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SANASTO JA LYHENTEET
AVI: aluehallintovirasto
dB: desibeli eli äänenpainotason yksikkö, jonka asteikko on logaritminen. 10 dB:n lisäys tarkoittaa
melun 10-kertaistumista.
ELY-keskus: elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteysviranomaisena tässä hankkeessa toimii Uudenmaan ELY-keskus
granodioriitti: graniittia muistuttava syväkivilaji
ha: hehtaari, 1 ha = 10 000 neliömetriä (m2)
hankealue: hankealue pitää sisällään läjitysalueen lisäksi muun muassa suojavyöhykkeet ja alueelle suunniteltujen muiden toimintojen sijoittumisen
kV: kilovoltti eli tuhat volttia, sähköjännitteen yksikkö
LAeq: A-taajuuspainotettu keskiäänitaso, jota käytetään ympäristömelun häiritsevyyden arviointiin
lieju: pehmeä, hienojakoinen ja vetinen maalaji
louhe: kalliosta räjäyttämällä irrotettu kiviaines
mikrokliinigraniitti: kivilaji, Etelä-Suomen vallitseva graniitin esiintymismuoto
m mpy: metriä merenpinnan yläpuolella
m3: kuutiometri
ktrm3: kiintoteoreettinen kuutiometrimäärä
µg/m3: mikrogrammaa kuutiometrissä, pitoisuusyksikkö, 1 µg = 0,000001 grammaa
pohjavesialue: ympäristöhallinnon luokittelema pohjavesialue, joka nykyisen luokittelun mukaan
voi olla vedenhankintaa varten tärkeä (I-luokka), soveltua vedenhankintaan (II-luokka) tai josta
pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (E-luokka)
POSKI: pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen
savi: hyvin hienojakoinen maa-aines
siltti: savea karkearakeisempi, mutta silti hienojakoinen maa-aines
sulfidisavi: rikkipitoinen saviaines, joka ilman ja veden kanssa reagoidessaan voi muodostaa happoa
turve: eloperäinen maalaji, joka koostuu eriasteisesti hajonneista kasvinosista
YVA: Ympäristövaikutusten arviointimenettely
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TIIVISTELMÄ
Hankkeen ja vaihtoehtojen kuvaus
NCC Indystry Oy:llä on Pornaisten kunnan Lahan kylässä toimiva kalliolouhos, jossa harjoitetaan
kiviaineksen louhintaa, murskausta ja varastointia. NCC Industry Oy on hakenut uutta ympäristöja maa-ainesten ottolupaa laajentaakseen kiviainesten ottoaluetta nykyiseltä toiminta-alueelta
pohjoiseen Hongankallion alueelle. Alueelle sijoitettu nykyinen ja ympäristölupahakemuksen mukainen suunniteltu toiminta ei ole edellyttänyt ympäristövaikutusten arviointia. Tämä ympäristövaikutusten arviointimenettely koskee suunniteltua louhinnan laajentamista Hongankallion alueelle
ja alueelle perustettavaa maankaatopaikkaa. Maankaatopaikkatoiminta on suunniteltu aloitettavan
kiviainesten ottotoiminnan loppuvaiheessa ja jatkuvan ottotoiminnan päätyttyä. Maa-aineksia sijoitetaan alueelle mahdollisesti osittain samanaikaisesti kiviainesten oton kanssa. Alueelle suunniteltuja toimintoja ovat:
• louhinta ja murskaus Hongankallion alueella
• ylijäämämaiden ja -louheen vastaanotto, käsittely ja loppusijoitus
• betonijätteen ja metsätähteiden vastaanotto ja käsittely
• sulfidisaven vastaanotto ja loppusijoitus
Hanke sijoittuu Pornaisten kunnan länsiosaan Järvenpääntien pohjoispuolelle lähelle Sipoon ja Pornaisten välistä kuntarajaa. Pornaisten kirkonkylä sijoittuu hankkeesta runsaan neljän kilometrin
etäisyydelle itään, Sipoon keskusta runsaan 10 kilometrin etäisyydelle etelään ja Järvenpään keskusta noin 10 kilometrin etäisyydelle länteen. Hankealueelle kuljetaan Linsvedintien (146) ja Ukonojantien kautta. Kuljetukset hankealueelle suuntautuvat Järvenpään suunnalta lännestä.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan ja arvioidaan seuraavat vaihtoehdot:
•

Vaihtoehto VE1: Maankaatopaikkatoimintaa ja betonin, louheen sekä puhtaan puujätteen ja
metsätähteiden käsittelyä harjoitetaan nykyisellä, alueen eteläosaan sijoittuvalla ottoalueella
sekä sen lähiympäristössä. Alustava täyttötilavuus on noin 3,7 miljoonaa kuutiometriä. Hongankallion alueella louhitaan samanaikaisesti maankaatopaikkatoiminnan kanssa.

•

Vaihtoehto VE2: Samat toiminnot kuin vaihtoehdossa VE1, mutta toimintaa harjoitetaan myös
VE1:n pohjoispuoleisella alueella. Hongankallion alue louhitaan nykyisen lupahakemuksessa
esitetyn suunnitelman mukaisesti, jonka jälkeen alue otetaan maankaatopaikkakäyttöön. Alustava täyttötilavuus on yhteensä noin 6,9 miljoonaa kuutiometriä.

•

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta. Kiviainekset otetaan loppuun lupien mukaisesti. Alueen maisemointi tapahtuu lupien mukaisesti.
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Kuva 1. Hankkeen sijainti.

Ympäristön nykytila
Maakuntakaavassa hankealue sijoittuu valkoiselle alueelle. Valkoisilla alueilla tarkoitetaan maakuntakaavan alueita, joille ei ole osoitettu erityistä käyttötarkoitusta. Valkoisille alueille voi sijoittua
paikallisesti merkittävää maankäyttöä, ja niiden suunnittelusta päättää kunta. Hankealuetta ei ole
yleis- ja asemakaavoitettu eikä alueelle ole vireillä kaavoitushankkeita. Eteläosastaan hankealue
rajautuu Pornaisten kirkonkylän osayleiskaavaan. Sipoon puolella on voimassa Sipoon yleiskaava
2025 ja vireillä Pohjois-Paippisten osayleiskaava.
Hanke sijoittuu yhdyskuntarakenteellisesti taajamarakenteen ulkopuolelle harvan maaseutuasutuksen alueelle. Hankevaihtoehdon VE1 alue on nykyistä kiviaineisten ottoaluetta ja vaihtoehdon
VE2 pohjoisosa tulevaa kiviainesten ottoaluetta.
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Hankkeen lähiympäristö on maa- ja metsätalouspainotteista. Etäisyyttä lähimpään asuinrakennukseen ja tilakokonaisuuteen, Metsähoviin on suunnittelualueelta runsaat 250 metriä. Muu lähin vakituinen asutus sijoittuu vähintään 400 metrin etäisyydelle. Lähin lomarakennus sijaitsee runsaan
300 metrin etäisyydellä hankealueesta.
Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu inventoituja valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai
paikallisesti arvokkaita maisema-alueita tai kulttuuriympäristöjä. Tunnettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä ei sijoitu hankkeen läheisyyteen.
Nykytilanteessa hankealueella tehtävä louhinta ja murskaus aiheuttavat melua, joka on sekä melumallinnuksen että mittausten mukaan valtioneuvoston päätöksen (993/1992) ohjearvojen puitteissa. Toiminnot aiheuttavat pölyvaikutuksia lähiympäristöön ja kyseisitä toiminnoista kallion räjäytykset voivat aiheuttaa myös ympäristöön leviävää tärinää.
Hankealue ei sijaitse ympäristöhallinnon luokittelemalla pohjavesialueella. Hankealueen eteläosan
pintavedet valuvat ojia myöten Bikindalin puron kautta lounaaseen ja lopulta Sipoonjokeen. Hankealueen pohjoisosasta vedet valuvat luontaisesti ensin ojia myöten pohjoiseen Ukonojaan ja sen
kautta edelleen Kroopinojaan ja Sipoonjokeen.
Hankealueen pohjoisosaan suunnitellun maa-ainestenottoalueelle tehdyn luontoselvityksen perusteella Hongankallion alueella luontoarvot ovat tavanomaiset ja metsät ovat intensiivisessä talouskäytössä. Hongankallion alueelle on myös tehty metsojen soidinpaikkaselvitys keväällä 2014, jonka
mukaan alueella sijaitsi viiden metsokukon soidinalue. Alueen ympäristössä havaittiin myös yksittäisiä teeriä ja muutamia soivia pyitä. Hongankallion alueella on tehty laajoja avohakkuita vuonna
2014.
Hankealueen pohjoispuolella noin 400 metrin etäisyydellä sijaitsee Natura 2000 -verkoston kohde
Rientolan metsä (FI0100097). Kohde on suojeltu luontodirektiivin mukaisena kohteena (SAC).
Hankealueen länsipuolelle sijoittuva Kroopinoja sisältyy Sipoonjoen Naturakohteeseen
(FI0100086). Sipoonjoki on suojeltu luontodirektiivin mukaisena kohteena (SAC) ja sen suojeluperusteena on luontotyyppi pikkujoet ja purot. Alueessa on mukana vain vesialueita, ja Natura-alueen
suojelutavoitteet toteutetaan vesilain nojalla. Kummelbergenin Natura-alue (FI0100099) sijaitsee
lähimmillään noin 900 metrin etäisyydellä hankealueen länsipuolella ja se on suojeltu luontodirektiivin mukaisena kohteena (SAC).
Ympäristövaikutusten arviointi
Tämän hankkeen YVA-menettely alkaa virallisesti helmikuussa 2018, kun hankkeesta vastaava
toimittaa YVA-ohjelman yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen asettaa YVA-ohjelman nähtäville ja pyytää siitä lausunnot ja mielipiteet. Mielipiteitä YVA-ohjelmasta ja sen riittävyydestä saavat
antaa kaikki ne, joihin hanke saattaa vaikuttaa. Mielipiteiden ja lausuntojen perusteella yhteysviranomainen antaa oman lausuntonsa YVA-ohjelmasta.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan suunnitellun hankkeen vaikutukset YVAlain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella. YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeeseen liittyvien toimintojen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia, jotka kohdistuvat:
• väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
• maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti suojeltuihin lajeihin ja luontotyyppeihin
• yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
• luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä
• edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.
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Kunkin vaikutuksen osalta tarkastelualue kattaa hankealueen ympäristöineen ja sen laajuus riippuu
tarkasteltavasta ympäristövaikutuksesta. Paikallisimmat vaikutukset ovat maa- ja kallioperään
kohdistuvia, joissa vaikutusalue rajautuu suunnittelualueelle. Kauimmaksi ulottuvia vaikutuksia
voivat olla kuljetusliikenne ja maisema (kilometrejä).
Ympäristövaikutusten arviointi tehdään YVA-ohjelman ja siitä saadun lausunnon pohjalta. Arviointityön tulokset kootaan YVA-selostukseen. Arvioinnissa keskitytään hankkeen olennaisimpiin vaikutuksiin. Vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vaikutuksen keston, alueellisen laajuuden ja vaikutuksen ympäristössä aiheuttaman muutoksen voimakkuuden suhteen. Arviointiselostuksessa
esitetään vaikutuskohtaisesti käytettyihin lähtötietoihin ja itse arviointiin liittyvät epävarmuudet
sekä pohditaan niiden vaikutusta arvioinnin tuloksiin. Lisäksi esitetään menettelyn aikana tunnistetut keinot lieventää tai ehkäistä toiminnasta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia.
Suunnitellun aikataulun mukaan valmis arviointiselostus toimitetaan yhteysviranomaiselle kesällä
2018. Yhteysviranomainen asettaa arviointiselostuksen YVA-ohjelman tavoin julkisesti nähtäville.
Yhteysviranomainen laatii perustellun päätelmän hankkeen merkittävimmistä ympäristövaikutuksista, joka tulee ottaa huomioon myöhemmissä lupaprosesseissa. Suunnitellun aikataulun mukaan
perusteltu päätelmä arvioiduista vaikutuksista valmistuu syksyllä 2018.
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SAMMANDRAG
Beskrivning av projektet och dess alternativ
NCC Indystry Oy har ett pågående bergsbrott i byn Laha i Borgnäs kommun. Där sker brytning,
krossning och lagring av stenmaterial. NCC Industry Oy har ansökt om nytt miljö- och marktäktstillstånd för att förstora stentäktsområdet från nuvarande verksamhetsområde norrut till Hongankallioområdet. Den nuvarande verksamheten på området och den planerade verksamhet som avses i
miljötillståndsansökan har inte förutsatt någon miljökonsekvensbedömning. Det här förfarandet
vid miljökonsekvensbedömning gäller en planerad utvidgning av brytningen till Hongankallioområdet och en jordavstjälpningsplats som ska anläggas på området. Verksamheten med en jordavstjälpningsplats ska enligt planerna inledas i slutet av stentäktsverksamheten och fortsätta efter
att täktverksamheten upphört. Jordmaterial deponeras eventuellt på området delvis samtidigt som
stentäkt pågår. Planerade funktioner på området är:
• brytning och krossning på Hongankallioområdet
• mottagning, hantering och slutdeponering av överskottsjord och -sprängsten
• mottagning och behandling av betongavfall och hyggesavfall
• mottagning och slutdeponering av sulfidlera
Projektet är beläget i västra delen av Borgnäs kommun norr om vägen Järvenpääntie i närheten
av kommungränsen mellan Sibbo och Borgnäs. Borgnäs kyrkby ligger drygt fyra kilometer öster
om projektet, Sibbo centrum drygt 10 kilometer söder om området och Träskända centrum cirka
10 kilometer väster om området. Till projektområdet kör man via vägarna Linsvedsvägen (146)
och Ukonojantie. Transporterna till projektområdet går från Träskändahållet i väster.
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning granskas och bedöms följande alternativ:
•

Alternativ ALT 1: Verksamheten på jordavstjälpningsplatsen och hanteringen av betong,
sprängsten samt rent träavfall och hyggesrester bedrivs på det nuvarande täktområdet i områdets södra del samt i dess näromgivning. Den preliminära upplagsvolymen är cirka 3,7 miljoner kubikmeter. På Hongankallioområdet sker brytning samtidigt som verksamheten på jordavstjälpningsplatsen pågår.

•

Alternativ ALT 2: Samma funktioner som i alternativ ALT 1, men verksamhet bedrivs också
på området norr om ALT 1. Hongankallioområdet bryts enligt planen i den nuvarande tillståndsansökan och därefter tas området i bruk som jordavstjälpningsplats. Den preliminära upplagsvolymen är totalt cirka 6,9 miljoner kubikmeter.

•

Alternativ ALT 0: Projektet genomförs inte. Stentäkten slutförs enligt tillstånden. Området
eftervårdas så att det smälter in i landskapet i enlighet med tillstånden.
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Figur 1. Projektets läge.

