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TIIVISTELMÄ
Hanke, sijainti ja laajuus

Arvioidut vaihtoehdot

Esbogård Ab selvittää kiviainestoiminnan mahdollisuuksia
Espoon Kulmakorven Högbergetin alueella. Arvioitu hanke
sisältää kalliokiviaineksen louhinnan ja murskauksen myyntiä
varten sekä muualta tuotavien puhtaiden rakentamisen ylijäämämaiden sijoittamisen vapautuvaan louhokseen. Lisäksi varaudutaan ottamaan vastaan muualta tuotavaa louhetta jalostettavaksi eri murskelajikkeiksi.
Tutkittavan hankealueen kokonaispinta-ala on 68 hehtaaria, josta suunniteltujen kiviainesten ottoalueiden pinta-ala on
vaihtoehdosta riippuen 25 hehtaaria. Alueelta saatavissa olevan kiviaineksen määrä on vaihtoehdosta riippuen noin 8–14
miljoonaa kiintokuutiometriä.
Maanvastaanottoa toteutettaisiin vaihtoehdosta riippuen
29–44 hehtaarin alueella, maantäyttömäärien ollessa vastaavasti noin 10–17 miljoonaa kuutiometriä.

YVA-menettelyssä tarkasteltiin hankkeen eri vaihtoehtoja,
jotka ovat seuraavat:
Vaihtoehto VE0, jossa hanketta ei toteuta Högbergetin alueella. Kysyntää hankkeen toiminnoille Uudellamaalla ja erityisesti pääkaupunkiseudulla on. Vaihtoehtoisia muiden hankevastaavien ja kiinteistön omistajien hankkeita ei tässä voida tarkastella.
Vaihtoehdossa VE1, jossa kiviaineksen ottoalueiden koko
on yhteensä 30 hehtaaria ja ottomäärä enimmillään 11 miljoonaa kuutiometriä. Maanvastaanottoa on suunniteltu
36 hehtaarin alueelle yhteensä 14 miljoonaa kuutiometriä.
Vaihtoehdossa on toiminta-alueita, joiden toteutus edellyttää
asemakaavamuutosta.
Vaihtoehto VE2 eroaa vaihtoehdosta VE1 siten, että tutkittiin hankealueella sijaitsevien voimajohdon ja kaasuputken
siirtoa, joka toisi lisäaluetta kiviainestoiminnalle. Ottoalueiden
koko olisi tällöin hieman laajempi, yhteensä 36 hehtaaria ja ottomäärä enimmillään 14 miljoonaa kuutiometriä.
Maanvastaanottoa tehtäisiin 44 hehtaarin alueella enimmillään 17 miljoonaa kuutiometriä.
Vaihtoehto VE3 on suunniteltu siten, että se ei edellytä
kaavamuutosta. Ottoalueiden koko olisi suppein, yhteensä
25 hehtaaria ja ottomäärä enimmillään noin 8 miljoonaa kuutiometriä. Maanvastaanottoa tehtäisiin 29 hehtaarin alueella
enimmillään noin 10 miljoonaa kuutiometriä. Voimajohdon ja
kaasuputken siirrolla saadaan jonkin verran lisäaluetta toiminnoille.
Tarkasteltu kiviainestoiminnan ja maantäytön aikajänne on
pitkä. Hankkeen kokonaiskesto on riippuvainen vuosittaisesta
louhintamäärästä sekä vuosittaisesta maa-ainesten vastaanottomäärästä. Keskimääräisiksi arvioiduilla tuotantomäärillä laskettuna hankkeen kesto olisi vaihtoehdossa VE1 noin 35 vuotta, VE2 noin 45 vuotta ja VE3 noin 25 vuotta.
Lupia toiminnalle haetaan tyypillisesti 10−15 vuoden jaksoissa. Toiminnan ympäristövaikutuksia tullaan siten tarkastelemaan useita kertoja hankkeen elinkaaren aikana: seurannan
keinoin ja lupamenettelyissä. Nyt tehdyn arvioinnin epävarmuus kasvaa mitä pidemmälle tulevaisuuteen edetään: olosuhteissa, tekniikassa ja säädöksissä tulee tapahtumaan muutoksia. Arviointi on tehty tämän hetken tekniikan ja vaatimusten mukaisesti.

Ympäristövaikutusten
arviointimenettely
YVA-lain ja -asetuksen mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä on sovellettava kiviaineshankkeeseen, kun louhinta-alueen pinta-ala on yli 5 hehtaaria tai otettava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa (vastaa noin
550 000 tonnia kalliota). Lisäksi vähintään 50 000 tonnin vuotuinen maanvastaanotto edellyttää YVA-menettelyä.
Högbergetin kiviainestoiminnan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä hankkeesta vastaavina toimii kiinteistön
omistaja Esbogård Ab ja YVA-konsulttina Ramboll Finland
Oy. YVA-lain mukaisena yhteysviranomaisen hankkeessa toimii Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELYkeskus).
Ympäristövaikutusten arviointi on tehty huhtikuussa 2014
valmistuneen arviointiohjelman pohjalta ja Uudenmaan ELYkeskuksen siitä heinäkuussa 2014 antaman lausunnon mukaisesti. Alueen asukkailla, viranomaisilla, järjestöillä ja muilla kansalaisilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin antamalla lausuntoja tai esittämällä
mielipiteensä.
Arvioinnin tulokset on koottu YVA-lain mukaiseksi arviointiselostukseksi. Selostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja
sen vaihtoehdoista sekä arvio vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista. Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiselostuksen,
pyytää ja kokoaa siitä lausunnot ja mielipiteet, ja antaa sen jälkeen oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle, mihin YVAmenettely päättyy. Arviointiselostus ja lausunto liitetään hankkeen lupahakemuksiin.
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Arvioinnin tulokset
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Kalliokiviaineksen otto ja maanvastaanotto muuttavat toimintoalueiden maankäytön hankkeen aikana kokonaisuudessaan maa-ainestoimintojen alueeksi. Työmaa estää alueen nykyisen metsätalouskäytön ja virkistyskäytön. Toiminnan päätyttyä täyttöalue maisemoidaan, jolloin se vähitellen palautuu
metsätalous- ja virkistyskäyttöön, elleivät maankäytölliset syyt
puolla käyttöönottoa muuhun tarkoitukseen.
Hankealue sijoittuu pohjoisilta osiltaan Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan alueelle, jolla sijaitsee merkittäviä kiviainesvarantoja, sekä maakuntakaavan valkoiselle alueelle, jolle voidaan osoittaa merkitykseltään paikallista maankäyttöä.
Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 toteuttaminen kokonaisuudessaan
edellyttäisi yleiskaava- ja asemakaavamuutosta. Vaihtoehto
VE3 voidaan toteuttaa ilman yleiskaava- tai asemakaavamuutosta. Kiviainestoiminnan jälkeen alue palautuu yleiskaavamerkinnän mukaiseen tarkoitukseen.
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Hankkeesta aiheutuva muutos näkyy välittömään lähiympäristöön, mutta ei vaikuta heikentävästi maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilymisen mahdollisuuksiin. Muutos näkyy lähiympäristössä kaatopaikka- ja maanvastaanottoalueille sekä lounaassa peltoalueelle. Vaikutusten suuruus kulttuuriympäristöön on pieni.
Maiseman luonteeseen kohdistuu muutoksia hankealueen
lounaispuolella sijaitsevalle peltolaaksolle. Hankkeella ei ole
vaikutuksia muinaismuistoihin. Vaihtoehtojen maisemavaikutukset ovat hyvin samankaltaiset.
Vaikutukset maa- ja kallioperään
Louhinta-alueelta poistetaan pintamaa. Pintamaita käytetään työmaan aikana suojavalleina. Louhinta-alueilta poistetaan kalliokiviaines pysyvästi, jolloin maanpinnan taso ja topografia muuttuvat. Hankealue ei ole maaperältään tai kallioperältään suojelullisesti merkittävää. Maanvastaanotolla täytetään syntynyttä louhosta ja muotoillaan alueelle täyttömäki.
Vaikutukset pohjavesiin
Kalliolouhinta voi alentaa ympäristön pohjaveden pinnankorkeutta, kun louhintaa tehdään ympäröivän maanpinnan ja
pohjaveden tason alapuolella. Alenemat ovat suurimmillaan
heti louhittavan alueen vieressä, josta alenemat pienenevät
siirryttäessä kauemmaksi. Maanvastaanottotoiminnan aikana
pohjaveden pinnankorkeus puolestaan nousee takaisin alkuperäiseen tasoon. Hankkeen pohjavesivaikutuksien laajuuden
arvioinnissa hyödynnettiin pohjavesimallinnusta. Mallinnuksen
avulla tarkasteltiin miten laajalla alueella suunniteltu louhinta
vaikuttaisi pohjaveden pinnankorkeuksiin. Tehdyn selvityksen
perusteella louhinta-alueen ympäristön pohjaveden alenema
ei ulotu lähimpien yksityiskaivojen alueelle.
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Louhinta voi lisäksi aiheuttaa vähäistä pohjaveden samentumista louhosalueen välittömässä läheisyydessä. Lisäksi räjähteistä voi kulkeutua mm. typpiyhdisteitä kalliopohjaveteen.
Hankealueen läheisyydessä sijaitsee talousvesikäytössä olevia
yksityiskaivoja. Toiminnan aikana tulee tarkkailla kalliolouhinnan vaikutuksia pohjaveteen ja ympäristön talousvesikaivoihin. Mikäli tarkkailun perusteella todetaan yksityistalouksien
vedenhankinnan vaikeutumista, tulee varautua korvaustoimenpiteisiin.
Vaikutukset pintavesiin
Maankäytön muutosten myötä pintavesien virtausolosuhteet muuttuvat. Ämmässuonpuroon suuntautuvat vesimäärät kasvavat, kaikissa hankevaihtoehdoissa alle 5 %
Ämmässuonpuron keskimääräisestä virtaamasta. Halujärveen
suuntautuva pintavesivalunta vähenee määrällä, joka on vuositasolla noin 0,6 % Halujärven tilavuudesta. Kumpikin muutos
arvioidaan vaikutuksiltaan pieneksi.
Tarkasteltavista toiminnoista ei aiheudu suoria päästöjä vesistöihin vaan kuormitusta aiheuttaa alueilta tuleva hulevesikuormitus (pääasiassa kiintoaine ja typen yhdisteet). Hulevesikuormitus voi vaikuttaa kohtalaisesti Ämmässuonpuroon, mutta puron herkkyys muutoksille
on vähäinen; siten vaikutuksen merkittävyys jää vähäiseksi.
Loojärvessä ja Mankinjoen yläosassa vaikutus on enää pieni ja
merkittävyys jää vähäiseksi, vaikka Mankinjoen arvioidaan kohtalaisen herkäksi vesiympäristöksi alempana sijaitsevan meritaimenen lisääntymisalueen takia.
Hankkeen pintavesivaikutuksia voidaan tehokkaimmin lieventää hallitulla hulevesien käsittelyllä, jolla vähennetään virtaamahuippuja sekä vesistökuormitusta. Typpikuormitusta
voidaan lisäksi vähentää räjähdysaineiden laadun oikealla valinnalla ja huolellisella käytöllä.
Vaikutukset kalastoon ja pohjaeliöstöön
Toiminnasta aiheutuu vesistökuormitusta (lähinnä kiintoaine ja typen yhdisteet), joka on riski alapuolisessa vesistössä
esiintyvän eliöstön toimeentulon kannalta. Louhinta ja maaainesten vastaanotto aiheuttavat vaikutuksia pintavesien laatuun. Ämmässuonpuroon kohdistuu pääasiassa kiintoaine- ja
typpikuormitusta. Hulevesien käsittely tapahtuu selkeytys- ja
biosuodatusrakenteissa ennen pintavesiin johtamista. Puron
alaosalla toteutettujen sähkökoekalastusten (2008 ja 2013) perusteella purossa ei esiinny arvokasta kalastoa, vaikka kohde
mainitaankin meritaimenen potentiaaliseksi lisääntymispaikaksi. Loojärvessä ei tavata arvokasta kalastoa ja se on vedenlaadultaan hyvin rehevä. Pohjaeläinlajistossa ei havaittu uhanalaisuusluokituksessa vaarantuneiksi tai silmällä pidettäviksi luokiteltuja lajeja, eikä lajiston monimuotoisuutta havaittu
suureksi.

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.
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.
Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluun
Kallionlouhinta- ja maanvastaanottopaikan rakentamisessa luonnonympäristö muuttuu täysin puiden ja pintamaiden
poiston sekä kalliolouhinnan ja maantäytön myötä. Toiminta
hävittää alueen nykyisen kasvillisuuden ja elinympäristöt.
Inventointien perusteella luontoarvoiltaan merkittävimmät
kohteet jäävät toiminta-alueiden ulkopuolelle, mutta ne sijoittuvat hankkeen todennäköiselle vaikutusalueelle. Pöly- ja
vesitalousmuutokset voivat vaikuttaa heikentävästi uhanalaisiksi luokiteltujen luontotyyppien luonnontilaan. Arvokkaita
luontokohteita sijoittuu hankkeen pöly- ja vesitalousmuutosten vaikutusalueelle, esim. hankealueen pintavesien johtaminen vaikuttaa todennäköisesti heikentävästi hankealueen eteläpuolisen puronvarsilehdon luonnontilaan.
Kaikissa hankevaihtoehdoissa menetetään kehrääjän ja
pyyn elinympäristöjä, lisäksi häiriövaikutuksia voi kohdistua sirittäjän ja pikkusiepon reviireihin. Selvitysalueella ei tehty havaintoja lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikoista, eikä
hankkeesta siten arvioida aiheutuvan näihin kohdistuvia heikentäviä vaikutuksia. Havaitut liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikat sijoittuvat hankealueen ulkopuolelle, mutta hankealueelle sijoittuu liito-oravan käyttämiä kulkuyhteyksiä ja
ruokailupuu Fagerängin alueella. Selvitystulokset on huomioitu suunnitelmissa. Selvitysalueella ei havaittu merkkejä viitasammakoista. Hankkeella ei ole sudenkorentojen lisääntymispaikkoinaan käyttämiin lampiin kohdistuvia vaikutuksia, mutta
hanke vaikuttaa sudenkorentojen saalistusympäristöihin.
Hanke kaventaa ekologisena yhteytenä toimivan metsäalueen pinta-alaa, mutta ei katkaise ekologisia yhteyksiä. Hanke
kaventaa myös luonnon ydinalueeksi määritetyn yhtenäisen
metsäalueen pinta-alaa, vaikutusten merkittävyyttä lisää hankealueen sijoittuminen laajan luonnon ydinalueen keskiosiin.
Toiminnan aikana alue toimii leviämisesteenä eläimistölle ja
laajentaa jo aiemmin Ämmässuon kaatopaikka-alueesta muodostunutta rakennettua aluetta. Hankkeesta ei etäisyyksistä
johtuen aiheudu suoria luonnonsuojelualueisiin kohdistuvia
vaikutuksia.

