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Tiivistelmä
Uudenmaan ja eteläisen Suomen alueella on jatkuva tarve kiviainekselle erilaisten
väylä- ja rakennushankkeiden yhteydessä. Lisäksi rakennustoiminnassa syntyy ylijäämämaita, joille tulisi olla riittävästi sijoituspaikkoja kohtuullisten kuljetusmatkojen
päässä rakennuskohteista. Osa syntyvistä ylijäämämaista on hyödynnettävissä uudelleen, kun ne käsitellään seulomalla tai murskaamalla.
Hankkeen tarkoitus on tuottaa rakennustoimintaan tarvittavaa kiviainesta sekä osoittaa
paikka rakennustoiminnassa syntyvien pilaantumattomien ylijäämämaiden sijoitukselle. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa rakennustoiminnassa syntyvien
jätteiden ja materiaalien, kuten purkubetonin ja kantojen, käsittely uudelleenkäyttöä
varten. Tavoitteena on vähentää rakennustoiminnassa syntyvän jätteen määrää sekä
pienentää kiviaineksen ja jätteen kuljetukseen tarvittavia kuljetusmatkoja. Hankkeeseen sovelletaan YVA-menettelyä, koska suunniteltu otettava kiviaineksen määrä ylittää 200 000 m3ktr vuodessa ja läjitettävän pilaantumattoman maa-aineksen määrä ylittää 50 000 t vuodessa.
Toiminnanharjoittaja ja hankkeesta vastaava on Louhintahiekka Oy. Louhintahiekka
Oy on suomalainen rakennusyritys, jonka päätoimiala on vaativien pohjarakennustöiden urakointi. Lisäksi yritys tekee erilaisia väylä- ja energiaverkkohankkeita. Louhintahiekka Oy:n toimisto sijaitsee Tuusulassa ja yritys toimii pääasiassa eteläisen Suomen
alueella.
Hankealue sijoittuu Nurmijärven kunnan koillisosaan, Raalan kylään Hämeentien ja
Hynnänkorventien väliselle alueelle. Kantatie 45 sijaitsee hankealueelta noin 300 m
etäisyydellä lännessä ja Hynnänkorventie noin 300 m etäisyydellä lounaassa. Tuusulan kunnan rajalle on hankealueelta noin 1 km. Hankealue koostuu läntisestä (Linnamäki) ja itäisestä (Lumikallio) kaivualueesta sekä niiden välisestä varasto- / toimintakentästä. Linnamäen kaivualueen pinta-ala on noin 6,7 ha, Lumikallion noin 22,2 ha ja
hankealueen kokonaispinta-ala on noin 60 ha.
Hankkeen toteutusaikataulu riippuu lupaprosessien aikataulusta. Toteutus alkaa aikaisintaan vuoden 2021 lopussa. Hanke alkaa alueen raivaamisella, varastoalueen rakentamisella sekä pintamaan ja irtomaa-aineksen poistolla (v. 2021). Alkuvalmistelujen
jälkeen, vuodesta 2021 tai 2022 lähtien alueella tehdään kiviaineksen ottoa, pilaantumattoman maan vastaanottoa, maa-aineksen, kantojen, energiapuun, betonin ja asfaltin käsittelyä ja varastointia sekä mahdollisesti asfaltin ja betonin valmistusta. Ottaminen ja murskaus kestävät noin 15-32 vuotta, riippuen otettavan maa-aineksen määrästä. Muut toiminnot jatkuvat tämän jälkeen vielä joitakin vuosia. Aivan loppuvaiheessa tehdään vain maan vastaanottoa, täyttöä ja maisemointia. Toiminta alueella
jatkuu arviolta vuosiin 2041-2061 asti riippuen otettavan ja sijoitettavan kiviaineksen
määrästä.
Maankäyttö hankealueen ympärillä on pääasiassa talousmetsää, peltoa ja haja-asutusaluetta. Hankealueen läheisyydessä on mm. maatiloja, hevostalleja ja pienimuotoista yritystoimintaa. Hankealueen itäpuolella sijaitsee kantatie 45. Hankealuetta lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Linnamäen luoteis- ja länsipuolella ja Lumikallion
itäpuolella noin 300 m etäisyydellä kaivualueesta. Hankealueesta 1 km etäisyydellä
sijaitsee noin 80 asuinkiinteistöä. Nykytilanteessa hankealueella ja sen läheisyydessä
pääasiallisia melun ja tärinän lähteitä ovat Hämeentien ja Hynnänkorventien liikenne.
Uudenmaan voimassaolevissa maakuntakaavoissa ei ole hankealuetta koskevia aluevarauksia. Hankealueella on voimassa Nurmijärven kunnan oikeusvaikutukseton yleis-
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kaava vuodelta 1989. Vantaanjoen osayleiskaava-alue sijoittuu hankealueen länsipuolelle, mutta ei ulotu hankealueelle. Hankealue ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Hankealue ei ole osa maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä eikä valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Hankealueesta noin 1,5 km luoteeseen sijaitsee Raalan kartano, joka lähiympäristöineen kuuluu maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen luetteloon.
Nykyisellään Linnamäki ja Lumikallio erottuvat maastossa topografialtaan korkeampina mäkinä Linnamäki on korkeimmalta kohdaltaan noin +89 m mpy ja Lumikallio noin
+90 m mpy. Hankealue ei kuulu Uudenmaan luonnon ja maisemansuojelun kannalta
arvokkaiden kallioalueiden luetteloon eikä kallioalueita ole luokiteltu maisemallisesti,
geologisesti, biologisesti, maankäytöllisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi.
Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Hankealuetta lähimmät pohjavesialueet Jäniksenlinna ja Teilinummi sijaitsevat hankealueesta 1-2 km itään ja pohjoiseen. Päijännetunneli sijaitsee hankealueen itäpuolella pohjois-eteläsuuntaisesti lähimmillään noin 800 m päässä hankealueesta.
Hankealue sijaitsee Vantaanjoen keskiosan ja Palojoen vesistöalueiden vedenjakajalla. Nykytilassa hankealueen valumavedet jakautuvat kolmelle valuma-alueelle ja valuvat Linnaojaan ja Männistönojaan sekä hankealueen itäosalta pelto-ojia pitkin Palojokeen. Linnanoja laskee Vantaanjokeen ja Männistönoja Palojokeen. Palojoki yhtyy
Vantaanjokeen noin 10 kilometrin päässä hankealueesta lounaaseen. Hankealueen
kohdalla Vantaanjoen pääuoma kuuluu Vantaanjoen Natura 2000-alueeseen
(FI0100104). Yhtenä perusteena Natura-alueen perustamiselle on joessa esiintyvä
luontodirektiivin simpukkalaji vuollejokisimpukka (Unio crassus). Myös luontodirektiivin
lajeista saukkoa (Lutra lutra) esiintyy säännöllisesti Vantaanjoen pääuomassa. Tehtyjen sähkökoekalastusten perusteella sekä Männistönjoessa että Linnanojassa esiintyy
luontaisesti lisääntyvää taimenta.
Hankealueen kasvillisuus ja eläimistö ovat etelä-suomalaiselle talousmetsälle tyypillistä eläimistöä ja kasvillisuutta. Hankealueen nykyiset metsäalueet ovat osa pohjoiseen jatkuvaa metsäaluetta, joka on luokiteltu metsäluonnon ydinalueeksi.
YVA-menettelyssä tarkasteltavia hankevaihtoehtoja on kolme, vaihtoehto 0 (VE0),
vaihtoehto 1 (VE1) ja vaihtoehto 2 (VE2). Mahdollisten lisätoimintojen mukaisesti vaihtoehdot VE1 ja VE2 on jaettu alavaihtoehtoihin (VE1.1, VE1.2, VE2.1 ja VE2.2). Eri liikennöintireitit on tarkasteltu omina alavaihtoehtoinaan joidenkin vaikutusten yhteydessä (reitit A, B, C ja A+B).
Vaihtoehdossa VE0 kohteen maankäyttöön ei tule muutoksia. Vaihtoehdossa VE1
maa-ainesta otetaan sekä Linnamäen että Lumikallion alueilla ottoalueiden välissä olevan pellon pinnan tasolle (+70 m mpy). Kallion louhinta ei todennäköisesti ulotu pohjavedenpinnan alapuolelle. Vaihtoehdossa VE2 maa-ainesten ottaminen ulotetaan ympäröivän maan pinnan ala-puolelle tasoon +60 m mpy. Kallion louhinta ulottuu todennäköisesti osittain pohjaveden pinnan alapuolelle.
Vaihtoehdot VE1 ja VE2 eroavat massamääriltään ja siten myös kestoltaan. Molemmissa vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 suunnitellut toiminnot ovat samat. Alavaihtoehdoissa
VE1.2 ja VE2.2 alueelle perustetaan myös asfaltti- ja betoniasemat.
Liikennevaihtoehto A:ssa liikennöinti tapahtuu Hämeentieltä, liikennevaihtoehto B:ssä
Raalantieltä Korvenniityntien kautta ja liikennevaihtoehto C:ssä Hynnänkorventieltä.
Liikennevaihtoehto A+B:ssä liikennöinti tapahtuu sekä Hämeentien että Raalantien liittymien kautta.

VAHANEN ENVIRONMENT OY
+358 20 769 8698 ◼ www.vahanen.com ◼ Y-tunnus | Business ID 2206578-8

YVA arviointiselostus
Louhintahiekka Oy, Nurmijärvi
ENV1692
18.11.2020

6 (136)

Arvioinnin mukaan hankkeella ei ole yhteisvaikutuksia alueen muiden hankkeiden
kanssa. Hankkeella ei ole vaikututusta ympäröivään maankäyttöön tai kulttuuriperintöön, ja maisemavaikutukset arvioidaan vähäisiksi.
Hankkeen merkittävimmiksi kielteisiksi vaikutuksiksi on arvioitu meluvaikutukset, jotka
on arvioitu kohtalaisiksi molemmissa hankevaihtoehdoissa. Pitkän keston vuoksi vaihtoehdossa VE2 meluvaikutukset yksittäisissä kiinteistöissä saattavat olla kuitenkin
merkittäviä, joten melunhallinta tulee toteuttaa huolellisesti.
Ilmanlaatuvaikutukset voivat olla kiviaineshankkeissa merkittäviä, mutta hankkeen toteutus ja lieventämistoimenpiteet huomioiden ne arvioidaan vähäisiksi. Tärinävaikutusten merkittävyys riippuu kuljetusreitistä. Tärinävaikutukset ovat kokonaisuutena vähäisiä, mutta voivat olla merkittäviä yksittäisille kiinteistöille Korvenniityntien alussa.
Esimerkiksi pohjaveteen, pintaveteen ja kalastoon kohdistuvat vaikutukset voisivat olla
merkittäviä, ellei suunniteltuja vedenkäsittelyratkaisuja ja muita hallintakeinoja toteutettaisi. Pohjaveden, pintaveden ja kalaston seuranta tulee toteuttaa huolellisesti, ja
mahdollisiin muutoksiin pitää reagoida nopeasti.
Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 arvioidaan
olevan myönteisiä.
Alavaihtoehdoilla 1.1., 1.2, 2.1. ja 2.2. eli sillä perustetaanko alueelle betoni- ja asfalttiasemat vai ei, ei ole suurta eroa useimpien vaikutuslajien kannalta. Suurin merkitys
niillä on ilmastovaikutusten kannalta. Koska asemien perustaminen on epävarmaa, on
ilmastovaikutukset arvioitu kokonaisuutena vähäisiksi.
Liikennereiteistä Hämeentien liittymä (A) aiheuttaa kokonaisuutena tarkasteltuna vähäisimmät ympäristövaikutukset. Raalantien kautta (B) kulkeva liikenne voi arvioinnin
mukaan aiheuttaa merkittäviä kielteisiä tärinävaikutuksia Korvenniityntiellä.
Arvioinnin mukaan molemmat vaihtoehdot VE1 ja VE2 ovat toteuttamiskelpoisia, edellyttäen, että hanke toteutuu suunnitellulla tavalla, mahdollisiin poikkeustilanteisiin reagoidaan nopeasti, vaikutuksia seurataan riittävästi ja seurannan perusteella toteutetaan tarvittavat muutokset toimintaan. Liikennereiteistä A ja C ovat toteuttamiskelpoisia, ja reitin B ja A+B toteuttamiskelpoisuudet tulee arvioida jatkosuunnittelun yhteydessä tarkemmin mahdollisesti merkittävien tärinävaikutusten vuoksi.
Arvioinnin mukaan hanke ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon
merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa eikä vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen eikä muiden vedenottopaikkojen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista. Oikein suunniteltuna ja toteutettuna hankkeesta ei
aiheudu terveyshaittaa eikä merkittävää ympäristön pilaantumista tai kohtuutonta häiriötä naapurikiinteistöille ja lähialueen asukkaille.
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Lyhenteitä ja määritelmiä

Alempi ohjearvo

Maaperän haitta-aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä
maaperää voidaan pitää pilaantuneena muulla kuin teollisuus-, varasto-, liikenne- tai muulla vastaavalla alueella,
ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu
(VNa 214/2007).

AVI

Aluehallintovirasto

ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

GTK

Geologian tutkimuskeskus

Jäte

Aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä

Hankealue

Alue, jolla sijaitsee kaivualueiden lisäksi tukitoimintoja, kuten varastokentät, seulonta ja murskaus.

Helsinki-moreeni

Yleisesti käytössä oleva nimitys pilaantumattomalle maa-ainekselle, joka sisältää mineraalista rakennusjätettä (betonia ja tilliä) tai yksittäisiä jätejakeita

Ottamisalue

Alue, jolla maa-ainesten ottaminen ja ottamiseen liittyvät
muut järjestelyt, kuten pintamaiden ja sivukivien käsittely ja
jälkihoitotoimet, tapahtuvat.

Kaivualue

Alue, jolla varsinainen maa-ainesten ottaminen (kaivu tai
louhinta) tapahtuu.

Kynnysarvo

Maaperän haitta-aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä
maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava
(VNa 214/2007).

MML

Maanmittauslaitos

Mpy

Meren pinnan yläpuolella

Muraus-asetus

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta
(800/2010)

Pilaantumaton maa-aines Maaperästä kaivettu maa-aines, joka on luonnontilaista tai
joka ei sisällä haitallisia aineita siten, että siitä voi aiheutua
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa käyttö- tai sijoituspaikassa. Tilanteesta riippuen pilaantumattomana voidaan
pitää maa-ainesta, jonka haitta-ainepitoisuudet ovat alle
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VNa 214/2007 kynnysarvojen, tai jonka haitta-ainepitoisuudet ovat yli VNa 214/2007 kynnysarvojen mutta alle alempien ohjearvojen.

1

YVA-asetus

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017)

YVA-laki

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)

Johdanto
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan hankkeen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja
säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. Menettely tuottaa
tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista, edistää ympäristönäkökohtien huomioimista
suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisää alueen asukkaiden ja muiden tahojen
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Hankkeet, joihin menettelyä sovelletaan, on
lueteltu YVA-lain liitteessä 1. Hankkeesta vastaava huolehtii ympäristövaikutusten selvittämisestä ja arvioinnista. YVA-menettelyssä on kaksi vaihetta – arviointiohjelma- ja
arviointiselostusvaihe.
YVA-menettelyn keskeisiä osatehtäviä ovat hankkeen kuvaus, hankevaihtoehtojen
määrittäminen ja vertailu, ympäristön nykytilan selvittäminen sekä hankkeen vaikutusten arviointi ja osallistumisen järjestäminen. Kuvattujen hankkeiden vaikutukset luontoon, ihmisiin ja rakennettuun ympäristöön kuuluvat myös menettelyssä arvioitaviin
seikkoihin. Muun muassa poikkeustilanteet, ympäristöonnettomuudet ja haitallisten
vaikutusten lieventämiskeinot tuodaan esiin.
YVA-menettelyssä koottu ja tuotettu tieto palvelee hankkeen suunnittelua ja hanketta
koskevaa päätöksentekoa. Hankkeen toteutuminen ja sen ehdot ratkaistaan erikseen
lupamenettelyssä.
Arvioitavassa hankkeessa Nurmijärvelle perustetaan kiviaineksen ottamisalue, jota
voidaan käyttää myös pilaantumattomien maa-ainesten sijoitukseen. Hankkeeseen sovelletaan YVA-menettelyä, koska suunniteltu otettava kiviaineksen määrä ylittää
200 000 m3ktr vuodessa ja läjitettävän pilaantumattoman maa-aineksen määrä ylittää
50 000 t vuodessa.
Hankevastaavana toimii Louhintahiekka Oy, ja Vahanen Environment Oy on laatinut
arviointiselostuksen Louhintahiekka Oy:n toimeksiannosta. Arviointiselostuksen laatimisessa on käytetty tarpeen mukaan myös Vahasen ulkopuolisia asiantuntijoita.
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Yhteystiedot
Hankevastaava:
Louhintahiekka Oy
Tuotantotie 1, 04300 Tuusula
Hankevastaavan yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Jyrki Vainionpää
Puh. 050 371 7758
jyrki.vainionpaa@louhintahiekka.fi
Konsultti:
Vahanen Environment Oy
Tampellan esplanadi 2, 33100 Tampere
Konsultin yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Leena Tarri
Puh. 050 521 2453
leena.tarri@vahanen.com
YVA-yhteysviranomainen:
Uudenmaan ELY-keskus
PL 36, Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
Puhelinvaihde 0295 021 000
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
Yhteysviranomaisen yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Liisa Nyrölä
Puh. 0295 021 064
liisa.nyrola@ely-keskus.fi
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Hanke
Hankkeesta vastaava
Toiminnanharjoittaja ja hankkeesta vastaava on Louhintahiekka Oy. Louhintahiekka
Oy on suomalainen rakennusyritys, jonka päätoimiala on vaativien pohjarakennustöiden urakointi. Lisäksi yritys tekee erilaisia väylä- ja energiaverkkohankkeita. Louhintahiekka Oy:n toimisto sijaitsee Tuusulassa ja yritys toimii pääasiassa eteläisen Suomen
alueella.

3.2

Hankkeen tarkoitus
Uudenmaan ja eteläisen Suomen alueella on jatkuva tarve kiviainekselle erilaisten
väylä- ja rakennushankkeiden yhteydessä. Lisäksi rakennustoiminnassa syntyy ylijäämämaita, joille tulisi olla riittävästi sijoituspaikkoja kohtuullisten kuljetusmatkojen
päässä rakennuskohteista. Osa syntyvistä ylijäämämaista on hyödynnettävissä uudelleen, kun ne käsitellään seulomalla tai murskaamalla.
Hankkeen tarkoitus on tuottaa rakennustoimintaan tarvittavaa kiviainesta sekä osoittaa
paikka rakennustoiminnassa syntyvien pilaantumattomien ylijäämämaiden sijoitukselle. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa rakennustoiminnassa syntyvien
jätteiden ja materiaalien, kuten purkubetonin ja kantojen, käsittely uudelleenkäyttöä
varten. Tavoitteena on vähentää rakennustoiminnassa syntyvän jätteen määrää sekä
pienentää kiviaineksen ja jätteen kuljetukseen tarvittavia kuljetusmatkoja.
Louhintahiekka Oy:n hankkeessa Nurmijärven koillisosaan kantatie 45:n varrelle perustetaan kiviaineksen ottoalue, jota käytetään myös pilaantumattomien maa-ainesten
sijoitukseen. Hankealue on tällä hetkellä peltoa ja metsää, eikä alueella ole tehty aikaisemmin kiviaineksen ottoa.
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Kuva 1. Hankealueen sijainti. Hankealue merkitty oranssilla.

Kuva 2. Hankealue. Kaivualueiden rajaukset oranssilla katkoviivoilla ja koko hankealueen rajaus yhtenäisellä oranssilla viivalla.
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Hankkeen vaiheet ja aikataulu
Hankkeen toteutusaikataulu riippuu lupaprosessien aikataulusta. Toteutus alkaa aikaisintaan vuoden 2021 lopussa.
Hanke alkaa alueen raivaamisella, varastoalueen rakentamisella sekä pintamaan ja
irtomaa-aineksen poistolla (v. 2021).
Alkuvalmistelujen jälkeen, vuodesta 2021 tai 2022 lähtien alueella tehdään kiviaineksen ottoa, pilaantumattoman maan vastaanottoa, maa-aineksen, kantojen, energiapuun, betonin ja asfaltin käsittelyä ja varastointia sekä mahdollisesti asfaltin ja betonin
valmistusta. Ottaminen ja murskaus kestävät noin 15-32 vuotta, riippuen otettavan
maa-aineksen määrästä. Muut toiminnot jatkuvat tämän jälkeen vielä joitakin vuosia.
Aivan loppuvaiheessa tehdään vain maan vastaanottoa, täyttöä ja maisemointia. Toiminta alueella jatkuu arviolta vuosiin 2041-2061 asti riippuen otettavan ja sijoitettavan
kiviaineksen määrästä.

