihin tai toimintoihin, lisää yhteisöllisyyttä tai vähennä eriarvoistumista.

Keskisuuri myönteinen vaikutus

Myönteiset vaikutukset asuin- ja elinympäristössä ovat keskisuuria ja kohtalaisella alueella. Ne saattavat aiheuttaa pitkäkestoisiakin muutoksia ja edistää yleistä vakautta. Vaikutus on kuitenkin osin palautuva tai ajoittainen. Muutokset voivat esim. auttaa säilyttämään tai parantamaan alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia ja lisätä tai vahvistaa yhteisöllisyyttä jonkin verran.

Suuri myönteinen
vaikutus

Myönteiset vaikutukset asuin- ja elinympäristössä ovat suuria, laaja-alaisia ja pitkäaikaisia. Ne ovat pysyviä, säännöllisiä tai jatkuvia. Muutokset edistävät alueen asuinviihtyvyyttä, virkistyskäyttömahdollisuuksia ja lisäävät yhteisöllisyyttä.

Erittäin suuri
myönteinen vaikutus

Myönteiset vaikutukset asuin- ja elinympäristössä ovat erittäin suuria, laaja-alaisia ja pysyviä. Ne ovat säännöllisiä tai jatkuvia. Muutokset parantavat alueen asuinviihtyvyyttä,
virkistyskäyttömahdollisuuksia ja lisäävät yhteisöllisyyttä selvästi.

19.4 Nykytila
Alueen nykytilannetta on kuvattu melko kattavasti esimerkiksi yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yhteydessä luvussa 7. Tässä keskitytään kuvaamaan alueita asuinalueena sekä
virkistys- ja harrastuskäytön näkökulmasta. Kuvauksissa korostuvat osallisten kertoma ja heidän kokemuksensa alueista YVA-ohjelmavaiheen aikana järjestetyn asukastyöpajan sekä YVA-ohjelmasta annettujen mielipiteiden pohjalta.
Asukastyöpajatilaisuuden muistio löytyy liitteestä 8.
Hankealue on metsätalousaluetta ja sen lähiympäristöä erityisesti sen pohjoispuolella leimaa jätteenkäsittely sekä maanvastaanotto- ja kiviainesten otto. Hankealueen eteläpuolella sijaitsee maaseutumaista haja-asutusta ja kyläasutusta. Suurin
hankealueen läheisyydessä sijaitseva asuin- ja lomarakennusten keskittymä sijaitsee Halujärven ympärillä, jossa lähimmät
rakennukset sijaitsevat 350 metrin etäisyydellä hankealueen
kiinteistön rajasta. Fagerängilla sijaitsee muutama asuinrakennus 150 metriä hankealueen kiinteistön rajasta. Louhittavat alueet on kuitenkin suunniteltu siten, että etäisyys asutukseen on
vähintään 300 m. Idässä ja lännessä lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 650–1 000 metriä hankealueesta. Hankealueen
pohjoispuolella ei ole lähistöllä asutusta. Kartta asuinrakennuksista ja muista rakennuksista hankealueen ympäristössä on esitetty luvussa 7 (Kuva 7-4).
Vaikutusarvioinnissa tarkastellaan asutuksen ja virkistyskäyttökohteiden lisäksi erikseen ns. erityisten herkkien kohteiden
sijainti hankealueella. Erityisen herkiksi kohteiksi luetaan esim.
päiväkodit, koulut, sairaalat ja vanhainkodit. Vaikutusalueella
ei sijaitse tällaisia erityisiä herkkiä häiriintyviä kohteita.
Hankealueelta lähin päiväkoti on Nupurin päiväkoti 3,2 km
päässä. Lähin koulu on Kirkkonummen puolella (Oitbackan
koulu), matkaa kohteeseen hankealueen keskipisteestä kertyy 3,5 km. Espoon puolella lähimpiin kouluihin (Nuuksio ja
Karhusuo) kertyy matkaa yli 4 km. Lähin vanhustenpalvelutalo sijaitsee 3,5 km päässä. Tässä hankkeessa edellä määriteltyjä erityisen herkkiä kohteita ei siis sijaitse hankkeen lähivaikutusalueella. Asukkaille ja muille osallisille tärkeitä kohteita paikannettiin myös asukastyöpajassa. Asukkaiden työpajassa kartalle merkitsemät asiat koottiin kokemuksellisiksi nykytilakartoiksi, jotka on esitetty seuraavassa (Kuva 19-1 ja Kuva 19- 2).
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta saatiin yhteensä 37
mielipidettä, joissa esille nostettujen teemojen esiintyvyyttä
on esitetty seuraavassa (Kuva 19-3).

Asukastyöpajan ja annettujen mielipiteiden perusteella alueen asukkaat kokevat asuinalueensa ja sen lähiympäristöt yleisesti ottaen viihtyisäksi ja rauhalliseksi läheisistä jätteenkäsittely-, maanvastaanotto- ja kiviainesten ottotoiminnoista huolimatta. Hankealueella on aktiivista virkistyskäyttöä ja luonnon
läheisyyttä arvostetaan. Metsäautotien johdosta hankealueelle on helppo päästä ja sitä käytetään lenkkeilyyn ja ratsastukseen, sienestykseen ja marjastukseen. Asukkaat arvioivat mm.
tämän alueen virkistyskäyttöpaineen kasvavan lähialueiden
asuinrakentamisen myötä. Mielipiteissä ja työpajassa mainittuja luonnonympäristöön ja virkistyskäyttöön liittyviä asioita
olivat luonnon monimuotoisuuden tukeminen, rikas eläimistö, yhtenäinen viheralue ja metsäalueet sekä luonnonrauha.
Palautteissa niin työpajasta kuin YVA-ohjelmasta nostettiin
esiin myös monia luontohavaintoja, jotka ovat listattuna työpajamuistiossa (liite 7). Alueen nykytilaa kasvillisuuden ja eläimistön kannalta on kuvattu luvussa 12 ja vesieliöstön osalta
luvussa 11. Luonnonsuojelullista näkökulmaa tarkastellaan
luvussa 13. Tehdyistä luontoinventoinneista on erillisraportti
(Ramboll 2013, liite 5).
Yhdyskuntarakenteen ja maankäytön vaikutusarvioinnin
mukaan hankealueen virkistysarvoa vähentävät nykyisellään
jonkin verran hankealueen pohjois- ja koillispuolella sijaitsevat jätteenkäsittely-, maanvastaanotto- ja kiviainesten ottotoimintojen haitoista asukkaat nostivat esiin lähinnä meluhaitat.
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Kuva 19-1. Hankealueen lähialueisiin rajattu kartta asukkaiden havainnoista alueen nykytilaa koskien.
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Kuva 19-2. Hankealueesta hieman etäämmälle rajattu kartta asukkaiden havainnoista alueen nykytilaa koskien.
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YVA-ohjelmasta annetuissa mielipiteissä nousivat esille erityisesti hankealuetta lähimmän asuinalueen eli Halujärven ympäristöön kohdistuvat vaikutukset sekä hankealueen eteläpuolella sijaitsevan hevostallin toimintaan ja hevosharrastukseen
kohdistuvat vaikutukset. Lisäksi esille nostettuja teemoja olivat hankkeesta aiheutuva melu ja pöly, vaikutukset kaivoihin
ja pohjavesiin, kiinteistöjen arvon lasku, vaikutuksen kulttuurihistorialliseen alueeseen ja vanhaan kylään, asuinympäristön
heikkeneminen, terveysvaikutukset ja korvausvelvollisuudet.

Mielipiteissä esille nostettujen teemojen esiintyvyys
Hevostallin toiminta ja ratsastusharrastus
Aktiivinen virkistyskäyttö
Vaikutukset luonnonympäristöön tai luonnon monimuotoisuuteen
Rikas eläimistö
Kiinteistöjen arvon lasku
Kivipöly
Melu
Pohjaveden laatu ja kaivot
Kulttuurihistoriallinen alue, kulttuurimaisemat, vanha kyläalue
Asuinympäristön heikkeneminen
Terveysvaikutukset
Kestämättömät perustelut, tarpeeton hanke
Luonnonrauha
Korvausvelvollisuus
Liikenteelliset haitat, reittien valinta
Kaavan vastaisuus
Pintavesien laatu
Metsäalueet, metsänhoito
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Monessako mielipiteessä teema mainittu

Kuva 19-3. YVA-ohjelmasta annettuissa mielipiteissä esille nostettujen teemojen esiintyvyys. Mielipiteitä annettiin yhteensä 37.

Sekä työpajassa että mielipiteissä korostui voimakkaasti
etenkin hevosharrastus ja hevoselinkeino. Arviointiohjelmasta
saatujen mielipiteiden perusteella suurin hevosurheiluharrastusta koskeva huoli kohdistuu hankealuetta lähimpänä sijaitsevan hevostallin toimintaan. Alueesta kokonaisuudessaan on
kehittynyt vankka hevosurheiluharrastuksen alue ja lähialueella arvioidaan mielipiteiden ja työpajassa saatujen tietojen perusteella olevan jopa 200 hevosta.
Talli Fageräng on yksi Suomen vanhimmista islanninhevostalleista ja hevosia on kasvatettu tilalla vuodesta 1988. Tallilla
asuu mielipiteissä annettujen tietojen mukaan 45 hevosta.
Tallin edustajien mukaan tallilla on ratsastustoimintaa maastossa aina valoisaan aikaan. Lisäksi tallilla on kesäisin ratsastusleirejä, se toimii paikkana myös mm. hiljaisuuden retriiteille.
Talli Fagerängin ”Vastustamme Espoonkartanon louhoshanketta” -nettiadressin oli 1.4.2015 mennessä allekirjoittanut 1
902 henkilöä. Adressin mukaan hanke tuhoaisi täysin ympäröivän luonnon, vesistöt (esimerkiksi hevosten juomavetenä käytettävän, tilan läpi virtaavan puron vesi) saastuisivat ja hevostalous loppuisi kokonaan. Hankkeen pelätään tuhoavan ratsastusreittejä ja hevostenpidon estyvän hankkeesta aiheutuvan
melun ja pölyn takia. Tallin tärkeimmän ratsastusreitin kerrotaan kulkevan hankealueella.
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Ratsastus on lähtökohtaisesti jokamiehenoikeutta, mutta se
voi olla maastoa ja tiestöä kuluttavaa. Jos ratsastus aiheuttaa
vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä, siitä tulee sopia maanomistajan kanssa. On huomattava, että järjestetty, useimmiten
taloudellisessa hyötymistarkoituksessa harjoitettu ja tienpidolle lisäkustannuksia sekä muuta haittaa aiheuttava toiminta jää
jokamiehenoikeuden ulkopuolelle ja vaatii tienpitäjän luvan.
Luvanvaraista on siten yleensä ratsastustallien läheisyydessä
tai urheilutapahtumien yhteydessä tapahtuva yksityisteiden
tai metsäteiden käyttö. (Tuunanen ym. 2012).
Asukastilaisuuden muistiota kommentoidessaan asukkaat
nostivat esiin myös viisi muuta tallia ja niiden toimintaedellytykset. Talleista on oletettavasti käytetty kutsumanimiä, jotka
ovat asukkaille tuttuja, mutta eivät välttämättä virallisia nimiä.
Oheiseen karttaan (Kuva 19-4) on koottu ne tallit, jotka eri hakujen perusteella alueelta tai lähiseudulta löydettiin. Kartta ei
välttämättä ole aukoton, mutta kuvaa sitä, että alueella on hevostoimintaa. Yksityistä hevosomistusta alueella on varmasti kartassa mainittujen lisäksi. Tallien sijainnit suhteessa hankealueeseen on esitetty kartassa (Kuva 19-4).