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
Kiviainestoiminta on itsessään luonnonvarojen käyttöä ja hyödyntämistä. Louhittava kiviaines on siten suurin luonnonvarojen käyttöön vaikuttava tekijä hankkeessa.
Kiviainesluonnonvaran hyödyntämisen kannalta hankkeella
on sekä paikallista että alueellista merkitystä. Hankkeella ei ole
vaikutusta yhteiskunnan kannalta tärkeiden pohjavesialueiden
hyödyntämiseen.
Toiminnassa käytetään luonnonvaroista tehtyjä tuotannontekijöitä kuten polttoaineet ja räjähdysaineet.
Toiminnan aikana metsätalous estyy työmaa-alueella, vaikutus kestää kymmeniä vuosia. Vaikutus kohdistuu hankevastaavan metsäkiinteistöön. Hankkeella ei ole toiminnan aikaisia
tai toiminnan jälkeisiä merkittäviä vaikutuksia suunnittelualueen ympäristön metsätalouden harjoittamiseen. Työmaa estää
toiminta-alueen monikäytön. Ottotoiminnan ulkopuolella sijaitsevilla metsätalousalueilla on mahdollista marjastaa, sienestää ja metsästää. Maanvastaanoton ja alueen jälkihoidon tuloksena alueelle palautetaan kasvillisuus ja toiminta-alue suurimmalta osin palautuu metsäalueeksi.
Liikennevaikutukset
Liikennevaikutuksia syntyy hankevaihtoehdoissa kiviaineksen oton ja maavastaanoton kuljetuksista. Louhinta alkaa ennen maanvastaanoton alkamista ja loppuu ennen maanvastaanoton päättymistä. Liikennevaikutukset on arvioitu maksimaaliseen liikennetilanteeseen (vuosittainen maksimikuljetusmäärä noin 105 000 kuormaa), jolloin sekä louhinta että
maanvastaanotto ovat yhtäaikaista. Työmaatien linjausvaihtoehdoista vaihtoehto 2 (Kalliosuon täyttömäen itäpuolelta) on
suositeltavin.
Hanke lisää raskaan liikenteen määrää Kulmakorventiellä,
Nupurintiellä ja Turunväylällä. Kulmakorventiellä kokonaisliikennemäärä on tällöin noin 2 400 ajoneuvoa arkivuorokaudessa. Kulmakorventien poikkileikkaus on riittävän leveä tälle
liikennemäärälle. Tie on päällystetty asfaltilla ja sen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettu kuluminen ja kantavuus huomioon. Toimivuustarkastelujen perusteella liikenne on ennustetilanteessa sujuvaa ja liittymien välityskyky riittävä, vaikka jononpituudet kasvavat Kulmakorventiellä hetkittäin 60 metriin.
Hetkellisesti jonoutumista voi aiheutua liikenteen epäsäännöllisyyden vuoksi.
Liikennemäärä ei siten Kulmakorventiellä kasva niin suureksi, että sillä olisi vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen, liikenneturvallisuuteen tai jalankulun ja pyöräilyn olosuhteisiin.
Nupurintien liittymien välityskyky on toimivuustarkasteluiden
perusteella riittävä; ehdotetut uudet eritasoliittymät parantavat liikenteen välityskykyä. Nupurintiellä kevyen liikenteen
väylä voi olla tarpeellinen. Liikennevaikutukset ovat merkittävyydeltään vähäiset.
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Meluvaikutukset
Hankkeessa syntyy meluvaikutuksia kiviaineksen louhinnasta ja murskauksesta, louheen ja murskeen kuljetuksista sekä
maa-ainesten kuljetuksista ja sijoittamisesta alueelle. Työssä
arvioitiin kuinka hankkeen mukainen toiminta vaikuttaa hankealueen ympäristön melutilanteeseen, ottaen huomioon
myös alueen muut melulähteet.
Melun kannalta vaihtoehdot VE1 ja VE2 ovat niin lähellä toisiaan, että niiden osalta riitti hieman laajemman VE2:n tarkastelu. Melua tarkasteltiin useissa eri louhintavaiheissa, sekä melun
kannalta pahimmissa tilanteissa, joissa louhinta on meneillään
kaikkein korkeimmissa maastonkohdissa, että useammin esiintyvissä tilanteissa, joissa louhinta ja louheen käsittely tapahtuu
alemmilla louhintatasoilla.
Kun louhintasuunnitelman mukaiset pintamaavallit ja varastokasat toteutetaan, saavutetaan laajimmassakin vaihtoehdossa VE2 hyväksyttävät melutasot alueen kaikissa melusta häiriintymiselle alttiissa kohteissa. Kun louhinta etenee
alemmille louhintatasoille, paranee melutilanne merkittävästi. Mallinnuksen perusteella on tietyille hankkeen vaiheille annettu reunaehtoja, esim. kerrallaan vain yhden porausvaunun
käyttö tai yhden murskauslaitoksen käyttö. Melun vaimennusmahdollisuutena on myös vaimennetun porausvaunun käyttö.
Suunniteltu toiminta lisää melutasoa alueella, mutta hanke ei sijoitu täysin meluttomalle alueelle. Tutkituilla hankevaihtoehdoilla ei ole melun kannalta merkittäviä keskinäisiä eroja.
Tärinävaikutukset
Tärinävaikutuksia syntyy kallion räjäyttämisestä, murskaukseen käytettävistä koneista sekä kuljetusliikenteestä. Kallion
murskaukseen käytettävästä laitteistosta ja muusta toiminnasta kuten porauksista aiheutuvan tärinän vaikutusalue on
käytännössä niin pieni, etteivät vaikutukset ulotu tarkastellun hankealueen ulkopuolelle. Räjäytyksen vaikutus puolestaan voidaan havaita jopa kilometrin etäisyydellä louhittavasta kohteesta. Kaikissa vaihtoehdoissa toiminnan aiheuttama
tärinä voi aiheuttaa häiriötä osalle vaikutusalueen asukkaista.
Tärinästä rakennuksiin aiheutuvat rakenteelliset vauriot ovat
epätodennäköisiä. Vaikutusten merkittävimpiä lieventämiskeinoja ovat mm. louhinnan suunnittelu tehtävien tärinätarkkailumittausten perusteella, ja räjäytysten sijoittaminen sellaiseen
vuorokauden ajankohtaan (päiväsaikaan), jolloin mahdollisimman pieni määrä asukkaista häiriintyy tärinästä.
Vaikutukset ilmanlaatuun
Suunniteltujen kiviainestoimintojen ilmanlaatuvaikutukset
syntyvät pääosin murskaustoiminnan, kuljetusliikenteen sekä
toiminta- ja varastoalueiden hajapölypäästöistä. Toimintojen
pölypäästöjen ilmanlaatuvaikutusten suuruus riippuu päästön
suuruudesta ja hiukkaskokojakaumasta sekä ilmasto- ja ympäristöolosuhteista, tärkeimpänä tuulen suunta ja voimakkuus
sekä sadanta.
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Ilmanlaatuvaikutusten vaihtelu eri vaihtoehtojen välillä on
suhteellisen vähäistä. Vuotuinen toiminta arvioidaan samaksi kaikissa toteutusvaihtoehdoissa. Erot vaihtoehtojen välillä
muodostuvat toiminnan keston ja sijainnin mukaan.
Hankkeen pääasiallinen ilmanlaatuvaikutus on pölyäminen. Valtaosa louhinnasta, murskauksesta ja maanvastaanotossa muodostuvista pölypäästöistä on halkaisijaltaan yli 10
mikrometrin hiukkasia, jotka laskeutuvat toiminta-alueelle.
Merkittävimmät pölypäästöt aiheutuvat murskaustoiminnasta. Mikäli maa-aines on kuivaa ja sää on tuulinen, hienojakoista pölyä voi levitä muutaman sadan metrin alueelle tuulen
alapuolelle. Raja- ja ohjearvojen ylittyminen on epätodennäköistä. Kivenlouhinnan pölyämistä vähennetään mm. louhintasuunnan valinnalla, varastokasojen sijoittelulla, kalustovalinnalla ja -varustuksella sekä kastelulla.
Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
Hankkeen toiminnan aikana sosiaaliset vaikutukset aiheutuvat melusta, pölystä, liikenteestä tai muista asuinympäristön viihtyvyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä.
Sosiaaliset vaikutukset voivat syntyä jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, jolloin ne ilmenevät hankkeeseen liittyvinä huolina
ja pelkoina tai toiveina. Tässä hankkeessa merkittävimmät sosiaaliset vaikutukset syntyvät hankealueen muuttuessa luonnontilaisesta laajasta metsäalueesta maa-aineksen ottoalueeksi. Tämä vaikuttaa lähialueiden asukkaiden virkistysmahdollisuuksiin vähentämällä virkistykseen soveltuvia alueita. Alueelle
jää muita alueita virkistyskäyttöön, mutta osalla niistä melu ja
pöly voivat haitata virkistyskäyttöä. Hankealueella tällä hetkellä sijaitsevien ratsastusreittien käyttö loppuu, mutta ratsastusreittejä jää edelleen. Tallin toimintaympäristö muuttuu, mutta
muiden vaikutusarviointien tulosten perusteella esim. melu ei
estä hevosten pitoa alueella. Vaikutus tallin toimintaan on kuitenkin selvästi kielteinen.
Asukkaat ovat huolissaan vaikutuksista asuinviihtyvyyteen,
mutta pääosin vaikutukset asutukselle näyttävät jäävän lieviksi. Huoli vaikutuksista, asuinympäristön viihtyisyyden, terveellisyyden ja turvallisuuden heikkenemisestä, virkistyskäytön estymisestä sekä vaikutuksista luontoon, eläimiin, vesistöihin ja
ylipäätään luonnon häiriintymisestä ovat selvä sosiaalinen vaikutus, joka on arvioitu kohtalaiseksi.
Ympäristöriskit ja häiriötilanteet
Arvioinnissa tunnistettiin hankkeen mahdollisia riski- tai
häiriötilanteita sekä arvioitiin niiden vaikutuksia. Pääasialliset
toiminnan ympäristövahinkoriskit liittyvät alueella suoritettaviin räjäytyksiin, polttonesteiden varastointiin, vastaanotettavien ylijäämämaiden sisältämiin mahdollisiin haitta-aineisiin,
täyttömäen sortumaan tai hulevesien hallitsemattomaan kulkeutumiseen. Tunnistettujen riskitilanteiden mahdollinen vaikutus rajautuu hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen.
Riskitilanteiden vaikutusten merkittävyys arvioitiin vähäiseksi.

Yhteisvaikutukset
Hankkeella on yhteisvaikutuksia Takapellon kiviainestoiminnan kanssa (melu), sekä eri toimintojen Kulmakorventielle ja
Nupurintielle suuntautuvan kuljetusliikenteen kanssa. Alueen
muut toiminnot sijaitsevat sen verran etäällä hankealueesta,
että merkittäviä yhteisvaikutuksia ei muodostu.

Vaikutusten seuranta
Arviointiselostuksessa esitetään ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaohjelmaksi. Ohjelma painottuu toiminnan käyttötarkkailuun sekä vaikutusten tarkkailuun. Mittauksin esitetään
seurattavaksi hankkeen tärinä-, melu-, pintavesi- ja tarpeen
mukaan ilmanlaatuvaikutuksia.

Suunnittelu ja luvat
Arvioinnissa tarkasteltujen maksimivaihtoehtojen sisältä tullaan laatimaan tarkennettu suunnitelma, jonka perusteella haetaan tarvittava maa-aineslupa ja ympäristölupa.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä saadut
tulokset ja yhteysviranomaisen lausunto otetaan huomioon
hankkeen jatkosuunnittelussa ja lupien käsittelyssä.

Arvioinnin tulos ja hankkeen
toteuttamiskelpoisuus
Vaihtoehtojen vertailu koottiin arviointiselostuksen vertailutaulukkoon. Tarkasteltu toiminta on luonteeltaan sellaista, että
se aiheuttaa useimpien arvioitujen kriteerien suhteen ympäristöön kielteisiä vaikutuksia, jotka kuitenkin haittojen lieventämistoimenpiteillä voidaan rajoittaa kohtuullisiksi. Hanke osoittautui toteuttamiskelpoiseksi, mutta toteutus edellyttää haitallisten vaikutusten tiukkoja lieventämistoimia.
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SAMMANDRAG
Projektet, läge och omfattning
Esbogård Ab undersöker möjligheterna för stenmaterialverksamheter vid Högberget i Vinkelkärr, Esbo. Projektet som bedömts omfattar kommersiell schaktning och krossning av stenmaterial samt mottagande av rena överloppsjordmassor som
uppstår vid byggnadsverksamhet. Överloppsjordmassorna
placeras i schakten samt överom dessa. Dessutom förbereder
man sig på att ta emot schaktsten som uppstått vid byggnadsverksamhet på andra ställen. Schaktstenen krossas på området
till olika krosstenssorter.
Projektområdet som undersökts är till arealen 68 hektar.
De planerade marktäktsområdena (schaktninsområdena) är
till arealen 25-36 hektar, beroende på alternativen. Mängden
berg som schaktas på området är 8-14 miljoner fasta kubikmeter, beroende på alternativen.
Mottagande av rena överloppsjordmassor skulle förverkligas på ett till arealen 29-44 hektars område, beroende på alternativen. Markdeponin är till mängden 10-17 miljoner kubikmeter.

Miljökonsekvensförfarandet
Enligt MKB-lagen och förordningen skall ett miljökonsekvensbedömningsförfarande tillämpas vid marktäktsprojekt,
då området som schaktas till arealen överstiger 25 ha eller då
mängden substans som schaktas överstiger 200 000 fasta kubikmeter om året (motsvarar ca 550 000 ton berg). Dessutom
förutsätts MKB-förfarande vid markdeponiverksamhet då
mängden som deponeras överstiger 50 000 ton om året.
Som projektansvarig i Högbergets MKB-förfarande fungerar markägaren Esbogård Ab och som MKB-konsult fungerar Ramboll Finland Oy. Kontaktmyndighet i MKB-projektet är
Nylands Närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen).
Miljökonsekvensbedöminingen har utförts utgående från
bedömningsprogrammet som färdigställdes i april 2014, samt
utgående från NTM-centralens utlåtande i juli 2014 angående bedömningsprogrammet. Områdets invånare, myndigheter, organisationer och övriga medborgare har haft möjlighet
att påverka MKB-förfarandet genom att ge utlåtanden och anmärkningar angående projektet.
Resultaten av bedömningen har sammanställts till en
bedömningsbeskrivning enligt MKB-lagen. I beskrivningen presenteras uppgifterna om projektet och dess alternativ samt en bedömning av alternativens miljökonsekvenser.
Kontaktmyndigheten kungör bedömningsbeskrivningen, begär och sammanställer utlåtanden och anmärkningar och ger

därefter sitt eget utlåtande till projektansvarige, varvid MKBförfarandet avslutas. Bedömningsbeskrivningen och NTMcentralens utlåtande bifogas till projektets tillståndsansökningar.

Alternativ som bedömts
I MKB-förfarandet undersöktes projektets olika alternativ, vilka
är följande:
Alternativ ALT0, varvid projektet inte genomförs vid
Högberget. Efterfrågan för projektets verksamheter finns i
Nyland och speciellt i huvudstadsregionen. Alternativa andra
projekt angående stenmaterialförsörjningen bedöms inte i
detta MKB-projekt.
Alternativ ALT1, varvid marktäktsområdena till arealen
sammanlagt är 30 hektar och schaktmängden som mest 11
miljoner kubikmeter. Markdeponi utförs på ett 36 hektars område och sammanlagt deponeras 14 miljoner kubikmeter överloppsjord. I altervativet ingår områden, vilka kräver ändring av
detaljplanen, ifall projektet genomförs.
Alternativ ALT2 skiljer sig från alternativ ALT1 genom att
man undersökte möjligheterna att flytta på kraftledningen och
gasledningen som går igenom projektområdet, varvid ett större område skulle kunna användas för marktäkt och markdeponi. Marktäktsområdet skulle då vara lite större, totalt 36 hektar
och schaktningsmängden som mest 14 miljoner kubikmeter.
Markdeponi skulle utföras på ett 44 hektar stort område och
som mest skulle man deponera 17 miljoner kubikmeter överloppsjord.
Alternativ ALT3 har planerats så, att genomförandet av projektet inte förutsätter ändring av detalj- eller generalplanen.
Marktäktsområdena skulle vara sammanlagt 25 hektar och
schaktningsmängden ca 8 miljoner kubikmeter. Markdeponi
skulle utföras på ett 29 hektar stort område och som mest skulle ca 10 miljoner kubikmeter överloppsjord deponeras. Genom
flyttandet av kraftledningen och gasledningen får man större
utrymme för aktiviteterna.
Tidsperspektivet för de undersökta stenmaterial- och deponiverksamheterna som undersökts är långt. Projektets varaktighet är beroende av de årliga schaktningsmängderna samt
de årliga deponimängderna. Med de genomsnittliga årliga
schaktnings- och deponimängderna som uppskattats, skulle
projektets varaktighet i ALT 1 vara ca 35 år, ALT 2 ca 45 år och
i ALT 3 ca 25 år.
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Tillstånd för verksamheterna ansöks vanligtvis i 10-15 års
cykler. Verksamheternas miljökonsekvenser kommer därmed
att evalueras många gånger under projektets livscykel, med
hjälp av uppföljning och tillståndsförfaranden. Den nu uppgjorda konsekvensbedömningens osäkerhetsfaktorer växer ju
längre fram i tiden man ser; i förhållandena, tekniken och förordningarna kommer det att ske förändringar. Bedömningen
har gjorts med beaktande av teknik och bestämmelser som för
närvarande gäller.