3.4

Sijainti, koko ja maankäyttötarve
Hankealue sijoittuu Nurmijärven kunnan koillisosaan, Raalan kylään Hämeentien ja
Hynnänkorventien väliselle alueelle. Kantatie 45 sijaitsee hankealueelta noin 300 m
etäisyydellä lännessä ja Hynnänkorventie noin 300 m etäisyydellä lounaassa. Tuusulan kunnan rajalle on hankealueelta noin 1 km. Hankealue koostuu läntisestä (Linnamäki) ja itäisestä (Lumikallio) kaivualueesta sekä niiden välisestä varasto- / toimintakentästä ja ne sijoittuvat kiinteistöille 543-412-1-356, 543-412-1-874 ja 543-412-1-873.
Kiinteistöt 543-412-1-356 ja 543-412-1-874 omistaa Louhintahiekka Oy. Kiinteistön
543-412-1-873 omistaja on yksityishenkilö. Kiinteistön 543-412-1-873 osalta alueen
käyttösopimus on valmisteluvaiheessa.
Linnamäen kaivualueen pinta-ala on noin 6,7 ha, Lumikallion noin 22,2 ha ja hankealueen kokonaispinta-ala on noin 60 ha.

Kuva 3. Hankealueen sijoittuminen eri kiinteistöille.
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Hankealueelle rakennetaan työmaatiet ja alueelle on kolme mahdollista liittymää: Kantatie 45:n kautta, Raalantien kautta ja Hynnänkorventien kautta. Liittymät ja liikennöinti
on kuvattu tarkemmin kappaleessa 9.1 sekä erillisessä liikenneselvityksessä.

3.5

Hankkeen kuvaus
Hanke aloitetaan alueen raivaamisella ja pintamaiden poistolla (v. 2021). Pintamaiden
poistossa käytetään työpainoltaan 30-55 tonnin kaivinkonetta. Pintamaat muotoillaan
alueen reunoille 3-5 m korkeaksi meluvalliksi. Hankkeen lopuksi pintamaat käytetään
alueen tasaus- ja maisemointitöissä.

Kuva 4. Yleiskuva alueesta ja alueelle suunnitelluista toiminnoista. Toimintojen sijainnit voivat
muuttua hankkeen edetessä lähemmäs kalliorintausta. Pienet mustat nuolet osoittavat kaivusuunnan.

Kiviaineksen (irtomaa- ja kalliokiviaineksen) ottaminen aloitetaan Linnamäellä kaakosta luoteeseen päin ja samanaikaisesti aloitetaan ottaminen myös Lumikallion länsiosasta itään päin. Ottaminen aloitetaan aikaisintaan v. 2021 lopussa. Suunniteltu kiviaineksen ottomäärä on alustavasti 200 000 m 3ktr vuodessa. Kallion päällä olevat irtomaa-ainekset seulotaan ja hyödynnetään osittain hankealueella ja osittain hankealueen ulkopuolella. Louhittavasta kiviaineksesta osa (noin 5 000 m3) hyödynnetään alueella teiden ja kentän rakentamisessa. Kalliokiviainesta louhitaan toisessa vaihtoehdossa tasoon +70 m mpy eli nykyisen pellon pinnan tasolle. Toisena vaihtoehtona louhintaa tehdään tasolle +60 m mpy.
Kaivualueiden rajaukset tehdään niin, että lähimpiin asuttuihin rakennuksiin ja niiden
piha-alueisiin jätetään Muraus-asetuksen (VNa 800/2010) mukaisesti vähintään 300 m
suojaetäisyys. Muraus-asetuksen mukaan kivenmurskaamo voidaan sijoittaa alle 500
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metrin päähän asumiseen tai loma-asumiseen käytettävästä rakennuksesta tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta oleskeluun tarkoitetusta piha-alueesta tai
muusta häiriöille alttiista kohteesta, jos pölyn leviämistä estetään riittävän hyvin esimerkiksi kastelemalla ja melua torjutaan koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla
ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. Meluesteinä toimivat varastokasat sijoitetaan melulähteen välittömään läheisyyteen. Pölyn ja melun torjuntakeinot on esitetty
tarkemmin kappaleissa 10 ja 12.
Louhinnassa käytetään kerrallaan 1-2 poravaunua ja louheen kuormauksessa vähintään kahta työpainoltaan 40–55 tonnin kaivinkonetta, joka suorittaa myös iskuvasaralla
ylisuurten lohkareiden rikkomisen. Louhe kuljetetaan murskaimille kivi-/louhosautoilla.
Murskaukseen käytetään kerrallaan yhtä tela-alustaista murskainta, jossa on esimurskain ja 2 tai 3 jälkimurskainta. Valmis murske siirretään varastokasoihin pyöräkuormaajalla. Varastokasat sijoitetaan niin, että ne toimivat myös melu- ja näköesteenä. Työmaalle tuodaan räjähdysaineita päivän tarpeen mukaisesti, eikä räjähdysaineita varastoida hankealueella.
Käytettävät työkoneet ovat polttoainekäyttöisiä. Varastokentälle tulee tankkauspaikka,
jonka alueelta maaperä suojataan nykyvaatimusten mukaisesti. Tankkauspaikan hulevedet johdetaan vesienkäsittelyyn ennen niiden johtamista maastoon.
Kaivualuetta käytetään pilaantumattomien maa-ainesten loppusijoitukseen. Alueelle
sijoitetaan vuosittain arviolta 150 000-200 000 m3 pilaantumattomia maa-aineksia.
Alueelle voidaan ottaa vastaan myös jätteensekaisia pilaantumattomia maa-aineksia
(ns. Helsinki-moreenia) sekä kalkilla ja sementillä stabiloituja savia. Tarvittaessa massat seulotaan, jonka jälkeen ne toimitetaan uudelleen käyttöön työmaille tai sijoitetaan
hankealueelle täyttöön.
Työmailta otetaan vastaan myös purku- ja maarakennustöiden yhteydessä syntyviä
muita jätteitä ja materiaaleja, kuten kantoja ja risuja, energiapuuta, asfalttia ja betonia.
Materiaalit käsitellään kohteella, jonka jälkeen ne toimitetaan uudelleenkäyttöön ja/tai
hyödynnettäväksi energiana. Kannot, risut ja energiapuu haketetaan. Asfaltti ja betoni
murskataan sopivaan palakokoon. Materiaalit välivarastoidaan, kunnes ne toimitetaan
muualle. Jätteitä ei loppusijoiteta hankealueelle, lukuun ottamatta betonimursketta, jota
voidaan hyödyntää maarakennuksessa kohteella esim. työmaateiden rakennekerroksissa. Vastaanotettavien ja käsiteltävien materiaalien suunnitellut enimmäismäärät on
esitetty taulukossa 1.
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Taulukko 1. Hankealueelle vastaanotettavien, käsiteltävien, välivarastoitavien ja sijoitettavien
materiaalien ja jätteiden arvioidut enimmäismäärät.
Materiaali

Vastaanotto

Käsittely

Kertavarasto

Sijoitus

maksimi (m3/ v)

maksimi (m3/ v)

maksimi (m3)

maksimi (m3)

Pilaantumaton
maa-aines

200 000

200 000

Pilaantumaton jätteen sekainen
maa-aines (ns.
Helsinki-moreeni)

35 000

35 000

Stabiloitu savi

50 000

0

Kannot ja risut

10 000

10 000

7 000

0

Energiapuu

10 000

10 000

7 000

0

Asfaltti

40 000

40 000

10 000

0

Betoni

30 000

30 000

10 000

4 000

6 000 000
20 000

500 000

500 000

Alueelle voidaan perustaa myös asfaltti- ja betoniasemat. Niiden perustaminen riippuu
alueella olevan kiviaineksen laadusta. Asfaltti- ja betoniasemat ovat siirrettäviä. Asfalttiaseman kapasiteetti on korkeintaan noin 160-170 t/h. Vuosittain käytettävä jäteasfaltin määrä on arviolta 10 000 t. Betoniaseman kapasiteetti on noin 20 m3/h.
Kaikki toiminnot eivät ole yhtä aikaa käynnissä. Toiminnot vaihtelevat vastaanotettujen
materiaalien määrän ja kiviaineksen käyttötarpeen mukaan. Yhtä aikaa käynnissä voivat olla kiviaineksen louhinta, rikotus, murskaus ja kuormaus, maa-aineisten seulonta,
murskaus ja kuormaus, betoniasema ja kiviainesten kuormaus tai asfalttiasema ja kiviainesten kuormaus.
Alueen maisemointi ja jälkihoitotoimenpiteet tehdään vaiheittain ottamistoiminnan edistyessä. Alueet täytetään pilaantumattomalla maa-aineksella ja maisemoidaan. Täyttö
pyritään tekemään nykyiseen korkotasoon asti niin, että täyttöalue sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäröiviin maaston muotoihin. Täyttö- ja maisemointivaihe, jossa ei
tehdä maa-aineksen ottoa, kestää 2-10 vuotta riippuen lopullisesta ottamistasosta. Pilaantumattomien maa-ainesten sijoituksesta tehdään erillinen täyttösuunnitelma lupavaiheessa.
Murskausta ja poraamista tehdään arkipäivisin kello 7.00 ja 22.00 välisenä aikana ja
rikotus ja räjäytykset tehdään arkipäivisin kello 8.00 ja 18.00 välisenä aikana. Kuormaamista ja kuljetusta tehdään arkipäivisin kello 6.00 ja 22.00 välisenä aikana. Arvioitu
liikennemäärä toiminnan aikana on 60 ajoneuvoa / vrk. Ajoneuvoista suurin osa tulee
alueelle täytenä ja lähtee alueelta täytenä. Suurin osa liikenteestä (noin 80-90 %) tulee
Helsingin suunnasta ja palaa siihen suuntaan.
Metsäalueilla on tehty harvennushakkuita ennen hankkeen aloittamista. Hankealueen
rajalle on myös rakennettu metsäautotietä, jonka alueelta puusto on kaadettu. Kiinteistön 543-412-1-873 omistaja on tehnyt hakkuita Lumikallion pohjoisosassa, mutta se ei
liity hankkeen valmisteluun. Alueella ei ole tehty muita avohakkuita. Jos hanke toteutuu, metsäautotietä voidaan myöhemmin käyttää hankkeessa työmaatienä. Metsäautotien sijainti näkyy Maanmittauslaitoksen uudessa ilmakuvassa vuodelta 2020 (kuva
5).
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Kuva 5. Maanmittauslaitoksen vuonna 2020 kuvattu ilmakuva, jossa näkyy mm. uusi metsäautotie.

3.6

Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin
Hankkeeseen ei liity muita hankkeita.

3.7

Seudun muut hankkeet
Nurmijärvellä ja Tuusulan puolella on joitakin muita toiminnassa olevia, mm. maa-aineksen ottoa sisältäviä hankkeita sekä hankkeita, joille on haettu tai joilla on voimassa
oleva ympäristö- ja/tai maa-aineslupaa, mm.:
-

Mustajoen multajaloste Oy: hankealueelta 1,3 km päässä sijaitseva vanha soranottoalue, jossa ottotoiminta on loppunut ja jossa on tällä hetkellä voimassa oleva
lupa harjoittaa mullanjalostustoimintaa. Tuotantomäärä on enintään 15 000 m3/a.

-

J-V Lammi: hankealueelta 2,5 km päässä sijaitseva maa-ainesottoalue, jolla on
voimassa oleva lupa enintään 25 000 m3/a.

-

Rudus Oy, Mäntymäki: hankealueelta noin 9 km päässä sijaitseva maa-aineksen
ottoalue, jossa on kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta, maa-ainesten käsittelytä ja loppusijoitusta sekä kierrätysbetonin ja -tiilen vastaanottoa, välivarastointia
ja murskausta. Uusi lupa vireillä toiminnan laajentamiselle, jolloin ottomäärä olisi
enintään 560 000 m3/a.

-

Kreate Oy, Nukari: hankealueelta noin 8 km päässä Nukarin kylän pohjoispuolella
sijaitseva alue. Haettu lupaa kallion louhinnalle ja murskaukselle sekä maankaatopaikkatoiminnalle. Lupaprosessi kesken, palautettu uudelleen käsittelyyn VHO:n
päätöksellä.
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Lisäksi hankealueelta 1,7 km päässä on sijainnut sepelin kuivaus- ja säkitysyritys Teräskynsi Oy. Ympäristöluvan voimassaoloaika on päättynyt 20.5.2013. Alueella ei ole
tiedossa olevaa toimintaa tällä hetkellä.
Heikki Åberg on hakenut lupaa maa-ainesten ottoa varten Jäniksenlinnan pohjavesialueella (noin 2 km hankealueelta). Lupaa ei ole myönnetty, ja valitus on oikeudessa
käsiteltävänä.
Jäniksenlinnan pohjavesialueella on tekopohjavesilaitos, joka pumppaa Päijännetunnelin vettä ja imeyttää sitä pohjavesimuodostumaan. Tekopohjavesilaitos on otettu
käyttöön kesäkuussa 1979 ja on ollut siitä lähtien jatkuvassa käytössä. Alueella on tällä
hetkellä kolme eri vedenottamon kaivoaluetta (kuva 6). Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitoksen käytön tehostamisen ja Jäniksenlinnan pohjavedenottamon suoja-aluerajauksen laajentamisen lupa on vireillä.
Teilinummen alueella on vedenottamo (ottolupa 1000 m3/vrk), ja alueelle on suunniteltu Päijännetunnelin vettä hyödyntävää tekopohjavesilaitosta.
Lähiseudun hankkeet on esitetty alla olevassa karttakuvassa (kuva 6). Kreaten ja Ruduksen hankkeet sijaitsevat kauempana eivätkä näy kuvassa.

Kuva 6. Seudun muut hankkeet.

3.8

Hankkeen suunnittelutilanne
Hankkeen suunnittelun etenemiseen ja toteuttamisaikatauluun vaikuttaa mm. YVA:n
eteneminen ja lopputulos, toteutusvaihtoehdon lupaprosessi ja sen lopputulos sekä
markkinatilanne. Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelyhakemuksen laatiminen aloitetaan, kun yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä
arviointiselostuksesta on saatu.
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Hankkeen toteuttamisen edellyttämät vaatimukset, suunnitelmat,
luvat ja päätökset
Maa-ainesten ottaminen edellyttää maa-aineslain (1981/555) mukaista ottolupaa, joka
voidaan myöntää enintään 20 vuodeksi kerrallaan.
Ympäristölupa vaaditaan pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan, josta säädetään erikseen ympäristönsuojelulain (2014/527) liitteessä 1. Ympäristösuojelulain mukainen lupa tarvitaan myös toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista
eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta. Lisäksi lupaa vaaditaan
jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n
1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista. Lupaa tarvitaan myös toimintaan, josta saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n
1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.
Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden
toimintojen kanssa 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta ympäristönsuojelulain 5 §:n
1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa; 3) 16–18 §:ssä kiellettyä
seurausta; 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai
yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta; 6) olennaista heikennystä edellytyksiin harjoittaa saamelaisten kotiseutualueella perinteisiä saamelaiselinkeinoja tai muutoin ylläpitää ja kehittää
saamelaiskulttuuria taikka olennaista heikennystä kolttien elinolosuhteisiin tai mahdollisuuksiin harjoittaa kolttalaissa tarkoitettuja luontaiselinkeinoja koltta-alueella.
Tässä hankkeessa ympäristönsuojelulain liitteessä 1 mainittuja ympäristölupaa edellyttäviä toimintoja ovat:
•

Kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maarakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää (7. kohta c)

•

Kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää (7. kohta e)

•

Jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai
laitosmaista (13. kohta f). Tähän luetaan myös pilaantumattoman maa-aineksen maankaatopaikkatoiminta.

•

Kiinteä betoniasema (8. kohta g)

Maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja
ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana. Yhteiskäsittely koskee toimintaa, joka samanaikaisesti tarvitsee maa-aineslain
ja ympäristönsuojelulain mukaisen luvan. Maankaatopaikkatoiminta (täyttömäki) ei
vaadi välttämättä käsittelyä samanaikaisesti MAL- ja YSL-luvan kanssa, jollei niin haluta. 1.9.2020 voimaan tullut laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta (764/2019) mahdollistaa myös joidenkin muiden lupien yhteensovittamisen.
Asfalttiaseman toiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle rekisteröintiä varten.
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Vesilain mukainen aluehallintoviraston lupa edellytetään, jos maa-ainesten ottaminen
voi muuttaa pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos aiheuttaa pohjavesiesiintymän tilan huononemista tai olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden
käytölle talousvetenä eikä kiinteistön omistaja ole antanut siihen suostumustaan. Mikäli
hanke tarvitsee vesilain mukaisen luvan, tulee vesilain mukainen lupa-asia olla lainvoimaisesti ratkaistu ennen maa-ainesluvan myöntämistä (valtioneuvoston asetus maaainesten ottamisesta 926/2005, 5 §). Kappaleessa 15 esitetyn pohjavesivaikutusten
arvioinnin mukaan hanke ei aiheuta muutosta hankealueen ulkopuolella sijaitsevien
pohjavesiesiintymien ja talousvesi-/energiakaivojen pohjaveden laatuun tai määrään,
eikä vaikeuta niiden käyttöä, joten hankkeen toteuttamisen ei siten arvioida edellyttävän vesilain mukaista lupaa.
Niiden eläinlajien, jotka mainitaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä, ja niiden hävittämiselle
ja heikentämiselle tulee hakea poikkeuslupaa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
voi myöntää kieltoon poikkeuksen vain tiukasti määritellyillä perusteilla, jotka ilmenevät
luontodirektiivin 16 (1) artiklasta.
Työmaatien liittäminen maantiehen Hynnänkorventien kautta edellyttää liittymälupaa.
Olemassa olevan liittymälle haetaan käyttötarkoituksen muutoslupaa tienpitoviranomaiselta. Liittymä Hämeentielle voi edellyttää tiesuunnitelman laadintaa, koska kyseessä on kantatie. Tiesuunnitelman tarve riippuu hankkeen vaikutuksista.

4
4.1

YVA-menettely
Yleistä
YVA-menettelyn tarkoituksena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä
huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettely toteutetaan YVA-lain
(252/2017) ja valtioneuvoston asetuksen (277/2017) mukaisesti. YVA-lain 3 §:n 1. momentin mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia. YVAmenettely on kaksivaiheinen prosessi, joka sisältää YVA-ohjelma- ja YVAselostusvaiheen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioitavat hankkeet on
lueteltu lain liitteessä 1. Louhintahiekka Oy:n kiviaineshankkeessa sovelletaan YVAmenettelyä, koska suunniteltu otettava kiviaineksen määrä ylittää 200 000 m3ktr vuodessa ja läjitettävän pilaantumattoman maa-aineksen määrä ylittää 50 000 t vuodessa.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa, kun hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle, joka on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(ELY-keskus). Arviointiohjelmassa kuvataan, mitä hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja ja
vaikutuksia suunnittelun aikana tullaan selvittämään sekä miten arviointi ja siihen liittyvä tiedottaminen ja vaikutusalueella asuvien osallistuminen arviointiin järjestetään.
Kun arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ovat selvitetty, kootaan tieto arviointiselostukseen.
Yhteysviranomainen tiedottaa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen vireilläolosta
hankkeen vaikutusalueella, kokoaa niistä annetut asukkaiden ja järjestöjen mielipiteet
ja viranomaisten lausunnot ja laatii niiden sekä oman asiantuntemuksensa pohjalta
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lausuntonsa. Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen on tarkistanut arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatinut perustellun
päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista (kuva 7).

Kuva 7. YVA-menettelyn vaiheet.

Tiedonjakaminen ja osallistumisen mahdollistaminen ovat YVA-menettelyn keskeinen
tarkoitus. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn saavat osallistua kaikki ne, joihin
hanke voi vaikuttaa – yksityiset ihmiset, yritykset ja yhteisöt.

4.2

Ennakkoneuvottelu
Ennen ympäristövaikutusten arviointiohjelman toimittamista tai arviointimenettelyn kuluessa yhteysviranomainen voi omasta aloitteestaan taikka toisen asiaa käsittelevän
viranomaisen tai hankkeesta vastaavan pyynnöstä järjestää ennakkoneuvottelun yhteistyössä hankkeesta vastaavan ja keskeisten viranomaisten kanssa. Ennakkoneuvottelun tavoitteena on edistää hankkeen vaatimien arviointi-, suunnittelu- ja lupamenettelyjen kokonaisuuden hallintaa, hankkeesta vastaavan ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä parantaa selvitysten ja asiakirjojen laatua ja käytettävyyttä sekä sujuvoittaa menettelyjä.
Ennen arviointiohjelman laatimista hankkeesta vastaavan Louhintahiekka Oy:n pyynnöstä järjestettiin 10.5.2019 ennakkoneuvottelu, jossa käytiin läpi hankesuunnitelma ja
keskusteltiin todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista ja niiden arviointimenetelmistä. Neuvotteluun osallistui hankkeesta vastaavan ja konsultin edustajat,
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Nurmijärven ja Tuusulan kuntien edustajat, AVI:n edustaja sekä ELY-keskukselta
hankkeen kannalta keskeiset asiantuntijat.

