9. VAIKUTUKSET MAA- JA KALLIOPERÄÄN
SEKÄ POHJAVESIIN

Kooste maa- ja kallioperä- sekä pohjavesivaikutusten arvioinnista
Vaikutusten alkuperä ja arvioinnin tarkoitus

Kalliolouhinta ja louhosalueen kuivatus voivat alentaa ympäristön pohjaveden pinnankorkeutta. Kalliolouhinta voi lisäksi aiheuttaa vähäistä pohjaveden samentumista louhosalueen välittömässä läheisyydessä. Lisäksi räjähteistä voi kulkeutua mm. typpiyhdisteitä kalliopohjaveteen.
Arvioinnin tarkoituksena oli tunnistaa geologisesti arvokkaat maaperä- ja kallioperäkohteet sekä arvioida kalliolouhinnasta pohjaveteen ja ympäristön kaivoihin kohdistuvia vaikutuksia.

Tehtävät

Selvittää hankealueiden maaperä-, kallioperä- ja pohjavesiolosuhteet.
Selvittää hankealueiden herkkyyden ja vaikutusten suuruuden avulla maaperä-, kallioperä- ja pohjavesivaikutusten merkittävyys.

Arvioinnin päätulokset

Kiviainestenotto vaikuttaa siten, että alueen maa- ja kallioperä poistetaan pysyvästi. Hankealueelle ei
sijoitu arvokkaita kallioalueita tai geologisia kohteita. Maa- ja kallioperävaikutusten merkittävyys on vähäinen.
Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Hankealueen kallioperä on tiivistä, mutta alueella sijaitsee muutamia heikkousvyöhykkeitä, joiden kautta pohjavesivaikutukset voivat ulottua hankealueen
ulkopuolelle.
Pohjavesimallinnuksessa tarkasteltiin louhinnan vaikutusta maksimi-louhintatasoon +15 saakka. Louhinnan vaikutukset näkyvät pääosin pohjaveden pinnankorkeuden alenemisena. Louhinta voi lisäksi aiheuttaa vähäistä pohjaveden samentumista louhosalueen välittömässä läheisyydessä. Lisäksi räjähteistä
voi kulkeutua mm. typpiyhdisteitä kalliopohjaveteen.
Toiminnasta saattaa olla vähäinen vaikutus hankealueen eteläpuolella Fagerängin alueella olevien kaivojen valuma-alueella muodostuvan veden määrään. Suurimmat pohjavesivaikutukset syntyvät vaihtoehdoissa VE1 ja VE2. Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia Halujärven vedenpinnantasoon tai
Halujärven ympäristön kaivoihin.
Maanvastaanottotoiminnan aikana pohjaveden pinnankorkeus nousee nykyiselle tasolle.

Haitallisten vaikutusten lieventäminen

9.1

Toiminnan aikana tulee tarkkailla kalliolouhinnan vaikutuksia pohjaveteen ja ympäristön talousvesikaivoihin.

Vaikutusten muodostuminen

Maa- ja kallioperässä olevaa vettä kutsutaan pohjavedeksi. Maaperässä pohjavesi liikkuu maapartikkeleiden (hiekka,
sora jne.) väliin jäävässä tyhjässä tilassa, ns. huokostilavuudessa. Suomalaisessa kallioperässä puolestaan ei käytännössä ole
huokostilavuutta, jossa vesi voisi virrata. Kallioperässä pohjavesi kulkeutuukin siinä olevien rakojen kautta.
Kallioperässä pohjaveden virtaukseen vaikuttaa suoraan rakojen määrä, niiden yhteydet toisiinsa ja rakojen vedenjohtavuus. Rakojen määrään vaikuttaa puolestaan kallioperän rikkonaisuus. Mikäli kallioperä on ehjää, siinä ei ole merkittävästi
rakoja. Tällöin kallioperässä ei myöskään tapahdu pohjaveden
virtausta.
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Paikoitellen kallioperässä esiintyy alueita, joilla rakoilua on
paikallisesti enemmän ja tällöin puhutaan ns. heikkousvyöhykkeistä tai ruhjeista. Heikkousvyöhykkeen kohdalla kallioperässä
rakojen määrä voi olla huomattava ja niiden kautta voi tapahtua merkittävää pohjaveden kulkeutumista.
Näistä ominaisuudesta johtuen pohjaveden virtaus kalliossa kanavoituu voimakkaasti rakojen suuntaisesti. Kallioperässä
olevalle pohjavedelle on tyypillistä, että virtaussuunnat ja pinnankorkeudet voivat vaihdella runsaasti pienilläkin välimatkoilla.

9.2
Yleisesti ottaen aivan kallion pintaosa on usein voimakkaammin rakoillutta ja pintaosan raot ovat paikoin hyvin yhteydessä toisiinsa. Syvemmälle mentäessä raot tiivistyvät ja niiden
yhteydet toisiinsa heikkenevät. Lähellä kallionpintaa rakoilu on
tyypillisimmin ns. vaakarakoilua, jossa vaikutusalueet ulottuvat
muutamista metreistä muutamiin satoihin metreihin riippuen
yhtenäisten kalliolohkojen laajuudesta ja vaakarakojen yhteyksistä toisiinsa.
Kiviainestenoton pohjavesivaikutukset välittyvät suurelta
osin kalliossa olevan pohjaveden kautta. Vaikutukset muodostuvat pääosin siinä vaiheessa, kun alueelle muodostuu avolouhos. Louhoksen alueella maanpinta laskee ympäröivää maanpintaa alemmalle tasolle ja tästä syystä louhoksen välittömässä
ympäristössä pohjavesien virtaussuunta kääntyy pääsääntöisesti kohti louhosta. Tämä voi laskea ympäristön pohjaveden
pinnankorkeuksia aikaisemmasta tasosta. Louhoksen syventäminen ei suoraan lisää pohjavesivaikutusten suuruutta, ellei syvemmällä kallioperässä todeta uutta vettä johtavaa rakoilua.
Louhiminen heikkousvyöhykkeessä voi aiheuttaa pohjavesivaikutusten ulottumisen laajemmalle alueelle heikkousvyöhykkeen suunnassa. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että
heikkousvyöhykkeessä kallioperän vedenjohtavuus on hyvä.
Heikkousvyöhykkeiden kohdalla louhintaa pyritään välttämään kiviaineksen heikomman laadun vuoksi.
Koska kiviainesten poistaminen kääntää pohjaveden virtauksen kohti louhittavaa aluetta, ei louhinnalla yleensä ole
suoraa vaikutusta pohjaveden laatuun. Koska pohjavesi virtaa
pääosin kohti louhosta, ei louhinnasta pääsääntöisesti aiheudu
päästöjä pohjaveteen. Tilanteissa, joissa pohjaveden pinta on
louhittavaa aluetta alempana, voi kallioperän rakoihin imeytyvän veden mukana kulkeutua pohjaveteen esim. räjäytysaineista lähtöisin olevia typen yhdisteitä.
Pintamaiden poiston yhteydessä pohjavesivaikutukset voivat välittyä myös maakerroksissa olevan pohjaveden välityksellä, mikäli maakerrokset ovat vettä johtavia. Vaikutusten laajuus
on riippuvainen myös vettä johtavan maakerroksen paksuudesta ja laajuudesta.
Puhtaan maa-aineksen läjittäminen louhokseen muuttaa
pohjaveden virtausolosuhteita. Läjitettävään maa-ainekseen
imeytyy vettä keskimäärin enemmän kuin sitä ympäröivään
kallioperään. Läjitettävän maa-aineksen sisälle muodostuu
omaa läjitysalueen sisäistä pohjavettä. Läjityskorkeuden noustessa ympäröivää maanpintaa ylemmälle tasolle, nousee myös
tämän läjitysalueen sisäisen pohjaveden pinta lopulta sitä korkeammalle. Tällöin louhinta-alueen ympäristössä pohjaveden
virtaussuunta muuttuu siten, että läjitysalueelta voi kulkeutua pohjavettä kohti ympäröiviä maa- ja kallioalueita. Tämä voi
myös nostaa läjitysaluetta ympäröivien alueiden pohjaveden
pinnankorkeutta.

Lähtötiedot ja arviointimenetelmät

Arvioinnin lähtötietoina on käytetty Ämmässuon-Kulmakorven
alueella toteutetun vesien yhteistarkkailun tuloksia, sekä alueella aikaisemmin toteutettujen YVA-menettelyjen aikaisia tutkimuksia (Espoon kaupunki, 2009).
Arvioinnin yhteydessä hankealueelle asennettiin kolme
uutta kalliopohjaveden havaintoputkea. Havaintoputkien
asentamisen yhteydessä toteutettiin vesimenekkikokeet kallioperän vedenjohtavuuden mittaamiseksi. Lisäksi alueelle toteutettiin kolme maaperäkairausta maakerrosten paksuuden
selvittämiseksi.
Arvioinnin yhteydessä tehtiin myös kaivokartoitus hankealueen eteläpuolella olevan Fagerängin ja Halujärven alueella. Tällä alueella kartoitettiin viisi kaivoa, joista neljä oli porakaivoja ja yksi rengaskaivo. Lisäksi neljästä kaivosta otettiin
vesinäytteet laboratorioanalyysejä varten. Lisäksi lähtötietoina
hyödynnettiin hankealueen ympäristössä vuonna 2008 toteutetun kaivokartoituksen tietoja.
Arviointi on laadittu asiantuntija-arviona perustuen hankkeen kuvaukseen, alueen ympäristöolosuhteisiin ja vastaavista hankkeista aikaisemmin saatuihin tietoihin ja seurantatuloksiin. Arvioinnin apuvälineenä on käytetty pohjavesimallinnusta, jonka avulla on arvioitu hankkeen vaikutusta alueen pohjavesiolosuhteisiin. Pohjavesimallinnus, mallinnuksen lähtötiedot ja tulokset on kuvattu liitteessä 3.
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9.3

Vaikutuskohteen herkkyys ja
vaikutuksen suuruuden kriteerit

Maa- ja kallioperävaikutusten osalta vaikutuskohteen herkkyystaso määräytyy kohteen sijainnin ja ympäristön sekä maalajien
mukaan. Herkkyystasoon vaikuttavat mm. onko kohde tiiviisti
rakennetulla alueella ja onko alueella näkyvissä aiemmasta ja
muusta toiminnasta peräisin olevia vaikutuksia. Tämän lisäksi
herkkyyteen vaikuttavat maa- ja kallioperän ainutlaatuisuus ja
suojeluarvo, esim. onko alueen maa- tai kallioperä geologisesti ainutlaatuista.
Pohjavesivaikutusten kannalta herkkyyteen vaikuttavat
mm. alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteet, pohjaveden
muodostumispotentiaali, pohjaveden hyödyntämismahdollisuudet ja alueen läheisyydessä olevat pohjaveden nykyisestä määrästä ja laadusta riippuvaiset luontotyypit. Tämän lisäksi
herkkyyteen vaikuttavat pohjaveden ainutlaatuisuus ja suojeluarvo, esim. onko alueella luonnontilaisia lähteitä.
Herkkyyden kriteerit:
Vähäinen herkkyys

Vaikutusalueella maa- ja kallioperällä ei ole erityistä arvoa sen geologisten ominaisuuksien vuoksi tai kohteen maaperää on jo muokattu.
Alueella ei muodostu merkittäviä määriä pohjavettä. Alueella ei ole merkitystä pohjaveden hankinnan kannalta. Alueella ei ole pohjaveden määrästä tai laadusta riippuvaisia luontotyyppejä. Alueen läheisyydessä ei
ole pohjaveden pinnankorkeudesta riippuvaisia rakenteita. Alueen läheisyydessä ei ole yksityiskaivoja. Pohjaveden laatu on heikentynyt.

Kohtalainen herkkyys

Vaikutusalueella maa- ja kallioperä on määritelty geologisesti arvokkaaksi kohteeksi.
Alue sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella tai muulla pohjavesialueella, mutta ei varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella. Alueen pohjavettä ei hyödynnetä talousvesikäytössä. Alueen läheisyydessä ei ole pohjaveden määrästä tai laadusta riippuvaisia luontotyyppejä. Alueen läheisyydessä on pohjaveden pinnankorkeudesta riippuvaisia rakenteita. Alueen läheisyydessä on talousvesikäytössä olevia yksityiskaivoja.

Suuri herkkyys

Vaikutusalueen maa- ja kallioperä on määritelty geologisesti arvokkaaksi kohteeksi. Lisäksi alue on luonnontilassa ja sillä on suuri maisemallinen arvo.
Alue sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Alueen läheisyydessä on pohjaveden
määrästä tai laadusta riippuvaisia luontotyyppejä. Pohjaveden laatu on hyvä. Alueen läheisyydessä on talousvesikäytössä olevia yksityiskaivoja. Alueen läheisyydessä on pohjaveden pinnankorkeuden muutoksille herkkiä rakenteita.

Erittäin suuri herkkyys
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Alueen maa- ja/tai kallioperämuodostuma on ainutlaatuinen ja sillä on erityistä arvoa. Alue sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Alueella muodostuu merkittäviä määriä pohjavettä ja sen
laatu on hyvä. Alueen läheisyydessä on pohjaveden määrän tai laadun muutoksille herkkiä luontotyyppejä.
Alueen pohjaveden pinnankorkeuden muutokset aiheuttavat haitallisia vaikutuksia rakenteille.

Maa- ja kallioperävaikutusten suuruuden arvioinnissa arvioitiin
hankkeen vaikutusten pysyvyyttä ja laajuutta sekä muutoksen
suuruutta nykytilaan verrattuna. Vaikutukset voivat olla myönteisiä tai kielteisiä. Vaikutusten arvioinnissa huomioitiin maaperän ja kallioperän arvo geologisena muodostumana sekä sen
hyödynnettävyyttä luonnonvarana.
Pohjavesivaikutusten suuruuden arvioinnissa niin ikään arvioitiin hankkeen vaikutusten pysyvyyttä ja laajuutta sekä muutoksen suuruutta nykytilaan verrattuna. Vaikutuksia arvioitiin mm.
pohjaveden muodostumisen, virtausmuutosten ja laatumuutosten perusteella sekä alueen pohjaveden käytön mukaan.

Vaikutusten suuruusluokat ovat:
Erittäin suuri kielteinen vaikutus

Vaikutukset maa- ja kallioperään ovat pysyviä ja ne vaikuttavat haitallisesti geologisesti arvokkaaseen muodostumaan.
Vaikutukset pohjaveteen estävät sen hyödyntämisen talousvesikäytössä pohjavesialueella tai aiheuttavat pohjaveden määrästä tai laadusta riippuvaisten luontotyyppien tuhoutumista. Muutokset pohjavedessä ovat pysyviä.

Suuri kielteinen vaikutus

Vaikutukset maa- ja kallioperään ovat suuria, laajalla alueella, pitkäaikaisia tai pysyviä (sukupolvien välisiä).

Keskisuuri kielteinen
vaikutus

Vaikutukset maa- ja kallioperään ovat keskisuuria ja kohtalaisella alueella. Ne saattavat aiheuttaa pitkäkestoisiakin muutoksia, mutteivät uhkaa yleistä vakautta. Laajalle alueelle ulottuvat keskisuuret vaikutukset
luokitellaan suuriksi.

Vaikutukset pohjaveteen ovat pitkäkestoisia. Vaikutus on suuri ja pohjaveden käyttö estyy myös hankealueen ulkopuolella.

Vaikutukset pohjaveden laatuun ovat lyhytkestoisia (1–2 vuotta). Muutoksella on vaikutuksia pohjaveden
laatuun ja muutos on hitaasti palautuva.

Pieni kielteinen vaikutus

Vaikutukset ovat vähäisiä, pienellä alueella ja/tai lyhytaikaisia. Ne eivät johda laajoihin ja pitkäaikaisiin vaurioihin. Tilanne palautuu ennalleen, kun vaikutus lakkaa.
Vaikutukset pohjaveteen ovat lyhytaikaisia (kuukausia). Vaikutukset eivät muuta pohjaveden laatuluokituksia

Ei vaikutusta
Pieni myönteinen vaikutus

Vaikutukset maa- ja kallioperään ovat vähäisiä, pienellä alueella ja/tai lyhytaikaisia. Ne eivät johda laajaan
ja pitkäaikaiseen myönteiseen kehitykseen. Tilanne palautuu ennalleen kun vaikutus lakkaa.
Muutokset pohjavesiolosuhteissa parantavat hankealueen pohjaveden määrää tai laatua. Muutokset ovat
havaittavissa hankealueen välittömässä lähiympäristössä.

Keskisuuri myönteinen vaikutus

Vaikutukset maa- ja kallioperään ovat keskisuuria ja kohtalaisella alueella. Ne saattavat aiheuttaa pitkäkestoisiakin muutoksia, mutteivät tuota yleistä vakautta. Laajalle alueelle ulottuvat keskisuuret vaikutukset
luokitellaan suuriksi.
Muutokset pohjavesiolosuhteissa parantavat pohjaveden laatua ja/tai määrää ja ne ovat todennettavissa
hankealueen ulkopuolella. Muutokset parantavat pohjaveden määrästä ja/tai laadusta riippuvaisten luontotyyppien elinvoimaisuutta.

Suuri myönteinen vaikutus

Vaikutukset maa- ja kallioperään ovat suuria, laajalla alueella, pitkäaikaisia tai pysyviä (sukupolvien välisiä).

Erittäin suuri myönteinen vaikutus

Muutokset pohjaveden laadussa ja määrässä muuttavat sen hyödyntämiskelpoiseksi. Muutokset parantavat merkittävästi pohjavedestä riippuvaisten luontotyyppien elinvoimaisuutta

Muutokset pohjavesiolosuhteissa parantavat pohjaveden hyödyntämispotentiaalia vedenhankinnan kannalta. Hanke aiheuttaa pohjaveden laadun ja/tai määrän paranemista. Muutokset parantavat pohjaveden
määrästä ja/tai laadusta riippuvaisten luontotyyppien elinvoimaisuutta.
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9.4

Nykytila

9.4.1 Maa- ja kallioperä
Hankealue sijoittuu laajalle kallioalueelle, jolla kallioperä on
graniittia. Hankealueelle ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kallioalueita eikä Espoon arvokkaat geologiset
kohteet -julkaisussa (2006) sisällytettyjä kohteita.
Kallioalueet esiintyvät runsaina myös maaperäkartalla, maalajeista vallitsevana on moreeni. Lisäksi hankealueelle sijoittuvalla Slätmossenin suoalueella esiintyy saraturvetta ja suon
länsipuoliset Fagerängin peltoalueeseen rajautuvat alueet
ovat savea.

Högbergetin YVA
Maaperäkartta
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Kuva 9 -1. Maaperäkartta.
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Kulmakorven alueen suunnitteluun liittyen on laadittu useita selvityksiä alueen kallioperästä. Kulmakorven YVAselostuksessa (Espoon kaupunki 2009) esitetyt tulokset ovat
sovellettavissa ainakin osin myös Espoonkartanon hankealueen puolelle.
Geologian tutkimuskeskus on suorittanut Kulmakorven alueella lentogeofysikaalisia mittauksia. Selvitysten mukaan, alueen
kallioperä on melko rikkoontumatonta ja erittäin heikosti magneettista. Alueellisen ja paikallisen rikkonaisuuden pääsuuntia
17.9.2013 /DS

ovat pohjois-etelä-, luode-kaakkois- sekä lounais-koillis-suuntaukset. Alueen jyrkänteet ja pehmeiköt ovat asettuneet pohjois-etelä-suuntaisesti. Luode-kaakkois-suuntaus on tärkeä veden kulkeutumisen kannalta. Geologian tutkimuskeskus on lisäksi kesäkuussa 2008 laatinut raportin Espoon Kulmakorven
kalliokiviainesten ottoalueen kallioperäselvitykset. Raportin
mukaan hankealueen koillispuolella sijaitsevan Kulmakorven
alueen läpi kulkee kaksi merkittävämpää ruhjetta, joista merkittävin on iso NW-suuntainen ruhjepainanne, joka kulkee läpi
koko alueen. NW–suuntaiset rakenteet voivat edustaa kaik-

kein rikkonaisimpia rakenteita, ja ovat kaateiltaan mahdollisesti loivahkoja (eivät jatku suoraa alaspäin). Vyöhykkeitä pidetään myös kalliopohjaveden suhteen huomionarvoisimpina. Teknillinen korkeakoulu on heinäkuussa 2008 tehnyt
Kulmakorven alueella seismisiä taittumisluotauksia. Kaikilla
tutkimuslinjoilla löytyi veden liikkumisen mahdollistama ruhje. Ruhjeisuudella on merkitystä louhinta-alueiden suunnittelun sekä mahdollisten kalliopohjavesivaikutusten kanssa.
Högbergetin hankealueen pohjavesivaikutuksia on tarkasteltu kappaleessa 9.

Kuva 9 -2. Kulmakorven alueen suunnittelun yhteydessä on selvitetty kallioperän ruhjeisuutta. Ruhje-vyöhyke ulottuu
Espoonkartanon selvitysalueelle. Punaisella rajattu on Kulmakorven alue. Högbergetin hankealue on lisätty kuvaan keltaisella. Lähde: Kulmakorven YVA-selostus (Espoon kaupunki 2009).
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9.4.2 Pohjavesi
Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on Järvikylän (0104951) I luokan pohjavesialue, joka
sijoittuu hankealueen eteläpuolelle. Etäisyyttä hankealueelta Järvikylän pohjavesialueelle on noin 800 metriä. Etäisyyttä
muille luokitelluille pohjavesialueille on yli 2 km.
Ämmässuon-Kulmakorven vesien yhteistarkkailussa on
seurattu alueen pohjavesien pinnankorkeutta (Kuva 9-4).
Kalliopohjaveden päävirtaussuunta on alueella pohjoisesta
etelään. Virtausta ohjaavat alueella sijaitsevat kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeet, joissa kalliopohjaveden virtausedellytykset ovat paremmat.

Högbergetin YVA
Pohjavesialueet

Alueen pohjaveden laatua on seurattu ÄmmässuonKulmakorven vesien yhteistarkkailussa (Kuva 9 4). Hankealueen
läheisyydessä sijaitsevat yhteistarkkailun pohjaveden havaintopisteet: SK4B, 31, 260/13, 257/07, 258/07, 44 ja 259/07.
Lähellä HSY:n hyötykäyttö- ja kompostointialuetta olevassa
havaintoputkessa 260/13 on todettu mm. lievästi kohonneita sähkönjohtavuuden, raudan, typen, bariumin ja sinkin pitoisuuksia. Hankealueen luoteispuolella olevassa havaintopisteessä 31 on todettu fenolisia yhdisteitä pieninä pitoisuuksina. Muita kuormitusmerkkejä ei ole ollut havaittavissa. Osassa
muista havaintopisteistä on todettu lieviä muutoksia metallien pitoisuuksissa ja lievästi koholla olevia typpipitoisuuksia.
Havaintopisteissä ei ole kuitenkaan todettu merkkejä varsinaisista kuormitusvaikutuksista.
20.9.2013 /DS
Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
Hankealue
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Kuva 9- 3. Luokitellut pohjavesialueet hankealueen läheisyydessä.
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usaikana kallioon tapahtuva vuoto oli suurimmillaan vain 5 litraa (paine 3 bar, avoimen kairanreiän pituus 8 m). Tämä vastaa karkeasti vedenjohtavuuden (K) arvoa noin 3 × 10-8m/s.
Kyseinen vuoto todettiin pisteessä RFKPV03 kallion pintaosissa
ylimmän kahdeksan metrin matkalla. Kallio oli kyseisessä pisteessä noin 4,3 metrin syvyydellä maanpinnasta. Rikkonaisessa
kallioperässä vastaavat kallioon tapahtuvat vuodot ovat yleensä useiden satojen litrojen luokkaa.
Hankealueella sijaitsee muutamia kallioperän heikkousvyöhykkeitä. Kallioperän vedenjohtavuuksissa voi olla paikallista
vaihtelua myös heikkousvyöhykkeiden sisällä. Tehtyjen tutkimusten perusteella hankealueen heikkousvyöhykkeiden vedenjohtokyky on kuitenkin alhainen.
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Hankealueen kallioperän vedenjohtavuuksia mitattiin syksyllä 2014. Alueelle asennettiin syksyllä 2014 kolme uutta kalliopohjaveden havaintoputkea, joiden kohdalla suoritettiin vesimenekkimittaukset (RFKPV01, RFKPV02 ja RFKPV03). Lisäksi
hankealueen reunalla on mitattu kallioperän vedenjohtavuuksia vuonna 2008 (tutkimuspiste 103). Tutkimuspisteiden sijainnit on esitetty kuvassa (Kuva 9-4). Esimerkki pohjavesikortista
on kuvassa (Kuva 9-5).
Havaintoputket asennettiin alueella olevien kallioperän
heikkousvyöhykkeiden kohdalle, jotta voitaisiin arvioida alueen kallioperän vedenjohtavuuksia. Vesimenekkikokeiden perusteella kallioperä oli mittauskohdilla hyvin tiivistä sekä vuoden 2014 että 2008 mittauksissa. Kymmenen minuutin mitta-
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Kuva 9-4. Kalliopohjaveden pinnankorkeuden samanarvokäyrät. Kalliopohjaveden virtaus suuntautuu korkeammalta samanarvokäyrältä kohti alempia samanarvokäyriä. Kuvassa on esitetty ne kalliopohjaveden havaintopisteet, joita on käytetty
samanarvokäyrien laskennassa. Lisäksi kuvassa on esitetty vuonna 2014 sekä vuonna 2008 toteutettujen vesimenekkikokeiden sijainnit. Lähde: Ämmässuo-Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailu 2013.
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Kuva 9-5. Esimerkkinä pohjavesiputkikortti
näytepisteestä RFKPV01.

+32,28 (suod. ap)
Maalajihavainnot ja muut huomiot:

Hankealueen ympäristössä olevat lähimmät yksityiskaivot
sijaitsevat sen eteläpuolella Fagerängin alueella Halujärventien
pohjoispäädyssä, sekä Halujärven länsi-/lounaispuolella.
Etäisyydet lähimpiin yksityiskaivoihin ovat suunnitellulta ottoalueelta noin 380-400 m. Alueilla sijaitsee sekä pora- että rengaskaivoja. Lähimpien kaivojen sijainnit on esitetty kuvassa
(Kuva 9-6).
Hankkeen yhteydessä tehtiin täydentävä kaivokartoitus
hankealueen eteläpuolelle. Kartoitetut kaivot on esitetty kuvassa (Kuva 9-7). Kartoituksen yhteydessä otettiin vesinäytteet
veden laadun selvittämiseksi yhteensä neljästä kaivosta, joista
kolme oli porakaivoja ja yksi rengaskaivo.
Vesinäytteistä tutkittiin talousveden yleisiä laatuparametreja. Yksi porakaivonäyte täytti talousveden laatuvaatimukset- ja
suositukset tutkittujen parametrien osalta. Yhdessä porakaivonäytteessä todettiin poikkeama radonin osalta ja yhdessä enterokokkibakteerien ja värin osalta. Rengaskaivosta otettu vesinäyte täytti talousveden laatuvaatimukset, lukuun ottamatta
pH-arvoa.
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Kuva 9-6. Hankealueen läheisyydessä olevat yksityiskaivot.
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Kuva 9-7. Kaivokartoituksessa tutkitut kaivot.

9.5

Vaikutukset

Hankealueen kallioperä on mittausten perusteella tiivistä.
Hankealueella sijaitsee muutamia heikkousvyöhykkeitä, joiden
kautta pohjavesivaikutukset voivat ulottua hankealueen ulkopuolelle. Mahdolliset vaikutukset näkyvät pääosin pohjaveden
pinnankorkeuden alenemisena.