Bedömningens resultat
Konsekvenser för samhällsstrukturen och markanvändning
Marktäkt av stenmaterial och mottagande av överloppsjord
(markdeponi) förändrar områdets markanvändning under projektets verksamhetstid till ett marktäkts- och deponiområde.
Byggnadsplatsen förhindrar att området används som skogsbruksområde och rekreation som i nuläge. Då verksamheten
avslutas efterbehandlas området, varvid det så småningom
återgår till skogsbruks- och rekreationsområde, om det inte av
markanvändningsskäl föreslås används för andra verksamheter.
Projektområdets norra delar är i Nylands 1. etapplandskapsplan utmärkt som område där det finns betydliga stenmaterialtillgångar. I Nylands landskapsplan är området på ett
sk. vitt område, där man i enlighet med kommunens behov
kan anvisa alla markanvändningsformer av lokal betydelse.
Genomförandet av alternativen ALT1 och ALT2 i sin helhet
skulle kräva ändring av general- och detaljplanen. Alternativ
ALT3 kan genomföras utan ändring av general- eller detaljplanerna. Efter stenmaterialverksamheten återgår området till sådan verksamhet som bestäms i generalplanen.
Konsekvenser för landskapsbilden och kulturmiljön
Förändringen som projektet medför syns i projektområdets
omedelbara närhet, men inverkar inte negativt på landskapsbildens eller kulturmiljöns viktiga särdrag eller möjligheterna
att bevara dessa. Förändringen syns i närområdet sett från avstjälpningsområdet samt markdeponiområdena i norr samt
sett från de i sydväst belägna åkerområdena. Konsekvensernas
storlek för kulturmiljön är liten. För landskapsbildens karaktär
innebär projektet förändring för åkerdalen sydväst om projektområdet. Projektet medför inte konsekvenser för fornminnen.
Konsekvenserna för landskapsbilden i de olika förverklingsalternativen är mycket likartade.
Konsekvenser för jord- och berggrund
Ytjorden avlägsnas vid schaktningsområdet. Ytjorden används under verksamhetstiden som skyddsvallar. På schaktningsområdena försvinner berget varvid topografin förändras.
Projektområdet är inte skyddsmässigt värdefullt med beaktande av jordmånen eller berggrunden. Till följd av markdeponin
fyller man schaktområdet och bygger efter det en utfyllnadsbacke.
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Konsekvenser för grundvattnet
Schaktning av berg kan förorsaka att grundvattnets nivå
sjunker i närområdet, då schaktningen sker under grundvattennivån. Konsekvenserna är som störst i schaktningsorådets
omedelbara närhet. Konsekvenserna minskar då avståndet
till schaktningsområdet ökar. Under markdeponiverksamheten stiger däremot grundvattennivån oftast tillbaka till samma nivå som före schaktningen. I bedömningen av projektets
grundvattenkonsekvenser gjordes en grundvattenmodellering. Med hjälp av denna undersökte man hur långt ytterom
verksamhetsområdet grundvattenkonsekvenserna till följd av
schaktningen kan sträcka sig. Utgående från undersökningen
sträcker sig konsekvenserna inte till de närmaste privata brun�narna.
Schaktningen kan medföra att grundvattnet blir något grumligare i schaktningsområdets omedelbara närhet.
Dessutom kan bl.a. nitratföreningar blandas i grundvattnet till
följd av sprängningsämnena. I projektområdets närhet finns
privata hushållsvattenbrunnar. Schaktning som sker under
grundvattennivån kan förorsaka att grundvattennivån sjunker
i schaktningsområdets närområde. Under schaktningsverksamheten måste schaktningens konsekvenser för grundvattnet och brunnarna uppföljas. Ifall man till följd av uppföljningen kan påvisa, att vattenförsörjningen försvåras, skall man förbereda kompensationsåtgärder.
Konsekvenser för ytvatten
Till följd av att markanvändningen förändras, förändras även
ytvattnens strömningsförhållanden. Vattenmängden som rinner till Käringmossebäcken ökar mindre än 5 % i alla förverklingsalternativen. Ytrinningen till Haluträsket minskar med en
mängd som på årsnivå motsvarar ca 0,6 % av Haluträskets volym. Dessa båda konsekvenser kan anses som små.
Av verksamheterna uppstår inga direkta utsläpp till vattnen, utan belastning förorsakas av dagvattenbelastningen
från schaktområdena (i huvudsak fasta partiklar och kväveföreningar). Dagvattenbelastningen kan påverka måttligt på
Käringmossebäcken men bäckens känslighet för förändringar är liten. Därmed förblir konsekvensernas betydelse liten. I
Låjärv och i övre delen av Mankån konsekvenserna endast små
och betydelsen förblir liten, fastän Mankån bedöms som en relativt känslig vattenmiljö eftersom det i nedre delen av ån finns
lekplatser för havsöringen.
Projektets ytvattenkonsekvenser kan man effektivast lindra genom behärskad dagvattenbehandling, där man minskar
strömningstoppar samt vattenbelastning. Kvävebelastning
kan man dessutom minska genom att välja rätta sprängningsämnen och omsorgsfull användning av dessa.

Konsekvenser för fisk och bottendjur
Av verksamheten förorsakas vattenbelastning (främst partiklar och kväveföreningar), som är en risk för de lägre ner i vattendraget förekommande organismerna. Schaktning och
markdeponi förorsakar konsekvenser för ytvattenkvaliteten.
Käringmossebäcken belastas främst av partiklar och kväveföreningar. Behandling av dagvatten sker med hjälp av bassänger
och biofiltreringssystem före vattnet leds ut från projektområdet. I bäckens nedre del utfördes elprovfiske (2008 och 2013)
och enligt undersökningarna förekommer ingen värdefull fisk
i bäcken, fastän den nämns som potentiell förökningsplats för
havsöringen. I Låjärv påträffas ingen värdefull fisk och sjöns
vattenkvalitet är mycket frodig. Bland bottenorganismerna påträffades inga utrotningshotade arter och faunans mångfald
var inte stor.
Enligt bedömningen för vattenkonsekvenserna är konsekvenserna för vattenkvaliteten mycket liknande i alla förverklingsalternativen, endast i varaktigheten av konsekvenserna finns skillnader. För fiskarna är alla alternativ långvariga då
verksamhetstiden sträcker sig över många fiskgenerationer.
Därmed kan man inte skilja på konsekvensers betydelse för fiskarna i de olika alternativen.
I samtliga alternativ kan ledandet av dagvatten försämra
vattenorganismernas levnadsförhållanden i det huvudsakliga
konsekvensområdet i Käringmossebäcken. Konsekvensernas
betydelse är måttlig för organismerna i Käringmossebäcken,
liten för organismerna i Låjärv och måttlig i Mankåns övre del
p.g.a. den lägre ner i åns avrinningsområde belägna förökningsplatsen för havsöringen. Konsekvensen för Mankån bedömdes ändå som liten.
Konsekvenser för naturen och naturskyddet
Till följd av byggandet av schaktnings- och deponideponiområdet förändras naturmiljön totalt då träden försvinner och
ytjorden tas bort varefter berget schaktas. Verksamheten förstör områdets nuvarande växtlighet och livsmiljöer. Enligt naturinventeringarna som utförts blir de mest värdefulla områden utanför verksamhetsområdet, men de är delvis belägna
inom verksamhetens troliga konsekvensområde. Damm och
förändringar i vattenhushållningen orsakar försämring i utrotningshotade naturtypers naturtillstånd. Värdefulla naturobjekt
finns på projektets damm- och vattenkonsekvensområde, t.ex.
ledandet av projektområdets ytvatten påverkar troligen negativt på naturtillståndet för bäckkantslunden söder om projektområdet.
I alla projektalternativ mister man levnadsmiljöer för nattskärran och järpen, dessutom kan störningskonsekvenser
uppstå för reviren för grönsångare och mindre flugsnappare.
På undersökningsområdet gjordes inga upptäckter av föröknings- eller viloplatser för fladdermöss och projektet bedöms
därmed inte medföra konsekvenser för dessa. De hittade föröknings- och viloplatserna för flygekorren är belägna ytterom

projektområdet men på projektområdet finns förbindelseleder
som används av flygekorre samt ett träd vid Fageräng där flygekorren äter. Undersökningsresultaten har beaktats i schaktnings- och deponiplanerna. På undersökningsområdet hittade
man inga åkergrodor. Projektet medför inte konsekvenser för
vattendammar som används av trollsländor som förökningsplatser, men projektet påverkar trollsländornas jaktmiljöer.
Projektet gör den ekologiska korridoren smalare, men bryter inte de ekologiska förbindelserna. Projektet minskar även
på arealen för området som bestämts som naturkärnområde.
Konsekvensernas betydelse växer i och med att projektområdet är beläget i kärnområdets mellersta delar. Under verksamheten fungerar det schaktade området som ett hinder för djurens rörlighet och utökar det redan befintliga byggda området
(Käringmossens avfallscentral). P.g.a. de stora avstånden medför projektet inga direkta konsekvenser för naturskyddsområden.
Konsekvenser för utnyttjande av naturresurser
Stenmaterialsverksamhet är i sig självt utnyttjande av naturresurser. Stenmaterialet som schaktas är därmed den största
påverkande faktoren angående utnyttjandet av naturresurser.
Utnyttjandet av stenmaterialet har betydelse både lokalt och
regionalt. Projektet har inga konsekvenser angående utnyttjandet av grundvattenområden som är viktiga för samhället.
I verksamheten används produkter som är tillverkade av naturresurser, så som bränsle och sprängämnen.
Under verksamhetstiden kan man inte idka skogshushållning på området, konsekvensen räcker i tiotals år.
Konsekvensen riktas mot projektansvariges skogsfastigheter.
Projektet medför inga betydande konsekvenser för skogshushållningsverksamheter utanför själva verksamhetsområdet.
Byggnadsplatsen förhindrar användandet av projektområdet
för andra verksamheter. På skogshushållningsområdena utanför schaktningsområdena är det möjligt att plocka bär och
svamp samt att jaga. Till följd av eftervårdsåtgärderna av deponiområdet återbördas växtligheten och området återgår huvudsakligen till skogsbruksområde.
Trafikkonsekvenser
Trafikkonsekvenser uppstår som följd av transporterna av stenmaterial och jordmassor. Schaktningen påbörjas före markdeponiverksamheten och avslutas före markdeponin upphör.
Trafikkonsekvenserna har bedömts utgående från den maximala transportsituationen (årlig transportmängd ca 105 000
laster), då både schaktning och markdeponering sker samtidigt. Av sträckningsalternativen för transportvägen är sträckningsalternativ 2 att rekommendera (öster om Kalliosuo markdeponiområde).

13

Projektet medför ökning av den tunga trafiken på
Vinkelkärrsvägen, Nupurbölevägen och Åboleden. På
Vinkelkärrsvägen är den totala trafikmängden då 2400 fordon om dygnet (vardag). Vinkelkärrsvägen är tillräckligt bred
för denna trafikmängd. Vägen är asfalterad och vid dess planering och byggande har man beaktat slitage och bärförmåga. Utgående från funktionsundersökningar är trafiken tillräckligt smidig och korsningarnas förmedlingskapacitet tillräcklig,
fastän köerna på Vinkelkärrsvägen tidvis kan växa till 60 meter.
Tidvis kan köbildning uppstå p.g.a. trafikens oregelbundhet.
Trafikmängden ökar inte så mycket på Vinkelkärrsvägen, att
den skulle ha konsekvenser för trafikens smidighet, trafiksäkerheten eller för fotgängare och cyklister. Nupurbölevägens förmedlingskapacitet är enligt funktionsmodelleringen tillräcklig.
De föreslagna planskilda korsningarna förbättrar trafikens förmedlingskapacitet. På Nupurbölevägen är en lättrafikled behövlig. Trafikkonsekvenserna är till betydelsen små.
Bullerkonsekvenser
I projektet uppkommer bullerkonsekvenser av schaktning, av
transporten av sprängsten och krossten samt av transporterna och deponi av marksubstanser. I projektet bedömdes hur
projektets verksamheter påverkar projektområdets bullersituation, med beaktande av områdets övriga bullerkällor.
Med tanke på bullret är alternativen ALT1 och ALT2 så nära
varandra att det räckte med att granska ALT2 som är lite mer
omfattande. Bullret granskades för flera olika sprängningsskeden, både för den värsta tänkbara situationen då borrningar
pågår på den allra högsta punkten i terrängen samt för de situationer som förekommer oftast då borrningen och hanteringen av sprängsten sker på låga sprängningsnivåer.
Då ytjordsvallarna och lagerhögarna i enlighet med planen
förverkligas, uppnås även i det mest omfattande alternativet
ALT2 godkändbara bullernivåer vid alla platser som utsätts för
buller. Då sprängingen avancerar till lägre sprängningsnivåer
förbättras bullersituationen märkbart. Enligt modelleringen
har man för vissa projektskeden gett randvillkor, t.ex. endast
användningen av en borrvagn eller en krossningsstation. Som
bullerbekämpning finns även möjligheten att använda en bullerdämpande borrvagn.
Den planerade verksamheten ökar bullernivån på området men projektet ligger inte inom ett område utan buller. Det
finns inga betydande skillnader mellan de undersökta alternativen vad beträffar buller.
Vibrationskonsekvenser
Vibrationskonsekvenser uppkommer då berg sprängs, av
maskiner som använda i krossningen samt av transporterna.
Konsekvensområdet för vibrationerna av utrustningen som
används vid stenkrossningen eller vid den övriga verksamheten såsom borrningar är i praktiken så litet att det inte stäcker
sig utanför det granskade projektområdet. Konsekvenserna av
sprängningen kan däremot observeras t.o.m. på en kilometers
avstånd från platsen. I alla alternativ kan vibrationerna av verk-
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samheten orsaka störningar för invånarna inom konsekvensområdet. Strukturella skador på byggnader orsakada av vibrationer är osannolika. De mest betydelsefulla lindringsåtgärderna för konsekvenserna är bl.a. planeringen av sprängningen
på basen av vibrationernas övervakningsmätningar, och utförandet av sprängningarna under en sådan tidpunkt på dygnet
(dagtid) då möjligast få människor störs av vibrationerna.
Konsekvenser för luftkvaliteten
Konsekvenserna för luftkvaliteten av de planerade stenmaterialverksamheterna uppkommer huvudsakligen av diffusa dammutsläpp från krossningsverksamheten, transporterna samt
från verksamhets- och lagerområdet. Omfattningen av verksamheternas luftkvalitetskonsekvenser beror på utläppens
storlek och partikelstorleken samt av väder- och miljöförhållandena av vilka de viktigaste är vindens riktning och styrkan
samt nederbörden.
Skillnaderna i luftkvalitetskonsekvenserna mellan de olika alternativen är förhållandevis små. Den årliga verksamheten bedöms vara den samma för alla förverklingsalternativ.
Skillnaderna mellan alternativen uppstår av verksamhetens
varaktighet och placering.
Projektets huvudsakliga luftutsläppskonsekvens är damm.
Största delen av partiklarna i dammutsläppen av sprängningen, krossningen och jorddeponin är över 10 mikrometer och
dessa sjunker inom verksamhetsområdet. De största dammutsläppen uppkommer av krossningsverksamheten. Ifall
marksubstansen är torr och vädret är blåsigt, kan finkornigt
damm spridas till ett några hundra meters område nedanför
vinden. Överträdelsen av gräns- och riktvärdena är osannolikt.
Dammningen av bergsprängningen minskas bl.a. genom valet
av sprängningsriktning, placeringen av lagringshögarna och
valet av maskiner och utrustningen samt genom bevattning.
Konsekvenser för människors hälsa, levnadsförhållanden och
trivsel
Under projektets verksamhet uppkommer sociala konsekvenserna i form av buller, damm, trafik eller andra faktorer som
påverkar trivseln och säkerheten i boendemiljön. De sociala konsekvenserna kan uppstå redan under projektets planeringsfas, då det uppkommer farhågor och rädslor eller önskemål i anknytning till projektet. I detta projekt bildas de mest
betydelsefulla sociala konsekvenserna av att projektområdet
förvandlas från ett omfattande skogsområde i naturtillstånd till
ett täktområde för marksubstanser. Detta påverkar närområdets invånares rekreationsmöjligheter i och med minskningen
av områden som lämpar sig för rekreation. På området kvarstår
andra områden för rekreation, men vid några av dessa kan buller och dam medföra olägenheter för rekreationsanvändningen. Användingen av ridningsrutterna som finns på området
slutar men det kvarstår ridningsrutter fortsättningsvis. Stallens
verksamhetsmiljö förändras men på basen av resultaten av andra konsekvensbedömningar hindrar t.ex. buller inte hållande
av hästar på områden. Konsekvensen för stallverksamheten är
dock klart negativ.