4.3

YVA-ohjelma
Yhteysviranomainen asettaa YVA-ohjelman nähtäville, jonka aikana kansalaiset voivat
esittää mielipiteitään yhteysviranomaiselle. Tämän jälkeen yhteysviranomainen laatii
oman lausunnon annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä oman asiantuntemuksensa pohjalta.
Tämä hanke on saatettu vireille 12.9.2019 toimittamalla Uudenmaan ELY-keskukselle
hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. YVA-arviointiohjelman vireilläolosta on ilmoitettu Nurmijärven Uutiset -lehdissä. YVA-arviointiohjelma on kuulutettu
ja ollut nähtävillä 23.9.-22.10.2019 Nurmijärven kunnanviraston palvelupisteessä (Keskustie 2, Nurmijärvi), Tuusulan kunnantalolla (Hyryläntie 16, 04300 Tuusula), KeskiUudenmaan ympäristökeskuksessa (Hyrylänkatu 8, Tuusula) sekä Internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/NukarinkiviainesalueYVA.
Arviointiohjelmasta järjestettiin yleisötilaisuus 7.10.2019 klo 18.00–20.00 Nukarin pirtillä osoitteessa Raalantie 817, Nurmijärvi.

4.4

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta
Uudenmaan ELY-keskus on 20.11.2019 antanut lausuntonsa arviointiohjelmasta. Lausunnossaan ELY-keskus esitti arviointiohjelmaan täydennyksiä, jotka on otettava
hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioon. Selvitys lausunnon huomioonottamisesta on kappaleessa 25.

4.5

YVA-selostus
YVA-selostus on tehty arviointiohjelman selvityksen ja suunnitelman sekä yhteysviranomaisen antaman lausunnon perusteella. YVA-selostuksessa esitetään mm. YVAohjelman tiedot tarkistettuina, hankkeen kuvaus ja tekniset tiedot, selvitys ympäristöstä
ja hankkeen vaikutuksista ympäristöön sekä ympäristövaikutusten ehkäisy, hankkeen
vaihtoehdot ja niiden toteuttamiskelpoisuus, ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi, selvitys osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta arviointimenettelyn aikana
ja selvitys viranomaisen lausunnon huomioon ottamisesta arviointiohjelmassa.
YVA-selostuksessa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset on tunnistettu, kuvattu
ja perusteltu selkeästi. Vaikutuksia arvioitaessa myös lieventämistoimenpiteet on
otettu huomioon. Alueen eri toimintojen mahdolliset yhteisvaikutukset huomioidaan
vaikutusten merkittävyyttä arvioitaessa.
Ennen arviointiselostuksen jättämistä hankkeesta vastaavan pyynnöstä järjestettiin toinen ennakkoneuvottelu 28.9.2020, johon osallistui hankkeesta vastaavan ja konsultin
edustajat sekä ELY-keskukselta merkittävimpien ympäristövaikutusten kannalta keskeiset asiantuntijat.
Kun YVA-selostus on toimitettu ELY-keskukseen, yhteysviranomainen asettaa sen
nähtäville 1–2 kuukaudeksi, jonka aikana mm. asukkailla on mahdollisuus esittää asiasta mielipiteensä. Yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmänsä arviointiselostuksesta enintään kahden kuukauden kuluttua kuulutuksen julkaisemispäivästä. Päätelmä annetaan selostuksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä yhteysviranomaisen oman asiantuntemuksen pohjalta.

VAHANEN ENVIRONMENT OY
+358 20 769 8698 ◼ www.vahanen.com ◼ Y-tunnus | Business ID 2206578-8

YVA arviointiselostus
Louhintahiekka Oy, Nurmijärvi
ENV1692
18.11.2020

22 (136)

Arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa arviointiselostuksesta antamansa perustellun päätelmän hankkeesta vastaavalle.

4.6

YVA-menettelyn aikataulu
YVA-menettelyn arvioitu aikataulu on esitetty kuvassa 8.
Louhintahiekka YVA aikataulu

2019
4 5 6 7 8 9

2020
2021
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

YVA-OHJELMAVAIHE
YVA-ohjelman laatiminen
Nähtävilläoloaika (30 vrk) ja lausunnot
Yleisötilaisuus nähtävilläoloaikana
Lausunto ohjelmasta (lausuntoaika 30 pv)
YVA-SELOSTUSVAIHE
YVA-selostuksen laatiminen ja lisäselvitykset
Nähtävilläoloaika (max 60 vrk) ja lausunnot
Yleisötilaisuus nähtävilläoloaikana
Perusteltu päätelmä 2 kk

Kuva 8. YVA-menettelyn aikataulu.

4.7

Arviointiselostuksen laatijoiden ja asiantuntijoiden pätevyys
Hankkeesta vastaava
Hankkeesta vastaavan Louhintahiekka Oy:n edustajana toimii projektipäällikkö Jyrki
Vainonpää. Vainionpää on koulutukseltaan rakennusmestari ja hän on toiminut 24
vuotta infra-alalla rakennuttajan ja urakoitsijan tehtävissä.
Arviointiselostuksen laatijat
Ympäristövaikutusten arvioinnista on vastannut Vahanen Environment Oy:ssä projektipäällikkö FM Leena Tarri. Tarrilla on geologin koulutus ja yli 10 vuoden kokemus
ympäristöön liittyvistä suunnittelu- ja asiantuntijatehtävistä. Tarri on toiminut projektipäällikkönä, asiantuntijana ja suunnittelijana mm. pilaantuneiden alueiden hankkeissa
ja kiviaineshankkeissa sekä tehnyt hydrogeologisia ja geologisia selvityksiä. Tarri on
toiminut pohjavesi-, maaperä- ja/tai kallioperävaikutusten asiantuntijana mm. Helsingin
kaupungin Östersundomin kiviaines-YVA-hankkeessa ja Remeon Vantaan kierrätyslaitoksen YVA-hankkeessa.
Projektipäällikön varahenkilönä ja asiantuntijana hankkeessa on toiminut FM Maarit
Korhonen. Korhosella on geologin koulutus ja yli 10 vuoden kokemus ympäristöön
liittyvistä suunnittelu- ja asiantuntijatehtävistä, ja hän on toiminut aikaisemmin myös
YVA-hankkeissa asiantuntijana ja projektipäällikkönä.
Pintavesi- ja kalastovaikutukset
Pintavesi- ja kalastovaikutusten arvioinnista on vastannut limnologi, FT Anne Liljendahl. Liljendahl on toiminut yli 15 vuoden aikana monipuolisissa ja haastavissa vesiympäristöjen, kiertotalouden ja vastuullisen infrarakentamisen projekteissa. Vesistöpuolella Liljendahl on toiminut projektipäällikkönä ja asiantuntijana sisävesi- ja merialueisiin sekä pohja- ja jätevesiin liittyvissä hankkeissa, työtehtävien painottuessa erityisesti velvoitetarkkailuihin ja vesistökunnostuksiin.
Pintavesiselvitysten tekemiseen ja vaikutusten arviointiin on osallistunut lisäksi asiantuntijat FT Laura Virtanen, FM Petrina Köngäs ja FM Johanna Pollari. Heillä kaikilla
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on kokemusta vesistöihin ja ympäristöön liittyvistä suunnittelu-, näytteenotto- ja asiantuntijatehtävistä.
Sähkökoekalastuksen toteuttamisesta vastasivat Joonas Rajala (Suomen Vesistöpalvelu osk) ja Katja Svahnbäck, jotka ovat molemmat kokeneita sähkökoekalastajia.
Maaperä-, kallioperä- ja pohjavesivaikutukset
Maaperä-, kallioperä- ja pohjavesivaikutusten arvioinnista on vastannut Leena Tarri, ja
arviointiin on osallistunut myös asiantuntija Maarit Korhonen.
Liikennevaikutukset
Liikennevaikutusten osalta vastaavana asiantuntijana on toiminut DI Marja-Terttu Sikiö (Destia Oy). Sikiö on toiminut 17 vuoden ajan projektipäällikkönä ja asiantuntijana
hyvin monipuolisesti liikennehankkeiden vaikutusarvioinneissa, liikenneverkon selvityksissä ja ohje- ja asiantuntijatöissä. Liikennevaikutusten arviointiin osallistui myös liikennesuunnittelija ins. (AMK) Antti Udd.
Melu-, ilmanlaatu- ja tärinävaikutukset
Melu-, ilmanlaatu- ja tärinävaikutusten arvioinnin ovat laatineet Promethor Oy:n asiantuntijat ja vastaavana asiantuntijana on toiminut FM Jani Kankare. Promethor Oy on
tehnyt satoja kiviaineksen ottamistoimintaan liittyviä laskennallisia ympäristömeluselvityksiä, louhintaan ja liikenteeseen liittyviä tärinäselvityksiä sekä useita ilmanlaatuselvityksiä. Suunnittelijana melu- ja ilmanlaatumallinnuksissa toimi FM Anne Metsämäki
ja tärinäasiantuntijana toimii DI Olli Laivoranta. Kaikilla asiantuntijoilla on kokemusta
useiden vastaavien selvitysten tekemisestä.
Elolliseen luontoon kohdistuvat vaikutukset
Elolliseen luontoon kohdistuvien vaikutusten osalta arviointiin on osallistunut FT, biologi Rauno Yrjölä. Ympäristötutkimus Yrjölä on vuonna 1999 perustettu ympäristötutkimukseen ja -viestintään erikoistunut yritys. Yrityksen tuottamia palveluita ovat mm.
luonto- ja maisemaselvitykset, Natura-arvioinnit sekä käyttö- ja hoitosuunnitelmat. Yrjölä on tehnyt useita vastaavia luontoselvityksiä YVA-hankkeisiin. Liito-oravien ja pesimälinnuston osalta arviointiin on osallistunut asiantuntija Seppo Niiranen. Niiranen
toimii Luonnontieteellisen keskusmuseon museomestarina ja hänellä on yli 20 vuoden
työkokemus. Sudenkorento- ja perhosasiantuntijana on toiminut Miikka Friman. Friman toteutti myös täydentävät maastoinventoinnit liittyen kirjojokikorennon esiintymiseen alueella. Friman on kokenut korentoasiantuntija ja hän tehnyt hyönteislajistoa
koskevia kartoituksia sekä ympäristövaikutusten arviointeja ja indikaattorilajien seurantaa.
Maisema ja rakennettu ympäristö
Maisemaan ja rakennettuun ympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa vastaavana asiantuntijana on toiminut ins. (AMK) Mirja Tervonen. Tervonen on toiminut
useita vuosia miljöösuunnittelijana asuin- ja liikerakentamisen sekä julkisen rakentamisen kohteissa sekä sitä ennen työskennellyt Lahden kaupungilla suunnittelijana ja harjoittelijana asemakaavoitukseen liittyvissä maisemaselvitystöissä, kuten Renkomäen
kaukolämpölaitoksen ja Kankolankatu 8:n maisemaselvityksissä.
Ilmastovaikutukset
Ilmastovaikutusten osalta vastaavana asiantuntijana on toiminut DI, FT Esa Salminen,
jolla on yli 23 vuoden kokemus ympäristöalalta. Salmisella on laaja kokemus elinkaariarvioinneista erityisesti rakennustuoteteollisuudessa, sekä teollisuuden ja infrahank-
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keiden ilmasto- ja ympäristövaikutustarkasteluista. Vaikutusten arviointiin osallistui lisäksi ympäristösuunnittelija FM Liina Marttila. Marttila valmistui Helsingin yliopistosta
v. 2019 pääaineenaan ympäristöekologia.

5

Tarkasteltavat vaihtoehdot
YVA-menettelyssä tarkasteltavia hankevaihtoehtoja on kolme, vaihtoehto 0 (VE0),
vaihtoehto 1 (VE1) ja vaihtoehto 2 (VE2). Mahdollisten lisätoimintojen mukaisesti vaihtoehdot VE1 ja VE2 on jaettu alavaihtoehtoihin (VE1.1, VE1.2, VE2.1 ja VE2.2). Eri
liikennöintireitit on tarkasteltu omina alavaihtoehtoinaan joidenkin vaikutusten yhteydessä (reitit A, B, C ja A+B).

Kuva 9. Tarkasteltavat vaihtoehdot VE0, VE1 ja VE2.

Kuvassa 10 on esitetty poikkileikkaushavainnekuvat vaihtoehdoista VE1 ja VE2. Yhteenvedot otettavan kiviaineksen määristä ja ottoalueiden pinta-aloista vaihtoehdoittain
on esitetty taulukossa 2. Toiminnan vaiheet vaihtoehdoittain on kuvattu taulukossa 3.
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Kuva 10. Poikkileikkaushavainnekuvat eri vaihtoehdoittain.
Taulukko 2. Yhteenveto otettavan kiviaineksen määrästä ja kaivualueiden pinta-aloista.

Vaihtoehto

Linnamäki

Lumikallio

Yhteensä

Otettava määrä VE0

0

0

0

Ottotaso

+70

+70

Otettava määrä VE1

443 000 m3ktr

2 690 000 m3ktr

Ottotaso

+60

+60
3

3 133 000 m3ktr

Otettava määrä VE2

1 114 000 m ktr

5 028 000 m3ktr

6 142 000 m3ktr

Kaivualueen pinta-ala

67 000 m2

222 000 m2

289 000 m2
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Taulukko 3. Yhteenveto hankkeen toteutusvaiheista vaihtoehdoittain.
Vaihtoehto

Aloitusvaihe

Toimintavaihe

Loppuvaihe

Aikataulu

VE0

-

-

-

(toimintavuodet,
arvio)

VE1

2021

2021-2038

2039-2041

VE2

2021

2021-2053

3054-2061

Toiminnot

VE0

Ei toimintaa

Ei toimintaa

Ei toimintaa

VE1

Alueen raivaaminen, varastoalueen rakentaminen,
pintamaan
poisto, suojavallin rakennus

Irtomaa-aineksen ja kalliokiviaineksen ottaminen, maa-aineksen
murskaus ja seulonta, pilaantumattoman maa-aineksen vastaanotto, käsittely ja sijoitus, kalkilla ja
sementillä stabiloitujen savien
vastaanotto ja sijoitus, asfaltin, betonin, jätteensekaisen pilaantumattoman maa-aineksen vastaanotto, käsittely ja välivarastointi,
kantojen ja energiapuun vastaanotto, käsittely ja välivarastointi, asfaltin ja betonin valmistus

Pilaantumattoman
maa-aineksen vastaanotto, käsittely ja
sijoitus, kalkilla ja sementillä stabiloitujen
savien vastaanotto ja
sijoitus, jätteensekaisen pilaantumattoman maa-aineksen
vastaanotto, käsittely
ja välivarastointi, kantojen ja energiapuun
vastaanotto, käsittely
ja välivarastointi, maisemointi

VE2

5.1

VE0
Vaihtoehdossa VE0 kohteen maankäyttöön ei tule muutoksia. Alueella ei tehdä kiviaineksen ottoa, jätteen vastaanottoa, käsittelyä tai välivarastointia, eikä ylijäämämaan
loppusijoitusta. Hankealueen maankäyttö jatkuu entisellään maa- ja metsätalouskäytössä.

5.2

VE1
Vaihtoehdossa VE1 maa-ainesta otetaan sekä Linnamäen että Lumikallion alueilla ottoalueiden välissä olevan pellon pinnan tasolle (+70 m mpy). YVA-ohjelmassa suunnitellut ottotasot olivat Linnamäen alueella +73 m mpy ja Lumikallion alueella +80 m mpy,
mutta ottotasoja muutettiin suunnittelun aikana matalammiksi. Kallion louhinta ei todennäköisesti ulotu pohjavedenpinnan alapuolelle.
Suunniteltujen toimintojen osalta vaihtoehdossa VE1 arvioidaan kahta eri vaihtoehtoa
(VE1.1 ja VE1.2).
Vaihtoehdossa VE1.1 suunniteltuja toimintoja ovat:
•

irtomaa-aineksen ja kalliokiviaineksen ottaminen

•

maa-aineksen murskaus ja seulonta

•

pilaantumattoman maa-aineksen vastaanotto, käsittely ja sijoitus

•

kalkilla ja sementillä stabiloitujen savien vastaanotto ja sijoitus

•

asfaltin, betonin, jätteensekaisen pilaantumattoman maa-aineksen vastaanotto, käsittely ja välivarastointi

•

kantojen ja energiapuun vastaanotto, käsittely ja välivarastointi
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Vaihtoehdossa VE1.2. suunniteltuja toimintoja ovat edellä mainittujen lisäksi:
•

asfaltin ja betonin valmistus

Hankkeen lopussa kaivualueet on täytetty pilaantumattomalla maa-aineksella nykyiseen korkotasoon asti.
Hankkeen kesto vaihtoehdon VE1 mukaisesti on noin 20 vuotta.

5.3

VE2
Vaihtoehdossa VE2 maa-ainesten ottaminen ulotetaan ympäröivän maan pinnan alapuolelle tasoon +60 m mpy. YVA-ohjelmavaiheessa suunniteltu ottotaso Lumikallion
alueella oli +50 mpy, mutta se muutettiin hankkeen suunnittelun aikana korkeammaksi.
Kallion louhinta ulottuu todennäköisesti osittain pohjaveden pinnan alapuolelle.
Myös vaihtoehdossa VE2 arvioidaan suunniteltujen toimintojen osalta kahta eri vaihtoehtoa (VE2.1 ja VE2.2).
Vaihtoehdossa VE2.1 suunniteltuja toimintoja ovat:
•

irtomaa-aineksen ja kalliokiviaineksen ottaminen

•

maa-aineksen murskaus ja seulonta

•

pilaantumattoman maa-aineksen vastaanotto, käsittely ja sijoitus

•

kalkilla ja sementillä stabiloitujen savien vastaanotto ja sijoitus

•

asfaltin, betonin, jätteensekaisen pilaantumattoman maa-aineksen vastaanotto, käsittely ja välivarastointi

•

kantojen ja energiapuun vastaanotto, käsittely ja välivarastointi

Vaihtoehdossa VE2.2. suunniteltuja toimintoja ovat edellä mainittujen lisäksi:
•

asfaltin ja betonin valmistus

Hankkeen lopussa kaivualueet on täytetty pilaantumattomalla maa-aineksella nykyiseen korkotasoon asti.
Hankkeen kesto vaihtoehdon VE2 mukaisesti on noin 40 vuotta.

5.4

Perustelut valituille vaihtoehdoille
Hankevaihtoehtojen valinnassa tavoitteena oli saada ympäristövaikutuksen arviointiin
selkeästi kaksi erilaista mutta oikeasti toteuttamiskelpoista ja realistista vaihtoehtoa,
joita voidaan vertailla. Vaihtoehdot VE1 ja VE2 eroavat toisistaan erityisesti ottotasoiltaan, otettavan ja sijoitettavan aineksen määriltään sekä kokonaiskestoiltaan.
Ottotason korolla on vaikutusta erityisesti siihen, joudutaanko kaivualueilta pumppaamaan pohjavettä eli joudutaanko pohjaveden pintaa alentamaan. Vaihtoehdossa VE1
pohjaveden pinnan alentaminen on epätodennäköistä ja vaihtoehdossa VE2 se on
mahdollista. Erityisesti vaihtoehdossa VE2 tulee arvioiduksi pumpattavan pohjaveden
pintavesivaikutukset sekä mahdolliset vaikutukset lähialueiden talousvesikaivojen veden määrään.
Hankkeen kesto sekä otettavan ja sijoitettavien maa-ainesten määrät ovat merkittävästi erilaiset kahdessa eri vaihtoehdossa, siten myös ympäristövaikutukset voivat olla
merkittävyydeltään erilaisia näissä vaihtoehdoissa.
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Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 ottotasoja muutettiin hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin aikana. Syynä VE1 muutokseen on se, että erityisesti meluvaikutusten arvioinnin aikana todettiin, että ottotason pitäminen pellon pinnan tasoa korkeammalla aiheuttaisi merkittäviä meluvaikutuksia. Vaihtoehdon VE2 ottotasoa muutettiin korkeammaksi
(massamäärää pienemmäksi), jotta vaihtoehdon VE2 kokonaiskesto ei venyisi liian pitkäksi, jolloin ympäristövaikutusten arviointiin liittyisi huomattavan paljon epävarmuutta.
Vaikka vaihtoehdon VE2 massamäärää pienennettiin, pidettiin VE2 arvioitu kesto vieläkin riittävän pitkänä, jotta arvioitu kokonaiskesto olisi mahdollisimman realistinen ja
myös pitkän aikavälin ympäristövaikutukset tulisivat riittävän hyvin huomioiduiksi.
Hanke ilman asfaltti- ja betoniasemia sekä niiden kanssa otettiin omiksi alavaihtoehdoikseen, koska asfaltti- ja betoniasemien toteutuminen on epävarmaa.

6

Arvioitavat vaikutukset ja arviointimenetelmät
Hankevaihtoehtojen ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyys arvioidaan asiantuntija-arviona käytettävissä olevan tiedon perusteella, erillisselvitysten avulla hankittavan
tiedon avulla sekä hankkeen aikana toteutettavan vuorovaikutusprosessin, kuten yleisötilaisuuksien, aikana saadun tiedon perusteella. Arvioinnissa huomioidaan normaalin tuotantotoiminnan lisäksi myös mahdolliset onnettomuus- ja häiriötilanteet sekä
mahdolliset yhteisvaikutukset. Yhteisvaikutuksilla tarkoitetaan hankealueen eri toimintojen (louhinta, seulonta, murskaus jne.) yhteisvaikutuksia sekä yhteisvaikutuksia hankealueen ulkopuolella olevien toimintojen (esim. muut soranottoalueet) kanssa. Arvioinnissa kuvataan myös vaikutusten keskinäiset vuorovaikutussuhteet. Eri hankevaihtoehtojen vaikutuksia arvioidaan yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta.
Tarkasteltavia vaikutuksia ovat:
•

väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

•

maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja
luonnon monimuotoisuuteen

•

yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

•

luonnonvarojen hyödyntämiseen

•

edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin kohdistuvat
vaikutukset.