Kuva 19-4. Hankealueelta internet-hakujen perusteella löydetyt hevostallit.

Asukastilaisuuden perusteella läheisistä jätteenkäsittely-,
maanvastaanotto- ja kiviainesten ottotoiminnoista koetaan aiheutuvan erityisesti meluhaittoja. Kiviainesten ottoon liittyvien
räjäytysten koettiin kantautuvan jo nykyisiltä louhinta-alueilta
usein asuinkiinteistöille. Meluvaikutusten arvioinnin nykytilan
kuvauksen (luku 16.4) perusteella hanke ei sijoitu täysin meluttomalle alueelle, vaan loma-asumiseen käytettävien alueiden,
leirintäalueiden, taajamien ulkopuolisten virkistysalueiden ja
luonnonsuojelualueiden päiväohjearvo 45 dB ylittyy hankealueella osittain jo nykytilanteessa.

Mielipiteissä esille nostettiin myös kulttuurihistoriallisen
alueen, kulttuurimaiseman ja vanhan kyläalueen säilyttäminen. Myös työpajakeskusteluissa mainittiin kulttuurihistorialliset arvot ja niiden vaaliminen. Maisema-alueita, kulttuuriympäristöjä ja muinaisjäännöksiä käsittelevän luvun 8 mukaan
hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei kuitenkaan
sijaitse tunnettuja muinaisjäännöksiä, merkittäviä rakennetun
kulttuuriympäristön kohteita eikä arvokkaita maisema-alueita. Lähimmät valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) alueet ovat lähimmillään noin 1,4 ja 2,2
kilometrin etäisyydellä hankealueen eteläpuolella sijaitsevat
Espoonkartano ja Oitbackan kartano.
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19.5 Vaikutukset
Terveysvaikutukset
Vaihtoehdolla VE0 ei ole terveysvaikutuksia.
Vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3 melun ja pölyn lähteiden
määrä kasvaa. Tämä aiheuttaa asukkaissa huolta niiden mahdollisista terveysvaikutuksista. Sekä melun että pölyn osalta
kohteen herkkyyden arvioidaan olevan kohtalainen.
Melujen vaikuttavuutta arvioitaessa on huomioitu, että
alueella on jo nykyisellään melua aiheuttavaa toimintaa
sekä vähäisesti asutusta, loma-asutusta sekä virkistyskäyttöä.
Meluvaikutusten arvioidaan olevan kohtalaisen negatiivisia.
Merkittävimmät pölypäästöt aiheutuvat murskaustoiminnasta. Laskennalliset PM10-pitoisuusarvot jäävät kuitenkin selvästi
alle asetettujen raja-arvojen. Valtaosa pölypäästöistä jää paikallisiksi toiminta-alueelle. Lyhytaikaiset ilmanlaatuvaikutukset
ovat lähimmissä kohteissa mahdollisia, mutta eivät todennäköisiä. Vaikutusten ilmanlaatuun arvioidaan olevan vähäisiä.
Alueella on jonkin verran herkästi oirehtivia ihmisiä. Tämän
vuoksi hankkeen vaikutusten kohteen herkkyys ihmisten terveyteen vaikuttaville muutoksille on tällä hetkellä kohtalainen.
Kaikkien kolmen hankevaihtoehdon osalta muutoksella arvioidaan olevan vähäistä kielteistä vaikutusta. Vaikutusalueen ihmisillä voidaan havaita koettujen negatiivisten terveysvaikutusten kasvua, mikäli esiintuotuihin haittoihin ei hankkeen suunnittelussa puututa toimenpitein.
Sosiaaliset vaikutukset
Vaihtoehdossa VE0 (hanketta ei toteuteta) asuinympäristö,
virkistyskäyttö ja muu toimintahankealueella ja sen lähiympäristössä säilyvät ennallaan, eikä hankkeesta aiheudu vaikutuksia.
Vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3 keskeisimpiä sosiaalisia vaikutuksia ovat
• hankkeen aiheuttama huoli, joka ilmenee mm. seuraavia asioita koskien
• YVA-menettelyn oikeudenmukaisuus ja puolueettomuus
• terveysvaikutukset
• melu, pöly, tärinä sekä vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
• vaikutukset hevoselinkeinon harjoittamiseen
• vaikutukset virkistyskäyttöön
• vaikutukset asuinympäristöön
Asukkaiden kokemukset
Asukkaiden huolet (ks. muistio liite 7) eivät riipu siitä, mikä
toteutusvaihtoehdoista valittaisiin. Heitä huolettaa ylipäätään se, että alueelle tulisi uutta toimintaa, joka voisi vaarantaa luontoarvoja, virkistyskäyttömahdollisuuksia, asuinympäristön viihtyisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä hevostallin toimintaa. Uuden hankkeen pelätään tuovan mukanaan
uusia asumisviihtyvyyttä heikentäviä seikkoja kuten melu, pöly
ja tärinä. Niin luonnon kuin virkistyskäytönkin näkökulmasta
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asukkaat ilmaisivat kiukkunsa ja huolensa siitä, että yksi pääkaupunkiseudun harvoista laajoista yhtenäisistä metsäalueista
on uhattuna hankkeen vuoksi.
Hankkeen vaikutus kiinteistöjen arvoon huoletti asukkaita. He pelkäävät omaisuutensa myyntiarvon laskevan ja toivoivat kiinteistöjen arvon alenemisen arvioimista etukäteen.
Kiinteistöjen arvon arviointi ei sisälly ympäristövaikutusten arviointiin, mutta huoli otetaan huomioon yhtenä sosiaalisena
vaikutuksena.
Asukkaat olivat huolissaan myös hankkeen vaikutuksista
vesistöihin sekä erityisesti käyttövesikaivoihin. Myös kaivojen
osalta kaivattiin tietoa korvausvastuusta mahdollisten vaurioiden varalta tai jos veden laatu heikkenee. Hankkeen pelätään vaarantavan Halujärven länsi- ja eteläpuoleisen kyläalueen pohjavesien tilan, kun merkittävä pohjavesialue sijaitsee
vain vajaan kilometrin päässä louhoksen etelärajasta. Lisäksi
Loojärven sietokyvyn kerrottiin olevan äärimmillään, eikä kestä lisäkuormitusta. Vaikutuksia käyttövesikaivoihin on arvioitu
osana pohjavesivaikutuksia kohdassa 9.5.
Metsäalue, virkistyskäyttö ja luonnonvarojen hyödyntäminen
YVA-ohjelmasta annetussa mielipiteessä oli toivottu kyselyä
asukkaille ja elinkeinonharjoittajille alueen hyödyntämisestä
nykyisin. Näitä tietoja on koottu sekä mielipiteistä että työpajakeskustelussa. Osalliset kertovat arvostavansa suuresti alueen
monimuotoista luontoa. Alueen virkistyskäyttäjiksi he nimesivät koko pääkaupunkiseudun. Arvioinnissa hankkeen vaikutuksista ekologisiin yhteyksiin (luku 12.5.6) todetaan, että hanke ei katkaise ekologisia yhteyksiä, mutta kaventaa ekologisen
yhteyden pinta-alaa sekä laajemman luonnon ydinalueena toimivan metsäalueen pinta-alaa. Asukkaat voivat kokea ympäristön muutoksen haitallisempana ja olla huolissaan sen vaikutuksista voimakkaammin, kuin mitä vaikutus on kasvillisuuden ja eläimistön näkökulmasta. Osalliset toivat esiin huolen
melun vaikutuksista paitsi ihmisten myös eläinten hyvinvointiin. Laajan metsäalueen tuhoutumisessa asukkaita huolettaa
myös luontaisen melu- ja pölyesteen katoaminen. Jo tällä hetkellä tehdyt metsänhakkuun hankealueen eteläreunalla lisäävät huolta. Asukkaat korostivat, että suojaviheralueiden tulee
säilyä joka tapauksessa.
Halujärven pelättiin tuhoutuvan, mikäli louhinta alkaa.
Tämän vaikutuksista muuttolintujen levähdykseen alueella oltiin huolissaan. Ylipäätään eläinten viihtymisestä alueella jatkossa oltiin huolissaan, koska asukkaat olivat mielissään alueella tällä hetkellä tehdyistä runsaista lajihavainnoista. On mahdollista, että hanke vaikuttaa joidenkin lajien esiintymiseen alueella, mikä puolestaan voi välillisesti vaikuttaa siihen virkistyskäyttöarvoon, jota asukkaat alueesta kokevat. On mahdollista,
että hanke vaikuttaa riistan esiintymiseen alueella ja sitä kautta aiheuttaa vaikutuksia mahdolliseen metsästykseen alueella.