Bedömningens resultat och projektets
genomförbarhet
Invånarna är bekymrade över konsekvenserna för boendetrivseln, men i huvudsak verkar konsekvenserna för bosättningen att bli lindriga. Bekymret över konsekvenserna, boendemiljöns trivsel, försämringen av hälsosamheten och säkerheten, hindrandet av rekreationsanvändningen samt konsekvenserna för naturen, djuren, vattendragen och över huvudtaget störningarna för naturen, är en tydlig social konsekvens
som bedömts till måttlig.
Miljörisker och störningstillstånd
I bedömningen identifierades projektets eventuella riskeller störningstillstånd samt deras konsekvenser bedömdes.
Verksamhetens väsentligaste miljöskaderisker anknyter till de
sprängningar som utförs på området, lagringen av bränslen,
eventuella skadliga ämnen som de överskottsjordar som lagras på området kan innehålla, ras av utfyllnadsjordskullen
eller till oregerliga rörelser av dagvatten. De eventuella konsekvenserna av de identifierade risksituationerna begränsas till
projektområdet eller dess omedelbara närhet. Betydelsen av
risksituationernas konsekvenser bedömdes till liten.

Jämförelsen av alternativen sammanställdes i bedömningsbeskrivningens jämförelsetabell. Den granskade verksamheten är
av en sådan natur att den orsakar negativa miljökonsekvenser
för flera bedömda kriterier. Dessa störningar kan dock begränsas till måttliga med lindringsåtgärder. Projektet visade sig vara
genomförbart, men förverkligandet förutsätter stränga lindringsåtgärder för de negativa konsekvenserna.

Samverkan med andra projekt
Projektet har samverkan med Takapelto stenmaterialverksamhet (buller) samt med olika verksamheter vid Vinkelkärrsvägen
och med trafiken som går längs med Nupurbölevägen.
Områdets övriga verksamheter ligger så långt borta från projektområdet att ingen betydand samverkan uppkommer.

Övervakning av konsekvenserna
I bedömningsbeskrivningen presenteras ett förslag till övervakningsprogram för projektets konsekvenser. Programmet fokuserar på verksamhetens driftsövervakning samt på övervakningen av konsekvenser. Det föreslås att man med mätningar
övervakar projektets vibrations-, buller-, ytvatten- och vid behov luftkvalitetskonsekvenser.

Planering och tillstånd
Man kommer att utarbeta en noggrann plan och på basen av
denna kommer man att ansöka om de behövliga marktäktstillstånd och miljötillstånd. De resultat som erhållits i samband
med miljökonsekvensernas bedömningsförfarande och kontaktmyndighetens utlåtande, kommer att beaktas i den fortsatta planeringen och tillståndsförfarandet.
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ESIPUHE
Esbogård Ab selvittää mahdollisuuksia kiviainestoimintaan
Espoon Högbergetin alueella. Arvioitu hanke sisältää kalliokiviaineksen louhimisen ja murskauksen myyntiä varten sekä
muualta tuotavien puhtaiden rakentamisen ylijäämämaiden
sijoittamisen vapautuvaan louhokseen. Lisäksi varaudutaan
ottamaan vastaan muualta tuotavaa louhetta jalostettavaksi
eri murskelajikkeiksi.
Hankkeesta vastaavana toimii Esbogård Ab, jonka edustajana arvioinnissa toimii yhtiön hallituksen puheenjohtaja Rolf
Saxberg.
Hankkeesta vastaavan toimeksiannosta ympäristövaikutusten arviointiselostuksen on laatinut Ramboll Finland Oy.
Ympäristövaikutusten arviointiin ovat Rambollissa osallistuneet seuraavat henkilöt:
• MMM Antti Lepola, projektipäällikkö
• DI Minna Miettinen, projektikoordinaattori, riskit ja
poikkeustilanteet
• FM Oscar Lindfors, kiviaineksen otto, maa- ja kallioperä
• DI Aleksi Salomaa, maanvastaanotto
• YTM (yhteiskuntatiede) Timo Laitinen, yhdyskuntarakenne ja maankäyttö, kaavoitustilanne, maisema ja
kulttuuriympäristö
• FM (geologia) Tero Taipale, vaikutukset pohjavesiin
• FT (hydrobiologia) Sanna Sopanen, vaikutukset pintavesiin
• MMM (kalatalous) Otso Lintinen, kalatalous ja vesiekologia
• Meluasiantuntija Olli-Matti Luhtinen, meluvaikutukset
• FM (biologia) Kaisa Torri, luontovaikutukset
• FM (biologia) Satu Laitinen, luontoinventoinnit
• ins. AMK Elina Tamminen, liikennevaikutukset
• DI Kirsi Koivisto, tärinävaikutukset
• ins. AMK Janne Nuutinen, vaikutukset ilmanlaatuun
• FM (suunnittelumaantiede) Dennis Söderholm, paikkatietoasiantuntija, kartat
• Maisema-arkkitehti Sonja Semeri, maisemavaikutukset
• HM (aluetiede) Hanna Herkkola, vaikutukset ihmisiin
• TkT Arto Reiman, vaikutukset terveyteen
• suunnitteluavustaja Kirsti Kautto, taitto
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OSA I: HANKE JA YVA-MENETTELY
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1. JOHDANTO

1.1

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioitava
hanke on kalliokiviaineksen otto ja sen jälkeinen puhtaiden
ylijäämämaiden vastaanotto Espoon Högbergetin alueella.
Lisäksi alueella varaudutaan ottamaan vastaan rakennustyömailta tuotavaa louhetta jalostettavaksi. Hankealueen tuntumassa sijaitsevat mm. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus sekä
Kulmakorven alueen kalliokiviainesten ottamisalueet ja maanvastaanottoalueet (ns. Takapelto).

1.1.1 Kiviainekset
Suomessa käytetään kiviaineksia noin 100 miljoonaa tonnia vuosittain rakentamiseen ja rakenteiden kunnossapitoon. Määrä on asukaslukuun suhteutettuna Euroopan suurin. Suomi on pinta-alaltaan suuri ja liikenneväyläverkosto on
rakennettu kattamaan koko maan. Tiet, radat ja rakennukset
on perustettava huolellisesti routavaurioiden estämiseksi. Yksi
merkittävimmistä kiviaineksen käyttökohteista on betoni.
Kiviainesten kysyntä pääkaupunkiseudun rakentamisessa on jatkuvaa ja voimakasta. Kalliokiiviaineksen otto vähentää tarvetta esim. harjujen soravarojen hyödyntämiseen.
Kiviaineksen ottoalueet kannattaa keskittää suuriin yksiköihin ja alueille jossa jo ennestään on vastaavanlaista toimintaa.
Lähellä pääkaupunkiseudun rakennuskohteita sijaitseva ottoalue tarkoittaa myös lyhyempiä kuljetusmatkoja käyttökohteisiin ja vähentää kuljetusten ympäristöhaittoja ja -päästöjä.

1.1.2 Ylijäämämassat
Pääkaupunkiseudun ylijäämämaiden hyötykäyttöön ja loppusijoittamiseen on 1990- ja 2000-luvuilla etsitty useaan otteeseen erilaisia ratkaisuja. Pääkaupunkiseudulla syntyy maarakentamisen yhteydessä vuosittain noin 2,5–3 miljoonaa
kuutiometriä puhtaita ylijäämämassoja, jotka pääosin päätyvät maankaatopaikoille. Uudellamaalla ylijäämämassoja muodostuu yhteensä noin 4 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.
2000-luvun alussa perustettu ns. ylijäämämassatyöryhmä kartoitti Helsingissä ja sen ulkopuolella sijaitsevia ylijäämämaiden sijoituspaikkoja, selvitti paikkojen käyttöönoton edellytyksiä sekä mahdollisuuksia maa-ainesmäärien vähentämiseksi ja
käytön tehostamiseksi (Ylijäämämassatarkastelu 2005). Tämän
jälkeenkin on tehty selvityksiä, kehitysohjelmia, järjestetty hankintaklinikoita, suunniteltu hankkeita ja arvioitu niiden ympäristövaikutuksia. Kuitenkin esim. Helsingissä tilanne ja vaikutukset olivat vuonna 2013 seuraavat:

”Helsingissä rakentamisen yhteydessä muodostuvien pilaantumattomien maa- ja kiviainesten hallinta on ajautunut ongelmalliseen tilanteeseen. Tällä hetkellä Helsingin kaupungin alueella muodostuville ylijäämämaille ei ole osoittaa selkeää vastaanottopaikkaa. Varsinkin kantavuudeltaan heikkoja ylijäämämaita kuten savea ja silttiä on jouduttu toimittamaan useisiin etäisiin ja kapasiteetiltaan pieniin vastaanottopaikkoihin. Maan vastaanottopaikoille ajettujen ylijäämämaiden kokonaiskustannukset ovat keskimäärin nelinkertaistuneet vuoden 2010 alun tasosta.” (Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelma, 24.4.2013)

Tilanne heijastuu myös rakentamisen kustannuksiin.
Kuljetuksista aiheutuu melua sekä ilman epäpuhtaus- ja hiilidioksidipäästöjä. Vaarana on myös, että osa yli jäävistä kaivumaista päätyy luvattomiin paikkoihin.
Kaikki ratkaisut, joilla lisätään ja koordinoidaan kaivumaiden
hyötykäyttöä, perustetaan välivarastoalueita sekä viime kädessä etsitään ja perustetaan ylijäämämaiden sijoitusalueita, ovat
pääkaupunkiseudulla tärkeitä. Korostettakoon vielä, että ylijäämämassojen sijoitustarve tässä hankkeessa ei perustu yksittäiseen toimijaan (esim. kaupunkiin), vaan hyödyntämiskelvottomia, puhtaita maamassoja syntyy laajasti yritysten, yksityisten,
kuntien ja yhteisöjen rakennustyömailta.

1.1.3 Johtopäätökset
Pääkaupunkiseudulla tarvitaan jatkuvasti kiviaineksia rakentamistoimintaan. Lisäksi rakentamisesta muodostuvien ylijäämämaiden vastaanottoalueita tarvitaan eri puolilla pääkaupunkiseutua. Toteutuessaan nyt arvioitava Högbergetin hanke vastaisi näihin tarpeisiin ja edesauttaisi rakentamistoimintaa pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla.
Hanke on laajuudeltaan sen suuruinen, että siitä on laadittava ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukainen
ympäristövaikutusten arviointi (YVA).
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1.2

Suunnittelutilanne ja
arviointimenettely

YVA-menettely on kaksivaiheinen: menettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma
(YVA-ohjelma), jonka jälkeen tehdään ympäristövaikutusten
arviointiselostus (YVA-selostus).
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyi virallisesti, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma
toimitettiin yhteysviranomaiselle (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), joka asetti sen nähtäville toukokuussa 2014.
Hanketta varten on laadittu vaihtoehtoisia suunnitelmia kiviaineksen otosta ja maanvastaanotosta. Ympäristövaikutusten
arviointiohjelmassa esitettyjä suunnitelmia on tarkennettu tähän arviointiselostukseen mm. hankevaihtoehtojen, suojaustoimenpiteiden ja tieyhteyden osalta. Vaikutusarviointien tulokset otetaan huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa, jossa
haitallisia vaikutuksia pyritään minimoimaan.
Ympäristövaikutusten arviointi on tehty YVA-ohjelman
ja siitä saadun yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta.
Arviointityön tulokset on koottu tähän YVA-selostukseen.
Yhteysviranomainen asettaa arviointiselostuksen YVAohjelman tavoin julkisesti nähtäville. YVA-menettely päättyy,
kun yhteysviranomainen antaa lausuntonsa YVA-selostuksesta.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy kun yhteysviranomainen antaa lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Tämän jälkeen hankkeelle laaditaan varsinaiset hakemussuunnitelmat, jotka voivat poiketa YVA-menettelyn aikaisista alustavista suunnitelmista: YVAmenettelyssä pyritään kuvaamaan hankkeen maksimivaikutuksia ja suunnitelmat on laadittu sen mukaisiksi. Toiminta alueella voidaan aloittaa, kun luvat ovat lainvoimaiset, ellei viranomainen myönnä aloituslupaa muutoksenhausta huolimatta.
Kiviaineksen ottotoiminta ja maanvastaanottotoiminta kestäisivät arviolta kymmeniä vuosia riippuen toteutettavasta vaihtoehdosta (ks. luku 3.5). Hanke toteutuisi vaiheittain, koska lupa
maa-ainesten ottamiseen myönnetään määräajaksi, tyypillisesti kymmeneksi vuodeksi.

