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PORNAINEN, NCC Industry Oy:n Pornaisten maankaatopaikkahankkeen YVAmenettely
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue on pyytänyt Museovirastolta lausuntoa NCC Industry Oy:n Pornaisten
maankaatopaikkahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Museovirasto
lausuu arviointiselostuksesta arkeologisen kulttuuriperinnön näkökulmasta.
NCC Industry Oy:llä on Pornaisten kunnan Lahan kylässä toimiva kalliolouhos. Hankealue
sijaitsee Pornaisten länsiosassa lähellä Sipoon kunnan rajaa. Paikalla louhitaan,
murskataan ja varastoidaan kiviainesta. Kiviainesten ottotoiminnan loppuvaiheessa ja
jatkuvan ottotoiminnan päätyttyä louhittu alue on suunniteltu muutettavan
maankaatopaikaksi. Ympäristölupaa on haettu, jotta louhinta-aluetta voitaisiin laajentaa
nykyiseltä toiminta-alueelta pohjoiseen Hongankallion alueelle.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on tarkasteltavana kolme vaihtoehtoista
jatkotoimintamallia. Näistä VE1 Maankaatopaikkatoimintaa ja betonin, louheen sekä
puhtaan puujätteen ja metsätähteiden käsittelyä harjoitetaan nykyisellä, alueen eteläosaan
sijoittuvalla ottoalueella sekä sen lähiympäristössä. Vaihtoehdossa VE2 on samat
toiminnot kuin vaihtoehdossa VE1, mutta maankaatopaikkatoimintaa harjoitetaan myös
VE1:n pohjoispuoleisella alueella. Hongankallion alue louhitaan lupahakemuksessa esitetyn
suunnitelman mukaisesti ja lisäksi alue otetaan maankaatopaikkakäyttöön. Vaihtoehdossa
VE0 toiminta lopetetaan kokonaan, kun nykyisen louhinta-alueen maa-aineksen otto on
päättynyt.
Hankealueelta ei ole löydetty muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä
muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita. Museovirasto on
aiemmassa lausunnossaan 12.4.2018 lisäksi todennut, ettei alueella tarvitse tehdä
arkeologisia selvityksiä. Museovirastolla ei näin ollen ole arkeologisen kulttuuriperinnön
osalta kommentoitavaa arviointiselostukseen.
Rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman osalta lausunnon antaja on
Museoviraston ja Itä-Uudenmaan maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen nojalla
maakuntamuseo.
Yli-intendentti
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Lausunto NCC Industry Oy:n Pornaisten maankaatopaikkahankkeen
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
Fingrid Oyj kiittää mahdollisuudesta lausua hankkeen ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta. Yhtiöllä ei ole lausuttavaa arviontiselostuksesta.
YVA:n osalta hankkeessa yhteyshenkilönä toimii Mika Penttilä 030 395 5230.
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NCC Industry Oy:n Pornaisten maankaatopaikkahankkeen
ympäristövaikutusten arviointiselostus
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue, pyytää Porvoon lausuntoa NCC Industry Oy:n Pornaisten
maankaatopaikkahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Porvoon museo / Itä-Uudenmaan maakuntamuseo on tutustunut YVA-ohjelmaan
koskien maankaatopaikkaa, ja lausuu toimialaansa - maisemaan ja
kulttuuriympäristöön - liittyvistä asioista.
NCC Indystry Oy:llä on Pornaisten kunnan Lahan kylässä toimiva kalliolouhos, jossa
harjoitetaan kiviaineksen louhintaa, murskausta ja varastointia. Ympäristövaikutusten
arviointimenettely koskee suunniteltua louhinnan laajentamista Hongankallion
alueelle ja alueelle perustettavaa maankaatopaikkaa. Maankaatopaikkatoiminta on
suunniteltu aloitettavan kiviainesten ottotoiminnan loppuvaiheessa ja jatkuvan
ottotoiminnan päätyttyä.
Hanke sijoittuu Pornaisten kunnan länsiosaan Järvenpääntien pohjoispuolelle lähelle
Sipoon ja Pornaisten välistä kuntarajaa. Pornaisten kirkonkylä sijoittuu hankkeesta
runsaan neljän kilometrin etäisyydelle itään, Sipoon keskusta runsaan 10 kilometrin
etäisyydelle etelään ja Järvenpään keskusta noin 10 kilometrin etäisyydelle länteen.
Porvoon museo pitää arviointiselostuksessa esitettyjä havaintoja ja tulkintoja
kulttuuriympäristön kannalta riittävinä eikä sillä ole arviointiselostukseen lisättävää ja
huomauttamista.
Muinaisjäännösten osalta lausunnonantaja on Museovirasto Itä-Uudenmaan
maakuntamuseon ja Museoviraston välisen sopimuksen perusteella.