9.5.1 Vaikutukset pohjaveden pinnankorkeuksiin
Hankealueen kohdalla pohjaveden pinnankorkeus laskee louhinnan aikana louhoksen pohjan tasolle. Tämän seurauksen louhinta-alueen ympäristön pohjaveden pinnankorkeus voi laskea pohjaveden kulkeutuessa kohti louhittua aluetta. Pinnankorkeuden lasku on suurimmillaan heti
louhinta-alueen reunalla. Maanvastaanottotoiminnan aikana pohjaveden pinnankorkeus puolestaan nousee.
Maanvastaanottotoiminnan aikana pohjaveden pinnankorkeus nousee lopulta myös nykyistä maanpinnantasoa ylemmälle tasolle. Maanvastaanottotoiminnan aikana pohjavesivaikutusalue pienenee ja toiminta voi osin myös nostaa ympäristön
pohjaveden pinnankorkeuksia.
Alueet joilla todennäköisimmin tapahtuu muutoksia pohjaveden pinnankorkeuksissa on esitettykuvissa kuvissa (Kuva 9-8
ja Kuva 9-9). Vaikutukset suuntautuvat olemassa olevien heikkousvyöhykkeiden suuntaisesti ja alenemien suuruudet ovat

luokkaa 0-15 m nykyisestä pohjaveden pinnankorkeudesta.
Pohjaveden pinnanalenemat ovat suurimmillaan heti louhittavan alueen vieressä, josta alenemat pienenevät siirryttäessä
kauemmaksi.
Hankealueen lounaispuolelle sijaitsevan Halujärventien varrella on rakennuksia, jotka sijaitsevat maaperäkartan perusteella savipeitteisellä alueella. Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 louhinnan
pohjavesivaikutus suuntautuu kyseisten rakennusten suuntaan (Kuva 9-8).
Louhinta-alueella A olevat maapeitteet ovat maaperäkartan perusteella hiekkamoreenia, joka jatkuu todennäköisesti
myös rakennusten suunnassa olevan laakson savimaakerrosten alapuolella. Maakerrosten paksuus on tällä suunnalla hankealueen reunalla noin 4 metriä (pohjaveden havaintoputken
RFKPV-03 kohdalla). Vettä johtavan hiekkamoreenin paksuus
voi tämän perusteella olla alueella joidenkin metrien luokkaa.
Maanpinta on havaintoputken RFKPV-03 kohdalla tasolla
noin +37,7. Ottoalueen A eteläreunalla maanpinta on likimain
tasolla +43…+44. Mikäli maakerrosten paksuus on ottoalueen
reunalla likimain samaa luokkaa havaintoputken RFKPV-03
kanssa, on kallionpinta tällä kohdin tasolla noin +39…+40.
Maakerrosten poisto kyseisellä alueella aiheuttaa sen, että
maakerroksissa oleva pohjavesi purkautuu tällä alueella kohti louhinta-aluetta. Purkautumistaso tulee olemaan sama kuin
kallionpinnantaso louhinta-alueen eteläreunalla. Osa maakerroksissa olevasta pohjavedestä voi purkautua louhittavalle alueelle kallioperän rakoilun kautta. Kallio on kuitenkin ollut alueella tehdyissä vesimenekkikokeissa tiivistä ja näin ollen maakerroksissa olevan pohjaveden pinta ei tule laskemaan merkittävästi louhinta-alueen reunan kallionpinnan tasoa alemmalle
tasolle.
Mahdolliset muutokset pohjaveden pinnankorkeuksissa
voivat aiheuttaa painumia rakenteissa rakennusten perustamistavasta riippuen. Pohjaveden pinnankorkeuksien muutosten ei kuitenkaan arvioida ulottuvan lähimpiin rakennuksiin tai
yksityiskaivoihin asti.

9.5.2 Vaikutukset pohjaveden muodostumiseen
Hankealueella ei muodostu nykytilanteessa merkittäviä määriä
pohjavettä. Alueen maaperä on pääosin moreenia ja kalliota.
Moreenipeitteisillä alueilla nykytilanteessa muodostuvan pohjaveden määrä on noin 15-25 % sadannasta ja kalliopeitteisillä
alueilla luokkaa <5-10 % sadannasta. Sadannan imeytyminen
kallioperään voi suurimmillaan olla luokkaa noin 10 % niillä alueilla, joilla kallioperän pintarakoilu on runsasta.
Pohjaveden muodostumismäärä tulee louhinta-alueilla vähentymään nykytasosta. Hankealueiden läheisyydessä ei ole
sellaisia luontotyyppejä, jotka olivat riippuvaisia hankealueelle
muodostuvan pohjaveden määrästä. Pohjaveden määrässä tapahtuvilla muutoksilla ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia
ympäristön luonnonarvoihin.
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9.5.3 Vaikutukset pohjaveden laatuun
Pohjavedenpinnan alapuolella tapahtuva louhinta ei merkittävästi muuta pohjaveden laatua. Louhinnan aiheuttama tärinä
voi lisätä paikallisesti pohjaveden sameutta ja kiintoaineksen
määrää. Niillä alueilla, joilla pohjaveden pinta on louhintatasoa
alempana ja kallioperään imeytyy pohjavettä, voi pohjaveteen
aiheutua samentumista ja pohjaveteen voi kulkeutua räjähdysaineiden jäämiä typenyhdisteinä. Alueen läheisyydessä ei ole
sellaisia luontotyyppejä, jotka ovat riippuvaisia hankealueelle
muodostuvan pohjaveden laadusta.

9.5.4 Vaikutukset kaivoihin
Hankealueen lounaispuolella sijaitsee yksityiskaivoja 400 metrin etäisyydellä louhittavasta alueesta. Toinen kaivoista on porakaivo ja toinen rengaskaivo. Porakaivo on tällä hetkellä kahden talouden käytössä ja rengaskaivoa ei käytetä. Kaivot sijaitsevat heikkousvyöhykkeellä, joka ulottuu myös suunnitellulle
louhinta-alueelle A (VE1 ja VE2).
Rengaskaivon pohjaveden muodostumisalue on noin 80
hehtaaria. Hankealueen louhinta-alueet (VE1 ja VE2) kattavat
rengaskaivon muodostumisalueen pinta-alasta noin 30 % (23
hehtaaria).
Ottotoiminta on suunniteltu pääosin kallioalueille, joilla pohjaveden muodostuminen on vähäistä. Tällöin vaikutus rengaskaivon valuma-alueella muodostuvan pohjaveden
määrään on myös vähäinen. Louhinta-alueen A keskiosissa on
kuitenkin moreenialue, jolla pohjaveden muodostuminen on
suurempaa kuin ympäröivillä kallioalueilla.
Louhinnan toteutuessa vaihtoehtojen VE1 ja VE2 mukaisesti vähentävät ne kyseisen rengas-kaivon antoisuutta arviolta
5-25 %. Ottotoiminta voi vaikuttaa myös kyseisen alueen porakaivon antoisuuteen. Vaikutus tulee olemaan rengaskaivoon
kohdistuvia vaikutuksia huomattavasti pienempi.
Hankealueen muut lähimmät yksityiskaivot sijaitsevat hankealueen eteläpuolelle Halujärven ympäristössä. Hankealueelta
ei ole suoraa merkittävää pohjaveden virtausyhteyttä yksityiskaivojen alueelle, sillä hankealueelta ei suuntaudu merkittäviä kallioperän heikkousvyöhykkeitä suoraan Halujärven suuntaan. Hankkeella ei arvioida olevan suoria pohjavesivaikutuksia Halujärven ympäristön yksityiskaivojen veden määrään tai
laatuun.
Alueen ympäristössä on sekä, pora-, että rengaskaivoja. 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.

9.5.5 Vaikutukset Halujärveen
Hankealueen eteläpuolella on Halujärvi, joka sijoittuu lähimmillään noin 200 metrin etäisyydelle louhittavasta alueesta.
Halujärven pinnankorkeus on tasolla noin +44 ja suunniteltu
louhinta ulottuisi tasolle +15.

98

Halujärvi sijaitsee kallioselänteiden rajaamalla alueella.
Kallioselänteiden väliset maakannakset koostuvat pääosin
hiekkamoreenista ja lähempänä Halujärveä myös saraturpeesta. Lisäksi alueella on pienialainen savipeitteinen alue.
Kallioselänteiden rajaamalla alueella muodostuvan pintavalunnan lisäksi Halujärveen kulkeutuu vettä myös pohjavetenä
ympäristön hiekkamoreenivaltaisilta alueilta. Halujärven ympäristön hiekkamoreenivaltaisten alueiden pinta-ala on noin
13 hehtaaria.
Suunniteltu louhinta ei ulotu Halujärveä ympäröiville hiekkamoreenialueille, eikä siten suoraan pienennä Halujärveen
kulkeutuvan pohjaveden muodostumisaluetta. Suunnitelluilta
louhinta-alueilta ei suuntaudu merkittäviä kallioperän heikkousvyöhykkeitä Halujärven suuntaan. Louhinta-alueen B länsipuolella kulkee kuitenkin pienempi paikallinen heikkousvyöhyke, joka ulottuu myös Halujärven alueelle. Kyseisessä heikkousvyöhykkeessä tehdyssä kallioperän vedenjohtavuuskokeessa (vesimenekkikoe, tutkimuspiste RFKPV01) kallioperä oli
tiivistä. Tehty tutkimus ulotettiin suunnitellulle louhintasyvyydelle (taso +15). Tämän perusteella ei ole odotettavissa, että
Halujärven alueelta kulkeutuisi vesiä kallioperässä merkittävästi kohti louhinta-alueita ja louhinnalla olisi merkittävää vaikutusta Halujärven vedenpinnantasoon.
Kallioperän vedenjohto-ominaisuuksien (virtausten kanavoituminen rakojen kautta) ja Halujärven korkeusaseman
vuoksi on suositeltavaa, että louhinnan aikana tarkkaillaan
mahdollisia kalliovesivuotoja louhinta-alueella ja samanaikaisesti seurataan Halujärven vesipinnankorkeutta. Lisäksi on
suositeltavaa asentaa pohjaveden tarkkailuputkia Halujärven
ja hankealueen välialueelle.

9.5.6 Pohjaveden yhteistarkkailu
Hankealueen pohjoispuolella sijaitsee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus ja Kalliosuon puhtaiden maiden läjitysalue.
Suunniteltu louhinta tulee vaikuttamaan pohjavesien virtaussuuntiin myös hankealueen pohjoispuolella siten, että louhinta-alueen läheisyydessä pohjaveden virtaus kääntyy kohti louhittavaa aluetta. Hankealuetta lähimmät ÄmmässuonKulmakorven alueen vesien yhteistarkkailun havaintopisteet
sen pohjoispuolella ovat pisteet: 31 ja 260/13. Kyseisissä havaintopisteissä on näkyvissä lieviä merkkejä kuormituksesta.
Havaintopisteiden alueen pohjavettä voi kulkeutua kallioperässä louhokseen. Tämä tulee osaltaan vaikuttamaan louhokseen kertyvien vesien laatuun. Kulkeutumisen määrä verrattuna alueella muodostuviin muihin louhosvesiin (pääosin pintavalunta) on kuitenkin vähäinen ja pitoisuudet laimenevat voimakkaasti louhoksessa.
Hanke tulee toteutuessaan vaikuttamaan ÄmmässuonKulmakorven alueen vesien yhteistarkkailualueen pohjavesiolosuhteisiin tarkkailualueen eteläosassa. Siksi suositellaan,
että hanke otetaan huomioon yhteistarkkailun työohjelmassa
pohjavesivaikutusten osalta.
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Kuva 9 -8. Pohjavesivaikutukset hankevaihtoehdoissa VE1 ja VE2.
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9.5.7 Maanvastaanottotoiminnan vaikutukset
Louhinnan jälkeen hankealuetta tullaan käyttämään maanvastaanottoalueena. Alueelle vastaanotetaan vain puhtaita maaaineksia. Kyseisistä maa-aineksista ei kulkeudu haitta-aineita
ympäröivään pohjaveteen. Maanvastaanottotoiminta voi kuitenkin lisätä paikallisesti esim. pohjaveden sameutta, kiintoaineksen määrää ja aiheuttaa muutoksia pohjaveteen liuenneiden aineiden pitoisuuksissa. Vaikutukset tulevat ulottumaan
vain hankealueen lähiympäristöön ja niitä ei ole havaittavissa
lähimpien yksityiskaivojen alueella.

9.6

Vaikutusten merkittävyys

Maa- ja kallioperävaikutusten osalta hankealueen herkkyys on
vähäinen. Kiviainestenotto vaikuttaa paikallisesti erittäin paljon
maa- ja kallioperään sillä alueen maa- ja kallioperä poistetaan
pysyvästi. Tämän osalta hanke aiheuttaa keskisuuria muutoksia
maa- ja kallioperässä. Otettaessa huomioon alueen herkkyys
on maa- ja kallioperävaikutusten merkittävyys vähäinen.
Pohjavesivaikutusten osalta hankealueen herkkyys on kohtalainen. Hankealueen läheisyydessä sijaitsee yksityiskaivoja. Pohjavesien osalta hankkeen vaikutukset kohdistuvat hankealueelle ja sen välittömään läheisyyteen. Hankealueen läheisyyteen ei kohdistu laaja-alaisia vaikutuksia. Yksityiskaivojen
osalta mahdolliset vaikutukset kohdistuvat muutoksiin kaivojen antoisuudessa Fagerängin alueella. Pohjavesivaikutusten
suuruus arvioidaan kohtalaiseksi.
Suurimmat negatiiviset pohjavesivaikutukset syntyvät vaihtoehdoissa VE1 ja VE2. Vaihtoehdossa VE3 vaikutusten suuruus on pienempi erityisesti hankealueen länsi-/luoteisosassa Fagerängin alueen pohjoispuolella. Otettaessa huomioon
pohjavesiin kohdistuvat kokonaisvaikutukset ja alueen herkkyys arvioidaan pohjavesivaikutusten merkittävyys kohtalaiseksi.
Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, eikä siitä aiheudu
vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen.

9.7

Vaikutusten lieventäminen

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. Mikäli louhinta vaikuttaa haitallisesti ympä-
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ristön pohjaveden pinnankorkeuksiin, voidaan louhintasuunnitelmia tarvittaessa muuttaa tältä osin.
Maanvastaanottotoiminta toteutetaan siten, että alueelle
rakennetaan vesienhallintajärjestelmä, jonka avulla kerätään
läjitysalueella muodostuvia vesiä ja hallitaan vastaanottoalueen sisäisen veden pinnankorkeutta. Tällöin maanvastaanottoalueelta ei kulkeudu merkittäviä määriä pohjavettä ympäröiville alueille.
Louhinta-alueen B kohdalla suosittelemme jatkossa kallioperän vedenjohtavuuksien ja virtausolosuhteiden tarkempaa
selvittämistä Halujärven suuntaan.

9.8

Epävarmuudet ja seurantatarve

Kallioperässä pohjaveden kulkeutuminen on voimakkaasti kanavoitunutta. Tästä johtuen kallioperän pohjaveden pinnankorkeus ja virtaussuunnat voivat vaihdella merkittävästi pienellä alueella. Pohjaveden virtausmahdollisuudet ovat keskimäärin parempia kallioperän heikkousvyöhykkeissä verrattuna
ehjiin kalliolohkoihin. Tästä johtuen myös pohjavesivaikutusten kannalta oleellisia alueita ovat voimakkaammin rakoilleet
heikkousvyöhykkeet. Alueen heikkousvyöhykkeet on kartoitettu ja niissä on tehty mittauksia vedenjohtavuuksien selvittämiseksi. Tästä huolimatta mittaustuloksia on pidettävä suuntaa-antavina, sillä ne kuvastavat mittauspisteen ominaisuuksia.
Pohjavesivaikutusten arvioinnissa on otettu huomioon lähtötietoihin liittyvä epävarmuus ja muista vastaavista kohteista
saadut kokemukset.
Pohjavesivaikutusten kannalta on suositeltavaa seurata
louhinta-alueen ympäristön pohjaveden pinnankorkeuksia ja
Halujärven pinnankorkeutta. Seurannan painopisteenä on louhinta-alueen eteläreuna, sillä tällä suunnalla ovat herkimmin
häiriintyvät kohteet. Lisäksi suosittelemme seuraamaan pohjaveden laatua räjähdysainejäämien ja pohjaveden yleistä laatua
kuvaavien muuttujien osalta. Tarkkailun osalta suosittelemme,
että hanke liitetään osaksi Ämmässuo-Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailua.
Pohjavesivaikutusten osalta suositellaan seuraamaan myös
Halujärventien pohjoisosassa olevien rakennusten alueella
pohjaveden pinnankorkeuksia ja mahdollisia painumia.

10. VAIKUTUKSET PINTAVESIIN

Kooste pintavesivaikutusten arvioinnista
Vaikutusten alkuperä ja arvioinnin tarkoitus

Tarkasteltavista toiminnoista ei aiheudu suoria päästöjä vesistöihin vaan kuormitusta aiheuttaa alueilta tuleva hulevesikuormitus (pääasiassa kiintoaine ja typen yhdisteet). Maankäytön muutosten
myötä myös pintavesien virtausolosuhteet muuttuvat.
Arvioinnin tarkoituksena oli osoittaa eri suunnitteluvaihtoehtojen aiheuttaman virtaamaolosuhteiden muutoksen ja vesistökuormituksen merkityksen vaikutus purkuvesistöihin.

Tehtävät

Arvioinnissa tarkasteltiin muutoksia valuma-alueisiin sekä virtausolosuhteisiin ja vedenlaatuun.

Arvioinnin päätulokset

Ämmässuonpuroon kohdistuvat virtaamamuutokset jäävät kaikissa vaihtoehdoissa vähäisiksi. Halujärveen kohdistuvat virtaamamuutokset tulevat myös olemaan vähäisiä eikä Halujärveen kohdistu
kuormitusta, joka vaikuttaisi vedenlaatuun. Louhinnasta aiheutuva typpikuormitus nostaa Ämmässuonpuron typpipitoisuutta.
Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 vaikutukset vedenlaatuun arvioidaan suuriksi ja vaihtoehdon VE3 keskisuuriksi. Kokonaisuutena vaikutukset ovat keskisuuria – vähäisiä, koska Ämmässuonpuro on fosforirajoitteinen. Loojärveen ja alemmas vesistöreitille kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.
Louhinta-alueelta tuleva kiintoaines saattaa nostaa veden sameutta hankealueen välittömässä läheisyydessä.

Haitallisten vaikutusten lieventäminen

Vaikutusalueen pintavesivaikutuksia voidaan tehokkaimmin lieventää hallitulla hulevesien käsittelyllä, jolla vähennetään virtaamahuippuja sekä vesistökuormitusta. Typpikuormitusta voidaan vähentää räjähdysaineiden laadun oikealla valinnalla ja huolellisella käytöllä.

10.1 Vaikutusten muodostuminen
Pintavesiin kohdistuvia vaikutuksia syntyy kiviaineksen louhinnasta sekä ylijäämämaiden vastaanotosta, jonka tuloksena alueelle muodostuu täyttömäki. Vesistöihin kohdistuvat vaikutukset muodostuvat muutoksista virtaamissa sekä hulevesikuormituksesta. Pääasiallisin hulevesikuormitus muodostuu kiintoaines- ja typpiyhdisteiden päästöistä. Alueella käsitellään ainoastaan puhtaita maita, joten muiden haitta-aineiden merkittävät päästöt ovat epätodennäköisiä. Maankäytön muuttuessa
hulevesien määrä kasvaa, mikä voi ylivirtaamakausina aiheuttaa purkuvesistön tulvimista ja eroosiota ellei virtaamahuippuja tasata hulevesien hallinnalla.

10.2 Louhinta
Kiviaineksen louhinta muuttaa pintavesien hydrologisia olosuhteita. Pintavesivalunta kasvaa ja nopeutuu pintamaiden
poiston myötä, koska vesien luontainen imeytyminen maaperään vähenee. Lisäksi louhinta muuttaa maan kaltevuussuhteita, jolloin pintavesien virtaussuunta voi muuttua. Toisaalta
räjäytystoiminta saattaa aiheuttaa kallioperän rakoilua, jolloin
osa pintavesistä suotautuu ruhjeisiin, vähentäen pintavaluntaa.
Hankealueen luontaista hydrologiaa muutetaan johtamalla kaikki toiminta-alueella muodostuvat hulevedet selkeytysaltaan ja biosuodatuksen jälkeen edelleen lounaassa sijaitsevaan

Ämmässuonpuroon, joka laskee Loojärveen. Muutoksen seurauksena Ämmässuonpuron virtaama kasvaa jonkin verran ja
toisaalta Halujärveen ja Peringinojaan kohdistuva pintavalunta
hieman pienenee.
Louhinnassa hulevesiin kertyy kiintoainetta sekä räjähdysaineista peräisin olevaa liukoista typpeä. Kiintoaineen leviäminen voi aiheuttaa vastaanottavassa vesistössä samennusta. Räjähdysaineet sisältävät ympäristöä rehevöittävää
ammoniumnitraattia (yli 70 %) sekä voiteluöljyä (alle 10 %).
Ammoniumnitraattia ei ole luokiteltu ympäristölle haitalliseksi, mutta vesiliukoisena se kulkeutuu ympäröiviin vesistöihin. Voiteluöljy ei puolestaan ole kovin kulkeutuvaa.
Ammoniumnitraatti sisältää kahta typpiyhdistettä: ammoniumia ja nitraattia. Ammoniumtyppi on suurina pitoisuuksina
haitallista vesiympäristössä, mutta hapellisissa olosuhteissa
sitä esiintyy yleensä vähän. Nitraattia sitoutuu tuotantokaudella (kesällä) vesikasveihin tai levät ottavat sitä käyttöönsä ja
osa nitraatista poistuu denitrifikaatiossa ilmakehään. Kasvava
liukoisen typen kuormitus voi vesistöön kulkeutuessaan aiheuttaa rehevöitymistä, mikäli vesistö on typpirajoitteinen.
Kasviplanktonin ja vesikasvillisuuden tuotanto on kasvukaudella ravinnerajoitteista. Tämä tarkoittaa, että joko liukoiset typpiyhdisteet tai liukoinen fosfori rajoittavat kasvua. Sisävedet ovat
tyypillisesti fosforirajoitteisia, jolloin typpikuormitus ei suoraan
vaikuta tuotannon lisääntymiseen (Pietiläinen ja Räike 1999).
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10.1.2

Ylijäämälouheen käsittely

10.2.1

Virtaamamuutosten arviointi

Hankkeessa varaudutaan vastaanottamaan puhtaita ylijäämälouheita pääkaupunkiseudulta. Vastaanotettu louhe murskataan samaan tapaan kuin louhinnasta saatava kiviaines.
Murskaus-toiminnasta saattaa syntyä vähäisiä määriä kiintoainetta sisältäviä hulevesiä.

Arvioinnissa tarkastellaan muutoksia alueen valuma-alueessa
ja virtausoloissa. Lähivaluma-alue on määritetty karttapohjaisesti ja perustuu korkeuseroihin ja pintavesien virtaussuuntiin.

10.1.3

Keskeisiksi hulevesikuormituslähteiksi tunnistettiin louhintasekä kierrätyskiviaineksen ja ylijäämämaiden käsittely. Näiden
osalta arvioitiin hulevesikuormitusta, jonka arviointimenetelmät on esitetty alla. Lisäksi arvioitiin vaihtoehtojen toteutuessa
toiminta-alueilta tulevaa hulevesikuormitusta eri maankäyttömuotoihin perustuvien ominaiskuormituslukujen perusteella.

Ylijäämämaiden vastaanotto

Louhinnan jälkeen louhokset täytetään alueille vastaanotettavilla puhtailla rakennustoiminnassa syntyvillä ylijäämämailla. Täyttömaista muodostuu lopulta korkeustasoltaan noin
+70…+100 m mpy oleva täyttömäki. Puhtaat ylijäämämaat eivät sisällä haitta-aineita, mutta maantäyttöalueilta voi kulkeutua
hulevesien mukana kiintoainesta ja ravinteita. Pintavesivalunta
palautuu vastaamaan nykytilannetta maanpeitteen ja kasvillisuuden myötä, koska vesien luontainen imeytyminen maaperään kasvaa louhinta-alueeseen verrattuna. Muodostuva täyttömäki muuttaa maan kaltevuussuhteita, jolloin pintavesien
virtaussuunta voi muuttua. Maanvastaanottoalueella muodostuvat pintavedet johdetaan laskeutusaltaan ja biosuodatuksen
kautta Ämmässuonpuroon.

10.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Vesistövaikutusten arvioinnin keskeisenä tavoitteena on arvioida pintavesien hydrologisten olosuhteiden muutoksia
ja hankealueelta hulevesien mukana kulkeutuvaa vesistökuormitusta, joka kohdistuu hankealueen läheisiin pintavesiin. Hydrologisilla olosuhteilla tarkoitetaan muutoksia, jotka
vaikuttavat alueen valumavesien virtaussuuntiin ja valuman
määrään. Hulevesillä tarkoitetaan alueelle tulevia sadevesiä ja
kaivannoista poistettavia vesiä, joiden laatu muuttuu toiminnan vaikutuksesta. Louhinnan yhteydessä tehtävistä räjäytyksistä aiheutuu ympäristöön typpikuormitusta ja siksi louhosalueella syntyvät hulevedet voivat olla hyvinkin typpipitoisia.
Louhinnan yhteydessä hankealueen suoto- ja valumavesien
mukana kulkeutuu alueelta kiintoainetta, joka voi samentaa läheisiä pintavesiä.
Arviointityössä hyödynnetään Ämmässuon-Kulmakorven
yhteistarkkailun vedenlaatutuloksia sekä ympäristöhallinnon
Hertta-tietokannan vedenlaatutuloksia.

10.2.2

Hulevesikuormituksen arviointi

10.2.3 Louhinnan aiheuttaman typpikuormituksen
arviointi
Högbergetin kiviaineksen ottoalueella tullaan pääasiallisesti
käyttämään ns. emulsioräjähdysaineita, jotka sisältävät noin 7090 % ammoniumnitraattia ja 1-7 % voiteluöljyä. Yleensä noin
20-30 % emulsioräjähteen painosta on typpeä. Räjähteistä veteen liukenevan typen määrä riippuu monesta tekijästä, kuten
käytetystä räjähdetyypistä, räjähteen käsittelystä, läsnä olevan
veden määrästä, siitä paljonko räjähdysainetta ehtii liukenemaan ennen räjäytystä sekä siitä paljonko räjähdysainetta jää
räjähtämättä. Liukoisen typen määrä kokonaistyppimäärään
verrattuna vaihtelee välillä 0,2-28 % (Forsyth ym. 1995), mutta
yleisesti käytetään suuruusluokkaa 10 % (GTK, 2013).

10.2.4 Maanvastaanoton ja muiden toimintojen
aiheuttaman hulevesikuormituksen arviointi
Louhinnan jälkeen louhokset täytetään puhtailla ylijäämämailla, joista lopulta muodostuu täyttömäki. Maankäytön muutoksen ja toiminnan aikaisen kuormitusvaikutuksen arviointia varten kirjallisuudesta poimittiin eri maankäyttömuotojen ominaiskuormituslukuja (Taulukko 10-1), joiden perusteella kuormitusta voidaan arvioida laskennallisesti. Kuormitusta arvioitiin
pahimman mahdollisen tilanteen mukaan, jossa kaikki alueet
olisivat paljasta louhosta.
Laskennallisesti arvioitujen kuormitusten suuruus suhteutettiin asukasvastinelukuihin (AVL), joiden laskennassa käytettiin ns. hajavesiasetuksessa (542/2003) esitettyjä ominaiskuormituslukuja (fosfori = 2,2 g P/hlö/d ja typpi = 14 g N/hlö/d).