1.3

Hankkeesta vastaava

Hankkeesta vastaava on Esbogård Ab. Yhtiö omistaa Espoon
Högbergetin alueella maa-alueet, joille nyt suunnitellaan kiviaineksen ottoa ja maanvastaanottotoimintaa. Esbogård Ab
on vuonna 1909 perustettu yhtiö, joka omistaa historiallisen
Espoonkartanon sekä maanviljelys- ja metsäalueita.
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2. HANKE JA SEN SIJAINTI

Hanke käsittää kalliokiviaineksen louhinnan ja murskauksen
myyntiä varten sekä puhtaiden rakentamisen ylijäämämaiden
sijoittamisen louhittuihin syvennyksiin ja nykyisen maanpinnan yläpuolelle täyttömäeksi. Alueella varaudutaan myös ottamaan vastaan rakennustyömailta tuotavaa louhetta jalostettavaksi.
Hankealue sijaitsee Länsi-Espoossa lähimmillään noin 650
metrin etäisyydellä Kirkkonummen kunnan ja Espoon kaupungin välisestä rajasta. Hankealue rajoittuu koillis–pohjoispuolella alueeseen, jossa sijaitsevat Espoon kaupungin puhtaiden ylijäämämassojen vastaanottoalueet sekä kiviainesten
ottoa. Kalliosuon alueella, hankealueen pohjoispuolella, maan-

Högbergetin YVA
Hankealueen sijainti

vastaanotto on päättynyt, mutta jatkuu edelleen pohjoisessa
ns. ”Kalliosuon jatke” -alueella. Maanvastaanottotoimintaa on
myös hankealueen koillispuolella Takapellon alueella, jossa on
myös kalliokiven louhintatoimintaa (Rudus). Hankealueesta
luoteeseen sijaitsee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus.
Kulmakorpi I asemakaava-alueella hankealueen pohjoispuolella louhitaan ja tasataan kalliota lähitulevaisuudessa, kun asemakaavaa lähdetään toteuttamaan.
Hankealue sijoittuu seuraaville Esbogård Ab:n omistamille
kiinteistöille:
49-450-2-17 Klemerts
49-450-1-15 Sperrings
49-450-3-21 Hjertbacka
49-457-3-15 Gammel Hommas
17.9.2013 /DS

Hankealue

0

1

2
km

Kuva 2-1. Sijaintikartta.
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Högbergetin YVA
Hankevastaavan kiinteistöt ja naapurikiinteistöt

20.10.2014 /DS

91-1-2
-

2:16
1:13
1:14

1:2
2:8

3:15
Gammel
Hommas

2:17
Klemerts
1:15
Sperrings
3:21
Hjertbacka

11:2
2:4

1:398
Esbogård

5:37

¯

0

400

Hankealue

800
m
Omistaja: Esbogård Ab

Muu omistaja

Kuva 2-2. Hankealueen rajaus ja kiinteistötunnukset.

On huomattava, että varsinaiset kiviainestoimintoalueet sijoittuvat edellä rajatun hankealueen (noin 68 hehtaaria) sisälle.
Toimintoalueiden pinta-ala on vaihtoehdosta riippuen 25–44
hehtaaria.
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1:415

3. ARVIOIDUT VAIHTOEHDOT

3.1

Hankkeen toteuttamatta jättäminen,
vaihtoehto VE0

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin niin sanottu
nollavaihtoehto, jonka mukaan arvioitavana olevaa hanketta
ei toteuteta. Voimajohtoon, kaasuputkeen ja alueen käyttöön
ei kohdistu välittömiä muutostarpeita.
Vaihtoehto VE0 tarkoittaa, että kiviaineksia otetaan muualta ja että ylijäämämaita sijoitetaan tarpeen mukaan muualle.
Muiden ratkaisujen ja muualle sijoittuvien toiminta-alueiden
suunnittelu ja arviointi eivät ole hankevastaavan käsissä.

3.2

Hankevaihtoehto VE1

Suunnitelmia on tarkennettu ympäristövaikutusten arviointityön aikana. Suunnitelmat vaihtoehdoittain on esitetty seuraavassa.

Louhinta tehdään kerroksittain pengerlouhintana.
Louhintamäärä riippuu toteutettavasta louhintatasosta. YVAmenettelyssä on tutkittu hankkeen vaikutuksia louhintatasoon
+15 saakka. Louhittaessa tasoon +45 on VE 1:n ottomäärä noin
2,5 milj. m3ktr. Jokaisesta 10 m syvennyksestä ottomäärä kasvaa noin 3 milj. m3ktr, eli VE 1:n maksimilouhintamäärä olisi louhintatasolla +15 noin 11 milj. m3ktr.
Jokaisessa hankevaihtoehdossa louhinnan ja murskauksen
määräksi vuodessa on arvioitu keskimäärin 0,4 milj. m3/(a eli
noin 1,1 milj. t/a) ja enimmillään 0,8 milj. m3/a (eli noin 2,2 milj.
t/a). Lisäksi varaudutaan tarvittaessa käsittelemään alueella
muualta tuotavaa louhetta, määrä on mitoituksena keskimäärin 0,15 milj. t/a (enimmillään 0,5 milj. t/a).

3.2.1 Louhinta VE1
Vaihtoehdossa VE1 louhittava alue koostuu kahdesta osa-alueesta A (vaiheet 1, 2 ja 3) ja B (vaihe 4), joiden yhteenlaskettu
pinta-ala on noin 30 hehtaaria (Kuva 3-1). Alueella A vaiheita 2
ja 3 erottaa toisistaan voimajohto, jonka alueella ei tehdä louhintaa. Alueita A ja B erottaa toisistaan ruhjealue, jossa maakerrokset saattavat olla paksumpia eikä louhintaa sen takia siinä kohdin tehdä. Louhinnalla saattaisi siltä osin olla haitallisia
vaikutuksia kallioperäpohjavesiolosuhteisiin. Paksujen maakerrosten poistaminen ei myöskään ole järkevää. VE1 on suunniteltu siten, ettei alueella olevaa voimajohtoa eikä kaasuputkea
tarvitse siirtää.
Louhinta on suunniteltu aloitettavaksi alueen A pohjoisosasta, josta toiminta etenisi ensin länteen ja pohjoiseen (vaihe 1) ja sitten etelään (vaihe 2). Tämän jälkeen siirrytään voimajohdon itäpuolelle vaiheeseen 3, jossa otto etenee pohjoisesta etelään. Yhteensä alue A on pinta-alaltaan 21,5 hehtaaria. Lopuksi louhitaan alue B (vaihe 4), jossa louhinta aloitettaisiin alueen pohjois–luoteisosasta, josta se etenee kaakkoon.
Alueen B pinta-ala on noin 8 hehtaaria.
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Kuva 3-1. Vaihtoehdon VE1 louhinta-alueet A ja B.
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3.2.2 Maanvastaanotto VE1
Vaihtoehdossa VE1 louhinta-alueen A vaiheiden 1 ja 2 kohdalle tehdään täyttömäki, jonka laki kohoaa tasoon +100 m
mpy (Kuva 3-2). Louhinta-alueen A vaiheen 3 ja louhinta-alueen B (vaihe 4) kohdalle tehdään täyttömäki, jonka laki laskee
luoteesta kaakkoon tasosta +85 m mpy tasoon +75 m mpy.
Täyttömäkiä erottaa toisistaan niiden väliin nykyiselle paikalleen jäävä voimajohto. Suunnitelman mukaan maanvastaanottoalueiden pinta-alat ovat yhteensä noin 36 hehtaaria. Maanpinnan yläpuolelle kohoavan täyttömäen tilavuus
on noin 8,5 milj. m3. Kun tilavuudesta poistetaan tukirankojen osuus, on varsinaisten ylijäämämaiden määrä noin 6,8 milj.

m3. Tämän lisäksi läjitetään louhittuun syvennykseen (ottotaso
+15) maksimissaan noin 7 milj. m3 (ilman tukirankojen osuutta), eli yhteensä VE 1:n maanvastaanotto olisi enimmillään noin
13,9 milj. m3 (ilman tukirankojen osuutta). Täyttömäkiä lähdetään toteuttamaan länsiosasta, eli täyttötoiminta etenee louhinnan perässä. Maanpinnan yläpuolelle kohoavan täyttömäen alustava kaltevuus on 1:3.
Maavastaanottoa on oletettu tapahtuvan vuodessa keskimäärin 0,7 milj. m3/a eli noin 1,4 milj. t/a (enimmillään noin 1
milj. m3/a eli noin 2 milj. t/a).

Kuva 3-2. Maanvastaanoton (täytön) lopputilanne vaihtoehdossa VE1.
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3.3

Hankevaihtoehto VE2

3.3.1 Louhinta VE2
Vaihtoehdossa VE2 louhittava alue koostuu kahdesta osa-alueesta: A (vaiheet 1, 2 ja 3) ja B (vaihe 4), joiden yhteenlaskettu
pinta-ala on noin 36 hehtaaria (Kuva 3-3). Vaihtoehdon VE2 toteuttaminen edellyttää alueella olevan voimajohdon ja kaasuputken siirtoa.
Louhinta on suunniteltu aloitettavaksi alueen A pohjoisosasta, josta toiminta etenisi ensin länteen ja pohjoiseen (vaihe
1) ja sitten etelään (vaihe 2). Tämän jälkeen otto etenee itään/
kaakkoon (vaihe 3). Yhteensä alue A on pinta-alaltaan noin 28
hehtaaria. Lopuksi louhitaan alue B (vaihe 4), jossa louhinta
aloitettaisiin alueen pohjoisosasta, josta se etenee kaakkoon.
Alueen B pinta-ala on noin 8 hehtaaria.

Kuva 3-3. Vaihtoehdon VE2 louhinta-alueet A ja B.
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Louhinta tehdään kerroksittain pengerlouhintana.
Louhintamäärä riippuu toteutettavasta louhintatasosta. YVAmenettelyssä on tutkittu hankkeen vaikutuksia louhintatasoon
+15 saakka. Louhittaessa tasoon +45 on VE 2:n ottomäärä noin
3,4 milj. m3ktr. Jokaisesta 10 m syvennyksestä ottomäärä kasvaa noin 3,6 milj. m3ktr, eli VE 2:n maksimilouhintamäärä olisi
louhintatasolla +15 noin 14 milj. m3ktr.
Louhinnan ja murskauksen määrä vuodessa on sama kuin
vaihtoehdossa VE1 (ks. luku 3.2.1), samoin muualta tuotavan
louheen käsittelymäärä.

3.3.2 Maanvastaanotto VE2
Vaihtoehdossa VE2 louhinta-alueiden A ja B kohdalle tehdään
yhtenäinen täyttömäki, jonka laen taso laskee luoteesta kaakkoon tasolta +100 m mpy tasoon +75 m mpy (Kuva 3-4).
Maanvastaanottoalue on pinta-alaltaan noin 44 hehtaaria. Maanpinnan yläpuolelle kohoavan täyttömäen tilavuus
on noin 10 milj. m3. Kun tilavuudesta poistetaan tukirankojen osuus, on varsinaisten ylijäämämaiden määrä noin 8,1 milj.
m3. Tämän lisäksi läjitetään louhittuun syvennykseen (ottotaso

+15) maksimissaan noin 8,7 milj. m3 (ilman tukirankojen osuutta), eli yhteensä VE 2:n maanvastaanotto olisi enimmillään noin
17 milj. m3 (ilman tukirankojen osuutta). Täyttömäkiä lähdetään
toteuttamaan länsiosasta, eli täyttötoiminta etenee louhinnan
perässä. Maanpinnan yläpuolelle kohoavan täyttömäen alustava kaltevuus on 1:3.
Maanvastaanoton määrä vuodessa on sama kuin vaihtoehdossa VE1 (ks. luku 3.2.2).

Kuva 3-4. Maanvastaanoton (täytön) lopputilanne vaihtoehdossa VE2.
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Tulevaisuudessa olisi järkevää yhdistää täyttömäki
Kalliosuon täyttömäkeen ja siten hyödyntää alueiden väliin jäävä tila (Kuva 3-5). Täyttömäkien yhdistyminen lisäisi täyttömäärää noin 1,2 milj. m3 (ilman tukirankojen osuutta), josta Espoon
kaupungin omistaman kiinteistön puolella (Kalliosuo) on noin
0,6 milj. m3.

Kuva 3-5. Maanvastaanoton (täytön) lopputilanne vaihtoehdossa VE2, mikäli alue yhdistetään Kalliosuon täyttömäkeen.
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3.4

Hankevaihtoehto VE3

Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana tarkasteluun otettiin
mukaan uusi hankevaihtoehto VE3. Vaihtoehdossa on huomioitu Ämmässuon asemakaava siten, että lännessä asemakaavan suojaviheralueella ei louhita eikä täyttömäkeä rakenneta,
mutta asemakaavassa jätteenkäsittelyyn varattu alue (osa-alue
C) louhitaan huomioiden alueen jatkokäyttö.

3.4.1 Louhinta VE3
Vaihtoehdossa VE3 louhittavat alueet koostuvat kolmesta osaalueesta: A (vaiheet A1 ja A2), B ja C, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 25 hehtaaria (Kuva 3-6). Vaihtoehdon VE3 toteuttaminen edellyttää alueella olevan voimajohdon ja kaasuputken siirtoa.
Louhinta on suunniteltu aloitettavaksi alueen A itäosasta (eli
hankealueen keskeltä), josta toiminta etenisi länteen ja etelään.
Alueella B louhinta etenee luoteesta kohti kaakkoa. Alueella C,
hankealueen luoteisosassa asemakaava-alueella, louhinta etenee idästä länteen. Osa-alueiden louhintajärjestyksestä päätetään myöhemmin. Mikäli alue C tarvitaan jätteenkäsittelytoimintoihin jo lähiaikoina (asemakaavan mukainen toiminta),
voidaan louhinta aloittaa siitä. Alueen A pinta-ala on yhteensä
noin 12 hehtaaria, alueen B noin 8 hehtaaria ja alueen C noin
5 hehtaaria.
Louhinta tehdään kerroksittain pengerlouhintana. Alustava
ottotaso alueella C on noin +50, riippuen hankealueen ulkopuolisen alueen tulevasta tasosta (asemakaavan jätteenkäsittelyalue). Alueilla A ja B louhintamäärä riippuu toteutettavasta louhintatasosta. YVA-menettelyssä on tutkittu hankkeen
vaikutuksia louhintatasoon +15 saakka. Louhittaessa tasoon
+45 (alueet A ja B) on VE 3:n ottomäärä noin 1,9 milj. m3ktr.
Jokaisesta 10 m syvennyksestä (alueet A ja B) ottomäärä kasvaa
noin 2 milj. m3ktr, eli VE 3:n maksimilouhintamäärä olisi noin
7,9 milj. m3ktr. Alue C:n osuus tästä on vähäinen, noin 350 000
m3ktr.
Louhinnan ja murskauksen määrä vuodessa on sama kuin
vaihtoehdossa VE1 (ks. luku 3.2.1), samoin muualta tuotavan
louheen käsittelymäärä.
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Kuva 3-6. Vaihtoehdon VE3 louhinta-alueet A, B ja C.
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3.4.2 Maanvastaanotto VE3
Vaihtoehdossa VE3 louhinta-alueiden A ja B kohdalle tehdään yhtenäinen täyttömäki, jonka laen taso laskee luoteesta kaakkoon tasolta +95 m mpy tasoon +75 m mpy (Kuva
3-7). Maanvastaanottoalue on pinta-alaltaan noin 29 hehtaaria. Maanpinnan yläpuolelle kohoavan täyttömäen tilavuus
on noin 6 milj. m3. Kun tilavuudesta poistetaan tukirankojen
osuus, on varsinaisten ylijäämämaiden määrä noin 4,8 milj. m3.
Tämän lisäksi läjitetään louhittuun syvennykseen alueilla A ja

B (ottotaso +15) maksimissaan noin 4,7 milj. m3 (ilman tukirankojen osuutta), eli yhteensä VE 3:n maanvastaanotto olisi enimmillään noin 9,6 milj. m3 (ilman tukirankojen osuutta).
Täyttömäkiä lähdetään toteuttamaan länsiosasta. Maanpinnan
yläpuolelle kohoavan täyttömäen alustava kaltevuus on 1:3.
Maanvastaanoton määrä vuodessa on sama kuin vaihtoehdossa VE1 (ks. luku 3.2.2).

Kuva 3-7. Maanvastaanoton (täytön) lopputilanne vaihtoehdossa VE3.
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Tulevaisuudessa olisi VE 3:n osalta järkevää yhdistää täyttömäki Kalliosuon täyttömäkeen ja siten hyödyntää alueiden
väliin jäävä tila (Kuva 3-8). Täyttömäkien yhdistyminen lisäisi
VE3:n täyttömäärää noin 0,7 milj. m3 (ilman tukirankojen osuutta), josta Espoon kaupungin omistaman kiinteistön puolella
(Kalliosuo) on noin 0,5 milj. m3.