Miljöns nuvarande tillstånd
I landskapsplanen ligger projektområdet på ett vitt område. Med vitt område i landskapsplanen
avses områden som inte har anvisats något särskilt användningsändamål. På de vita områdena går
det att placera lokalt betydelsefull markanvändning och kommunen beslutar om planeringen av
dem. Projektområdet har inte general- och detaljplanerats och inga planläggningsprojekt pågår på
området. Den södra delen av projektområdet gränsar till delgeneralplanen för Borgnäs kyrkby. På
Sibbosidan gäller Sibbo generalplan 2025 och pågående delgeneralplan för Norra Paipis.
Beträffande samhällsstrukturen ligger projektet utanför tätortsstrukturen på ett landsbygdsområde
med gles bebyggelse. Området i projektalternativ ALT 1 är det nuvarande stentäktsområdet, och
norra delen av alternativ ALT 2 är kommande stentäktsområde. Projektets näromgivning är jordoch skogsbruksdominerad. Avståndet till närmaste bostadsbyggnad och gårdshelhet, Metsähovi,
är drygt 250 meter från planeringsområdet. Den övriga fasta bosättningen finns på minst 400
meters avstånd.
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Närmaste fritidsbyggnad ligger drygt 300 meter från projektområdet. På projektområdet eller i
dess närhet finns inga inventerade landskapsområden eller kulturmiljöer av intresse på riksnivå,
landskapsnivå eller lokalt. Inga kända fasta fornlämningar finns i närheten av projektet.
För närvarande orsakar brytningen och krossningen på projektområdet buller som enligt både bullermodellering och mätningar ligger inom riktvärdena i statsrådets beslut (993/1992). Verksamheten orsakar dammpåverkan i näromgivningen och av de aktuella funktionerna kan bergssprängningarna orsaka vibrationer som också sprids i omgivningen.
Projektområdet ligger inte på grundvattenområde som har klassificerats av miljöförvaltningen. Ytvattnet i södra delen av projektområdet rinner längs diken och via bäcken Bikindal mot sydväst
och slutligen ut i Sibbo å. Från norra delen av projektområdet rinner vattnet naturligt först längs
diken norrut till Ukonoja och vidare till Kroopinoja och till Sibbo å.
Enligt naturutredningen som gjorts på marktäktsområdet som planeras i norra delen av projektområdet är naturvärdena på Hongankallioområdet ordinära och skogarna används intensivt som
ekonomiskogar. På Hongankallioområdet gjordes också en utredning av tjäderspelplatser våren
2014. Enligt utredningen fanns ett spelområde med fem tjädertuppar på området. I områdets omgivning observerades också enstaka orrar och några spelande järpar. På Hongankallioområdet
gjordes stora kalhyggen 2014.
Cirka 400 meter norr om projektområdet ligger Rientola skog (FI0100097), som ingår i nätverket
Natura 2000. Objektet är skyddat som ett objekt enligt habitatdirektivet (SAC). Kroopinoja väster
om projektområdet ingår i Naturaobjektet Sibbo å (FI0100086). Sibbo å är skyddad som ett objekt
enligt habitatdirektivet (SAC) och dess skyddsmotivering är naturtypen små åar och bäckar. I området ingår endast vattenområden, och Naturaområdets skyddsmål förverkligas med stöd av vattenlagen. Naturaområdet Kummelbergen (FI0100099) ligger som närmast cirka 900 meter väster
om projektområdet och är skyddat som ett objekt enligt habitatdirektivet (SAC).
Miljökonsekvensbedömning
Det här projektets MKB-förfarande börjar officiellt i februari 2018, då den projektansvariga lämnar
in MKB-programmet till kontaktmyndigheten. Kontaktmyndigheten lägger fram MKB-programmet
offentligt och begär utlåtanden och åsikter om det. Alla de som kan påverkas av projektet får
framföra åsikter om MKB-programmet och om dess tillräcklighet. Utgående från åsikterna och utlåtandena ger kontaktmyndigheten sitt eget utlåtande om MKB-programmet.
I miljökonsekvensbedömningen bedöms konsekvenserna av det planerade projektet på det sätt
och med den noggrannhet som MKB-lagen och -förordningen kräver. I MKB-förfarandet bedöms
hur projektets funktioner direkt och indirekt påverkar:
• befolkningen samt människornas hälsa, levnadsförhållanden och trivsel
• jord, mark, vatten, luft, klimat, vegetation, organismer och naturens mångfald, i synnerhet
skyddade arter och naturtyper
• samhällsstruktur, materiell egendom, landskap, stadsbild och kulturarv
• utnyttjande av naturresurser samt
• växelverkan mellan ovannämnda faktorer.
Det undersökta området för varje konsekvens omfattar projektområdet och dess omgivning. Områdets storlek beror på respektive miljökonsekvens som undersöks. De mest lokala konsekvenserna gäller jord och berggrund, där influensområdet gränsar till planeringsområdet. Konsekvenser
som når längst bort kan röra transporttrafiken och landskapet (flera kilometer).
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Miljökonsekvensbedömningen görs utgående från MKB-programmet och det erhållna utlåtandet om
det. Resultaten av bedömningsarbetet sammanställs till en MKB-beskrivning. Bedömningen är koncentrerad på projektets mest väsentliga konsekvenser. Konsekvensernas betydelse bedöms i fråga
om konsekvensens varaktighet, det påverkade områdets storlek och hur stor förändring konsekvensen ger upphov till i omgivningen. I konsekvensbeskrivningen presenteras osäkerheter i anslutning till den använda utgångsinformationen och själva bedömningen för de olika konsekvenserna, och det övervägs hur de påverkar bedömningens resultat. Dessutom presenteras metoder
som under förfarandet har upptäckts för att minska eller förhindra skadliga konsekvenser av verksamheten.
Enligt den uppgjorda tidsplanen kommer den färdiga konsekvensbeskrivningen att lämnas in till
kontaktmyndigheten sommaren 2018. Kontaktmyndigheten framlägger konsekvensbeskrivningen
offentligt på samma sätt som MKB-programmet. Kontaktmyndigheten utarbetar en motiverad
slutsats om projektets mest betydande miljökonsekvenser som ska beaktas i senare tillståndsprocesser. Enligt den uppgjorda tidsplanen blir den motiverade slutsatsen om de bedömda konsekvenserna färdig hösten 2018.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

1.

10

JOHDANTO
NCC Indystry Oy:llä on Pornaisten kunnan Lahan kylässä toimiva kalliolouhos, jossa harjoitetaan
kiviaineksen louhintaa, murskausta ja varastointia. Alueelta on otettu kalliota vuodesta 2005 lähtien. Asfalttiasema ja asfaltin murskaus ja välivarastointi on ollut alueella ympäristöluvan mukaisesti mahdollista vuodesta 2008 lähtien. Vuonna 2011 alueella on ollut asfalttiasema ja alueella on
varastoitu asfalttirouhetta ja -paloja. Asfaltin murskausta alueella ei ole tehty.
NCC Industry Oy on hakenut uutta ympäristö- ja maa-ainesten ottolupaa laajentaakseen kiviainesten ottoaluetta nykyiseltä toiminta-alueelta pohjoiseen. Alueelle sijoitettu nykyinen ja ympäristölupahakemuksen mukainen suunniteltu toiminta ei ole edellyttänyt ympäristövaikutusten arviointia.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely koskee alueelle suunniteltua louhintaa ja maankaatopaikkaa, joka on suunniteltu aloitettavan kiviainesten ottotoiminnan loppuvaiheessa ja jatkuvan ottotoiminnan päätyttyä. Maa-aineksia sijoitetaan alueelle mahdollisesti osittain samanaikaisesti kiviainesten oton kanssa. Suunniteltuja toimintoja ovat:
louhinta hankealueen pohjoisosassa Hongankallion alueella
 ylijäämämaiden vastaanotto, käsittely ja loppusijoitus,
 betonijätteen vastaanotto ja käsittely,
 metsätähteiden vastaanotto ja käsittely,
 ylijäämälouheen vastaanotto, käsittely ja/tai loppusijoitus
 sulfidisaven vastaanotto ja loppusijoitus
Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain (YVA-laki, 252/2017) ja –asetuksen (YVA-asetus, 277/2017) mukaisessa laajuudessa,
koska hanke luetaan YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon kohtiin 11b ja 11d:
11 b:
muiden jätteiden kuin vaarallisen jätteen polttolaitokset tai fysikaalis-kemialliset käsittelylaitokset, joiden mitoitus on enemmän kuin 100 tonnia jätettä vuorokaudessa,
sekä biologiset käsittelylaitokset, jotka on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle
11 d:
muiden kuin a tai c alakohdassa tarkoitettujen jätteiden kaatopaikat, jotka on mitoitettu vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen toteuttamisen eri vaihtoehtoja ja niiden
vaikutuksia YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on luoda tietoa hankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Arviointi on edellytys sille, että hankkeelle voidaan
myöntää ympäristölupa.
Tämä arviointiohjelma on ympäristövaikutusten arvioinnin työohjelma, jossa kuvataan hankkeen
vaikutuksien arvioimiseksi tarvittavat selvitykset ja arviointimenettelyn järjestäminen. Varsinainen
arviointityö tehdään tämän arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen antaman lausunnon mukaisesti ja tulokset kootaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen.
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HANKKEESTA VASTAAVA JA ASIANTUNTIJAT
Hankkeesta vastaava on NCC Industry Oy, joka kuuluu pohjoismaiseen NCC-konserniin. NCC on
yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. NCC Industry keskittyy teollisuustuotantoon: kiviainekseen, asfalttiin, perustustöihin ja rakennusmateriaalien kierrättämiseen. NCC Industryn osuus konsernin liikevaihdosta on noin 20 prosenttia. Sen asema on erittäin vahva Pohjoismaiden markkinoilla.
Kiviaineksen, asfaltin tuotannon, paalutuksen ja päällystyksen asiakaspohja koostuu kunnallisista
ja julkishallinnollisista sekä yksityisen sektorin toimijoista. Päällystyksen ja kiviainesten yksityiset
markkinat muodostavat asiakaspohjan suurimman osuuden. NCC Industryllä on laajamittaista
maan vastaanottotoimintaa muun muassa Ohkolan ja Ruskon alueilla. NCC:llä on käytössään
KIELO-ohjelma (kiviaineksen elävä luonto), jonka tavoitteena on toteuttaa luonnon monimuotoisuutta ylläpitäviä ja edistäviä ratkaisuja kiviainestoiminnan aikana ja sen päätyttyä.
Arviointiohjelman on laatinut Ramboll Finland Oy hankkeesta vastaavan, NCC Industry Oy:n, toimeksiannosta. Ohjelman laatimiseen ovat osallistuneet seuraavat asiantuntijat:
Asiantuntija

Tehtävä ja vastuualue

FM Janne Kekkonen

YVA-Projektipäällikkö
Asiantuntija

YTM Timo Laitinen

Janne Kekkonen toimii Rambollissa projektipäällikkönä ja on työskennellyt erityisesti erilaisten teollisten hankkeiden ympäristölupahakemusten
sekä ympäristövaikutusten arviointien parissa 9 vuoden ajan. Lupahakemusten ja ympäristövaikutusten arviointien yhteydessä hän on arvioinut
monipuolisesti hankkeiden vaikutuksia maankäyttöön ja rakennettuun
ympäristöön, luonnonympäristöön sekä ihmisten terveyteen ja elinoloihin. Lupahakemusten ja ympäristövaikutusten arviointien lisäksi Kekkosella on laaja kokemus pilaantuneisiin maihin, sedimentteihin, vesistöihin
sekä ympäristöriskien kartoitukseen liittyvistä asiantuntijatehtävistä.
YVA-projektikoordinaattori
Asiantuntija (maankäyttö, kaavoitus, maisema ja kulttuuriympäristö,
paikkatiedot)

FM Jussi Mäkinen

Timo Laitinen toimii Rambollissa asiantuntijana ja projektipäällikkönä ja
on toiminut pääsääntöisesti erilaisten vaikutusten arviointiin ja maankäytön suunnitteluun liittyvien tehtävien parissa 4 vuoden ajan. Laitinen toimii YVA-hankkeissa projektikoordinaattorina ja asiantuntijana ja hänen
erityisosaamista ovat maankäytön ja kaavoituksen sekä maiseman ja
kulttuuriympäristöjen vaikutusten arvioinnit.
Asiantuntija (luonnonympäristö)

Ins. AMK Arttu Ruhanen

Jussi Mäkinen toimii Rambollissa projektipäällikkönä ja hän laatii mm.
kaavoitukseen ja YVA-hankkeisiin liittyviä luonto- ja ympäristöselvityksiä
ja arvioi niistä luontoon kohdistuvia vaikutuksia. Mäkisen erityisosaamisalueena ovat Natura 2000 – verkostoon liittyvät arvioinnit, linnustoselvitykset ja linnustoon kohdistuvien vaikutusten arviointi sekä luontoarvojen ja maankäytön suunnittelun yhteensovittaminen erilaisten kaavoitusja rakennushankkeiden yhteydessä, joista hänellä on 14 vuoden työkokemus. Mäkisellä on lisäksi laaja kokemus erilaisista lajistoselvityksistä
ja luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelusta.
Asiantuntija (melu, ilmanlaatu)
Arttu Ruhanen toimii suunnittelijana ja projektipäällikkönä pääasiassa
meluun ja ilmanlaatuun liittyvissä projekteissa, joista hänellä on kokemusta jo 10 vuoden ajalta. Melun erikoisosaamisalueina ovat teollisuuslaitosten, kiviainestuotannon ja tuulivoimapuistojen meluselvitykset sekä
erilaiset melumittaukset. Ilmanlaadun osalta erikoisosaaminen keskittyy
ulkoilman hiukkasten mittauksiin.

NCC Industry Oy:stä työtä on ohjannut ympäristöpäällikkö Hanna Haukilahti.
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Kiviainesten kysyntä pääkaupunkiseudun rakentamisessa on jatkuvaa ja voimakasta. Kalliokiviaineksen otto vähentää tarvetta esimerkiksi harjujen soravarojen hyödyntämiseen. Kiviaineksen ottoalueet kannattaa keskittää suuriin yksiköihin ja alueille jossa jo ennestään on vastaavanlaista
toimintaa. Pääkaupunkiseudulla on tarvetta uusille ylijäämämaiden vastaanottopaikoille eli ns.
maankaatopaikoille. Kiviainestenottoalueet voivat soveltua maankaatopaikkatoimintaan hyvin,
koska niissä on harjoitettu monelta osin ympäristövaikutuksiltaan maankaatopaikkaa vastaavaa
toimintaa jo aiemmin ottoaikana ja toisaalta monet kiviainestenottoalueista sijaitsevat pohjavesialueiden ulkopuolella. Pornaisten kiviainestenottoalue on edellä mainittujen kriteerien lisäksi hyvien kulkuyhteyksien päässä, mistä syystä alue on tunnistettu otolliseksi sekä kiviainesten ottotoiminnan jatkamiselle että maankaatopaikkatoiminnan harjoittamiseen ottamistoiminnan jälkeen.
Pornaisten kiviainestenottoalue on varsin laaja ja alueen maisemoinnissa tarvitaan suuria määriä
maa-aineksia. Toiminnan nykyisen ympäristöluvan nojalla on mahdollista ottaa vastaan massoja
enintään 49 500 tonnia vuodessa, mikä tarkoittaa laajan alueen ollessa kyseessä, että tarvittavien
maisemointimassojen tuominen alueelle kestäisi luvan mukaisella määrällä useita vuosia. Tavoitteena on louhinnan päättymisen jälkeen perustaa maankaatopaikka, jolle saadaan sijoitettua pääkaupunkiseudun rakennushankkeissa syntyviä ylijäämämaita turvallisesti. Samalla mahdollistetaan
alueen tarkoituksenmukainen maisemointi kohtuullisen aikavälin sisällä, kun vuosittain vastaanotettavien massojen määrä kasvaa nykyisen luvan mukaisesta ja ylittää YVA-lain rajan. Maankaatopaikkatoiminnalla aluetta on mahdollista ennallistaa paremmin alkuperäiseen topografiaan sopivaksi. NCC:llä on käytössään KIELO-ohjelma, jossa kalliokiviainesalueista voidaan luoda erikoisympäristöjä, kuten kivikkoja, kosteikkoja, paahdealueita ja lahokkoja, joita ei enää luonnostaan
juurikaan muodostu. Alueita kehitetään yhteistyössä paikallisten luontojärjestöjen kanssa.
YVA-rajan ylittyessä hankkeesta on toteutettava ympäristövaikutusten arviointimenettely, minkä
takia tämä arviointimenettely on käynnistetty NCC Industryn toimesta. Louhinnan ja maankaatopaikan perustamisen lisäksi alueella on tavoitteena harjoittaa betonin ja ylijäämälouheen murskausta sekä metsätähteiden haketusta, joiden vaikutukset arvioidaan samalla kertaa tässä arviointimenettelyssä. Murskaus- ja haketustoiminnot on suunniteltu tapahtuvan maankaatopaikan
alueella maankaatopaikan toiminta-aikana.
3.2

Suunnittelutilanne ja tavoiteaikataulu
Ympäristövaikutusten arviointiin sisältyvä niin sanottu nollavaihtoehto, eli vaihtoehto jossa hanketta ei toteuteta, on nykyisen ottotoiminnan jatkaminen ja alueen maisemointi nykyisten lupien
ja suunnitelmien mukaisesti. Ympäristövaikutusten arviointityön aikana suunnitellaan arvioitavien
hankevaihtoehtojen mukaisten toimintojen alustava sijoittuminen suunnittelualueelle tarvittavilta
osin. Toimintojen alustava sijoittuminen esitetään arviointiselostuksessa.
Hankealueen pohjoisosaan Hongankallion alueelle on haettu maa-aines- ja ympäristölupia kiviainesten louhintaan ja murskaukselle vuonna 2011. Lupahakemusten käsittely on vielä kesken. Ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen maanvastaanotto- ja jätteenkäsittelytoiminnoille tullaan hakemaan tarvittavat ympäristö- ja muut luvat ja toiminnot aloitetaan lupien mukaisesti. Tavoitteena
on, että ympäristölupahakemus ylijäämämaiden vastaanottoon ja betonin, metsätähteiden sekä
ylijäämälouheen käsittelyyn on vireillä vuoden 2019 alussa ja ylijäämämaiden vastaanotto sekä
jätteiden käsittely voidaan käynnistää vuoden 2020 alkupuolen aikana.
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Hanke sijoittuu Pornaisten kunnan länsiosaan Sipoon ja Pornaisten kuntien välisen rajan läheisyyteen. Pornaisten kirkonkylä sijoittuu hankkeesta runsaan neljän kilometrin etäisyydelle itään.
Hanke sijoittuu pääosin nykyiselle kiviainesten ottoalueelle. Alueella on louhittu kiviaineksia vuodesta 2005 alkaen. Alueella myös harjoitetaan muun muassa kiviaineksen murskausta ja varastointia. Hankealueen pohjoisosaan Hongankallion alueelle on haettu lupaa kiviainesten ottoon. Kokonaisuudessaan noin 80 hehtaarin hankealue sijoittuu 10 kiinteistön alueelle. Kiinteistöt kuuluvat
seitsemälle eri maanomistajalle tai yhteismaanomistajalle. Hankkeen lähiympäristö on maa- ja
metsätalouspainotteista aluetta. Alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa.