Ihmisten alueeseen liittämät merkitykset voimistavat siihen kohdistuvien muutosten suuruutta. Virkistyskäyttöön soveltuvaa aluetta jää hankealueen ympärille edelleen, mutta
sen luonne muuttuu johtuen hankkeesta aiheutuvasta melusta, pölystä ja maisemamuutoksesta, eikä vastaa enää muuttuessaan niitä mielikuvia ja odotuksia, joita käyttäjät alueeseen liittävät. Asukkaat kertovat poimivansa myös marjoja ja
sienestävänsä hankealueella ja aivan sen lähiympäristössä.
Vaikutuksista luonnonvarojen hyödyntämiseen on lisää luvussa 14. Pölyvaikutukset (ks. luku 18) estävät tällaisen luonnon
hyötykäytön hankealueella ja rajoittavat sitä työmaan lähellä.
Pölyn mahdollisia terveysvaikutuksia on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin terveysvaikutusten arvioinnissa. Asukastyöpajassa
ja mielipiteessä nostettiin erikseen esiin kvartsipölyn terveysvaikutukset.
Asuinviihtyvyys
Vaikutukset asuinviihtyvyyteen syntyvät maa-aineksenottohankkeissa useimmiten melusta, pölystä, tärinästä ja liikenteestä. Tässä hankkeessa liikennereittien varrelle ei sijoitu
asutusta, joten liikenteestä ei oleteta aiheutuvan pölyhaittaa
asutukselle. Vaikutukset liikenteestä kohdistuvat eri alueelle
kuin hankealueen toiminnoista aiheutuvat melu, pöly ja tärinä. Liikennevaikutusten arvioinnin (luku 16) mukaan hetkittäisiä vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen voi aiheutua, mikä
saattaa häiritä juuri sillä hetkellä liikenteessä olevaa autoilijaa.
Vaikutus on kuitenkin hetkellinen eikä aiheuta estevaikutusta.
Liikennevaikutusten arvioinnin mukaan Nupurintiellä, jonne
raskas liikenne ohjautuisi, on kevyen liikenteen väylän tarve jo
nykyisellään. Mikäli Högbergetin hankealue toteutuu ja lisäksi
otetaan huomioon esim. Kulmakorpi I –alueen mahdollinen
rakentuminen, tarve korostuu. Jos Nupurintien vartta ei voida
kulkea turvallisesti, se aiheuttaa esimerkiksi Kulmakorven asukkaille ja muille tien kevyen liikenteen käyttäjille estevaikutusta.
Meluvaikutusten arvioinnin (ks. luku 16 ja erillinen liite 6)
mukaan hankkeesta aiheutuva ympäristön melutaso on meluntorjuntatoimia käyttäen mahdollista pitää melutasolle annettujen ohjearvojen alapuolella. Lähimmissä häiriintymiselle alttiissa kohteissa melutaso voi hankkeen tietyissä vaiheissa
nousta kuitenkin lähellä ohjearvoja. Asukkaat kokevat usein
häiritsevänä jo selvästi ohjearvojen alle jäävän melun, etenkin kun melun lähde on joku epämiellyttäväksi koettu asia tai
toiminta. Tästä esimerkkinä on lähialueella (mm. Takapellossa)
nykyisin tapahtuva kiviaineksen otto, josta asukkaat kertovat
kokevansa meluhaittaa. Lähimmissä kohteissa hankkeesta aiheutuva melu tullaan kokemaan häiritsevänä. Myös kauempana sijaitsevissa kohteissa häiritsevyys on mahdollista. Melulla
on vaikutusta myös hankealueen lähiympäristön virkistyskäyttöön (vrt. edellä esitetty alueeseen liittyvistä odotuksista ja
mielikuvista), joka osaltaan vaikuttaa kokemukseen asuinympäristön viihtyisyydestä.

Asukkaat kertoivat kokevansa nykytilanteessa myös toisinaan häiritsevää tärinää alueen olemassa olevista toiminnoista ja olivat huolissaan tärinän lisääntymisestä, jos hanke toteutuu. Tärinävaikutusten arvioinnin (luku 17) mukaan hankkeesta
voi toteutuessaan aiheutua tärinää, jonka osa asukkaista kokee
häiritsevänä. Rakenteelliset vauriot sen sijaan ovat epätodennäköisiä. Asukkaat kaipaavat varmuutta asioista todennäköisyyksien sijaan tai tietoa siitä, miten mahdolliset vauriot tultaisiin korvaamaan. Ilman näitä tietoja, asukkaat ovat jatkossakin huolissaan mahdollisesta tärinästä ja sen vaikutuksista
sekä asuinviihtyisyyteen että kiinteistöjensä kuntoon. Tärinästä
aiheutuva sosiaalinen vaikutus syntyy siis todennäköisemmin
vain osin itse tärinästä ja siitä syntyvästä vaikutuksesta asuinviihtyvyyteen. Osin vaikutus on huolta ja epävarmuutta, jota
epävarmuus tärinän vaikutuksista aiheuttaa.
Työpajassa esitetyn perusteella asukkaat ovat huolissaan melu-, pöly- ja tärinävaikutusten kantautumisesta aina
Loojärven rannalle saakka. Vaikutusarviointien perusteella
merkittävimmät vaikutukset asuinviihtyvyyteen kohdistuvat
hankkeen lähialueelle. Hetkittäin vaikutuksia voidaan havaita
kauempanakin.
Vaikutukset ratsastustallien toimintaan
Huolet vaikutuksista virkistyskäyttöön, viihtyvyyteen sekä
ympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen kulminoituivat
useissa kommenteissa hankealueen vieressä sijaitsevan Talli
Fagerängin toimintaan ja mahdollisuuksiin jatkaa aktiivista ratsastustallitoimintaa.
Tutkimusten mukaan kovat, jatkuvat äänet aiheuttavat kotieläimissä stressiä. Korkeampi äänitaso kuin 60–75 dB(A) saattaa
esim. lampailla ja hevosilla lisätä hengityksen ja sydämenlyöntien määrää, saada eläimet valppaammiksi ja vähentää laiduntamiseen käytettävää aikaa (Ames ja Arehart 1972, Christensen
ym. 2005). Monien nisäkkäiden kuulo on hyvin samankaltainen kuin ihmisillä. Ihmiset kuulevat taajuuksilla 20–20 000 Hz.
Hevosten kuulo on vähän rajoittuneempi 55–33 500 Hz, josta
pääasia kuulemisesta tapahtuu taajuusvälillä 1 000–16 000 Hz.
(Heffner ja Heffner 1983 ja 1990)
Suomessa hevonen ei saa olla jatkuvasti alttiina melulle,
joka ylittää 65 desibeliä (dB(A)). (Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 588/2010). Ulkotarhan ja laitumen on oltava riittävän tilava, maaston, kasvillisuuden ja maapohjan hevoselle sopivia, ja ympäristön on oltava riittävän rauhallinen
ja meluton. Sama 65 dB(A) raja-arvo koskee myös pienikokoisia seura- ja harrastuseläimiä. (Valtioneuvoston asetus koirien,
kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten
suojelusta 674/2010).
Meluvaikutusten arvioinnin (liite 6) mukaan yli 65 desibelin
melutaso rajoittuu hankealueelle eli työmaa-alueen ympärille.
Useissa toimintatilanteissa Fagerängin laidunalueelle ulottuu
45–55 desibelin melutaso, yhdessäkään mallinnetussa tilanteessa ei yli 60 desibeliä. Tämän perusteella hankealueelta tulevan meluhaitan vaikutuksen eläinten hyvinvointiin voidaan
olettaa olevan kohtuullisen pieni.
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Hankealueelta kantautuva melu ei ohjearvojen mukaan
estä hevosten pitämistä alueella, mutta melu muuttaa laidunalueiden ja maastoratsastusten ympäristön äänimaailmaa eikä
mahdollista toimimista enää entisenkaltaisessa luonnonläheiseksi koetussa ympäristössä. Melu ja pöly eivät arviointien perusteella estä alueen ratsastustallien toimintaa, mutta vaikuttavat selvästi toimintaympäristöön. Tämän vaikutusta tallin asiakkaiden valintoihin tulevaisuudessa on vaikea arvioida. Osalle
ratsastusmaastojen muutokset ja rauhallisuuden rikkoontuminen voivat toimia syynä vaihtaa tallia, mutta vastaavasti moni
asiakas voi olla sitoutunut jo tutuksi tulleen tallin asiakkuuteen.
Eläinten reagoiminen räjäytyksiin huoletti. Mikäli räjäytykset
tulevat yllättäen, ne voivat eläimien säikkyessä aiheuttaa turvallisuusriskin ratsastajille.
Hankkeen toiminta-aikana Esbogård Ab:n omistaman hankealueen metsäteiden ja polkujen käyttö jokamiehenoikeudella tapahtuvaan ratsastustoimintaan estyy. Osa reiteistä jää työmaa-alueelle ja toisaalta myös turvallisuuden takia.
Työmaa-aikana käytöstä poistuvien reittien pituus on noin 2,8
km. Loojärven–Halujärven alueelle jää ratsastukseen käytettyjä reittejä, esim. kuvan 19-2 mukaisella lähialueella noin 16 km.

19.6 Vaikutusten merkittävyys
Sosiaalisten vaikutusten osalta tarkastelualue arvioidaan kohtalaisen herkäksi ja vaikutusten suuruus vaihtoehdoissa VE1–
VE3 negatiiviseksi keskisuureksi. Näin ollen vaikutusten merkittävyys on kohtalainen.

19.7 Vaikutusten lieventäminen
Ilman kautta leviävien päästöjen ja pölypäästöjen osalta on niitä koskevissa luvuissa (16 ja 18) käsitelty keinoja, joilla voidaan
lieventää päästöjen määrää ja siten ihmiseen kohdistuvia negatiivisia terveysvaikutuksia. On tärkeää ottaa huomioon, että
kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden ja suositusten mukaan
esimerkiksi hengitettäville ja pienhiukkasille ei voida luotettavasti asettaa erityistä turvallisen altistumisen raja-arvoa (ks.
esim. Raaschau-Nielsen 2013, WHO 2006).
Pölypäästöjen määrää voidaan kuitenkin merkittävästi vähentää hankkeen toimintojen ja varastokasojen sijoittelulla,
louhintasuunnan valinnalla sekä kastelulla. Lisäksi pölyämistä
voidaan vähentää teknisillä ratkaisuilla, kuten koteloinneilla ja
putoamiskorkeuden sääntelyllä.
Melua voidaan vähentää noudattamalla luvussa 16 esitettyjä toimenpiteitä.
Melu- ja pölyvaikutusten lieventäminen em. mainitulla tavalla vähentää myös vaikutuksia asuinviihtyvyyteen. Kaikkea
alueen muuttumisesta aiheutuvaa harmia ja haittaa asukkaille ei kuitenkaan pystytä estämään. Räjäytyksistä aiheutuvaa haittaa voidaan pyrkiä lieventämään ennakkovaroituksin. Tiedottamalla räjäytyksistä ennakkoon annetaan asukkaille mahdollisuus ennakoida tapahtumia ääniympäristössään.
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Näin voidaan vähentää äänten yllättävyydestä aiheutuvaa häiriötä ja huolta ja esimerkiksi vaikutuksia ratsastuksen turvallisuuteen lähialueilla.
Asukkaat toivoivat korvauksia hankevastaavalta kiinteistöjen arvon alenemisesta. Taloudellisen hyödyn saamisen hankkeesta on todettu vaikuttavan siihen, miten haitallisina vaikutukset koetaan. Vaikutukset kiinteistön arvoon eivät sisälly ympäristövaikutusten arviointiin ja mahdollisiin korvauksiin liittyvät neuvottelut ovat osallisten ja hankevastaavien välinen asia.
Monella osallisella on selvästi suuria epäluuloja YVA- ja lupamenettelyjen puolueettomuutta kohtaan. Avoimeen tiedottamiseen, seurantaan ja seurannan tuloksista tiedottamiseen on
syytä kiinnittää jatkossa erityistä huomiota. Tällä voidaan osaltaan vähentää huolia, joita hankkeesta aiheutuu ja edesauttaa muutokseen sopeutumista, vaikka esimerkiksi vaikutukset
asuinviihtyvyyteen eivät poistu tiedottamalla.