Liikenne-, melu-, ilmanlaatu-, haju- ja tärinävaikutukset arvioidaan osana ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia.
Ympäristövaikutusten arviointiin ei kuulu niiden vaikutusten arviointi, joita hanke aiheuttaa kiinteän ja irtaimen omaisuuden arvoon. Aineellista omaisuutta koskevilla vaikutuksilla tarkoitetaan ensisijaisesti aineellisen omaisuuden käyttöön liittyviä seurauksia (Pölönen ja Perho 2018).
YVA-selostuksessa keskitytään erityisesti hankkeen todennäköisesti merkittäviin ympäristövaikutuksiin. Todennäköisesti merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat liikenne-, melu-, ilmanlaatu-, tärinä-, pohjavesi- ja pintavesivaikutukset. Nämä ympäris-
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tövaikutukset tunnistetaan, arvioidaan ja perustellaan selkeästi. Vaikutuksia arvioitaessa myös lieventämistoimenpiteet otetaan huomioon ja vaikutusten arviointiin liittyvät
epävarmuudet kuvataan. Lisäksi kuvataan, miten ympäristövaikutuksia tullaan seuraamaan. Myös muut mahdolliset ympäristövaikutukset käsitellään. Alueen eri toimintojen
mahdolliset yhteisvaikutukset huomioidaan vaikutusten merkittävyyttä arvioitaessa.
Vaikutusten merkittävyyttä havainnollistetaan alla esitetyn asteikon avulla.
Merkittävä
-

Kohtalainen
-

Vähäinen
-

Ei vaikutusta

Vähäinen
+

Kohtalainen
+

Merkittävä
+

Vähäinen negatiivinen tai positiivinen vaikutus on sellainen, jonka voimakkuus on vähäinen, toteutuminen epätodennäköistä, kesto lyhytaikainen ja/tai joka on laajuudeltaan paikallinen.
Kohtalainen vaikutus on voimakkuudeltaan keskisuuri, sen toteutuminen on melko todennäköistä, sen kesto on pitkäaikainen ja se on laajuudeltaan alueellinen.
Merkittävän vaikutuksen toteutuminen on todennäköistä, sen voimakkuus suuri ja
kesto pysyvä. Vaikutusalue on erittäin laaja, esimerkiksi kansallinen.

7
7.1

Vaikutukset maankäyttöön, maisemaan ja kulttuuriperintöön
Maankäytön ja kaavoituksen nykytila sekä arvioidut vaikutukset
Maankäyttö hankealueen ympärillä on pääasiassa talousmetsää, peltoa ja haja-asutusaluetta. Hankealueen läheisyydessä on mm. maatiloja, hevostalleja ja pienimuotoista yritystoimintaa. Hankealueen itäpuolella sijaitsee kantatie 45.
Hankealuetta lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Linnamäen luoteis- ja länsipuolella ja Lumikallion itäpuolella noin 300 m etäisyydellä kaivualueesta. Hankealueesta 1
km etäisyydellä sijaitsee noin 80 asuinkiinteistöä (kuva 11).
Hynnänkorventien varrella, noin 400 m hankealueelta länteen sijaitsee yksi vapaa-ajan
rakennus ja toinen noin 800 m hankealueen reunasta lounaaseen. Hankealueen läheisyydessä ei ole tiedossa muita vapaa-ajan rakennuksia.
Lähin julkinen rakennus, Raalan entinen koulurakennus, sijaitsee Hynnänkorventien
varrella noin 1 km etäisyydellä hankealueesta etelään. Koulurakennus on kyläyhdistyksen käytössä ja siellä järjestetään mm. seurakunnan kerhoja.
Hankealueen lähimmät koulut ovat Karhunkorven ja Nukarin alakoulut. Hankealueen
läheisyydessä 1 km etäisyydellä ei sijaitse päiväkoteja tai muita vastaavia julkisia rakennuksia.
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Kuva 11. Hankealue sekä hankealuetta lähinnä sijaitsevat asuintalot ja Raalan vanhan koulu.

Uudenmaan voimassaolevissa maakuntakaavoissa ei ole hankealuetta koskevia aluevarauksia (kuva 12). Maakuntakaavan valkoisen alueen suunnittelumääräyksen mukaan 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. Myöskään valmisteluvaiheessa olevassa Uusimaa-kaava
2050 ei tuo muutosta hankealueen maankäyttöön, vaan hankealue osoitetaan voimassa olevien maakuntakaavojen tapaan maakuntakaavamerkintöjen ulkopuolisena
alueena. Maakuntahallitus hyväksyi kaavaehdotuksen huhtikuussa 2020. Lopullisen
hyväksynnän tekee maakuntavaltuusto, näillä näkymin syksyllä 2020.
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Kuva 12. Ote voimassaolevasta maakuntakaavasta. Hankealueen sijainti merkitty punaisella
soikiolla. Lähde: Uudenmaan liiton karttapalvelu, maakuntakaavojen yhdistelmä (14.6.2019).

Hankealueella on voimassa Nurmijärven kunnan oikeusvaikutukseton yleiskaava vuodelta 1989. Vantaanjoen osayleiskaava-alue (voimaan 14.8.2003) sijoittuu hankealueen länsipuolelle, mutta ei ulotu hankealueelle (kuva 13). Hankealueen ja osayleiskaava-alueen välinen etäisyys on pienimmillään noin 500 m. Noin kilometrin säteellä
hankealueesta on osayleiskaavassa seuraavia kaavamerkintöjä: AO (erillispientalojen
alue), AM (maatilojen talouskeskusten alue), LV (venevalkama), M (maa- ja metsätalousvaltainen alue), MA (maisemallisesti arvokas peltoalue), MY (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja).

Kuva 13. Ote Vantaanjoen osayleiskaavasta.
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Hankealueelle ei ole laadittu asemakaavaa.
Vaihtoehdossa V0 hankealueen maankäyttö jatkuu nykyisellään maa- ja metsätaloudellisessa käytössä.
Hankkeen toteutusvaihtoehdot VE1 ja VE2 ovat samanlaisia maankäytön kannalta.
Maankäyttö muuttuu ainoastaan hankealueen ja sinne johtavan työmaatien alueella.
Vaihtoehdot eivät ole ristiriidassa Uudenmaan maakuntakaavan kanssa, koska valkoiselle alueelle voidaan osoittaa muutakin kuin metsä- ja maataloudellista käyttöä. Nyt
tehtävässä ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetään maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet, sekä maa- ja metsätaloudellisesti, ekologisesti tai virkistyskäytön
kannalta merkittävät pelto-, metsä- ja muut luontoalueet, jotka huomioidaan hankkeen
suunnittelussa.
Vantaanjoen osayleiskaavassa ei ole osoitettu hankealueen läheisyyteen ja todennäköiselle vaikutusalueella nykyisestä maankäytöstä merkittävästi poikkeavia aluevarauksia, esimerkiksi vapaa-ajan asuntoja. Toteutusvaihtoehdoilla VE1 ja VE2 ei arvioida olevan merkitystä osayleiskaavassa suunnitellun maankäytön toteutusedellytyksiin.
Hankkeen toteutusvaihtoehdoilla VE1 ja VE2 ei arvioida olevan vaikutusta alueen
maankäyttöön hankealueen ulkopuolella. Esimerkiksi meluvaikutuksia voi ulottua lähimpien asuinrakennusten alueelle, mutta melunhallintatoimenpiteillä haitallisia vaikutuksia vähennetään niin, että asuminen ja elinkeinojen harjoittaminen on mahdollista
kuten aiemmin. Hanke ei vaikuta aineellisen omaisuuden kuten ihmisten omistamien
rakennusten käyttöön.
VE0 – Hanketta ei toteuteta

VE1 – Ottotaso +70

VE2 – Ottotaso +60

Maankäyttöön ei tule muutosta.

Hanke ei ole ristiriidassa maakuntakaavan eikä osayleiskaavan toteutumisen kanssa.

Hanke ei ole ristiriidassa maakuntakaavan eikä osayleiskaavan toteutumisen kanssa.

Maankäyttö hankealueen ulkopuolella pysyy ennallaan.

Maankäyttö hankealueen ulkopuolella pysyy ennallaan.

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

7.2

Maiseman nykytila sekä arvioidut vaikutukset
Nurmijärvi sijaitsee Eteläisen rantamaan maisemamaakunnan alueella ja maisemamaakunnan seutujaossa Eteläisellä viljelyseudulla. Hankealue ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle.
Hankealueesta Linnamäki erottuu osittain kaukomaisemassa mm. hankealueen pohjoispuolella sijaitsevalta peltoalueelta. Lumikallion huippu ei näy hankealueen ulkopuolella kaukomaisemassa eikä lähimmiltä asuinrakennuksilta.
Hankealueen ympäristö on haja-asutusaluetta. Kantatie 45 on lähinnä ajoneuvoliikenteen käyttämä reitti, mutta Hynnänkorventietä kuljetaan myös polkupyörällä tai jalkaisin. Näiden teiden varsille ei ole suunnitteilla uusia kevyen liikenteen verkoston tai ulkoilureitistön hankkeita. Lähin ulkoilureitti on merkitty Uusimaa-kaava 2050 -ehdotuksessa Raalan pohjoispuolelle 1321-tien varteen. Hankealueella ja sen ympäristössä
on jonkin verran virkistyskäyttöä.
Maisemavaikutusten arvioinnissa on arvioitu maiseman muutoksen suuruus ja suunta
asukkaille, teiden käyttäjille ja virkistyskäytölle.
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Vaihtoehdossa VE0 alueen maankäyttö jatkuu entisellään. Alueella mahdollisesti tehtävät metsähakkuut muuttavat maisemaa paikallisesti. Vaikutukset ovat kuitenkin vähäisiä.
Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 hankkeen toteutumisen vaikutukset lähiasutukselle ja liikenteelle rajautuvat Linnamäkeen, koska Lumikallio ei näy maisemassa hankealueen
ulkopuolella.
Asutus
Linnamäen laki näkyy Tuomiojan ja Verholan alueen taloilta (kuva 14). Koska eteläpuoli Linnamäestä jätetään louhimatta, nouseva rinne lieventää maisemavaikutuksen
merkittävyyttä, ja muutos maisemassa on vähäinen. Hankealueen lounaisreunalle
jäävä puusto estää suoran näkymän hankealueelle. Jos työmaakulku järjestetään Hynnänkorventien kautta (reittivaihtoehto C), näkyy työmaaliikenne maisemassa Linnamäen lounaispuolella sijaitsevista rakennuksista.

Kuva 14. Näkymä Hynnänkorventieltä Verholan kohdalta Linnamäelle (merkitty nuolella). Kuvassa näkyvä Linnamäen eteläpuoli jätetään louhimatta, joten muutos on vähäinen.

Kellarinmäen etelärinteen asuinrakennuksilta ei ole suoraa näkyvyyttä Linnamäelle
sähkölinjan ja sen suojaviheralueen jäädessä niiden väliin.
Karlsbergistä ja Viitasaaresta etelään Linnamäki näkyy kaukomaisemassa peltoalueen
takana. Koska Karlsbergin kiinteistö on Louhintahiekka Oy:n omistuksessa, voidaan se
jättää huomioimatta arvioinnissa. Peltoalueella on kaksi pienikokoista metsäsaareketta
asutuksen ja hankealueen välissä. Pellolle tehtävä meluvalli näkyy maisemassa, mutta
pitkän etäisyyden vuoksi muutos on vähäinen. Meluvalli myös vähentää näkymää suoraan louhinta-alueelle.
Jos työmaaliikenne kulkee reittiä B tai A+B, tulee liikenne näkymään lähinnä Viitasaaren ja Korvenniityntien alkupään kiinteistöille.
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Kuva 15. Näkymä Kellarinmäen eteläpuoliselta pellolta hankealueelle. Linnamäen laki on nuolen kohdalla maisemassa.

Teiden käyttäjät
Hynnänkorventien käyttäjille hankkeen toiminnan aikainen maisemamuutos rajoittuu
Linnamäkeen, ja muutos näkyy käytännössä ainoastaan Linnamäen lounaispuoleisen
peltoaukean kohdalla. Koska Hynnänkorventien puoleinen osa Linnamäestä jätetään
louhimatta, on muutos maisemassa lähes huomaamaton. Jos työmaakulku järjestetään Hynnänkorventien kautta, näkyy työmaaliikenne maisemassa.
Kantatie 45:n käyttäjälle maisemakuva muuttuu toiminnan aikana vähäisesti Linnamäen osalta etelään päin ajettaessa. Maisemamuutos on merkitykseltään vähäinen, ja
merkittävyyttä lieventää näkyvyyden lyhytkestoisuus ja hankealueen etäisyys maisemassa. Tien nopeusrajoitus hankealueen kohdalla on 80 km/h, ja alue jää osittain metsän tai metsäsaarekkeiden taakse (kuva 16).

Kuva 16. Kantatietä 45 pohjoisesta etelään ajettaessa Linnamäki pilkahtaa maiseman taustalla.

Virkistyskäyttö
Hankkeen toteutuessa hankealueen virkistyskäyttö loppuu hankkeen toiminnan ajaksi,
mutta voi jatkua sen ulkopuolella ja hankkeen päätyttyä. Hankealueen reunoille tulevat
maavallit estävät näkyvyyttä hankealueelle, ja vähentävät maisemavaikutusta hankealueeseen rajoittuvassa metsämaisemassa. Hankkeen toteutumisen vaikutukset virkistysmaisemaan ovat paikalliset ja vähäiset.
Yhteenvetona VE1:n ja VE2:n vaikutukset maisemaan ovat samankaltaiset. VE2:n toteutuessa maisemavaikutusten merkittävyys on hieman VE1:a suurempi vaikutuksen
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pidemmän keston vuoksi. Hankkeen maisemavaikutukset ovat kokonaisuutena arvioituna vähäiset. Vaikutuksia lieventää alueen täyttäminen lopuksi sekä alueen maisemointi. Hanke ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista eikä luonnon merkittävien kauneusarvojen tuhoutumista.
VE0 – Hanketta ei toteuteta

VE1 – Ottotaso +70

VE2 – Ottotaso +60

Maisema muuttuu todennäköisesti paikallisesti metsänhoitotoimenpiteiden vuoksi.

Vain muutamalta asuinkiinteistöltä on näkymä hankealueelle.
Pitkä etäisyys, maaston muodot
ja alueen reunalle jätettävä
puusto vähentävät maisemavaikutusta.

Vain muutamalta asuinkiinteistöltä on näkymä hankealueelle.
Pitkä etäisyys, maaston muodot
ja alueen reunalle jätettävä
puusto vähentävät maisemavaikutusta.

Maavalli estää näkymän hankealueelle virkistyskäytössä.

Maavalli estää näkymän hankealueelle virkistyskäytössä.

Kaivualueet täytetään ja alue
maisemoidaan.

Kaivualueet täytetään ja alue
maisemoidaan.

Hanke ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista eikä
luonnon merkittävien kauneusarvojen tuhoutumista.

Hanke ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista eikä
luonnon merkittävien kauneusarvojen tuhoutumista.

Vähäinen kielteinen vaikutus

Vähäinen kielteinen vaikutus

Vähäinen kielteinen vaikutus

7.3

Kulttuuriperinnön nykytila sekä arvioidut vaikutukset
Hankealue ei ole osa maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä eikä valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä.
Hankealueesta noin 1,5 km luoteeseen sijaitsee Raalan kartano, joka lähiympäristöineen kuuluu maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen luetteloon (Uudenmaan liitto 2012) (kuva 17). Raalan kartano on muodostettu 1600-luvulla useista talonpoikaistiloista. Raalasta kehittyi 1800-luvulla yksi Uudenmaan huomattavimmista torpparikartanoista ja entisen torppariasutuksen vaikutus on yhä nähtävissä kartanoa ympäröivässä viljelymaisemassa. Laajan peltoaukean laidalla kallioisella kukkulalla sijaitsevaan kartanon rakennusryhmään kuuluu 1800-luvun puolivälissä rakennettu päärakennus, sitä ympäröivä vanha puisto sekä samalta ajalta olevia talousrakennuksia.
Muita rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai ympäristöarvojensa perusteella arvokkaita rakennuskulttuuriympäristöalueita ja -kohteita on määritetty Nurmijärven rakennusperintöselvityksessä. Selvityksen rakennusperintökohteita ei sijaitse hankkeen näkymäalueella.
Hankealueella eikä sen välittömässä läheisyydessä tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä, jotka olisivat muinaismuistolain (295/63)
rauhoittamia.
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Kuva 17. Raalan kartanon maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön (violetti) sijainti
hankealueeseen (punainen soikio) nähden. Kulttuuriympäristön rajaus on sama Uusimaakaava 2050 -ehdotuksessa. Lähde: Uudenmaan liiton karttapalvelu, maakuntakaavojen yhdistelmä (14.6.2019).

Raalan kartanon ja hankealueen välissä on 100 m mpy korkeuteen kohoava Kellarinmäki, joten kulttuuriympäristöalueelta ei avaudu suoraa näkymää hankealueelle.
Hankkeella ei ole vaikutusta kulttuuriperintöön missään hankevaihtoehdossa.

8

VE0 – Hanketta ei toteuteta

VE1 – Ottotaso +70

VE2 – Ottotaso +60

Ei muutoksia.

Hankealueella tai sen näkymä-,
ja vaikutusalueella ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä, muita arvokkaita rakennusperintökohteita, kiinteistä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä.

Hankealueella tai sen näkymä-,
ja vaikutusalueella ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä, muita arvokkaita rakennusperintökohteita,
kiinteistä
muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuriperintöä.

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
Hankealueelta otettava kiviaines käytetään infrarakentamiseen. Maa-aineslaki edellyttää, että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti.
Jos hanketta ei toteuteta (VE0), on työmailla rakentamiseen käytettävä kiviaines hankittava muualta. Uusiomateriaalit pystyvät korvaamaan vain murto-osan tulevaisuudessa tarvittavasta kiviaineksesta.
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Toteutuessaan hankevaihtoehto VE1:ssa saadaan tarvittavaa kiviainesta noin 10 vuoden ajan. Hankevaihtoehto VE2 turvaa kiviaineksen saannin vielä pidemmälle tulevaisuuteen. Syvemmältä kiviainesta hyödyntävä VE2 on siinä mielessä merkittävästi tehokkaampi, että samalta pinta-alalta saadaan kiviainesta kaksinkertainen määrä.
Otetun kiviaineksen käyttöikä käyttökohteessa on useimmiten pitkä. Infrarakentamiseen käytetty kiviaines, ja valmistetut asfaltti ja betoni on mahdollista käytön jälkeen
käyttää uudelleen. Maa-ainesesiintymän säästeliäs ja taloudellinen hyödyntäminen toteutuu tässä hankkeessa etenkin vaihtoehdossa VE2.
Alueen täyttö tehdään vain maa-aineksilla, joita ei voida hyödyntää rakentamisessa.
Tällaisten ylijäämämaiden sijoituspaikkoja ei pääkaupunkiseudulla ole riittävästi tällä
hetkellä. Täyttö tehdään vähitellen sitä mukaa kun täyttöön sopivaa ainesta tulee rakentamisen yhteydessä. Myös ylijäämämaan sijoituksessa vaihtoehto VE2 on tehokkain, koska hanke vastaa maa-ainesten sijoitustarpeeseen vuosikymmenten ajan.
Hankkeen muut toiminnot (mm. jätteiden erottelu pilaantumattomasta maa-aineksesta,
puun, asfaltin ja betonin käsittely jatkokäyttöä varten) vaikuttavat luonnonvarojen hyödyntämiseen positiivisesti, koska käsittelyn jälkeen massoja voidaan käyttää uudelleen
tai hyödyntää energiana.
Kaikissa hankevaihtoehdoissa hankealueen metsää voidaan hyödyntää luonnonvarana.
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VE0 – Hanketta ei toteuteta

VE1 – Ottotaso +70

VE2 – Ottotaso +60

Alueen metsä voidaan hyödyntää luonnonvarana.

Alueen metsä voidaan hyödyntää luonnonvarana.

Alueen metsä voidaan hyödyntää
luonnonvarana.

Muita alueen luonnonvaroja
ei hyödynnetä. Rakentamisessa käytettävä kiviaines
hankitaan muualta ja pilaantumaton maa-aines sijoitetaan muualle.

Alueelta saadaan rakentamisessa tarvittavaa kiviainesta useaksi vuodeksi.

Alueelta saadaan rakentamisessa
tarvittavaa kiviainesta pitkäksi aikaa.

Hanke mahdollistaa pilaantumattomien maa-ainesten käsittelyn
ja sijoituksen useiden vuosien
ajalle.

Hanke mahdollistaa pilaantumattomien maa-ainesten käsittelyn ja sijoituksen pitkällä aikavälillä.