Kuva 4-1. Hankkeen sijainti.
Figur 4-1. Projektets läge.
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Kuva 4-2. Hankealueen nykyinen tilanne ja tuleva Hongankallion ottoalue. Ilmakuva vuodelta 2014.
Figur 4-2. Projektområdets nuvarande situation och det kommande täktområdet i Hongankallio. Flygfoto
från 2014.

4.2

Arvioitavat vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan ja vertaillaan seuraavia vaihtoehtoja:
Vaihtoehto VE1: Maankaatopaikkatoimintaa ja betonin, louheen sekä puhtaan puujätteen ja metsätähteiden käsittelyä harjoitetaan nykyisellä, alueen eteläosaan sijoittuvalla ottoalueella sekä sen
lähiympäristössä. Käsittely pitää sisällään edellä mainittujen jätteiden vastaanoton, välivarastoinnin, murskauksen siirrettävällä murskaimella/hakettimella sekä murskeen ja hakkeen toimitukset
hyödyntämiskohteisiin. Vastaanotettuja ylijäämämaita voidaan varastoida maalajeittain eroteltuna, jolloin alue toimii niin sanottuna massapankkikohteena, eli alueelta on myös mahdollista
toimittaa maa-aineksia erilaisiin maarakennustarkoituksiin. Alueelle otetaan vastaan myös lievästi
pilaantuneita maita sekä sulfidisavea. Hongankallion alueella louhitaan samanaikaisesti maankaatopaikkatoiminnan kanssa.
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Kuva 4-3. Vaihtoehdon VE1 mukainen hankealue.
Figur 4-3. Projektområde enligt alternativ ALT 1.

Vaihtoehto VE2: Samat toiminnot kuin vaihtoehdossa VE1, mutta toimintaa harjoitetaan myös
VE1:n pohjoispuoleisella alueella. Hongankallion alue louhitaan nykyisen lupahakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti, jonka jälkeen alue otetaan maankaatopaikkakäyttöön. Jätteenkäsittelytoiminnot tässäkin vaihtoehdossa painottuvat alueen eteläosaan VE1-alueelle ja pohjoisosaan
käyttöönotettavaa aluetta käytetään pääasiassa maankaatopaikkatoimintaan. Pohjoisosan alueen
käyttöönotto aloitetaan louhinnan edettyä riittävän pitkälle ja maankaatopaikkatoimintaa alueella
jatketaan louhinnan päätyttyä.
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Kuva 4-4. Vaihtoehdon VE2 mukainen hankealue.
Figur 4-4. Projektområde enligt alternativ ALT 2.

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta. Kiviainekset otetaan loppuun lupien mukaisesti. Alueen
maisemointi tapahtuu lupien mukaisesti.
4.3

Toimintojen kuvaus

4.3.1

Louhinta ja murskaus

Suunnitellun ottamisalueen pinta-ala on noin 11 hehtaaria ja suunnitelman mukainen kiviainesten
ottomäärä haetun 10 vuoden lupa-aikana 1 500 000 kuutiometriä. Hongankallion ottoalueella on
tarkoitus tuottaa kalliomursketta, jota käytetään tie- ja talorakentamisen sekä kunnossapidon tarpeisiin. Murskaus- ja louhintatoiminta eivät alueella ole jatkuvakestoisia tai säännöllisiä, vaan alueella tullaan vuosittain tuottamaan mursketta määrä, jonka arvioidaan vastaavan markkinoiden
tarvetta.
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Hyödynnettävissä olevia kiviainesvaroja haettavalla ottoalueella on noin 1 500 000 ktrm 3, ne louhittaisiin ja murskattaisiin 10 vuoden lupa-aikana siten, että keskimäärin vuodessa louhittaisiin ja
murskattaisiin 400 000 tonnia kiveä, enintään kuitenkin 480 000 tonnia vuodessa. Oton pohjan
taso, etelässä +60 ja pohjoisosassa +61, on määritelty siten, että alueelle ei synny pintavesiä
keräävää allasta.
Kiviaineksen otto alueella aloitetaan jäljellä olevan puuston poistamisella ja pintamaiden kuorimisella kallion päältä. Hakkuujätteet sekä puiden kannot poistetaan ennen pintamaiden kuorimista
ja ohjataan hyötykäyttöön, esimerkiksi murskataan ja haketetaan. Pintamaat läjitetään kaivannaisjätehuoltosuunnitelman mukaisesti alueen reunaosiin. Ottotoiminnan päätteeksi pintamaat
hyödynnetään alueen maisemoinnissa ja muotoilussa.
Kallion pinnan puhdistuksen jälkeen aloitetaan louheen irrottaminen kalliosta. Alueelle tuodaan
poravaunu, joka poraa kallioon reikiä kentän panostusta varten. Reiät porataan suunnaten siten,
että ne tukevat louhintasuunnitelman mukaista rintauksen avaamista alueelle. Kallion porauksessa
saatuja vastetietoja käytetään hyväksi, kun suunnitellaan kentän panostusta. Kerralla räjäytettävä
louheen määrä vastaa murskausaseman noin yhden viikon raaka-aineen tarvetta.
Kallion louhinta alueella aloitetaan suunnitelma-alueen eteläosasta pohjoiseen edeten asemapiirroksen mukaisesti. Jokaisesta räjäytettävästä kentästä tehdään yksityiskohtainen räjäytyssuunnitelma, joka sisältää poraus-, panostus-, sytytys- ja suojauskaaviot. Räjäytyssuunnitelma säilytetään työmaalla louhintatyön ajan. Räjäytystyöt suoritetaan mahdollisten ympäristöluvan lupaehtojen mukaisella tavalla ja niistä tehdään viranomaisille vaaditut ilmoitukset.
Räjäytyksestä ilmoitetaan kovaäänisellä äänimerkillä. Ulkopuolisten pääsy räjäytystyömaalle estetään räjäytyksen aikaisella vartioinnilla. Ottoalue merkitään maastoon sekä tarvittaessa aidataan
louhosalueen ympäriltä siten, ettei sivullisia pääse alueelle.
4.3.2

Ylijäämämaiden vastaanotto ja käsittely

Ylijäämämaita otetaan vastaan ja loppusijoitetaan alueelle, eli harjoitetaan maankaatopaikkatoimintaa. Vastaanotettavia ylijäämämaita ovat louhe, erilaiset kitkamaat (hiekka, sora, moreeni),
savi, siltti, lieju ja turve. Ylijäämämaista voidaan myös kierrättää tai jalostaa myyntikelpoisia tuotteita, eli harjoittaa massapankkitoimintaa. Ylijäämämaita vastaanotetaan, käsitellään ja hyödynnetään keskimäärin 500 000 tonnia (noin 300 000 kuutiometriä) vuodessa ja maksimissaan
1 000 000 tonnia (700 000 kuutiometriä) vuodessa. Vastaanotettavien ylijäämämaiden haitta-ainepitoisuudet alittavat Valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antaman asetuksen 214/2007 alemmat ohjearvot. Ympäristöministeriön muistiossa 3.7.2015
(Kaivetut maa-ainekset – jäteluonne ja käsittely) on otettu kantaa maankaatopaikalle sijoitettavan
maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksiin. Yleisperiaatteen mukaan, mikäli maankaatopaikan ympäristöluvassa ei ole tarkemmin määritelty loppusijoitettavan maa-aineksen sallittuja haitta-ainepitoisuuksia, tulee maankaatopaikalle sijoitettavien maa-ainesjätteiden sisältämien haitta-aineiden
pitoisuuksien alittaa asetuksen 214/2007 alemmat ohjearvot.
Pääkaupunkiseudulla valtaosa sijoitettavasta aineksesta on savea, mikä vaatii riittävät tukipenkereet täytön stabiliteetin varmistamiseksi. Ylijäämämaiden sijoitus tehdään aluksi louhittujen kalliokaivantojen pohjalle kerroksittain. Louheesta rakennetaan tukipenkereitä, joiden sisäpuolelle sijoitetaan lujuudeltaan heikoin maa-aines (löyhä savi, siltti, turve ja lieju). Kun tukipenkereiden
rajaama alue 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 kolmesta viiteen metriä paksuja. Kun louhokset on täytetty, jatketaan maantäyttöä
siten, että täyttö kohoaa ympäröivän maanpinnan yläpuolelle.
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Maankaatopaikkatoimintaa ja massojen käsittelyä harjoitetaan alueen eteläosassa samanaikaisesti
hankealueen pohjoisosan kiviaineksen ottotoiminnan kanssa, jolloin eteläosassa louhittuja alueita
täytetään vaiheittain maa-aineksilla. Ylijäämämaiden vastaanotto alueilla jatkuu pohjoisosan louhinnan päätyttyä, kunnes alueet on maisemoitu suunnitelmien mukaisesti. Vastaanotettavien ylijäämämaiden lähtöpaikka tunnetaan aina ja kuormien tuomisesta alueille on sovittava etukäteen.
Vastaanotettavien ylijäämämaiden määristä pidetään kirjaa.
Ylijäämämaiden vuorokausittainen vastaanotto tapahtuu klo 06 – 22 välisenä aikana. Toiminta on
ympärivuotista. Maankaatopaikkatoimintaa harjoitetaan niin kauan, kunnes suunnitellut alueet tulevat täytetyksi kokonaisuudessaan. Toiminta-aika riippuu ylijäämämaiden muodostumisesta rakennushankkeissa. Maankaatopaikka on alustavien massamäärien perusteella arvioituna toiminnassa lyhimmillään noin kymmenen vuotta, mutta toiminta voi toteutuvista massamääristä riippuen jatkua kymmeniä vuosia.
Ylijäämämaiden kuljetukseen sekä myytävien kiviainesten kuljetukseen käytettävä kuljetuskalusto
on tarkoitus saada maksimaaliseen käyttöön. Tällöin ylijäämämaita tuovat kuorma-autot vievät
jalostettua kiviainesta tai muita alueella valmistettuja tuotteita kuten murskeita maanrakennustai hyötykäyttökohteisiin.

Kuva 4-5. Esimerkkikuva maankaatopaikasta. Kuva on NCC Industryn Ohkolan kiviainesten ottoalueelta.
Figur 4-5. Exempelbild av en jordavstjälpningsplats. Bilden är från NCC Industrys stentäktsområde i Ohkola.
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Kuva 4-6. Suunnitelmapiirustus vaihtoehdon VE1 lopputilanteesta. Alustava täyttötilavuus on noin 3,7 miljoonaa kuutiometriä (3 700 000 m3).
Figur 4-6. Planeringsritning av slutsituationen i alternativ ALT 1. Den preliminära upplagsvolymen är cirka
3,7 miljoner kubikmeter (3 700 000 m3).
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Kuva 4-7. Suunnitelmapiirustus vaihtoehdon VE2 lopputilanteesta. Alustava täyttötilavuus on yhteensä
noin 6,9 miljoonaa kuutiometriä (6 900 000 m3) sisältäen VE1 massamäärän.
Figur 4-7. Planeringsritning av slutsituationen i alternativ ALT 2. Den preliminära upplagsvolymen är cirka
6,9 miljoner kubikmeter (6 900 000 m3) inklusive massamängden i ALT 1.
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Betonijätteen ja louheen vastaanotto ja käsittely

Betonijäte ja louhe vastaanotetaan kyseisten varastointiin ja käsittelyyn varatulle alueelle varastokasoihin jätelajeittain. Kun varastossa olevien jätteiden määrä on riittävän suuri käsittelyä ajatellen, ne käsitellään murskaamalla. Sekä betonijätteen että louheen murskauksessa käytetään
siirrettävää murskainta, joka tuodaan alueelle tarvittaessa. Murskaimen jälkeen voidaan käyttää
myös siirrettävää seulaa, jos murskattuja materiaaleja joudutaan lajittelemaan eri jaekokoihin.
Murskassa käytetään myös magneettierotinta, jolla saadaan betonijätteen seassa oleva metalli talteen. Metalli kerätään siirtolavalle ja toimitetaan kierrätykseen.
Murskauksessa betonijäte ja louhe murskataan paremmin hyödynnettävään raekokoon. Murskaus
tapahtuu pääosin vasaramurskaimella, jonka voimanlähteenä toimii dieselmoottori. Murskauksen
jälkeen materiaalit toimitetaan maarakennuskohteisiin hyödynnettäväksi. Murskauksen pölyämistä
seurataan aistinvaraisesti ja tarvittaessa murskattavaa materiaalia kastellaan pölyämisen vähentämiseksi.
Betonimursketta voidaan käyttää hyödyksi alueen tukirakenteissa, kuten kentissä, teissä tai tukipenkereissä. Betonimurskeesta tehdään ennen hyötykäyttöön toimittamista tarvittavat ympäristökelpoisuustestit. Hyötykäyttökriteereinä käytetään valtioneuvoston asetusta eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017, ns. MARA-asetus).
Betonijätettä otetaan vastaan ja murskataan maksimissaan 200 000 tonnia vuodessa. Murskaamatonta betonijätettä varastoidaan kerrallaan enintään 100 000 tonnia ja murskattua betonijätettä
kerrallaan enintään 100 000 tonnia. Louhetta murskataan enintään 200 000 tonnia vuodessa. Betonin ja louheen murskausta tehdään arkisin klo 07 - 22.
4.3.4

Puujätteen ja metsätähteiden vastaanotto ja käsittely

Puhdas jätepuu sekä metsätähteet tuodaan alueelle kuorma-autoilla ja varastoidaan kasoilla. Kun
varastossa olevan puun määrä on riittävän suuri käsittelyä ajatellen, murskataan tai haketetaan
puu. Käytettävät haketus- ja murskauslaitteistot ovat tyypiltään siirrettäviä ja polttoöljykäyttöisiä.
Tarvittaessa puuta kastellaan haketuksen yhteydessä pölyämisen minimoimiseksi. Hake ja murskattu puu siirretään pyöräkuormaajalla varastokasoihin. Kasattaessa hake lajittuu siten, että suurimmat kappaleet jäävät kasan pintaan, mikä ehkäisee kasojen pölyämistä. Tarvittaessa hakekasoja kastellaan kevyesti tulipaloriskin hallitsemiksi. Varastokasoista hake ja murskattu puu kuormataan kuorma-autoihin, jotka kuljettavat materiaalit voimalaitoksille. Puun ja metsätähteiden
haketuksessa muodostuvaa materiaalia voidaan käyttää myös maankaatopaikan pinnan kasvukerrosmateriaalissa.
Puuta ja metsätähteitä otetaan ja vastaan ja murskataan enintään 50 000 tonnia vuodessa. Puun
haketusta/murskausta tehdään arkisin klo 07 – 22. Haketus/murskauslaitteisto voi olla samanaikaisesti toiminnassa betonin ja louheen murskaukseen käytettävän laitteiston kanssa.
4.3.5

Sulfidisaven vastaanotto ja käsittely

Maankaatopaikalle otetaan vastaan sulfidisavea enintään 50 000 tonnia vuodessa. Ennen savien
sijoittamista kalliopohja tiivistetään ja pengerretään ”soluksi” moreenilla, paksulla savella tai
muulla heikosti vettä läpäisevällä maa-aineksella. Vastaanotetut sulfidisaven erät peitetään mahdollisimman pian heikosti vettä läpäisevillä mailla haitta-aineiden kulkeutumisen ja haponmuodostumisen ehkäisemiseksi.
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Aputoiminnot

Poltto- ja voiteluaineiden varastointi
Betonin ja louheen murskaukseen käytettävässä murskausasemassa sekä puun haketukseen ja
murskaukseen käytettävissä laitteissa on kiinteät 1 000 – 5 000 litran polttoainesäiliöt, jotka
täyttävät työkoneille asetetut vaatimukset. Laitteiden käyttämää polttoöljyä varastoidaan
maankaatopaikan alueella siirrettävässä kaksivaippasäiliössä, jonka tilavuus on noin 10
kuutiometriä. Säiliö varustetaan ylitäytönestimellä sekä lukittavalla tankkauslaitteistolla, josta
alueella toimivat työkoneet voidaan tankata.
Voiteluaineita säilytetään enintään 1 kuutiometrin valuma-altaallisessa kontissa, jonka valumaaltaan tilavuus on vähintään 1,1 kertaa säilytettävien voiteluaineiden määrä. Työkoneiden huollot
tehdään alueen ulkopuolella huoltoliikkeissä lukuun ottamatta pieniä huoltoja ja korjauksia, jotka
voidaan tehdä alueella.
Tarkemmat suunnitelmat poltto- ja voiteluaineiden varastoinnista
huoltoalueesta esitetään ympäristölupahakemuksessa myöhemmin.