19.8 Epävarmuudet ja seurantatarve
Sosiaalisten vaikutusten kokeminen on aina subjektiivista ja
yhteydessä hankkeeseen, kokijaan, ajankohtaan ja kohdealueeseen. Myös koetut terveysvaikutukset ovat subjektiivisia.
Sosiaaliset vaikutukset ovat luonteeltaan laadullisia. Säädösten,
normien sekä mitattavissa olevien raja-arvojen puuttuminen
tekee asiantuntijan tekemästä arvioinnista subjektiivisen tulkinnan lähtötietoaineistojen pohjalta. Vaikutusten arvioinnin
suurin epävarmuus syntyykin subjektiivisuudesta sekä välttämättömyydestä yleistää yksilöiden kokemukset yleisemmäksi
arvioksi. Arviointimenettelyn kuvaamisella ja dokumentoinnilla pyritään siihen, että lukijalla on mahdollisuus itse seurata arvioinnin vaiheita ja lähtötietoja. Tämän vuoksi selostustekstissä on esitetty vaikutusten merkittävyyden arviointia, käytettyjä aineistoja ja lisätty asukastyöpajan muistio YVA-selostuksen
liitteeksi.
Muiden vaikutusarviointien mahdolliset epävarmuudet
voivat kertaantua sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin
niiltä osin, kuin ne vaikuttavat ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen.
Yhteisvaikutukset muiden alueella toimivien tahojen kanssa muodostavat laajan kokonaisuuden, jonka hallinta on haasteellista. On mahdollista, että lähtötietoina käytetyissä materiaaleissa korostuivat yksittäisten asukkaiden näkemykset ja kokemukset sosiaalisista sekä terveysvaikutuksista.

20 YMPÄRISTÖRISKIT JA HÄIRIÖTILANTEET

Kooste riskien ja häiriötilanteiden arvioinnista
Vaikutusten alkuperä ja arvioinnin tarkoitus

Osiossa tarkasteltiin hankkeen toimintojen osalta tilanteita, jotka aiheutuvat häiriö- tai poikkeustilanteesta. Normaalitoimintaan liittyvät riskit sisältyvät aikaisemmin esitettyyn arviointityöhön.
Arvioinnin tarkoituksena oli tunnistaa hankkeen mahdolliset riski- tai häiriötilanteet sekä arvioida niiden
vaikutuksia.

Tehtävät

Arvioinnissa tarkasteltiin tunnistettujen riskitilanteiden seurausvaikutuksia, todennäköisyyttä ja riskien
hallintakeinoja.

Arvioinnin päätulokset

Tunnistettujen riskitilanteiden mahdollinen vaikutus rajautuu hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Riskien todennäköisyys ja vakavuus huomioiden riskien vaikutus on pieni tai keskisuuri kielteinen.
Riskitilanteiden vaikutusten merkittävyys arvioitiin vähäiseksi.

Haitallisten vaikutusten lieventäminen

Riskitilanteiden muodostumisen ehkäiseminen (määräysten ja säännösten noudattaminen, suunnitelmallinen toiminta, henkilökunnan koulutus ja ohjeistus sekä tarvittavat suojaukset) ja onnettomuustilanteisiin varautuminen (kalusto, toimintaohjeet, hulevesien hallittu käsittely).

20.1 Vaikutusten muodostuminen
Ympäristöriski on vaara tai muu tekijä, joka voi aiheuttaa ei toivotun tapahtuman. Riskeinä on arvioitu ympäristövahinkoriskejä eli ei-toivotuista tapahtumista aiheutuvia vaikutuksia.
Normaalin suunnitellun toiminnan riskit sisältyvät aikaisemmin esitettyyn arviointityöhön.
Pääasialliset toiminnan ympäristövahinkoriskit liittyvät alueella suoritettaviin räjäytyksiin, polttonesteiden varastointiin,
vastaanotettavien ylijäämämaiden sisältämiin mahdollisiin
haitta-aineisiin, täyttömäen sortumaan tai hulevesien hallitsemattomaan kulkeutumiseen.

20.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Riskejä on arvioitu asiantuntija-arviona tunnistamalla eri toimintojen potentiaaliset riskitapahtumat ja niiden ympäristövaikutus. Lisäksi on esitetty toimenpiteet, joilla varaudutaan
onnettomuus- ja häiriötilanteisiin.
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20.3 Vaikutuskohteen herkkyys ja
vaikutuksen suuruuden kriteerit
Vaikutuskohteen herkkyystason kriteerit on esitetty seuraavassa (mukaeltu: Tukes 2013).
Vähäinen herkkyys

Ympäristöonnettomuuden arvioidulla vaikutusalueella on enintään harvaa asutusta, pääosin pientaloja tai muita kohteita, joissa on vain pieni määrä ihmisiä kerrallaan, kuten pienet myymälät tai liikenteen solmukohteet. Myös teollisuusrakennukset ja työpaikat, joissa olevilla henkilöillä on vaaratilanteessa hyvät mahdollisuudet suojautua ja toimia oikein
ja rakennukset on suunniteltu niin, että suojautuminen tai poistuminen on helppoa. Kohteissa on toimivat pelastussuunnitelmat ja onnettomuustilanteessa toimimista harjoitellaan. Vaikutusalueella ei ole tärkeiksi luokiteltuja pohjavesialueita, eikä luonnonsuojelutms. kohteita.

Kohtalainen herkkyys

Ympäristöonnettomuuden arvioidulla vaikutusalueella on kohtalaisen tiheää asutusta,
esim. rivitaloja sekä joitakin herkkiä kohteita. Vaikutusalueella on kohtalaisesti liikennettä. Vaikutusalueella on virkistyskäytössä olevia maa- tai vesialueita. Vaikutusalueella voi olla
yksityiskaivoja ja III lk pohjavesialuetta.

Suuri herkkyys

Ympäristöonnettomuuden arvioidulla vaikutusalueella on tiheää asutusta sekä herkkiä
kohteita, joissa voi olla kerrallaan kohtalainen määrä ihmisiä. Vaikutusalueella on paikallisesti merkittäviä katuja ja kohtalaisesti liikennettä. Vaikutusalueella on luonnonsuojelualueita (esim. Natura-alueita) tai vilkkaassa virkistyskäytössä olevia maa- tai vesialueita. Vaikutusalueella on yksityiskaivoja tai III lk pohjavesialuetta. Vaikutusalueella voi olla kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, rakennelmia tai puistoja sekä muinaismuistolailla suojeltuja kohteita.

Erittäin suuri herkkyys

Ympäristöonnettomuuden arvioidulla vaikutusalueella on tiheää asutusta ja runsaasti herkkiä kohteita kuten hoitolaitoksia (sairaalat, vanhainkodit, päiväkodit), kouluja tai kohteita,
joissa voi olla kerralla suuria ihmismääriä (kerrostaloalueet, suuret urheiluhallit ja -kentät,
ostoskeskukset, majoitusliikkeet, isot kokoontumistilat ja -alueet). Vaikutusalueelle sijoittuu
tärkeä (I lk) tai muu vedenhankintaan soveltuva (II lk) pohjavesialue. Vaikutusalueella on
valtakunnallisesti merkittäviä teitä ja katuja, joilla on suuri liikennetiheys.

Ympäristöonnettomuuksien suuruuden kriteerit on esitetty seuraavassa (mukaeltu: Wessberg ym. 2006. Häiriöpäästöjen
riskianalyysi).
Erittäin suuri kielteinen
vaikutus

Ympäristöonnettomuudesta arvioidut vaikutukset ovat hyvin vakavia ihmisille, ekologialle ja yhteiskunnan toiminnoille. Suuria muutoksia ja merkittäviä heikennyksiä. Vaikutusten
kesto hyvin pitkäaikainen tai pysyvä.

Suuri kielteinen vaikutus

Ympäristöonnettomuudesta arvioidut vaikutukset ovat melko vakavia ihmisille, ekologialle ja yhteiskunnan toiminnoille. Selviä muutoksia ja heikennyksiä. Vaikutusten kesto pitkäaikainen tai hitaasti palautuva.

Keskisuuri kielteinen
vaikutus

Ympäristöonnettomuudesta arvioidut vaikutukset ovat kohtalaisia ihmisille, ekologialle ja
yhteiskunnan toiminnoille. Huomattavia muutoksia, jotka kuitenkin palautuvat kohtalaisessa ajassa.

Pieni kielteinen vaikutus

Ympäristöonnettomuudesta arvioidut vaikutukset ovat vähäisiä ja paikallisia, esim. nopeasti siivottavia ja palautuvia.

Ei vaikutusta

Ympäristöonnettomuudet ehkäistään ja niiltä vältytään, ei vaikutuksia.

Pieni myönteinen vaikutus
Keskisuuri myönteinen
vaikutus
Suuri myönteinen vaikutus
Erittäin suuri myönteinen vaikutus
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20.4 Riskit ja poikkeustilanteet
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. VnA 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.
On olemassa riski, että louhintatärinä voi aiheuttaa ongelmia alueen porakaivoissa. Mikäli louhinnan aiheuttama tärinä
kulkeutuu kaivojen alueelle, voi sen vaikuttaa myös porareikiin
ja kaivojen rakenteisiin. Mikäli tärinä aiheuttaa haitallisia vaikutuksia, voi se muuttaa kaivojen antoisuuksia tai veden laatua.
Polttoainevuodot
Murskaukseen käytettävät siirrettävät murskaimet ovat
useimmiten polttoöljykäyttöisiä. Lisäksi kuormauskalustoa ja
murskauslaitosta varten alueella varastoidaan kevyttä polttoöljyä kaksoisvaippasäiliössä.
Vauriotilanteessa polttoainesäiliöstä voi teoriassa 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 heikentävästi
uhanalaisiksi luokiteltujen luontotyyppien luonnontilaan ja tapahtuman vakavuus voi olla kohtalainen.
Käytettäessä kaksoisvaippasäiliöitä riskit vuodoille ovat
vähäiset. Säiliöt varustetaan ylitäytön estimillä ja lukoilla.
Tukitoiminta-alueella, jossa polttoainetta säilytetään, on maapohja suojattava esim. tiiviillä muovikalvolla, joka peitetään
hiekkakerroksella. Alueelle varataan myös imeytysmateriaalia
öljy- tai polttoainevahinkojen varalta.
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 haittojen todennäköisyys on pieni ja haitat vähäisiä.