Taulukko 10-1. Arvioinnissa käytetyt ominaiskuormitusluvut (Vuorenmaa ym. 2002,
Kotola ja Nurminen 2003)
kiintoaine

P

N

(kg/ha/a)

(kg/ha/a)

(kg/ha/a)

Louhinta- ja kierrätysalue1

605

0,57

5,7

Kasvillisuusalue2

10

0,15

3,5

1 Kotola ja Nurminen 2003							
2 Vuorenmaa ym. 2002
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10.2.5

Purkuvesistön pitoisuuslisäyksen arviointi

Kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vaikutusta purkuvesistössä arvioitiin laskemalla laskennallinen pitoisuuslisäys Ämmässuonpurossa. Pitoisuuslisäys laskettiin suhteessa Ämmässuonpuron mitattuun virtaamaan keskivirtaamalla, alivirtaamalla ja ylivirtaamalla (virtaamat on esitetty kohdassa 10.4.2). Pitoisuuslisäys laskettiin avovesikaudelle, huhtikuu-marraskuu, jolloin purossa voidaan olettaa olevan virtausta. Tällöin johtamispäiviä tulee noin 240 vuodessa. Saatuja
pitoisuuksia verrattiin Ämmässuonpuron taustapitoisuuksiin.
Loojärven pitoisuuslisäys laskettiin samojen periaatteiden mukaan.
Arvioinnissa esitetään hulevesien käsittelyyn tuleva kuormitus (kg/a) (Taulukko 10-7, Taulukko 10-8 ja Taulukko 10-9).
Keskimäärin noin 20—95 % kiintoaineesta ja fosforista pidättyy selkeytysaltaaseen. Biosuodatus huomioiden kokonaistehon arvioidaan olevan kiintoaineelle ja kokonaisfosforille 75 %. Liukoisen typen pidättyminen ei ole yhtä tehokasta, mutta biosuodatuksella saadaan vuositasolla pidätettyä
varovaisesti arvioiden noin 25 % liukoisesta typestä ennen
Ämmässuonpuroa. Todennäköisesti osa kiintoainekuormasta ja liukoisesta typestä pidättyy Ämmässuonpuroon ennen

Loojärveä. Varovaisuusperiaatetta noudattaen oletettiin kuitenkin, ettei purossa tapahdu pidättymistä. Loojärven viipymä
on noin kuukausi (Kukkonen 2001). Tässä ajassa osa kiintoaineesta sedimentoituu järveen. Myös liukoinen typpi pidättyy
osittain biologisten prosessien kautta. Kukkosen (2001) mukaan järvi toimii ravinteiden ja muiden aineiden pidättäjänä.
Karkeasti arvioiden noin 70—90 % kuormituksesta pidättyy
järveen, mikäli kyseessä ei ole selkeästi lyhytviipymäinen läpivirtausjärvi (Mäkinen ja Kauppila 2013). Loojärven viipymä on
melko lyhyt, joten pidättyminen jää vähäisemmäksi.

10.3 Vaikutuskohteen herkkyys ja
vaikutuksen suuruuden kriteerit
Vaikutuskohteen herkkyys tarkoittaa vesistön kykyä sietää ihmistoiminnan aiheuttamia muutoksia. Muutosherkkyyteen
vaikuttavat mm. vesistön nykyinen tila, fysikaalis-kemialliset
ominaisuudet ja sekoittumisolosuhteet. Alueen luonnonarvojen voidaan myös ajatella lisäävän herkkyyttä.
Tässä arvioinnissa on käytetty oheisen taulukon mukaisia
herkkyystason kriteerejä:

Vähäinen herkkyys

Alueen vaikutuspiirissä ei sijaitse suojeltuja alueita tai vaarantuneita/suojeltuja lajeja tai vedenalaisia luontotyyppejä, joihin vedenlaadun muutokset voivat vaikuttaa. Alueen sekoittumisolot ovat hyvät ja valuma-alueen koko on suuri (> 2 000 km2). Vesistö on selvästi muuttunut ihmistoiminnan vaikutuksesta (vedenlaatu, rehevöitymisen vaikutukset). Alue
on avoin ja sekoittumisolot ovat hyvät. Vesistön muuttuneisuudesta ja vedenlaadusta johtuen ekologinen luokka on tyydyttävä/välttävä tai heikompi. Alueen kemiallinen tila on
hyvä/hyvää huonompi.

Kohtalainen herkkyys

Hankkeen läheisyyteen ollaan perustamassa suojelualuetta, johon vedenlaadun muutokset voivat vaikuttaa. Vaikutuspiirissä voi esiintyä vähäisessä määrin suojeltuja/vaarantuneita lajeja tai vedenalaista luontotyyppiä, mutta alue ei ole arvokkaiden esiintymien ydinaluetta. Alueen sekoittumisolot ovat kohtalaiset ja valuma-alueen koko on keskisuuri (200−2
000 km2). Vesistö on jonkin verran muuttunut ihmistoiminnan vaikutuksesta (esim. rehevöitymisvaikutukset). Alue on luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi. Alueen sekoittumisolot ovat kohtalaiset ja kemiallinen tila hyvä.

Suuri herkkyys

Vaikutuspiirissä sijaitsee suojeltu vesialue, johon vedenlaadun muutokset voivat vaikuttaa.
Alueella esiintyy suojeltuja/vaarantuneita lajeja tai vedenalaisia luontotyyppejä. Alueen sekoittumisolot voivat olla luontaisesti heikot ja valuma-alueen koko on pieni (<200 km2).
Vesistö on lähellä luonnontilaa (hyvä vedenlaatu, ei rakenteellisia muutoksia) ja ekologinen
luokka on erinomainen. Alueen sekoittumisolot voivat olla luontaisesti heikot. Alueen kemiallinen tila on hyvä.

Erittäin suuri herkkyys

Vaikutuspiirissä sijaitsee useita arvokkaita suojeltuja vesialueita, joihin vedenlaadun muutokset voivat vaikuttaa. Alueella esiintyy useita suojeltuja lajeja tai vedenalaisia luontotyyppejä ja alue on esiintymien kannalta arvokas. Alueen sekoittumisolot voivat olla luontaisesti heikot ja valuma-alueen koko on pieni (<200 km2). Vesistö on luonnontilainen (erinomainen vedenlaatu, ei rakenteellisia muutoksia) ja ekologinen luokka on erinomainen. Alueen
sekoittumisolot voivat olla luontaisesti heikot. Alueen kemiallinen tila on hyvä.
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Vesistöissä vedenlaadun muutokset heijastuvat eliöstöön
ja näin ollen vaikutusten suuruutta arvioidaan vedenlaadun
muutosten kannalta.
Hankkeen toiminta-aikana merkittävin vaikutuksia aiheuttava tekijä on alueelta muodostuva hulevesikuormitus ja hulevesien mukana kulkeutuva kiintoaines, ravinteet ja mahdolliset
muut aineet. Vaikutukset ovat luonteeltaan epäsuoria ja hankalasti ennustettavia. Laaja kiviaineksenotto ja maanvastaanottoalue muuttavat myös valuma-aluetta paikallisesti.
Vaikutuksen suuruuden kriteerit:
Erittäin suuri kielteinen vaikutus

Virtaamaolosuhteiden muutokset ovat erittäin suuria ja muutoksen kesto on pysyvä. Muutos heikentää purkuvesistön tilaa.
Hulevesikuormitus vaikuttaa vedenlaatuun laajalla alueella ja hulevesien mukana kulkeutuu merkittäviä määriä haitallisia aineita, joilla on toksisia vaikutuksia eliöstöön.

Suuri kielteinen vaikutus

Virtaamaolosuhteiden muutokset ovat suuria ja muutoksen kesto on pitkäaikainen. Muutos vaikuttaa purkuvesistön tilaan heikentävästi.
Hulevesikuormitus vaikuttaa vedenlaatuun laajalla alueella ja hulevesien mukana kulkeutuu haitallisia aineita, joilla on toksisia vaikutuksia eliöstöön.

Keskisuuri kielteinen
vaikutus

Virtaamaolosuhteiden muutoksen kesto on keskipitkä. Muutoksen haitalliset vaikutukset ovat
kohtalaisia.
Hulevesikuormitus vaikuttaa vedenlaatuun näkyvästi lähellä purkupistettä, mutta vaikutuksia ei
voida erottaa kauempana. Toksisia vaikutuksia ei havaita.

Pieni kielteinen vaikutus

Virtaamaolosuhteiden muutoksen kesto on lyhytaikainen. Muutoksen haitalliset vaikutukset ovat
vähäisiä.
Hulevesikuormitus vaikuttaa vedenlaatuun vain hieman ja vaikutus havaitaan vain purkupisteen
tuntumassa. Hulevesikuormitus aiheuttaa vain vähäisessä määrin tai ei lainkaan haitallisia vaikutuksia vedenlaatuun. Toksisia vaikutuksia ei havaita.

Ei vaikutusta

Virtaamaolosuhteet pysyvät ennallaan.
Hulevesikuormituksen vaikutusta ei voida erottaa muun valumaveden vaikutuksesta.

Pieni myönteinen vaikutus

Virtaamaolosuhteiden myönteiset muutokset ovat havaittavia ja ilmenevät pienellä alueella.

Keskisuuri myönteinen
vaikutus

Virtaamaolosuhteiden myönteiset muutokset ovat kohtalaisia ja näkyvät laajalla alueella.

Suuri myönteinen vaikutus

Virtaamaolosuhteiden myönteiset muutokset ovat suuria ja näkyvät koko alapuolisessa purkuvesistössä.

Hulevesikuormitus vähenee nykytilanteeseen verrattuna. Aiemman hulevesikuormituksen aiheuttamat paikalliset vaikutukset vähenevät.

Hulevesikuormitus vähenee oleellisesti nykytilanteeseen verrattuna. Aiemman hulevesikuormituksen aiheuttamat vaikutukset vähenevät.

Hulevesikuormitus vähenee oleellisesti nykytilanteeseen verrattuna. Aiemman hulevesikuormituksen aiheuttamat vaikutukset vähenevät laajalta alueelta.

Erittäin suuri myönteinen vaikutus

Virtaamaolosuhteiden myönteiset muutokset ovat erittäin suuria ja näkyvät koko alapuolisessa
purkuvesistössä.
Hulevesikuormitus vähenee oleellisesti nykytilanteeseen verrattuna. Aiemman hulevesikuormituksen aiheuttamat vaikutukset poistuvat.
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10.4 Nykytila
Alueen pintavesien tilaa tarkkaillaan Ämmässuon–Kulmakorven
alueen vesien yhteistarkkailussa (Ahma Ympäristö Oy 2014).
Nykytilan virtaama- ja vedenlaatutiedot perustuvat yhteistarkkailun tuloksiin. Arvioinnissa käytetyt vedenlaadun tutkimuspisteet on esitetty kartassa (Kuva 10-1). Lisäksi Halujärven ja
Mankinjoen vedenlaadun tarkastelussa käytetään ympäristöHögbergetin YVA
hallinnon Hertta-tietokannan vedenlaatutuloksia.

Vedenlaadun tutkimuspisteet
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Kuva 10-1. Kartta arvioinnissa käytetyistä vedenlaadun tutkimuspisteistä.

10.4.1

Hankealue ja vesien virtaussuunnat

Hankealue sijoittuu Suomenlahteen laskevien pienten rannikkovesistöjen alueella Mankinjoen vesistöalueelle (vesistöalue
81.057). Hankealueen lähivaluma-alueet on määritetty korkeuskäyrien perusteella karttapohjaisesti. Hankealue sijaitsee
pääosin (noin 60 ha) Loojärven valuma-alueella. Lisäksi osa eteläkulmasta (noin 3 ha) sijaitsee Halujärven valuma-alueella ja
osalta alueesta (noin 5 ha) pintavedet laskevat Peringinojaan.
Nykytilassa valtaosa (noin 90 %) alueen pintavesistä ohjautuu
Ämmässuonpuroon ja edelleen Loojärveen (Kuva 10-3).

Hankkeen vaikutusalueella (alueen eteläpuolella) sijaitsevat pintavedet ovat pääosin pieniä vesimuodostumia, kuten
Halujärvi (orsivesilampi) ja Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueelta (hankealueen länsipuolelta) Loojärveen virtaavat
Ämmässuonoja ja Ämmässuonpuro. Hankealueen itäpuolelta
virtaava Peringinoja yhtyy Mankinjokeen. Lopulta kaikki alueen vedet purkautuvat Mankinjokeen. Toiminnan aikana louhinta-alueilla ja maanvastaanottoalueilla muodostuvat hulevedet johdetaan käsittelyn jälkeen alueen lounaispuolella sijaitsevaan Ämmässuonpuroon eikä Halujärven ja Peringinojan
suuntaan johdu vesiä (Kuva 10-3).
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Kuva 10-2. Hankealueen sijoittuminen Mankinjoen vesistöalueella.
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Kuva 10-3-. Pintavedet. Selvitysalue sijaitsee pääosin valuma-alueella 1 Kulmakorven alueen (punainen rajaus) lounaispuolella. Lähde:
Kulmakorven YVA-selostus (Espoon kaupunki 2009).
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10.4.2

Virtaamat

Kuormituksen aiheuttama pitoisuuslisäys vastaanottavassa vesistössä lasketaan suhteutettuna virtaamiin. Hankkeen huleja valumavedet tullaan johtamaan Ämmässuonpuroon (piste P4), joten kuormitus suhteutetaan purosta mitattuihin virtaamiin. Aineisto käsittää siivikolla mitatut virtaamat vuosien
2008-2013 välillä. Mittauskertoja aikasarjassa on yhteensä 24
kappaletta. Tulosten perusteella ylivirtaama oli 0,28, alivirtaama 0,01 ja keskivirtaama 0,04 m3/s. Virtaamien ajallinen vaihtelu on suurta. Tulosten perusteella virtaamat ovat suurimmillaan syksyllä ja alhaisimmillaan loppukevään ja kesän aikana
(Kuva 10-4-).

Seuraavassa ojavesien laatua tarkastellaan ÄmmässuonKulmakorven alueen yhteistarkkailuun kuuluvilta havaintopaikoilta, joiden arvioidaan parhaiten edustavan sitä taustatilannetta pintavesissä, johon nyt tarkasteltavan hankkeen alueen
pintavesiin kohdistuvat vaikutukset kohdistuvat. Pintavesien
näytepisteet on esitetty kuvassa (Kuva 101-). Pintavesien laatua
arvioidaan viiden vuoden aikasarjan perusteella. Näytepisteiltä
haetaan vuosittain näytteitä neljä kertaa. Vuosikeskiarvot on
esitetty taulukossa (Taulukko 10-1).

0,3

0,25

Virtaama m3/s

0,2

0,15

0,1

0,05

0

Kuva 10-4. Ämmässuonpuron virtaamavaihtelut vuosina 2008-2013 pisteellä P4 (Ahma ympäristö Oy 2014).

Mankinjoen virtaama Kehä III sillan kohdalla on keskimäärin 2,3 m3/s, alivirtaama on noin 0,03 m3/s ja ylivirtaama 13,4
m3/s. Aineistona on käytetty Hertta-tietokannasta haettuja virtaamatietoja vuosilta 1995-2014.

10.4.3

Pintavesien laatu

Alueen pintavesien laatua tarkkaillaan ÄmmässuonKulmakorven alueen vesien yhteistarkkailussa. Hankealueen
ohitse virtaavien ojien ja purojen vedenlaatuun vaikuttavat
keskeisesti yläpuoliselta Ämmässuon jätekeskuksesta sekä kulmakorven maanvastaanottoalueelta peräisin olevat hule- ja
valumavedet, jotka virtaavat pääosin etelään kohti Loojärveä.
Ämmässuon maankaatopaikalta tulevien vesien kuormitusta
osoittavia muuttujia ovat olleet mm. kloridi, sulfaatti, eräät metallit ja ravinteet. Edellä mainittujen parametrien lisäksi kaatopaikan pintavesikuormitusta osoittavat kohonnut sähkönjohtavuus ja kemiallinen hapenkulutus.
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Ravinnekuormituksen vaikutuksia (mm. rehevöityminen)
ja mm. typpikuormituksen merkittävyyttä voidaan arvioida
ravinnerajoitteisuustarkastelun avulla (Forsberg ym. 1978).
Tarkastelussa päätelmiä tehdään kokonaistypen ja -fosforin
suhdeluvun perusteella. Fosforin arvioidaan rajoittavan leväkasvua jos typen ja fosforin suhde on yli 17, mikäli suhde on
alle 10, typpi on potentiaalinen minimiravinne. Suhteen ollessa 10-17, voivat molemmat ravinteet säädellä levien kasvua.
Havaintopaikan P16 kautta kulkeutuvat jätekeskuksen alueelta alkunsa saavan kaakkoisen avo-ojan vedet. Toimintojen
vaikutus on näkynyt ojassa sähkönjohtavuuden ja kloridipitoisuuden kohoamisena vuodesta 2007, jonka jälkeen pitoisuuksissa on ollut vaihtelua (Kuva 10-5). Elokuussa 2013 myös ravinnepitoisuudet olivat koholla (Ahma Ympäristö 2014).
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Kuva 7.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Ämmässuon ja Kulmakorven alueen vesien
yhteistarkkailu vuonna 2013

Kuva 10-5. Kaakkoisen avo-ojan havaintopisteen P16 sähkönjohtavuus ja kloridipitoisuus vuosina 2006-2013
(Ahma ympäristö 2014).

Kaakkoisen avo-ojan havaintopisteen P16 sähkönjohtavuus ja kloridipitoisuus
vuosina 2006 – 2013.

Havaintopaikalla KMS (selkeytysallas, jonka kautta maanlä-

Loojärveä voidaan vedenlaatutulosten valossa luonneh-

Eteläisen avo-ojan alkupäässä on piste P3b, jonka avulla seurataan Ämmässuonojaan
jitysalueen vedet johdetaan ylivuotona maastoon) kuormitus
tia erittäin reheväksi vesialueeksi (80-120 µg P/l ja 1 000-1 500
kohdistuvaa kuormitusta. Toiminta-alueen kuormitus näkyi pisteellä korkeina typpipitoisuuksina
on ilmennyt sähkönjohtavuuden nousuna ja korkeina kloridiµg N/l). Pohjan läheisessä vedessä on esiintynyt vähähappija lievästi kohonneena sähkönjohtavuutena. Ravinneja rautapitoisuudet ovat laskeneet
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Taulukko 10-2. Vedenlaatua kuvaavien muuttujien vuosikeskiarvot pintavedessä vuosina 2010-2014 Ämmässuon-Kulmakorven yhteistarkkailun
pintavesipisteiltä (KMS, P15, P16, P4, TL2 ja TL2a, Ahma insinöörit) sekä Mankinjoelta (Hertta-tietokanta, 10.2.2014).
Hav.
piste

KMS

P15

Vuosi

Sameus

Kiintoaine

Väri

Happipitoisuus

Hapen
kyllästys

Rauta

FTU

mg/l

mg
PT/l

mg/l

%

µg/l

pH

COD
mn

Sähkönjohtavuus

Klorofylli-a

Sulfaatti

Kloridi

Kok-N

NH4-N

NO3NO2summa

Kok-P

Liuk
PO4P

mg
O2/l

mS/m

µg/l

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

2010

1,3

2,4

41,8

9,8

87,0

98

7,6

16,3

70,3

2011

6,2

2,9

59,8

7,6

67,0

204

7,3

18,3

76,5

2012

2,9

6,6

75,5

8,9

77,8

229

7,3

20,3

87,5

61

63

4 825

29,8

3 025

16

6 075

59,6

4 625

12,1

9 425

10,5

8 575

18,3
11,4

2013

0,9

3,2

53,8

9,3

82,5

69,7

7,8

26,5

94,5

75

75

5 925

11,7

5 150

2014

1,7

3,2

59,0

8,9

82,8

131

7,9

20,3

87,3

105

62

8 250

27,8

8 250

49

3 475

26,3

2 075

12

4 000

23,3

2 655

9,8

40

6 100

21,5

5 775

13,8

66

66

4 975

22,7

3 750

12,8

60,3

73

45

5 767

144,3

3 800

24

26,0

68,5

36

51,8

4 000

1 510

1 180

113

7,8

24,5

47,7

39

4 750

1 083

2 320

42

7,7

23,3

50,3

36

25,8

3 650

841

1 650

70

2 537

8,0

27,0

56,8

37

36,8

10 600

383

1 410

99

89,0

1 200

7,9

21,8

49,5

33

24,5

3 650

308,7

990

32

10,3

83,0

1 320

7,7

20,3

53,3

29

43

3 725

709,8

1 095

29,3

170,0

11,0

86,7

1 700

7,5

22,3

38,7

34

5 233

370,4

2 143

32

183,8

10,2

88,3

2 038

7,6

22,8

40,8

42

25,5

4 425

234,0

3 425

83,5

12,3

80,5

9,9

84,5

918

7,8

20,0

55,0

38

37,8

3 150

67,8

2 075

39,5

15,3

18,0

118,0

9,5

85,0

1 100

7,6

22,8

32,3

30

17,8

2 950

114,3

1 115

57,5

2010

16,5

14,4

90,0

9,8

84,5

1 115

7,3

10,9

13,0

110

15

1 450

60,5

385

88,5

<2

2011

15,0

13,5

125,0

5,9

58,0

4 630

7,0

12,0

14,0

100

1 500

85,0

480

61,5

<2

2012

14,0

9,7

140,5

11,0

96,0

955

7,6

16,0

12,0

61

14

1 550

28,5

440

66

2013

14,0

24,0

31,0

9,7

100,0

343

7,1

11,0

12,0

83

13

13

580

270,0

20

100

2014

18,5

17,5

109,0

9,9

87,5

797

7,3

12,0

12,0

75

9

12

1 120

106,5

610

74

2010

18,0

22,5

92,0

7,0

65,5

1 250

7,2

10,4

13,0

14

1 350

56,5

360

84

<2

2011

17,5

15,6

140,0

4,1

43,5

1 205

6,9

12,0

15,0

1 800

138,0

870

73

<2

2012

15,0

9,5

165,0

10,9

96,0

960

7,5

16,0

12,0

2013

21,0

18,0

36,0

8,4

90,0

990

7,0

13,0

12,0

Mankinjoki
6,5

20042007

32,7

32,0

137,0

8,9

78,7

7,0

12,5

12,2

Mankinjoki
1,5

20012007

18,0

16,5

79,0

9,8

83,0

6,9

9,1

18,2

P16

P4

TL2

TL2a

2010

1,5

1,3

104,8

9,7

81,0

372

7,7

21,5

56,5

36

2011

3,1

2,5

164,3

9,7

80,0

735

7,4

25,3

51,0

77

2012

2,2

3,4

206,0

9,9

81,0

443

7,3

27,3

54,3

76

2013

1,7

5,1

100,5

10,0

82,8

287

7,8

24,3

78,3

2014

5,1

5,6

204,0

7,9

76,7

593

7,6

33,0

2010

40,1

43,9

165,3

10,8

92,5

4 320

8,0

2011

64,1

22,6

160,0

10,8

91,3

3 695

2012

12,3

33,7

182,5

10,7

92,0

3 183

2013

66,0

49,0

80,5

10,9

91,0

2014

5,5

19,6

114,5

10,0

2010

7,4

13,0

112,5

2011

7,3

12,8

2012

8,2

21,8

2013

13,5

2014

110

13

19,0

16,0

<2

14

1 250

27,0

395

74,5

13

1 500

26,0

20

120

<2

1 400

117,0

521

78,7

5

1 109

55,6

575

60,3

3,5

10.5 Vaikutukset
10.5.1

Muutokset hulevesimääriin

Arviot louhinta-alueilla nykyisin muodostuvista hulevesimääristä toteutusvaihtoehdoittain (VE1-VE3) on esitetty taulukossa (Taulukko 10-3). Hankealueen vedet kulkeutuvat nykytilassa
pääosin etelään kohti Loojärveä. Hankealueen eteläpäädystä
pieni osa on Halujärven valuma-alueella ja osa vesistä kulkeutuu Peringinojaan.
Taulukko 10-3. Arvioitu valunta nykytilanteessa.
Vaihtoehto

Pinta-ala
ha

Nykyinen valumakerroin

Nykyinen pintavaluma

Sadantahaihdunta

Valunta

m3/a

m3/a

m3/d

l/s ha

m3/d

m3/h

l/s

VE1 louhinta

30

0,10

8 874

0,010

88 740

243

24,3

1,01

0,28

VE2 louhinta

36

0,10

10 917

0,010

109 170

299

29,9

1,25

0,35

VE3 louhinta

25

0,10

7 395

0,010

73 950

203

20,3

0,84

0,23

Toiminta-alueella muodostuvien hulevesien määrä ja johtaminen tulee muuttumaan toiminnan myötä. Hankealueen
valumavedet tullaan johtamaan Ämmässuonpuroon, eikä alueelta johdeta lainkaan vesiä Halujärveen. Ämmässuonpuroon
suuntautuvat vesimäärät kasvavat erityisesti siinä vaiheessa toimintaa, jolloin maa-ainesten otto on laajimmillaan.
Louhinnan edetessä, ensiksi louhittua aluetta aletaan täyttää
puhtailla ylijäämämailla. Taulukoissa (Taulukko 10-4, Taulukko

10-5 ja Taulukko 10-6) esitetyt yhteenlasketut valunnat
Ämmässuonpuroon edustavat teoreettista maksimitilannetta,
jossa koko toiminta-alue olisi paljasta louhosta.
Kun louhinta-alueet hankkeen edetessä täytetään maa-aineksilla, palautuu hankealueen valumakerroin vastaamaan nykyistä tilannetta. Valuma-alueen muutos on pysyvä ja maanvastaanottoalueen pintavedet johdetaan lopputilanteessa
Ämmässuonpuroon.

Taulukko 10-4. Arvioitu valunta tulevassa tilanteessa - VE1 louhinta (maksimi; oletettu että kaikki alueet paljasta louhosta)
Louhinta-alue

Pinta-ala

Valumakerroin

Pintavaluma
m3/a

ha

Sadantahaihdunta
l/s ha

m3/a

Valunta
m3/d

m3/d

m3/h

l/s

A1

7,4

0,50

11 115

0,048

22 230

61

30,5

1,27

0,35

A2

8,6

0,50

12 930

0,048

25 860

71

35,4

1,48

0,41

A3

5,5

0,50

8 205

0,048

16 410

45

22,5

0,94

0,26

8,1

0,50

B4
Yhteensä

29,6

12 120

0,048

24 240

66

33,2

1,38

0,38

44 370

0,190

88 740

243

121,6

5,07

1,41

Taulukko 10-5-. Arvioitu valunta tulevassa tilanteessa - VE2 louhinta (maksimi; oletettu että kaikki alueet paljasta louhosta)
Louhinta-alue

Pinta-ala

Valumakerroin

Pintavaluma

A1

10,1

0,50

Sadantahaihdunta

Valunta

m /a

l/s ha

m /a

m /d

m3/d

m3/h

l/s

15 075

0,048

30 150

83

41,3

1,72

0,48

3

3

3

A2

8,6

0,50

12 930

0,048

25 860

71

35,4

1,48

0,41

A3

9,6

0,50

14 460

0,048

28 920

79

39,6

1,65

0,46

B4

8,1

0,50

12 120

0,048

24 240

66

33,2

1,38

0,38

54 585

0,190

109 170

299

149,5

6,23

1,73

Yhteensä

36,4
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Taulukko 10-6. Arvioitu valunta tulevassa tilanteessa - VE3 louhinta (maksimi; oletettu että kaikki alueet paljasta louhosta)
Louhinta-alue

Pinta-ala
ha

Valumakerroin

l/s ha

m3/a

m3/d

m3/d

m3/h

l/s

0,048

25 530

70

35,0

1,46

0,40

0,50

4 860

0,048

9 720

27

13,3

0,55

0,15

0,50

12 120

0,048

24 240

66

33,2

1,38

0,38

0,50

7 230

0,048

14 460

40

19,8

0,83

0,23

36 975

0,190

73 950

203

101,3

4,22

1,17

0,50

A2

3,2

B

8,1

C

4,8

Mikäli louhintaa tehtäisiin kaikilla osa-alueilla yhtä aikaa
(maksimitilanne), kasvaisi Ämmässuonpuroon kohdistuva kokonaisvalunta noin viisinkertaiseksi kaikissa vaihtoehdoissa.
Todellisuudessa louhinta ja maanvastaanotto etenevät alueelta toiselle suunnitelmallisesti eivätkä kaikki alueet ole yhtä aikaa käytössä, joten muutos on vähäisempi.
Vaihtoehdossa VE1 louhittavilta alueilta tulevan valunnan
arvioidaan olevan välillä 0,26-0,41 l/s. Eri osa-alueiden louhinta kasvattaisi valuntaa osa-alueen louhinnasta riippuen noin
25-46 %. Vaihtoehdossa VE2 louhittavilta alueilta tuleva valunta on luokkaa 0,38-0,48 l/s, jolloin valunta kasvaisi noin 9-37 %
osa-alueesta riippuen. Vaihtoehdon VE3 louhinta-alueilta tulevan valunnan arvioidaan olevan noin 0,15-0,38 l/s. Tässä vaihtoehdossa valunta kasvaisi enintään noin 70 %.
Nykytilassa Ämmässuonpuron virtaama vaihtelee välillä
1-280 l/s, ollen keskimäärin 42 l/s. Hankealueelta tulevan kokonaisvalunnan (maksimitilanne) arvioidaan kaikissa vaihtoehdoissa olevan alle 2 l/s, joten hankealueelta tuleva valunta
käsittää vain pienen osan Ämmässuonpuroon tulevasta kokonaisvalunnasta, jolloin Ämmässuonpuroon kohdistuvat vaikutukset jäävät virtaamamuutosten osalta keskimäärin pieniksi
kaikissa vaihtoehdoissa.
Arvion mukaan noin 4 % hankealueen kokonaisvalunnasta
päätyy nykytilassa Halujärveen, mikä vastaa noin 0,03 l/s valuntaa.
Hankkeen aikana kaikki vedet toiminta-alueelta ohjataan
Ämmässuonpuroon, joten Halujärveen kohdistuva valunta
pienenee määrällä, joka vastaa 0,03 l/s valuntaa. Halujärven vesiala on 4,82 ha (Hertta-tietokanta, järvikortti 6.2.2015). Herttatietokannassa syvyydeksi on merkitty 2,5 m. Järven tilavuudeksi saadaan noin 96 400 m3, kun käytetään keskimääräistä syvyysarviota 1,5 m. Tilavuus vastaa järvikortin tietoja. Järven tilavuuteen suhteutettuna hankealueelta tulevan valunnan arvioidaan vuositasolla olevan noin 0,6 % Halujärven tilavuudesta. Näin vähäisellä muutoksella ei arvioida olevan vaikutusta
Halujärven hydrografiaan tai vedenlaatuun. Halujärveen kohdistuvat vaikutukset arvioidaan kaikissa vaihtoehdoissa pieniksi.
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Valunta

m3/a

8,5

24,7

Sadantahaihdunta

12 765

A1

Yhteensä

Pintavaluma

Vastaavasti Peringinojaan kohdistuva valunta pienenee
määrällä, joka vastaa 0,01-0,02 l/s valuntaa. Muutos on hyvin
pieni, eikä aiheuta merkittäviä vaikutuksia Peringinojan vesitalouteen.
Yhteenvetona voidaan todeta, että virtaamamuutokset jäävät Ämmässuonpuron osalta vähäisiksi. Suurimmillaan muutokset ovat alivirtaaman aikana, mutta laskeutusaltailla voidaan tasata virtaamaa, mikä pienentää virtaamamuutoksia.
Halujärveen ja Peringinojaan kohdistuvat virtaamamuutokset
ovat pieniä.