ja

rakenteista

sekä

Sosiaalitilat
Alueella olevan tuotantohenkilökunnan käyttöön tulee siirrettäviä työmaakontteja. Saniteettivedet
(alle 1 m3/d) kerätään umpisäiliöön, joka tyhjennetään imuautolla ja liete toimitetaan
jätevedenpuhdistamolle asianmukaisesti käsiteltäväksi. Sosiaalitiloissa tarvittava vesi tuodaan alueelle säiliössä. Normaali vedenkulutus alueella on alle 1 m3/d.
Jätehuolto
Jätteiden käsittelyssä noudatetaan jätelakia ja -asetusta sekä kunnallisia jätehuoltomääräyksiä.
Jätteet
kerätään
ja
varastoidaan
asianmukaisesti
ja
toimitetaan
soveltuviin
jätteenkäsittelykeskuksiin. Alueilla toimivat aliurakoitsijat sekä muut toimijat velvoitetaan
noudattamaan jätehuoltosuunnitelmaa.
NCC pitää vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavista jätteistä kirjanpitoa, josta ilmenee jätteen laatu,
varastointi, loppuvastaanotto sekä tapahtumapäivämäärät. Kirjanpito arkistoidaan NCC:n
toimintajärjestelmän ohjeiden mukaisesti vähintään kuudeksi vuodeksi.
Jäteöljyt ja öljyiset jätteet kerätään keräysastiaan tai vaihtoehtoisesti tynnyreihin. Jäteöljyt ja
muut vaaralliset jätteet välivarastoidaan lukittavassa valuma-altaallisessa kontissa, kunnes ne
luovutetaan asianmukaisten lupien omaavalle vaarallisen jätteen käsittelyyn erikoistuneelle
keräysyritykselle.
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Vesihuolto ja vesien johtaminen
Alueella muodostuvat pintavedet johdetaan selkeytysaltaaseen tai selkeytysaltaisiin ja edelleen
alueelta pois johtaviin ojiin. Selkeytysaltailla estetään hienojakoisen kiviaineksen sekä muun haitallisen materiaalin pääsy purkuvesien mukana ympäristöön. Murskattavien materiaalien mahdollisessa kastelussa tarvittava vesi otetaan alueen tasausaltaasta. Kasteluvesi sitoutuu murskeeseen.
4.3.7

Liikenne

Hankealueen liikenne koostuu maa-ainesten ja muiden alueelle suunnitelluiden toimintojen kuljetuksista, työkoneiden siirrosta ja työmatkaliikenteestä. Liikennöinti hankealueelle tapahtuu vaihtoehdossa VE1 nykyisen Ukonojantien kautta ja vaihtoehdon VE2 loppuvaiheessa parannettavan
tien kautta (Kuva 4-8). Vaihtoehdon 1 aikana on myös mahdollista liikennöidä parannettavan tien
kautta. Kuljetukset hankealueelle suuntautuvat Järvenpään suunnalta Linsvedintien kautta. Maankaatopaikalle suuntautuvia kuljetuksia tulee olemaan keskimäärin noin 130 ja maksimissaan noin
250 täysperävaunuyhdistelmää päivässä.

Kuva 4-8. Liikenneyhteydet hankealueelle.
Figur 4-8. Trafikförbindelser till projektområdet.

4.3.8

Toiminnan päättyminen

Maankaatopaikkatoiminnan päättyessä jätteenkäsittelytoiminnot alueella lopetetaan ja maankaatopaikan pinta muotoillaan lopulliseen muotoonsa. Pintakerrokseen levitetään maa-ainesta, joka
mahdollistaa kasvillisuuden luontaisen leviämisen alueelle. Tämän jälkeen alueen annetaan metsittyä luontaisesti. NCC:llä on käytössään KIELO-ohjelma, jota voidaan käyttää tässä hankkeessa.
Ohjelman tavoitteena on toteuttaa luonnon monimuotoisuutta ylläpitäviä ja edistäviä ratkaisuja
kiviainestoiminnan aikana ja sen päätyttyä.
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Melu ja tärinä
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Toiminnoista suurimmat melulähteet ovat louhinta, betonin ja kiven murskaukset, puun murskain
sekä haketin. Murskaimien ja hakettimen äänitehotasot LWA ovat noin 115 - 120 dB. Alueella toimii
lisäksi useampia pyöräkuormaajia ja kaivinkoneita, joiden äänitehotasot ovat noin 105 - 110 dB.
Äänitehotaso on laitteen melutaso ilmoitettuna yhden neliömetrin pallopinnalle. Maastossa tietyltä
etäisyydeltä mitattua melutasoa ei pidä sekoittaa äänitehotasoon. Maankaatopaikan toiminnoissa
ei muodostu tärinää lukuun ottamatta raskaan kuljetuskaluston aiheuttamaa tärinää.
4.4.2

Pölyäminen ja pakokaasupäästöt

Hankkeessa pölyämistä aiheuttavat louhinta, louheen ja betonin murskaus, puun murskaus/haketus, työkoneiden toiminta sekä liikenne. Betonin ja maa-ainesten käsittelyssä pölyämistä syntyy
paitsi murskauslaitoksessa, myös aineksen käsittelyssä ja välivarastoinnissa, kuormauksessa ja
liikennöinnissä hankealueella. Pääasiallisia pölyäviä kohteita ovat louhintaporaukset, murskaimien
kuljettimien päät, seulastot, kiviaineksen syöttö sekä kuljetusreitit. Pölyn muodostumiseen vaikuttavat monet tekijät kuten materiaalin kosteus, sää, ilman suhteellinen kosteus, alueen tuuliolot,
vuodenaika sekä hankealueella valmistettava tuote ja käytetty raaka-aine. Pölyämistä ehkäistään
kuljetusreittien sekä murskattavien ja käsiteltävien materiaalien kasteluilla, varastokasojen sijoittelulla sekä pitämällä ajonopeudet alueella alhaisina.
4.4.3

Päästöt vesiin

Toiminnasta ei aiheudu suoria jätevesipäästöjä vesistöön. Pintavesiin voi kuormitusta aiheutua hulevesien kautta. Alueella muodostuvat pintavedet johdetaan laskeutusaltaisiin ja edelleen ojia pitkin alueelta pois. Laskeutusaltailla estetään hienojakoisen aineksen sekä muun haitallisen materiaalin pääsy purkuvesien mukana ympäristöön. Laskeutusaltaista purkautuvista vesistä otetaan
näytteitä tarkkailuohjelman mukaisesti.
4.5

Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin
Maankaatopaikkatoiminta liittyy alueella nykyisin ja tulevaisuudessa toteutettaviin louhintoihin.
Maankaatopaikka sijoittuu aiemmin louhitulle alueelle ja louhoksen pohja muodostaa maankaatopaikan pohjan. Maankaatopaikkatoiminta aloitetaan mahdollisuuksien mukaan eteläosan valmiiksi
louhitulla alueella jo samanaikaisesti kuin pohjoisosan suunniteltuja alueita vielä louhitaan. Maankaatopaikan ja louhinnan toiminnot voivat siten olla käynnissä yhtä aikaa, joskin eri alueilla.
Hankkeen toiminnoilla ei ole suoranaisia liittymiä muihin vireillä oleviin hankkeisiin, mutta hankkeella mahdollistetaan yleisesti pääkaupunkiseudun rakentamistoiminnan edellytyksiä, toteutetaan
jätelain mukaista materiaalien kierrätystä ja edistetään luonnonvarojen säästävää käyttöä. Pääkaupunkiseudulla on tarvetta maankaatopaikoille.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvaa valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös tulee voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää maakunta-, yleis- ja asemakaavojen ohella. Tavoitteiden ensisijaisena tarkoituksena on
varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien
kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Tavoitteiden tarkoituksena on myös edistää kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä turvata valtakunnallisten alueidenkäyttöratkaisujen tarkoituksenmukaista toteuttamista. Maankaatopaikkaa koskevat erityisesti seuraavat tavoitteet:
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Tavoite
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.
Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle
sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja
metsäalueiden sekä saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä.
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille
herkkien toimintojen välille jätetään riittävän
suuri etäisyys tai riskit hallitaan muulla tavoin.
Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja
sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin.
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Suhde hankkeeseen
Hanke sijoittuu alueelle, jolla on jo pitkään
ollut melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa
ja jollaiseen toimintaan alueen on katsottu
soveltuvan.
Hanke sijoittuu kiviainestenottoalueelle, jolla
ei ole maa- tai metsätaloudellista merkitystä.
Hanke on osa kiertotaloutta.

Hanke sijoittuu alueelle, jolla on jo pitkään
ollut melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa
ja jollaiseen toimintaan alueen on katsottu
soveltuvan. Etäisyydet lähimpiin vaikutuksille herkkiin kohteisiin ovat riittävän pitkiä.
Hankealueella tapahtuva puun ja metsätähteiden käsittely on osa uusiutuvan energian
tuotannon logistista ketjua.

Etelä- ja Länsisuomen jätesuunnitelma
Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmassa vuoteen 2020 on tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet
ryhmitelty kuuden painopisteen alle. 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 maa-ainesten läjityspaikkojen tai maa-ainespankkien vähäisyyden johdosta. Hanke siis toteuttaa Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelman tavoitteita.
Pääkaupunkiseudun kaivumaa- ja kiviaineshuollon katsauksen kehittämiskohteet
Helsingissä ei sijaitse maankaatopaikkaa. Helsingin kaupungin katsaus pääkaupunkiseudun kaivumaa- ja kiviaineshuoltoon (2016) -julkaisun mukaan pääkaupunkiseudulla liikutellaan vuosittain
noin 15 miljoonaa tonnia maa-aineksia. Kiertotalouden toiminnan ehtona on se, että alueella on
riittävästi rakennuskohteita tai kierrätysalueita, joissa hyötykäytetään tai välivarastoidaan sekä
jalostetaan massoja. Katsauksessa tunnistettiin seuraavat lähiajan toimenpidetarpeet kaivumaiden
ja kiviaineshuollon turvaamiseksi:
• Kierrätysalueita tulee hankkia lisää ja toimintaa tehostettava entisestään, jolla varmistetaan
kaivumaiden korkeampi hyötykäyttö- ja jalostusaste.
• Kaivumassojen tilastointi, seurantaa ja raportointi tulee kehittää. Massojen laatu, määrä ja
kuljetusseuranta olisi säännösteltävä.
• Tulevia hyötykäyttökohteita tulee luoda lisää, jolla varmistetaan vaikeasti käsiteltävien kaivumaiden korkeampi hyötykäyttöaste. Kohteiden luvittaminen ja aikaansaaminen kestää pahimmillaan useita vuosia.
• Jätepohjaisten uusiomateriaalien hyödyntämistä, välivarastointia ja tuotteistamista tulee edesauttaa kierrätyksen tehostamiseksi (esim. heikkolaatuisten kaivumaiden tai ruoppaussedimenttien stabilointi lehtotuhkasideaineilla).
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Arvioitavana oleva hanke toisi uuden kierrätysalueen sekä jätepohjaisten uusiomateriaalien valmistus- ja välivarastoalueen, joten hanke edesauttaisi toteutuessaan edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista
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YMPÄRISTÖN NYKYTILA

5.1

Yhdyskuntarakenne ja maisema

5.1.1

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

28

Hanke sijoittuu Pornaisten kunnan länsiosaan Järvenpääntien pohjoispuolelle lähelle Sipoon ja Pornaisten välistä kuntarajaa. Pornaisten kirkonkylä sijoittuu hankkeesta runsaan neljän kilometrin
etäisyydelle itään, Sipoon keskusta runsaan 10 kilometrin etäisyydelle etelään ja Järvenpään keskusta noin 10 kilometrin etäisyydelle länteen. Hanke sijoittuu yhdyskuntarakenteellisesti taajamarakenteen ulkopuolelle harvan maaseutuasutuksen alueelle. Hankkeesta kaakon ja etelän puolella
on löyhärakenteista kyläasutusta Tapiola-Brusas-Paippinen akselilla.
Hankevaihtoehdon VE1 alue on nykyistä kiviaineisten ottoaluetta ja vaihtoehdon VE2 pohjoisosa
tulevaa kiviainesten ottoaluetta. Hankkeen lähiympäristö on maa- ja metsätalouspainotteista aluetta. Kummankin vaihtoehdon mukaisen hankealueen rajauksen lounaan puolelta kulkee Fingrid
Oyj:n Anttila - Nurmijärvi 400 kV voimajohto. Hankkeesta itään noin 1,1 kilometrin etäisyydelle
sijoittuu Murton kiviainesten ottoalue ja teollisuusyrityksiä.
Etäisyyttä lähimpään asuinrakennukseen ja tilakokonaisuuteen, Metsähoviin, kertyy kummankin
hankevaihtoehdon mukaisesta rajauksesta runsaat 250 metriä. Muu lähin vakituinen asutus sijoittuu kummastakin hankevaihtoehdosta vähintään 400 metrin etäisyydelle. Vaihtoehdosta VE2 yksi
lomarakennus sijoittuu runsaan 300 metrin etäisyydelle.
Metsähovin maatilamatkailutila tarjoaa majoitus-, sauna- ja kokouspalveluita. Majoitusta tarjotaan
sekä päärakennuksessa että aittarakennuksessa. Hankealueen luoteispuolella toimii Palvelukoti
Rauha Oy, johon kertyy matkaa vaihtoehdon VE1 mukaisesta rajauksesta vajaat 800 metriä ja
vaihtoehdon VE2 rajauksesta noin 600 metriä. Hankealueesta itään noin kilometrin etäisyydellä
sijaistee Pornaisten Portin yritysalue.
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Kuva 5-1. Hankkeen läheisyyteen sijoittuva asutus ja muuta maankäyttöä.
Figur 5-1. Bebyggelse och annan markanvändning i närheten av projektet.
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Kuva 5-2. YKR aineiston mukainen yhdyskuntarakenne vuonna 2016. Taajamalla (punaiset alueet) tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta, jossa on otettu huomioon asukasluvun lisäksi
rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys. Kylät on jaettu kahteen luokkaan eli 20‑39 asukkaan
pienkyliin (vihreä) ja yli 39 asukkaan kyliin (sininen). Harvaan maaseutuasutukseen kuuluvat ne alueet,
jotka eivät kuulu taajamiin, kyliin eivätkä pienkyliin, mutta joissa on vähintään yksi asuttu rakennus kilometrin säteellä.
Figur 5-2. Samhällsstruktur enligt YKR-materialet 2016. Med tätort (röda områden) avses tätt bebyggt
område med minst 200 invånare där man har beaktat inte bara invånarantalet utan också antalet byggnader, våningsyta och koncentrering. Byarna är indelade i två klasser: småbyar med 20–39 invånare (grönt)
och byar med mer än 39 invånare (blått). Till gles landsbygdsbebyggelse hör de områden som inte hör till
tätorter, byar eller småbyar men som har minst en bebodd byggnad inom en kilometers radie.
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Kaavoitustilanne

Maakuntakaava
Hankealueella tai sen tuntumassa on voimassa Uudenmaan maakuntakaava (vahvistettu
8.11.2016), Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava (vahvistettu kesäkuussa 2010), Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaava (vahvistettu 30.10.2014) ja Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava (hyväksytty 24.5.2017).

Kuva 5-3. Ote Uudenmaan maakuntakaavojen epävirallisesta yhdistelmästä – 2017 (Uudenmaan maakuntakaava, Itä-Uudenmaan maakuntakaava, Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava, Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava, Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava [hyväksytty
24.5.2017]). Hankevaihtoehto 1 on lisätty otteeseen sinisellä katkoviivalla ja hankevaihtoehto 2 punaisella viivalla.
Figur 5-3. Utdrag ur en inofficiell sammanställning av Nylands landskapsplaner - 2017 (Nylands landskapsplan, Östra Nylands landskapsplan, Nylands 1:a etapplandskapsplan, Nylands 2:a etapplandskapsplan, Nylands 3:e etapplandskapsplan, Nylands 4:e etapplandskapsplan [godkänd 24.5.2017]). Projektalternativ 1 har lagts till i utdraget med blå streckad linje och projektalternativ 2 med röd linje.
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Taulukko 1. Maakuntakaavoissa hankealueelle ja sen lähiympäristöön osoitetut merkinnät.
Tabell 1. Beteckningar på projektområdet och dess näromgivning i landskapsplanerna.

Merkintä
400 kV voimajohto

Kuvaus

Määräys

Merkinnällä osoitetaan 400 kV:n voima-

Suunnittelumääräys

johdot.

Voimajohtojen ja tasavirtakaapelien linjauksia suunniteltaessa on huolehdittava

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momen-

siitä, että linjaus ei yksistään tai tarkastel-

tin nojalla rakentamisrajoitus.

tuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta linjauksella tai
sen

läheisyydessä

sijaitsevalla

Natura

2000- verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella
sellaisia haitallisia vaikutuksia, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on
sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000-verkostoon.

Seututie

Merkinnällä osoitetaan seututiet ja niihin

Suunnittelumääräys

liittyvät kadut. Merkintään liittyy MRL 33

Maakuntakaavakartalle merkitty tieyhteys

§ 1. momentin nojalla rakentamisrajoi-

voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnit-

tus

telussa esittää riittävin perustein teknisesti
tai toiminnallisesti alemmanluokkaisena.