Marina Catani
Museonjohtaja
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Uudenmaan ELY-keskukselle
Viitaten kuulutukseen verkkosivuillanne
Lausunto NCC:n Pornaisten maankaatopaikan yva-selostuksesta
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri toteaa asiasta seuraavaa.
Yva-ohjelman lausunnossamme totesimme, että jo nykyinen toiminta-alue ja alueella tehdyt
hakkuut rikkovat ekologista yhteyttä Kummelberg-Rientola. Tämä olisi pitänyt ottaa yvassa
arvioitavissa asioissa huomioon (varsinkin VE2).
Yva-selostuksen liitteenä olevasta luontoselvityksestä (liite 4) ei riittävästi ilmene pohdittiinko
voisiko alueella olla METSO-, LAKU- tai uhanalaisia luontotyyppejä. Ilmeisesti niitä ei ollut, mutta
se olisi pitänyt kirjoittaa selvemmin raporttiin.
Alueen linnustoa ei selvitetty parhaana pesimäaikana toukokuussa. Maastotöitä tehtiin vain kahtena
päivänä huhtikuussa metson löytämiseksi. Litteistäkään ei selviä onko alueella uhanalaisia
lintulajeja. Myös muut lajistoselvitykset ovat vähissä.
Asutusta on varsin lähellä kohdealuetta, joten sen huomioon ottaminen on tärkeätä. POSKIselvityksessä arvioitiin VE2:n alue soveltumattomaksi kalliokivialueeksi asutuksen läheisyyden
takia. Nyt yva-selostuksessa on ajatus, että uudemmalla MURAUS-asetuksella voisi tulla POSKIaikaa lähemmäksi. Asiaa pitäisi pohtia jatkossa melun suoranaisten terveysvaikutusten lisäksi myös
ottaen huomioon viihtyvyys ja vaikutukset virkistyskäyttöön (ns. "sosiaalinen toimilupa").
Jotkut paikalliset ihmiset ovat olleet meihin yhteydessä myös pohjavesistä huolestuneina
kaivoistaan. He eivät kokeneet saaneensa yva-selostuksen esittelytilaisuudessakaan riittäviä
vastauksia kysymyksiinsä.
Natura-tarvearvion (liite 6) mukaan 2-vaihtoehdosta voisi tulla Sipoonjokeen vähäisiä vaikutuksia.
Lähialueella on ainakin yksi kiviaineshanke, josta voi myös tulla vähäisiä vaikutuksia Sipoonjoen
vesistöön. Nämä yhteisvaikutukset sekä vesistön nykyinen hyvää huonompi tila huomioon ottaen,
vähäinenkin kuormituksen lisäys voi olla haitallista ainakin luontotyypille "pikkujoet ja purot".
Tässä kannattaa huomata myös luvuissa 14.6 ja 15.6 esitetyt epävarmuudet ja esitykset
seurantaohjelmaan.
Yvan tulosten ja edellä todetun perusteella vaihtoehto 1 on selvästi paremmin toteuttamiskelpoinen
kuin 2.
Lisätietoja
- erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi
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LAUSUNTO
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LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE NCC INDUSTRY OY:N PORNAISTEN
MAANKAATOPAIKKAHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA
(UUDELY/2388/2018)
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat –vastuualue on
pyytänyt Pornaisten ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa NCC Industry Oy:n Pornaisten
maankaatopaikkahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunnot tulee toimittaa
viimeistään 10.1.2019.
Pornaisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Askolan rakennus- ja
ympäristölautakunta. Lautakunta on delegoinut ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallassa
olevien lausuntojen antamisen ympäristönsuojelusihteerille.
Pornaisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto NCC Industry Oy:n
maankaatopaikkahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta:
Arviointiselostuksessa ja sen liitteissä on riittävällä tarkkuudella huomioitu Pornaisten
ympäristönsuojeluviranomaisen arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossa 24.4.2018
esiintuomat selvitystarpeet ja viranomaisneuvottelussa 28.9.2018 esiintuodut seikat.
Pornaisten ympäristönsuojeluviranomaisella ei täten ole asiasta huomautettavaa.