Ylijäämämaiden laatu
Maanvastaanottoalueella otetaan vastaan vain puhtaita ylijäämämaita. Mikäli alueelle vastoin ohjeita ja määräyksiä tuotaisiin pilaantuneita maamassoja, voi niistä aiheutua haittaa
ympäristölle. Pilaantuneista maamassoista voi liueta haitta-aineita, jotka siirtyvät vesistöihin tai pohjaveteen. Haitta-aineet
voivat aiheuttaa pintavesien pilaantumisriskin ja vaaraa vesieliöille. Todennäköisyys pienen pilaantuneen maa-aineserän joutumiselle täyttöön on suuri, mutta tapahtuman vakavuus jää
pieneksi. Sen sijaan suuren erän joutuminen täyttöön on epätodennäköistä, mutta vakavuus on tuolloin suuri. Pilaantuneen
maa-aineksen joutumista maankaatopaikalle minimoidaan
kuormien määrän ja materiaalin alkuperän tarkastuksella.
Sortuma
Maanvastaanottoalueen toimintaan liittyy maaperässä tapahtuvan liukusortuman riski. Täytön edetessä sijoitusalueen alle jäävät pehmeät maakerrokset, kuten savi, tiivistyvät.
Pehmeiden maakerrosten tiivistyessä vakaus liukusortumia
vastaan paranee. Myös kalliopinta vähentää liukusortumien
vaaraa. Täyttömäki on mitoitettava siten, ettei maaperän sortumia pääse tapahtumaan. Tarkempi suunnittelu edellyttää yksityiskohtaisia maaperätutkimuksia (mm. kairauksia). Itse täyttömäessä voi sortumia syntyä, jos luiskien kaltevuudet ovat liian
jyrkät ja tukipenkereet on mitoitettu tai rakennettu väärin. Riski
on pieni, mutta vakavuus on suuri. Täyttömäen toteuttaminen
edellyttää yksityiskohtaista suunnittelua, jossa mitoitetaan tukipenkereitä ja määritetään täyttömäen sallitut luiskakaltevuudet stabiliteettilaskelmin.
Rankkasateet
Rankkasateet lisäävät kiintoaineksen määrää hulevesissä ja
suuri virtaama voi aiheuttaa kiintoaineen läpipääsyn selkeytysaltaasta. Maankaatopaikalle sijoitettavat maamassat ovat hyvin sekalaista materiaalia ja sisältävät usein savi/silttimaalajeja. Rankkasateella näistä maamassoista irtoaa runsaasti kiintoainesta, mikä osaltaan lisää kiintoaineskuormaa hulevesissä.
Todennäköisyys tapahtumalle on kohtalainen ja vakavuus on
pieni.
Riskin muodostumista on vähennetty mitoittamalla hulevesien selkeytysaltaat myös rank-kasateiden tilanteiden varalle.
Myös säännöllisen tilanteen seurannan ja tarvittaessa altaiden
kiintoaineesta tyhjennyksen avulla voidaan vähentää kiintoaineksen kulkeutumisen todennäköisyyttä. Maankaatopaikan
eroosiota voidaan estää pitämällä täytettävää aluetta pienialaisena ja pyrkiä rauhoittamaan käytöstä poissa olevat alueet
kasvillisuudelle.
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Kierrätyskiviaineksen käsittely
Kierrätyskiviainesten käsittelyssä käytetään murskaimia,
seuloja ja muita vastaavia mekaanisia laitteita. Käsiteltävät materiaalit ovat pääasiassa mineraalisia ja niihin liittyvät riskit ovat
vähäisiä. Toiminta-alueille vastaanotettavat kierrätyskiviainesten vastaanottokelpoisuus varmistetaan ennen alueelle tuontia. Toisaalta materiaalin seassa voi olla sinne kuulumattomia
esineitä. Yleensä nämä ovat muita jätemateriaaleja kuten metalliesineitä, jotka harvoin aiheuttavat ongelmia murskauksen
yhteydessä. Siten kiviainesten kierrätystoiminnasta ei lähtökohtaisesti aiheudu merkittäviä ympäristöriskejä.

20.5 Vaikutusten merkittävyys
Tunnistettujen riskitilanteiden mahdollinen vaikutus rajautuu
hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Lähin asutus
ja kaivot sijaitsevat kauempana. Vaikutusalueella ei ole tärkeiksi luokiteltuja pohjavesialueita, eikä luonnonsuojelukohteita. Mahdolliset vesistövaikutukset voivat kuitenkin ulottua laajemmalle. Vaikutusalueen herkkyys toiminnan riskeille arvioidaan vähäiseksi. Riskien todennäköisyys ja vakavuus
huomioiden riskien vaikutus on pieni tai keskisuuri kielteinen.
Riskitilanteiden vaikutusten merkittävyys arvioidaan kaikissa
hankevaihtoehdoissa vähäiseksi. Vaihtoehdossa VE0 ei aiheudu hankkeen riskejä.

20.6 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.
Tunnistettujen riskitilanteiden vaikutusten lieventämiskeinot on kuvattu niiden yhteydessä luvussa 20.4.

20.7 Epävarmuudet ja seurantatarve
Hankkeeseen liittyvien toimintojen ympäristöriskit ja niihin varautuminen tiedetään vastaavista kohteista saatujen kokemusten perusteella varsin hyvin. Riskeihin ja häiriötilanteisiin ei liity
siten suuria epävarmuuksia. Riskien tarkkailu liittyy toiminnan
käyttötarkkailuun, erillistä seurantatarvetta ei ole.
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21. YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN HANKKEIDEN
KANSSA

Ämmässuon–Kulmakorven alueella on useita hankkeita, joista
on tehty seuraava tarkastelu:
Taulukko 21-1. Yhteenveto yhteisvaikutuksista eri hankkeiden kanssa.
Hanke/toiminto

Mahdollinen yhteisvaikutus Högbergetin hankkeen kanssa

Ämmässuon jätekeskuksen toiminnot

Jätekeskuksen toiminnot tarkasteltiin melun yhteisvaikutuksen kannalta. Jätekeskuksen kaikista toiminnoista ei ollut käytettävissä kattavaa melumallinnusta, mutta jätekeskuksen meluemissio arvioitiin varovaisuusperiaatteella melko suureksi. Ämmässuon jätekeskuksen ja Högbergetin hankkeen
yhteisvaikutukset meluun ovat vähäiset.

Takapellon kiviaines- ja maanläjitystoiminta

Takapellon kivenlouhinta ja maanvastaanotto aiheuttavat yhteisvaikutuksia Högbergetin hankkeen
kanssa. Takapellon toiminta arvioitiin melun kannalta maksimitoimintatilanteen mukaisena. Takapellon melulla on vaikutusta Halujärven ympäristössä. Yhteisvaikutuksen takia 45-50 dB melutaso ulottuu laajemmalle kuin pelkän Högbergetin hankkeen tarkastelussa, mutta ohjearvot eivät ylity
asuin- ja lomakiinteistöillä. Pölypäästöjen yhteisvaikutusten muo-dostuminen on mahdollista. Suurimmillaan yhteisvaikutukset ovat tilanteissa, jolloin murskaustoiminnot ovat käynnissä yhtä aikaa ja
vallitseva tuulen suunta on lähimpiä pölylle alttiita kohteita kohden (koillisen ja idän väliltä tai lännen ja luoteen väliltä).

Kalliosuon maanvastaanottoalue

Kalliosuon täyttöalue on valmis, eikä sen rakentaminen aiheuta siten yhteisvaikutuksia. Yhtenä
mahdollisuutena on, että tulevaisuudessa Högbergetin ja Kalliosuon täyttömäet yhdistetään. Ratkaisun yhteisvaikutukset ovat vähäisiä. Kaasuputken käyttötarve / linjaus on ratkaistava ennen sitä.

Kalliosuon jatkeen toiminta

Täyttötoiminta on mahdollisesti käynnissä vielä samaan aikaan kuin Högbergetin toiminta alkaisi.
Yhteisvaikutus on lähinnä liikenteeseen kohdistuva (Kulmakorventie, Nupurintie).

Louheen välivarastointi

Espoon kaupunki on vastaanottanut Kalliosuon täyttömäen kaakkoispuolelle louhetta mm. Länsimetron rakennustyömailta. Pölypäästöjen yhteisvaikutusten muodostuminen on mahdollista tuulen
suunnan ollessa pölylle alttiita kohteita kohden.

Moottoriurheilukeskuksen aluevaraus

Moottoriurheilukeskuksen toteutumisen ajankohdasta ei ole varmuutta. Yhteisinä vaikutuksina ovat
melu ja liikenne.