10.5.2

Hulevesikuormitus

Hulevesikuormitusta syntyy louhinnan, kiviaineksen murskaamisen ja maanvastaanoton yhteydessä. Valtaosa kuormituksesta syntyy louhinnan aikana ja on peräisin typpeä sisältävistä räjähteistä. Myös maankäytön muutos lisää valuntaa
sekä kiintoaineen, typen ja fosforin huuhtoutumista alueelta.
Kuormituksen arvioidaan pääosin muodostuvan räjähdysaineperäisestä liukoisesta typestä ja kiintoaineesta.
Louhinnan aiheuttama typpikuormitus
Louhinnan aiheuttamaa kuormitusta arvioitiin kohdassa
10.2.3 esitetyillä lähtötiedoilla. Louhinnan räjähdysainejäämien
aiheuttama laskennallinen typpikuormitus Ämmässuonpuroon
on esitetty taulukossa (Taulukko 107). Laskennassa on käytetty
vuosittaisena maksimituotannon määränä 800 000 m3ktr/a ja
keskimääräisenä tuotantona 400 000 m3ktr/a.

Taulukko 10-7. Laskelma louhinnan aiheuttaman vuotuisen typpikuormituksen määrästä Ämmässuonpuroon.
Laskennan perusteet
keskimääräinen kiviaineksien otto
räjähteiden tarve per kuutiometri kiveä
räjähteiden käyttö vuodessa

Max

Ka

Yksikkö

800 000

400 000

m3/a

0,70

0,70

kg/m3

560 000

280 000

kg/a

räjähtämätön osuus 5 %

28 000

14 000

kg/a

räjähteestä ammoniumnitraattia 95 %

26 600

13 300

kg/a

9 310

4 655

kg/a

jonka kok.typpiosuus 35 paino-%
typestä huuhtoutuu veteen 70 % (loput ilmaan)

70 %

70 %

typpeä pintavesiin

6 517

3 259

kg/a

18

9

kg/d

Ravinnekuormitusta voidaan verrata asukasvastinelukuihin,
jossa vuotuinen typpikuorma keskimääräisellä louhintamäärällä vastaisi noin 638 ihmisen aiheuttamaa päivittäistä jätevesikuormitusta (AVL) ja maksimilouhinta 1 275 ihmisen aiheuttamaa päivittäistä jätevesikuormitusta. Verrattaessa laskennallista typpikuormitusta esimerkiksi Espoon Suomenojan puhdistamon typpikuormitukseen (597 000 kg/a), on louhinnan
typpikuormitus (keskimääräinen–maksimi) siitä noin 0,5-1 %.
Vedenlaadun muutosten arvioimiseksi laskettiin pitoisuuslisäys eri virtaamatilanteissa. Laskelmien mukaan maksimitilanteen mukainen louhintamäärä aiheuttaa Ämmässuonpurossa
keskivirtaamalla noin 6,6 mg/l, alivirtaamalla 27 mg/l ja ylivirtaamalla 1 mg/l pitoisuuslisäyksen.
Keskimääräinen vuotuinen louhintamäärä aiheuttaisi
Ämmässuonpurossa keskivirtaamalla noin 3 mg/l, alivirtaamalla 13 mg/l ja ylivirtaamalla 0,5 mg/l pitoisuuslisäyksen.
Kokonaistypen taustapitoisuus on viime vuosien tarkkailujen perusteella vaihdellut Ämmässuonpurossa keskimäärin välillä 2,9-5,2 mg/l, vuosien 2010-2014 vaihteluvälin ollessa 1,5-7,7 mg/l (Ahma Ympäristö Oy). Edellä esitettyjen arviointien perusteella laskennallinen louhinnan aiheuttama typpikuormitus aiheuttaa nousua taustapitoisuuteen nähden.
Keskivirtaamalla ja ylivirtaamalla muutokset ovat samalla tasolla kuin typpipitoisuuden vaihteluväli, joten vaikutusten arvioidaan olevan vähäisiä. Alivirtaamalla purovesi väkevöityy typen suhteen enemmän. Louhinnan aiheuttama pitoisuuslisäys
on kaikissa vaihtoehdoissa sama, mutta vaikutusten kestossa
on eroja vaihtoehtojen välillä.
Kuormitus on suurimmillaan louhinnan aikana.
Louhintatoiminnan arvioidaan kestävän vaihtoehdossa VE1 29
vuotta, vaihtoehdossa VE2 36 vuotta ja vaihtoehdossa VE3 20
vuotta, joten vaikutukset ovat vaihtoehdossa VE1 ja VE2 pitkäkestoisia ja vaihtoehdossa VE3 keskipitkiä.
Räjähdysainejäämistä peräisin oleva typpi on pääosin ammoniumnitraattia. Nitraatti voi lisätä typpirajoitteisissa vesistöissä leväkasvua. Ravinnerajoitteisuustarkastelun perusteella
Ämmässuonpuro ja muut lähialueen pienet pintavedet ovat
vahvasti fosforirajoitteisia. Näin ollen typpipitoisuuden kasvun
ei arvioida aiheuttavan merkittävää rehevyyden lisääntymistä, mutta ammoniumtyppi voi suurissa määrissä lisätä hapen
kulutusta.

Typpiyhdisteet voivat sitoutua osittain vesikasvillisuuteen,
sedimentoitua pohjalle tai poistua ilmaan. Osa kulkeutuu edelleen Loojärveen (etäisyys noin 2 km), jossa sekoittumisolosuhteet ovat paremmat.
Jos louhinnasta aiheutuva typpikuormitus johdettaisiin
suoraan Loojärveen, voisi pitoisuuslisäys järvessä olla keskivirtaamalla (järven luusua, 1,16 m3/s) noin 115-230 µg/l.
Todellisuudessa lisäys on pienempi, koska osa typestä pidättyy Ämmässuonpuroon. Loojärvessä saattaa avovesikaudella
olla ajanjaksoja, jolloin järvi on typpirajoitteinen tai yhteisrajoitteinen. Näin ollen typpikuormituksen lisääntyminen saattaa lievästi kasvattaa jo nykyisinkin erittäin rehevän Loojärven
rehevyyttä. Ämmässuonpuron tuoma ravinnekuormitus on
kuitenkin vain murto-osa Loojärveen laskevan Kauhalanjoen
tuomasta kuormituksesta, johtuen Kauhalanjoen suuremmasta virtaamasta (Kukkonen 2001). Kauhalanjoki virtaa peltoalueiden halki, joten ravinteet ovat todennäköisesti peräisin valuma-alueen pelloilta (Kukkonen 2001).
Kukkosen (2001) mukaan Loojärvestä lähtevä vesi osoittaa
vähäisempää kuormitusta kuin itse järven vesi, eli järvi toimii
jossain määrin ravinteiden ja muiden kuormitusta aiheuttavien aineiden sitojana. Typpipitoisuuden arvioidaan laimenevan Loojärvessä ja osa typestä pidättyy järveen, joten hankkeen vaikutus Mankinjokeen jää marginaaliseksi. Nykytilassa
Loojärvestä laskeva vesi on rehevää ja järven kokonaisfosforipitoisuus korkeampi kuin Ämmässuonpurossa. Mahdollinen
typpipitoisuuden muutos on niin pieni, että se peittyy typpipitoisuuden nykyiseen vaihteluun Mankinjoessa.
Yhteenvetona voidaan todeta, että virtaamavaikutukset
jäävät Ämmässuonpurossa vähäisiksi. Typpikuormitus nostaa
Ämmässuonpuron typpipitoisuuksia nykytilaan verrattuna, jolloin vedenlaatuun kohdistuvat vaikutukset ovat suuria–keskisuuria ja näkyvät eritoten typpipitoisuuden muutoksena. Kun
huomioidaan louhinnan kesto, voidaan vaihtoehdot järjestää
vedenlaadun osalta seuraavasti: VE2 – VE1 – VE3, jossa vaihtoehtojen VE2 ja VE1 vaikutukset vedenlaatuun arvioidaan
pitkäkestoisimpina suuriksi ja vaihtoehto VE3 keskisuureksi. Ämmässuonpuron fosforirajoitteisuuden perusteella rehevöittävän vaikutuksen arvioidaan kuitenkin jäävän vähäiseksi
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suhteessa nykytilaan. Ammoniumtyppi saattaa lisätä hapenkulutusta purossa. Ämmässuonpuron hapenkyllästys on nykytilassa ollut hyvällä tasolla, joten vaikutuksen ei arvioida olevan
merkittävä. Kokonaisuudessaan vaikutukset arvioidaan siten
keskisuuriksi–vähäisiksi.
Loojärvi on nykytilassa erittäin rehevä. Järvi on ravinnerajoitteisuuden perusteella ajoittain typpirajoitteinen, joten
typpikuormituksella voi olla lievä rehevyyttä lisäävä vaikutus.
Ämmässuonpuron kuormitusvaikutus on kuitenkin nykytilassakin vähäinen verrattuna Kauhalanjoen tuomaan kuormitukseen. Vaikutukset Loojärveen arvioidaan siten vähäisiksi.
Laskennallinen pitoisuus yliarvioi tilannetta, koska laskelmissa ei
ole otettu huomioon typen pidättymistä Ämmässuonpurossa.
Mankinjokeen kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi,
kuormituksen edelleen pidättyessä

Maankäytön muutoksen aiheuttama kuormitus
Maankäytön muutosten perusteella ja ominaiskuormituslukuja (Taulukko 10-8) käyttäen arvioitiin laskennallisesti hankealueelta hulevesien mukana tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta nykytilassa ja maksimitilanteessa, jossa on oletettu, että kaikki alueet olisivat paljasta louhosta. On syytä huomioida, että ominaiskuormitusluvut ovat vain suuntaa-antavia,
mutta niitä voidaan käyttää vertailtaessa eri vaihtoehtoja keskenään.
Hankkeen aikana hulevedet käsitellään kaksivaiheisesti.
Ensimmäisessä vaiheessa vedestä laskeutetaan kiintoainetta ja fosforia, joista varovaisesti arvioiden pidättyy noin 50 %
selkeytysaltaassa. Biosuodatus huomioiden kokonaistehon arvioidaan olevan kiintoaineelle ja kokonaisfosforille noin 75 %.
Typen osalta pidättymisen arvioidaan olevan vähäisempää,
vuositasolla keskimäärin 25 %.
Taulukoissa (Taulukko 10-8 ja Taulukko 10-9) on esitetty em.
lähtötietoja käyttäen laskennalliset kuormitusluvut vaihtoehtojen VE1, VE2 ja VE3 nykytilanteelle ja lopputilanteelle.

Taulukko 10-8. Hankealueelta ominaiskuormituslukujen perusteella arvioitu kiintoaine-, fosfori- ja typpikuormitus nykytilanteessa.
Pinta-ala, ha

Ominaiskuormitusluvut

Valuma-alueelta tuleva kuormitus

Kiintoaine

Kokonaisfosfori

Kokonaistyppi

Kiintoaine

Kokonaisfosfori

Kokonaistyppi

kg/ha/a

kg/ha/a

kg/ha/a

kg/a

kg/a

kg/a

VE1

29,6

10

0,15

3,5

296

4,4

104

VE2

36,4

10

0,15

3,5

364

5,5

127

VE3

24,7

10

0,15

3,5

247

3,7

87

Taulukko 10-9. Hankealueelta ominaiskuormituslukujen perusteella arvioitu kiintoaine-, fosfori- ja typpikuormitus maksimitilanteessa (maksimi:
oletettu, että kaikki alueet paljasta louhosta). Kuormituksen laskennassa on huomioitu hulevesien käsittely, jonka ansiosta arviolta noin 75 %
kiintoaine- ja fosforikuormituksesta ja noin 25 % typpikuormituksesta poistetaan ennen Ämmässuonpuroa.
Pinta-ala, ha
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Ominaiskuormitusluvut

Valuma-alueelta tuleva kuormitus

Kiintoaine

Kokonaisfosfori

Kokonaistyppi

Kiintoaine

Kokonaisfosfori

Kokonaistyppi

kg/ha/a

kg/ha/a

kg/ha/a

kg/a

kg/a

kg/a

VE1

29,6

605

0,57

5,7

6 270

6

143

VE2

36,4

605

0,57

5,7

7 710

7

176

VE3

24,7

605

0,57

5,7

5 230

5

120

Laskelmien perusteella kuormitus kasvaa nykyisestä kaikissa
vaihtoehdoissa. Suurin kuormitus vuositasolla aiheutuisi vaihtoehdossa VE2. Arvioinnin mukaan kiintoainekuormitus kasvaisi noin 21-kertaiseksi ja kokonaisfosforin sekä -typen kuormitus noin 1,5-kertaiseksi kaikissa vaihtoehdoissa nykytilaan
verrattuna. Ravinnekuormitus suhteutettuna asukasvastinelukuihin vastaisi kokonaisfosforikuorman osalta 7 (VE1), 9 (VE2)
tai 6 (VE3) ihmisen aiheuttamaa jätevesikuormitusta (AVL).
Kokonaistyppikuormitus taas vastaisi 28 (VE1), 35 (VE2) tai 23
(VE3) ihmisen jätevesikuormitusta.
Suurin osa kuormituksesta kohdistuu Ämmässuonpuroon.
Kiintoaineen, kokonaisfosforin ja kokonaistypen laskennallinen pitoisuuslisäys Ämmässuonpurossa, Loojärvessä ja
Mankinjoessa nykytila huomioiden on esitetty taulukossa
(Taulukko 10-10).
Fosforipitoisuuden nousu olisi luokkaa 0,6-26 µg/l vaihtoehdosta ja virtaamatilanteesta riippuen. Kun taas typpipitoisuus voisi nousta 8-328 µg/l. Ämmässuonpuron kokonaisfosforipitoisuus on viime vuosina ollut keskimäärin 29-80 µg/l ja
-typpipitoisuus keskimäärin 2 950-5 200 µg/l. Kuormituksen
voidaan arvioida lisäävän lievästi Ämmässuonpuron ravinteikkuutta, mutta Loojärveen ja Mankinjokeen kohdistuvat vaikutukset jäisivät marginaalisiksi.

Kiintoainepitoisuuden nousu olisi luokkaa 0,9–37 mg/l virtaamatilanteesta riippuen. Laskennallinen pitoisuusnousu on
suurimmillaan alivirtaamatilanteissa. On kuitenkin huomattava, että käytännössä alivirtaamatilanteessa myös alueelta lähtevien hulevesien määrä jää vähäiseksi, joten pitoisuusnousu
jää käytännössä arvioitua alhaisemmaksi. Nykytilassa kiintoainepitoisuus vaihtelee Ämmässuonpurossa välillä 4,8–28 mg/l,
joten kiintoainepitoisuus voi nousta hieman taustapitoisuutta
korkeammaksi. Kiintoainepitoisuuden nousu saattaa vähäisessä määrin lisätä veden sameutta purkupaikan läheisyydessä.
Yhteenvetona voidaan todeta, että ominaiskuormituksen
kautta laskettu typpikuormitus on huomattavasti louhinnasta syntyvää typpikuormitusta vähäisempää. Louhinta-alueelta
tuleva kiintoaines saattaa nostaa veden sameutta hankealueen välittömässä läheisyydessä. Loojärveen ja Mankinjokeen
kohdistuvat vaikutukset jäävät vähäisiksi. Kokonaisuutena vaikutukset arvioidaan vähäisiksi verrattuna räjähdysaineperäisen
typpikuormituksen vaikutuksiin.

Taulukko 10-10. Kiintoaineen, kokonaisfosforin ja -typen laskennallinen pitoisuuslisäys Ämmässuonpurossa, Loojärvessä ja
Mankinjoessa (maksimi: oletettu, että kaikki alueet paljasta louhosta).
Nykytilanne

Ennustetilanne

Jäännöslisäys

Kiintoaine

Kok-N

Kok-P

Kiintoaine

Kok-N

Kok-P

Kiintoaine

Kok-N

Kok-P

mg/l

µg/l

µg/l

mg/l

µg/l

µg/l

mg/l

µg/l

µg/l

Ämmässuonpuro, keskivirtaama
VE1

0,1

107

2

8

173

7

7,4

67

5,3

VE2

0,2

130

2

9

212

9

9,1

82

6,5

VE3

0,1

89

2

6

144

6

6,2

55

4,3

Ämmässuonpuro, alivirtaama
VE1

0,5

426

7

30

693

29

29,7

266

21,3

VE2

0,6

521

9

37

849

35

36,6

328

26,2

VE3

0,4

357

6

25

578

24

24,8

221

17,4

Ämmässuonpuro, ylivirtaama
VE1

0,02

15

0,3

1,1

25

1

1,1

10

0,8

VE2

0,02

19

0,3

1,3

30

1

1,3

12

0,9

VE3

0,01

13

0,2

0,9

21

1

0,9

8

0,6

3,7

0,06

0,3

6,0

0,2

0,3

2,3

0,2

Loojärvi, luusuan keskivirtaama

VE1

0,004

VE2

0,005

4,5

0,08

0,3

7,3

0,3

0,3

2,8

0,2

VE3

0,004

3,1

0,05

0,2

5,0

0,2

0,2

1,9

0,1

Mankinjoki, keskivirtaama

VE1

0,0011

0,7

0,03

0,07

1,5

0,1

0,06

0,7

0,03

VE2

0,0013

0,9

0,04

0,08

1,8

0,1

0,08

0,9

0,04

VE3

0,0009

0,6

0,03

0,05

1,2

0,1

0,05

0,6

0,03
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Ylijäämälouheen murskaus ja ylijäämämaiden vastaanotto
Alueelle vastaanotetaan puhdasta ylijäämälouhetta murskattavaksi. Vaikutukset ovat vähäisiä suhteessa louhinnan typpikuormitukseen ja maankäytön muutoksen aiheuttamaan
kuormitukseen. Murskauksessa voi syntyä vähäisiä määriä kiintoainetta sisältäviä hulevesiä.
Louhokset täytetään puhtailla ylijäämämailla. Täyttöjen
ja maisemoinnin jälkeen louhosalueet palautuvat vähitellen
metsämaata muistuttavaan tilaan, jolloin typen ja kiintoaineen
kuormitus vähenee. Vaihtoehtojen välillä ei voida havaita merkittäviä eroja.
Ylijäämälouheen murskauksen ja ylijäämämaiden vastaanoton vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.

10.6 Vaikutusten merkittävyys
Vaikutuskohteen herkkyydet ovat luvun 10.3 perusteiden
mukaan seuraavat: Ämmässuonpuro vähäinen herkkyys,
Loojärvi vähäinen herkkyys ja Mankinjoki kohtalainen herkkyys. Mankinjoen herkkyyttä lisää erityisesti vaelluskalakantojen esiintyminen. Kalastoa on käsitelty tarkemmin luvussa 11.4.
Ämmässuonpuroon kohdistuvat hulevesivaikutukset arvioidaan virtaamaolojen muutoksen osalta vähäisiksi. Typpipitoisuudet tulevat kasvamaan, mutta rehevöittävä vaikutus jää pieneksi. Hulevedet kasvattavat jonkin verran
Ämmässuonpuron kiintoainepitoisuutta. Kiintoainepitoisuudet
kuitenkin vaihtelevat purovesissä luontaisestikin huomattavasti eri virtaamatilanteissa. Kokonaisvaikutukset, hankkeen kesto huomioiden, arvioidaan keskisuuriksi vaihtoehdoissa VE1 ja
VE2 ja pieniksi vaihtoehdossa VE3. Ämmässuonpuron vähäinen herkkyys huomioiden vaikutusten merkittävyys arvioidaan kaikissa vaihtoehdoissa vähäiseksi.
Loojärveen kohdistuvat kuormitusvaikutukset arvioidaan
suhteessa muuhun järveen kohdistuvaan kuormitukseen vähäiseksi. Loojärvi on ajoittain typpirajoitteinen, jolloin typen lisäys voi teoriassa lievästi lisätä rehevyyttä. Loojärvi luokitellaan
nykytilassa erittäin reheväksi vesistöksi. Herkkyys huomioiden
vaikutusten merkittävyys arvioidaan vähäiseksi.
Mankinjokeen kohdistuvat kuormitusvaikutukset arvioidaan vähäisiksi, koska kuormituksesta osa pidättyy selketysaltaisiin ja biosuodatuksessa. Lisäksi myös Loojärveen pidättyy
kuormitusta. Herkkyystaso huomioiden, vedenlaatuun kohdistuvien vaikutusten merkittävyys arvioidaan vähäiseksi.
Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, eikä pintavesivaikutuksia aiheudu.
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10.7 Vaikutusten lieventäminen
Maankäytön muuttumisen myötä toiminta-alueelta tuleva
pintavalunta kasvaa. Hanke ei missään vaihtoehdossa vaikuta virtaussuuntiin lukuun ottamatta pientä osaa Halujärven
valuma-alueesta, josta vedet ohjataan Ämmässuonpuroon.
Virtaamahuippujen ja toisaalta alivirtaamakausien tasoittamiseksi vettä varastoidaan selkeytysaltaisiin, joiden mitoituksessa huomioitiin myös rankkasateiden ja ylivirtaamakausien aiheuttamat virtaamahuiput. Nämä toimenpiteet tasoittavat virtaamavaihtelua, jolloin myös vedenlaadun muutokset ovat vähäisempiä.
Hulevesien käsittelyksi on suunniteltu laskeutusaltaat, joiden tarkoituksena on laskeuttaa hankealueelta tulevaa kiintoainesta ja kiintoainekseen sitoutuneita ravinteita/haitta-aineita. Vedenkäsittelyä tehostetaan lisäksi biosuodatuksella,
joka pidättää tehokkaasti hienompaa kiintoainetta ja fosforia.
Selkeytys ei pidätä tehokkaasti liukoisia yhdisteitä, jotka kulkeutuvat helposti ympäristöön. Biosuodatuksella saadaan tehostettua myös liukoisen typen pidättymistä.
Räjähdysaineiden aiheuttaman typpikuormituksen voidaan
arvioida olevan merkityksellisin tekijä vesistökuormituksen
kannalta. Typpikuormitusta voidaan selkeytyskäsittelyn lisäksi
vähentää myös räjähdysaineiden oikealla valinnalla ja huolellisella käytöllä.

10.8 Epävarmuudet ja seurantatarve
Arvioituihin valumavesien määriin liittyy epävarmuuksia.
Kokemusten perusteella on todettu, että louhinta-alueilta tulevia hulevesimääriä usein yliarvioidaan. Tämä saattaa johtua
osittain siitä, että vesi sitoutuu varastokasoihin ja pohjan rakenteisiin ja osa pintavedestä suotautuu ruhjeisiin, eikä pintavaluntaa normaalitilanteessa juuri havaita (Suomen ympäristökeskus 2010). Näin ollen myös pintavalunnan avulla arvioidut
hulevesikuormituksetkin ovat yliarvioivia. Hulevesien mukana
liukenevien yhdisteiden kuormituslaskelmiin liittyy useita epävarmuuksia, mutta tarkastelussa on arvioitu pahinta mahdollista tilannetta, jossa mm. ei oteta huomioon kuormituksen pidättymistä vesistöissä, jolloin arviointitulokset yliarvioivat todellisia vaikutuksia.
Vaikutusten seuraamiseksi ehdotetaan hulevesien käsittely-yksiköiden toimivuuden seurantaa. Ämmässuonpuroa
ja Loojärveä seurataan jo nykyisessä ÄmmässuonKulmakorven 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).

11. VAIKUTUKSET VESIELIÖSTÖÖN

Kooste kalasto- ja pohjaeliöstövaikutusten arvioinnista
Vaikutusten alkuperä ja arvioinnin
tarkoitus

Toiminnasta aiheutuu vesistökuormitusta (lähinnä kiintoaine ja typen yhdisteet), joka on riski alapuolisessa vesistössä esiintyvän eliöstön toimeentulon kannalta.
Arvioinnin tarkoituksena oli osoittaa eri suunnitteluvaihtoehtojen aiheuttaman vesistökuormituksen
merkitys purkuvesistössä esiintyvien eliöyhteisöjen toimeentulon kannalta.

Tehtävät

Luvussa 11 esitettyjen vedenlaatuvaikutusten ja arvioidun vaikutusalueen ekologisen nykytilan perusteella arvioitiin paitsi vaikutuskohteen herkkyyttä, myös hankkeen vaikutusten, suuruutta ja merkittävyyttä purkuvesistön kalastoon ja pohjaeliöstöön. Epävarmuudet on esitetty osana arviointia.

Arvioinnin päätulokset

Kaikissa vaihtoehdoissa hulevesien johtaminen voi heikentää vesieliöstön elinolosuhteita pääasiallisella vaikutusalueella Ämmässuonpurossa. Vaikutuksen merkittävyys on kohtalainen Ämmässuonpuron eliöstölle, vähäinen Loojärven eliöstölle ja kohtalainen Mankinjoen yläosan eliöstölle alempana
uomassa sijaitsevan meritaimenen lisääntymisalueen takia. Mankinjokeen kohdistuva vaikutus arvioitiin kuitenkin pieneksi.

Haitallisten vaikutusten lieventäminen

Vaikutusalueen eliöstövaikutuksia voidaan tehokkaimmin lieventää hallitulla hulevesien käsittelyllä
(vesien laatu) ja vesistöön johtamisella (kuormituksen minimointi) sekä kiinnittämällä erityistä huomiota louhinnassa käytettävien räjähteiden laatuun (ympäristönäkökohta) ja oikeaoppiseen käyttöön.