Kuva 3-8. Maanvastaanoton (täytön) lopputilanne vaihtoehdossa VE3, mikäli alue yhdistetään Kalliosuon täyttömäkeen.
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3.5

Yhteenveto vaihtoehdoista

Vaihtoehtojen suunnitteluun vaikuttaneita tekijöitä ovat olleet
muun muassa:
• kallioalueiden sijainti
• alueella kulkeva 110 kV voimajohto ja sen mahdollinen siirto (VE2, VE3)
• alueen koillisosassa kulkeva kaasuputki ja sen mahdollinen siirto (VE2, VE3)
• lähistön asutus
• alueen ja lähiympäristön kaavoitus
• suunnittelualuetta koskevien luontoselvitysten tulokset
• liikenneyhteys Kulmakorven sivuitse
• haitallisten vaikutusten vähentäminen
• arviointiohjelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet
Se mille kalliokiviaineksen ottamismäärälle ja puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottomäärälle haetaan lupia, selviää YVAmenettelyn jälkeen. YVA-menettelyssä on tutkittu niin sanottuja maksimivaihtoehtoja.
Yhteenvedot tarkasteltavista louhinta- ja täyttötoimintavaihtoehdoista on esitetty seuraavissa taulukoissa (Taulukko
3-1 ja Taulukko 3-2).

Taulukko 3-1. Yhteenveto tarkasteltavista vaihtoehdoista, louhinta.
Vaihtoehdot

Pinta-ala

Pintamaiden määrä (arvo)

Ottotaso + 45

Ottotaso + 15

Alue / Vaihe

ha

milj. m3

Kiviaineksen määrä

Kiviaineksen määrä

milj. m3ktr

milj. m3ktr

Alue A, vaihe 1

7,4

Alue A, vaihe 2

8,6

0,03

0,9

3,1

0,07

0,5

3,1

Alue A, vaihe 3
Alue B, vaihe 4

5,5

0,015

0,5

2,2

8,1

0,04

0,7

3,1

YHTEENSÄ

30

0,16

2,5

11

Alue A, vaihe 1

10,1

0,04

1,3

4,4

Alue A, vaihe 2

8,6

0,07

0,5

3,1

Alue A, vaihe 3

9,6

0,03

0,9

3,8

Alue B, vaihe 4

8,1

0,04

0,7

3,1

YHTEENSÄ

36

0,18

3,4

14

Alue A, vaihe 1

8,5

0,025

0,9

3,4

Alue A, vaihe 2

3,2

0,015

0,1

1,1

Alue B

8,1

0,04

0,7

3,1

Alue C (ottotaso +50)

4,8

0,015

0,3

0,3

YHTEENSÄ

25

0,10

1,9

7,9

LOUHINTA, VE 1

LOUHINTA, VE 2

LOUHINTA, VE3
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Taulukko 3-2. Yhteenveto tarkasteltavista vaihtoehdoista, täyttötoiminta.
Vaihtoehdot

Pinta-ala

Pintamaiden määrä (arvo)

Alue / Vaihe

ha

milj. m

3

Ottotaso + 45

Ottotaso + 15

Kiviaineksen määrä

Kiviaineksen määrä

milj. m rtr

milj. m3rtr

3

TÄYTTÖTOIMINTA, VE1
Alue A, vaiheet 1 ja 2

17

1,0

3,9

7,8

Alue A, vaihe 3 ja alue B

20

0,7

2,9

6,2

YHTEENSÄ

36

1,7

6,8

14

YHTEENSÄ
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35

1,3

5,1

9,8

Hankkeen kokonaiskesto on riippuvainen mm. vuosittaisesta louhintamäärästä sekä vuosittaisesta maa-ainesten vastaanottomäärästä.
Vuosittaiseksi kiviaineksen ottomääräksi on kaikissa hankevaihtoehdoissa oletettu keskimäärin 1,1 miljoonaa tonnia (0,4
milj. kiintokuutiometriä) ja enimmillään 2,2 milj. tonnia (0,8 milj.
kiintokuutiometriä). Keskimääräinen tuotanto voidaan toteuttaa yhdellä murskainlaitoksella, maksimituotanto edellyttää ainakin osan aikaa kaksi murskauslaitosta.
Kun maanvastaanotto käynnistyy, on sen vuotuiseksi määräksi kaikissa hankevaihtoehdoissa oletettu keskimäärin 1,4
miljoonaa tonnia (0,7 milj. kuutiometriä), ja enimmillään 2 milj.
tonnia (1 milj. kuutiometriä).
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Muualta tuotavaa ns. raaka-ainelouhetta oletetaan vastaanotettavan käsiteltäväksi vuodessa keskimäärin 0,15 milj. tonnia,
enimmillään 0,5 milj. tonnia. Tämä raaka-ainepohja on epävarmin ja riippuu isoista rakennushankkeista. Vuosittaiset vaihtelut tulevat siis todennäköisesti olemaan suuria.
Keskimääräisiksi arvioiduilla tuotantomäärillä laskettuna
hankkeen kesto olisi vaihtoehdossa VE1 noin 35 vuotta, VE2
noin 45 vuotta ja VE3 noin 25 vuotta (Kuva 3-9). Toiminnan
kestoajat ovat arvioita ja niihin vaikuttavat toimintaan liittyvien
suunnitelmien ja lupien toteutuminen sekä markkinatilanne.
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Kuva 3-9. Hankkeen arvioitu kesto vuosissa vaihtoehdoittain.
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4. HANKKEEN KUVAUS

4.1

Pinta- ja irtomaat

Ennen louhinnan aloittamista poistetaan kallion päällä olevat
pinta- ja irtomaat. Louhinta-alueen puuston ja pintamaiden
poisto tehdään vaiheittain myöhemmin tarkentuvassa laajuudessa. Pintamaat varastoidaan louhittavan alueen ympärillä
siten, että ne samalla toimivat suojavalleina vähentäen ottotoiminnasta aiheutuvan melun ja pölyn leviämistä lähimpiin
häiriintymiselle alttiisiin kohteisiin, lähinnä hankealueen etelä-kaakkoispuolen asutuksen suuntaan. Käytettävissä olevien
kairaustietojen ja karttatarkastelujen perusteella voidaan arvioida, että poistettavia pintamaita on toteutusvaihtoehdosta riippuen noin 100 000-180 000 m3. Suurin osa tästä pyritään
käyttämään hyväksi maavallien rakentamisessa. Pehmeää savea ei kuitenkaan voi käyttää maavallien rakennusmateriaalia,
joten osa poistettavasta maa-aineksesta jouduttaneen sijoittamaan maanläjitysalueelle. Keskimäärin pintamaakerroksen
paksuus on siis suhteellisen ohut, luokkaa puoli metriä tai alle.
Hankealueella esiintyy laajalti avokalliota, jossa pintamaakerros
puuttuu tai on hyvin ohut. Toisaalta alavimmilla alueilla maakerroksia kallion päällä on useita metrejä, ruhjealueella (joka
kulkee hankealueen läpi) maakerroksia on kairaustulosten mukaan jopa yli 15 m. Näillä alueilla ei kaikilta osin maakerroksia
kuitenkaan poisteta, koska ko. alueilla ei tehdä louhintaa, ainoastaan maanvastaanottoa (ks. tarkemmat tiedot vaihtoehtokuvauksissa). Maanvastaanottoalueen tarkemmassa suunnittelussa huomioidaan myös pohjamaan stabiliteettiominaisuuksia. Pintamaista, kannoista ja hakkuujätteistä koostuvan
kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma laaditaan ympäristölupavaiheessa.

4.2

Louhinta

Kiviaines irrotetaan poraamalla ja räjäyttämällä. Porauskaluston
valintaan vaikuttavat maasto-olosuhteet louhinta-alueella
sekä porauskaluston vaadittu liikkumisnopeus ja -kyky. Poraus
suoritetaan halutulla reikävälillä kerrallaan irrotettavaksi aiotulla alueella, kentällä. Reikien määrään ja keskinäiseen etäisyyteen vaikuttavat mm. louhittavan kallion laatu ja korkeus, kerrallaan irrotettava materiaalimäärä, käytettävä räjähdysaine ja
haluttu lohkarekoko.
Jokaista räjäytystä varten laaditaan räjäytyssuunnitelma,
jossa mm. esitetään yksityiskohtaiset tiedot porarei’istä ja käytettävästä räjähdeainemäärästä. Louhinta tehdään normaalia
penger-louhintakalustoa käyttäen. Kallioon porattuihin reikiin asetetaan räjäytysainetta ja panostettu kenttä räjäytetään.
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Tilanteesta riippuen räjäytetään keskimäärin 10–15 metriä paksu kalliorintaus kerrallaan ja kerralla räjäytettävä kenttä on tilavuudeltaan tyypillisesti noin 10 000-15 000 m3. Jokainen räjäytys suunnitellaan erikseen tapauskohtaisesti ja mitoitetaan
siten, että tärinäarvot eivät ylity. Louhinnassa käytettävä räjähdysainemäärä on keskimäärin noin 0,7 kg/m3ktr irrotettavaa
kalliota kohden. Louhintaa tehdään pengertäen siten, että kallioseinämät ovat miltei pystysuorat. Louhinnassa ja räjähdysaineiden käsittelyssä noudatetaan viranomaisten ja valmistajien
antamia turvallisuus- ja käyttöohjeita.
Vuotuisen ottomäärän on arvioitu hankkeessa olevan keskimäärin noin 400 000 kiintokuutiometriä eli 1,1 miljoonaa tonnia ja enimmillään noin 800 000 kiintokuutiometriä eli noin 2,2
miljoonaa tonnia. Tuotantomäärissä esiintyy kausittaista vaihtelua riippuen mm. kiviaineksen markkinatilanteesta.
Räjäytyksessä irrotetusta kalliosta muodostuvat ylisuuret
lohkareet rikotaan hydraulisella iskuvasaralla varustetulla kaivinkoneella siten, että saadaan läpimitaltaan keskimäärin 600800 mm olevaa louhetta. Rikotus tapahtuu pääosin louhintarintauksen vieressä, jonka jälkeen louhe siirretään välivarastoon tai suoraan murskauslaitokseen.
Ennen louhinnan aloittamista tehdään riskianalyysi, jossa kartoitetaan tarvittavat toimenpiteet räjäytysten turvallisen suorittamisen varmistamiseksi. Toimenpiteisiin kuuluvat
mm. kiinteistöjen katselmustarpeen selvittäminen, räjäytyksissä syntyvien tärinöiden johtuvuuden selvittämistarpeen kartoitus sekä sopivien räjähdysmäärien käytön varmistaminen.
Riskianalyysin perusteella määritetään tärinää mittaavalle heilahdusnopeudelle raja-arvot, joita ei saa ylittää räjäytystoiminnan aikana. Riskinarvioinnissa huomioidaan myös hankealueella sijaitsevat kaasuputki ja voimajohto.
Kiviaineksen louhintaa ja murskausta ei saa suorittaa johtoalueella (100 kV voimajohdolla noin 26 metriä leveä käytävä). Maa-aineksia tai puutavaraa ei saa varastoida voimajohdon
johtoalueella. Maa-aineksenoton toiminnot eivät saa vaikeuttaa voimajohdon kunnossapitoa eivätkä saa vaarantaa sähköturvallisuutta.
Maankaivu-, louhinta- ja räjäytystyöhön maakaasuputken
välittömässä läheisyydessä tarvitaan putkiston käyttäjän lupa.
Lupa tarvitaan louhinta- ja räjäytystöihin, jotka tapahtuvat lähempänä kuin 30 metriä putkilinjasta. Lisäksi laajamittainen
louhintatyö on luvanvaraista etäisyyden ollessa alle 100 metriä

4.5
maakaasuputkesta. Räjäytyksistä vastaavan on esitettävä putkiston käyttäjälle työsuunnitelma, josta on ilmettävä, miten estetään räjäytyksistä aiheutuvien paineiskujen aiheuttamat putkistoa vaurioittavat lohkareiden ja massojen siirtymiset tai tärinä. Pehmeässä maaperässä maakaasuputken ylityskohdat on
vahvistettava putkiston käyttäjän hyväksymällä tavalla, jos on
oletettavissa, että koneet vajoavat.

4.3

Kiviaineksen murskaus

Louhe kuljetetaan ja syötetään murskauslaitosten esimurskaimeen, minkä jälkeen välimurskainten ja seulojen kautta saadaan tuotettua haluttua murskelajiketta. Riippuen jälkimurskainten määrästä tyypillistä laitosta kutsutaan kolmi- tai nelivaiheiseksi murskauslaitokseksi. Siirrettävä murskauslaitos toimii joko polttoöljyllä tai sähkövirralla. Murskauslaitos siirtyy
sitä mukaan kun toiminta etenee siten, että se aina on mahdollisimman lähellä louhintarintausta ja mahdollisimman alhaisella tasolla. Louhinnan edettyä syvyyssuunnassa ympäröivät kallioseinämät muodostavat hyvän melu- ja pölysuojan.
Hankealueella tulee todennäköisesti ajoittain olemaan kaksi
murskauslaitosta saman aikaan käytössä.
Murskattu ja seulottu kalliokiviaines välivarastoidaan eri
raekokoja sisältäviin varastokasoihin, jotka pyritään sijoittamaan siten, että ne toimivat samalla melua vaimentavina valleina toimintojen ympärillä (murskauslaitokset, sisäiset liikennöintialueet). Tässä hankkeessa tavoitteena on louhia ympäröivää maanpintaa syvemmälle useitakin kymmeniä metrejä,
jolloin toiminnan edetessä myös murskauslaitos sijoittuu alas
louhospohjalle. Siinä vaiheessa erityisiä suojauksia murskauksen melupäästöjen osalta ei enää tarvita, sillä ympäröivät louhosseinämät vähentävät melun kantautumista alueen ulkopuolelle tehokkaasti. Kustannus- ja ympäristösyistä varastokasat sijoitetaan mahdollisimman lähelle sen hetkistä toiminta-aluetta, jotta alueen sisäiset kuljetusmatkat saadaan minimoitua. Kasojen sijainnit vaihtelevat ottotoiminnan edetessä.
Hankealueen keskiosaan on alustavasti suunniteltu laajempi
varastokenttä, jossa kiviainesta varastoidaan ainakin alkuvaiheessa (ks. vaihtoehtokuvaukset). Tuotteiden kuljetukseen ja
lastaukseen käytetään pyöräkoneita, dumppereita ja kuormaautoja.

4.4

Louheen vastaanotto

Hankkeessa varaudutaan myös puhtaan ylijäämälouheen
vastaanottoon pääkaupunkiseudun rakennustyömailta.
Hankealueella louhe murskataan eri murskelajikkeiksi samaan
tapaan kun hankealueelta louhittu kiviaines. Louhetta on arvioitu otettavan vastaan keskimäärin arviolta noin 150 000 tonnia vuodessa ja enimmillään noin 500 000 tonnia vuodessa.
Määrässä tulee olemaan kausittaisia ja vuosittaisia vaihteluja riippuen seudun suurten rakennustyömaiden määrästä ja
ajoittumisesta.