Kohtalainen myönteinen vaikutus

Kohtalainen myönteinen vaikutus

Ei vaikutusta

9
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Vaihtoehdon VE2 toteutuessa
tarve muiden kiviaineshankkeiden
aloittamiselle vähenee.

Liikennevaikutukset
Liikenteen nykytila
Suunniteltu maa-ainesten ottoalue Lumikallio-Linnamäki sijaitsee Nurmijärven kunnan
koillisosassa. Tuusulan kunnan rajalle suunnitellulta maa-ainesten ottoalueelta on matkaa noin 1 km. Alue sijoittuu kantatien 45 (Hämeentie) läheisyyteen tien länsipuolelle.
Alueen pohjoispuolella on yhdystie 1321 (Raalantie). Yhteys Raalantieltä Hämeentielle
on tien 1378 kautta (Vanha Hämeentie). Alueen länsipuolella on yhdystie 11480 (Hynnänkorventie). Suunnitellun maa-ainesten ottoalueen sijainti ja alueen suunnitellut liikennöintisuunnat (liittymävaihtoehdot A, B ja C) on esitetty yleispiirteisesti kuvassa 18.
Suunnitellulla maa-ainesten otto- ja vastaanottomäärillä alueelle tapahtuva liikenne on
60 kuljetusta vuorokaudessa. Liikenteen suuntautumisen on arvioitu olevan 80-90%
Helsingin suuntaan ja 10-20 % Hyvinkään suuntaan.
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Kuva 18. Alueen sijainti ja liikennevaihtoehdot.

Hankealueen pohjoispuolelle on suunnitteilla Keski-Uudenmaan pohjoinen logistiikkayhteys, jonka tavoitteena on luoda Hämeenlinnan moottoritien (valtatie 3) ja Vanhan
Lahdentien (seututie 140) välille seututietasoinen poikittaisyhteys, joka palvelisi seutukunnan liikenteen lisäksi myös valtakunnallisen tason kuljetuksia liittymällä valta- ja
kantateihin. Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL2019 -suunnitelmassa Keski-Uudenmaan pohjoinen logistiikkayhteys on ajoitettu ennen vuotta 2030 toteutettavaksi
hankkeeksi. Osa hankealueen liikenteestä voi hyödyntää uutta logistiikkayhteyttä,
mutta suurin osa hankkeen liikenteestä suuntautuu silti arvion mukaan hankealueelta
etelään Helsingin suuntaan.
Keski-Uudenmaan pohjoisen logistiikkayhteyden kehittämiseen liittyen on suunniteltu,
että Vanhan Hämeentien (yhdystie 1378) ja Hämeentien (kantatie 45) nelihaaraliittymä
tullaan purkamaan kahdeksi erilliseksi kolmihaaraliittymäksi. Raalantie linjattaisiin osin
uudestaan kulkemaan Korvenniityntieltä Hämeentielle. Hankealueen suuntaan johtava
liittymä siirtyisi noin 1 km nykyistä etelämmäksi. Samalla toteutettaisiin vasemmalle
kääntymistä helpottavat kaistajärjestelyt.
Hämeentie on hankealueella luokiteltu seudullisesti merkittäväksi tiejaksoksi Väyläviraston selvityksessä Helsingin seudun tieverkon luokitus ja palvelutasotavoitteet (Liikennevirasto 58/2018). Selvityksen mukaan tiejaksolla ei ole nykytilanteessa palvelu-
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tasopuutteita liikenneturvallisuudessa, liikenteen häiriöherkkyydessä, matka-ajan ennakoitavuudessa, nopeustasossa tai liikenteen sujuvuudessa. Selvityksessä tehtyjen
tarkastelujen mukaan palvelutasopuutteita ei ennusteta olevan myöskään MAL suunnitelmaluonnoksen (8.10.2018) mukaisessa ennustetilanteessa 2030. Hämeentien
keskivuorokausiliikenne on 7354 ajon/vrk (raskaiden ajoneuvojen osuus 10%) ja arkipäivän keskivuorokausiliikenne on 8129 ajon/vrk (raskaiden ajoneuvojen osuus 12%).
Raalantien keskivuorokausiliikenne on 1706 ajon/vrk (raskaiden ajoneuvojen osuus
7%) ja arkipäivän keskivuorokausiliikenne 1939 ajon/vrk (raskaiden ajoneuvojen osuus
8%). Liikennemäärätiedot on haettu 22.10.2020 Väyläviraston ajantasaisista tietoaineistoista.
Vanhan Hämeentien keskivuorokausiliikenne on 1101 ajon/vrk (raskaiden ajoneuvojen
osuus 8%) ja arkipäivän keskivuorokausiliikenne 1232 ajon/vrk (raskaiden ajoneuvojen
osuus 9%). Liikennemäärätiedot on haettu 22.10.2020 Väyläviraston ajantasaisista
tieto-aineistoista.
Hynnänkorventien keskivuorokausiliikenne on 299 ajon/vrk (raskaiden ajoneuvojen
osuus 5%) ja arkipäivän keskivuorokausiliikenne 325 ajon/vrk (raskaiden ajoneuvojen
osuus 7%). Liikennemäärätiedot on haettu 28.1.2020 Väyläviraston ajantasaisista tietoaineistoista.
Nopeusrajoitukset alueen maantieverkolla ovat: Hämeentiellä 80 km/h, Vanhalla Hämeentiellä 50 km/h, Raalantiellä 50 ja 60 km/h ja Hynnänkorventiellä 60 km/h.
Maa-ainesten ottoalueen liikennöinti on suunniteltu tapahtumaan joko Hämeentieltä
(kuvassa 18 liittymä A, liittymän paikka tieosoitejärjestelmässä on noin 45/7/5140),
Raalantieltä (kuvassa 18 liittymä B, liittymän tieosoite noin 1321/2/7760, Korvenniityntie (yksityistie)) tai Hynnäkorventieltä (kuvassa liittymä C, liittymän tieosoite noin
11480/1/4150). Neljäs vaihtoehto on liikennöinti liittymistä A ja B niin, että alueelle pohjoisesta tuleva ja etelään suuntaava liikenne käyttää Hämeentien liittymää ja alueelle
etelästä tuleva ja pohjoiseen suuntaava liikenne käyttää Raalantien liittymää. Näin voitaisiin välttää vasemmalle kääntymiset liittymässä A. Liittymät on kuvattu tarkemmin
YVA-aineiston liitteenä olevassa liikenneselvityksessä.
Suunnitellun maa-ainesten ottoalueen läheisyydessä on linja-autopysäkit liittymävaihtoehto A:n yhteydessä Hämeentiellä (pysäkkilevennykset). Liittymävaihtoehto C:n yhteydessä Hynnänkorventiellä pysäkkiä ei ole. Hynnänkorventiellä joukkoliikenteen pysäkkityyppi on pääosin ajoratapysäköinti. Pysäkit ja nykyiset joukkoliikennelinjat on esitetty kuvassa 19. Linja 51 liikennöi arkena 3 vuoroa aamuisin ja 3 vuoroa iltapäivisin.
Linjan kiertosuunta on esitetty kuvassa 9 nuolin. Linja 662 liikennöi arkena Hyvinkään
suuntaan 2 vuoroa aamuisin ja 4 vuoroa iltapäivisin sekä Helsingin suuntaan 4 vuoroa
aamuisin ja 2 vuoroa iltapäivisin. Koulujen loma-aikoina vuoroväli harvenee merkittävästi.
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Kuva 19. Alueen linja-autopysäkit ja linjat, Lähde: Nurmijärven kunnan karttapalvelu sekä Uudenmaan joukkoliikenneinfo.

Suunnitellun maa-ainesten ottoalueen läheisyydessä Hämeentien, Vanhan Hämeentien, Raalantien ja Hynnänkorventien maanteiden yhteyteen ei ole toteutettu jalankulun
ja pyöräilyn väyliä, vaan jalankulkijat ja pyöräilijät liikkuvat maantien reunassa tai pientareella. Hämeentiellä ajoradan leveys on Väyläviraston tierekisterin mukaan 7,1 m ja
pientareiden leveys 0,75 m. Vanhalla Hämeentiellä ajoradan leveys on 6,5 m ja pientareiden leveys 0,5 m. Raalantiellä ajoradan leveys on 6,6 m ja pientareiden leveys 0,5
m. Hynnänkorventiellä ajoradan leveys on 6 m. Hynnänkorventiellä ei ole päällystettyä
piennarta tai sorapiennarta. Nurmijärven kevyen liikenteen verkoston ja ulkoilureitistön
suunnitelmassa on vuonna 2010 kartoitettu merkittävimpiä Nurmijärven alueen jalankulun ja pyöräilyn reittejä ja yhteystarpeita. Suunnitelmassa ei ole esitetty suunnitellun
maa-ainesten ottoalueen läheisyyteen Hämeentielle ja Hynnänkorventielle reittejä tai
yhteystarpeita. Röykäntielle on esitetty yhteystarve Karhukorven koulun luota Nukarille. Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvityksessä vuodelta 2010
ei ole esitetty suunnitellun maa-ainesten ottoalueen läheisyyteen lähiaikoina toteutettavia hankkeita.
Nurmijärven alueen koululaisten reittien turvallisuutta on arvioitu ELY-keskuksen toimesta KOULULIITU -menetelmällä vuonna 2015. Hämeentie suunnittelualueen läheisyydessä on selvityksessä todettu koululaisille erittäin vaaralliseksi tieosuudeksi, joka
on vaarallinen myös yläkouluikäisille lapsille. Vanha Hämeentie on arvioitu 2. alhaisimpaan riskiluokkaan ja Raalantie 3. alhaisimpaan riskiluokkaan (kaksi 3. luokan osuutta:
Koutintie-Kilpeläntie sekä Korvenniityntiestä n 800 m koilliseen). Hynnänkorventie on
selvityksessä arvioitu alimman riskiluokan tieksi, jonka ei pitäisi olla vaarallinen nuorimmillekaan koululaisille.
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Kuva 20. KOULULIITU -menetelmällä arvioitu koulumatkan vaarallisuus, aineisto: Nurmijärven
kunta, Uudenmaan ELY-keskus.

Kuva 21. Alueen lukitut oppilaaksiottoalueet ja koulujen sijainnit (liittymien A ja C paikat on esitetty kartalla nuolilla), Lähde: Nurmijärven kunnan karttapalvelu.

Kuvassa 21 on esitetty hankkeen lähialueen koulut ja koulujen lukitut oppilaaksiottoalueet. Hankealueen lähimmät koulut ovat Karhukorven alakoulu ja Nukarin alakoulu.
Karhukorven alakoululta on hankkeen liittymävaihtoehto B:n saakka noin 3,6 km:n
matka. Raalantien vaarallisimmiksi arvioidut osuudet sijaitsevat liittymävaihtoehdosta
B koilliseen ja Hynnänkorventien länsipuolella. Molemmat osuudet on KOULULIITU menetelmällä luokiteltu vaaralliseksi myös 3. luokan oppilaille. Hankkeen liittymävaihto-ehto C:n pohjoispuoleinen osa Hynnänkorventietä kuuluu Karhukorven koulun
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oppilaaksiottoalueeseen. Koululaisten reitti kulkee Raalantien kautta. Koululaisten reitin pituus on liittymästä C mitattuna Hynnänkorventietä ja Raalantietä pitkin noin 4,2
km.
Hämeentiellä liittymävaihtoehto A:n läheisyydessä (1000 m liittymästä molempiin
suuntiin) on viime vuosina (2014-2018) tapahtunut Väyläviraston onnettomuustietojen
mukaan yhteensä 22 liikenneonnettomuutta (taulukko 4). Onnettomuuksista yksi on
ollut peräänajo-onnettomuus, yksi suistumisonnettomuus ja muut hirvi- ja peuraonnettomuuksia. Yksi hirvionnettomuus on ollut loukkaantumiseen johtanut onnettomuus.
Muissa onnettomuuksissa ei ole loukkaantunut tai kuollut ihmisiä. Peräänajo-onnettomuus on tapahtunut liittymävaihtoehto A:n kohdalla. Raalantiellä liittymävaihtoehto B:n
läheisyydessä ja Hynnänkorventiellä liittymävaihtoehto C:n läheisyydessä ei ole tapahtunut viime vuosina poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia. Väyläviraston tierekisterin onnettomuustilastot perustuvat poliisin kirjaamiin onnettomuustietoihin. Liikenneonnettomuuksiin liittyvien tilastotietojen sisällöstä ja laadusta vastaa Tilastokeskus.
Taulukko 4. Hämeentiellä suunnitellun liittymän (liittymä A) läheisyydessä (500 m etäisyydellä
molempiin suuntiin, etäisyysvälillä 4640-5640 maantien 45 tieosan 7 alusta) vuosina 2014-2018
tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien onnettomuusluokka, onnettomuuksien määrä sekä onnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä.
Onnettomuusluokka
Peuraonnettomuus
Hirvionnettomuus
Peräänajo
Suistuminen

Onnettomuudet
[lkm]
17
3
1
1

Kuolleet
[lkm]
0
0
0
0

Loukkaantuneet
[lkm]
0
1
0
0

Kuvassa 22 on esitetty liikenneonnettomuuksien kasautumat Nurmijärven pohjoisosassa (tarkastelujakso 2014-2018) Destian iLiitu järjestelmästä. Onnettomuuskasaumapiirakkana esitetään kohteet, joissa on tapahtunut viiden vuoden tarkastelujakson aikana 1) vähintään yksi kuolemaan johtanut onnettomuus (punainen) tai 2) vähintään kaksi loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta (sininen) tai 3) yhteensä vähintään viisi onnettomuutta (keltainen). Hankealueen läheisyydessä, noin 700 m liittymävaihtoehto A:sta pohjoisen suuntaan on omaisuusvahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien kasautumapiste, joka on merkitty kuvaan punaisella nuolella.

VAHANEN ENVIRONMENT OY
+358 20 769 8698 ◼ www.vahanen.com ◼ Y-tunnus | Business ID 2206578-8

YVA arviointiselostus
Louhintahiekka Oy, Nurmijärvi
ENV1692
18.11.2020

44 (136)

Kuva 22. Liikenneonnettomuuksien kasautumapiirakat Nurmijärvellä hankealueen läheisyydessä tarkastelujaksolla 2014-2018. Hankealue merkitty punaisella soikolla. Aineisto: Destian
iLiitu järjestelmä.

9.2

Arvioidut liikennevaikutukset ja lieventämistoimenpiteet

9.2.1

Arviointimenetelmät
Liikennöintivaihtoehdot ovat samat molemmissa hankevaihtoehdoissa VE1 ja VE2. Liikennevaikutukset arvioitiin neljälle liikennöintivaihtoehdolle:
•

Liikennevaihtoehto A: liikennöinti Hämeentieltä liittymän A (kuva 1) kautta

•

Liikennevaihtoehto B: liikennöinti Raalantieltä liittymän B (kuva 1) kautta

•

Liikennevaihtoehto C: liikennöinti Hynnänkorventieltä liittymän C (kuva 1)
kautta

•

Liikennevaihtoehto A+B: liikennöinti Hämeentien ja Raalantien liittymien kautta
(vältetään Hämeentiellä/Hämeentielle vasemmalle kääntyminen: alueelle pohjoisesta tuleva ja etelään suuntaava liikenne käyttää liittymää A ja alueelle etelästä tuleva ja pohjoiseen suuntaava liikenne käyttää liittymää B)

Arviointimenetelmät on kuvattu tarkemmin YVA-aineiston liitteenä olevassa erillisessä
liikenneselvityksessä.
Muiden maa-aineshankkeiden vaikutukset liikenteen kasvuun alueella on otettu liikennevaikutusten arvioinnissa huomioon käyttämällä liikenne-ennusteen pohjana
HELMET 3.0 -mallia ja liikenteen yleisiä kasvukertoimia, joihin on sisällytetty maankäy-
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tön ja yritystoiminnan vaikutukset liikennemäärien kasvuun alueella. Liikennöinti lähimpien muiden maa-ainesalueiden J-V Lammi Oy:n ja Mustajoen Multajaloste Oy:n alueille tapahtuu myös Hämeentien kautta.
9.2.2

Liikenteen sujuvuus ja liittymien toimivuus
Tehtyjen tarkastelujen mukaan liikenne olisi Hämeentien liittymässä nykyisillä liikennemärillä erittäin sujuvaa eikä jonoutumista juurikaan esiintyisi. Ennustetilanteessa
vuonna 2041 ja vuonna 2061 pääsuunnalla eli Hämeentiellä suoraan kulkeva liikenne
olisi erittäin sujuvaa eikä jonoutumista juurikaan esiintyisi. Kiviainesalueen liittymässä
sekä molemmat oikealle kääntymiset ja vasemmalle kääntyminen Hämeentieltä kohti
kiviainesaluetta olisivat myös ennustetilanteessa vuonna 2041 ja vuonna 2061 erittäin
sujuvia eikä liikenteen jonoutumista juurikaan esiintyisi.
Liikenteellisisä toimivuusongelmia olisi tarkastelujen mukaan liittymässä A vain vasemmalle kääntymisessä kiviainesalueelta pohjoisen suuntaan kohti Hyvinkäätä. Ajoittain
pitkä odotusaika Hämeentien liittymässä voi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen siten, että
kuljettajat pyrkivät liittymään liikennevirtaan myös lyhyempiin ajoneuvojen aikaväleihin.
Jos liikennöinti kiviainesalueelle toteutettaisiin niin, että liittymässä A ei sallittaisi raskaiden ajoneuvojen vasemmalle kääntymisiä (suuntaisliittymä), olisi liikenteellinen palvelutaso kaikkina tarkasteluajankohtina erittäin hyvä.
Hynnänkorventiellä liikenne on tarkastelluissa tilanteissa erittäin sujuvaa ja myös vasemmalle kääntyminen on erittäin sujuvaa. Jonoutumista tai pitkiä odotusaikoja ei
esiinny Hynnänkorventiellä tai sivutien liittymässä.
Mikäli liikennöinti toteutetaan niin, että vasemmalle kääntyminen ei tapahdu liittymässä
A, se ei poista vasemmalle kääntymisen tarvetta Nurmijärventieltä. Hämeentien ja
Nummitien liittymässä tai Hämeentien ja Vanhan Hämeentien liittymässä (liittymälle A
vaihtoehtoiset liittymät eri liikennevaihtoehdoissa) ei ole nykyisin kanavointia tai muita
kaistajärjestelyjä. Nopeusrajoitus Hämeentiellä on 80 km/h kaikkien liittymien kohdalla.
Keski-Uudenmaan pohjoisen logistiikkayhteyden kehittämiseen liittyen on suunniteltu,
että Hämeentien ja Vanhan Hämeentien nelihaaraliittymä purettaisiin kahdeksi erilliseksi kolmihaaraliittymäksi ja hankealueen suuntaan kääntyminen siirtyisi noin 1 km
nykyistä etelämmäksi. Samalla toteutettaisiin vasemmalle kääntymistä helpottavat
kaistajärjestelyt.

9.2.3

Vaikutukset joukkoliikenteen käyttäjien turvallisuuteen
Nykytilanteessa hankkeen läheisellä liikenneverkolla liikennöi kolme joukkoliikenteen
linjaa (5, 51 ja 662) koululaisten ja työmatkaliikkujien liikkumistarpeiden mukaisina aikoina. Linja 5 kulkee Raalantietä, linja 51 Raalantietä, Hynnänkorventietä ja Hämeentietä ja linja 662 kulkee Hämeentietä. Kesäisin linjan 51 vuoroväli harvenee merkittävästi. Liittymien A ja B yhteydessä on joukkoliikenteen pysäkit molempiin suuntiin. Liittymän C yhteydessä pysäkkiä ei ole. Hynnänkorventeillä joukkoliikenteelle on ajoratapysäkit.
Mikäli Hämeentielle rakennetaan liittymä A ja tehdään kaistajärjestelyjä, tulee joukkoliikennepysäkkien sijainti tarkastella tarkemman suunnittelun yhteydessä. Kanavoidussa liittymässä ajoradan kokonaisleveys eli samalla jalankulkijan ylitysmatka kasvaa, millä on vaikutusta joukkoliikenteen käyttäjien turvallisuuteen. Hämeentien pysäkkien käyttäjämäärät ovat hyvin pienet.
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Raalantiellä tarvetta liittymän kanavoinnille ei suunnitteluohjeen mukaan ole, joten jalankulkijan ylitysmatka pysäkin kohdalla ei muutu. Raalantien eteläpuolella liittymän
yhteydessä olevan joukkoliikennepysäkin sijainti tulee kuitenkin tarkastella tarkemman
suunnittelun yhteydessä.
Hynnänkorventiellä tarvetta liittymän kanavoinnille ei suunnitteluohjeen mukaan ole,
joten jalankulkijan ylitysmatka pysäkin kohdalla ei muutu. Lisääntyvä raskas liikenne
Hynnänkorventiellä voi aiheuttaa joukkoliikenteen käyttäjille turvattomuuden tunnetta.
9.2.4

Vaikutukset jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuteen
Hämeentiellä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteet säilyvät nykyisen kaltaisena,
eikä hankkeen liikenteellä ole vaikutusta jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuteen Hämeentiellä.
Myös Hynnänkorventiellä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteet säilyvät nykyisen
kaltaisena. Lisääntyvä raskas liikenne voi kuitenkin aiheuttaa jalankulkijoille ja pyöräilijöille turvattomuuden tunnetta, koska tie on melko kapea.