11.1 Vaikutusten muodostuminen
Louhinnasta ja maanvastaanotosta aiheutuu pintavesien laatuun kohdistuvia vaikutuksia, joilla on vaikutuksia vesistössä
esiintyvän kalaston elinolosuhteisiin. Vesistövaikutuksen arvioinnin perusteella keskeiset vaikutusmekanismit kytkeytyvät
hankealueen toimintojen seurauksena kohdevesistössä nouseviin kiintoaine- ja typpipitoisuuksiin. Veteen sekoittuneen
kiintoaineen, eli louhintatoiminnan purkuvesissä esiintyvän
hienon kivimateriaalin, pitoisuuden nousu aiheuttaa kaloille
stressiä. Kiintoainepitoisuuden kasvulle erityisen herkkiä ovat
kalojen elinkierron varhaisvaiheet, eli mätimunat ja pienpoikaset. Aikuiset kalat kestävät yleisesti ottaen paremmin veden
kohonneita kiintoainepitoisuuksia, mutta eri lajeilla on suuria
eroja siedettyjen pitoisuuksien rajoissa.
Veteen sekoittuneen kiintoaineen pitoisuuden kasvaessa tietyn lajikohtaisen kynnyspitoisuuden yläpuolelle aikuiset
kalat voivat yrittää välttää kuormitusta siirtymällä alavirtaan
päin. Näin kuormituksen seuraus voi olla kalojen karkottuminen kuormituksen kohdealueelta. Lisääntyneellä veteen sekoittuneella kiintoaineella on mätimunien ja pienpoikasten kiduslehdyköiden pinnalle kerääntyessään haittaavaa vaikutusta
mädin ja poikasten hapensaannille. Teräväsärmäinen kivimateriaali voi myös vaurioittaa ohutta kidusepiteeliä heikentäen
hengityselimen toimintaa.

Virtakutuiset lohikalat lisääntyvät laskemalla mätimunansa syksyllä pohjasoran sekaan. Mätimunat hautuvat soran seassa talven yli kevääseen saakka, jolloin poikaset kuoriutuvat.
Veden lisääntyvä kiintoainepitoisuus voi aiheuttaa lohikalojen kutualueiden pohjasoran liettymistä siten, että pohjasoran seassa hautuville mätimunille ei enää kulkeudu hapekasta
vettä, jolloin ne voivat kuolla hapen puutteeseen. Liettymään
päässyt kutualue ei voi enää toimia tuottavana kutualueena.
Pohjaeläimiin voi kohdistua vaikutuksia, mikäli kiintoaineen sedimentoituminen pohjalle aiheuttaa liettymiä.
Pääasiassa louhinnan seurauksena kohoava veden ravinnepitoisuus voi heikentää vesistön happitilannetta, mikä huonontaa alueella esiintyvän kalaston elinolosuhteita. Heikko
happitilanne heikentää myös pohjaeliöstön elinoloja.
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11.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Kalastoon kohdistuvan vaikutuksen arvioinnin tavoitteena on
arvioida hankealueelta purettavien hulevesien vesistöön kohdistaman vaikutuksen aiheuttamaa vaikutusta alueella tavattavalle kalastolle.
Hankealueen läheisten purovesien potentiaalisten taimenen lisääntymisalueiden kartoitus toteutettiin sähkökalastamalla. Menetelmällä voidaan tehokkaasti havainnoida samana vuonna kuoriutuneiden taimenten esiintymistä. Mikäli näitä
niin sanottuja nollikkaita vesistöstä tavataan, osoittaa se kohteessa tapahtuneen luontaista lisääntymistä, jos samalla tiedetään, ettei alueelle ole tehty kalaistutuksia.
Mankinjoella Loojärven alapuolisella osuudella sekä
Ämmässuonpurossa välillä Loojärvi–Halujärvi toteutettiin
17.10.2013 sähkökalastus kalataloushallinnon ohjeiden (Maaja metsätalousministeriö 2008) mukaisesti. Tarkoituksena oli
selvittää kohteissa esiintyvä kalasto ja havainnoida uhanalaisen
meritaimenen poikastuotantoa. Saaliiksi saatiin tavanomaisia
sisävesikaloja, mutta ei yhtään lohikalaa. Myös pohjaeläinnäytteenotto toteutettiin samoilla virtapaikoilla.

Sähkökoekalastettavien purokohteiden pohjaeläimistö tutkittiin ottamalla suositusten mukaisesti näytteitä kolmelta erilaiselta pohjatyypiltä (Ruoppa ja Heinonen 2004).
Pohjaeläinnäytteistä määritettiin lajisto. Pohjaeläinyhteisön ja
kalaston rakenteen perusteella arvioitiin myös kohteiden ekologinen luokka.
Kalastoon kohdistuvat vaikutukset arvioitiin asiantuntijatyönä vaikutusalueen vesistön kalaston nykytilatietojen (koekalastukset ja kirjallisuustiedot) sekä vedenlaatuvaikutusarvion pohjalta.

11.3 Vaikutuskohteen herkkyys ja
vaikutuksen suuruuden kriteerit
Vaikutuskohteen herkkyyden ja suuruuden kriteerit on esitelty
seuraavissa taulukoissa. Kriteerit on valittu kuvaamaan kyseistä
hanketta ja sen mahdollisia vaikutuksia.

Vaikutuskohteen herkkyystason kriteerit:
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Vähäinen herkkyys

Vesistössä, johon louhinta- ja maanvastaanottoalueelta kerättäviä hulevesiä puretaan ei
esiinny uhanalaisiksi luokiteltuja kalakantoja, Purkuvesien vaikutusalueella ei ole uhanalaisten kalalajien lisääntymisalueita. Vesistön kalasto koostuu tavanomaisista järvikaloista, painottuen särkikaloihin.

Kohtalainen herkkyys

Vesistössä, johon louhinta- ja maanvastaanottoalueelta kerättäviä hulevesiä puretaan esiintyy uhanalaisiksi luokiteltuja kalakantoja, mutta joiden luonnonmukainen lisääntyminen on
harvinaista ihmistoiminnasta aiheutuneiden vesistömuutosten takia.

Suuri herkkyys

Vesistössä, johon louhinta- ja maanvastaanottoalueelta kerättäviä hulevesiä puretaan esiintyy uhanalaisiksi luokiteltuja kalakantoja. Alueella esiintyy myös uhanalaisten kalalajien
luontaisia lisääntymisalueita, joissa lisääntyminen säännöllisesti onnistuu.

Erittäin suuri herkkyys

Vesistössä, johon louhinta- ja maanvastaanottoalueelta kerättäviä hulevesiä puretaan esiintyy uhanalaisiksi luokiteltuja kalakantoja. Alueella esiintyy myös uhanalaisten kalalajien
luontaisia lisääntymisalueita, joiden poikastuotto on kansallisella tai kansainvälisellä tasolla
lajin säilymisen ja elinvoimaisuuden kannalta merkittävää.

Kalastovaikutusten suuruuden kriteerit:
Erittäin suuri kielteinen vaikutus

Hankkeen vaikutus kohdistuu laajalle yhden tai useamman vesistön arvokkaan kalaston esiintymisalueelle, vaikutuksen keston ollessa pitkäaikainen tai pysyvä. Hanke vaikuttaa kalalajin/-lajien esiintymiseen kansallisella tai kansainvälisellä tasolla.

Suuri kielteinen vaikutus

Hankkeen vaikutus kohdistuu laajalle yhden tai useamman vesistön arvokkaan kalaston esiintymisalueelle, vaikutuksen keston ollessa pitkäaikainen tai pysyvä. Hanke vaikuttaa kalalajin/-lajien esiintymiseen maakunnallisella tasolla.

Keskisuuri kielteinen vaikutus

Hankkeen vaikutus kohdistuu osalle yhden tai useamman vesistön arvokkaan kalaston esiintymisalueista, vaikutuksen keston ollessa pitkäaikainen tai pysyvä. Hanke vaikuttaa kalalajin/-lajien esiintymiseen paikallisella tasolla.

Pieni kielteinen vaikutus

Hankkeen vaikutus kohdistuu suppealle osalle tavanomaisen tai arvokkaan kalaston esiintymisalueista, vaikutuksen keston ollessa lyhyt ja palautuva. Hanke vaikuttaa kalalajiston esiintymiseen suppealla alueella.

Ei vaikutusta

Vaikutuksia kalalajistoon tai kalalajien elinympäristöihin ei aiheudu.

Pieni myönteinen vaikutus

Hanke parantaa tavanomaisen kalaston elinympäristöä suppealla alueella.

Keskisuuri myönteinen vaikutus

Hanke parantaa tavanomaisen tai arvokkaan kalaston elinympäristöä paikallisella tasolla.

Suuri myönteinen vaikutus

Hanke parantaa arvokkaan kalaston elinympäristöä maakunnallisella tasolla.

Erittäin suuri myönteinen
vaikutus

Hanke parantaa arvokkaan kalaston elinympäristöä kansallisella tai kansainvälisellä tasolla.

11.4 Nykytila
11.4.1

Kalasto

Espoossa sijaitseva Mankinjoen vesistöalue (nro 81.057) mainitaan useissa tutkimuksissa ja selvityksissä (Lempinen 2001,
Saura 2001, Janatuinen 2009) luonnonvaraisen meritaimenen
lisääntymispaikaksi. Luonnonvaraisen todennäköisesti alkuperäisen meritaimenen lisääntymisjokia on Suomessa jäljellä
vain 11, joista Mankinjoki on yksi. Meritaimen on Suomen lajien uhanalaisuusluokituksessa luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi (Rassi ym. 2010).
Högbergetin hankkeen alapuolinen Mankinjoen latvapuro,
Loojärveen laskeva Ämmässuonpuro, johon Halujärvestä laskeva puro yhtyy sekä Mankinjoen yläosa heti Loojärven alapuolella, mainitaan Sauran (2001) selvityksessä tutkimatto-

maksi, mutta potentiaaliseksi meritaimenen lisääntymisalueeksi. Vuonna 2013 tehdyn sähkökoekalastuksen yhteydessä
todettiin Loojärventien alituksessa olevan rumpuputken muodostavan täydellisen nousuesteen puron kalastolle (Kuva 111). Rumpuputki on sijoitettu niin korkealle puron pohjan tasosta, ettei kalastolla ole mahdollisuutta siirtyä sitä kautta puron ylempiin osiin lähemmäksi Halujärveä. Meritaimenen esiintymisen kartoittamiseksi tarkoitetussa sähkökoekalastuksessa
koeala valittiin rumpuputken alapuoliselta puro-osuudelta,
jossa sijaitsi tarkoitukseen soveltuva kohta. Espoon kaupunki
toteutti virtavesien kalastoselvityksessään (Janatuinen 2008)
sähkökoekalastuksia myös Ämmässuonpuron alaosassa.

Kuva 11-1. Kalojen nousueste
Urbergan koekalastusalan
yläpuolella.
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Vuoden 2013 sähkökoekalastukset toteutettiin kahdella alalla, joista toinen sijaitsi Ämmässuonpuron Urbergassa ja
toinen Lillgussissa Mankinjoessa (Kuva 11-2). Lokakuun puolivälissä toteutetussa koepyynnissä käytettiin akkukäyttöistä kannettavaa sähkökalastuslaitetta (Hans Grassl IG200/2).
Kalastukset suoritettiin alavirrasta ylävirtaan päin edeten kahden poistopyynnin menetelmällä normaalin virtaaman vallitessa. Sulkuverkkoja ei käytetty. Kaikki saaliskalat mitattiin millimetrin tarkkuudella. Lisäksi punnittiin lajikohtaiset yhteispainot. Koepyynnissä noudatettiin kalatalousviranomaisen ohjeita (Maa- ja metsätalousministeriö 2008). Sähkökoekalastusten
yhteydessä kummankin sähkökoekalastusalan virtausnopeus
arvioitiin
olleen YVA
osassa alaa hidas (<0,2 m/s) ja osassa alaa kesHögbergetin
Sähkökalastus
kimääräinen
(0,2–0,7 m/s).

Syksyn 2013 sähkökoekalastuksissa Ämmässuonpuron koealalta saatiin saaliiksi muutamia salakoita (Kuva 11-3), särkiä
ja ahvenia sekä yksi pasuri (Taulukko 11-1). Mankinjoen alalta saatiin ainoastaan salakoita, mutta määrällisesti niitä saatiin
huomattavasti enemmän kuin toiselta koealalta. Kalojen lisäksi
Mankinjoesta saatiin saaliiksi yksi täplärapu (Kuva 11-4).
Espoon virtavesistä runsaslajisimpia ovat yleensä alemmat rehevät ja hidasvirtaiset jokiosuudet, kuten Mankinjoki
(Janatuinen 2009). Näissä tavataan normaalien virtaavan veden lajien (mm. ahven, piikkikalat, taimen) lisäksi myös suutarin, sorvan ja kuhan kaltaisia seisovan veden kalalajeja, sekä
jokiin merestä nousevia vaelluskaloja. Siirryttäessä puroihin, lajisto yleensä vähenee.
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Kuva 11-2. Sähkökoekalastusalojen sijainti.
Taulukko 11-1. Ämmässuonpurossa ja Mankinjoessa 17.10.2013 tehtyjen sähkökoekalastusten tulokset.
Vesistö

Koeala

Pinta-ala

Laji

(m2)
Ämmässuonpuro

Mankinjoki

Urberga

Lillguss
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396

Huom. Mankinjoesta saatiin lisäksi yksi täplärapu
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Saalis (kpl) eri kalastuskerroilla

Saalis

Populaatiokoko

1.

2.

(kpl/koeala)

(kpl/a)

Salakka

7

0

7

6

Pasuri

1

0

1

1

Särki

2

2

4

Ahven

3

2

5

8

Salakka

45

28

73

30

Vuoden 2008 sähkökoekalastuksissa Mankinjoen
Kartanonkoskesta saatiin salakoiden lisäksi saaliiksi taimenia, särkiä, ahven ja lahna. Ainakin edellä mainittuja lajeja saattaa esiintyä myös ylempänä ainakin Loojärveen asti.
Ämmässuonpurosta saatiin vuoden 2008 sähkökoekalastuksissa saaliiksi samoja lajeja kuin vuonna 2013.
Taimenia
saattaa
esiintyä
Mankinjoessa
Espoonkartanonkosken yläpuolelta aina Ämmässuonpuron
nousuesteeseen saakka, vaikka taimenia ei vuoden 2013 sähkökoekalastuksissa saaliiksi saatukaan. Niitä saatiin kuitenkin saaliiksi
vuoden 2008 sähkökoekalastuksissa Espoonkartanonkoskesta
entisten patorakenteiden yläpuolelta (Janatuinen 2008). Toisin
kuin Mankinjoesta, ei Ämmässuonpurosta nousuesteen alapuolelta ole aiemminkaan saatu sähkökoekalastuksissa saaliiksi taimenia. Puron vedenlaatu voi olla nykyisellään soveltumaton osalle virtavesilajistoa, kuten taimenille ja ravullekin. Vedenlaatu saattaa olla syynä siihen, että purosta on koekalastuksissa
saatu ainoastaan lajeja, jotka todennäköisesti ovat nousseet järvestä.

Kartanonkosken yläpuoleisessa Mankinjoessa ja mahdollisesti jopa Ämmässuonpurossa asti saattaa esiintyä vaelluskaloista myös vimpaa, nahkiaista, vaellussiikaa ja ankeriasta. Vaellussiika on Mankinjoen vesistöissä alkuperäinen laji ja se nousee jokeen edelleenkin ainakin Espoonkartanonkoskeen asti samoin kuin vimpa (Janatuinen 2009).
Espoon sisävesissä tavattavat ankeriaat lienevät lähes täysin peräisin järviin tehdyistä istutuksista. Nahkiaisen tiedossa olevat kutualueet Mankinjoen vesistöalueella sijaitsevat
Mankinjokeen Espoonkartanonkosken alapuolella laskevassa
Gumbölenjoessa. Samalla alueella sijaitsevat myös paikallisen
pikkunahkiaisen tunnetut lisääntymisalueet.
Mankinjoen vesistöön on lisäksi istutettu harjusta ja toutainta, mutta niiden lisääntymisestä alueella ole näyttöä.

Kuva 11-3. Salakka pituusmittauksessa ja
punnituksessa.

Kuva 11-4. Mankinjoen täplärapu.
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11.4.2

Pohjaeläimistö

Pohjaeläinnäytteet otettiin Ämmässuonpurosta ja
Mankinjoesta samoilta paikoilta, joilla toteutettiin sähkökalastukset. Näytteenotto toteutettiin potkuhaavimenetelmällä ympäristöhallinnon viimeisimpien suositusten mukaisesti.
Tutkimusmenetelmät ja tulokset on esitelty tarkemmin tutkimusraportissa (Ramboll 2014, liite 4).
Pohjaeläimistö on tutkimuksen perusteella tyypillinen.
Runsaimpina esiintyivät kaksisiipiset, päivänkorentojen toukat ja kovakuoriaiset. Ämmässuonpuron kokonaisyksilömäärä oli huomattavasti korkeampi Mankinjokeen verrattuna.
Taksonimäärä (lajien ja ryhmien määrä) vaihteli tutkimuskohteissa välillä 31–34. Tulosten perusteella Ämmässuonpuron havaintopaikan pohjaeläinyhteisö oli hieman monimuotoisempi
kuin Mankinjoen yhteisö.
Ekologista tilaa kuvattiin kolmella indeksillä, joita ovat tyypille ominaiset taksonit (TT), tyypille ominaiset EPT-heimot
(päivänkorennot, koskikorennot ja vesiperhoset) ja prosenttinen mallinkaltaisuus (PMA) (Aroviita ym. 2012). Tyypille ominaisten taksonien ja EPT-heimojen määrää kuvaavien indeksien perusteella kohteet olisivat pohjaeläimistöltään hyvässä
tilassa. Prosenttisen mallinkaltaisuuden perusteella havaintopaikat edustavat tyydyttävää/välttävää tilaa. Havaintoaineiston
ollessa hyvin pieni, voidaan indeksien arvoja pitää ainoastaan
viitteellisinä.
Lajistossa ei havaittu uhanalaisuusluokituksessa vaarantuneiksi tai silmällä pidettäviksi luokiteltuja lajeja (Rassi ym. 2010).

11.5 Vaikutukset kalastoon ja
pohjaeläimistöön
Louhinta- ja maa-ainesten vastaanotto aiheuttavat vaikutuksia
pintavesien laatuun. Vesistövaikutusten arvioinnin (luku 10.5)
mukaan Ämmässuonpuroon kohdistuu pääasiassa kiintoaine- ja typpikuormitusta. Kiintoaine laskeutetaan viivytysaltaissa ennen pintavesiin johtamista. Lisäksi hienompijakoista kiintoainetta pidättyy edelleen biosuodatuksessa. Arvion mukaan
kiintoaineen pitoisuuslisäys voi virtaamatilanteesta riippuen
olla Ämmässuonpurossa luokkaa 1–37 mg/l.
Ämmässuonpuro arvioidaan kalaston ja pohjaeläimistön
kannalta herkkyydeltään kohtalaiseksi valuma-alueen maankäytöstä johtuvan heikentyneen vedenlaadun ja toisaalta potentiaalisen meritaimenen lisääntymisalueen takia. Puron alaosalla toteutettujen sähkökoekalastusten (2008 ja 2013) perusteella purossa ei esiinny arvokasta kalastoa, vaikka kohde mainitaankin meritaimenen potentiaaliseksi lisääntymispaikaksi.
Loojärvi arvioidaan kalaston ja pohjaeläimistön kannalta
herkkyydeltään vähäiseksi. Järvessä ei tavata arvokasta kalastoa
ja se on vedenlaadultaan hyvin rehevä.
Mankinjoen vesistöalueella meritaimenen lisääntymistä on havainnoitu säännöllisesti Gumbölenjoen haaran koskipaikoilla. Tämän hankkeen alapuolisessa Mankinjoen haa-
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rassa meritaimenta on havaittu viimeksi vuonna 2008
Espoonkartanonkoskessa tehdyssä sähkökoekalastuksessa. Välittömästi Loojärven luusuan alapuolisessa Mankinjoen
osassa meritaimenta ei ole aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu, vaikka sekin mainitaan potentiaaliseksi meritaimenen
kutualueeksi. Koska Mankinjoen haarassa on kuitenkin alempana tavattu uhanalaista meritaimenta hankkeen purkuvesien kulkeutumisreitillä, arvioidaan Loojärvestä alaspäin laskevan Mankinjoen osa kalaston kannalta herkkyydeltään suureksi.
Pohjaeläinlajistossa ei havaittu uhanalaisuusluokituksessa vaarantuneiksi tai silmällä pidettäviksi luokiteltuja lajeja, eikä lajiston monimuotoisuutta havaittu suureksi. Pohjaeläimistön kannalta Mankinjoen Loojärvestä laskeva uoman osa arvioidaan
herkkyydeltään vähäiseksi.
Vesistövaikutusarvioinnin mukaan kiintoainekuormitus
vaihtelee virtaamatilanteen mukaan. Kiintoainetta pidätetään
viivytysaltaalla sekä biosuodatuksessa ja viimeistään Loojärven
jälkeen Mankinjokeen kohdistuva kiintoainepitoisuuden lisäys pysyy alhaisena. Ämmässuonpuron alaosan potentiaalisen
taimenen lisääntymispaikan kannalta kiintoainekuormituksesta voi olla haittaa kutusoraikkojen liettymisen takia. Hankkeen
hulevesien purkupaikan ja Ämmässuonpuron alaosan potentiaalisten meritaimenpaikkojen välillä on kuitenkin noin kaksi
kilometriä purouomaa, joten kiintoainetta kertyy puron pohjalle suvantopaikkoihin ennen potentiaaliselle lisääntymispaikalle kulkeutumista. Liettyminen voi aiheuttaa haittaa pohjaeläimille purkualueen läheisyydessä, mikäli liettyminen selvästi
nopeutuu. Liettymisen arvioidaan olevan suurinta suvantopaikoilla, joihin kertyy herkemmin kiintoainetta. Tällaisilla paikoilla
esiintyy enemmän pehmeille pohjille tyypillistä eliöstöä, joka
sietää paremmin ympäristömuutoksia.
Typpikuormituksen lisäys Ämmässuonpurossa voi nostaa
puron kokonaistyppipitoisuuden 27 mg/l tasolle alivirtaamakausina. Ammoniumin hapettuessa matalassa purovedessä tehokkaasti nitraatiksi, esiintyy kuormitus purovedessä lähinnä
nitraattipitoisuuden nousuna. Svobodován ym. (1993) mukaan
nitraatin myrkyllisyys kaloille on hyvin alhainen ja kalakuolemia
on havaittu vasta yli 1 000 mg/l pitoisuuksissa. Kirjolohelle suositeltavan nitraattipitoisuuden ylärajana Svobodová ym. (1993)
pitävät 20 mg/l, mutta toteavat kuitenkin, että hyvän happitilanteen omaavissa pintavesissä nitraattipitoisuuden seuranta ei ole tarpeellista. Näin ollen kiintoaine- ja typpikuormituksen arvioidaan aiheuttavan Ämmässuonpurossa kalaston ja
pohjaeläimistön kannalta keskisuuren kielteisen vaikutuksen.
Loojärvessä kiintoaine- ja typpikuormituksesta aiheutuu vesistövaikutusarvion perusteella kalastolle ja pohjaeläimistölle
vain pieni kielteinen vaikutus Loojärven veden ollessa jo nykytilassa hyvin kuormitteista. Mankinjoen yläosalle arvioidaan
kohdistuvan Ämmässuonpuron ja Loojärven jälkeen enää pieni kielteinen kalastoon ja pohjaeläimistöön kohdistuva vaikutus.

11.6 Vaikutusten merkittävyys

11.8 Epävarmuudet ja seurantatarve

Kalastoon ja pohjaeläimistöön kohdistuvan vaikutuksen merkittävyys on arvioitu vaikutuskohteen herkkyystason kriteerien ja kalastovaikutuksen suuruuden kriteerien perusteella.
Kalastoon ja pohjaeläimistöön kohdistuvan vaikutuksen merkittävyys eri hankevaihtoehdoissa arvioidaan kohtalaiseksi
Ämmässuonpurossa ja Mankinjoen yläosalla sekä vähäiseksi Loojärvessä. Vesistövaikutusarvion mukaan kaikkien hankevaihtoehtojen vaikutukset vedenlaatuun ovat samanlaiset,
ainoastaan vaikutuksen kestossa on eroja. Kalaston kannalta kaikki hankevaihtoehdot ovat pitkäkestoisia ulottuen usean kalasukupolven yli, joten hankevaihtoehtojen vaikutuksen
merkittävyydessä ei arvioida olevan eroa kalaston kannalta.
Vaihtoehdossa VE0 (hankkeen toteuttamatta jättäminen) vaikutuksia vesieliöstöön ei aiheudu.
Ämmässuonpurossa kalastoon kohdistuu vedenlaatuun kohdistuvan vaikutuksen perusteella keskisuuri vaikutus, ja Ämmässuonpuron kalastollisen herkkyyden ollessa kohtalainen arvioidaan vaikutuksen merkittävyyden
olevan Ämmässuonpuron kalaston kannalta kohtalainen.
Ämmässuonpurossa ei koekalastusten mukaan esiinny kuormitukselle herkkiä lohikaloja, vaan lähinnä ilmeisesti Loojärvestä
nousevia särkikaloja. Pohjaeläinlajistossa ei havaittu uhanalaisuusluokituksessa vaarantuneiksi tai silmällä pidettäviksi luokiteltuja lajeja, joten kuormituksen vaikutuksen merkittävyys
arvioidaan pohjaeläimistön kannalta vähäiseksi.
Loojärven herkkyys käytettyjen kriteerien valossa on vähäinen ja järveen kohdistuva kuormitus suhteessa järveen jo nykytilanteessa tulevaan kuormitukseen aiheuttaa järven kalastolle ja pohjaeläimistölle pienen vaikutuksen. Näin ollen hankkeesta aihetuvan vaikutuksen merkittävyys Loojärven kalastolle ja pohjaeläimistölle arvioidaan vähäiseksi.
Mankinjoen yläosan kalastollinen herkkyys arvioidaan suureksi potentiaalisen meritaimenen lisääntymispaikan ja samassa jokihaarassa alempana olevan meritaimenen esiintymiskohteen (Espoonkartanonkoski) takia. Mankinjoen yläosalle
hankkeesta kohdistuvan kalastovaikutuksen arvioidaan jäävän hyvin pieneksi, joten hankkeen aiheuttaman kalastovaikutuksen merkittävyys arvioidaan käytettyjen kriteerien valossa
kohtalaiseksi. Pohjaeläinlajistoon arvioidaan kohdistuvan vähäinen vaikutus.

Meritaimenen esiintymistä hankkeen alapuolisessa vesistössä
on tutkittu vuosina 2008 ja 2013. Näitä aikaisemmalta ajalta
sekä tutkimusvuosien väliltä ei ole olemassa tarkempia tietoja meritaimenen esiintymisestä alueella. Tutkitut kohteet ovat
meriyhteydessä, joten meritaimenen lisääntymistä on saattanut jonain vuonna myös ylempänä alueella tapahtua, vaikka
tutkittuina vuosina sitä ei havaittukaan.
Meritaimenen esiintymistä hankkeen alapuolisessa vesistössä on syytä seurata sähkökoekalastuksin. Mahdollisia havaintoalueita voivat olla Ämmässuonpuron alaosa, Mankinjoen yläosa sekä Espoonkartanonkoski. Pohjaeläimistössä tapahtuvia
muutoksia suositellaan seurattavan samoilta tutkimusalueilta.

11.7 Vaikutusten lieventäminen
Kalastoon ja pohjaeläimistöön kohdistuvia vaikutuksia voidaan
lieventää toteuttamalla hulevesien viivytysallasratkaisu mitoitukseltaan ja toimintateholtaan riittävän suureksi pidättämään
kiintoainekuormitus mahdollisimman pienenä. Lisäksi biosuodatuksella saadaan pidätettyä hienompaa kiintoainetta sekä
osa liukoisesta typestä.
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12. VAIKUTUKSET KASVILLISUUTEEN JA
ELÄIMISTÖÖN

Kooste luontovaikutusten arvioinnista
Vaikutusten alkuperä ja arvioinnin tarkoitus

Kallionlouhinta- ja maanvastaanottopaikan rakentamisessa luonnonympäristö muuttuu täysin puiden ja
pintamaiden poiston sekä kalliolouhinnan ja maantäytön myötä. Toiminta hävittää alueen nykyisen kasvillisuuden ja elinympäristöt. Eläimistöön voi suorien elinympäristömenetysten lisäksi kohdistua vaikutuksia elinympäristöjen pirstoutumisen myötä. Ihmistoiminnan lisääntyminen alueella voi aiheuttaa häiriötä eläimistölle myös ympäröivillä alueilla.
Arvioinnin tarkoituksena oli tunnistaa suunnittelualueen sekä sen vaikutusalueella sijaitsevat arvokkaat
luontokohteet sekä huomionarvoinen eläimistö. Tarkoituksena on arvioida hankevaihtoehtojen vaikutuksia luonnonympäristöön sekä vaikutusten kohdentumista arvokkaisiin luontokohteisiin. Arvioinnissa
huomioidaan myös vaikutukset lajiston suojelutasoon.