Eri hankkeista aiheutuva liikenne

Hankkeiden yhteisliikennemäärä huomioitiin liikenteen toimivuustarkasteluissa. Hankkeen aiheuttama liikennemäärän lisääntyminen ei aiheuta muutostarpeita tierakenteille tai liikennejärjestelyille.
Nupurintien liittymien välityskyky on toimivuustarkasteluiden perusteella riittävä.
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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 toteutettujen ympäristönsuojelurakenteiden ja -toimien
tehokkuudesta. Mikäli haittoja ilmenee, suojarakenteita ja suojausmenetelmiä voidaan tällöin tarvittaessa tehostaa.
Maa-ainesten ottoluvan ja ympäristöluvan myöntämiseen
liittyy 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 kyseisiä haittoja voidaan mahdollisimman luotettavasti arvioida.
Hankkeen toiminnan tarkkailu voidaan jakaa käyttötarkkailuun ja vaikutusten tarkkailuun.
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, toimintaajoista, räjäytyksistä ja käytettävistä räjähdysainemääristä sekä
muista ympäristölupamääräysten edellyttämistä tiedoista.
Maa-ainesten tuontia hankealueelle on valvottava. Alueelle
tulee vaaka-asema, jonka kautta kaikki alueelle tulevat sekä
alueelta lähtevät kuormat kulkevat; samalla varmistetaan materiaalin vastaanottokelpoisuus. Tuotavista materiaaleista pidetään kirjaa niiden alkuperästä, määrästä, laadusta ja toimittajasta.
Toiminnan harjoittaja laatii ympäristöviranomaisille lupamääräysten mukasen vuosiraportin, johon kerätään tiedot
tuotannosta (tuotantomäärät ja vastaanotetut raaka-aineet,
tuotantopäivien lukumäärät ja toiminta-ajat), tiedot käytetyistä kemikaaleista ja polttoainesta (tiedot räjähdysainemääristä
ja suurimmasta kertamäärästä sekä käytettyjen polttoaineiden
laadusta ja kulutuksesta), tiedot toiminnasta syntyneistä jätteistä (laatu, määrä, varastointi ja edelleen toimittaminen) sekä
tiedot häiriötilanteista (poikkeustilanteet, huoltotoimenpiteet
ja tehdyt tarkastukset). Lisäksi raportti sisältää tiedot tehdyistä
tarkkailumittauksista.
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Vaikutusten tarkkailu
Vaikutusten tarkkailua tehdään pääsääntöisesti toiminnanharjoittajan tekemänä velvoitetarkkailuna ja viranomaistarkkailuna. Tarkkailu vahvistetaan lupapäätöksen määräyksissä.
Seuraavaan on koottu yhteenveto hankkeen vaikutusten
seurantaan liittyvistä asioista. Tarkemmin näitä on käsitelty
kunkin vaikutuksen arvioinnin kohdalla luvuissa 7-20.
Ehdotus on yleispiirteinen ja sitä tarkennetaan hankkeen
ympäristölupahakemukseen ja täsmennetään lupaehtojen
mukaiseksi.

Taulukko 22-1. Yhteenveto hankkeen vaikutusten seurannasta.

Kohde

Seurantaehdotus

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne

Hankkeesta ei aiheudu seurantatarvetta maankäytön ja yhdyskuntarakenteen osalta.

Maisema ja kulttuuriperintö

Hankkeesta ei aiheudu seurantatarvetta maiseman ja kulttuuriperinnön osalta.

Pohjavedet

Esitetään seurattavaksi louhinta-alueen ympäristön pohjaveden pinnankorkeuksia. Seurannan painopisteenä
on louhinta-alueen eteläreuna, sillä tällä suunnalla ovat herkimmin häiriintyvät kohteet. Pohjaveden laatua
suositellaan seuraamaan räjähdysainejäämien ja pohjaveden yleistä laatua kuvaavien muuttujien osalta. Tarkkailun osalta suositellaan, että hanke liitetään osaksi Ämmässuon-Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailua. Lisäksi suositellaan seuraamaan myös Halujärventien pohjoisosassa olevien rakennusten alueella pohjaveden pinnankorkeuksia ja mahdollisia painumia. On myös suositeltavaa asentaa pohjaveden tarkkailuputkia
Halujärven ja hankealueen välialueelle.

Pintavedet

Ehdotetaan hulevesien käsittelyn toimivuuden seurantaa. Ämmässuonpuroa ja Loojärveä seurataan jo nykyisessä Ämmässuon-Kulmakorven yhteistarkkailussa riittävällä laajuudella suhteessa tähän hankkeeseen. Ajoittaista seurantaa ehdotetaan tehtävän myös Mankinjoessa Loojärven luusuan alapuolella. Tarkkailuparametreiksi ehdotetaan pH, kiintoaine, happi, sähkönjohtavuus, typpiyhdisteet (kokonaistyppi, ammoniumtyppi,
nitraattityppi), kokonaisfosfori, sulfaatti, kemiallinen hapenkulutus (CODMn) ja öljyhiilivedyt. Näytteenottoajankohdaksi ehdotetaan ylivirtaamakausia (huhti-toukokuu ja syys-lokakuu).

Kalasto ja pohjaeliöstö

Meritaimenen esiintymistä hankkeen alapuolisessa vesistössä on syytä seurata esim. sähkökoekalastuksin.
Mahdollisia havaintoalueita voivat olla Ämmässuonpuron alaosa, Mankinjoen yläosa sekä Espoonkartanonkoski.

Kasvillisuus ja eläimistö

Hankkeesta ei aiheudu kasvillisuuden tai eläimistön seurantatarvetta.

Luonnonsuojelu

Hankkeesta ei aiheudu seurantatarvetta luonnonsuojelualueisiin tai -kohteisiin.

Luonnonvarojen käyttö

Kiviainesten tuotannosta raportoidaan lupamääräysten mukaisesti. Hankkeesta ei aiheudu muuta luonnonvarojen hyödyntämisen seurantatarvetta.

Liikenne

Liikenteen sujuvuutta tulee tarkkailla erityisesti Kulmakorventien ja Nupurintien liittymässä. Seuranta kuuluu
varsinaisesti Espoon kaupungin ja Uudenmaan ELY-keskuksen tehtäviin.

Melu

Ympäristömelumittauksia esitetään tehtäväksi toiminnan eri vaiheissa. Mittauksilla varmistetaan, etteivät
melutason ohjearvot ylity lähimpien asuinrakennusten ja lomarakennusten kohdalla.

Tärinä

Tärinälle alttiit rakennukset katselmoidaan ennen louhintatyöhön ryhtymistä. Tärinämittauksia esitetään
tehtäväksi toiminnan alkuvaiheessa maaperältään ja rakenteiltaan erityyppisissä kohteissa, eri etäisyyksillä ja
eri ilmansuunnilla louhinta-alueelta. Mittauksia tehdään lähialueen rakennuksista toimintaa aloitettaessa tai
louhintatapaa oleellisesti muutettaessa.

Ilmanlaatu

Toiminnan pölypäästöjen määrää ja pölyntorjuntatoimien tehokkuutta seurataan aistinvaraisin havainnoin.
Pölyntorjuntaa kuten kastelua tehostetaan tarpeen mukaan. Mikäli toiminnasta aiheutuvan pölyämisen
epäillään ylittävän pölylle asetetut raja-arvot lähimmissä asutuksissa, ympäristölupaviranomainen ja valvova
ympäristöviranomainen voivat edellyttää pölymittauksia.

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys

Erillistä sosiaalisten vaikutusten seurantaa ei tarvita, kun hankkeen sosiaalisten vaikutusten kannalta merkittävimpiä melu-, pöly-, tärinä- ja liikenteellisiä vaikutuksia seurataan.

Riskit ja häiriötilanteet

Toimintojen ympäristö- ja työturvallisuuteen liittyvät häiriötilanteet kirjataan ja merkittävistä poikkeuksellisista tilanteista ilmoitetaan valvontaviranomaisille. Lupapäätöksissä annetaan tarkemmat määräykset seurannasta ja raportoinnista.
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23. YHTEENVETO HAITTOJEN EHKÄISEMISESTÄ
JA LIEVENTÄMISESTÄ

Taulukko 23-1. Tiivistelmä haittojen ehkäisy- ja lieventämiskeinoista keskeisimpien vaikutusten osalta.
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Vaikutus

Ehkäisy- ja lieventämiskeino

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne

Ympäröivään maankäyttöön ja yhdyskuntaan kohdistuvia vaikutuksia ehkäistään ja lievennetään suojaetäisyyksillä, meluvalleilla sekä käytettävällä kalustolla ja toimintatavalla. Lupaviranomainen tarkistaa lupaa
myöntäessään, että toiminta, jolle lupaa haetaan, täyttää luvan myöntämisen edellytykset.

Maisema ja kulttuuriperintö

Täyttömäen maisemavaikutusta voidaan lieventää mäen korkeuden vähentämisellä. Tämä ei kuitenkaan ole
arvioinnin mukaan tarpeellista, koska hankevaihtoehtojen täyttömäkien maisemavaikutukset eivät nouse
merkittäviksi. Riittävän suojapuuston säilyttäminen maantäyttöalueen ympärillä on huomioitava. Maanvastaanoton maisemavaikutusta lieventää lisäksi alueen reunojen muotoilu loiviksi luiskiksi. Maanvastaanoton
päätyttyä alueen jälkihoidossa täyttömäki peitetään pintamaalla ja maisemoidaan kasvillisuudella. Kulttuuriperintöön ei hankkeesta aiheudu vaikutuksia, jotka edellyttäisivät ehkäisy- tai lieventämiskeinoja.

Pohjavedet

Pohjavesivaikutuksia voidaan lieventää rajoittamalla louhintaa kallioperän heikkousvyöhykkeiden alueilla. Louhinta-alueet on suunniteltu siten, että louhintaa ei uloteta kallioperän heikkousvyöhykkeille. Räjähdysainejäämien kulkeutumista pohjaveteen voidaan vähentää räjäytysten huolellisella suunnittelulla ja maksimoimalla räjähdysaineen palaminen. Haitallisia pohjavesivaikutuksia voidaan vähentää myös seuraamalla
mahdollisia kalliopohjavesivuotoja louhintarintauksista ja pohjaveden havaintoputkista ja niiden vaikutuksia
ympäristön pohjaveden pinnankorkeuksiin ja tarvittaessa muuttamalla louhintasuunnitelmia tältä osin.

Pintavedet

Toiminta-alueelta tuleva pintavalunta kasvaa. Hanke ei vaikuta virtaussuuntiin lukuun ottamatta pientä osaa
Halujärven valuma-alueesta, josta vedet ohjataan Ämmässuonpuroon. Virtaamahuippujen ja toisaalta alivirtaamakausien tasoittamiseksi vettä varastoidaan selkeytysaltaisiin, joiden mitoituksessa huomioidaan myös
rankkasateiden ja ylivirtaamakausien aiheuttamat virtaamahuiput. Toimenpitein tasoitetetaan virtaamavaihtelua, jolloin myös vedenlaadun muutokset ovat vähäisempiä. Hulevesien laskeutusaltaassa laskeutetaan toiminta-alueelta tulevaa kiintoainesta ja kiintoainekseen sitoutuneita ravinteita/haitta-aineita. Typpikuormitusta voidaan vähentää räjähdysaineiden oikealla valinnalla ja huolellisella käytöllä sekä biosuodatuksella.

Kalasto ja pohjaeläimet

Kalastoon ja pohjaeläimistöön kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää toteuttamalla hulevesien viivytysallasratkaisu mitoitukseltaan ja toimintateholtaan riittävän suureksi pidättämään kiintoainekuormitus mahdollisimman pienenä.