9.2.5

Vaikutukset koululaisten reittien turvallisuuteen
Hankkeen vaikutuksia koululaisten reittien turvallisuuteen arvioitiin Hynnänkorventien
ja Raalantien osalta. Hämeentien osalta arviointia ei tehty, koska se on nykytilassakin
arvioitu vaaralliseksi myös 7-9 luokan oppilaille. Arvio Nurmijärven koululaisten reittien
turvallisuudesta on tehty ELY-keskuksen toimesta vuonna 2015 Koululiitu -menetelmällä. Hankkeen vaikutuksia koululaisten liikkumisen turvallisuuteen arvioitiin korjaamalla vuoden 2015 Koululiitu -arviota raskaan liikenteen lisääntymisen perusteella.
Korjauskertoimet valittiin Viatek Oulun julkaisun: ”Koululiitu, Menetelmä koulumatkojen
liikenneturvallisuuden arvioimiseksi” perusteella.
Jos maa-ainesalueen liikenne hoidetaan kokonaan liittymän B-kautta, nousisi Raalantien vaarallisuusluku (välillä Vanha Hämeentie - Korvenniityntie) laskennallisen asiantuntija-arvion mukaan liittymästä 6 yksikköä. Osuuden vaarallisimmaksi arvioitu osuus
sijaitsee Korvenniityntiestä noin 800 m Vanhan Hämeentien suuntaan, osuuden vaarallisuusluku nousisi arvion mukaan arvoon 227, eli vaarallisuusluokka pysyisi samana
kuin nykyisin.
Jos maa-ainesalueen liikenne hoidetaan kokonaan liittymän C-kautta, nousisi Hynnänkorventien vaarallisuusluku laskennallisen asiantuntija-arvion mukaan liittymästä C
pohjoisen suuntaan 8 yksikköä ja etelän suuntaan 25 yksikköä. Vaarallisuusluku nousisi liittymästä C etelään luokkaan, joka saattaa olla vaarallinen 2. luokan oppilaille ja
nuoremmille. Liittymästä C pohjoiseen vaarallisuusarvion ei arvioida ylittävän lukua
200 eli tiejakson ei pitäisi olla vaarallinen nuoremmillekaan koululaisille. Jatkossakin
vaarallisin osa Karhukorven koulun koululaisten reittiä olisi Raalantie, jossa yksi osuus
on luokassa 220-229 eli tiejakso saattaa olla vaarallinen 3. luokan oppilaille ja nuoremmille.

9.2.6

Vaikutukset ajoneuvoliikenteen liikenneturvallisuuteen
Merkittävimmät vaikutukset ajoneuvoliikenteen turvallisuuteen on uuden liittymän rakentamisella ja sillä millainen liittymätyyppi on. Liittymän tyyppi valitaan jatkosuunnittelussa Väyläviraston suunnitteluohjeiden mukaisesti pääsuunnan ja sivusuunnan liikennemäärien sekä pääsuunnan nopeusrajoituksen mukaan. Liittymän kanavoinnin
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etuja ovat mm. jäsentyneempi liikenneympäristö, peräänajo-onnettomuuksien väheneminen ja pääsuunnan liikenteen sujuvuuden parantuminen. Kääntymiskaistan rakentamisen (liittymä A Hämeentiellä) liikenneturvallisuusvaikutuksen suuruutta ei ole mahdollista laskennallisesti arvioida. Raalantien ja Hynnänkorventien liittymiin ei suunnitteluohjeen mukaan ole tarpeen rakentaa kanavointia.
Ajoittain pitkä odotusaika voi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen Hämeentien liittymän
kohdalla siten, että kuljettajat pyrkivät liittymään liikennevirtaan myös lyhyempiin ajoneuvojen aikaväleihin.
9.2.7

Vaikutukset meluun ja viihtyvyyteen
Hankkeen lisääntyvä liikenne vaikuttaa vain vähän liikenteen meluun ja ympäristön
viihtyisyyteen hankealueen läheisyydessä. Ulkomelulle on asetettu ohjearvot meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi VN:n päätöksessä
933/1992.
Hynnänkorventien arkivuorokauden liikennemäärä on 325 ajon/vrk. Ulkomelulle asetetut ohjearvot eivät yleensä ylity, jos tiellä on liikennettä alle tuhat ajoneuvoa vuorokaudessa, kuten
on Hynnänkorventien tapauksessa (Suomen ympäristö 493). Vaikka ulkomelulle asetetut ohjearvot eivät Hynnänkorventiellä ylitykään, voi yksittäisistäkin ajoneuvoista aiheutua hetkellistä meluhäiriötä ja haittaa ympäristön viihtyisyydelle. Haitta voidaan vähentää / poistaa ohjaamalla osa tai kaikki työmaaliikenne Hämeentien kautta.
Hämeentien osalta hankkeen vaikutusta ulkomeluun alueella voidaan arvioida raskaan
liikenteen osuuden lisääntymisen perusteella. Raskaan liikenteen osuus Hämeentiellä
muuttuu vuoden 2020 liikennetilanteessa 10 %:sta 11 %:n. Suomen ympäristö 493 julkaisun mukaan raskaiden ajoneuvojen osuuden kasvaminen 0%:sta 5%:n nopeustason 80 km/h tiellä aiheuttaa 1,0 dB:n kasvun melun keskiäänitasoon. Koska osuuden
kasvu Hämeentiellä on vain 1 %-yksikkö, voidaan arvioida, että hankkeen vaikutukset
meluun ja viihtyvyyteen Hämeentien ympäristössä ovat hyvin vähäiset.
Liikenteen aiheuttamaa melutason muutosta on arvioitu tarkemmin liitteenä olevassa
meluselvityksessä ja kappaleessa 10.

9.3

Yhteenveto liikennevaikutuksista
Jos hanketta ei toteuteta (VE0), liikenteen määrä ei kasva hankkeen vuoksi. Liikenteen
määrä Hämeentiellä ja Hynnänkorventiellä kasvaa tulevaisuudessa todennäköisesti liikenne-ennusteiden mukaisesti.
Liikennemäärät ovat vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 ovat samanlaiset, mutta pidemmän
keston vuoksi vaihtoehdossa VE2 liikennevaikutuksiin vaikuttaa vaihtoehtoa VE1
enemmän tulevaisuudessa tapahtuva muun liikenteen kasvu.
Liikennevaikutuksia tarkasteltiin neljällä eri reittivaihtoehdolla, joista kaikki arvioitiin toteuttamiskelpoisiksi ja vaikutukset samankaltaisiksi. Kaikissa tarkastelluissa tilanteissa
liikenne on erittäin sujuvaa Helsingin suuntaan ja Helsingin suunnasta, joka on pääliikennesuunta. Liittymään kanavoinnin tai väistötilan rakentaminen Hämeentielle parantaisi pääsuunnan ajoneuvoliikenteen turvallisuutta, mutta pidentää jalankulkijoiden ylitysmatkaa joukkoliikenteen pysäkin kohdalla. Liikennöinti kokonaan tai osittain Raalantien tai Hynnänkorventien kautta ei poista vasemmalle kääntymisen tarvetta.
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Hämeentiellä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteet säilyvät nykyisen kaltaisina.
Lisääntyvä raskas liikenne Hynnänkorventiellä ja Raalantiellä voi aiheuttaa koululaisille
ja muille jalankulkijoille, pyöräilijöille ja joukkoliikenteen käyttäjille turvattomuuden tunnetta. Jos liikenne ohjataan kokonaan tai osittain Raalantien tai Hynnänkorventien
kautta, tien vaarallisuusluku koululaisille nousee. Jatkossakin vaarallisin osa Karhukorven koulun koululaisten reittiä olisi Raalantie.
Hankkeen vaikutukset meluun ja viihtyvyyteen Hämeentien ympäristössä ovat hyvin
vähäiset. Hynnänkorventiellä muutos on suurin nykyisen liikenteen vähyydestä johtuen, ja yksittäisistä ajoneuvoista voi aiheutua hetkellistä meluhäiriötä tai haittaa viihtyvyydelle.
VE0 – Hanketta ei toteuteta

VE1 – Ottotaso +70

VE2 – Ottotaso +60

Liikenteen määrä ei kasva
hankkeen vuoksi. Liikenteen määrä Hämeentiellä
ja Hynnänkorventiellä kasvaa tulevaisuudessa liikenne-ennusteiden mukaisesti.

Kaikki reittivaihtoehdot ovat tarkastelun mukaan toteuttamiskelpoisia.

Kaikki reittivaihtoehdot ovat tarkastelun mukaan toteuttamiskelpoisia.

Kaikissa tarkastelluissa tilanteissa
liikenne on erittäin sujuvaa Raalantien (B) ja Hynnänkorventien (C)
liittymissä.

Kaikissa tarkastelluissa tilanteissa
liikenne on erittäin sujuvaa Raalantien (B) ja Hynnänkorventien (C)
liittymissä.

Hämeentien liittymässä (A) liikenne on erittäin sujuvaa Helsingin
suuntaan ja Helsingin suunnasta.
Liikenne on erittäin sujuvaa pääsuunnalla myös nykyjärjestelyin ilman että Hämeentielle toteutetaan
kääntymiskaistaa. Hämeentien liittymässä liikenteellisiä toimivuusongelmia on tarkastelujen mukaan ainoastaan vasemmalle
kääntymisessä sivusuunnalta Hyvinkään suuntaan.

Hämeentien liittymässä (A) liikenne on erittäin sujuvaa Helsingin
suuntaan ja Helsingin suunnasta.
Liikenne on erittäin sujuvaa pääsuunnalla myös nykyjärjestelyin ilman että Hämeentielle toteutetaan
kääntymiskaistaa. Hämeentien liittymässä liikenteellisiä toimivuusongelmia on tarkastelujen mukaan ainoastaan vasemmalle
kääntymisessä sivusuunnalta Hyvinkään suuntaan. Vuoden 2061
liikennemäärillä vasemmalle kääntyminen olisi palvelutasoltaan kuitenkin tyydyttävä.

Hämeentiellä ja Raalantiellä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteet säilyvät nykyisen kaltaisina.
Varsinkin Hynnänkorventiellä lisääntyvä raskas liikennevoi aiheuttaa koululaisille ja muille jalankulkijoille, pyöräilijöille ja joukkoliikenteen käyttäjille turvattomuuden
tunnetta. Jos liikenne ohjataan kokonaan tai osittain Hynnänkorventien tai Raalantien kautta, tien vaarallisuusluku koululaisille nousee.
Hankkeen vaikutukset meluun ja
viihtyvyyteen Hämeentien ympäristössä ovat hyvin vähäiset. Hynnänkorventiellä muutos on suurin
nykyisen liikenteen vähyydestä
johtuen.

Ei vaikutusta

Vähäinen kielteinen vaikutus
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10 Meluvaikutukset
10.1 Melun nykytila
Nykytilanteessa hankealueella ja sen läheisyydessä pääasiallisia melulähteitä ovat Hämeentien ja Hynnänkorventien liikenne. Nykyiset liikennemäärät ja nopeusrajoitukset
on kuvattu kappaleessa 9.1. Alueella ei ole teollisuuden tai raideliikenteen melulähteitä.
Hankealueen sisällä louhittavat alueet ja louheen murskausalueet sijoittuvat siten, että
etäisyys lähimpiin asuinrakennuksiin on vähintään 300 metriä. Muihin hankealueen toimintoihin etäisyydet asuinrakennuksilta ovat pääasiassa yli 500 metriä.

10.2 Hankkeen melulähteet
Hankkeen toteutuksessa melua aiheutuu kallion louhinnasta poravaunulla, irtiottoräjäytyksistä, louheen murskauksesta murskauslaitoksella sekä murskeen siirroista pyöräkuormaajalla ja murskeen kuljetuksista kuorma-autoilla alueelta käyttökohteisiin. Melua aiheutuu myös alueelle vastaanotettavien materiaalien kuljetuksista, kippauksista,
jalostamisesta seulomalla, hakettamalla ja murskaamalla sekä lopputuotteiden kuormauksista ja kuljetuksista alueelta pois. Vähäistä melua voi aiheutua myös alueelle
läjitettävän maa-aineksen siirtelystä työkoneilla sekä asfalttiaseman- ja betoniaseman
toiminnasta.
Hanketoiminnassa käytettävistä työkoneista ja -laitteista voi aiheutua luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista melua. Melun luonnetta arvioidaan, koska iskumainen ja
kapeakaistainen melu koetaan yleensä tasaista melua häiritsevämmäksi. Hankkeen
toiminnoista aiheutuva melu voi olla ominaisuuksiltaan seuravanlaista:
•

Hankkeen toiminnoista ei aiheudu laitteiden oikein toimiessa kapeakaistaista
melua lukuun ottamatta työkoneiden peruutussummereita. Tavanomainen
summeriääni voidaan kuitenkin tarvittaessa korvata toisenlaisella, kurnuttavalla
hälytysäänellä.

•

Kallion poraamisen melu ei ole iskumaista tai kapeakaistaista.

•

Louheen murskauksen melu on tyypillisesti lähietäisyydellä iskumaista. Iskumaisuus kuitenkin vähenee melulähteen ja tarkastelupisteen välisen etäisyyden kasvaessa. Tavanomaisesti iskumaisuus poistuu noin 300…500 metrin
etäisyydellä. Meluntorjuntatoimenpiteillä, esimerkiksi toimimalla maavallin takana suhteessa tarkasteltupisteeseen, iskumaisuus tavallisesti poistuu lyhyemmällä tarkasteluetäisyydellä kuin avoimessa maastossa.

•

Louheen rikotuksen melu voi olla iskumaista muutamien satojen metrien etäisyydellä. Koska rikotinta käytetään tyypillisesti kalliorintauksen lähellä louhoksen pohjatasolla, on ympäristöön aiheutuva iskumainen melu tavanomaisesti
vähäistä. Iskumaisuutta voidaan tarvittaessa vähentää esimerkiksi oikein sijoitettujen varastokasojen avulla.

•

Kiviaineksen käsittely työkoneilla saattaa aiheuttaa ajoittain iskumaista kolinaa.

•

Puuaineksen haketus, betonin tai asfaltin murskaus tai maa-aineksen seulonta
eivät aiheuta iskumaista melua.

•

Asfalttiasema ja betoniasema eivät aiheuta iskumaista melua.
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Vaihtoehdossa, jossa hanketta ei toteuteta (VE0), hankealueella ei ole melulähteitä.
Alueen pääasiallinen melulähde on yleinen tieliikenne.
Molemmissa hankkeen toteutusvaihtoehdoissa VE1 ja VE2 toiminnan melulähteet ovat
samat. Myös molempien vaihtoehtojen alavaihtoehtojen toiminnot ja melulähteet ovat
samat. Vaihtoehtojen 1 ja 2 ero ympäristömelun kannalta tarkasteltuna perustuu alueiden louhintasyvyyteen ja sitä kautta kiviaineksen louhinnan ja murskauksen melulähteiden sijoittumiseen sekä ajalliseen kestoon.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan eri toimintavaihtoehdoista aiheutuvia
melutasoja ja verrataan niitä suunniteltuja toimintoja koskevassa lainsäädännössä esitettyihin raja- tai ohjearvoihin (VNa 993/1992, 800/2010 ja 846/2012, 858/2018), jotka
on kuvattu tarkemmin YVA-aineiston liitteenä olevassa meluselvityksessä.
Taulukko 5. Ohjearvot ulkoalueiden keskiäänitasolle LAeq.
Alueen käyttötarkoitus

A-painotettu keskiäänitaso LAeq
[dB]
Klo 7–22

Klo 22–7

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä

551

501,2

Hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet

55

502,3

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet
ja luonnonsuojelualueet

45

404

1

Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa näitä ohjearvoja.
Uusilla alueilla yöohjearvo on 45 dB(A).
3 Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
4 Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä.
2

10.3 Laskennallisen melumallinnuksen lähtötiedot ja menetelmät
10.3.1 Yleistä
Melun leviämisen laskennallinen mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla DataKustik
Cadna 2020 käyttäen yhteispohjoismaisia teollisuus- ja liikennemelumalleja. Laskentaohjelmassa maastomalli muodostetaan kolmiulotteisesti. Ohjelmaan annetaan lisäksi
syöttötietoina mm. laskenta-alueen maastopinnat ja suunnitellut melusuojaukset. Lähtötiedot on kuvattu tarkemmin YVA-aineiston liitteenä olevassa meluselvityksessä.
10.3.2 Kallion louhinta ja louheen murskaaminen
Hankealueella kallion ottaminen on suunniteltu siten, että toiminnan meluvaikutukset
ovat mahdollisimman vähäisiä. Tämän vuoksi Linnamäen alueella louhinta on suunniteltu aloitettavan koillisesta, josta edetään kohti lounasta. Lumikallion alueella louhinta
aloitetaan länsiosasta ja edetään kohti itää. Kyseisillä louhintasuunnilla pystytään melua aiheuttavat toiminnot sijoittamaan mahdollisimman pitkään kalliorintauksen taakse
suhteessa lähimpiin häiriintyviin kohteisiin eli asuinrakennuksiin.
Linnamäen alueen louhittavalla osalla luonnollinen maanpinta vaihtelee nykyisin tasosta noin +70 m korkeimmillaan tasoon noin +89 m. Lumikallion alueella luonnollinen
maanpinta vaihtelee nykyisin tasosta noin +70 m korkeimmillaan tasoon +90 m. Louhinnan on suunniteltu etenevän molemmilla alueilla vaihtoehdossa 1 tasolle +70 m ja
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vaihtoehdossa 2 tasolle +60 m. Kallio louhitaan portaittain siten, että molemmissa toteutusvaihtoehdoissa louhinta etenee suoraan louhinnan pohjatasolle (+60 m tai +70
m), jotta maa-aineksen läjittäminen voidaan aloittaa mahdollisimman pian.
Poravaunu sijaitsee laskentatilanteissa vaihtoehdon 1 mukaisesti nykyisen maanpinnan tasolla kalliorintauksen päällä tai vaihtoehdon 2 mukaisella louhintatasolla +70 m.
Rikotin ja murskauslaitos sijaitsevat kaikissa laskentatilanteissa vähintään osittain kalliorintauksen suojassa ja ne on sijoitettu louhinnan etenemisen mukaan joko tasolle
+70 m tai tasolle +60 m. Laskentatilanteiden korkotasot on esitetty erillisselvityksen
liitekartoissa.
Kallio louhitaan poraamalla poravaunulla panostusreiät kallioon. Alueella on arvioitu
olevan vuodessa noin 200 porauspäivää. Panostuksen ja räjäytyksen jälkeen murskauslaitoksen kitaan liian suuri louhe rikotetaan tarvittaessa pienemmäksi hydraulisella
iskuvasaralla eli rikottimella. Sen jälkeen louhe syötetään pyörä-kuormaajalla tai kaivinkoneella murskauslaitoksen syöttimeen. Louhe murskataan tela-alustaisella monivaiheisella murskauslaitoksella. Murskauspäiviä arvioidaan olevan vuodessa noin 120
ja rikotuspäiviä on hieman vähemmän. Valmis murske ajetaan dumpperilla varastokasaan ja lastataan autoihin käyttökohteisiin kuljetettavaksi.
Kallion louhinnan ja louheen murskaamisen melulähteinä on huomioitu:
•

poravaunu

•

hydraulinen iskuvasara eli rikotin

•

siirrettävä tela-alustainen murskauslaitos

•

yksi kaivinkone

•

yksi pyöräkuormaaja

•

yksi dumpperi.

Pyöräkuormaajien, kaivinkoneiden tms. työkoneiden lukumäärä voi olla hieman suurempi ilman, että sillä on oleellista vaikutusta toiminnasta ympäristöön aiheutuviin keskiäänitasoihin.
Räjäytyksen aiheuttamaa hetkellistä melua ei yleisen käytännön mukaisesti ole huomioitu laskennassa.
10.3.3 Puuaineksen sekä asfaltti- ja betonijätteen käsittely
Hankealueella käsitellään puuainesta sekä betoni- ja asfalttijätettä, jotka tuodaan alueelle kuorma-autoilla. Materiaalikuormat puretaan alueelle ja välivarastoidaan hankealueen varastokentällä odottamassa materiaalien jalostamista. Betoni- ja asfalttijäte
murskataan murskauslaitoksella. Puuaines haketetaan siihen tarkoitetulla hakemurskaimella. Materiaalit syötetään murskattavaksi siihen sopivalla työkoneella, kuten pyöräkuormaajalla, kaivinkoneella tai kahmarikaivinkoneella. Valmis murske ja hake siirretään pyöräkuormaajalla varastokasaan odottamaan hyötykäyttöä ja kuljetusta alueelta. Jalostetut tuotteet voidaan lastata myös suoraan ilman välivarastointia autoihin
kuljetusta varten. Betonin, asfaltin ja puuaineksen käsittelyä arvioidaan olevan vuodessa noin kolme kuukautta. Päivien määrä vaihtelee vuosittain vastaanotetun määrän ja käyttötarpeen mukaan.
Puuaineksen haketuksen melulähteinä on huomioitu:
•

hakemurskain

VAHANEN ENVIRONMENT OY
+358 20 769 8698 ◼ www.vahanen.com ◼ Y-tunnus | Business ID 2206578-8

YVA arviointiselostus
Louhintahiekka Oy, Nurmijärvi
ENV1692
18.11.2020

•

52 (136)

pyöräkuormaaja.