Tehtävät

Arvioinnissa tarkasteltiin muutoksia kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin, pesimälinnustoon sekä luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuihin lajeihin.

Arvioinnin päätulokset

Hankkeen luontoon kohdistuvista vaikutuksista merkittävimmiksi on arvioitu vaikutukset maakunnallisesti arvokkaaseen luonnon ydinalueeseen ja ekologiseen yhteyteen. Hanke kaventaa maakunnallisesti merkittävän ekologisen yhteyden pinta-alaa. Hankkeen vaikutusalueelle sijoittuu myös kaksi uhanalaiseksi luokiteltua luontotyyppiä.
Linnustoselvityksen perusteella hankkeen vaikutukset eivät kohdistu uhanalaisten lintulajien pesimäreviireihin. Kaikissa hankevaihtoehdoissa menetetään kuitenkin lintudirektiivin liitteen I lajien kehrääjän ja
pyyn elinympäristöjä. Lisäksi häiriövaikutuksia voi kohdistua silmälläpidettävien sekä alueellisesti uhanalaisten lajien (sirittäjä ja pikkusieppo) reviireihin.
Hankealueelle sijoittuu liito-oravan käyttämiä kulkuyhteyksiä ja yksittäinen ruokailupuu. Liito-oravaselvityksen tulokset on huomioitu louhintasuunnitelmissa, ja liito-oravien käyttämät alueet jäävät varsinaisten rakentamisalueiden ulkopuolelle kaikissa hankevaihtoehdoissa.
Hankkeen vaikutukset eivät kohdistu lepakoiden kannalta erityisen arvokkaisiin alueisiin. Selvityksissä ei
havaittu viitasammakoille soveltuvia lisääntymispaikkoja suunnitelluilla louhinta- ja maanvastaanottoalueilla.

Haitallisten vaikutusten lieventäminen

Räjäytystöiden suorittamisella lintujen pesimäkauden ulkopuolella voidaan lieventää vaikutuksia linnustoon.
Kaikilla hankevaihtoehdoilla on kielteisiä vaikutuksia luontoon, mutta pinta-alaltaan vaikutukset jäävät
vähäisimmäksi vaihtoehdossa VE3.

12.1 Vaikutusten muodostuminen
Louhinta ja maa-aineksen vastaanotto muuttavat täysin alueen
alkuperäisen luonnonympäristön. Rakentamisen aikana tehtävä pintamaiden poisto ja louhinta hävittävät toiminta-alueen
nykyisen kasvillisuuden ja elinympäristöt. Louhinta aiheuttaa
melua ja häiriötä, joka voi vaikuttaa eläimistöön varsinaista toiminta-aluetta laajemmalla alueella. Eläimistön osalta hankkeen
toteuttaminen aiheuttaa myös eri lajeille sopivien elinympäristöjen menetyksiä tai niiden pirstoutumista sekä kulkuyhteyksien katkeamista. Elinympäristöihin kohdistuvien suorien vaikutusten lisäksi alueen rakentaminen voi aiheuttaa elinympäristöjen pirstoutumista erillisiksi saarekkeiksi, jolla voi olla negatiivisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle. Rakentamisen
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myötä melu sekä ihmistoiminta alueella lisääntyvät, mistä voi
aiheutua eläimistölle häiriövaikutuksia myös hankealuetta ympäröivillä metsäalueilla.

12.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Hankkeen suunnittelua ja ympäristövaikutusten arviointia varten on kevään ja kesän 2013 aikana laadittu luontoselvityksiä,
joita on yksityiskohtaisemmin kuvailtu YVA-selostuksen liitteenä 5 esitetyssä luontoselvityksessä (Högbergetin maa-aineshankkeen luontoselvitykset). Tässä kasvillisuutta ja eläimistöä

käsittelevässä kappaleessa on lyhyesti kuvattu alueen keskeisimpiä luontoarvoja sekä arvioitu hankkeesta luontoon kohdistuvia vaikutuksia.
Kuvaus maakunnallisesta ekologisesta verkostosta on esitetty
raporttien ”Laajat yhtenäiset metsäalueet ekologisen verkoston osana Uudellamaalla” (Uudenmaan liiton julkaisuja E 87 –
2007) sekä ”Ekologiset yhteydet ja viheralueverkosto Espoossa”
(Hirvensalo 2014) pohjalta. Lähialueen arvokkaiden luontokohteiden osalta on hyödynnetty myös mm. Espoon eteläosien yleiskaavan luontoselvitys (Hämäläinen 2007).
YVA-menettelyä varten alueelta laadittuja luontoselvityksiä
ovat:
•

•

•

•

•

•

•

Luontoselvitykset on laadittu varsinaista toiminta-aluetta
laajemmalta alueelta, jotta tietoja saatiin myös hankkeen mahdolliselta vaikutusalueelta. Selvitysalueiden rajaukset on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 12-1).

Pesimälinnustoselvitys, joka toteutettiin kolmella laskentakerralla touko- ja kesäkuussa 2013. Laskennat
suoritettiin kartoituslaskentaohjeita (Koskimies &
Väisänen 1988) soveltaen. Selvitysalueen laajasta pinta-alasta johtuen kuhunkin pesimälinnuston kartoituskertaan oli varattu aikaa kolme maastotyöpäivää,
pesimälinnustoselvityksen maastopäivien yhteismäärä oli siten yhdeksän.
Metson soidinpaikkojen kartoitus tehtiin maastokäynnillä 19.4. Lisäksi soidinpaikkojen havainnointia tehtiin linnustoselvityksen kevätaikaisten maastokäyntien
yhteydessä.
Lepakkoselvitys tehtiin kolmen laskentakerran aktiivikartoituksena 11.6., 14.7. ja 10.8. Aktiivikartoitusta
täydensi koko kesän kestänyt passiivinen kartoitus
kahdella maastoon jätetyllä ja ajoittain siirretyllä detektorilla.
Liito-oravaselvitys, maastokäynnit alueelle tehtiin
19.4. ja 3.5. Selvityksessä kartoitettiin liito-oravien
käyttämät lisääntymis- ja levähdysalueet sekä potentiaaliset kulkuyhteydet.
Viitasammakkoselvitys. Viitasammakon esiintymistä
selvitysalueella havainnoitiin maastokäynneillä linnusto- ja liito-oravaselvitysten yhteydessä huhti- ja toukokuussa (aamuisin ja päivisin), lisäksi viitasammakoiden esiintymisen kartoittamiseksi alueelle tehtiin erillinen maastokäynti 8.5. ilta-aikaan.
Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys, maastokäynnit
alueelle tehtiin 16.7. ja 17.7. Kasvillisuusselvityksessä
erityistä huomiota kiinnitettiin uhanalaisten tai harvinaisten luontotyyppien ja kasvilajien esiintymiseen,
luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisiin luontotyyppeihin, metsälain 10 §:n tarkoittamiin erityisen arvokkaisiin elinympäristöihin ja vesilain 2. luvun 11 §:n tarkoittamiin arvokkaisiin pienvesikohteisiin.
Päiväperhos- ja sudenkorentoselvitys, maastokäynti
tehtiin 4.7. Erityistä huomiota kiinnitettiin luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin (mm. kirjoverkkoperhoseen
sekä lumme-, siro- ja täplälampikorentoon).
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Kuva 12-1. Selvitysalueiden rajaukset.
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12.3 Vaikutuskohteen herkkyys ja
vaikutuksen suuruuden kriteerit
Kohteen herkkyyden ja luontovaikutusten suuruuden suhteen
valittiin arviointiin seuraavat kriteerit.
Vaikutuskohteen herkkyystason kriteerit:
Vähäinen herkkyys

Louhinta- ja maanvastaanottoalueella ei ole uhanalaisten lajien, luontodirektiivin liitteen IV(a)
lajien tai uhanalaisten luontotyyppien esiintymiä eikä metsä- tai vesilakikohteita. Rakentamisalueiden metsät ja suot ovat hakkuin ja ojituksin käsiteltyjä talousmetsiä.

Kohtalainen herkkyys

Louhinta- ja maanvastaanottoalueella on metsälaki- tai vesilakikohteita, mutta ei uhanalaisten
lajien, luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien tai uhanalaisten luontotyyppien esiintymiä. Rakentamisalueen metsät ja suot ovat luonnontilaisen kaltaisia ja vain vähän käsiteltyjä.

Suuri herkkyys

Louhinta- ja maanvastaanottoalueella on uhanalaisten lajien, luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien tai uhanalaisten luontotyyppien esiintymiä. Rakentamisalueen metsät ja suot ovat luonnontilaisia.

Erittäin suuri herkkyys

Louhinta- ja maanvastaanottoalueella on erityisesti suojeltavien lajien, Suomen vastuulajien,
erittäin tai äärimmäisen uhanalaisten lajien esiintymiä. Rakentamisalueen metsät ja suot ovat
luonnontilaisia ja luontoarvoiltaan poikkeuksellisen monimuotoisia.

Luontovaikutusten suuruuden kriteerit:
Erittäin suuri kielteinen vaikutus

Vaikutus kohdistuu pinta-alaltaan hyvin laajalle alueelle ja vaikutus on kestoltaan pysyvä. Hanke vaikuttaa lajin/lajien esiintymiseen valtakunnallisella tasolla.

Suuri kielteinen vaikutus

Vaikutus kohdistuu pinta-alaltaan hyvin laajalle alueelle ja vaikutuksen kesto on pitkäaikainen
tai pysyvä. Hanke vaikuttaa lajin/lajien esiintymiseen maakunnallisella tasolla.

Keskisuuri kielteinen vaikutus

Vaikutusalue on keskisuuri ja vaikutus luonteeltaan pitkäaikainen tai pysyvä. Hanke vaikuttaa
lajin/lajien esiintymiseen paikallisella tasolla.

Pieni kielteinen vaikutus

Hankkeen vaikutusalue on suppea ja vaikutus luonteeltaan palautuva. Hankkeen vaikutukset
ovat vähäisiä tai ei merkittäviä lajistolle tai elinympäristölle.

Ei vaikutusta

Vaikutuksia lajistoon tai elinympäristöihin ei aiheudu.

Pieni myönteinen vaikutus
Keskisuuri myönteinen vaikutus
Suuri myönteinen vaikutus
Erittäin suuri myönteinen
vaikutus

12.4 Nykytila
Lyhyt yleiskuvaus alueen luontoarvoista esitetään seuraavassa kevään ja kesän 2013 aikana laadittujen luontoselvitysten
perusteella. Yksityiskohtaisemmin selvitysalueen luontoarvoja on kuvattu YVA-selostuksen liitteenä 5 olevassa luontoselvitysraportissa.

12.4.1

Luontotyypit ja kasvillisuus

Hankealue sijaitsee eteläboreaalisella vyöhykkeellä ja kuuluu siinä edelleen lounaismaahan eli vuokkovyöhykkeeseen.
Hankealueen metsät ovat metsätalouskäytössä ja alueen läpi
kulkee voimajohto sekä metsäautotie, joka on pääosin ratsastuskäytössä. Hankealueen luontotyypit vaihtelevat kosteista
puronvarsilehdoista ja lehtomaisista kankaista tuoreiden kankaiden kautta kuiviin kankaisiin ja avokallioihin.

Turvekankaita on runsaiden ojitusten seurauksena paljon
etenkin alueen itäosissa. Metsät ovat kuusi- ja mäntyvaltaisia,
lehtipuita kasvaa sekapuuna runsaasti. Metsät ovat hakkuin
hoidettuja ja taimikoita on jonkin verran. Lahopuun määrä on
yleisesti ottaen melko vähäinen, lähinnä aukkojen laidoilla ja
ojien varsilla on muutamia kaatuneita kuusia ja kallioalueilla
kelomäntyjä. Metsäteiden varsilla, pellon ympäristössä, voimajohdon alla ja kaatopaikan reunamilla on kulttuurivaikutteista
lajistoa.
Selvitysalueella ei havaittu vesilain mukaisia kohteita.
Metsälain tarkoittamia erityisen arvokkaita elinympäristöjä havaittiin kaksi, toinen kohteista on runsaslahopuustoinen puronvarsi ja toinen vähäpuustoinen kallionlaki jyrkänteineen
(oheisen kartan kuviot 15 ja 11). Uhanalaisiksi luokitelluista
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luontotyypeistä (Raunio ym. 2008) havaittiin runsasravinteista
kosteaa lehtoa (vaarantunut luontotyyppi) ja runsasravinteista tuoretta lehtoa (äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi).
Molemmat edellä mainituista uhanalaisista luontotyypeistä sijoittuvat oheisen kartan kuviolle 11. Lisäksi havaittiin silmälläpidettäväksi luontotyypiksi luokiteltua kosteaa keskiravinteista
lehtoa (kuvio 10). Huomionarvoisia kasvilajeja selvitysalueella
olivat yksittäisinä havaitut rauhoitettu valkolehdokki ja silmälläpidettävä kartioakankaali.

Kuva 12-2. Arvokkaat kasvilajit ja luontotyypit.
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Espoon yleiskaavan luontoselvityksessä (Hämäläinen 2007)
arvokkaita luontotyyppejä ei ole havaittu hankealueen välittömässä läheisyydessä. Lähimmät Espoon yleiskaavan selvitysten yhteydessä rajatuista arvokkaista luontokohteista sijoittuvat noin 400 metrin etäisyydelle hankealueesta Halujärven etelärannalle.

12.4.2

Linnusto

Hankealueella ja sen lähiympäristössä havaittiin yhteensä 53
pesiväksi tulkittavaa lajia. Suurin osa lajistosta koostuu erilaisten metsien sekä pienten avointen ja puoliavointen ympäristöjen lajeista. Runsaita ovat mm. peippo, metsäkirvinen, hippiäinen, punarinta ja keltasirkku sekä tiaiset, rastaat ja kertut.
Alueen männiköissä pesivät mm. kulorastas, käpytikka ja kehrääjä, kuusivaltaisissa metsissä puolestaan kuusitiainen, pyy, sirittäjä ja pikkusieppo. Lisäksi alueen pienillä lammilla ja niiden
ympäristössä pesii vesi- ja kosteikkolintuja, kuten tavi ja telkkä.

Huomionarvoisia, eri suojeluluokituksissa mainittuja lintulajeja havaittiin yhteensä kymmenen (Kuva 12-3). Näistä lajeista seitsemän on EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeja ja kolme
Suomen erityisvastuulajeja (EVA-lajit). Uhanalaisuudeltaan vaarantuneiksi luokiteltuja lajeja havaittiin yksi (mustakurkku-uikku), silmälläpidettäviä lajeja kaksi (huuhkaja ja sirittäjä) ja alueellisesti uhanalaisia lajeja yksi (pikkusieppo). Kartta suojelullisesti huomionarvoisten lajien reviireistä on esitetty ohessa.
Linnustollisesti monipuolisimpia alueita ovat Bockträsk rantoineen ja peltoja ympäröivät kuusivaltaiset sekametsät.

Kuva 12-3. Selvitysalueella havaitut suojelullisesti huomionarvoisten lintulajien reviirit.
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12.4.3

Lepakot

Kaikkiaan lepakkoselvityksessä havaittiin melko tyypillisiä määriä lepakoita maaseutuympäristöille ja näiden läheisille metsäalueille. Erityisen paljon havaintoja ei saatu mistään osasta
kartoitettua aluetta. Havaintojen perusteella lepakot käyttävät
hankealueen ja sen ympäristön pieniä aukeita, taimikoita, lampia, peltojen reunoja ja sekapuustoisia metsiköitä ruokailuun
ja hyödyntävät siirtymäreitteinään metsäteitä ja peltojen reunoja. Runsain laji oli pohjanlepakko, joka saalistelee myös kallioalueilla.
Varsinaisella hankealueella lepakoita havaittiin melko vähän,
hankealueen koostuessa suureksi osaksi lepakoille vähän ravintoa tarjoavista eri-ikäisistä kasvatusmänniköistä. Hankealue ei
tarjoa lepakoille soveliaita talvehtimis- tai lisääntymispaikkoja.
Lepakkoselvityksen tulosten perusteella rajattiin lepakoille
tärkeä ruokailualue, joka sijoittuu Bockarmossenin eteläpuolelle pienen suolammen ympäristöön. Lepakoiden tärkeä ruokailualue on Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen käyttämällä

Kuva 12-4. Liito-oravahavainnot.
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luokittelulla II luokan lepakkoalue (lepakkoalueiden luokittelusta tarkemmin, ks. luontoselvitys YVA-selostuksen liitteenä).
Varsinaisella hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä
ei sijaitse lepakoiden kannalta tärkeitä alueita.

12.4.4

Liito-oravat

Selvityksessä havaittiin kolme liito-oravan käyttämää ydinaluetta, jotka toimivat liito-oravan levähdyspaikkoina ja ruokailualueina sekä mahdollisina lisääntymispaikkoina. Varsinaiselta
hankealueelta havaittiin yksittäinen liito-oravan ruokailupuu,
joka sijoittui Fagerängin pellon itäpuolelle. Kyseessä oli haapa,
jonka alla oli kuusi papanaa. Liito-oravahavainnot on esitetty
oheisella kartalla.
On mahdollista, että liito-oravat käyttävät myös hankealueen poikki kulkevia ojanvarsia kulkuyhteyksinään. Näillä alueilla
ei kuitenkaan tehty havaintoja lajista.

12.4.5

Viitasammakot

Kevään 2013 selvityksessä ei havaittu viitasammakoita selvitysalueella. Selvitysalueelle kuitenkin sijoittuu lajin lisääntymispaikoiksi potentiaalisesti soveltuvia suolampia: Bockträsk sekä
Bockarmossenin eteläpuolella sijaitseva pieni nevalaitainen
suolampi.

12.4.6

Päiväperhoset ja sudenkorennot

Päiväperhosselvityksessä keskityttiin erityisesti kirjoverkkoperhosen (luontodirektiivin liitteen IV(a) laji) sekä sille soveliaiden
elinympäristöjen havainnointiin. Lajia ei havaittu alueella, vaikka hankealueella ja sen ympäristössä esiintyy jonkin verran lajin elinympäristöksi soveliaita metsänreunoja ja pieniä aukeita.
Päiväperhosselvityksessä ei havaittu luontodirektiivin IVliitteessä mainittuja, rauhoitettuja tai uhanalaisia päiväperhoslajeja. Havaituista perhoslajeista merkittävin oli suohopeatäplä, joka on viime vuosikymmeninä taantunut EteläSuomessa soiden ojitusten takia.

Sudenkorentoselvityksessä havaittiin kaikkiaan 15 sudenkorentolajia. Luontodirektiivin IV-liitteen tiukasti suojeltuja lajeja havaittiin kaksi, sirolampikorento ja täplälampikorento.
Sirolampikorentohavainto tehtiin yksittäisestä saalistavasta
koiraasta karulla tekolampareella täyttömaa-alueen eteläpuolella. Todennäköisesti kyse oli nuoresta vaeltelevasta yksilöstä,
havaintopaikan ollessa liian karu ja vähäkasvustoinen lajin lisääntymisympäristöksi.
Täplälampikorentohavainnot tehtiin Bockträskillä, jossa todettiin viisi reviiriä pitävää täplälampikorentokoirasta.
Bockträskille sijoittuva sudenkorentojen kannalta arvokas alue
ja kooste selvitysalueen muista arvokkaista kohteista on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 12 -5).

Kuva 12-5. Selvitysalueen arvokkaat luontokohteet. Lepakoiden kannalta tärkeä
alue on II-luokan lepakkoalue.
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12.5 Vaikutukset
12.4.7

Maakunnalliset ekologiset yhteydet

Ekologiset yhteydet ovat elinalueiden yhteyksiä, jotka muodostuvat populaatioiden ja yksittäisten eläinten toiminnallisista yhteyksistä. Yhteydet ylläpitävät mahdollisuuksia eliöiden liikkumiseen ja leviämiseen populaatioiden ja elinympäristöjen välillä ja vahvistavat siten myös lajien geeniperimää.
Ekologisten yhteyksien avulla voidaan edistää myös luonnonsuojelualueiden välistä kytkeytyneisyyttä. Tarkistetuissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (Ympäristöministeriö
2008) korostetaan ekologisten yhteyksien merkitystä niin luonnonsuojelualueiden kuin myös suojelun ulkopuolisten arvokkaiden alueiden välillä.
Uudenmaan maakuntakaavan laatimisen yhteydessä on
laadittu selvitys maakunnan ekologisesta verkostosta vuonna
2007. Selvityksessä on osoitettu maakunnallisesti merkittävät
luonnon ydinalueet ja näitä yhdistävät ekologiset yhteydet.
Hankealue sijoittuu laajan yhtenäisen metsäalueen (Nuuksio)
läheisyyteen ja luonnon ydinalueeksi määritetylle alueelle.
Kyseisen luonnon ydinalueen, jolle myös hankealue sijoittuu,
voidaan arvioida toimivan myös tukialueena läheiselle laajalle Nuuksion alueelle. Nuuksion laaja yhtenäinen metsäalue on
eteläisimmässä Suomessa suurin, tärkein ja yhtenäisin läntisen
taigaluonnon suojelualue.

12.5.1

Kasvillisuus ja luontotyypit

Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvat vaikutukset
ovat suoria luontotyyppien ja kasvupaikkojen menetyksiä.
Selvitysalueen arvokkaimmat luontotyypit sekä huomionarvoisten kasvilajien esiintymät eivät sijoitu suunnitelluille louhinta- ja maanvastaanottoalueille. Arvokkaita luontotyyppejä ja huomionarvoisten kasvilajien esiintymispaikkoja sijoittuu
louhinta-alueiden välittömään läheisyyteen alueelle, jolla pölyvaikutukset ovat todennäköisiä (vaikutukset ilmanlaatuun, ks.
luku 18).
Louhinta aiheuttaa vaikutuksia pintavesien määrään ja laatuun. Louhinta-alueen pintavesiä johdetaan luonnonarvoiltaan huomionarvoisten puronvarsilehtojen läpi virtaavaan puroon. Muokkaustoimista johtuen puro ei ole vesilain 2. luvun
11§:n mukainen kohde, mutta sitä reunustavat uhanalaiseksi
luokitellut luontotyypit: runsasravinteinen kostea lehto (vaarantunut) ja runsasravinteinen tuore lehto (äärimmäisen uhanalainen, Raunio ym. 2008). Louhinnan myötä puron valumaalue kasvaa lisäten puron vesimäärää. Pintavalunnan muutokset voivat aiheuttaa vaikutuksia myös puronvarsilehdon vesitalouteen ja siten vaikuttaa myös luontotyyppien ominaispiirteisiin. Lisäksi suojametsävyöhyke louhittavan alueen ja luontotyyppien välissä jää huomattavan kapeaksi. Onkin todennäköistä, että puronvarren lehtoluontotyypit menettävät näiden
muutosten seurauksena luonnontilansa ainakin osittain.

Kuva 12-6 Karttaote Uudenmaan ekologisesta verkostosta (lähde: Uudenmaan liiton julkaisuja E 87 – 2007).
Kuvaan on yleispiirteisellä tasolla merkitty hankealueen sijainti punaisella pisteellä.

132

Vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3 herkkyys on kasvillisuuden ja luontotyyppien osalta suuri. Louhinta ja täyttötoiminta muuttavat rakentamisalueen luonnonympäristön täysin.
Luontoarvoiltaan merkittävimmät kohteet jäävät rakentamisalueiden ulkopuolelle, mutta ne sijoittuvat hankkeen todennäköiselle lähivaikutusalueelle. Pöly- ja vesitalousmuutokset voivat vaikuttaa heikentävästi uhanalaisiksi luokiteltujen luontotyyppien luonnontilaan.
Hankevaihtoehtojen välillä ei ole merkittäviä eroja arvokkaisiin luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutusten osalta. Pintaalaltaan pienin ja siten luontotyyppivaikutuksiltaan vähäisin on
hankevaihtoehto VE3. Myös tässä hankevaihtoehdossa muutoksia pintavalunnassa sekä pölyvaikutuksia kohdistuu myös
arvokkaisiin luontotyyppeihin.

12.5.2

Linnusto

Selvitysalueella havaittiin yhteensä kymmenen eri suojeluluokituksissa mainittua lintulajia. Hankkeen kannalta näistä huomionarvoisimmat ovat pyy (kymmenen paria) ja kehrääjä (kahdeksan paria), joiden reviireistä useita sijoittuu varsinaiselle louhinta- ja läjitysalueelle kaikissa hankevaihtoehdoissa. Louhintaja läjitysalueen osalta pyyn ja kehrääjien reviirejä menetetään,
ja melusta aiheutuu häiriövaikutuksia myös lähialueen reviireille.
Pyy on viime vuosisadalla tapahtuneesta vähenemisestä
huolimatta edelleen runsaslukuinen laji Suomessa pohjoisinta
Lappia lukuun ottamatta. Pyy viihtyy tiheissä kuusta kasvavissa
metsiköissä, ja hankealueen ympäristössä on edelleen melko
runsaasti pyylle soveltuvaa ympäristöä. Hankevaihtoehdoissa
VE1 ja VE2 hankkeen suorat vaikutukset kohdistuvat kahteen pyyn reviiriin ja vaihtoehdossa VE3 yhteen reviiriin.
Häirintävaikutuksia kohdistuu myös hankealueen läheisyydessä sijaitseviin pyyreviireihin, mutta kokonaisuutena hankkeen
ei arvioida merkittävästi heikentävän pyyn paikallisia kantoja.
Kehrääjä on pyytä harvalukuisempi, levinneisyydeltään rajoittuneempi ja elinympäristönsä suhteen vaateliaampi laji.
Kehrääjät on aikaisemmin luokiteltu uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäviin lajeihin, mutta vuoden 2010 (Rassi ym.) uhanalaisuusluokituksessa laji on luokiteltu elinvoimaiseksi (LC).
Kehrääjälle soveliaat pesimäympäristöt ovat pääkaupunkiseudulla harvassa lajin suosiessa suhteellisen laajoja, varttuneita
männiköitä, joiden lähellä ei ole ihmisen aiheuttamia häiriötekijöitä. Selvityksessä havaittujen reviirien määrä saattaa olla
yliarvio lajin myöhäisestä muutosta johtuen; hankealue ympäristöineen on kuitenkin selvityksen perusteella kehrääjälle tärkeää aluetta. Häiriötekijöitä välttävänä lajina louhinnan arvioidaan karkottavan kehrääjiä myös lähialueelta. Hankkeen vaikutusten arvioidaan vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 kohdistuvan noin
5-6 kehrääjäreviiriin ja vaihtoehdossa VE3 noin 3-4 reviiriin.
Linnustoselvityksessä havaittiin yksi uhanalaisuudeltaan vaarantuneeksi luokiteltu laji, mustakurkku-uikku.
Mustakurkku-uikkupari havaittiin toukokuun lopulla karulla

laskeutusaltaalla suunniteltujen louhinta- ja läjitysalueiden läheisyydessä. Karu allas voi tarjota mustakurkku-uikuille jonkin
verran ravintoa, mutta ei pesäaineksia. Todennäköisesti kyseessä onkin pesimätön, kiertelevä nuoripari. Allas säilyy kaikissa
hankevaihtoehdoissa, mutta hanke nostaa alueen melutasoja. Selvityksen perusteella allas ei ole mustakurkku-uikun pesimäympäristöä eikä hankkeella siten arvioida olevan lajiin kohdistuvia vaikutuksia.
Uhanalaisuudeltaan silmälläpidettäviä (NT) lintulajeja havaittiin selvityksessä kaksi: sirittäjä ja huuhkaja. Huuhkajasta ei
saatu pesimiseen viittaavia havaintoja. Lajin todennäköisimmät pesimäpaikat ovat selvitysalueen länsiosan jyrkänteillä ja
siten vähintään 400 metrin etäisyydellä suunnitelluista louhinta- ja läjitysalueista.
Selvitysalueella havaittiin yhteensä kolme sirittäjän reviiriä,
joista kaksi sijoittuu verraten etäälle suunnitelluista louhintaalueista. Yksi sirittäjäreviiri sijaitsee louhinta- ja läjitysalueiden
läheisyydessä vaihtoehdoissa VE1 ja VE2. Vaihtoehdossa VE3
etäisyyttä kaikkiin sirittäjäreviireihin jää noin 400 metriä.
Vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3 alueen herkkyys on linnuston osalta kohtalainen. Linnustoselvityksen perusteella hankkeen vaikutukset eivät kohdistu uhanalaisten lintulajien pesimäreviireihin. Kaikissa hankevaihtoehdoissa menetetään lintudirektiivin liitteen I lajien kehrääjän ja pyyn elinympäristöjä.
Lisäksi häiriövaikutuksia voi kohdistuu silmälläpidettävien sekä
alueellisesti uhanalaisten lajien (sirittäjä ja pikkusieppo) reviireihin.