Kasvillisuus ja eläimistö

Louhittavan alueen eli luonnonympäristöltään täysin muuttuvan alueen osalta lieventämiskeinoja louhinnan
vaikutuksille alkuperäiseen luonnonympäristöön ei juuri ole. Lähialueen eläimistölle aiheutuvan melun haittavaikutuksia on mahdollista lieventää ajoittamalla räjäytystyöt lintujen pesintäkauden ulkopuolelle. Hankkeen pölyvaikutusten ehkäisykeinoilla (ks. luku 18.7) lievennetään toiminta-alueen ulkopuoliselle kasvillisuudelle aiheutuvaa vaikutusta.

Luonnonsuojelu

Etäisyydestä johtuen hankkeella ei ole luonnonsuojelualueisiin kohdistuvia vaikutuksia, joita olisi erityisesti
tarpeen lieventää. Meluvaikutusten lieventämiskeinoja on kuvattu luvussa 16.5 ja ilmanlaatuvaikutusten lieventämiskeinoja luvussa 18.7.

Luonnonvarojen käyttö

Hankealueella työmaan aikana muiden luonnonvarojen kuin kiviaineksen hyödyntämiseen kohdistuvia vaikutuksia ei juuri voi lieventää. Hanke muuttaa alueen maankäytön. Pölyämisen ehkäisemisellä, mm. teknisesti
(laitteistot, kastelu), suojavallein ja -rintauksin sekä louhinnan syventämisellä vähennetään hankealueen ympäristöön leviävän pölyn pitoisuuksia, ja sitä kautta vaikutuksia työmaan lähialueen metsien monikäyttöön.

Liikenne

Nupurintien kevyen liikenteen turvallisuutta voidaan tarpeen mukaan varmistaa kevyenliikenteen väylällä.
Tarpeen ratkaisee kevyen liikenteen määrä. Nupurintien jalankulku- ja pyöräilyväylää ja muita liikennejärjestelyjä varten on tekeillä erillinen tarveselvitys, jossa on ehdotettu myös liikennevaloja Kulmakorventien liittymään. Högbergetin maa-aineskuljetusten ohjautuminen Ämmässuontien liittymään ja Kulmakorven asemakaava-alueelle ehkäistään riittävillä opasteilla (ennakko-opasteet, viitat, lisäkilvet).

Melu

Hankkeen toteuttaminen edellyttää tehokkaiden melun ehkäisy- ja lieventämistoimien käyttöä. Suunnittelu
lähtee suojaetäisyyksistä, joista tärkeimpänä: murskaamoa ei hankkeen eri vaiheissa sijoiteta 300 metriä lähemmäs häiriintymiselle alttiita kohteita. Meluvaikutuksia lievennetään hyväksyttävälle tasolle suunnitelman
mukaisten pintamaavallien ja varastokasojen sijoituksella. Lisäksi tietyillä alueilla ja vaiheissa toimittaessa melunlievennys saavutetaan käytettävän kaluston määrällä (kuten yksi porausvaunu kerrallaan, vaimennettu
porausvaunu, yksi murskaamo kerrallaan). Kun louhinta etenee alemmille louhintatasoille, paranee melutilanne merkittävästi.

Tärinä

Haitallista tärinää voidaan lieventää oikealla työn suorituksella ja suunnittelulla, kuten louhintasuunnan ja räjäytysaineen valinnalla. Tärinän häiritsevyyttä voidaan merkittävästi vähentää tärinää aiheuttavien toimintojen, erityisesti räjäytysten, sijoittamisella päiväsaikaan klo 8–16.
Kiviainesten kuljetusten liikenteestä syntyvä tärinä on sitä suurempaa, mitä nopeammin ajoneuvot ajavat,
mitä painavampi kuorma on ja mitä huonokuntoisempi ajorata on. Verrattuna louhinnasta aiheutuvaan tärinään liikenteestä aiheutuva tärinähaitta on kuitenkin pientä.

Ilmanlaatu

Kivenlouhinnan pölyhaittoja vähennetään mm. louhintasuunnan valinnalla, varastokasojen sijoittelulla, kalustovalinnalla ja -varustuksella sekä kastelulla. Murskaamon sijaintipaikkaa muutetaan kalliorintauksen etenemän mukaan siten, että se on mahdollisimman lähellä kallioleikkausta. Kivenmurskauksen pölyämistä vähennetään koteloiduilla hihnakuljettimilla, kastelulla, kiviaineksen putoamiskorkeuden säätelyllä ja kiviaineskasojen sijoittelulla. Teiden pölyämistä ja maanvastaanottotoiminnan pölyämistä vähennetään tarvittaessa
kastelulla. Lisäksi louhoksen seinämät, kiviainesvarastot, pintamaavallit ja ympäröivä puusto vähentävät pölyn leviämistä ympäristöön.

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys

Pöly- ja meluvaikutusten lieventäminen vähentää myös vaikutuksia asuinviihtyvyyteen. Kaikkea alueen muuttumisesta aiheutuvaa harmia ja haittaa asukkaille ei kuitenkaan pystytä estämään. Räjäytyksistä aiheutuvaa
haittaa voidaan pyrkiä lieventämään ennakkovaroituksin. Tiedottamalla räjäytyksistä ennakkoon annetaan
asukkaille mahdollisuus ennakoida tapahtumia ääniympäristössään. Näin voidaan vähentää äänten yllättävyydestä aiheutuvaa häiriötä ja huolta ja esimerkiksi vaikutuksia ratsastuksen turvallisuuteen lähialueilla.
Avoimeen tiedottamiseen, seurantaan ja seurannan tuloksista tiedottamiseen on syytä kiinnittää jatkossa erityistä huomiota. Tällä voidaan osaltaan vähentää huolia, joita hankkeesta aiheutuu ja edesauttaa muutokseen sopeutumista.

Riskit ja häiriötilanteet

Toiminnasta aiheutuvaa vaaraa ihmisille ja ympäristölle ehkäistään teknisin toimenpitein, laitteiden huolellisella käytöllä sekä henkilöstön koulutuksella. Ennalta varautuminen onnettomuustilanteisiin ehkäisee myös
häiriötilanteiden muodostumista ja niistä aiheutuvia vaikutuksia. Poikkeustilanteita varten toiminta-alueelle
varataan riittävä ja asianmukainen kalusto. Henkilökunta ohjeistetaan menettelystä vuoto- ja tulipalotapauksissa. Tunnistettujen riskitilanteiden vaikutusten lieventämiskeinoja on kuvattu niiden luvussa 20.4.
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24. HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT
JA LUVAT

24.1 Maa-aineslupa

24.2 Ympäristölupa

Toiminnalle haetaan maa-aineslain (555/1981) ja asetuksen
(926/2005) mukainen ottamislupa. Luvan ainesten ottamiseen
myöntää kunnan määräämä viranomainen. Espoossa lupa
haetaan kaupunkisuunnittelulautakunnalta.
Maa-aineslakia (555/1981) sovelletaan kiven, soran ja hiekan
ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi
tai jalostettavaksi. Lain tavoitteena on ainesten otto ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla.
Ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon
ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maaainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti
eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa
tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.
Maa-aineslaissa ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston
asetuksessa maa-ainesten ottamisesta (926/2005) on säädökset ainesten ottamiseen, ottamishakemuksen, ottamissuunnitelman ja ottamisluvan sisältöön sekä ottoalueiden jälkitöihin.
Maa-aineslupa on määräaikainen lupa, joka voidaan myöntää normaalisti enintään 10 vuodeksi. Erityisistä syistä maa-aineslupa voidaan myöntää enintään 15 vuodeksi ja kalliokiviaineslupa enintään 20 vuodeksi. Erityisinä syinä pidetään hankkeen laajuutta, esitetyn suunnitelman laatua sekä erityisesti
sitä, että ottaminen kohdistuu maankäyttö- ja rakennuslain
mukaisessa vahvistetussa maakuntakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa maa-ainesten ottamiselle varatulle alueelle.
Hakemukseen maa-ainesten ottamiseksi liitetään ottamissuunnitelmaselostus karttoineen. Jos hankkeen yhteydessä on
laadittava ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus, on se liitettävä hakemukseen.
Lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen
järjestely ole ristiriidassa laissa säädettyjen rajoitusten kanssa.
Asiaa harkittaessa otetaan huomioon myös lupamääräysten
vaikutus. Jos hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annettua lakia, päätöksestä on käytävä
ilmi, miten mainitun lain mukainen arviointi on otettu huomioon.

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) astui voimaan 1.9.2014.
Ympäristönsuojelulain liitteen 1 mukaan ympäristölupa on oltava mm. seuraaville toiminnoille:
• kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maarakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää (7 c)
• kiinteä murskaamo tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on
yhteensä vähintään 50 päivää (7 e)
• jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely,
joka on ammattimaista tai laitosmaista (13 f ), tässä tapauksessa maankaatopaikka
Lupa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, Espoossa luvat myöntää ympäristölautakunta.
Lupahakemuksen sisällöstä on yksityiskohtaiset määräykset
ympäristönsuojeluasetuksessa. Lupahakemukseen on mm. liitettävä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa
laissa tarkoitettu arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto.
Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta on annettu valtioneuvoston asetus (800/2010), ns. ”Muraus”-asetus. Siinä säädetään näiden toimintojen ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista silloin,
kun toimintaan on oltava ympäristölupa. Keskeiset asetuksen vaatimukset koskevat vähimmäisetäisyyksiä häiriölle alttiisiin kohteisiin, melun torjuntaa ja ilmanlaatua. Asetuksessa
on myös määräyksiä työajoista, maaperän ja pohjaveden suojelusta, jäte- ja hulevesistä, jätehuollosta, onnettomuuksiin ja
häiriötilanteisiin varautumisesta sekä tarkkailusta.
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24.3 Muut luvat
Mikäli suunniteltu ottaminen kohdistuu pohjavesipinnan alapuolelle, on mahdollista, että hankkeelta edellytetään myös
vesilain (587/2011) mukainen lupa. Uudenmaan ELY-keskus
ottaa kantaa mahdolliseen lupatarpeeseen lupavaiheessa.
Maankaivu-, louhinta- ja räjäytystöihin kaasuputken välittömässä läheisyydessä tarvitaan putkiston käyttäjän lupaa.

24.4 Kaavat
Mikäli hanke toteutetaan vaihtoehtojen VE1 tai VE2 mukaisesti, hanke edellyttää yleiskaava- ja asemakaavamuutosta.
Hankevaihtoehdon VE 3 toteuttaminen ei edellytä kaavamuutoksia. Kaavoituksesta vastaa Espoossa kaupunkisuunnittelukeskus ja päättää kaupunkisuunnittelulautakunta.