Tiensuunnittelussa on otettava huomioon
seudulliset ulkoilu-, virkistys- ja viheryhteystarpeet, luonnonsuojelu, kulttuuriympäristö, maisema, pohja- ja pintavesien
suojelu sekä lajiston liikkuminen.

Tien, väylän tai liittymän suunnittelussa on
huolehdittava siitä, että se ei yksistään tai
tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden
ja suunnitelmien kanssa aiheuta liikenneväylään rajoittuvalla tai sen läheisyydessä
sijaitsevalla Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla alueella sellaisia melu- tai muita
häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät
alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus
sisällyttää Natura 2000 -verkostoon.
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Kuvaus

Määräys

Merkinnällä osoitetaan taajamatoiminto-

Suunnittelumääräys

jen alueiden, luonnonsuojelualueiden ja

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on

virkistysalueiden ulkopuoliset maakun-

turvattava ulkoilureittien toteuttamisedel-

nallisesti ja seudullisesti merkittävät ul-

lytykset maakunnallisesti ja seudullisesti

koilureitit. Merkintä on ohjeellinen ja lin-

toimivana reitistönä.

jaus osoittaa ensisijaisesti yhteystarpeen.

Yksityiskohtaisessa reittisuunnittelussa on
pyrittävä hyödyntämään olemassa olevan

Merkintään ei liity MRL 33 §:n 1. mo-

tiestön ja poluston käyttömahdollisuuksia.

mentin mukaista rakentamisrajoitusta.

Taajamissa ja virkistysalueilla ulkoilureitit
on johdettava alueiden sisäisille ulkoilun ja
kevyen liikenteen väylille.

Luonnonsuojelualue

Merkinnällä osoitetaan luonnonsuojelu-

Suunnittelumääräys

lain nojalla suojeltuja tai suojeltaviksi

Suojelualueiksi osoitetuille alueille ei saa

tarkoitettuja alueita. Niitä ovat kansallis-

suunnitella toimenpiteitä, jotka vaaranta-

puistot, luonnonpuistot ja muut luonnon-

vat tai heikentävät niitä luonto- ja ympä-

suojelualueet. Suojelualueiksi on osoi-

ristöarvoja, joiden perusteella alueesta on

tettu myös suojeluohjelmien alueita sekä

muodostettu luonnonsuojelualue tai tavoit-

Natura 2000 - ohjelman alueita siltä osin

teena on perustaa siitä sellainen. Alueen

kuin päätösten yhteydessä on toteutta-

yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on

miskeinoksi esitetty luonnonsuojelulaki.

osoitettava maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus.

Viranomainen voi myös tehdä hallinnassaan olevaa aluetta koskevan muun kuin
luonnonsuojelulakiin perustuvan suojelun turvaavan päätöksen.

Merkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin nojalla rakentamisrajoitus.
Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan valtioneuvoston päätöksien mukaiset sekä
valtioneuvoston tekemän ohjelman täy-

Natura
2000
–
verkostoon kuuluva tai
ehdotettu alue

dennysehdotuksen

mukaiset

Natura

2000 -ohjelman alueet. Maa- ja vesialueet osoitetaan rasterimerkinnällä ja jokikohteet viivamerkinnällä.

Luonnonsuojelulain perusteella alueelle
tai sen läheisyyteen ei saa suunnitella
toimenpiteitä, jotka merkittävästi heikentävät niitä lintudirektiivin tai luontodirektiivin mukaisia luonnonarvoja, joiden perusteella alue on otettu ohjelmaan.
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Työpaikka-alue
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Kuvaus

Määräys

Merkinnällä osoitetaan merkittävät taa-

Suunnittelumääräys

jamatoimintojen alueiden ulkopuoliset

Alue varataan ensisijaisesti työpaikkara-

työpaikka-alueet.

kentamiseen.

Yksityiskohtaisemmassa

suunnittelussa alueelle ei tule osoittaa
merkittävää määrää uutta asumista. Uusi
rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava ympäristöönsä tavalla, joka
turvaa ympäristö- ja luonto-arvot sekä ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset
ja maisemalliset ominaispiirteet. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota hulevesien hallintaan ja
varauduttava sään ääri-ilmiöihin.

Merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksikköjen koon alarajat ovat seuraavat:

•

Sellaisen vähittäiskaupan, joka kaupan laatu huomioon ottaen voi sijoittua perustelluista syistä myös keskusta-alueiden

ulkopuolelle,

kuten

auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha –
ja maatalouskauppa, koon alaraja on
Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja
Kauniaisissa 30 000 k-m², Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Kirkkonummella, Lohjalla, Mäntsälässä,
Nurmijärvellä, Porvoossa, Raaseporissa, Sipoossa, Tuusulassa ja Vihdissä 10 000 k-m² ja Askolassa, Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Loviisassa, Pornaisissa ja Siuntiossa 5000
k-m² ja Lapinjärvellä, Myrskylässä ja
Pukkilassa 2000 k-m², ellei selvitysten perusteella erityisesti muuta osoiteta.

Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan aluetta, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön.

Maakuntakaavassa hankealue sijoittuu valkoiselle alueelle. Valkoisilla alueilla tarkoitetaan maakuntakaavan alueita, joille ei ole osoitettu erityistä käyttötarkoitusta. Valkoisille alueille voi sijoittua
paikallisesti merkittävää maankäyttöä, ja niiden suunnittelusta päättää kunta.
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Helsingin seudun valkoisia alueita koskeva suunnittelumääräys:
Alue, jolle maakuntakaavakartalla ei ole osoitettu erityistä käyttötarkoitusta, on tarkoitettu ensisijaisesti maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien sivuelinkeinojen käyttöön. Alueelle suuntautuvaa
asuin- ja työpaikkarakentamista on ohjattava taajamatoimintojen alueille ja kyliin. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa muutakin vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on selvitettävä ja otettava huomioon maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet, sekä maa- ja metsätaloudellisesti, ekologisesti tai virkistyskäytön
kannalta merkittävät pelto-, metsä ja muut luontoalueet ja vältettävä niiden tarpeetonta pirstomista.
Uudellamaalla on vireillä uusi kokonaismaakuntakaava, Uusimaa-kaava 2050. Sen osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä keväällä 2017. Kaksiportainen Uusimaa-kaava kattaa koko
Uudenmaan alueen, ja sen aikatähtäin on 2050. Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava kaava valmistellaan vuosina 2016-2019. Tällä hetkellä kaavaprosessi on meneillään kaavan
tausta-aineistojen, rakennekaavan ja seutujen vaihekaavojen valmistelu kommenttikierrosta varten. Uusimaa-kaavan valmisteluvaiheen aineistot tulevat nähtäville alkuvuodesta 2018.
Yleiskaava
Hankealueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Hankealue rajautuu kummassakin vaihtoehdossa eteläosastaan Kirkonkylän osayleiskaavaan (kv. 31.8.2009).
Kaavassa hankealueet rajautuvat Maa- ja metsätalousvaltaiseen alueeseen (M). Läheisyyteen sijoittuvat myös maatalousalue (MT) ja 400 kV voimalinja (Z). Hankealueista lähimmillään vajaan
800 metrin etäisyydelle itään sijoittuu teollisuusalueiksi ja maa-ainesten ottoon osoitettuja alueita
(T, TY, EO/TY).
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Kuva 5-4. Ote Kirkonkylän osayleiskaavasta. Hankevaihtoehto 1 on lisätty otteeseen sinisellä katkoviivalla
ja hankevaihtoehto 2 punaisella viivalla.
Figur 5-4. Utdrag ur kyrkbyns delgeneralplan. Projektalternativ 1 har lagts till i utdraget med blå streckad
linje och projektalternativ 2 med röd linje.

Sipoon puolella lähimmillään noin 150 metrin etäisyydellä kummankin hankevaihtoehdon rajauksesta on voimassa Sipoon yleiskaava 2025. Sipoon yleiskaava 2025 on kuulutettu lainvoimaiseksi
25.1.2012.
Kaavassa hankevaihtoehdoista lähimmillään noin 150 metrin etäisyydelle sijoittuu Laajat yhtenäiset alueet/Metsätalousvaltainen alue, joka on laaja, yhtenäinen ja ekologisen verkoston kannalta
merkittävä (MLY). Läheisyyteen sijoittuu myös haja-asutusalue (MTH) ja noin kilometrin etäisyydelle sijoittuvat muun muassa maisemallisesti arvokas alue (ma), Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue (nat), luonnonsuojelualue (SL) ja arvokas geologinen muodostuma.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

37

Kuva 5-5. Ote Sipoon yleiskaavasta 2025. Hankevaihtoehto 1 on lisätty otteeseen sinisellä katkoviivalla ja
hankevaihtoehto 2 punaisella viivalla.
Figur 5-5. Utdrag ur Sibbo generalplan 2025. Projektalternativ 1 har lagts till i utdraget med blå streckad
linje och projektalternativ 2 med röd linje.

Pornaisten kunnan kaavoitusohjelman (2016-2020) mukaan kunnassa ei ole tällä hetkellä tarvetta
uusiin yleiskaavoihin (kaupunginhallitus 15.2.2016).
Sipoossa on vireillä Pohjois-Paippisten osayleiskaava, jonka tavoitteena on ohjata alueen maankäyttöä sekä tutkia ja soveltaa uutta menetelmää määritellä rakennusoikeuden mitoitus. Kaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty 8.2.2016 ja kaavaluonnos on ollut nähtävillä
30.1.-28.2.2017. Alueella on voimassa MRL:n 38 §:n mukainen rakennuskielto ja 128 §:ssä
tarkoitettu toimenpiderajoitus 2.2.2021 saakka.
Kaavaluonnoksessa hankevaihtoehdoista lähimmillään noin 150 metrin etäisyydelle sijoittuu maaja metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Noin kilometrin etäisyydelle sijoittuvat
voimassa olevassa kaavassakin osoitetut Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue tai kohde (nat),
luonnonsuojelualue (SL) ja arvokas geologinen muodostuma (geo).
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Kuva 5-6. Ote Sipoon Pohjois-Paippisten osayleiskaavaluonnoksesta. Hankevaihtoehto 1 on lisätty otteeseen sinisellä katkoviivalla ja hankevaihtoehto 2 punaisella viivalla.
Figur 5-6. Utdrag ur utkastet till delgeneralplan för Norra Paipis i Sibbo. Projektalternativ 1 har lagts till i
utdraget med blå streckad linje och projektalternativ 2 med röd linje.

Lähimmillään noin kahden kilometrin etäisyydellä etelässä Sipoossa on vireillä Linnanpellon EOalueen osayleiskaava. Kaavalla tutkitaan alueen soveltuvuus kiviainesten ottoon.
Asemakaava
Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Lähimmillään vajaan 800 metrin etäisyydellä kummankin vaihtoehdon rajauksesta on voimassa Pornaisten
Portin asemakaava (kv. 10.12.2007). Asemakaavassa hankealuetta lähimmälle osalle on osoitettu
toimitilarakennusten korttelialueita (KTY, KTY-1).
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Kuva 5-7. Ote Pornaisten Portin asemakaavasta. Hankevaihtoehto 1 on lisätty otteeseen sinisellä katkoviivalla ja hankevaihtoehto 2 punaisella viivalla.
Figur 5-7. Utdrag ur detaljplanen för området Pornaisten Portti. Projektalternativ 1 har lagts till i utdraget
med blå streckad linje och projektalternativ 2 med röd linje.

Pornaisten kunnan kaavoitusohjelman (2016-2020) mukaan hankkeen läheisyyteen ei ole vireillä
uusia asemakaavoja. Hevonselän Pornaisten Portin yritysalueelle suunnitellaan laajennusta. Asemakaavalaajennus ajoittuu kaavoitusohjelman mukaan aikavälille 2017-2018.
Sipoon kunnan puolella hankkeen läheisyydessä ei ole asemakaavoja ja kaavoituskatsauksen
(2017) mukaan hankealueen läheisyyteen ei ole vireillä asemakaavahankkeita.
5.1.3

Maisema ja kulttuuriympäristö

Maiseman yleiskuvaus
Valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa hankealue kuuluu eteläiseen rantamaahan ja tarkemmin eteläiseen viljelyseutuun (Ympäristöministeriö 1993). Eteläinen viljelyseutu on maastonmuodoiltaan vaihtelevaa. Maisemaseudulla savialueet ovat pääosin viljelykäytössä. Itä-Uudenmaan
alueelle on tehty valtakunnallista maisemamaakuntajakoa tarkentava maisematyyppijako (Itä-Uudenmaan liitto 2007a). Maisematyyppijaossa hankealue sijoittuu Sipoonjokilaakson ja Mustijokilaakson maisematyyppien rajalle. Melko kapea Sipoonjokilaakso peltovyöhykkeineen mutkittelee
kallioisessa maastossa hankealueen länsipuolella. Viljelysten reunustama Mustijokilaakso mutkittelee moreeni- ja kallioselänteiden välissä hankealueen itäpuolella. Sipoonjokilaakson maisematyypin pohjoisosa, jolle myös hankealue sijoittuu, kuuluu ylänkövyöhykkeeseen, joka on kuulunut
Litorinamerivaiheessa sisämaahan.
Hankealue sijoittuu hankealueen länsipuoliselta kapealta Kropinojan laaksolta nousevalle kumpuilevalle ja kallioiselle selännealueelle. Välittömästi vaihtoehdon VE2 mukaisen hankealueen itäpuolelle jää Hongankallion huippu, joka kohoaa 87,5 metriä meren pinnan yläpuolelle (mpy). Hankealueen länsipuolisen Kirkkokallion huippu kohoaa 80 metriä mpy. Hankealueen välitön lähiympäristö on pääosin sulkeutunutta metsäaluetta. Näkymiä avartavat muutamat aukkohakkuut. Avoimimpia näkymiä hankkeen lähiympäristössä avautuu hankkeen itäpuolisilta peltoalueilta.
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Arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt
Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita
maisema-alueita tai rakennettuja kulttuuriympäristöjä (Kuva 5-8).
Uudenmaan kulttuuriympäristöistä on tehty uusin selvitys vuonna 2012 (Uudenmaan liitto 2012)
ja aluerajaukset on esitetty Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa aluemerkinnällä Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Lähin maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, Mustijokilaakson kulttuurimaisema, sijoittuu hankkeesta yli kahden kilometrin etäisyydelle itään.
Sipoon kunnassa on tehty yleiskaavan tarpeisiin koko kunnan alueella kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvitys (Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy ja Ympäristötoimisto Oy
2006). Inventoinnissa on määritelty ja rajattu alueet ja kohteet, jotka edustavat inventointialueella
selkeimmin sellaisia suomalaisia ja sipoolaisia kulttuuriympäristön sekä rakennusperinnön arvoja
ja joiden säilyminen olisi turvattava. Alueet ja kohteet on arvotettu luokkiin 1–3/3. Näistä luokkaan
1 ja 1–2 kuuluvat ovat arvokkaimpia kohteita (mahdollisesti maakunnallisia tai valtakunnallisia
arvoja) ja luokkaan 2 kuuluvilla on paikallinen merkitys. Luokan 3 kohteita ei ole arvotettu tai
osoitettu kartalla.
Hankealuetta lähimmät Sipoon arvokkaat kulttuuriympäristöt sijoittuvat noin 2,5 ja kolmen kilometrin etäisyyksille länteen ja etelään. Hankealueesta etelään ja länteen sijoittuu yksittäisiä luokkiin 1 ja 2 arvotettuja rakennuskulttuurikohteita. Lähimpään kohteeseen kertyy matkaa runsaat
1,1 kilometriä.
Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole tunnettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Lähimmät tunnetut muinaisjäännökset ovat noin 1,7 kilometrin etäisyydellä lännessä oleva kiinteä muinaisjäännös Lilla Kummelberget (1000008145) ja muu kulttuuriperintökohde Kummelbergen
(1000008146).
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Kuva 5-8. Hankealueen ympäristössä sijaitsevat arvokkaat maisema-alueet, kulttuuriympäristöt ja muinaisjäännökset.
Figur 5-8. Värdefulla landskapsområden, kulturmiljöer och fornlämningar i projektområdets omgivning.