12.5.3

Lepakot

Varsinaisella hankealueella lepakkohavaintoja tehtiin melko
vähän, eikä hankealue tarjoa lepakoille soveliaita talvehtimistai lisääntymispaikkoja. Louhinta- täyttötoimista aiheutuvat
muutokset eivät kohdistu lepakoiden kannalta erityisen arvokkaisiin alueisiin.
Bockarmossenin eteläpuolelle sijoittuu lepakoiden tärkeä
ruokailualue, joka on hankkeen meluvaikutusten vaikutusaluetta. Louhinta ajoittuu päiväsaikaan, eikä melun siten arvioida merkittävästi vaikuttavan lepakoiden yöaikaan ajoittuvaan
saalistukseen. Selvitysalueella ei tehty havaintoja lepakoiden
lisääntymis- tai levähdyspaikoista, eikä hankkeesta siten arvioida aiheutuvan lepakkolajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin
kohdistuvia heikentäviä vaikutuksia.
Vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3 rakentamisalueen herkkyys
on lepakoiden osalta vähäinen, sillä hankkeen vaikutukset eivät kohdistu lepakoiden kannalta arvokkaisiin alueisiin.
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12.5.4

Liito-oravat

Selvityksessä havaitut liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikat sijoittuvat varsinaisen hankealueen ulkopuolelle.
Hankealueelle sijoittuu liito-oravan käyttämiä kulkuyhteyksiä
ja ruokailupuu Fagerängin alueella. Selvitystulokset on huomioitu louhintasuunnitelmissa, ja liito-oravien käyttämät alueet
jäävät varsinaisten rakentamisalueiden ulkopuolelle kaikissa
hankevaihtoehdoissa.
Hanke kuitenkin vaikuttaa liito-oravien mahdollisiin kulkuyhteyksiin hankealueen ojanvarsilla ja aiheuttaa myös toiminnan aikaisia häiriövaikutuksia (melu) varsinaista hankealuetta laajemmalla alueella. Hankkeen toteutuessa liito-oravien
mahdolliset Halujärven pohjoispuoliset kulkuyhteydet kohti
Forsbackan liito-oravaesiintymiä menetetään. Liito-oravien on
tällöin siirryttävä käyttämään Halujärven länsi- ja eteläpuolisia
metsiä kulkureitteinään.
Vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3 alueen herkkyys on liito-oravien osalta kohtalainen. Herkkyys on arvioitu kohtalaiseksi johtuen liito-oravien elinympäristöistä hankealueen läheisyydessä
sekä mahdollisista hankealueelle sijoittuvista kulkuyhteyksistä.
Hanke ei hävitä liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja,
mutta hanke aiheuttaa häiriövaikutuksia sekä vaikutuksia lajin
kulkuyhteyksiin.

12.5.5 Viitasammakot, päiväperhoset ja
sudenkorennot
Viitasammakot
Selvitysalueella ei havaittu merkkejä viitasammakoista.
Viitasammakoille soveltuvat lisääntymisympäristöt eivät sijoitu louhinta- tai maanvastaanottoalueille missään hankevaihtoehdossa. Lajille soveltuvat lisääntymisympäristöt eivät sijoitu
hankkeen pintavesivaikutusten alueelle.
Vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3 vaikutusalueen herkkyys on
viitasammakoiden osalta vähäinen. Hankkeella ei ole viitasammakoille soveltuviin lisääntymispaikkoihin kohdistuvia vaikutuksia.
Sudenkorennot
Sudenkorentoja havaittiin runsaasti saalistelemassa myös varsinaisella hankealueella metsätien pientareilla.
Huomionarvoisimpien lajien havainnot kuitenkin sijoittuivat
varsinaisen louhinta- ja läjitysalueen ulkopuolelle. Alueella havaituista luontodirektiivin IV-liitteen IV(a) lajeista toinen, täplälampikorento, havaittiin Bockträskillä hankealueen länsipuolella. Bockträsk on lajin lisääntymis- ja levähdyspaikka, jonka hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.
Toinen alueella havaittu luontodirektiivin liitteen IV(a) laji oli
sirolampikorento. Sirolampikorentohavainto sijoittui pienelle
tekolampareelle louhinta- ja läjitysalueen välittömään läheisyyteen sen itäpuolelle. Todennäköisesti havainto koski nuorta
vaeltelevaa yksilöä, sillä havaintopaikka on liian karu ja vähäkasvustoinen lajin lisääntymisympäristöksi.
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Hankkeella ei ole sudenkorentojen lisääntymispaikkoinaan
käyttämiin lampiin kohdistuvia vaikutuksia, mutta hanke vaikuttaa sudenkorentojen saalistusympäristöihin. Vaihtoehdoissa
VE1, VE2 ja VE3 vaikutusalueen herkkyys on sudenkorentojen
osalta vähäinen.
Päiväperhoset
Selvitysalueella havaituista päiväperhosista suurin osa on
yleisiä ja runsaita metsänreunojen ja tienpientareiden lajeja.
Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajista kirjoverkkoperhosesta ei
tehty havaintoja selvitysalueella, vaikka lajille soveltuvia elinympäristöjä esiintyy selvitysalueella jonkin verran. Selvityksessä
havaituista perhoslajeista huomionarvoisin, suohopeatäplä,
havaittiin varsinaisten louhinta- ja läjitysalueiden ulkopuolella.
Vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3 alueen herkkyys on päiväperhosten osalta vähäinen, sillä varsinaisella louhinta- ja läjitysalueella havaitut lajit olivat yleisiä ja runsaslukuisia.

12.5.6

Ekologiset yhteydet

Louhinta- ja maanvastaanottoalueet sijoittuvat kaikissa hankevaihtoehdoissa ekologiseksi yhteydeksi ja luonnon ydinalueeksi määritetylle alueelle. Hankealueen kautta on ekologiset
yhteydet sekä koilliseen Nuuksion suuntaan että kaakkoon
Halujärven suuntaan. Hanke kaventaa ekologisena yhteytenä
toimivan metsäalueen pinta-alaa, mutta ei katkaise ekologisia
yhteyksiä. Hanke kaventaa myös luonnon ydinalueeksi määritetyn yhtenäisen metsäalueen pinta-alaa, tämän vaikutuksen
merkittävyyttä lisää hankealueen sijoittuminen laajan luonnon
ydinalueen keskiosiin. Toiminnan aikana alue toimii leviämisesteenä eläimistölle ja laajentaa jo aiemmin Ämmässuon kaatopaikka-alueesta muodostunutta rakennettua aluetta.
Oheisella kartalla (kuva 12-7) on kuvattu Espoon länsiosien
ekologisen verkoston tilaa nykytilanteessa (Hirvensalo 2014).
Kuvassa (Kuva 12-8) on esitetty ilmakuvapohjalla hankkeen
vaikutus ekologiseen verkostoon. Nykyisen metsäalueen laajuudesta johtuen hanke ei toteuduttuaankaan muodosta vastaavaa ekologista pullonkaulaa, jollainen muodostuu esim.
Turunväylästä hankealueen pohjoispuolella.
Vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3 alueen herkkyys on luonnon
ydinalueiden ja ekologisten yhteyksien osalta suuri. Hanke ei
katkaise ekologisia yhteyksiä, mutta se kaventaa ekologisen
yhteyden pinta-alaa sekä luonnon ydinalueena toimivan metsäalueen pinta-alaa. Luonnon ydinalueen, jolle hankealue sijoittuu, merkitystä korostaa sen sijoittuminen Nuuksion laajan
ja yhtenäisen metsäalueen läheisyyteen. Nuuksio on eteläisimmän Suomen suurin ja yhtenäisin läntisen taigaluonnon suojelualue.

Kuva 12-7 Espoon länsiosien ekologinen verkosto (kuva: Hirvensalo 2014: Ekologiset yhteydet ja viheralueverkosto Espoossa) Hankealue on merkitty karttaan keltaisella katkoviivalla.
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Kuva 12-8. Hankkeen vaikutus ekologisena yhteytenä toimivaan metsäalueeseen. Hankealue kaventaa ekologisena yhteytenä toimivan metsäalueen pinta-alaa, mutta ei kokonaan katkaise ekologisia yhteyksiä (sininen nuoli).
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12.6 Vaikutusten merkittävyys

12.8 Epävarmuudet ja seurantatarve

Luontotyyppeihin ja eläimistöön kohdistuvien vaikutusten
merkittävyys on arvioitu vaikutuskohteen herkkyystason kriteerien ja vaikutuksen suuruuden kriteerien perusteella.
Vaihtoehdossa VE0 hanketta ei toteuteta, eikä vaikutuksia
kasvillisuuteen tai eläimistöön muodostu.
Hankkeen vaikutus kaikissa hankevaihtoehdoissa on arvioitu keskisuureksi, sillä louhinta- ja läjitysalue muuttaa alueen
luonnonympäristön pysyvästi. Suorat elinympäristömuutokset
kohdistuvat laajimmalle alueelle vaihtoehdossa VE2, jossa louhittavan alueen pinta-ala on noin 40 hehtaaria. Pinta-alalta pienin on hankevaihtoehto VE3, jossa louhittavan alueen pinta-ala
on noin 25 hehtaaria.
Luonnon ydinalueiden ja ekologisten yhteyksien osalta alueen herkkyys on arvioitu suureksi. Hanke ei kokonaan katkaise
ekologisia yhteyksiä, mutta se kaventaa ekologisen yhteyden
pinta-alaa. Hanke kaventaa myös luonnon ydinalueeksi määritetyn yhtenäisen metsäalueen pinta-alaa. Tämän vaikutuksen
merkittävyyttä lisää hankealueen sijoittuminen laajan luonnon
ydinalueen keskiosiin, jolloin mm. meluvaikutukset kohdistuvat laajahkolle alueelle.
Hankkeen lähivaikutusalueelle sijoittuu uhanalaiseksi luokiteltuja luontotyyppejä. Tästä johtuen vaikutusalueen herkkyys
kasvillisuuden- ja luontotyyppien osalta on arvioitu suureksi.
Kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin, luonnon ydinalueisiin ja
ekologisiin yhteyksiin kohdistuvat vaikutukset on arvioitu merkitykseltään suureksi.
Eri eliöryhmillä vaikutusalueen herkkyys on selvitysten perusteella joko kohtalainen tai vähäinen. Vaikutusalueen herkkyys on arvioitu kohtalaiseksi linnuston sekä liito-oravien osalta. Näiden ryhmien osalta muodostuvan vaikutuksen merkittävyys on kohtalainen.
Vaikutusalueen herkkyys on arvioitu vähäiseksi lepakoiden,
viitasammakoiden, päiväperhosten ja sudenkorentojen osalta. Näiden ryhmien osalta muodostuvan vaikutuksen merkittävyys on vähäinen.

Alueella on tehty kattavat luontoinventoinnit, eikä vaikutusten arviointiin tältä osin liity merkittäviä epävarmuustekijöitä.
Hankealueen lähiympäristöön kohdistuvien vaikutusten
osalta epävarmuutta liittyy melun ja pölyn määrän ja leviämisen arviointiin (ks. kappale 16 ja 18).

12.7 Vaikutusten lieventäminen
Louhittavan alueen eli luonnonympäristöltään täysin muuttuvan alueen osalta lieventämiskeinoja louhinnan vaikutuksille alkuperäiseen luonnonympäristöön ei juurikaan ole. Pintaalaltaan pienin ja siten myös luontoon kohdistuvilta vaikutuksiltaan lievin on hankevaihtoehto VE3.
Lähialueen eläimistölle aiheutuvan melun haittavaikutuksia
on mahdollista lieventää ajoittamalla räjäytystyöt lintujen pesintäkauden ulkopuolelle.
Hankkeen pölyvaikutukset kohdistuvat varsinaista hankealuetta laajemmalle alueelle. Pölyvaikutusten osalta mahdollisia lieventämistoimia on käsitelty kappaleessa 18.
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13. VAIKUTUKSET LUONNONSUOJELUUN

Kooste luonnonsuojeluun aiheutuvien vaikutusten arvioinnista
Vaikutusten alkuperä ja arvioinnin tarkoitus

Hankkeesta luonnonsuojelualueisiin mahdollisesti kohdistuvia vaikutuksia ovat mm. louhinnan aiheuttama melu sekä pölyvaikutukset.

Tehtävät

Tunnistaa hankkeesta luonnonsuojelualueisiin mahdollisesti kohdistuvat vaikutukset sekä arvioida
vaikutusten merkittävyyttä.

Arvioinnin päätulokset

Hankealueen etäisyys luonnonsuojelualueisiin on vähimmilläänkin noin 1,3 kilometriä. Etäisyydestä
johtuen hankkeesta ei aiheudu merkittäviä luonnonsuojelualueisiin kohdistuvia vaikutuksia. Hanke
ei olennaisesti vaikuta Kakarlammen luonnonsuojelualueen melutasoihin, alueen melutasoon vaikuttavat ensisijaisesti muut toiminnot.

Haitallisten vaikutusten lieventäminen

Mahdollisuuksia hankkeen meluvaikutusten lieventämiseen on kuvattu kappaleessa 16 ja ilmanlaatuvaikutusten lieventämiseen kappaleessa 18.

13.1 Vaikutusten muodostuminen
Hankkeesta luonnonsuojelualueisiin mahdollisesti kohdistuvia
vaikutuksia ovat:
• Häiriövaikutukset toiminta-aikana, erityisesti louhinnan aiheuttama melu
• Liikenteestä, räjäytyksistä ja louhinnasta aiheutuvat
pöly- ja meluvaikutukset

13.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Luonnonsuojelualueisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi
perustuu olemassa oleviin tietoihin luonnonsuojelualueiden
luontoarvoista ja tietolähteenä on hyödynnetty mm. suojelualueiden perustamispäätöksiä. Muodostuvien vaikutusten
osalta on hyödynnetty osana tätä YVA-prosessia laadittuja arvioita hankkeen melu- ja pölyvaikutuksista.

13.3 Vaikutuskohteen herkkyys ja
vaikutuksen suuruuden kriteerit
Vaikutuksen suuruuden suhteen valittiin arviointiin seuraavat
kriteerit. Herkkyyden suhteen luonnonsuojelualueita ei ole arvotettu, lähtöoletuksena on, että kaikki luonnonsuojelualueet
ovat herkkyydeltään suuria.
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Luontovaikutusten suuruuden kriteerit luonnonsuojelualueilla:
Erittäin suuri kielteinen vaikutus

Vaikutus kohdistuu useisiin suojelun perustana oleviin luontotyyppeihin ja/tai lajeihin. Muutos
kohdistuu pinta-alaltaan laajalle alueelle ja on kestoltaan pysyvä.

Suuri kielteinen vaikutus

Hävittää suojelualueiden suojelun perustana olevia luontotyyppejä ja/tai lajien elinympäristöjä.
Muutos on pysyvä ja palautumaton.

Keskisuuri kielteinen
vaikutus

Muuttaa suojelualueiden suojelun perustana olevia luontotyyppejä ja/tai lajien elinympäristöjä.
Muutos on palautuva pitkällä aikavälillä.

Pieni kielteinen vaikutus

Muuttaa suojelualueiden suojelun perustana olevia luontotyyppejä ja/tai lajien elinympäristöjä.
Muutos on palautuva.

Ei vaikutusta

Rakentaminen tai toiminta ei vaikuta lajien ja luontotyyppien edellytyksiin menestyä suojelualueella.

Pieni myönteinen vaikutus
Keskisuuri myönteinen
vaikutus
Suuri myönteinen vaikutus
Erittäin suuri myönteinen vaikutus

13.4 Nykytila
Hankealueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Lähin suojelualue on noin 1,3 kilometrin etäisyydellä hankealueen kaakkoispuolella sijaitseva Kvarnträskin rannan luonnonsuojelualue (YSA012758). Suojelualueeseen kuuluvat umpeen kasvavan järven ranta-alueet. Yhteensä noin kymmenen hehtaarin
laajuiseen alueeseen kuuluvat Kvarnträskin ranta-alueet järven
länsirannalta Dämmanille asti. Maisemallisesti kauniilla alueella
on monipuolista ja vaateliastakin kasvilajistoa, ja muuttoaikoina järvi on paikallisesti merkittävä vesilinnuille.
Hankealueen koillispuolella noin 1,5 kilometrin etäisyydellä
sijaitsee Kakarlamminsuon luonnonsuojelualue (YSA012796).
Suojelualueeseen kuuluu pieni, umpeenkasvava lampi, sen
ympärillä oleva rämevaltainen Kakarlammensuo sekä lähistön jäkäläisiä mäntykankaita ja korpipainanteita. Kakarlammen
rantavedestä on löydetty myös pääkaupunkiseudulla harvinaista kaitapalpakkoa (Espoon arvokkaat luontokohteet 2012).
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Kuva 13-1. Luonnonsuojelualueet hankealueen läheisyydessä.
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13.5 Vaikutukset
Hankealueen etäisyys luonnonsuojelualueisiin on vähimmilläänkin noin 1,3 kilometriä, joten suoria luonnonsuojelualueisiin kohdistuvia vaikutuksia ei muodostu. Hankealueen pintavedet ohjataan Ämmässuonojaa ja Ämmässuonpuroa pitkin
Loojärveen, ja sieltä edelleen Mankinjokeen.
Hankealueen pintavesiä ei johdeta luonnonsuojelualueiden suuntaan, eikä pintavesillä siten ole luonnonsuojelualueisiin kohdistuvia vaikutuksia.
Etäisyydestä johtuen hankkeesta ei aiheudu merkittäviä
luonnonsuojelualueisiin kohdistuvia pölyvaikutuksia.
Hanke ei olennaisesti vaikuta Kakarlammen luonnonsuojelualueen melutasoihin, alueen melutasoon vaikuttavat ensisijaisesti muut toiminnot (mm. tieliikenne sekä Takapellon louhinta- ja läjitysalue).
Högbergetin kiviaineshankkeen meluvaikutukset eivät ulotu Kvanträsketin luonnonsuojelualueelle. Hankkeen meluvaikutuksia on kuvattu tarkemmin kappaleessa 16 ja vaikutuksia
ilmanlaatuun kappaleessa 18.

13.6 Vaikutusten merkittävyys
Lähtöoletuksena on, että kaikki luonnonsuojelualueet ovat
herkkyydeltään suuria. Hankkeella ei ole suoria luonnonsuojelualueisiin kohdistuvia vaikutuksia. Vaikutukset ovat siten merkittävyydeltään negatiivisia vähäisiä.

13.7 Vaikutusten lieventäminen
Etäisyydestä johtuen hankkeella ei ole luonnonsuojelualueisiin
kohdistuvia vaikutuksia. Mahdollisuuksia hankkeen meluvaikutusten lieventämiseen on kuvattu kappaleessa 16 ja ilmanlaatuvaikutusten lieventämiseen kappaleessa 18.
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14. VAIKUTUKSET LUONNONVAROJEN
HYÖDYNTÄMISEEN

Kooste luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnista
Vaikutusten alkuperä ja arvioinnin tarkoitus

Kiviainestoiminta on luonnonvarojen käyttöä ja hyödyntämistä. Louhittava kiviaines on suurin luonnonvarojen käyttöön vaikuttava tekijä hankkeessa.
Toiminnassa käytetään luonnonvaroista tehtyjä tuotannontekijöitä kuten polttoaineet ja räjähdysaineet.

Tehtävät

Tehtävänä oli arvioida eri vaihtoehtojen luonnonvarojen hyödyntämisen kautta syntyvien vaikutusten suuruutta ja merkittävyyttä.
Tunnistaa luonnonvaroja hyödyntävät ja kuluttavat toiminnot
Arvioida vaikutuksia muiden luonnonvarojen kuin kiviaineksen hyödyntämiseen
Arvioida suhdetta luonnonvarojen kestävään käyttöön

Arvioinnin päätulokset

Hanke tarjoaa merkittävän varannon luonnonvarojen – kalliokiviaineksen – hyödyntämiseen. Luonnonvarojen hyödyntämisen kannalta hankkeella on sekä paikallista että alueellista vaikutusta. Työmaa estää ko.
alueen monikäytön.
Hankkeella ei ole vaikutusta, eikä yhteiskunnan kannalta tärkeiden pohjavesialueiden hyödyntämiseen.
Ottotoiminnan aikana metsätalous estyy hankevastaavan ottoalueilla, vaikutus kestää kymmeniä vuosia.
Maanvastaanoton ja alueen jälkihoidon tuloksena alueelle palautetaan kasvillisuus ja suunnittelualue suurimmalta osin palautuu metsäalueeksi.
Hankkeella ei ole toiminnan aikaisia tai toiminnan jälkeisiä merkittäviä vaikutuksia suunnittelualueen ympäristössä sijaitseviin metsätalousmaihin. Ottotoiminnan ulkopuolella sijaitsevilla metsätalousalueilla on
mahdollista marjastaa, sienestää ja metsästää.
Hankkeessa käytettävät luonnonvaroista tehdyt tuotannontekijät (polttoaineet, räjähdysaineet jne.) ovat
välttämättömiä hankkeen toteuttamiseksi ja määrältään suhteellisen pieniä.

Haitallisten vaikutusten lieventäminen

Työmaalla muiden luonnonvarojen kuin kiviaineksen hyödyntämiseen kohdistuvia vaikutuksia ei juuri voi
lieventää. Louhos, maanvastaanottoalue ja niiden tarvitsemat tukitoiminto- ja tiealueet muuttavat toiminta-alueiden maankäytön. Pölyämisen ehkäisemisellä, mm. teknisesti (laitteistot, kastelu), suojavallein ja
-rintauksin sekä louhinnan syventämisellä, vähennetään hankealueen ympäristöön leviävän pölyn pitoisuuksia ja vaikutuksia.

14.1 Vaikutusten muodostuminen
Luonnonvarat käsittävät kaikkea luonnossa olevaa, mitä ihminen kykenee hyödyntämään. Luonnonvarat jaotellaan pääasiassa uusiutuviin ja uusiutumattomiin luonnonvaroihin.
Uusiutuviksi luonnonvaroiksi luetaan auringon säteily, makea
vesi, tuuli, aallot ja metsäbiomassa. Uusiutumattomia luonnonvaroja ovat mm. fossiiliset polttoaineet (hiili, maakaasu,
öljy), metallit, mineraalit, turve sekä maa- ja kiviainekset. Myös
rakentamaton maa on luonnonvara. Veden kulutusta ei huomioitu arvioinnissa, sillä sen osuus hankkeen luonnonvarojen
kokonaiskulutuksesta on pieni.
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Merkittävin luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvä tekijä hankkeessa on alueelta louhittava ja murskattava kiviaines.
Arvioinnissa tarkasteltiin paikalta louhittavia kiviaineksia, kierrätettäviä kiviaineksia sekä vastaanotettavia ylijäämämaita ja
pintamaita. Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen näkyvät näiden materiaalivirroissa hankkeen toiminnan aikana. Lisäksi tarkasteltiin hankkeen vaikutuksia metsien muiden
luonnonvarojen käyttöön hankealueella: metsätalous, marjastus ja sienestys.

14.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Merkittävin luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvä tekijä
hankkeessa on kiviaines. Hankkeen vaikutuksia tarkasteltiin
seudullisten kiviainesvarantojen sekä ylijäämämaa-ainesten sijoittamisen kannalta.
Olemassa olevan ottoalueen laajentumisen vaikutukset alueen muiden luonnonvarojen hyödyntämiseen (metsien monikäyttö) arvioitiin maastokäyntien, lausuntojen ja mielipiteiden
sekä asukastyöpajan avulla. Lisäksi arvioitiin mm. pölyämisen
ja melun aiheuttamia vaikutuksia metsien monikäyttömahdollisuuksiin hankealueen ympäristössä.

14.3 Nykytila
Suunnittelualue on nykyisellään metsätalouskäytössä. Alueella
kulkee ulkoilu- ja ratsastusreittejä. Alueella marjastetaan ja sienestetään. Alueella on mittava varanto hyödynnettäviä luonnonvaroja, kiviaineksia.

14.4 Vaikutukset
Hankkeen vaikutuksista luonnonvarojen hyödyntämiseen voidaan yleisesti todeta, että
• Hanke tarjoaa merkittävän varannon luonnonvarojen – kalliokiviaineksen – hyödyntämiseen rakentamisessa.
• Luonnonvarojen hyödyntämisen kannalta hankkeella
on alueellista vaikutusta.
• Ottamisalue ei ole yhtä aikaa ja koko ajan avolouhoksena, vaan vanhinta ottoaluetta päästään täyttämään
ylijäämämassoilla, kun riittävä etäisyys louhintaan saavutetaan.
• Pintamaita, louhetta ja mursketta hyödynnetään työn
aikana meluntorjunnassa.
• Työmaavaiheessa alueiden käyttö muihin tarkoituksiin estyy.
• Hanke ei vaikuta turvetuotantoon.
• Hankealue ei sijoitu yhteiskunnan kannalta tärkeälle
pohjavesialueelle, eikä sillä siten ole vaikutuksia laajamittaiseen vedenottoon.
• Ottotoiminnan aikana metsätalous ottoalueilla estyy
ja vaikutus kestää kymmeniä vuosia. Vaikutus kohdistuu hankevastaavan metsäkiinteistöön.
• Ottamistoimien loputtua ja maanvastaanoton sekä alueen jälkihoidon tuloksena alueelle palautetaan
kasvillisuus ja suunnittelualue suurimmalta osin palautuu metsätalouskäyttöön.
• Hankkeella ei ole toiminnan aikaisia tai toiminnan jälkeisiä merkittäviä vaikutuksia suunnittelualueen ympäristössä sijaitseviin metsätalousmaihin: toiminnasta
johtuvan pölyämisen ei arvioida vaikuttavan merkittävästi ympäristön metsien kasvuun.

Ottotoiminnan ulkopuolella sijaitsevilla metsätalousalueilla on mahdollista marjastaa, sienestää ja metsästää.
• Hankkeessa käytettävät luonnonvaroista tehdyt tuotannontekijät (polttoaineet, räjähdysaineet jne.) ovat
välttämättömiä hankkeen toteuttamiseksi, ja määrältään suhteellisen pieniä.
Vaihtoehdossa VE 0 hankealueella ei toteuteta kiviainestoimintoja, ja Högbergetin alueen käyttö jatkunee nykyisen kaltaisena. Muutosta nykytilanteeseen ei ole nähtävissä; vaihtoehtoisia suunnitelmia alueen käytöstä ei ole. Alueen kiviainesvarannot jäävät hyödyntämättä.
Vaihtoehto VE 1 käsittää kaikkinensa noin 29,6 hehtaaria kiviaineksen ottoaluetta, jossa toiminnan aikana muu luonnonvarojen käyttö estyy vaiheittain hankkeen edetessä.
Vaihtoehdossa VE 2 kiviaineksen ottomäärä on suurin ja vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen ovat suurimmat.
Myös hankkeen kesto eli elinkaari on pisin vaihtoehdossa VE2.
Vaihtoehdossa VE 3 vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen ovat hankevaihtoehdoista pienimmät.
Hyödynnettävän kiviaineksen määrä on vähäisin, mutta kuitenkin merkittävä taloudellisen toiminnan kannalta.
•

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

14.6 Epävarmuudet ja seurantatarve
Luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvissä vaikutuksissa epävarmuudet ovat hyvin pieniä. Vaikutus työn aikana on selvä, mutta paikallisesti rajallinen, kohdistuen hankevastaavan
omistamille kiinteistöille. Kalliokiviaineksen määrää, käsiteltävän kiviaineksen määr’ä ja ylijäämämaiden määrää seurataan.
Vaikutus muiden paikallisten luonnonvarojen hyödyntämiseen on arvion mukaan niin vähäinen, että se ei edellytä seurantatarvetta.
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15. LIIKENNEVAIKUTUKSET

Kooste liikennevaikutusten arvioinnista
Vaikutusten alkuperä ja arvioinnin tarkoitus

Liikennevaikutuksia syntyy hankevaihtoehdoissa kiviaineksen oton ja maavastaanoton kuljetuksista.