24.5 Toteutussuunnitelmat
Täsmennetyt suunnitelmat kiviainesten ottamisesta (ottamissuunnitelma), tuotannon sijoittamisesta, toiminnasta sekä
maanvastaanotosta ja logistiikasta laaditaan maa-aineslupahakemusta ja ympäristölupahakemusta varten. Maa-ainesten
ottamissuunnitelman sisällöstä määrätään valtioneuvoston
asetuksessa 926/2005.
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25. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU
ta hankevaihtoehto VE3 on vaikutuksiltaan pienin tarkastelluista vaihtoehdoista. Seuraavaan on koottu taulukko (Taulukko
25-1), jossa vaihtoehtoja on vertailtu vaikutusten merkittävyyden osalta.
Arvioin mukaan merkittävyydeltään suurimmat negatiiviset
vaikutukset aiheutuvat hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 osalta
kaavoitukseen sekä kaikkien hankevaihtoehtojen (VE1, VE2 ja
VE3) osalta ekologisiin yhteyksiin sekä kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin.

Hankkeen toteuttamatta jättäminen (VE0) merkitsisi, että alueen kiviainesvarannot jäisivät hyödyntämättä. Aluetta ei myöskään käytettäisi maanvastaanottotoimintaan. Arvioitavana olevasta hankkeesta ei aiheudu vaikutuksia tai muutosta alueen
nykytilaan tai suunniteltuun maankäyttöön.
Vaikutusten eroavuudet ja vaikutusten merkittävyydet vaihtoehdoittain on kuvattu tarkemmin kunkin vaikutuksen osalta
edellä. Kaavoituksen, pohjaveden, pintavesien ja luonnon osal-

Taulukko 25-1. Vaihtoehtojen vertailu arvioitujen vaikutusten merkittävyyden avulla.

negatiivinen
Vaikutusten
merkittävyys

erittäinsuuri

suuri

Vaikutukset

ei muutosta

kohtalainen

vähäinen

ei vaikutusta

positiivinen
vähäinen

kohtalainen

suuri

VE0

VE1

VE2

VE3

yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön

ei merkitystä

negatiivinen,
kohtalainen

negatiivinen,
kohtalainen

negatiivinen,
kohtalainen

kaavoitukseen

ei merkitystä

negatiivinen,
suuri

negatiivinen,
suuri

negatiivinen,
kohtalainen

maisemaan ja kulttuuriympäristöön

ei merkitystä

negatiivinen,
vähäinen

negatiivinen,
vähäinen

negatiivinen,
vähäinen

maa- ja kallioperään

ei merkitystä

negatiivinen,
vähäinen

negatiivinen,
vähäinen

negatiivinen,
vähäinen

pohjavesiin

ei merkitystä

negatiivinen,
kohtalainen

negatiivinen,
kohtalainen

negatiivinen,
kohtalainen

pintavesiin

ei merkitystä

negatiivinen,
vähäinen

negatiivinen,
vähäinen

negatiivinen,
vähäinen

kalastoon ja vesieliöstöön (Ämmäsuonpuro ja Mankinjoen yläosa)

ei merkitystä

negatiivinen,
kohtalainen

negatiivinen,
kohtalainen

negatiivinen,
kohtalainen

kalastoon ja vesieliöstöön (Loojärvi)

ei merkitystä

negatiivinen,
vähäinen

negatiivinen,
vähäinen

negatiivinen,
vähäinen

ekologiset yhteydet, kasvillisuus ja luontotyypit

ei merkitystä

negatiivinen,
suuri

negatiivinen,
suuri

negatiivinen,
suuri

linnusto, liito-orava

ei merkitystä

negatiivinen,
kohtalainen

negatiivinen,
kohtalainen

negatiivinen,
kohtalainen

lepakot, viitasammakot, päiväperhoset,
sudenkorennot

ei merkitystä

negatiivinen,
vähäinen

negatiivinen,
vähäinen

negatiivinen,
vähäinen

vaikutukset luonnonsuojeluun

ei merkitystä

negatiivinen,
vähäinen

negatiivinen,
vähäinen

negatiivinen,
vähäinen

liikenteeseen

ei merkitystä

negatiivinen,
vähäinen

negatiivinen,
vähäinen

negatiivinen,
vähäinen

meluun

ei merkitystä

negatiivinen,
kohtalainen

negatiivinen,
kohtalainen

negatiivinen,
kohtalainen

tärinään

ei merkitystä

negatiivinen,
kohtalainen

negatiivinen,
kohtalainen

negatiivinen,
kohtalainen

ilmanlaatuun

ei merkitystä

negatiivinen,
vähäinen

negatiivinen,
vähäinen

negatiivinen,
vähäinen

sosiaaliset vaikutukset

ei merkitystä

negatiivinen,
kohtalainen

negatiivinen,
kohtalainen

negatiivinen,
kohtalainen

ympäristöriskit ja häiriötilanteet

ei merkitystä

negatiivinen,
vähäinen

negatiivinen,
vähäinen

negatiivinen,
vähäinen

erittäin
suuri
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26. HANKKEEN TOTEUTTAMISKELPOISUUS

Arvioidut hankevaihtoehdot osoittautuivat toteuttamiskelpoisiksi. Vaihtoehdot eivät eroa suuresti toisistaan vaikutusten
merkittävyydeltään. Tarkasteltu toiminta aiheuttaa useimpien ympäristövaikutusten osalta paikallisia kielteisiä vaikutuksia. Hankkeen toteutus edellyttääkin haitallisten vaikutusten
lieventämistoimia ja vaikutusten seurantaa, joita säädellään
ympäristölupamenettelyssä. Hankkeen sosiaalinen hyväksyttävyys edellyttää lisäksi avointa tiedotusta ja vuorovaikutusta.
Vaihtoehdon VE1 toteutus edellyttäisi asemakaavamuutosta ja yleiskaavamuutosta kaavoissa jätehuoltoalueeksi osoitettua hankealueen osaa koskien.
VE2 on tarkastelluista vaihtoehdoista laajin. Edellyttäisi asemakaava- ja yleiskaavamuutosta sekä hankealueella sijaitsevien voimajohdon ja kaasuputken siirtoa.
Vaihtoehto VE3 on suunniteltu siten, että se ei edellytä kaavamuutosta. Hankealueen pohjoisosan louhinta on suunniteltu toteutettavaksi asemakaavassa osoitettua jätehuoltoaluetta varten. Vaihtoehto edellyttäisi hankealueella sijaitsevien voimajohdon ja kaasuputken siirtoa. Pinta-alaltaan ja toiminnan
kestoltaan pienin tarkastelluista vaihtoehdoista. VE3 on vaikutuksiltaan pienin kaavoituksen, pohjaveden, pintavesien ja
luonnon osalta.
Tielinjausvaihtoehdoista toteuttamiskelpoisin on tarkasteltu vaihtoehto 2 (Kalliosuon täyttömäen itäpuolelta).
Työmaatiestä sovitaan ja se suunnitellaan tarkemmin myöhemmässä vaiheessa.
YVA-,menettelyssä arvioitiin hankkeen vaikutuksia maksimilouhintatasoon +15 saakka. Se, missä laajuudessa hanke toteutuu, selviää lupamenettelyvaiheessa. YVA:ssa ei oteta kantaa luvan myöntämisen edellytyksiin, vaan tuotetaan tietoa päätöksentekoa varten.
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biosuodatus: biopidätys. Veden suodattaminen ja puhdistaminen orgaanisissa maakerroksissa. Hulevedet johdetaan kasvipeitteiseen painanteeseen (engl. rain garden, bioretention,
biofiltration); vesi pidättyy ja puhdistuu painanteessa, josta se
suodattavan maakerroksen läpi imeytetään maaperään tai johdetaan hulevesijärjestelmään
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 toimii
Uudenmaan ELY-keskus
hankealue: hankealue pitää sisällään ottoalueen ja ottamisalueen lisäksi muun muassa suojavyöhykkeet ja tukitoiminnot
hulevesi: Maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettava sade- tai sulamisvesi
jälkihoito: ottamistoiminnan tai sen päätyttyä tehtävät toimenpiteet, joilla vähennetään ottotoiminnan haitallisia vaikutuksia
kaivannaisjäte: kallioperässä tai maaperässä luonnollisesti
esiintyvän aineksen irrotuksessa, varastoinnissa tai muussa jalostamisessa syntyvä jäte
LAeq: A-taajuuspainotettu keskiäänitaso, jota käytetään ympäristömelun häiritsevyyden arviointiin
louhe: kalliosta yleensä räjäyttämällä irrotettu kiviaines, jonka
kappalekoko on yleensä alle puoli metriä
louhos: kalliokiven ottamisalue, josta louhitaan kalliota
murske: kalliomurske on murskattua kalliota, jota voidaan seuloa eri raekokoihin
m mpy: metriä merenpinnan yläpuolella
m3itd: todellinen irtotilavuus
m3ktr: teoreettinen kiintotilavuus
m3rtr: teoreettinen rakennetilavuus
Muraus-asetus: valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen,
muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (Vna 800/2010)
ottoalue: alue, jolle on suunniteltu varsinaista maa-ainesten
ottamista eli louhintaa
ottamisalue: alue, jolle on suunniteltu maa-ainesten ottamisen lisäksi ottamiseen liittyvät muut järjestelyt, kuten tukitoiminta-alue ja pintamaiden sijoittaminen

rikotus: ylisuurten lohkareiden pienentämistä kaivinkoneen lisälaitteena olevan hydraulisen iskuvasaran, pudotusjärkäleen
tai muun vastaavan menetelmän avulla
RKY: rakennettu kulttuuriympäristö
stabiliteetti: luiskan tai maaperän vakavuus. Jos stabiliteetti ei
ole riittävä, tapahtuu sortuma.
suojaetäisyys: ottamisalueen ympärille jätettävä suoja-alue,
jonka tarkoituksen on vähentää toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja
toiminta-alue: aluerajaus, jolle sijoittuvat ottoalue ja siihen
liittyvät toiminnot (mm. murskaus, seulonta, varastointi) sekä
puhtaiden ylijäämämaiden maanvastaanotto
ylijäämämaat: rakentamisessa syntyviä puhtaita maa-aineksia
(soraa, hiekkaa, savea, kuorittua pintamaata), joita ei hyödynnetä rakennuskohteessa
ylijäämälouhe: rakennustyömailla louhittaessa syntyvä kiviaines, jota ei hyödynnetä rakentamistyömaalla
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