Tommi Maasilta
ympäristönsuojelusihteeri
tommi.maasilta@askola.fi
040 7639420
Täytäntöönpano
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
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Uudenmaan ELY-keskus
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

lausuntopyyntö 7.11.2018, UUDELY/2388/2018

NCC Industry Oy:n Pornaisten maankaatopaikkahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus
NCC Industry Oy:llä on Pornaisten kunnan Lahan kylässä toimiva kalliolouhos, jossa
harjoitetaan kiviaineksen louhintaa, murskausta ja varastointia. Toimintaa on alueella
tarkoitus laajentaa maankaatopaikkatoiminnalla ja jätteidenkäsittelyllä. Lisäksi
suunnitelmissa on laajentaa louhintaa uudelle Hongankallion alueelle.
Arvioitavat vaihtoehdot:
VE1:

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

VE2:

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

VE0:

Maankaatopaikkahanketta ei toteuteta. Hankkeen toteuttamatta jättäminen
ei sulje pois Hongankallion louhintaa, joka ei itsessään edellytä YVAmenettelyä. Kiviainesten ottaminen sekä muu toiminta tapahtuu kulloinkin
voimassa olevien lupien mukaisesti. Alueen maisemointi tapahtuu lupien
mukaisesti.

Etäisyyttä lähimpään asuinrakennukseen on kummassakin hankevaihtoehdossa
runsaat 250 metriä. Lähin asuinrakennus sijaitsee hankkeen itäpuolella Metsähovin
maatilamatkailutilalla, joka tarjoaa majoitus-, sauna- ja kokouspalveluita. Muu
vakituinen asutus sijoittuu vähintään 400 metrin etäisyydelle.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna
puh. 029 501 6000
kirjaamo.etela@avi.fi
www.avi.fi/etela