Maanvastaanotto

Louhinnan edettyä riittävästi aloitetaan puhtaiden rakennustoiminnassa syntyneiden ylijäämämaiden vastaanotto ja loppusijoitustoiminta. Sijoitettava maa-aines tulee olemaan sekä
kitkamaita (moreeni, hiekka) että koheesiomaita (savi, siltti).
Täyttötoiminta tullaan aloittamaan, kun louhinta osa-alueella
on edennyt lopulliseen tasoon ja edennyt maantäytön aloituskohdalta riittävän pitkälle (tavoitteellisesti vähintään 200
metriä), eli louhintaa ja maanvastaanottoa tulee olemaan samanaikaisesti käynnissä. Täyttömäen luiskakaltevuuden ollessa
alustavasti 1:3 kohoaa täyttömäki korkeimmillaan noin tasoon
+100 luoteisosassa (vaihtoehdot VE1 ja VE2), josta täyttömäki
kapenee ja sen myötä myös madaltuu kaakkoon mentäessä.
Kaakossa täyttömäen laen korkeustaso olisi noin +75. Mikäli
aluetta on mahdollista leventää, saadaan laki korkeammaksi ja
sijoitettava massamäärä suuremmaksi. Pituussuunnassa maanvastaanottoalue tulee olemaan enimmillään noin 1,5 kilometriä pitkä (vaihtoehto VE2). Suositeltavaa olisi yhdistää täyttömäki viereisen Kalliosuon täyttömäen kanssa tulevaisuudessa,
jotta hankealueen täyttömäen ja Kalliosuon täyttöalueen väliin
ei jäisi kanjonia. Tämä edellyttää alueella olevan kaasuputken
siirtämistä. Eri vaihtoehtojen mukainen toteutus maanvastaanoton osalta on esitetty kuvissa (Kuva 3-2 ja Kuva 3-4).
Alueelle suunnitellaan otettavan vuosittain vastaan ylijäämämaita keskimäärin noin 700 000 kuutiometriä eli noin 1,4
milj. tonnia, ja enimmillään noin 1 milj. kuutiometriä vuodessa
eli noin 2 milj. tonnia.
Täyttö tehdään aluksi louhittujen kalliokaivantojen pohjalle kerroksittain. Louheesta rakennetaan tukipenkereitä (soluja),
jotka ovat esim. 50 × 90 metriä ja rakennettuihin ”altaisiin” sijoitetaan lujuudeltaan heikoin maa-aines (häiriintynyt savi, siltti, turve ja lieju). Kun allas (solu) on täyttynyt, sijoitetaan täytön
päälle noin metrin paksuinen kerros kitkamaata ja rakennetaan
seuraavan kerroksen tukipenkereet edellisten päälle. Lujempi
ylijäämämaa kasataan aumoiksi, joiden väliin rakennetaan tukipenkereet ennen seuraavaa korotusta. Täyttökerrokset ovat
yleensä noin 3–5 metriä paksuja. Kun louhokset on täytetty, jatketaan maantäyttöä siten, että täyttömäki kohoaa ympäröivän
maanpinnan yläpuolelle.
Mikäli sijoitettava aines on pääosin kitkamaata, tukipengerverkostoa voidaan harventaa. Pääkaupunkiseudulla valtaosa
sijoitettavasta aineksesta on kuitenkin savea, mikä vaatii riittävät tukipenkereet stabiliteetin varmistamiseksi. Louhoksessa
(ympäröivän maanpinnan alapuolella) tukipengerverkoston
ei tarvitse olla yhtä tiheä kuin maanpäällisessä sijoituksessa,
asiaa optimoidaan jatkosuunnittelun yhteydessä. On kuitenkin varauduttava siihen, että louheesta rakennettavien tukipenkereiden osuus maantäyttöalueen tilavuudesta on jopa
25 % maanpinnan yläpuolelle kohoavassa täyttömäessä.
Tukipengerverkosto edellyttää yksityiskohtaisen suunnittelun
stabiliteettilaskelmineen hankkeen tarkemmassa suunnitteluja luvanhakuvaiheessa.
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3,5

n. 1:

Tukipenkereet

Auma
Allas

n. 10 m

Kuormien vastaanottopiste

Täyttökerros, korkeus n. 3,5 m

Louhos

n. 50 m

Kuva 4-1. Periaatekuva maanvastaanottotoiminnasta ja täyttömäestä.

4.6
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Tukitoiminnot

4.6.1 Tukitoiminta-alue

4.6.2 Energiankäyttö

Hankealueelle perustetaan ns. tukitoiminta-alue, jossa säilytetään, huolletaan ja tankataan kuljetus- ym. kalustoa sekä käsitellään ja varastoidaan polttonesteitä, öljyjä ja voiteluaineita sekä keskitetysti hoidetaan toimintaan liittyvä jätehuolto. Tukitoiminta-alue tulee rakentaa valtioneuvoston asetuksen 800/2010 (ns. Muraus-asetus) määräysten mukaisesti. Suunnitelmat tukitoiminta-alueen sijainnista ja rakenteista tarkentuvat ympäristölupahakemuksessa myöhemmin.
Tukitoiminta-alue tulee todennäköisesti siirtymään toiminnan
edetessä hankealueen suurehkon koon takia. Sijainti riippuu
myös toteutettavasta vaihtoehdosta.
Tukitoiminta-alueen rakentamisella minimoidaan riskit öljyn ja muiden haitta-aineiden pääsemiseksi ympäristöön.
Työkoneet sekä niille tarkoitetut poltto- ja voiteluaineet säilytetään tukitoiminta-alueella. Tukitoiminta-alueen pohjalle
asennetaan tiivis kalvo, jonka päälle levitetään vähintään noin
30 cm paksuinen hiekkakerros, joka estää kalvon rikkoutumisen. Alueelle varataan myös imeytysmateriaalia öljy- tai polttoainevahinkojen varalta. Vaaralliset jätteet pyritään kuljettamaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan mahdollisimman
nopeasti. Vaarallisten jätteiden väliaikaista varastointia varten
alueelle hankitaan asianmukaiset jäteastiat. Erilaiset vaaralliset
jätteet, kuten öljynsuodattimet yms. ja akut kerätään erillisiin
jäteastioihin. Vaarallisten jätteiden käsittelyssä ja varastoinnissa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta, jotta ympäristölle ei
aiheudu haittaa. Tukitoiminta-alue suositellaan katettavaksi ja
rakennettavaksi siten, että hulevedet ohjautuvat saostusaltaan
ja öljynerotuskaivon kautta.

Murskauslaitoksen käyttöenergia voidaan ottaa sähköverkosta
tai polttoöljyllä toimivasta aggregaatista. Aggregaatilla toimivat laitokset ovat tavanomaisempia, mutta koska hankealueella tullaan toimimaan todennäköisesti pitkään, voi sähköliittymän avaaminen murskaukselle olla varteen otettava vaihtoehto. Asia tarkentuu myöhemmin. Työkoneet käyttävät polttoaineena kevyttä polttoöljyä.

4.6.3 Polttoaineiden ja voiteluaineiden varastointi
Tarvittavat polttoaineet ja voiteluöljyt varastoidaan tukitoiminta-alueella asianmukaisissa säiliöissä. Murskauslaitoksen aggregaatin polttoainesäiliö sijaitsee murskauslaitoksen yhteydessä
(esim. erillinen säiliöauto). Työkoneiden polttoaineita varastoidaan tukitoiminta-alueella kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu ylitäytönestimillä. Öljytuotteet varastoidaan tynnyreissä niille tarkoitetussa valuma-altaallisessa varastossa tai kontissa. Voiteluaineet ja mahdolliset vaaralliset jätteet säilytetään
niille erikseen varatussa lukittavassa kontissa. Polttoaineiden ja
voiteluaineiden laatu ja määrä sekä varastoinnin järjestäminen
tarkentuvat ympäristölupavaiheessa.

4.6.4 Toiminnassa syntyvät jätteet
Toiminnassa muodostuvat jätteet kerätään jätejakeittain ja toimitetaan joko hyötykäyttöön tai loppusijoitukseen. Käytetty
voiteluöljy ja muu öljyjäte kerätään erikseen ja toimitetaan öljyjätteen keräykseen. Toiminta-alueen jätehuolto järjestetään
jätelain (646/2011) ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ympäristöluvassa annetaan tarpeelliset määräykset
jätehuollosta. Toiminnasta pidetään jätekirjanpitoa.

4.6.5 Veden käyttö
Murskaustoiminnassa vettä käytetään vain pölyntorjunnassa,
jolloin murskausprosessissa vettä suihkutetaan kiviaineksen
päälle. Vesi sitoutuu murskeeseen, eikä toiminnasta synny jätevesiä. Myös varastokasojen ja teiden kastelua voidaan tarpeen mukaan tehdä (pölyn sidonta). Sosiaalitiloissa syntyvät
jätevedet kerätään säiliöön ja toimitetaan asianmukaisesti käsiteltäväksi.

4.7

Hulevesien käsittely ja johtaminen

Hulevesiin huuhtoutuu louhinnassa muodostuvaa kivipölyä sekä räjähdysaineista peräisin olevaa typpeä.
Maanvastaanottoalueelta hulevesiin huuhtoutuu kiintoainesta ja ravinteita. Toiminta-alueella syntyvät hulevedet johdetaan alueelle rakennettaviin laskeutussaltaisiin. Altaiden ensisijaisena tehtävänä on tasata virtaamia ja laskeuttaa hulevesien
mukana tulevaa kiintoainetta. Selkeytyksen jälkeen hulevesistä poistetaan vielä jäännöskiintoainesta sekä liuenneita aineita biosuodatusrakenteella. Käsittelyn jälkeen hulevedet johdetaan hankealueen eteläpuolelle Ämmässuonojaan.
Louhinta-alueiden laskeutussaltaiden alustava sijoitus on
esitetty suunnitelmapiirustuksissa vaihtoehdoittain luvussa 3.
Altaiden mitoituksessa huomioitiin keskimääräisen virtaaman
lisäksi ns. rankkasadetilanteet. Mitoituksessa on käytetty kerran kahdessa vuodessa toistuvaa 30 minuuttia kestävää rankkasadetta (73 l/s/ha). Mitoitussateen määrittelyssä on arvioitu,
että vesien kerääntymismatka on noin 600 m ja virtausnopeus
0,3 m/s. Louhitun alueen valumakertoimena on käytetty arvoa

0,5. Teoreettinen viipymä altaissa on 2 tuntia. laskeutusaltaat
on suunniteltu rakennettavaksi 2 metriä syvinä, jolloin tehollinen tilavuus säilyy riittävänä. Altaat on mitoitettu siten, että
kiintoaineen erotustehokkuus ei kärsi edes rankkasateen aikana. Laskeutusaltaiden alustava mitoitus on esitetty seuraavassa
(Taulukko 4-1). Altaiden yksityiskohtaisempaa mitoitusta tehdään tarvittaessa ympäristölupavaiheessa.
Työmaa-alueen johdettavien vesien käsittelyä voidaan erityisesti typen sidonnan osalta tehostaa johtamalla hulevesi rakennettuun, kasvipeitteiseen biosuodatuspainanteeseen.
Jälkikäsittelynä toimiva biosuodatus poistaa vedestä jäännöskiintoainesta, ravinteita sekä liuenneita aineita. Prosesseina
ovat suodattuminen, biologinen toiminta ja adsorptio suodattimen maa-ainekseen. Rakenteen toimintateho riippuu ratkaisevasti mm. vuodenajasta, suodattimelle muodostuvan kasvillisuuden ja mikrobieliöstön lajikirjosta, suodatinmateriaalista ja
käsiteltävän veden haitta-ainepitoisuuksista.
Biosuodatukselle ei ole olemassa tai johdettavissa valmiita
mitoitusparametreja, joilla päästäisiin tiettyyn käsittelytehoon.
Lähtökohtana on, että biosuodattimen koko olisi vähintään
selkeytystä vastaava pinta-ala. Suodattimen kerrospaksuuden
tulee olla vähintään 1 m. Suodattimelle istutetaan kasvillisuutta, joka pitää maan huokosrakennetta auki suodattimelle kertyvästä hienoaineksesta huolimatta ja edesauttaa mikrobifloran muodostumista. Nopeakasvuisena esimerkiksi paju on
suositeltava. Alustavien suunnitelmien mukaan hankealueelle
rakennettaisiin yksi biosuodatusallas, johon selkeytysaltaiden
vesi johdettaisiin ennen Ämmässuonojaan johtamista.

Taulukko 4-1. Laskeutusaltaiden tilavuudet ja esimerkinomaiset suuntaa-antavat mitat
mitoitusperusteiden pintakuorman ja viipymän saavuttamiseksi.
Vaihtoehto/alue

Hulevesialtaan tilavuus (m3)

Mitat, esim.
(syvyys × leveys × pituus)

VE1
A1+A2

2 106

2 × 30 × 35 m

A3

719

2 × 10 × 35 m

B4

1 062

2 × 15 × 35 m

A1+A2+A3

3 720

2 × 35 × 55 m

B4

1 062

2 × 15 × 35 m

A1+A2

1 544

2 × 20 × 40 m

B

1 062

2 × 15 × 35 m

C

633

2 × 10 × 30 m

VE2

VE 3
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Kuva 4-2. Esimerkkikuva hulevesien käsittelyrakenteesta.

4.8

Jälkihoito

Maanvastaanottoalueen jälkihoidon ja viimeistelyn tavoitteena on vähentää ottamis- ja täyttötoiminnan haitallisia vaikutuksia ympäristöön, sopeuttaa aluetta ympäröivään luontoon
ja maisemaan sekä edistää alueen jälkikäyttömahdollisuuksia
ja turvallisuutta.
Jälkihoitotoimia ovat:
1. alueen siistiminen toiminnan päätyttyä,
2. alueen muotoilu ja pintamateriaalin levitys sekä
3. kasvillisuuden palauttaminen täyttömäelle.
Jälkihoito tehdään todennäköisesti maanvastaanottotoiminnan päätyttyä kokonaan, mutta mahdollisuuksien mukaan jälkihoitotoimenpiteitä voidaan tehdä vaiheittain maanvastaanottotoiminnan vielä jatkuessa muualla hankealueella.
Tulevaisuudessa olisi myös mahdollista suunnitella esim. virkistystoimintoja täyttömäkialueelle, jolloin sitä ei ainoastaan
metsitettäisi.
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4.9

Tieyhteys hankealueelle

Hankealueen liikenne koostuu alueella louhitun kiviaineksen,
vastaanotettavan ylijäämälouheen ja vastaanotettavien ylijäämämaiden kuljetuksista, työkoneiden liikenteestä ja työmatkaliikenteestä.
Yhteysviranomainen totesi YVA-ohjelmalausunnossaan,
että ”Haittavaikutusten minimoimiseksi hankealueelta tulee avata maantieverkolle vain yksi korkeatasoinen yhteys”.
Kuljetukset ohjataan pohjoiseen Kulmakorventien kautta Nupurintielle ja Turunväylälle, jolloin liikenteestä aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat pienimmillään esim. asutuksen
kannalta. Rakennettavista tieyhteyksistä sovitaan alueen muiden maanomistajien ja toimijoiden kanssa. Kulmakorven kaavoituksen yhteydessä kaupunki mitoittaa katualueet ja liittymät riittäviksi raskaalle liikenteelle.

Ympäristövaikutusten arviointityön aikana selvitettiin kolmea vaihtoehtoista tieyhteyttä hankealueelta
Kulmakorventielle (Kuva 4-3). 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.