Tehtävät

Kuvataan kunkin vaihtoehdon vaikutukset liikennemäärään ja liikenneturvallisuuteen.
Kuvataan kunkin vaihtoehdon aiheuttamat muutokset liikenneverkolla rakentamisen ja käytön aikana.

Arvioinnin päätulokset

Hanke lisää raskaanliikenteen määrää Kulmakorventiellä, Nupurintiellä ja Turunväylällä. Liikennemäärä ei
Kulmakorventiellä kasva niin suureksi, että sillä olisi vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen, liikenneturvallisuuteen tai jalankulun ja pyöräilyn olosuhteisiin. Nupurintiellä kevyenliikenteen väylä voi olla tarpeellinen.
Liikennevaikutukset ovat merkittävyydeltään vähäiset.
Tielinjausvaihtoehdoista vaihtoehto 2 Kalliosuon täyttömäen itäpuolelta on suositeltavin.

Haitallisten vaikutusten lieventäminen

Nupurintiellä kevyenliikenteen väylän rakentaminen on tarpeen, jos käyttäjämäärä on yli 100 henkilöä/
vrk. Kauklahteen johtavaa hiekkatieyhteyttä ei käytetä maa-aineskuljetuksiin. Maa-aineskuljetusten ohjautuminen Ämmässuontien liittymään ja Kulmakorven asemakaava-alueelle on estettävissä riittävillä
opasteilla.

15.1 Vaikutusten muodostuminen
maa-ainesten kuljetuksista. Liikennöinti hankealueelta tapahtuu rakennettavaa ja osin olemassa olevia tieyhteyksiä pitkin
Kulmakorventielle ja edelleen Nupurintien (maantie 110) kautta Turunväylälle. Vaihtoehtoiset tieyhteydet hankealueelle on
esitetty luvussa 4.9.
Näin ollen kuljetukset poistuvat hankealueelta seututielle 110
joko etelään tai pohjoiseen. Seututieltä 110 suurin osa ajoneuvoista poistuu valtatielle 1. Kuljetusten suuntautuminen vaihtelee pääasiassa sen perusteella, missä rakennuskiviaineista
tarvitaan. Suurin osa, noin 90 % kuljetuksista suuntautuu valtatielle 1 Helsingin suuntaan. Vaikutusten arvioinnissa tarkastelualue on rajattu idässä valtatien 1 liityntäramppeihin.
Lännessä vaikutuksia on tarkasteltu seututien 110 ja
Ämmässuontien liittymään saakka. Liittymää ennen olevasta valtatien 1 liityntärampista poistuu suurin osa kuljetuksista
Helsingin suuntaan. Osa kuljetuksista jatkaa suoraan seututietä
110 Ämmässuontien liittymän ohi.

15.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Tarkastelualueen liikenteestä koottiin nykytilanteen tiedot,
selvitettiin hankkeen liikennetuotos ja muun liikenteen kasvuprosentit. Näiden perusteella arvioitiin hankkeen vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen sekä vaikutusten lieventämiskeinoja. Nykytilanteen liikennemäärät on saatu
Espoon kaupungilta.
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Kuljetusten määrät perustuvat hankkeen eri toimintojen,
louhinnan, murskauksen sekä maa- ja louheen vastaanoton
keskimääräisiin tilavuus- ja massamääriin. Kuljetusten määrän
on oletettu olevan vakio jokaisessa vaihtoehdossa, mutta toimintojen kesto vaihtelee eri vaihtoehdoissa.
Louhintaa ja murskausta on oletettu tapahtuvan vuodessa
keskimäärin 400 000 m3ktr/a eli 1,1 milj. t/a. Murske kuljetetaan
pois pääosin 40 t täysperävaunuilla, mikä tarkoittaa keskimäärin noin 110 ajoneuvokäyntiä/vrk. Louheen vastaanottoa tapahtuu keskimäärin 150 000 t/a. Louhe tuodaan pääosin 20 t
kuorma-autoilla, mikä tarkoittaa noin 30 ajoneuvokäyntiä/vrk.
Maavastaanottoa taas tapahtuu keskimäärin 700 000 m3/a.
Maata tuodaan pääosin 10 m3 vetoisilla kuorma-autoilla, mikä
tarkoittaa noin 280 ajoneuvoa/vrk.
Louhintaan ja murskaukseen ajoneuvot (40 t) saapuvat pääosin tyhjinä ja lähtevät täysinä. Vastaanottoihin tuotavista kuljetuksista arviolta noin 10 % kulkee molempiin suuntiin täynnä ja 90 % palaa tyhjänä, kun louhinta ja vastaanotto tapahtuvat samanaikaisesti. Tästä johtuen maanvastaanottoon saapuu
280 ajon/vrk ja poistuu tyhjänä 252 ajon/vrk, louheen vastaanottoon saapuu 30 ajon/vrk ja poistuu tyhjänä 27 ajon/vrk, louhintaan ja murskaukseen saapuu tyhjänä (40 t) 95 ajon/vrk ja
poistuu 126 ajon/vrk täynnä (40 t ja 20 t autoja). Vastaanotettu
ja murskattu louheen pois kuljetus tapahtuu 40 t ajoneuvoilla, mikä tarkoittaa 15 tyhjää saapuvaa ajon/vrk ja 15 poistuvaa
täyttä ajon/vrk.

Louhinnan on oletettu kestävän 15 h/vrk (klo 7-22) ja vastaanottojen 11 h/vrk (klo 7-18). Näistä ensimmäisenä ja viimeisenä tuntina on vain saapuvaa tai poistuvaa liikennettä, joten
varsinaiset kuljetusajat ovat 14 h ja 10 h. Louhinnassa käy huipputunnin aikana arviolta 10 ajoneuvoa ja maanvastaanotossa 31 ajoneuvoa eli yhteismäärä on noin 41 ajoneuvokäyntiä
huipputunnin aikana.
Kulmakorven alueella tapahtuvan Kulmakorpi I -hankeen
louhinta ajoittuu osin päällekkäin arvioitavana olevan hankkeen kanssa. Arvioitavan hankkeen mitoittava liikennemäärä
ajoittuu kuitenkin vasta Kulmakorpi I -hankkeen päättymisen
jälkeen. Tämän vuoksi Kulmakorpi I -hankkeella ei ole merkitystä liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa.
Nykyisten alueella olevien toimintojen, kuten Takapellon
louhinnan ja maanläjityksen sekä Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen liikenteen on oletettu olevan mukana nykytilanteen liikennemäärissä. Kallionsuon maakaatopaikan jatke, noin
330 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa, on huomioitu vaikutusten arvioinnissa.
Nykyisellä Kulmakorven asemakaava-alueella sijaitseva
moottorirata on suunniteltu siirrettävän Kulmakorventien varteen, hankealueen pohjoispuolelle. Moottoriradan käyttö tulee olemaan suurinta työaikojen ulkopuolella ja viikonloppuisin. Työaikaan liikennettä on suhteellisen vähän, eikä sitä tämän vuoksi ole otettu huomioon arvioinnissa.
Kuljetusten vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen ja liikenneturvallisuuteen tarkasteltiin toimivuustarkastelujen avulla. Toimivuustarkastelut tehtiin Paramicsmikrosimulointiohjelmalla. Ohjelma mallintaa jokaisen ajoneuvoyksikön erikseen ja huomioi ajoneuvojen väliset vuorovaikutukset. Mallin avulla voidaan arvioida esimerkiksi liikenteen jonoutumista sekä ajoneuvoviivytyksiä tarkastelualueella.
Tarkastelualueesta on mallinnettu todellisuutta vastaava liikenneverkko.
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15.3 Vaikutuskohteen herkkyys ja
vaikutuksen suuruuden kriteerit
Vaikutuskohteen herkkyystaso määräytyy liikenteen määrän
ja jakauman, liikenneverkon ominaisuuksien sekä ympäröivän
maankäytön perusteella.
Herkkyystasoon vaikuttavat esimerkiksi asutuksen määrä ja
luonne sekä häiriintyvien kohteiden kuten koulujen ja päiväkotien sijainti.

Liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa hankkeen aiheuttamien vaikutusten suuruusluokan arvioinnin lähtökohdiksi on
otettu liikenteen ja raskaan liikenteen määrän muutos, vaikutukset liikenneturvallisuuteen sekä vaikutukset liikenteen sujuvuuteen.

Herkkyystason pääasialliset kriteerit:
Vähäinen herkkyys

Alueella on paljon raskasta liikennettä synnyttävää toimintaa ja liikennemäärät ovat suuret. Alueella
ei ole herkkiä häiriintyviä kohteita.
Liikenneväylien palvelutaso ei reagoi herkästi liikennemäärien kasvuun eikä turvallisuustaso laske

Kohtalainen herkkyys

Alueella on vähän raskasta liikennettä synnyttävää toimintaa ja liikennemäärät ovat kohtalaiset.
Alueella on jonkin verran häiriintyviä kohteita.
Liikenneväylien ja liittymien palvelutaso reagoi jonkin verran liikennemäärien kasvuun. Väylien ja liittymien turvallisuustaso laskee jonkin verran.

Suuri herkkyys

Alueella on vähän raskasta liikennettä synnyttävää toimintaa ja liikennemäärät ovat vähäisiä. Alueella on kohtalaisesti herkkiä häiriintyviä kohteita.
Liikenneväylien ja liittymien palvelutaso reagoi kohtalaisesti liikennemäärien kasvuun. Väylien ja liittymien turvallisuustaso laskee.

Erittäin suuri herkkyys

Alueella ei ole raskasta liikennettä synnyttävää toimintaa ja liikennemäärät ovat vähäisiä. Alueella
on runsaasti herkkiä häiriintyviä kohteita.
Liikenneväylien ja liittymien palvelutaso reagoi voimakkaasti liikennemäärien kasvuun. Väylien ja liittymien turvallisuustaso laskee.

Muutoksen suuruus:
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Erittäin suuri kielteinen
vaikutus

Hankkeen aiheuttama raskaan liikenteen määrän kasvu on suurta. Liikenneturvallisuus ja koettu liikenneturvallisuus heikentyvät vähentäen jalan ja pyöräillen tehtyjä matkoja. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet heikentyvät merkittävästi. Liikenteen sujuvuus ja palvelutaso heikentyvät voimakkaasti väylillä ja liittymissä

Suuri kielteinen vaikutus

Hankkeen aiheuttama raskaan liikenteen määrän kasvu on suurta. Liikenneturvallisuus ja koettu liikenneturvallisuus heikentyvät vähentäen jalan ja pyöräillen tehtyjä matkoja. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet heikentyvät kohtalaisesti. Liikenteen sujuvuus ja palvelutaso heikentyvät jonkin verran
väylillä ja liittymissä.

Keskisuuri kielteinen
vaikutus

Hankkeen aiheuttama raskaan liikenteen määrän kasvu on kohtalaista. Liikenneturvallisuuden ja
koetun turvallisuuden heikentyminen vähentää jalankulun ja pyöräilyn mukavuutta. Liikenteen sujuvuus ja palvelutaso heikentyy väylillä ja liittymissä. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet heikentyvät
kohtalaisesti.

Pieni kielteinen vaikutus

Hankkeen aiheuttama raskaan liikenteen määrän kasvu on vähäistä. Liikenneturvallisuus, koettu turvallisuus, liikenteen sujuvuus sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet heikentyvät vähäisissä määrin
tai ei lainkaan.

Ei vaikutusta

Liikenteelliset olosuhteet eivät muut nykyisestä

Pieni myönteinen vaikutus

Liikennemäärien tai -olojen muutos on pientä ja parantaa vähäisessä määrin lyhytaikaisesti liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita.

Keskisuuri myönteinen
vaikutus

Liikennemäärien tai -olojen muutos on kohtalaista ja parantaa pitkäaikaisesti lähialueilla liikenteen
sujuvuutta, liikenneturvallisuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita

Suuri myönteinen vaikutus

Liikennemäärien tai -olojen muutos on suurta ja parantaa pitkäaikaisesti laajalla alueella liikenteen
sujuvuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita ja liikenneturvallisuutta.

Erittäin suuri myönteinen vaikutus

Liikennemäärien tai -olojen muutos on suurta ja parantaa pysyvästi laajalla alueella liikenteen sujuvuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita ja liikenneturvallisuutta.

15.4 Nykytila
Hankealueen pohjoispuolella kulkee Helsinki–Turku -moottoritie (E18, VT1), jonka liikennemäärä Ämmässuon moottoritieliittymän länsipuolella oli vuonna 2014 noin 43 800 ajoneuvoa
vuorokaudessa, joista 3 700 oli raskaita ajoneuvoja. Liittymän
itäpuolella kulki noin 46 600 ajoneuvoa vuorokaudessa, joista 5 000 oli raskaita ajoneuvoja. Ämmässuon moottoritieliittymän läheisyydessä sijaitsevat kulkuyhteydet Nupurintieltä
Kulmakorventietä tai Ämmässuontietä pitkin jätteenkäsittelykeskukselle, maanvastaanottoalueille ja moottoriurheilukeskukseen. Hankealueen eteläpuolelle pääsee nykyisin hiekkateitä pitkin Kauklahden suunnasta.
Nupurintiellä (MT 110) vuonna 2014 kulki hankealueen kohdalla noin 5 300 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Ämmässuon eritasoliityntäramppien välissä 5 600 ajoneuvoa vuorokaudessa,
joista 29 % oli raskaita ajoneuvoja. Kulmakorventien liikennemäärä oli noin 2 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, joista 53 % oli
raskaita ajoneuvoja ja Ämmässuontien 1 400 ajoneuvoa vuorokaudessa, joista 34 % oli raskaita ajoneuvoja.

Vantaan jätevoimalan käyttöönoton jälkeen Ämmässuon
jätteenkäsittelykuljetukset ovat vähentyneet. Tämä näkyy erityisesti Ämmässuontien liikennemäärissä sekä Helsinki–Turku
-moottoritien itäpuolen raskaan liikenteen määrissä. Vuosien
2012–2014 välillä Ämmässuontien liikenne on vähentynyt 2
400 ajoneuvosta 1 400 ajoneuvoon vuorokaudessa ja VT1 raskaan liikenteen määrä on pudonnut 5 600 ajoneuvosta 5 000
ajoneuvoon, noin 10 %. Vuoden 2014 keskimääräiset vuorokausiliikenteet on esitetty seuraavassa (Kuva 15-1).

Kuva 15-1. Liikennemäärät vuonna 2012 hankealueen ympäristössä (Espoon kaupunki 2014).
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15.5 Vaikutukset
Alueen kuljetukset on suunniteltu niin, että louhintamäärästä ja -alueesta riippumatta kuljetusmäärä on sama vuosittain.
Louhinta- ja maanvastaanottoajan kesto vaihtelee vaihtoehdon mukaan. Jokaisessa vaihtoehdossa louhinta alkaa ennen
maanvastaanoton alkamista ja loppuu ennen maanvastaanoton päättymistä. Mitoittavana vaihtoehtona on käytetty vaihtoehtoa VE 2, jossa louhinta ja maanvastaanotto on yhtäaikaista vielä vuonna 2050. Muissa vaihtoehdoissa yhtäaikainen toiminta loppuu aiemmin, jolloin muun liikenteen kasvu on vähäisempää ja vaikutukset pienemmät.
Liikenteelliset vaikutukset on arvioitu maksimaaliseen liikennetilanteeseen, joka tässä tapauksessa tarkoittaa uuden
liikennetuotoksen lisäämistä ennustevuoden 2050 liikennemääriin. Osa alueen nykyisistä toiminnoista odotetaan loppuvan vuoteen 2050 mennessä, mutta poistuvan liikennemäärän
on korvannut uusi toiminta. Tällöin Kulmakorventien liikennemäärä säilyy 2 000 ajoneuvossa vuorokaudessa ilman hankkeen liikennetuotosta.
Nupurintien liikenne-ennusteessa on huomioitu raskaanliikenteen ja henkilöajoneuvoliikenteen kasvu erikseen.
Kevyiden ajoneuvojen liikennemäärän odotetaan kasvavan
vuoteen 2050 mennessä 47 % ja raskaiden ajoneuvojen 18 %
(Valtakunnallinen tieliikenne-ennuste 2030, Liikennevirasto
2014). Tämä nostaisi Nupurintien liikenteen Ämmässuon eritasoliityntäramppien välissä noin 7 750 ajoneuvoon vuorokaudessa

15.5.1

Vaihtoehto VE0

Vaihtoehdossa VE0 arvioitavaa hanketta ei toteuteta, jolloin
hankkeesta ei aiheudu liikennevaikutusta.

15.5.2

Vaihtoehto VE1

Vaihtoehdon VE1 liikenteelliset vaikutukset vastaavat vaihtoehtoa VE2, sillä ennustevuoden 2045 liikennemäärät ovat vain
hieman vaihtoehtoa VE 2 (ennustevuosi 2050) pienemmät.
Vaihtoehdon VE1 vuosittainen maksimikuljetusmäärä saavutetaan suunnitelmien mukaan arviolta vuonna 2045 ja hanke valmistuu vuoteen 2050 mennessä.

15.5.3

Vaihtoehto VE2

Vuosittainen maksimikuljetusmäärä on noin 105 000 kuormaa. Hanke valmistuu suunnitelmien mukaan tässä vaihtoehdoissa vuoden 2060 jälkeen, louhinta jo vuoden 2050 jälkeen. Kuljetusten vaikutus kokonaisliikennemäärään on noin
420 ajoneuvoa arkivuorokaudessa, josta 27 % koostuu louheen
ja murskeen viennistä, 7 % louheen ja murskeen vastaanotosta sekä 66 % maanvastaanotosta. Kulmakorventiellä kokonaisliikennemäärä on tällöin noin 2 400 ajoneuvoa arkivuorokaudessa.
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Kulmakorventien poikkileikkaus on riittävän leveä tällaiselle
liikennemäärälle. Tie on päällystetty asfaltilla ja sen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettu kuluminen ja kantavuus huomioon.
Kolmperäntien ja Nupurintien liittymän sekä Histantien
ja Nupurintien liittymän väliselle alueelle tehtiin erillinen toimivuustarkastelu, jossa mukana oli myös Kulmakorventien
ja Nupurintien liittymä. Tarkasteluiden perusteella liikenne
on ennustetilanteessa sujuvaa eikä suurempia jonoutumisia muodostu. Tarkastelualueen palvelutaso kaikissa liittymissä on luokkaa A (tulosuuntien viivytys alle 10 s). Nupurintiellä
(lännestä) käännyttäessä Helsingin suunnan rampille hetkittäiset maksimijononpituudet olivat noin 25–40 metriä, Helsingin
suunnan rampilla noustessa Nupurintielle noin 15–40 metriä ja Kulmakorventiellä noin 50–60 metriä. Noin 60 metrin
jono vastaa käytännössä kahta 40 tonnin täysperävaunua, kolmea 20 tonnin puoliperävaunua tai kymmentä henkilöautoa.
Toimivuustarkasteluiden perusteella liittymien välityskyky on
hyvä, sillä vaikka jononpituudet kasvavat hetkittäin jopa 60
metriin Kulmakorventiellä, eivät viivytykset kuitenkaan nouse
yli 10 sekuntiin (palvelutaso A). Toimivuustarkasteluiden hetkittäiset maksimijononpituudet on esitetty kuvassa (Kuva 152) ja keskimääräiset ajoneuvoviivytykset kuvassa (Kuva 15-3).
Vaikka jonopituudet ja viivytykset ovat toimivuustarkasteluiden perusteella vähäisiä, hetkellisesti nämä voivat kuitenkin
ylittyä liikenteen epäsäännöllisyyden vuoksi. Oleellista kuitenkin on, että myös vaikutukset ovat tällöin hetkellisiä.
Kulmakorventien liittymäalue sekä Kulmakorpi I asemakaava-alueen välinen tieosuus rakennetaan uudelleen
Kulmakorpi I hankkeen aikana, kun maaston korkeus laskee louhinnan seurauksena. Uuden tielinjauksen on tarkoitus parantaa liikenteen sujuvuutta. Tielinjauksen uusimisen
yhteydessä tulisi selvittää mahdollisuudet parantaa myös
Kulmakorventien ja Nupurintien liittymää. Kulmakorventie liittyy Nupurintiehen (MT 110) valtatien 1 ramppiliittymien välissä. Suuri osa Kulmakorven liikenteestä saapuu tai poistuu valtatielle 1, jolloin Nupurintien liikennemäärä nousee pääosin
liityntäramppien välisellä osuudella. Tällä välillä liikennemäärä on noin 8 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenneviraston
suunnitteluohjeen Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu
(Liikenneviraston ohjeita 11/2014) mukaan erillinen kevyenliikenteen väylä vaaditaan jos kevyenliikenteen määrä ylittää
100 henkilöä/vrk ja liikennemäärä on yli 4 000 ajoneuvoa/vrk.
Tarkkaa tietoa kevyenliikenteen määrästä ei ole, mutta jos 100
henkilön määrä ylittyy, on erillinen kevyenliikenteen väylä tarpeen jo nykytilanteessa (ilman hankkeen toteuttamista).

IHT 2050

15-40 m
0-5 s

25-40 m

50-60 m

5-10 s

Kuva 15-2. Ennustevuoden 2050 toimivuustarkasteluiden hetkittäiset maksimijononpituudet, metriä
(keltainen).

0m

0-5 s
0-5 s

5-10 s

Kuva 15-3. Ennustevuoden 2050 toimivuustarkasteluiden keskimääräiset ajoneuvoviivytykset,
sekuntia.

15.5.4
Nupurintien liittymien välityskyky on toimivuustarkasteluiden perusteella riittävä. Nupurintien aluevaraussuunnitelmassa on ehdotettu uusia eritasoliittymiä nykyisen
Ämmässuontien kohdalle sekä nykyiseen Ämmässuon eritasoliittymään. Tarkasteltavalla hankkeella ei ole vaikutusta
Nupurintien aluevarauksen suunnitelmiin. Toteutuessaan uudet eritasoliittymät parantavat liikenteen välityskykyä.

Vaihtoehto VE 3

Edellä kappaleessa 4.9 on esitetty kolme vaihtoehtoista tielinjausta hankealueelta Kulmakorventien kautta Nupurintielle ja
edelleen Turunväylälle. Linjaus 1 Kalliosuon täyttömäen länsipuolelta on teknisesti hankala toteuttaa riittävän leveänä täyttömäen ja kiinteistön rajan läheisyyden takia. Linjaus 3 idästä Takapellon suunnalta sijoittuisi toiminnassa tai suunnitteilla olevien hankkeiden läheisyyteen ja saattaisi rajoittaa alueen
tulevaa käyttöä. Linjaus 2 Kalliosuon täyttömäen itäpuolelta on
näistä toteuttamiskelpoisin sijoittuen jo rakennetun Kalliosuon
täyttömäen itäreunaan. Työmaatiestä sovitaan ja se suunnitellaan tarkemmin myöhemmässä vaiheessa.
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15.5.5 Vaihtoehtoiset liikenneyhteydet
hankealueelle
Edellä kappaleessa 4.9 on esitetty kolme vaihtoehtoista tielinjausta hankealueelta Kulmakorventien kautta Nupurintielle ja
edelleen Turunväylälle. Linjaus 1 on teknisesti hankala toteuttaa riittävän leveänä täyttömäen ja kiinteistön rajan läheisyyden takia. Linjaus 3 sijoittuisi toiminnassa tai suunnitteilla olevien hankkeiden läheisyyteen ja rajoittaisi alueen tulevaa käyttöä. Linjaus 2 on näistä toteuttamiskelpoisin sijoittuen jo rakennetun Kalliosuon täyttömäen itäreunaan. Työmaatiestä sovitaan ja se suunnitellaan tarkemmin myöhemmässä vaiheessa.

15.6 Vaikutusten merkittävyys
Vaikutusten merkittävyys on vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE3
pieni negatiivinen. Kohteen herkkyystaso on vähäinen, koska merkittäviä häiriintyviä kohteita ei ole. Liikennemäärä ei
Kulmakorventiellä kasva niin suureksi, että sillä olisi vaikutuksia
liikenteen sujuvuuteen, liikenneturvallisuuteen tai jalankulun
ja pyöräilyn olosuhteisiin. Nupurintiellä kevyenliikenteen väylä
voi olla tarpeellinen.
Hankkeen toteuttamatta jättäminen eli VE0 ei synnytä haitallisia vaikutuksia.

15.7 Vaikutusten lieventäminen
Nupurintiellä kevyenliikenteen väylän rakentaminen on tarpeen, jos käyttäjämäärä on yli 100 henkilöä/vrk. Nupurintien
jalankulku- ja pyöräilyväylää ja muita liikennejärjestelyjä varten on tekeillä erillinen tarveselvitys (Uudenmaan ELY-keskus
ja Espoon kaupunki). Tarveselvitys valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä, mutta alustavasti selvityksessä on suunniteltu uusi jalankulku- ja pyöräily-yhteys Nupurin Brobackantien
liittymästä Kirkkonummen rajalle. Myös Kirkkonummi on lupautunut selvittämään työn yhteydessä väylän jatkamista heidän puolellaan. Suunniteltu linjaus kulkisi Nupurintien eteläpuolella ja sen odotetaan valmistuvan seuraavan 10 vuoden
sisällä. Tarveselvityksessä on myös ehdotettu liikennevaloja
Kulmakorventien liittymään.
Högbergetin maa-aineskuljetusten ohjautuminen
Ämmässuontien liittymään ja Kulmakorven asemakaava-alueelle on estettävissä riittävillä opasteilla (ennakko-opasteet,
viitat, lisäkilvet). Tämä myös vähentää ylimääräistä liikennettä
alueella.
Kauklahteen johtavaa hiekkatieyhteyttä ei käytetä maa-aineskuljetuksiin. Kauklahteen johtavan hiekkatieyhteyden käyttö maa-aineskuljetuksiin on estettävissä lukittavilla puomeilla
ja opasteilla.
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15.8 Epävarmuudet ja seurantatarve
Liikennevaikutusten arvioinnissa epävarmuustekijänä voidaan pitää muun liikenteen kasvua. Tulevat, ei tiedossa olevat
hankkeet lähiympäristössä voivat kasvattaa liikennettä tavallista enemmän jo ottotoiminnan aikana. Lisäksi ennusteen epävarmuutta lisää alueen toimintojen kehittymisen aikataulujen
epävarmuus.
Tarkkojen päivä- tai tuntikohtaisten liikennemäärien arviointi on vaikeaa, sillä eri toimintojen kuljetukset vaihtelevat eri
päivinä ja jopa päivän aikana. Hanke ei oletettavasti myöskään
jatku tasaisesti koko aikaa, vaan suuriakin vaihteluita saattaa ilmetä, erityisesti louheen vastaanoton kuljetusmäärät saattavat
vaihdella paljon. Alueen tuottama liikennetuotos on kuitenkin niin pieni, että suurillakaan vaihteluilla ei pitäisi olla vaikutuksia arvioituihin toimenpiteisiin. Liikenteen sujuvuutta tulee
kuitenkin tarkkailla erityisesti Kulmakorventien ja Nupurintien
liittymässä.
Nupurintien (MT 110) liikennemäärä ei hankkeen myötä
kasva niin suureksi, että se edellyttäisi välittömiä toimenpiteitä.
Liikenneturvallisuuskehitystä hankealueen läheisyydessä on
kuitenkin syytä seurata.