Hämeenlinnan päätoimipaikka
Birger Jaarlin katu 15

Helsingin toimipaikka
Ratapihantie 9

Kouvolan toimipaikka
Kauppamiehenkatu 4
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Lausunto
Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueen
ympäristöterveydenhuoltoyksikkö esittää lausuntonaan seuraavaa:
Melu
Arviointiselostuksen mukaan melutasot hankealueen ympäristössä ovat nykytilassa
ohjearvojen puitteissa. Tehdyn melumallinnuksen mukaan ilman meluntorjuntaa
lähimmän talon kohdalla (Metsähovi) melutaso on ohjearvon 55 dB tuntumassa ja
muutamien lomarakennusten kohdalla ohjearvon 45 dB ylitys on mahdollista ilman
meluntorjuntaa. Suunniteltujen ja mallinnettujen meluntorjuntatoimenpiteiden ollessa
käytössä melutasojen arvioidaan jäävän kummassakin vaihtoehdossa ohjearvojen
puitteisiin. Meluvaikutuksia on tarkoitus seurata mittauksin toiminnan alkuvaiheessa ja
tarvittaessa louhinnan etenemisen mukaan.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää tarpeellisena, että melua aiheuttavia toimintoja
ei aloiteta ennen kuin toiminnan edellyttämät meluntorjuntatoimenpiteet on toteutettu.
Meluntorjunnan riittävyys on tarpeellista varmistaa mittauksin lähimmissä häiriintyvissä
kohteissa melua aiheuttavien toimintojen ollessa käynnissä ja tarvittaessa melutasoja
tulee seurata säännöllisesti. Mittauksia on tarpeen tehdä myös silloin, kun lähialueen
muut kiviainestoiminnot ovat toiminnassa.
Pöly
Arviointiselostuksen mukaan pölylähteitä tulee hankkeessa alueelle jonkin verran lisää.
Alueella ei ole tehty ilmanlaatumittauksia. Pöly leviää potentiaalisimmin Metsähovin
tilan suuntaan johtuen toimintojen sijoittumisesta, ympäristön vähäisestä puustosta ja
päätuulensuunnasta. Muihin ilmansuuntiin puusto, meluvallit ja louhoksen seinämä
rajoittavat pölyn leviämistä. Hengitettävien hiukkasten arvioidaan kuitenkin jäävän alle
ilmalaadun vuorokausipitoisuuden raja-arvon, mutta pölyvaikutusten arvioinnissa on
paljon epävarmuuksia. Pölyämistä on tarkoitus seurata aistinvaraisesti ja tarvittaessa
tehostetaan pölyntorjuntatoimenpiteitä.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää tarpeellisena hiukkaspitoisuuden mittaamista
jatkuvatoimisella mittarilla ainakin Metsähovin tilan suunnalla. Mittausjakson pituuden
tulee olla riittävä ja pölyävien toimintojen tulee olla käynnissä, jotta mittaustulos antaa
edustavan kuvan hiukkaspitoisuudesta silloin, kun pölyäminen on voimakkainta.
Tarvittaessa mittauksia tulee jatkaa ja tehdä myös muissa häiriintyvissä kohteissa.
Talousvesi
Arviointiselostuksen mukaan hankealuetta lähimpänä sijaitsee Metsähovin tilan
porakaivo noin 300 metrin etäisyydellä louhoksen itäpuolella. Muut ympäristön kaivot
sijaitsevat yli 400 metrin etäisyydellä. Pohjavesivaikutusten arvioinnissa on käytetty
maaperä- ja maastokartta-aineistoja, nykyisen maa-ainesottoalueen pohjaveden
tarkkailutietoja sekä hankealueen ympäristössä tehdyn kaivokartoituksen tuloksia.
Pohjaveden virtaussuuntaa louhoksen alueelta ei olemassa olevien tietojen perusteella
voida varmuudella määritellä, minkä vuoksi on epävarmaa, sijoittuuko Metsähovin
kaivo pohjaveden virtaussuuntaan nähden hankealueen alapuolelle. Pitkän etäisyyden
vuoksi vaikutusten kulkeutumista kalliopohjaveden virtauksen välityksellä pidetään
arvioinnin mukaan kuitenkin epätodennäköistä.
ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
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puh. 029 501 6000
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Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö
pitää
välttämättömänä,
että
pohjaveden
virtaussuunnat selvitetään tarkemmin ympäristölupavaiheessa, jotta saadaan
varmuutta siihen, että toiminnasta ei aiheudu haittoja lähialueen talousvesikaivojen
veden määrään ja laatuun. Hankkeesta ei saa aiheutua haittaa talousveden saannille,
koska alueella ei ilmeisesti oli käytettävissä vaihtoehtoisia vedenhankintamahdollisuuksia.
Liikenneturvallisuus
Arviointiselostuksen mukana kuljetukset hankealueelle suuntautuvat Järvenpään
suunnalta Linsvedintien kautta. Maankaatopaikalle suuntautuvia kuljetuksia tulee
olemaan keskimäärin noin 130 ja maksimissaan noin 250 täysperävaunuyhdistelmää
päivässä. Raskaan liikenteen määrä voi kasvaa 19 % tien nykyisestä
kokonaisvuorokausiliikenteestä. Maankaatopaikan liikenteen reitillä kulkea lapsia
kouluun erityisesti aamuisin ja iltapäivisin. Vaikutusten lieventämistoimenpiteiksi
esitetään kuljetusten painottamista ruuhka-aikojen sekä koulupäivien alkamis- ja
päättymisajankohtien ulkopuolille sekä Paippistentien liittymän läheisyydessä
maantien 148 ylittävän suojatien turvallisuuden parantamista. Nopeusrajoituksen
alentamisella voidaan myös parantaa liikenneturvallisuutta.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää tarpeellisena liikenneturvallisuutta parantavia
toimenpiteitä merkittävästi lisääntyvän raskaan liikenteen määrän vuoksi.
Muuta:
Arviointiselostuksen mukaan lähiasukkaat ovat kertoneet melun, pölyn ja tärinän
aiheuttavan jo nykyisin haittaa. Jätetyissä mielipiteissä toivottiin hankkeen
mittausraporttien ja -tulosten olevan helposti alueen asukkaiden saatavilla.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö
pitää
tärkeänä
avointa
vuorovaikutusta
toiminnanharjoittajan ja lähialueen asukkaiden välillä sekä ennakoivaa tiedottamista
hankkeen eri vaiheista.

Ympäristöterveydenhuollon
ylitarkastaja
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