5.1.4

Elinkeinoelämä ja palvelut

Pornaisten kunta on keskisellä Uudellamaalla sijaitseva kunta, jonka asukasmäärä on runsaat
5 100. Työttömyysaste oli vuoden 2015 lopulla 21 %. Vuonna 2015 Pornaisissa oli runsaat tuhat
työpaikkaa. Hankealue sijoittuu Pornaisten elinkeinoelämän ja palveluiden kannalta keskeisten alueiden ulkopuolelle. Hankealueen läheisyyteen sijoittuvia yrityksiä on kuvattu luvussa 5.1.1.
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Hankealueelle kuljetaan Linsvedintien (146) ja Ukonojantien kautta. Kuljetukset hankealueelle
suuntautuvat Järvenpään suunnalta lännestä. Linsvedintie on hyväkuntoinen asfaltoitu tie ja Ukonojantie on sorapäällysteinen. Teiden kautta on järjestetty nykyisen kiviainestoiminnan kuljetukset.
Tiet on suunniteltu raskaan liikenteen tarpeisiin. Linsvedintien liikennemäärät hankealueen kohdalla ovat olleet vuonna 2016 keskimäärin 3027 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta 134 on ollut raskaan liikenteen kuljetuksia. Ukonojantien ja Linsvedintien risteyskohdassa on hyvät näkymät sekä
idän että lännen suuntaan Linsvedintietä. Hankevaihtoehdossa VE2 loppuvaiheessa tieyhteys hankealueen pohjoisosaan järjestetään Ukonojantiestä erkanevan ja perusparannettavan tien kautta.
5.2.2

Melu ja tärinä

Nykytilassa hankealueella tehdään kiviaineksen louhintaa ja murskausta, jonka melua on mallinnettu ja mitattu. Eteläpuolella kulkee Linsvedintie (mt 146), mutta liikennemäärästä johtuen meluvaikutukset rajoittuvat tien varressa olevien asuintalojen kohdalle. Kauempana tiestä melu voi
olla ajoittain kuultavissa, mutta tieliikenteen melutaso itsessään on vaimeaa.
Nykytilanteessa hankealueella tehtävän louhinnan ja murskauksen melumallinnuksen mukaan melutasot ovat ympäristön lähimpien talojen kohdalla idässä 52 dB (Metsähovi), etelässä 45 dB ja
muilla suunnilla alle 45 dB. Mallin mukaan hankealueen luoteispuolella palvelukodin kohdalla melutaso on selvästi alle 45 dB, kuten myös ympäristön luonnonsuojelualueilla. Mallinnus sisälsi louhinnan ja murskauksen lisäksi asfalttiaseman melun, joka kohotti päiväajan keskiäänitasoja 0,5-1
dB. (Ramboll Analytics, 2008)
Louhinnan ja murskauksen melutasoksi itäpuolen lähimmällä talolla on mitattu 41 dB vuonna 2006
ja 43 dB vuonna 2007 (Ramboll Analytics, 2007). Viimeisin louhinnan ja murskauksen melumittaus
on tehty vuonna 2016, jolloin itäpuolen lähimmällä asuintalolla melutasoksi mitattiin sivutuulen
vallitessa 52 dB ja pohjoispuolen lähimmällä lomarakennuksella myötätuulella 45 dB (Ramboll,
2016).
Melutasot hankealueen ympäristössä ovat nykytilassa valtioneuvoston päätöksen (993/1992) ohjearvojen puitteissa. Melusta on tullut joitakin valituksia ympäristön asutuksesta nykyisen toiminnan alkuvaiheessa. Viime vuosina meluvalituksia ei ole tullut.
Tällä hetkellä hankealueella tehdään kiviaineksen louhintaa ja murskausta, joista lähinnä kallion
räjäytykset voivat aiheuttaa ympäristöön leviävää tärinää.
5.2.3

Ilmanlaatu

Nykyisellään hankealueella tehtävä louhinta ja murskaus aiheuttavat pölyvaikutuksia lähiympäristöön. Tieliikenne vaikuttaa myös tien varren ilmanlaatuun ja varsinkin katupölyaikana voi olla lyhyempiä jaksoja, kun hiukkasten pitoisuudet ovat hieman koholla myös vähemmän liikennöidyillä
alueilla. Hankealueen ympäristössä on maataloustoimintaa, joka voi tiettyinä aikoina aiheuttaa pölyämistä ympäristöön.
Alueella ei ole tehty ilmanlaatumittauksia, mutta esimerkiksi louhinnan ja murskauksen hengitettävien hiukkasten vuokausipitoisuudet ovat vastaavissa kohteissa tehtyjen mittausten mukaan olleet 800 metrin etäisyydellä toiminnasta keskimäärin 8-17 µg/m3 (Toivonen M., 2010). Edellä esitetyistä tuloksista johdettuna pitoisuudet olisivat 400 m etäisyydellä keskimäärin välillä 15…35
µg/m3. Pitoisuudet ovat siis suurella todennäköisyydellä tasoltaan alle ilmanlaadun vuorokausipitoisuudelle raja-arvon 50 µg/m3 (Vna 79/2017).
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Asuminen ja virkistys

Lähimmän asutuksen sijoittuminen on kuvattu yhdyskuntarakenteen ja maankäytön luvussa 5.1.1.
Hankealueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu virallisia virkistys- tai retkeilyalueita. Maakuntakaavassa hankealueesta itään on osoitettu ohjeellisena merkintänä ulkoilureitin yhteystarve.
5.3

Luonnonympäristö

5.3.1

Maa- ja kallioperä

Maaperä hankealueella on pääasiassa kallioaluetta ja kallioalueiden välissä vettä hyvin johtavaa
hiekkamoreenia. Hankealueen länsiosassa on savimaata, samoin kapeana etelä-pohjoissuuntaisena juonteena hankealueen keskellä. Hankealueen eteläosassa Mätäpäänsuon alueella maaperä
on saraturvetta (Kuva 5-9). Alueen kallioperä on pääasiassa mikrokliinigraniittia, koillisosassa VE2
alueella esiintyy myös granodioriittia (Kuva 5-10).
Kiviainesten oton jälkeen maanpinta on hankealueen eteläosassa (VE1) tasossa +59…+60 m mpy
ja pohjoisosassa (VE2) +61 m mpy. Välittömästi hankealueen koillispuolelle sijoittuvan Hongankallion laki kohoaa tasolle +85 m mpy ja VE2 alueen korkein kohta oli lähes samalla korkeudella
ennen kiviaineksen ottoa.

Kuva 5-9. Alueen maaperäolosuhteet.
Figur 5-9. Markens beskaffenhet på området.
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Kuva 5-10. Alueen kallioperäolosuhteet.
Figur 5-10. Berggrund på området.
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Kuva 5-11. Topografiakartta.
Figur 5-11. Topografikarta.

5.3.2

Pohja- ja pintavedet

Hankealue ei sijaitse ympäristöhallinnon luokittelemalla pohjavesialueella. Lähimmät luokitellut
pohjavesialueet sijaitsevat noin 1,5 km etäisyydellä lännessä (Pohjois-Paippinen 0175301 ja saman
alueen eteläosa Forsbacka 0175306) ja 2,5 km etäisyydellä idässä (Nummenmaa 0161106) (Kuva
5-12). Hankealueen sijoittuminen Uudenmaan pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista selvittäneen POSKI-hankkeen luokittelujen mukaisten geologisten muodostumien suhteen on esitetty kuvassa 5-13.
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Hankealue sijoittuu kokonaan Sipoonjoen keskiosan valuma-alueelle (20.002). Hankealueen eteläosan (VE1) pintavedet valuvat ojia myöten Bikindalin puron kautta lounaaseen. Bikindal yhtyy
Sipoon puolella Vilosbäckeniin (Vilonoja), sen jälkeen Kroopinojaan ja lopulta Sipoonjokeen. Hankealueen eteläosassa sijaitsevasta nykyisestä laskeutusaltaasta vedet johtuvat suoraan etelään
päin, mutta eivät yhdy mihinkään ojaan tai jokeen. Hankealueen pohjoisosasta vedet valuvat ensin
ojia myöten pohjoiseen Ukonojaan ja sen kautta edelleen Kroopinojaan ja Sipoonjokeen (Kuva
5-14). Sipoonjoen keskiosa on luokiteltu ekologiselta tilaltaan välttäväksi (Suomen ympäristökeskus 2015). Hankealueen alapuolisten pienempien uomien osalta ei ole tehty laatuluokitusta.

Kuva 5-12. Hankealueen läheisyydessä olevat pohjavesialueet.
Figur 5-12. Grundvattenområden i närheten av projektområdet.
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Kuva 5-13. Hankealueen POSKI-luokitellut geologiset muodostumat.
Figur 5-13. POSKI-klassificerade geologiska formationer på projektområdet.
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Kuva 5-14. Hankealueen valuma-alue ja lähimmät pintavesistöt.
Figur 5-14. Projektområdets avrinningsområde och de närmaste ytvattendragen.

Alueella nykyisin tapahtuvan louhinnan ja murskauksen pohja- ja pintaveden tarkkailua on toteutettu ottamisalueen laskeutusaltaasta, Metsähovin tilan kaivosta sekä alueen eteläpuolelle asennetusta pohjaveden havaintoputkesta otettavin näyttein vuosista 2006-2007 lähtien. Tarkkailutulosten perusteella kallion louhinnalla ja murskauksella ei ole ollut vaikutuksia pintaveden tai pohjaveden laatuun. Myös pohjaveden pinnankorkeutta on tarkkailtu vuodesta 2006 lähtien, eikä pohjaveden tasossa ole havaittu muita muutoksia kuin normaalia vuodenaikaisvaihtelua.
5.3.3

Kasvillisuus ja eläimet

Hankealueen pohjoisosaan Hongankallion alueelle on tehty luontoselvitys marraskuussa 2010
(Ramboll 2010). Selvitysalue kattoi vaihtoehdon VE2 pohjoisosan suunnitellun maa-ainesten ottoalueen, mutta ei sen ulkopuolelle jääviä alueita. Vaihtoehdon VE1 alueelta maa-ainesten ottoalueen
ulkopuolelta ei ole käytettävissä luontoselvitystä.
Selvityksen perusteella Hongankallion alueella luontoarvot ovat tavanomaiset ja metsät ovat intensiivisessä talouskäytössä; mänty on valtapuulaji ja muita puulajeja, lähinnä rauduskoivua ja
kuusta, kasvaa niukasti. Yleisimpiä metsätyyppejä ovat puolukka- ja kanervatyyppi (VT ja CT).
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Pensaskerros puuttuu lähes kokonaan ja pohjakerroksessa vallitsevia ovat kangasmetsien sammalet. Hongankallion alueella on tehty luontoselvityksen jälkeen laajoja avohakkuita vuonna 2014.
Ilma- ja karttakuvatulkinnan perusteella hankealueen kasvillisuustyypit ovat ottoalueiden ulkopuolisilla mineraalimaa-alueilla luontoselvityksessä todetun kaltaisia, eli kuivahkoja tai kuivia kankaita,
joiden puusto on voimakkaasti metsätaloustoimin käsiteltyä. Vaihtoehdon VE1 alueella nykyisen
ottoalueen länsipuolella on myös voimakkaasti ojituksen vuoksi kosteusoloiltaan muuttuneita turvekankaita ja räme- tai korpimuuttumia.
Hankealueelle on tehty metsojen soidinpaikkaselvitys keväällä 2014 (Ramboll 2014). Selvitys kattoi vaihtoehdon VE2 pohjoisosan Hongankallion alueella. Selvityksen yhteydessä tehtiin myös havaintoja pyistä ja teeristä. Selvityksen perusteella vaihtoehdon VE2 alueella sijaitsi viiden metsokukon soidinalue. Alueella on tehty kuitenkin selvityksen jälkeen laajoja avohakkuita, mitkä ovat
todennäköisesti hävittäneet metson soidinpaikat ainakin hankealueen puolelta. Metson esiintymistä
hankealueella ei ole selvitetty vuoden 2014 hakkuiden jälkeen. Muista kanalinnuista hankealueen
ympäristössä havaittiin yksittäisiä teeriä ja muutamia soivia pyitä. Soitimella olevia teeriä kuului
vaihtoehdon VE1 alueelta ottoalueen suunnalta. Teeren soidinalueet sijoittuivat todennäköisesti
ottoalueelle tai sen lähialueen pelloille.
Metsäkanalintuselvityksen lisäksi hankealueelta ei ole tehty muita lajistoselvityksiä.
5.3.4

Luonnonsuojelu

Hankealueen pohjoispuolella noin 400 metrin etäisyydellä sijaitsee Natura 2000 -verkoston kohde
Rientolan metsä (FI0100097). Kohde on suojeltu luontodirektiivin mukaisena kohteena (SAC). Kohteen suojeluperusteina on tietolomakkeella mainittu kolme eri luontotyyppiä: boreaaliset luonnonmetsät, boreaaliset lehdot ja puustoiset suot. Hankealueelta ei ole vesistöyhteyttä alueelle.
Hankealueen länsipuolelle sijoittuva Kroopinoja sisältyy Sipoonjoen Naturakohteeseen
(FI0100086). Sipoonjoki on suojeltu luontodirektiivin mukaisena kohteena (SAC) ja sen suojeluperusteena on luontotyyppi pikkujoet ja purot. Alueessa on mukana vain vesialueita, ja Natura-alueen
suojelutavoitteet toteutetaan vesilain nojalla. Sipoonjoki on erityisen arvokas yhtenä neljästä Suomen puolella Suomenlahteen laskevasta joesta, jossa on jäljellä luontaisesti lisääntyvä alkuperäinen meritaimenkanta. Natura-alue on tärkeä varsin luonnontilaisena säilyneen puroluonnon sekä
ennen kaikkea meritaimenen alkuperäiskannan suojelulle. On laskettu, että Sipoonjoessa on viisi
meritaimenen kutunousun saavutettavissa olevaa koskea, joiden yhteispituus on runsaat 800 metriä. Natura-alueen ylemmissä puroissa on todennäköisesti purotaimenta, joka lienee samaa geneettistä alkuperää kuin meritaimenkanta. Hankealueen pohjoispuolelta on ojia pitkin noin 1,1 kilometriä matkaa Natura-alueeseen kuuluvaan Kroopinojaan. Hankealueen eteläosan vedet laskevat
Natura-alueeseen kuuluvaan uomaan Bikindalin puron kautta noin 1,9 kilometrin välimatkan jälkeen.
Kummelbergenin Natura-alue (FI0100099) sijaitsee lähimmillään noin 900 metrin etäisyydellä hankealueen länsipuolella ja se on suojeltu luontodirektiivin mukaisena kohteena (SAC). Natura-alueen
suojeluperusteina on mainittu luontotyypit kasvipeitteiset silikaattikalliot, boreaaliset luonnonmetsät, boreaaliset lehdot ja puustoiset suot. Luontodirektiivin II-liitteen lajeista kohteen suojeluperusteina on liito-orava, saukko ja uutena lajina suojeluperusteiksi on ehdotettu kovakuoriaislajia
mustatattiainen. Hankealueelta ei ole vesistöyhteyttä Kummelbergenin alueelle.
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Kuva 5-15. Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat luonnonsuojelualueet, luonnonsuojeluohjelmien kohteet ja Natura 2000 verkoston kohteet.
Figur 5-15. Naturskyddsområden, objekt i naturskyddsprogram och objekt i nätverket Natura 2000 i närheten av projektområdet.
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6.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
OSALLISTUMINEN

ARVIOINTIMENETTELY

6.1

Arviointimenettelyn lähtökohdat ja osapuolet

JA

Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (252/2017) ja asetukseen (277/2017) perustuva menettely. Sen tarkoituksena on paitsi edistää ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristövaikutusten
huomioon ottamista jo suunnitteluvaiheessa, myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun.
YVA-menettely itsessään ei ole lupahakemus, suunnitelma tai päätös hankkeen toteuttamiseksi,
vaan sen avulla tuotetaan tietoa hanketta koskevaa päätöksentekoa ja lupaprosessia varten. YVAmenettelyssä 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 perusteltu päätelmä liitetään myöhemmin toiminnalle laadittavaan ympäristölupahakemukseen.
Tässä hankkeessa sovelletaan YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon kohtaa 11 b:
muiden jätteiden kuin vaarallisen jätteen polttolaitokset tai fysikaalis-kemialliset käsittelylaitokset, joiden mitoitus on enemmän kuin 100 tonnia jätettä vuorokaudessa,
sekä biologiset käsittelylaitokset, jotka on mitoitettu vähintään 20 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle
ja 11d:
muiden kuin a tai c alakohdassa tarkoitettujen jätteiden kaatopaikat, jotka on mitoitettu vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan Pornaisten maa-ainesten louhinta- ja vastaanottohankkeesta aiheutuvat ympäristövaikutukset YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä muun muassa:
• rajataan tarkasteltavan hankkeen toteutusvaihtoehdot
• kuvataan hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut
• kuvataan vaikutusalueen ympäristön nykytila ja ominaispiirteet
• arvioidaan odotettavissa olevat ympäristövaikutukset
• selvitetään haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet
• selvitetään hankkeen toteuttamiskelpoisuus
• vertaillaan vaihtoehtoja
• esitetään ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaohjelmaksi
• järjestetään osallistuminen sekä kuullaan asukkaita ja muita hankkeen vaikutuspiirissä olevia
tahoja.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, yhteisöt ja säätiöt, joiden oloihin ja etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai
muihin elinoloihin toteutettava hanke saattaa vaikuttaa, sekä ne yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea.
Hankkeesta vastaavana tässä hankkeessa toimii NCC Industry Oy. Yhteysviranomaisena hankkeessa on Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. YVA-konsulttina hankkeessa toimii
Ramboll Finland Oy.
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Arviointimenettelyn eteneminen ja aikataulu
Ympäristövaikutusten arviointimenettely muodostuu kahdesta vaiheesta: menettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma), jonka jälkeen
tehdään ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus).
YVA-menettely alkaa, kun hankkeesta vastaava toimittaa YVA-ohjelman yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen asettaa YVA-ohjelman nähtäville ja pyytää siitä lausunnot ja mielipiteet. Mielipiteitä YVA-ohjelmasta ja sen riittävyydestä saavat antaa kaikki ne, joihin hanke saattaa vaikuttaa.
Mielipiteiden ja lausuntojen perusteella yhteysviranomainen antaa oman lausuntonsa YVA-ohjelmasta.
Ympäristövaikutusten arviointi tehdään YVA-ohjelman ja siitä saadun lausunnon pohjalta. Arviointityön tulokset kootaan YVA-selostukseen, joka valmistuessaan toimitetaan yhteysviranomaiselle.
Yhteysviranomainen asettaa arviointiselostuksen YVA-ohjelman tavoin julkisesti nähtäville. Yhteysviranomainen laatii perustellun päätelmän hankkeen merkittävimmistä ympäristövaikutuksista,
joka tulee ottaa huomioon myöhemmissä lupaprosesseissa.
Arviointiselostus sekä yhteysviranomaisen lausunto ja siihen sisältyvä yhteenveto annetuista lausunnoista ja mielipiteistä liitetään tarvittaviin lupahakemusasiakirjoihin.
Tämän hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma jätetään yhteysviranomaiselle helmikuussa 2018, jolloin arviointimenettely virallisesti käynnistyy (Kuva 6-1). Aikataulun mukaan ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistuu kesällä 2018 ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä arvioiduista vaikutuksista valmistuu syksyllä 2018.