Kuva 4-3. Vaihtoehtoiset liikenneyhteydet hankealueelle.
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4.10 Muut hankkeet ja yhteisvaikutukset
Muita hankkeita tai toimintoja, joiden yhteisvaikutuksia hankkeen kanssa on tarkasteltu, ovat:
• Hankealueen koillisreunassa ja alueen läpi kulkeva
110 kilovoltin voimajohto
• Hankealueen koillisosassa hankealueen halki kulkeva Ämmässuon jätteenkäsittelylaitoksen ja Fortumin
Kivenlahden lämpökeskuksen välinen kaasuputki
• Hankealueen luoteispuolella sijaitseva Ämmässuon
jätteenkäsittelykeskus
• Hankealueen pohjois- ja koillispuolella sijaitsevat
maanvastaanottoalueet ja louhinta-alueet (Kalliosuo
ja Takapelto)
• Kulmakorpi I asemakaava-alueen kalliolouhinta ja
murskaus (josta meneillään YVA-menettely)
Kohteet on esitetty kartalla ja niistä on kerrottu tarkemmin
mm. luvussa 7.4. Vaikutusten arvioinnissa on tarvittavin kohdin otettu huomioon hankkeista aiheutuvat yhteisvaikutukset
(esim. melu, liikenne).

4.11 Liittyminen suunnitelmiin ja ohjelmiin
4.11.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden avulla valtioneuvosto linjaa koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön
kysymyksiä. Alueidenkäyttötavoitteet koskevat alue- ja yhdyskuntarakennetta, elinympäristön laatua, yhteysverkostoja,
energiahuoltoa, luonto- ja kulttuuriperintöä sekä luonnonvarojen käyttöä. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet päätyvät käytäntöön pääasiassa kaavoituksen kautta.
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (VAT) vuonna 2000 ja päätöstä tarkistettiin 13.11.2008
tavoitteiden sisällön osalta. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) päivitettiin suunnitelmaan vuonna 2009.
Maa-ainestoimintaa koskevat erityisesti seuraavat tavoitteet:
• Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville.
Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa otetaan huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet.
• Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon käyttökelpoiset kiviainesvarat sekä niiden kulutus ja kulutustarve pitkällä aikavälillä sekä sovitettava yhteen
kiviaineshuolto ja suojelutarpeet. Kiviainesten ottoon
osoitettavien alueiden on perustuttava arviointiin jossa selvitetään alueiden luonto- ja maisema-arvot sekä
toisaalta soveltuvuus vesi- ja kiviaineshuoltoon.
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4.11.2 Uudenmaan kiviaineshuolto ja pohjavesien
suojelu
Uudellamaalla käytetään vuosittain vajaa 9 miljoonaa kiintokuutiometriä kiviaineksia eli noin 6 kiintokuutiometriä (noin
14,2 tonnia) asukasta kohden (Uudenmaan liitto 2007). Maaainesten ottoalueilta otetaan noin 6 miljoonaa kuutiometriä.
Loput kokonaiskulutuksesta katetaan rakennuspohjien louhinnasta syntyvällä kiviaineksella ja aineksen tuonnilla maakunnan ulkopuolelta. Rakentamisesta syntyy kiviaineksia vuosittain noin 1,5–2 miljoonaa kuutiometriä. Kallioainesta on maakunnassa runsaasti, mutta mm. jatkuvasti laajentuva haja-asutus ja muu nykyinen ja suunniteltu maankäyttö sekä erilaiset
luonto- ja ympäristöarvot rajoittavat merkittävästi louhintamahdollisuuksia. Maa-aineslain mukaisista ottoluvista pitää
ympäristöhallinto paikkatietomuotoista rekisteriä (MOTTO).
Uudenmaan liiton julkaiseman Uudenmaan kiviaineshuollon kehityskuvan mukaan vuoteen 2035 mennessä kulutuksen
arvioidaan jatkuvan tasaisena, eikä merkittävää kasvua ole odotettavissa. Kiviaineksen kokonaiskysyntä vuosina 2006–2035
Uudenmaan liiton alueella on yli 280 miljoonaa kiintokuutiometriä. Kallioista saatavan ns. massakivien osuudeksi on arvioitu 56 %, laatuluokaltaan parhaimman kalliokiven eli ns. kovakiven 6 %, harjusoran 32 % ja hiekan 6 %. Selvityksen nykytilan
analyysi perustui kesäkuussa 2006 julkistetun Uudenmaan ja
Itä-Uudenmaan POSKI-projektin tulokset (Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamisprojekti). Selvitys sisältää yhteensä 61 alueen yleispiirteiset rajaukset ja arvion saatavan aineksen määrästä ja laadusta. Lisäksi määriteltiin 19 alueelle maa-ainesten ottomäärät siinä vaihtoehtoisessa tapauksessa, että kaivu ulotetaan maanpinnan ja pohjavedenpinnan
alapuolelle.

4.11.3 Ylijäämämaa-aineshuolto
pääkaupunkiseudulla
Pääkaupunkiseudulla muodostuu muuhun rakentamiseen
kelpaamatonta ylijäämämaata suuruusluokaltaan 2,5–3 miljoonaa kuutiometriä vuodessa (koko Uudellamaalla yhteensä noin 4 miljoonaa kuutiometriä vuodessa). Tavallisimmin
kyseessä on savi tai muu pehmeä materiaali, jonka käyttö
maarakennusmateriaalina on vaikeaa (RAKLI 2011). Vantaan
Pitkäsuon täyttömäki Petikossa vastaanottaa Vantaalta tulevia
maita. Espoon Ämmässuon alueella oleva Kulmakorpi vastaanottaa Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella syntyviä ylijäämämassoja.
Helsingissä ei ole tällä hetkellä yleisiä ylijäämämaiden vastaanottopaikkoja eikä niiden vastaanottamiseksi ole tällä hetkellä sopimusta muidenkaan kuntien kanssa.

4.11.4
Ratkaisuvaihtoehtona Helsingin ylijäämämassojen osalta
on tutkittu maarakennusalalla toimivien yritysten hoitamaa
markkinaehtoista palvelua RAKLIin vetämällä hankintaklinikalla 2011. Klinikassa keskeisiksi vastaanottoliiketoiminnan riskeiksi todettiin pitkät lupien käsittelyajat. Toisaalta palvelun
järjestämisen kannalta kriittistä olisi löytää sijoituspaikkoja ja
kiinnostuneita maanomistajia. Yksityisten rakennushankkeiden tuottamien maamassojen sijoittamiseen ei kuitenkaan ole
näköpiirissä parannusta lähiaikoina. Klinikan näkemyksen mukaan ylijäämämassojen sijoituspaikkoja tarvitaan ehdottomasti lisää ja niiden tulisi olla avoimia kaikille massojen lähtöpaikkakunnasta ja vastaanottoalueen sijaintipaikasta riippumatta.
Optimitilanteeksi ehdotettiin kohtuullista etäisyyttä tärkeimpien Helsingin ulosmenoteiden varsilla ja määräksi vähintään
kolmea; idässä, pohjoisessa ja lännessä.
Ylijäämämaamassojen hyötykäytön teknologiat ovat kehittyneet merkittävästi. Menetelmien käyttö on kuitenkin vähäistä, sillä luonnon uudismateriaalit ovat toistaiseksi uusiomateriaaleihin verrattuna halpoja. Helsingin kaupungin katu- ja
puistotoimen strategisena tavoitteena on puolittaa ylijäämämassat. Useissa EU-maissa kuitenkin edellytetään jo kaikkien
maamassojen käsittelyä rakennuspaikalla. Maamassojen kierrätyksen tehostamiseksi on kehitetty mm. Maapörssi.fi -palvelu, jossa erilaatuisten ylijäämämaiden haltijat ja tarvitsijat kohtaavat toisensa.
Helsingin kaupunki teetti kaivumaiden kehittämisohjelman
(Sito Oy 2013), jonka toimenpide-ehdotuksia kaupunki aikoo
noudattaa toimintatapojensa kehittämisessä ja koordinoinnissa (Kaupunginhallituksen päätös 1/7.1.2015). Ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden tavoitteena on maanrakennuskustannusten ja maa-ainesten kuljetusmatkojen puolittaminen vuoden 2010 tasosta. Kustannussäästöjä saadaan mm. hyödyntämällä rakentamisessa syntyviä kaivumaita pehmeikköalueiden
esirakentamisessa.

Jätesuunnitelma vuoteen 2020

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmassa vuoteen 2020 on
kuvattu tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet. Rakentamisen
materiaalitehokkuus -painopisteen lähtökohtana on ehkäistä jätteen syntyä ja edistää materiaalitehokkuutta rakentamisessa sekä rakennusjätteen ja maa-ainesten hyödyntämistä.
Tavoitteina on maamassojen hyötykäytön lisääminen, maa-ainesjätteen synnyn ehkäisy, materiaalitehokkuuden ja muunneltavuuden parantaminen uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa sekä purkuosien hyödyntämisen edistäminen.
Jätesuunnitelmassa on todettu, että Etelä- ja Länsi-Suomen
kasvukeskuksissa, erityisesti Uudellamaalla, rakennusalan toimijat kokevat rakennuskohteista irrotettujen maa-ainesten
siirtämisen ja sijoittelun ongelmalliseksi puuttuvien maanvastaanottopaikkojen tai maa-ainespankkien vähäisyyden johdosta.
Nyt arvioitu hanke on yksi osaratkaisu maanvastaanottoalueiden pulaan. Muualta tuotavan maarakentamisessa syntyvän
ylijäämälouheen käsittely parantaa rakentamisen materiaalitehokkuutta.
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5. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIMENETTELY JA OSALLISTUMINEN

5.1

Ympäristövaikutusten
arviointimenettely

Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (468/1994) ja asetukseen (713/2006) perustuva menettely. Sen tarkoituksena on
paitsi edistää ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristövaikutusten huomioon ottamista jo suunnitteluvaiheessa, myös
lisätä kansalaisten ja muiden tahojen tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia vaikutuksiltaan merkittävien hankkeiden
suunnitteluvaiheessa.
YVA-menettely itsessään ei ole lupahakemus, suunnitelma
tai päätös hankkeen toteuttamiseksi, vaan sen avulla tuotetaan tietoa hanketta koskevaa päätöksentekoa ja lupaprosessia varten. YVA-menettelyssä ei tehdä hallinnollisia päätöksiä,
eikä menettelystä tai sen aikana laadittujen asiakirjojen sisällöstä voi valittaa. YVA-menettelyyn kuuluvien arviointiohjelman ja arviointiselostuksen riittävyyden arvioi yhteysviranomainen antaessaan näistä lausunnot. Arviointiselostuksesta
annettu lausunto liitetään myöhemmin toiminnalle laadittavaan maa-ainesten ottolupahakemukseen ja ympäristölupahakemukseen.
Tässä hankkeessa sovelletaan YVA-asetuksen 6 §:n hankeluettelon kohtaa 2b) kiven, soran tai hiekan otto, jonka mukaan hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä kun, kun louhinta- tai kaivualueen pinta-ala on yli
25 hehtaaria tai otettava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa.
Maanvastaanoton osalta hanke edellyttää myös ympäristövaikutusten arviointia, koska YVA-asetuksen 6 §:n kohdan 11d
mukaan vähintään 50 000 tonnin vuotuinen maanvastaanotto
edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
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YVA-menettely muodostuu kahdesta vaiheesta:
1. Ensimmäisessä vaiheessa käsitellään arviointiohjelmaa,
joka on hankkeesta vastaavan suunnitelma hankkeen ja
sen vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arvioimiseksi.
Arviointiohjelma sisältää myös suunnitelman, miten
osallistuminen arviointimenettelyssä järjestetään.
Yhteysviranomainen antaa hankkeesta vastaavalle
arviointiohjelmasta lausunnon, joka sisältää myös
yhteenvedon muiden viranomaisten lausunnoista ja
kansalaisten mielipiteistä.
2. Toisessa, YVA-selostusvaiheessa, hankkeesta vastaava
kokoaa arvioinnin tulokset arviointiselostukseen,
joka tulee laatia arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen ohjelmasta antaman lausunnon perusteella.
Arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen arviointiselostuksesta antamaan lausuntoon. Hankkeesta
vastaavan on liitettävä yhteysviranomaisen lausunto
arviointiselostuksen kanssa valmiin hankesuunnitelman
lupa- ja hyväksymishakemuksiin.

5.2

Ympäristövaikutusten arvioinnin
osapuolet

Hankkeesta vastaava on tässä arvioinnissa Esbogård Ab, joka
omistaa hankealueen. Esbogård Ab:n toimeksiannosta ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa YVA-konsultti Ramboll
Finland Oy. Yhdessä ne muodostavat suunnitteluryhmän, joka
on vastannut arvioinnin käytännön toteutuksesta.
Yhteysviranomaisena toimii alueellinen ELY-keskus, joka
tässä hankkeessa on Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yhteysviranomaisena toimiva ELY-keskus ohjaa ja valvoo ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
Yhteysviranomainen tiedottaa ohjelmavaiheen ja selostusvaiheen vireilläolosta, kokoaa niistä annetut mielipiteet ja lausunnot sekä antaa lausuntonsa.
Viranomaisyhteistyötä varten muodostettiin ohjausryhmä.
Sen työskentelyyn ovat osallistuneet edustajat Espoon teknisestä keskuksesta, ympäristökeskuksesta ja kaupunkisuunnittelukeskuksesta sekä Uudenmaan ELY-keskus, hankevastaava
ja YVA-konsultti. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata arviointimenettelyä ja varmistaa tiedonkulkua.

5.3

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua
kaikki ne kansalaiset, joiden oloihin ja etuihin kuten asumiseen,
työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin toteutettava hanke saattaa vaikuttaa.
Kansalaiset voivat lainsäädännön mukaan:
• esittää kannanottonsa hankkeen vaikutusten selvitystarpeista silloin, kun hankkeen arviointiohjelman vireilläolosta ilmoitetaan
• esittää kannanottonsa arviointiselostuksen sisällöstä,
kuten tehtyjen selvitysten riittävyydestä, arviointiselostuksen tiedottamisen yhteydessä.
Kirjalliset mielipiteet arviointiohjelmasta ja arviointiselostuksesta osoitetaan niiden nähtävilläoloaikana yhteysviranomaisena toimivalle Uudenmaan ELY-keskukselle.
Ihmisten tavoitteet ja mielipiteet ovat tärkeitä, ja arviointimenettelyssä tavoitteena on näiden mielipiteiden huomioonottaminen. Keskenään ristiriitaiset tavoitteet voidaan siten
suunnittelussa nostaa esille niin, että kaikki näkemykset voidaan päätöksenteossa ottaa huomioon.
Hankkeeseen liittyen järjestetään kaksi yleisötilaisuutta:
ensimmäinen ohjelmavaiheessa ja toinen selostusvaiheessa.
Tilaisuudet ovat kaikille avoimia hankkeen esittelytilaisuuksia. Tilaisuuksissa kansalaiset voivat tuoda esille näkemyksiään
hankkeesta ja arvioitavista vaikutuksista. Ohjelmavaiheessa
kuulemistilaisuus pidettiin toukokuussa 2014 Espoon yhteislyseon koulun auditoriossa. Tilaisuuteen osallistui hankkeesta vastaavan, YVA-konsultin ja yhteysviranomaisen lisäksi 56
hankkeen lähialueen asukasta.
Lisäksi lähialueen asukkaille pidettiin asukastyöpaja tiedon
keräämiseksi ja vuoropuhelun tehostamiseksi. Asukastyöpaja
järjestettiin helmikuussa 2015. Työpajaan kutsuttiin kaikki, jotka olivat jättäneet kirjallisen mielipiteensä arviointiohjelmasta ja/tai ilmoittaneet halukkuutensa osallistua työpajaan YVAohjelmavaiheen yleisötilaisuudessa. Työpajaan osallistui 17
henkilöä (kutsuttuja 41). Vuoropuhelun aikana kertynyttä aineistoa hyödynnettiin hankkeen sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa. Työpajatilaisuus on kuvattu tarkemmin sosiaalisten
vaikutusten arvioinnin yhteydessä (luku 19).
Yhteysviranomainen kuuluttaa ja asettaa nähtäville arviointidokumentit. Kuulutuksissa myös kutsutaan koolle yleisötilaisuudet, ilmoitetaan paikat ja ajankohdat.
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