Asfalttijätteen murskauksen melulähteinä on huomioitu:
•

asfaltin murskauslaitos

•

pyöräkuormaaja.

Betonijätteen murskauksen melulähteinä on huomioitu:
•

betonin murskauslaitos

•

pyöräkuormaaja.

Kaikissa toiminnoissa on mukana murskattavan materiaalin syöttämiseen tarvittavan
työkoneen melupäästö.
Eri materiaaleja käsiteltäessä melulähteet sijaitsevat sekä vaihtoehdossa 1 että vaihtoehdossa 2 korkeudella +70 m.
10.3.4 Maa-aineksen vastaanotto ja käsittely
Hankealueella vastaanotetaan pilaantumatonta maa-ainesta. Osa maa-aineksesta
seulotaan uudelleen käytettäväksi ja osa käytetään alueella louhittujen alueiden täyttöön ja alueen maisemointiin.
Alueen täyttöihin käytettävä maa-aines ajetaan suoraan täytettävälle alueelle. Maaaineksen tasoittamiseen ja siirtelyyn käytetään tarvittaessa esimerkiksi maansiirtoajoneuvoa tai puskutraktoria. Uudelleen käytettävä maa-aines välivarastoidaan varastoalueella ja seulotaan seulalaitoksella, minkä jälkeen se voidaan joko varastoida alueella tai kuljettaa kuorma-autoilla suoraan käyttökohteisiin.
Maa-aineksen seulonnan melulähteinä on huomioitu:
•

maa-aineksen seula

•

pyöräkuormaaja.

Seulaan materiaalia syöttävän työkoneen melupäästö sisältyy seulonnan melupäästöön. Toiminnan melulähteet sijaitsevat sekä vaihtoehdossa 1 että vaihtoehdossa 2
korkeudella +70 m.
10.3.5 Asfalttiasema
Vaihtoehdoissa VE1.2 ja VE2.2 hankealueella valmistetaan asfalttimassaa. Asfalttia
valmistetaan vuodessa arviolta noin 50 työpäivän aikana.
Hankkeessa on tarkasteltu asfalttiaseman sijaintia alueella kahdessa eri paikassa. Asfalttiaseman toiminnan melulähteenä on huomioitu:
•

asfalttiasema

•

pyöräkuormaaja.

Asfalttiaseman toiminta on sijoitettu sekä vaihtoehdossa 1.2 että vaihtoehdossa 2.2
korkeudelle +70 m.
10.3.6 Betoniasema
Vaihtoehdoissa VE1.2 ja VE2.2 Hankealueella valmistetaan betonia. Betonia valmistetaan vuodessa arviolta noin 50 työpäivän aikana.
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Hankkeessa on tarkasteltu betoniaseman sijaintia kahdessa eri paikassa. Betoniaseman toiminnan melulähteenä on huomioitu:
•

betoniasema

•

pyöräkuormaaja

•

betoniauton täyttö

•

sementtiauto.

Betoniaseman toiminta on sijoitettu sekä vaihtoehdossa 1.2 että vaihtoehdossa 2.2
korkeudelle +70 m.
10.3.7 Louhitun alueen täyttö maa-aineksella
Täytön melulähteinä on huomioitu 20 maa-aineskuorman kippaus ja puskutraktorin toiminta yhden tunnin ajan päiväaikaan Linnamäen alueella ja 20 maa-aineskuorman kippaus ja puskutraktorin toiminta kahden tunnin ajan päiväaikaan Lumikallion alueella.
10.3.8 Kuljetusliikenne
Kuljetusliikenteen määrä vaihtelee murskeen tuotannon ja käyttötarpeen mukaan. Kuljetusliikenteen määrään vaikuttaa myös alueelle vastaanotettavien materiaalien määrä
sekä alueelta lähtevien betoni- ja asfalttikuormien määrä.
Hankealueen liikennemäärän on arvioitu olevan keskimäärin noin 60 raskaan ajoneuvon käyntiä työpäivässä.
Liikenteen on arvioitu jakaantuvan tasaisesti klo 6–22 väliselle ajalle. Asfaltti- ja betonimassan tuotantojaksojen aikana kuljetukset voivat alkaa aiemmin. Melulaskenta tehtiin kolmelle kuljetusreittivaihtoehdolle: A) liikenne kulkee kokonaisuudessaan Hämeentien liittymää käyttäen, B) liikenne kulkee kokonaisuudessaan Karlsbergin liittymän kautta ja C) liikenne kulkee kokonaisuudessaan Hynnänkorventien liittymän
kautta. Vaihtoehdossa A + B liikenne jakautuu Hämeentien ja Karlsbergin liittymän kesken. Melutasot ovat tällöin pienempiä kuin lasketuissa tilanteissa, eikä vaihtoehtoa ole
sen vuoksi tarkasteltu laskennallisesti. Kuljetusreittivaihtoehdossa A Hämeentielle
suuntautuva kuljetusliikenne jakautuu siten, että liikenteestä 80 % suuntautuu etelään
ja 20 % pohjoiseen.
Väyläviraston liikennemäärätietojen mukaan hankealueen kohdalla Hynnänkorventien
keskimääräinen arki-vuorokausiliikennemäärä on 325 ajoneuvoa, Raalantien 1939 ajoneuvoa ja Hämeentien 8129 ajoneuvoa.
10.3.9 Laskennassa käytettyjen melulähteiden melupäästöt
Laitteiden melupäästötietoina on käytetty Promethor Oy:n vastaavissa kohteissa tekemien koneiden, laitteiden ja toimintojen melupäästömittausten tuloksia sekä tietoja koneiden ja laitteiden työskentelystä. Lähtökohtaisesti louheen, betonin ja asfaltin murskaus sekä puuaineksen haketus ovat käynnissä koko ajan samalla työteholla ja tuottavat melua koko sallitun työajan. Pyöräkuormaajalla ja kaivinkoneella työskentely on
enemmän jaksoittaista, koska työskentelyyn sisältyy odotusaikoja, esimerkiksi murskauslaitoksen syötön tyhjentymisen tai muun vastaavan odottelun takia. Taulukossa 6
on esitetty laskennassa käytetyt melulähteiden eli työkoneiden ja -laitteiden äänitehotasot.
Hankealueen toimintojen aiheuttamaa keskiäänitasoa on tarkasteltu seuraavassa esitetyillä toiminta-ajoilla. Kallioalueella porataan päiväaikana maanantaista perjantaihin

VAHANEN ENVIRONMENT OY
+358 20 769 8698 ◼ www.vahanen.com ◼ Y-tunnus | Business ID 2206578-8

YVA arviointiselostus
Louhintahiekka Oy, Nurmijärvi
ENV1692
18.11.2020

54 (136)

klo 7–21 ja louhetta rikotetaan klo 8–18. Alueella murskataan louhetta päiväaikana
maanantaista perjantaihin klo 7–22. Käsittelyjaksojen aikana puuainesta haketetaan,
betonia ja asfalttia murskataan sekä maa-ainesta seulotaan päiväaikana maanantaista
perjantaihin klo 7–22. Haketusta, seulontaa ja murskausta valmistelevia töitä voidaan
tehdä klo 6.30–7.00, mutta näistä ei aiheudu oleellista melua ympäristöön.
Murskauslaitoksia ja seulaa syöttävät työkoneet ja jalostettua tuotetta varastokasaan
siirtävät pyöräkuormaajat toimivat samaan aikaan. Koska alueelta on kuljetusliikennettä maanantaista perjantaihin klo 6–22, myös pyöräkuormaaja työskentelee vastaavana aikana lastaamassa kuormia. Asfalttiasema ja betoniasema ovat toimintapäivinä
käynnissä klo 5–20 ja tuotannon kanssa samaan aikaan toimii myös pyöräkuormaaja.
Melutasojen mallinnuksessa raskaat ajoneuvot on jaettu kulkemaan tasaisesti klo 6–
22 väliselle ajalle. Kokonaisliikennemäärä ja liikennemäärän jakautuminen päivä‐ ja
yöajalle luonnollisesti vaihtelee eri toiminta-päivien välillä. Tämän vaikutus ympäristöön aiheutuviin melutasoihin on kuitenkin melko pieni. Liikennemäärän kaksinkertaistumisen seurauksena tarkastelujakson keskiäänitaso nousee kolme (3) desibeliä.
Ohiajon aikainen äänitaso ei ole riippuvainen ohiajojen lukumäärästä.
Taulukko 6. Melulähteiden äänitehotasot [dB].
Äänitehotaso oktaavikaistoittain [dB]
Melulähde

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

Poravaunu

108

106

103

105

109

109

115

115

119

Rikotin

105

105

106

108

107

106

102

95

112

Kiviaineksen
murskauslaitos

119

119

121

121

118

115

110

104

123

Puumurskain

125

124

122

116

115

113

108

101

121

Asfaltin murskauslaitos

122

117

112

110

108

106

102

97

114

Betonin murskauslaitos

121

117

118

113

111

108

102

96

116

Maa-aineksen
seula

113

105

105

99

98

98

93

87

104

Pyöräkuormaaja /
muu työkone

107

105

105

103

97

93

87

85

104

Dumpperi

115

120

113

107

104

103

97

88

111

Puskutraktori

113

111

111

109

103

99

93

91

110

Maa-aineksen
kippaus1

117

121

109

107

106

104

99

96

112

Betonijätteen
kippaus1

123

126

123

120

119

120

121

114

127

Asfalttijätteen
kippaus1

125

116

117

115

116

116

114

111

122

Asfalttiasema

115

111

111

111

107

105

103

99

113

Betoniasema

87

80

83

81

78

75

69

61

83

Betoniauton täyttö

99

103

97

95

94

89

83

79

98

Sementtiauto

94

94

96

95

102

101

100

86

107

1

Yhden kaadon äänialtistustaso LE.
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10.4 Laskentatilanteet
Melumallinnukset tehtiin toiminnan eri vaiheista ja eri tilanteista, joissa mahdolliset toiminnot voisivat olla samaan aikaan toiminnassa.
Melun leviäminen mallinnettiin kallion louhinnan, louheen rikotuksen ja murskauksen
ollessa toiminnassa samanaikaisesti. Louhinnan ja louheen murskauksen melua on
tarkasteltu sekä Linnamäen että Lumikallion alueella vaihtoehdossa VE1 kolmessa
louhinnan etenemisen vaiheessa. Toimintaa ei ole molemmilla alueilla samaan aikaan.
Vaihtoehdon VE2 mukaisesti syvemmälle menevää louhintaa ja murskausta on tarkasteltu kahdessa etenemisen vaiheessa sekä Linnamäen että Lumikallion alueella.
Melukartat on esitetty myös tilanteista, joissa Linnamäen alueella sijaitsevan murskauslaitoksen koillispuolelle ja Lumikallion alueella sijaitsevan murskauslaitoksen länsipuolelle on sijoitettu melueste.
Puuaineksen haketuksen, asfaltin ja betonin murskauksen sekä maa-aineksen seulonnan aiheuttaman melun leviämisestä esitetään melukartat meluselvityksessä. Toiminnot on sijoitettu hankealueen keskiosaan.
Maa-aineksen läjityksessä melulähteet, puskutraktori ja maa-aineskuormien kippaus,
on sijoitettu samanaikaisesti sekä Linnamäen että Lumikallion alueelle.
Selvityksessä esitetään kartat sekä asfalttiaseman että betoniaseman toiminnan aiheuttamasta melusta.
Toimintaan liittyvän raskaan liikenteen aiheuttama melu on selvyyden vuoksi esitetty
omina tarkastelutilanteina. Liikennereittivaihtoehtoja on laskennallisesti tarkasteltu
kolme. Liikenteen oleellinen meluvaikutus rajautuu kulkureitin välittömässä läheisyydessä oleville asuinrakennuksille. Lisäksi on tarkasteltu tilanne, jossa hankkeen liikennettä on tarkasteltu yhdessä hanketoiminnan ja yleisen tieliikenteen kanssa.

10.5 Meluntorjunta
10.5.1 Paras käyttökelpoinen tekniikka
Suomen ympäristökeskuksen julkaisemassa ”Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa, Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)” -oppaassa on esitetty ohjeita ja suosituksia meluhaittojen vähentämisestä kiviainestoiminnassa. Meluntorjuntakeinoina on
esitetty melupäästöä vähentäviä sekä äänen etenemistä estäviä toimenpiteitä. Toimenpiteiden osalta on todettu seuraavaa:
Melupäästöä vähentävät toimenpiteet:
•

Äänenvaimennetulla poravaunulla saavutetaan noin 10 dB vaimennus porauksen melua. Tällä on vaikutusta ympäristön meluhaittaan kohteissa, joissa porauksella on merkittävä vaikutus kokonaismelutasoon.

•

Esimurskaimen syöttösuppilon kumituksella voidaan vähentää laitoksen täyttämisestä aiheutuvaa kaatoääntä ja siten melun iskumaisuutta. Toimenpiteellä ei
ole oleellista vaikutusta toiminnan keskiäänitason.

•

Kiinteissä murskauslaitoksissa melua voidaan vaimentaa koteloinneilla. Mobiileissa murskauslaitoksissa kotelointien toteutus on vaikeaa.

•

Laiteteknisten meluratkaisujen kustannukset verrattuna saavutettuun hyötyyn
ovat niin suuria, että niitä käytetään vain alueilla, joissa meluvalleilla ja päästölähteiden sijoittamisella ei saavuteta VNp 993/1992 ohjearvoja. Laiteteknisiä
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ratkaisuja ovat esimerkiksi koteloinnit ja meluseinämät. Erityisten suojaustoimien käyttö on arvioitava tapauskohtaisesti ja niiden tulee perustua selvityksiin
ja mallinnuksiin, joilla osoitetaan toimien tarpeellisuus ja vaikutukset melupäästöön.
Melun leviämistä rajoittavat toimenpiteet:
•

Kiviainestuotannossa ensisijaiset ja kustannustehokkaimmat meluntorjuntakeinot ovat meluvallit ja toimintojen (esim. murskauslaitos) sijoittaminen.

•

Vallien rakentamisessa voidaan käyttää pintamaita tai varastokasoja. Varastokasoja meluvallina käytettäessä tulee huolehtia siitä, että varastoja tyhjennettäessä meluvallin lakikorkeus säilyy suunnitellussa tasossa.

•

Louhintasuunta voidaan valita siten, että melua aiheuttavat toiminnot sijoittuvat
häiriölle alttiista kohteesta katsottuna louhintarintauksen suojaan. Lisäksi suojaavia kallioseinäkkeitä voidaan jättää louhimatta.

•

Murskauslaitoksen sijoittaminen mahdollisimman matalaan korkeusasemaan
(louhoksen pohjalle) ja louhintarintauksen läheisyyteen rajoittaa murskausmelun leviämistä.

10.5.2 Meluntorjunnan toteutus hankealueella
Hankealueen meluntorjunnan suunnittelussa on ensisijaisesti hyödynnetty meluntorjuntana toimintojen sijoittamista ja louhinnan suunnittelua. Louheen murskauksen ja
rikotuksen meluntorjunnassa hyödynnetään louhinnan myötä luonnollisesti syntyviä
kallioseinämiä, jotka estävät melun leviämistä. Louheen murskaus ja rikotus sijoitetaan
louhitun alueen pohjatasolle mahdollisimman lähelle louhittua kallioseinämää. Toteutusvaihtoehdossa 2 myös poraus on ajoittain kallioseinämän takana suhteessa etenemissuunnassa oleviin asuinrakennuksiin.
Vaikka laskentatulosten perusteella eri toimintojen aiheuttama melu ei ylitä päiväajan
raja- ja ohjearvoja ympäristön asuin- ja lomarakennuksilla ilman erillisiä meluntorjuntatoimenpiteitä, on laskennassa kuitenkin tarkasteltu alueen eniten melua tuottavan toiminnan eli louheen murskauksen melun torjumista viiden metrin korkuisella meluesteellä, joka on sijoitettu Linnamäen alueella toimittaessa murskauslaitoksen koillispuolelle. Lumikallion alueella vastaava melueste on sijoitettu murskauslaitoksen länsipuolelle.

10.6 Laskennallisen mallinnuksen tulokset
Toiminnan aiheuttaman melun leviäminen on esitetty tarkemmin YVA-aineiston liitteenä olevassa meluselvityksessä ja kaikkien mallinnettujen tilanteiden melukartat on
esitetty sen liitteissä. Seuraavassa esitetään melulaskennan tulokset tiivistetysti.
10.6.1 Melun iskumaisuus ja kapeakaistaisuus
Melulähteiden ja tarkastelupisteiden välisestä etäisyydestä ja toisaalta louhinnassa
muodostuvista melues-teinä toimivista kallioseinämistä johtuen kiviainestoiminnasta
aiheutuvan melun ei arvioida olevan ympäristön melulle herkillä kohteilla iskumaista.
Linnamäen alueella toimittaessa murskaus ja rikotus sijoittuvat korkeiden kallioseinämien taakse lounais- ja länsisuunnasta tarkasteltuna. Koillisen suuntaan melun iskumaisuutta voidaan tarvittaessa vähentää melukartassa esitetyllä meluesteellä. Idän
suunnassa etäisyys asuinrakennuksiin on yli kilometri, mikä on riittävä poistamaan is-
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kumaisuuden. Lumikallion alueella toimittaessa murskaus ja rikotus sijoittuvat korkeiden kallioseinämien taakse itä- ja kaakkoissuunnasta tarkasteltuna. Länsi–lounaan
suuntaan melun iskumaisuutta voidaan tarvittaessa vähentää melukartassa esitetyllä
melues-teellä. Pohjoisen suuntaan etäisyys asuinrakennukseen on vähintään 700 metriä, mikä on riittävä poistamaan melun iskumaisuuden.
Hankkeen muista suunnitelluista toiminnoista ei aiheudu iskumaista melua. Hankkeen
kaikki toiminnot (melulähteet) on järjestettävissä siten, että aiheutuva melu ei ole kapeakaistaista. Näin ollen minkään toiminnon aiheuttaman melun laskentatuloksiin ei
ole tehty viiden desibelin korotusta.
10.6.2 Louhinta ja murskaus Linnamäen alueella vaihtoehdossa VE 1
Kallion louhinta, louheen rikotus ja murskaus hankealueen länsiosassa Linnamäen alueella louhinnan etenemisen eri vaiheissa louhinnan sijaitessa nykyisellä maanpinnan
tasolla ja murskauslaitoksen sijaitessa tasolla +70 m ei ylitä päiväaikana keskiäänitasoa 55 dB(A) millään asuinrakennuksella eikä 45 dB(A) lomarakennuksilla. Keskiäänitaso on suurimmillaan noin 54 dB(A) heti toiminnan alkuvaiheessa murskaustoiminnan
koillispuolella sijaitsevalla asuinrakennuksella (kuva 23). Muilla asuinrakennuksilla
keskiäänitaso on suurimmillaan noin 50 dB(A):n tuntumassa. Lomarakennuksilla melutaso on alle 45 dB(A).

Kuva 23. Linnamäen alueella vaihtoehdon VE1 louhinnan ja murskauksen aloitusvaihe. Murskaus tapahtuu tasolla + 70 m. Hankkeen alkuvaiheessa meluvaikutukset ovat suurimmillaan.

Louhinnan edetessä Linnamäen alueen keskivaiheille, toiminta siirtyy syntyvien maastonmuotojen suojaan siten, että melutaso etelän, lounaan, lännen ja luoteen suunnissa
pienenee. Louhinnan edetessä loppuvaiheeseen, melutaso taas hieman kasvaa lounais–länsi–luoteen suunnassa. Tällöin lännen puolella olevalla lomarakennuksella melutaso on suurimmillaan ja se on 45 dB(A):n tuntumassa. Louhinnan loppuvaiheessa
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melutaso etelän suunnassa edelleen pienenee. Melukartat on esitetty erillisselvityksessä.
Kuvassa 24 esitetyssä louhinnan alkutilanteessa murskauslaitoksen koillispuolelle on
sijoitettu melueste, jonka korkeus on 5 m. Meluesteen avulla Linnamäen alueen louhinta- ja murskaustoiminnan melulle eniten altistuvalla asuinrakennuksella melutaso
pienenee noin 5 dB(A). Melutaso pienenee vastaavasti myös asuinrakennuksilla, jotka
sijaitsevat kauempana koillisen suunnassa Hämeentien varrella. Linnamäen alueella
toimittaessa vaihtoehdon VE 1 mukaisessa tilanteessa saadaan eniten melulle altistuvalle asuinrakennukselle aiheutuvaa melutasoa pienennettyä oleellisesti sijoittamalla
esimerkiksi viiden metrin korkuinen murskeen varastokasa murskauslaitoksen läheisyyteen sen koillispuolelle. Varastokasan avulla saadaan aikaiseksi siten merkittävä
melutasoa laskeva vaikutus, että kasan sijoittaminen murskauslaitoksen läheisyyteen
myös toiminnan edetessä on suositeltavaa.