Helmikuu
2018

HelmikuuHuhtikuu

• Arviointimenettelyn käynnistyminen
• Hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle

•
•
•
•

Kuuleminen
Yhteysviranomainen asettaa arviointiohjelman nähtäville (1 kk)
Lausunnot keskeisiltä viranomaistahoilta (1 kk)
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta (1 kk)

2018

Kesäkuu

• Arviointiselostus
• Hankkeesta vastaava arvioi ympäristövaikutukset ja toimittaa
arviointiselostuksen yhteysviranomaiselle

2018

HeinäkuuSyyskuu

• Kuuleminen
• Yhteysviranomainen asettaa arviointiselostuksen nähtäville (1–2kk)
• Lausunnot keskeisiltä viranomaistahoilta (1-2 kk)

2018

LokakuuMarraskuu

• Arviointiselostuksen valmistuminen
• Yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmän arviointiselostuksesta
(2 kk)

2018

Kuva 6-1. Arviointimenettelyn kulku ja tavoiteaikataulu.
Figur 6-1. Bedömningsförfarandets förlopp och eftersträvad tidsplan.
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Osallistuminen ja vuorovaikutus sekä tiedottaminen
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 nähtävillä oloaikana yhteysviranomaisena toimivalle Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
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: toinen ohjelmavaiheessa ja toinen selostusvaiheessa. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia hankkeen esittelytilaisuuksia. Tilaisuuksissa kansalaiset voivat tuoda esille näkemyksiään hankkeesta ja arvioitavista vaikutuksista.
Yhteysviranomainen kuuluttaa ja asettaa nähtäville arviointidokumentit. Kuulutuksissa myös kutsutaan koolle yleisötilaisuudet, ilmoitetaan paikat ja ajankohdat.
Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana hankkeesta vastaava ja YVA-konsultti ovat tarpeen mukaan yhteydessä hankkeen ja arvioinnin kannalta tärkeisiin viranomaisiin, sidosryhmiin, järjestöihin ja yhteisöihin.
Viranomaisyhteistyötä varten kutsuttiin koolle YVA-lain 8. pykälän mukainen ennakkoneuvottelu
YVA-ohjelman ollessa luonnosvaiheessa. Neuvottelu järjestettiin 13.2.2018 Uudenmaan ELY-keskuksen tiloissa. Ennakkoneuvotteluun kutsuttiin edustajat seuraavilta tahoilta:
•
•
•
•
•
•
•

Pornaisten kunnan tekninen toimi (kaavoitus, ympäristönsuojelu)
Sipoon kunnan ympäristönsuojeluyksikkö
Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan liitto
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Porvoon terveydensuojelu
Fingrid Oyj

Ennakkoneuvottelun tavoitteena oli yhteistyössä keskeisten viranomaistahojen kanssa edistää
hankkeen vaatimien arviointi-, suunnittelu- ja lupamenettelyjen kokonaisuuden hallintaa, hankkeesta vastaavan ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä parantaa selvitysten ja asiakirjojen
laatua ja käytettävyyttä. Vastaavalla kokoonpanolla kutsutaan kokoon neuvottelu arviointiselostuksen ollessa luonnosvaiheessa.
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7.

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET JA ARVIOINTIMENETELMÄT

7.1

Arvioitavat vaikutukset ja merkittävyys
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan suunnitellun hankkeen vaikutukset YVAlain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella. YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeeseen liittyvien toimintojen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia, jotka kohdistuvat:
• väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
• maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti suojeltuihin lajeihin ja luontotyyppeihin
• yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
• luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä
• edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.
YVA–asetuksen 4 §:n mukaan arviointiselostukseen tulee sisältyä muun muassa arvio ja kuvaus
hankkeen ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista
sekä vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa vertaillaan hankkeen toteuttamisen ja hankkeen toteuttamatta
jättämisen ympäristövaikutuksia sekä niiden välisiä eroja. Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan vaikutuksia, jotka ovat kunkin tarkastellun vaikutuksen osalta muutos hankealueen eteläosan kiviainesten oton päättymisen hetkestä tarkasteluhetkeen. Vertailu tapahtuu käytettävissä
olevan tiedon ja arviointityön aikana tarkentuvan tiedon perusteella.
Merkittävyyden arvioinnilla osoitetaan päättelyketju, jonka perusteella vaikutusten arvioinnissa
tullaan päätymään johtopäätöksiin hankkeen merkittävistä vaikutuksista.
Vaikutuksen merkittävyys tarkoittaa ympäristössä tapahtuvan muutoksen suuruutta, kun huomioidaan muutosta aiheuttavan vaikutuksen suuruus ja ympäristön kyky vastaanottaa vaikutus eli
vaikutuksen kohteen herkkyys. Kohteen herkkyyden arvioimiseen liittyy myös kohteen arvo eri
kohderyhmille kuten esim. asukkaille tai elinkeinoharjoittajille.
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Arviointimenettelyssä vaikutuksen suuruus ja kohteen herkkyys sekä lopullinen vaikutuksen merkittävyys jaetaan neljään suuruusluokkaan: vähäinen, kohtalainen, suuri ja erittäin suuri. Vaikutukset ja niiden merkitys ovat joka kielteisiä tai myönteisiä ympäristölle. Haitan kokijan arvot ja
tavoitteet määrittävät, mikä on kielteistä ja mikä myönteistä. Laki ja muu ohjeistus määrittävät,
mikä on hyväksyttävää toimintaa ja mille toiminnalle tarvitaan erilisiä lupia, jotka rajoittavat haitallisiksi koettuja toimintoja.
7.2

Selvitykset ja muu arvioinnissa käytettävä aineisto
Arviointi pohjautuu mm. seuraaviin alueelle tehtyihin sekä YVA:n aikana laadittaviin suunnitelmiin,
selvityksiin, lausuntoihin sekä sidosryhmäpalautteeseen:
•
Arvioinnin aikana tarkentuvat hankesuunnitelmat toimintojen sijoittumisen ja päästöjen vähentämisen osalta (laaditaan YVA:n aikana, kuvataan YVA-selostuksessa)
• Tasausaltaan ja pohjaveden laadun tarkkailuraportit
• Melumallinnus 2008 ja mittaukset 2007 ja 2016
• Luontoselvitykset 2010 ja 2014
• Maankaatopaikkatoiminnan ja louhinnan yhteismelumallinnus (laaditaan YVA:n aikana, liitetään arviointiselostukseen)
• Luontoselvitys (laaditaan YVA:n aikana, liitetään arviointiselostukseen)
• Esittely- ja sidosryhmätilaisuuksissa ilmenevät asiat
• Lausunnoissa ja mielipiteissä esitettävät seikat
Toimintojen sijoittumisen suunnittelu hankealueen sisällä tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana, ja näin saatava tieto huomioidaan arvioinnissa. Vastaavasti arviointi voi tuottaa
selvitettäviä kysymyksiä ja suunniteltavia ratkaisuja esimerkiksi haitallisten ympäristövaikutusten
vähentämistoimiin.

7.3

Ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta
Vaikutusalueen laajuus riippuu arvioitavasta ympäristövaikutuksesta. Ympäristövaikutukset, kuten
melu-, pöly- ja tärinävaikutukset ovat selvimmin havaittavissa hankealueen välittömässä läheisyydessä. Kun siirrytään hankealueelta kauemmas, ympäristövaikutukset vähenevät asteittain ja
lopulta ne eivät enää ole havaittavissa olevia. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin vaikutusalue käsittää hankealueen lähiympäristön asukkaiden ja muiden sidosryhmien lisäksi myös suuremman
maantieteellisen alueen Pornaisten kunnassa ja lähialueilla.
Vaikutukset voidaan jakaa suoriin ja välillisiin vaikutuksiin. Hankkeen toiminnan suoria vaikutuksia
ovat esimerkiksi luonto- ja maisemavaikutukset sekä vaikutukset pinta- ja pohjavesiin. Välillisiä
vaikutuksia voi syntyä esimerkiksi alueen viihtyvyyteen melun tai pölyn kautta.
Ympäristövaikutusten tarkastelualueen rajaus pyritään määrittämään ympäristövaikutusten arvioinnin aikana niin laajaksi, että merkittäviä ympäristövaikutuksia ei voida olettaa ilmenevän tarkasteltavan alueen ulkopuolella. Mikäli ympäristövaikutusten arviointiprosessin aikana todetaan,
että jollakin ympäristövaikutuksella onkin ennakoitua laajempi vaikutusalue, määritellään vaikutusalue uudelleen. Seuraavassa on esitetty alustavat vaikutusten tarkastelualueet eri vaikutusosaalueilla.
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Tarkastelualue kattaa hankealueen ympäristöineen. Tarkastelualueen laajuus riippuu tarkasteltavasta ympäristövaikutuksesta. Paikallisimmat vaikutukset ovat maa- ja kallioperään kohdistuvia,
joissa vaikutusalue on luokkaa 50–150 m. Melun haittavaikutuksia tarkastellaan tyypillisesti noin
700 - 1 000 metriin. Luontovaikutukset ja ilmanlaatuvaikutukset ulottuvat vain poikkeuksellisesti
yli 500 metriä suunnittelualueelta. Mikäli pinta- tai pohjavesiin aiheutuisi vaikutuksia, niitä on syytä
tutkia noin 500–1 000 metrin säteellä. Räjäytysten tärinää on havaittavissa yleensä enintään 500–
1 000 metrin etäisyydellä, mahdolliset haitat rajoittuvat lähemmäksi. Kauimmaksi ulottuvia vaikutuksia voivat olla kuljetusliikenne ja maisema (kilometrejä).
Yhteenvetona tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta esitetään, että suoria vaikutuksia tutkitaan noin 500 metrin säteellä toiminta-alueen rajoista. Useat ympäristövaikutukset (pölyleijuma,
melu sekä pinta- ja pohjavesivaikutukset) alittavat terveydelliset ohje- ja raja-arvot odotettavasti
jo lyhyemmällä etäisyydellä toiminnasta, mutta asia selvitetään arvioinnin aikana. Ihmisten viihtyvyyteen toiminta voi vaikuttaa enintään noin kilometrin etäisyydellä toimintakohteista – tällöin
kyse on esimerkiksi viihtyisyyttä häiritsevästä melusta.

Kuva 7-1. Ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta.
Figur 7-1. Förslag till avgränsning av influensområde som ska undersökas.
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YVA-selostuksessa esitetään arvio louhinnasta, maa-ainesten vastaanotosta ja muista hankkeeseen suunnitelluista toiminnoista aiheutuvista vaikutuksista olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön, verkostoihin, mm. liikenneyhteyksiin sekä tiedossa oleviin tuleviin rakentamisalueisiin.
Vaikutuksia arvioidaan suhteessa hankealueen nykyisiin ja suunniteltuihin maankäyttömuotoihin.
Havainnollistamisessa käytetään karttaesityksiä. Erityishuomio arvioinnissa kiinnitetään hankealueen läheisyydessä sijaitseviin häiriintymiselle alttiisiin kohteisiin kuten asutus-, loma-asutus-, suojelu-, palvelu- ja virkistysalueisiin.
Arvioinnin yhteydessä tarkennetaan alueen nykyistä kaavoitustilannetta ja vireillä olevia suunnitelmia sekä hankkeen mahdollisia vaikutuksia kaavoitukseen. Tietoja täydennetään Pornaisten
kunnalta ja Sipoon kaupungilta, maakuntaliitolta ja kartoista. Tilannetta havainnollistetaan karttatarkastelun avulla.
7.4.2

Maisema ja kulttuuriympäristö

Hankealue ja sille suunniteltu maa-ainesten sijoitustoiminta sijoittuvat nykyiselle ja suunnitellulle
kiviainesten ottoalueelle. Hankealueen välitön lähiympäristö on pääosin metsätalouskäytössä.
Maisemaan kohdistuvat vaikutukset arvioidaan laatimalla yleispiirteinen ja karttatarkasteluun perustuva maisema-analyysi, jossa kuvataan maiseman ja kulttuuriympäristöjen piirteet hankealueen ympäristössä. Erityistä huomiota kiinnitetään hankealueen itäpuolella sijaitsevaan lähimpään
asutukseen ja mahdollisiin näkymiin hankealueelle. Kulttuuriympäristöihin kohdistuvien vaikutusten arviointi nojaa alueelle tehtyihin valtakunnallisiin, maakunnallisiin ja paikallisiin inventointeihin.
Vaikutustenarvioinnissa arvioidaan, voiko hankkeella olla vaikutuksia arvoalueisiin ja kohteisiin.
7.5

Vaikutukset ihmisiin

7.5.1

Liikenne

Tarkastelualueen liikenteestä kootaan nykytilanteen tiedot ja selvitetään kiviaineskuljetusten,
maa-ainesten sijoittamisen ja muun suunnitellun toiminnan liikennetuotos. Liikennemäärissä huomioidaan sekä minimi- että maksimimäärät kuljetuksissa. Näiden perusteella arvioidaan hankkeen
vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen, sekä vaikutusten lieventämiskeinoja. Liikenteen aiheuttamien päästöjen ja tärinän arviointia ei pidetä tarpeellisena. Hankkeen liikenteellisiä
vaikutuksia tarkastellaan aina hankealueesta länteen sijaitsevalle Vanhalle Lahdentielle asti, jossa
kuljetusten vaikutukset sulautuvat muun liikenteen sekaan.
7.5.2

Melu ja tärinä

Hankkeen meluvaikutuksia arvioidaan hankevaihtoehdoista VE1 ja VE2 tehtävän melumallinnuksen
avulla. Nykytilan ja hankevaihtoehdon VE0 meluarviointi tehdään alueelle tehtyjen meluselvitysten
perusteella.
Mallinnusohjelmana käytetään kaupallista yleisesti käytössä olevaa sovellusta esim. SoundPLAN tai
CadnaA ja ohjelman sisältämiä pohjoismaisia teollisuusmelun ja liikennemelun laskentamalleja.
Mallilla lasketaan suunniteltujen toimintojen aiheuttamat meluvyöhykkeet hankevaihtoehdoille VE1
ja VE2. Mallinnuksessa huomioidaan betonin ja louheen murskaus, puun haketus, läjitys, Hongankallion louhinta ja murskaus sekä kuljetusliikenteet. Melun lähtöarvoina arvioinnissa käytetään
parhaita saatavilla olevia arvoja vastaavista toiminnoista ympäristövaikutusten arvioinnin tarkkuustaso huomioiden.
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Melutasoja verrataan valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisiin melun ohjearvoihin, jotka
ovat kiviaineksen louhinnan ja murskauksen osalta raja-arvoja (vna 800/2010), mutta myös muille
teollisille toiminnoille ohjearvoja pidetään yleensä sitovina varsinkin ympäristölupakäytännöissä.
Vaikutusarvioinnissa huomioidaan ohjearvovertailun lisäksi muutos nykytilaan verrattuna sekä tarkastellaan pysyvän asutuksen, loma-asuntojen sekä virkistysalueiden sijaintia suhteessa syntyvään meluun ja sen leviämiseen hankealueelta. Vaikutustarkastelussa mahdollisiin melun kannalta
ongelmallisiin kohtiin voidaan esittää ratkaisumalleja melun torjumiseksi. Mallinnukset tehdään siis
ilman meluntorjuntaa, ja mikäli tulokset osoittavat meluntorjunnan tarpeelliseksi, meluntorjunnan
kanssa. Melumallinnuksesta laaditaan erillinen raportti, joka liitetään arviointiselostukseen.
Hankkeen sisältämien toimintojen tärinävaikutusta arvioidaan asiantuntija-arviona kirjallisuuslähteisiin ja vastaavista hankkeista saatuihin tietoihin perustuen.
7.5.3

Ilmanlaatu

Louhinnasta, maa-ainesten vastaanotosta, murskauksesta ja liikenteestä aiheutuva pölypäästö ja
pölynleviäminen (hengitettävät hiukkaset PM10) arvioidaan muista vastaavista hankkeista saatavien tietojen perusteella. Työkoneista muodostuvat polttoaineperäiset kaasumaiset päästöt jäävät
vähäisiksi. Päästöjen vähäisyys ja alueen sijoittuminen huomioiden työkoneiden pakokaasupäästöjen vaikutuksia ilmanlaatuun ei esitetä arvioitavaksi.
Vaikutusten arviointi pölyn ja ilmapäästöjen leviämisestä tehdään ensisijaisesti asiantuntija-arviona. Arvioinnissa hyödynnetään vastaavissa kohteissa tehtyjen ilmanlaatutarkkailujen tuloksia.
7.5.4

Ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys

Louhinta- ja maankaatopaikkahankkeissa korostuvat usein melun, pölyn, tärinän ja liikenteen vaikutukset asuin- ja elinympäristön koettuun terveyteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Hankkeen
vaikutuksia ihmisten terveyteen arvioidaan melu-, ilmanlaatu- sekä pinta- ja pohjavesivaikutusten
perusteella. Pääkysymys on, voiko toiminnasta aiheutua terveyshaitaksi luokiteltavaa vaikutusta.
Hankkeen viihtyvyysvaikutukset arvioidaan. Työkoneiden, maa-ainesten käsittelyn ja murskauksen äänet saattavat tietyissä olosuhteissa olla kuultavissa kaukaakin, vaikka meluohjearvot eivät
ylittyisi. Vähämeluiselle alueelle sijoittuessaan äänten kuuluminen koetaan usein viihtyvyyttä häiritseväksi, vaikka ohjearvot eivät ylittyisi.
Sosiaalisten vaikutusten selvittämiseksi paikallisten asukkaiden ja toimijoiden näkemysten selvittäminen on tärkeää, joten YVA-menettelyn aikana järjestetään kaikille avoimia yleisötilaisuuksia.
Yleisötilaisuuksissa kuullaan lähialueen asukkaiden mielipiteitä ja mahdollisia huolia hankkeeseen
liittyen. Arviointiselostukseen kootaan yleisötilaisuudessa saatava palaute sekä arviointiohjelmasta
saatavat kirjalliset mielipiteet.
7.5.5

Aineellinen omaisuus

Aineellisen omaisuuden (sekä kiinteän että irtaimen) käyttöön kohdistuvat vaikutukset arvioidaan
asiantuntijatyönä, mikäli vaikutusten esiintymismahdollisuus nousee esiin arviointityön aikana.
Ympäristövaikutusten arviointiin ei kuulu vaikutusten arviointi kiinteän ja irtaimen omaisuuden arvoon.
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Maa- ja kallioperästä hankitaan olemassa oleva kartoitustieto. Arvioinnissa selvitetään ja tarkastellaan hankealueen ja sitä ympäröivän maan pinnan muodot ja mahdolliset geologisesti arvokkaat
piirteet.
Maaperään aiheutuvat vaikutukset arvioidaan asiantuntijatyönä. Haitallisia vaikutuksia maa- ja
kallioperään voi aiheutua myös työkoneiden ja kuljetuskaluston onnettomuustilanteissa, joissa aiheutuu esimerkiksi öljyvuotoja. Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioidaan asiantuntijatyönä
mahdollisessa onnettomuustilanteissa aiheutuvat maaperän pilaantumisriskit.
Kallioperän heikkousvyöhykkeiden ja rakoilusysteemeiden sekä kivilajien vedenjohtavuuden selvittämistä ei ole katsottu tarpeelliseksi tässä hankkeessa, sillä hankealue ei sijaitse pohjavesialueella. Hankkeen maaperään kohdistuvia ympäristöriskejä pystytään arvioimaan riittävästi olemassa olevan tiedon perusteella.
Toiminta voi vaikuttaa pohjavesiin vastaanotettavien massojen ominaisuuksien ja ympäristöriskien
kautta. Pohjavesien laadun osalta riskinä on, että alueelle päätyy ympäristölupien vastaisia aineita.
Riskinä on myös, että hankealueelle tapahtuu onnettomuus, jonka seurauksena maaperään ja sitä
kautta pohjaveteen huuhtoutuu haitallisia aineita.
Pohjavesivaikutuksien arvioinnissa käytetään lähtötietoina hankealueelle sijoittuneiden maa-ainesten ottoalueiden ympäristölupahakemusten tietoja, olemassa olevaan toimintaan liittyvällä pohjavesitarkkailulla tuotettuja tietoja sekä muita olemassa olevia pohjavesi-, maaperä- ja kallioperätietoja. Saatujen tietojen avulla arvioidaan toiminnan vaikutukset alueen pohjavesiolosuhteisiin
asiantuntija-arviona. Arvioitavia vaikutuksia ovat vaikutukset pohjaveden pinnankorkeuksiin, virtaussuuntiin ja laatuun.
7.6.2

Vaikutukset pintavesiin

Louhinta sekä ylijäämämaiden läjitysalueen perustaminen ja toiminta muuttavat alueen vesitaloutta sekä hulevesien laatua. Alueen pinnanmuodot muuttuvat jonkin verran nykytilaan verrattuna, mikä voi vaikuttaa hulevesien virtaussuuntiin. Louhinta-alueiden täyttäminen vähentää läpäisemättömän pinnan alaa alueella, mikä pienentää virtaushuippuja voimakkaiden sateiden aikana. Läjitetty ylijäämämaa sitoo itseensä vettä ja hidastaa sadannan muodostumista valunnaksi
verrattuna tilanteeseen, jossa kallio on paljastuneena louhinnan seurauksena.
Sulfidisavesta on mahdollista aiheutua valumavesien happamoitumista ja sulfaattipitoisuuden nousua. Mahdolliset happamat valumavedet voivat lisätä metallien liukenemista maa-aineksesta ja
kulkeutumista vesiin.
Arvioinnissa tutkitaan hankkeen vaikutuksia alueen pintavesiin sekä niihin kohdistuvaa kuormitusta
sekä vesimäärien että vedenlaadun osalta. Arvioitavia vaikutuksia ovat pintavesien osalta mm.
kiintoaineesta aiheutuva veden sameneminen, haitallisten aineiden pitoisuuksien mahdollinen kohoaminen, mahdollisesta ravinnekuormituksesta aiheutuvat rehevöitymisvaikutukset, vaikutukset
vesikasvillisuuteen ja eläimistöön sekä kaloihin. Vesistöön kohdistuvista vaikutuksista suoria vaikutuksia ovat määrälliset ja laadulliset muutokset. Epäsuoriksi vaikutuksiksi luetaan käytännössä
kaikki vesieliöstöön kohdistuvat vaikutukset.
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Pintavesiin kohdistuvaa vaikutusta arvioidaan sadanta- ja valuntatietojen, alueiden pinta-alatietojen sekä yleisesti läjitystoiminnasta saatujen kokemusten perusteella. Keskimääräisen valuman
lisäksi arvioidaan maksimikuukausivaluma (ajoittuu keväälle lumen sulamisaikaan) sekä maksimivuorokausisadannan aiheuttama valuma. Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa huomioidaan purkuvesistön ominais- ja erityispiirteet nykytilassa, kuten hydrologia ja morfologia, veden
laatu, eliöstö ja vesistön käyttö.
Vesieliöstöön kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan veden laadullisten ja määrällisten muutosten pohjalta. Kaloihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetään apuna lähialueella mahdollisesti
tehdyistä koekalastuksista olemassa olevia tietoja. Pohjaeläinten nykytilannetta arvioidaan olemassa olevan seurantatiedon perusteella. Arviointi tehdään asiantuntijatyönä.
7.6.3

Kasvillisuus, eläimet ja luonnonsuojelu

Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön arvioidaan tarkastelemalla olemassa olevaa tietoa luontotyypeistä, kasvillisuudesta ja eläimistöstä hankealueella sekä toiminnan vaikutusalueilla ja vertaamalla sitä toiminnan aiheuttamiin muutoksiin luonnonympäristössä. Arvioitaessa hankkeen
luontovaikutuksia hyödynnetään YVA-menettelyn muiden vaikutusten arviointien, kuten maaperään ja pintavesiin kohdistuvien vaikutusten arviointien tuloksia. Kasvillisuuteen ja eläimistöön
kohdistuvien vaikutusten arviointia tarkennetaan tekemällä maastokäynti hankealueella kevään
2018 aikana. Kartoituksen yhteydessä selvitetään liito-oravan esiintymisen ja metsäkanalintujen
soidinalueiden nykytila hankealueella ja sen lähiympäristössä sekä täydennetään luontotyyppien
kuvausta niiltä osin, kuin aiemmat kartoitukset eivät kata hankealuetta. Tehtävästä luontoselvityksestä laaditaan erillinen raportti, joka liitetään arviointiselostukseen. Muilta osin aiemmin tehdyt
luontoselvitykset arvioidaan riittävän yksityiskohtaisiksi ja tuoreiksi hankkeen vaikutusten arvioimisen kannalta. Uhanalaisten eliölajien esiintymisestä hankealueella ja sen läheisyydessä hankitaan ajantasaiset tiedot Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä Eliölajit -tietojärjestelmästä.
Kasvillisuuteen ja eläimistöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa huomioidaan hankealueilta
poistettavan kasvillisuuden ja häviävien elinympäristöjen lisäksi reunavaikutukset, eli alueen
maastonmuotojen ja vesitalouden muutosten mahdolliset vaikutukset myös lähiympäristön kasvillisuuteen ja elinympäristöihin. Vaikutusalueena tarkastellaan koko aluetta, jolla vesitalouden muutokset ovat mahdollisia, tai jolle voi hankkeesta levitä kasvillisuutteen ja eläimistöön mahdollisesti
vaikuttavia päästöjä kuten pölyä tai melua. Olemassa olevan tiedon perusteella hankkeen merkittävimmät vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön kohdistuvat todennäköisesti hankealueen länsiosaan, josta pintamaita ja kasvillisuutta ei ole vielä poistettu, sillä alueet eivät sisälly maa-ainesten ottoalueisiin. Luontovaikutusten arvioinnissa arvioidaan hankkeen toteuttamisen vaikutuksia
uhanalaisiin ja huomionarvoisiin eliölajeihin, luontodirektiivin II ja IV-liitteiden sekä lintudirektiivin
I-liitteen lajeihin, uhanalaisiin luontotyyppeihin ja metsälain mukaisiin arvokkaisiin elinympäristöihin em. selvitysten ja olemassa olevan tiedon perusteella.
Luonnonsuojelualueisiin kohdistuvien vaikutusten osalta laaditaan Natura-arvioinnin tarveharkinta
Sipoonjoen Natura-alueeseen, Rientolan metsään ja Kummelbergeniin kohdistuvista mahdollisista
vaikutuksista. Sipoonjokeen kohdistuvien vaikutusten kannalta etukäteen arvioituna merkittävin
mahdollinen vaikutusmekanismi on pintavesien kautta välittyvät vaikutukset veden laatuun ja sitä
kautta suojeluperusteena mainittuun luontotyyppiin pikkujoet ja purot. Tarveharkinta perustuu
olemassa olevaan aineistoon Natura-alueiden suojeluperusteena mainituista lajeista ja luontotyypeistä sekä YVA-menettelyn yhteydessä laadittavista vesistövaikutusten arvioinnista ja muista vaikutusarvioinnista. Muihin luonnonsuojelualueisiin kohdistuvat vaikutukset kuvataan suppeammin,
sillä hankkeella ei etäisyydestä ja toiminnan luonteesta johtuen ole merkittäviä vaikutuksia muihin
luonnonsuojelualueisiin.
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Muut vaikutukset

7.7.1

Luonnonvarojen hyödyntäminen
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Hankealueen kiviainekset tulevat hyödynnettyä osana hanketta. Muilta osin hankealueella ei ole
tiedossa luonnonvaroja, joihin vaikutuksia voisi aiheutua. Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen hankealueen ulkopuolella arvioidaan karttatarkastelujen sekä muiden vaikutusarviointien
avulla asiantuntijatyönä. Lisäksi arvioidaan mm. pölyämisen ja melun aiheuttamia vaikutuksia metsien muihin käyttömahdollisuuksiin hankealueen ympäristössä.
7.7.2

Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet

Poikkeus- ja vaaratilanteita louhinnassa ja maankaatopaikan toiminnassa voivat olla mm. räjäytyksen aiheuttaman paineaallon mukana sinkoutuvat kivet, polttoainevuodot sekä muiden kuin luvan mukaisten jätteiden päätyminen alueelle tulevien kuormien mukana. Riskit arvioidaan ja tunnistetaan etukäteen, jotta niihin pystytään varautumaan jo suunnitteluvaiheessa. Erilaisia ympäristöriskejä arvioidaan kunkin ympäristövaikutusosa-alueen lisäksi erillisessä luvussaan.
7.7.3

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa

Tiedossa ei ole muita suunnitelmia tai hankkeita, joihin arvioitavana oleva hanke suoranaisesti
liittyisi.
7.8

Vaikutukset toiminnan päättymisen jälkeen
Ennen toiminnan päättymistä maankaatopaikka maisemoidaan. Maisemoitu maankaatopaikka jää
tilaan, jossa ympäristövaikutuksia ei enää aiheudu hankealueen ulkopuolelle. Maankaatopaikka
muodostaa pysyvän rakenteen alueen maisemassa. Maankaatopaikkaa voidaan maisemoinnin jälkeen hyödyntää esimerkiksi virkistysalueena.
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EPÄVARMUUSTEKIJÄT, HAITALLISTEN
RAJOITTAMINEN JA SEURANTA

8.1

Epävarmuustekijät
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VAIKUTUSTEN

Ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät epävarmuudet kuvataan kunkin vaikutusarvioinnin osalta.
Arvioinnissa selvitetään, miten epävarmuus voi vaikuttaa hankkeen arvioinnin tuloksiin ja tätä
kautta hankkeen toteuttamiskelpoisuuteen. Arvioitavana olevat ylijäämämaiden vastaanotto ja
muut toiminnot ovat toimintoja, joiden ympäristövaikutuksia on arvioitu ja tarkkailtu useassa
muussa kohteessa. Näitä kokemusperäisiä tietoja hyödynnetään tässä vaikutusarvioinnissa.
8.2

Haitallisten vaikutusten rajoittamiskeinot
Ympäristövaikutusten arvioinnin tehtävänä on hankkeesta aiheutuvien vaikutusten määrittelyn
ohella esittää toimenpiteitä, joilla siitä mahdollisesti aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia
pystytään osaltaan vähentämään ja ehkäisemään erilaisten teknisten ratkaisuiden ja toteutustapojen avulla. Vaikutusten ehkäisykeinot määritellään yksityiskohtaisemmin arviointiprosessin edetessä ja ne tuodaan esiin arviointiselostuksessa.

8.3

Vaikutusten seuranta
Arvioitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden perusteella arviointiselostukseen laaditaan ehdotus hankkeen vaikutusten tarkkailuohjelmaksi. Tarkkailun avulla voidaan havainnoida mm. sitä,
kuinka hyvin nyt tehty arviointi vastaa toteutuvia vaikutuksia. Lisäksi seurannalla selvitetään, aiheuttavatko ylijäämämaiden vastaanotto ja muut alueelle suunnitellut toiminnot sellaisia ympäristön tilan muutoksia, että niiden estämiseksi on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin.
Arviointiselostuksessa esitetään ympäristöseurannan pääpiirteet. Seurantaohjelmaa tarkennetaan
lupahakemusvaiheessa ja yksityiskohtainen tarkkailusuunnitelma esitetään lupahakemuksen liitteenä viranomaisten hyväksyttäväksi.
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HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT JA SUUNNITELMAT

9.1

Ympäristövaikutusten arviointi
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Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain ja -asetuksen mukaisessa laajuudessa.
9.2

Kaavoitus
Toiminta-alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa. Hankkeen suhde voimassa tai
valmisteilla oleviin maankäytön suunnitelmiin ja mahdollinen kaavan tai kaavamuutoksen laatimisen tarve esitetään tarkemmin ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

9.3

Ympäristölupa
Toiminnat edellyttävät ympäristölupaa. Lisäksi kiviainesten otto edellyttää maa-aineslain mukaista
ottolupaa. Edellytyksenä ympäristöluvan myöntämiselle on muun muassa, ettei hankkeesta aiheudu yksinään eikä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön
pilaantumista eikä maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Toimintaa ei voi myöskään sijoittaa
asemakaavan vastaisesti. Sijoittamisessa on otettava huomioon oikeusvaikutteisessa kaavassa
osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päättymisen jälkeen YVA-selostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto liitetään laadittavaan ympäristölupahakemukseen.

9.4

Suunnitelmat
Maankaatopaikan suunnittelua jatketaan YVA-prosessin aikana ja sen jälkeen ja tarkentuneet
suunnitelmat esitetään YVA-prosessin jälkeen tehtävässä lupahakemuksessa.
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