Kuva 24. Linnamäen alueella vaihtoehdon VE1 aloitusvaihe, kun laskennassa on huomioitu 5
m korkea melueste. Meluesteenä voi toimia esimerkiksi murskauslaitoksen läheisyyteen sen
koillispuolelle sijoitettu murskeen varastokasa.

10.6.3 Louhinta ja murskaus Linnamäen alueella vaihtoehdossa VE 2
Toteutusvaihtoehto 2 sisältää kokonaisuudessaan toteutusvaihtoehdon VE 1 mukaisen louhinnan ja lisäksi louhinnan syventämisen 10 metrillä. Vaihtoehdon 1 mukaisten
louhinta- ja murskaustilanteiden melutaso on kuvattu jo aiemmin vaihtoehdon 1 yhteydessä. Seuraavassa esitetään alemmalla tasolla tapahtuvan louhinnan ja murskauksen aiheuttama melutaso.
Kallion louhinta, louheen rikotus ja murskaus hankealueen länsiosassa Linnamäen alueella louhinnan etenemisen eri vaiheissa louhinnan sijaitessa tasolla +70 m ja murskauslaitoksen sijaitessa tasolla +60 m ei ylitä päiväaikana keskiäänitasoa 55 dB(A)
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millään asuinrakennuksella. Melutaso on asuinrakennuksilla suurimmillaan noin 45
dB(A):n tuntumassa. Molemmilla lomarakennuksilla keskiäänitaso on selvästi alle 45
dB(A). Louhinnan edetessä loppuvaiheeseen vaihtoehdon 2 mukaisella pohjatasolla
melutasot ympäristössä pääasiassa hieman suurenevat, mutta päiväajan keskiäänitasot asuinrakennuksilla ovat silti alle 50 dB(A) ja lomarakennuksilla selvästi alle 45
dB(A). Melukartat on esitetty erillisselvityksessä.
10.6.4 Louhinta ja murskaus Lumikallion alueella vaihtoehdossa VE 1
Kallion louhinta, louheen rikotus ja murskaus hankealueen itäosassa Lumikallion alueella louhinnan etenemisen eri vaiheissa louhinnan sijaitessa nykyisellä maanpinnan
tasolla ja murskauslaitoksen sijaitessa tasolla +70 m ei ylitä päiväaikana keskiäänitasoa 55 dB(A) millään asuinrakennuksella eikä 45 dB(A) lomarakennuksilla. Keskiäänitaso on suurimmillaan noin 55 dB(A):n tuntumassa heti toiminnan alkuvaiheessa murskaustoiminnan aikana lounaispuolella sijaitsevalla asuinrakennuksella ja noin 45
dB(A):n tuntumassa lounaassa sijaitsevalla lomarakennuksella. Muilla asuinrakennuksilla keskiäänitaso on pienempi (kuva 25).

Kuva 25. Lumikallion alueella vaihtoehdon VE1 louhinnan ja murskauksen aloitusvaihe. Murskaus tapahtuu tasolla + 70 m. Hankkeen alkuvaiheessa meluvaikutukset ovat suurimmillaan.

Louhinnan edetessä Lumikallion alueen keskivaiheille ja loppuvaiheeseen kohti itää,
toiminta siirtyy syntyvien maastonmuotojen suojaan sekä etäämmäksi länsipuolen
asuinrakennuksista siten, että melutaso pienenee muualla paitsi idän suunnassa olevilla asuinrakennuksilla. Idän suunnassa melutasoa kasvattaa porauksesta aiheutuva
melu. Länsi–lounaassa päiväajan keskiäänitaso on asuinrakennuksilla noin 50 dB(A):n
tuntumassa ja lomarakennuksilla alle 45 dB(A). Louhittavan alueen itäpuolella keskiäänitaso on noin 50 dB(A):n suuruinen. Melukartat on esitetty erillisselvityksessä.
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Kuvassa 26 on esitetty tilanne, jossa louhinnan aloitustilanteessa murskauslaitoksen
länsipuolelle on sijoitettu melueste, jonka korkeus on 5 m. Meluesteen avulla Lumikallion alueen louhinta- ja murskaustoiminnan melulle eniten altistuvalla asuinrakennuksella melutaso pienenee useita desibelejä ja on selvästi alle 50 dB(A). Melutaso pienenee myös muilla länsi–lounaassa olevilla asuinrakennuksilla sekä lounaispuolella
olevalla lomarakennuksella, jossa keskiäänitaso on selvästi alle 45 dB(A).

Kuva 26. Lumikallion alueella vaihtoehdon VE1 aloitusvaihe, kun murskauslaitoksen länsipuolelle on sijoitettu 5 m korkuinen melueste.

10.6.5 Louhinta ja murskaus Lumikallion alueella vaihtoehdossa VE 2
Toteutusvaihtoehto 2 sisältää kokonaisuudessaan toteutusvaihtoehdon VE 1 mukaisen louhinnan ja lisäksi louhinnan syventämisen 10 metrillä. Vaihtoehdon 1 mukaisten
louhinta- ja murskaustilanteiden melutaso on kuvattu jo aiemmin vaihtoehdon 1 yhteydessä. Seuraavassa esitetään alemmalla tasolla tapahtuvan louhinnan ja murskauksen aiheuttama melutaso.
Kallion louhinta, louheen rikotus ja murskaus hankealueen itäosassa Lumikallion alueella louhinnan etenemisen eri vaiheissa louhinnan sijaitessa tasolla +70 m ja murskauslaitoksen sijaitessa tasolla +60 m ei ylitä päiväaikana keskiäänitasoa 55 dB(A)
millään asuinrakennuksella, eikä tasoa 45 dB(A) lomarakennuksilla. Melutaso on suurimmillaan länsipuolella noin 50 dB(A):n tuntumassa. Louhinnan edetessä melutasot
lännessä pääasiassa hieman pienenevät ja idässä hieman kasvavat. Päiväajan keskiäänitasot ovat silti alle 50 dB(A). Melukartat on esitetty erillisselvityksessä.
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10.6.6 Puuaineksen haketus
Puuaineksen haketuksesta aiheutuva päiväajan keskiäänitaso on lounaispuolella olevilla asuinrakennuksilla 47…50 dB(A). Etelässä ja idässä melutaso on noin 45 desibelin tuntumassa ja muualla sen alle. Lomarakennuksilla päiväajan keskiäänitaso on korkeintaan 40 dB(A).
10.6.7 Asfaltin murskaus
Asfaltin murskauksesta aiheutuva päiväajan keskiäänitaso on suurimmillaan lounaispuolella olevilla asuinrakennuksilla 45 dB(A). Lomarakennuksilla päiväajan keskiäänitaso on noin 35 dB(A).
10.6.8 Betonin murskaus
Betonin murskauksesta aiheutuva päiväajan keskiäänitaso on suurimmillaan lounaispuolella olevilla asuinrakennuksilla 45 dB(A). Lomarakennuksilla päiväajan keskiäänitaso on alle 40 dB(A).
10.6.9 Maa-aineksen seulonta
Maa-aineksen seulonnasta aiheutuva päiväajan keskiäänitaso on kaikilla asuinrakennuksilla alle 40 dB(A) ja lomarakennuksilla alle 30 dB(A).
10.6.10

Asfalttiaseman toiminta VE1.2 ja VE2.2
Asfalttiaseman toiminnasta aiheutuva päiväajan klo 7–22 ja yöajan toimintajakson klo
5–7 aikainen keskiäänitaso on lounaispuolella olevilla asuinrakennuksilla noin 45
dB(A). Lomarakennuksilla taso on vastaavasti korkeintaan 35 dB(A).

10.6.11

Betoniaseman toiminta VE1.2 ja VE2.2
Betoniaseman toiminnasta aiheutuva päiväajan klo 7–22 ja yöajan toimintajakson klo
5–7 aikainen keskiäänitaso on lounaispuolella olevilla asuinrakennuksilla noin 35
dB(A). Lomarakennuksilla taso on vastaavasti alle 30 dB(A).

10.6.12

Maa-aineksen läjitys
Louhitun alueen täytöstä aiheutuva päiväajan klo 7–22 keskiäänitaso on alle 35 dB(A).
Läjityksen aikana puskutraktorin aiheuttama melutaso lähimmillä asuinrakennuksilla
on noin 40 dB(A). Laskennassa maa-aineksen kippaukset ja puskutraktori ovat korkeimmilla mahdollisilla sijaintipaikoilla. Läjityksen tapahtuessa alemmassa korkeusasemassa on ympäristön melutaso selvästi edellä esitettyä pienempi.

10.6.13

Hanketoiminnan yhteismelu
Hankkeen toteuttamisessa on suunniteltu, että pääasiassa melua aiheuttavat toiminnot
ovat käynnissä eri aikaan. Etukäteen on arvioitu, että maa-aineksen seulonta voi olla
samaan aikaan toiminnassa murskauksen kanssa. Maa-aineksen seulonnasta asuinrakennuksille aiheutuu alle 40 desibelin melutaso ja lomarakennuksille alle 30 desibelin
melutaso. Näin ollen seulonta ei aiheuta merkittävää yhteismeluvaikutusta murskaustoimintojen kanssa suhteessa melutason raja- ja ohjearvoihin.

10.6.14

Materiaalien kippaukset
Alueelle vastaanotettavien materiaalien kippauksista aiheutuvat melupäästöt on huomioitu keskiäänitasojen laskennassa. Kippauksilla ei ole oleellista vaikutusta melun
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keskiäänitasoon. Kahdenkymmenen maa-aineskuorman kippauksen, kymmenen kierrätysasfaltin ja kymmenen kierrätysbetonin kuorman kippauksen yhdessä aiheuttama
päiväajan keskiäänitaso on alle 20 dB(A) kaikilla asuinrakennuksilla.
Kippauksen aikainen hetkellinen enimmäisäänitaso on meluisimman eli betonin kippauksen aikana lähimmillä kahdella lounaispuolen asuinrakennuksella noin 60 dB(A).
Asfaltin kippauksen aikana melutaso on noin viisi desibeliä pienempi ja maa-aineksen
kippauksen aikana yli kymmenen desibeliä pienempi. Hetkellisten melupiikkien määrä
päivän aikana on melko vähäinen, mutta tästä huolimatta kippausten aiheuttamaan
meluun tulee toiminnan aikana kiinnittää huomiota ja aiheutuvaa meluhaittaa pyrkiä
minimoimaan. Erityisesti betonin kippaukset kannattaa suunnitella siten, että käsittelemätön materiaalikasa on kippauspaikan ja lähimpien asuinrakennusten välissä.
10.6.15

Liikenne
Toimintaan liittyvän liikenteen yhteisvaikutukset muun hanketoiminnan kanssa ovat vähäisiä.
Toimintaan liittyvästä liikenteestä aiheutuu reittivaihtoehdossa A Hämeentien varrella
lähimpänä tietä olevien asuinrakennusten piha-alueille noin 45…53 dB(A):n suuruinen
päiväajan keskiäänitaso. Yöaikaan klo 6–7 suunnittelualueella on kuljetusliikennettä ja
kuormien lastaamista. Yöaikaisesta kuljetusliikenteestä aiheutuva toimintatunnin aikainen keskiäänitaso on yhtä suuri kuin päiväajan keskiäänitaso, eli suurimmillaan noin
45…53 dB(A). Hämeentien yleisestä liikenteestä aiheutuva melutaso on klo 6–7 noin
kymmenen desibeliä ja päiväaikaan klo 7–22 yli kymmenen desibeliä suurempi kuin
hanketoiminnan liikenteestä aiheutuva. Toimintaan liittyvän liikenteen aiheuttama melu
suhteessa yleisen liikenteen aiheuttamaan meluun on vähäinen.
Reittivaihtoehdossa B Karlsbergin kiinteistön kautta toimintaan liittyvä liikenne aiheuttaa reitin varrella olevien lähimpien asuinrakennusten piha-alueelle suurimmillaan noin
55 desibelin tuntumassa olevan päivä- ja yöajan tunnin keskiäänitason.
Raittivaihtoehdossa C Hynnänkorventien kautta kulkeva toimintaan liittyvä liikenne aiheuttaa Hynnänkorventien varrella olevien asuinrakennusten piha-alueilla päiväajan
keskiäänitason ja yöajan klo 6–7 välisen keskiäänitason noin 45…55 dB(A). Toimintaan liittyvästä liikenteestä aiheutuu yleistä liikennettä noin desibelin suurempi keskiäänitaso. Raskaan ajoneuvon ohiajon aikana äänitaso on Hynnänkorventien asuinrakennusten julkisivuilla suurimmillaan noin 80 dB(A).
Reittivaihtoehdossa A + B toimintaan liittyvä liikenne on sekä Hämeentiellä vaihtoehtoa
A että Karlsbergin reitin varrella vaihtoehtoa B pienempi, jolloin aiheutuvan melun
määrä on myös vähäisempi.

10.6.16

Yleinen liikenne ja liikennevirtojen yhteismeluvaikutus
Yleisen liikenteen aiheuttama melutaso on merkittävää Hämeentien ja Raalantien ympäristössä. Teiden lähiympäristössä olevien asuinrakennusten alueilla päiväajan keskiäänitaso on 55…65 dB(A). Hynnänkorventien liikennemäärä on siten vähäinen, että
aiheutuva keskiäänitaso on pieni.
Hankkeen toiminnasta aiheutuvalla melulla ja yleisen tieliikenteen melulla ei ole merkittäviä yhteismeluvaikutuksia Hämeentien ja Raalantien ympäristössä. Hynnänkorventien nykyinen liikennemäärä on siten vähäinen, että hanketoiminnan liikenteellä on
vaikutusta tien ympäristössä. Hynnänkorventien reittivaihtoehdossa C hanketoiminnan
liikenne nostaa tien liikenteestä aiheutuvaa kokonaismelutasoa noin kolme desibeliä.
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Erillisselvityksen liitteessä 12A on esitetty yleisen tieliikenteen, vaihtoehdon VE 1 loppuvaiheen (toiminta lähimpänä Hämeentietä) louhinta- ja murskaustoiminnan sekä kuljetusliikennöinnin reittivaihtoehdon A yhdessä aiheuttama päiväajan keskiäänitaso.
Tarkasteltava toimintatilanne on valittu sen perusteella, että siitä aiheutuva melutaso
yhteismelun kannalta oleellisimmilla asuinrakennuksilla on suurin.
Yhteismelutaso on yhdellä Hämeentien ja hankealueen välisellä alueella olevalla
asuinrakennuksella (543-412-1-568 Metsärinne) 1…2 desibeliä suurempi kuin pelkän
yleisen tieliikenteen aiheuttama melutaso. Toisella Hämeentien ja hankealueen välisellä alueella olevista taloista (543-412-1-567 Kaltsu) yhteismelutaso on noin 0,5 desibeliä suurempi. Näin korkea yhteismelutaso ja yhteisvaikutus toteutuvat vain siinä vaiheessa, kun ottaminen on edennyt Lumikallion itäosaan ja pora on nykyisen maanpinnan tasolla. Metsärinnettä ja Kaltsua lukuun ottamatta muilla oleellisen melutason vyöhykkeillä olevilla asuinrakennuksilla yhteismeluvaikutusta ei käytännössä ole.
Muiden hanketoiminnan tarkastelutilanteiden ja liikenteen yhteismeluvaikutus on tarkasteltua vähäisempi oleellisen melutason vyöhykkeillä olevien asuinrakennusten alueilla.

10.7 Meluvaikutusten yhteenveto ja lieventämistoimenpiteet
10.7.1 Meluvaikutuksista yleisesti
Hankkeen toteutusvaihtoehdosta riippumatta ennen toiminnan aloittamista hankealueen reunoille rakennetaan alueelta kuorituista pintamaista maavalli. Maavallin rakentamista ei ole suunniteltu varsinaisena meluntorjuntatoimenpiteenä, koska valli on suhteellisen matala ja etäällä melua aiheuttavista toiminnoista. Maavallin sijainti on kuitenkin huomioitu kaikissa melulaskentatilanteissa, koska se rakennetaan alueelle joka tapauksessa. Laskentoja ei sen vuoksi ole tehty ilman maavallia.
Toteutusvaihtoehdossa 1 Linnamäen ja Lumikallion alueet louhitaan tasoon +70 m.
Toteutusvaihtoehdossa 2 molemmat alueet louhitaan tasoon +60 m. Molemmissa toteutusvaihtoehdoissa louhinta etenee portaittain. Toiminnasta aiheutuvien melutasojen
tarkastelun kannalta vaihtoehto 2 sisältää myös vaihtoehdon 1 mukaiset tarkastelutilanteet ennen kuin louhinta voi edetä vaihtoehdon 2 mukaiselle pohjatasolle. Kun louhinta vaihtoehdossa 2 etenee vaihtoehtoa 1 syvemmälle, kasvaa toimintojen melun
leviämistä estävien kalliorintauksen korkeus, minkä myötä ympäristöön aiheutuvat melutasot pienenevät. Vaihtoehdossa 2 kuitenkin toiminnan kesto pitenee ja meluvaikutuksia on siten kauemmin. Selvityksessä tarkasteltiin ensin toimintojen sijoittelua toteutusvaihtoehdon 1 mukaisilla korkeustasoilla. Sen jälkeen tarkasteltiin tilanteita, jotka
toteutusvaihtoehdossa 2 eroavat vaihtoehdosta 1 ja jossa pora ja murskauslaitos sijaitsevat vaihtoehtoa 1 matalammassa korkeusasemassa. Vaihtoehdon 1 laskentatilanteissa on huomioitu melun leviämisen kannalta pahimmat tilanteet eli tilanteet,
joissa kalliota louhitaan nykyisen maanpinnan tasolla. Vaihtoehdon 2 laskennat tehtiin
tilanteille, joissa pora sijaitsee vaihtoehdon 1 pohjatasolla.
Molempien toteutusvaihtoehtojen (VE1 ja 2) alavaihtoehdoissa louhittavien alueiden
välissä sijaitsevat muut toiminnot sijoitetaan tasolle +70 m. Maa-aineksen läjittämistä
lukuun ottamatta toiminnot sijaitsevat louhittavien alueiden ulkopuolella, eikä toimintojen sijaintikorkeus muutu toiminnan aikana. Maa-aines läjitetään valitun toteutusvaihtoehdon 1 tai 2 mukaiselle pohjatasolle, josta läjityskorkeus kasvaa aina nykyisen luonnollisen maanpinnan tasolle. Laskennassa on tarkasteltu tätä melun leviämisen kannalta pahinta tilannetta, jossa läjitystoiminta sijaitsee kaikkein korkeimmalla mahdollisella tasolla ja jossa melu pääsee leviämään esteittä.
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Kallion louhinta- ja murskaustoiminta on suunniteltu parhaan käyttökelpoisen tekniikan
ja parhaiden ympäristökäytäntöjen mukaisesti. Louhintasuunnat on suunniteltu siten,
että murskaus ja rikotus sijoittuvat kalliorintauksen taakse suhteessa lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Kyseiset toiminnot myös sijoitetaan aina mahdollisimman matalaan
korkeusasemaan louhitun alueen pohjatasolle. Toimittaessa tässä selvityksessä esitettyjen periaatteiden mukaisesti alueen toiminta voidaan järjestää siten, ettei erillistä
meluntorjuntaa tarvita toimintaa säätelevässä asetuksessa esitettyjen raja-arvojen
saavuttamiseksi. Ilman erillistä meluntorjuntaa kallion louhinnan ja murskauksen aiheuttamat melutasot ovat muutamilla asuin- ja lomarakennuksilla kuitenkin lähellä rajaarvoja, joten selvityksessä on esitetty murskauslaitoksen melun leviämisen estämiseksi meluesteen sijoittamista murskauslaitoksen läheisyyteen. Murskattaessa kiviainesta Linnamäen alueella, voidaan viiden metrin korkuisella murskauslaitoksen
koillispuolelle sijoitettavalla meluesteellä pienentää suurimmalle melutasolle altistuvalle asuinrakennukselle aiheutuvaa melutasoa noin viisi desibeliä. Vastaavasti murskattaessa Lumikallion alueella, voidaan viiden metrin korkuisella murskauslaitoksen
länsipuolelle sijoitettavalla meluesteellä pienentää melutasoa vastaavasti viisi desibeliä lähimmällä asuinrakennuksella. Kiviaineksen murskaustoiminnan lisäksi hankkeen
muutkaan toiminnot eivät tarvitse erillistä meluntorjuntaa toimintoja säätelevien asetusten raja- ja ohjearvojen saavuttamiseksi.
Hankkeen toiminnoista samaan aikaan voivat olla käynnissä kallion poraaminen sekä
louheen rikotus ja murskaus. Toimintojen yhdessä aiheuttamaa melua on tarkasteltu
selvityksessä. Kallion louhinnan ja murskauksen kanssa samaan aikaan voidaan seuloa maa-ainesta. Seulonnasta asuinrakennuksilla aiheutuva melutaso on siten pieni,
ettei toiminnoilla ole oleellista yhteisvaikutusta. Muita toimintoja ei ole suunniteltu tehtäväksi samanaikaisesti.
Hankealueen ympäristöön aiheutuu melua sekä toimintaan liittyvästä kuljetusliikenteestä, että yleisestä tieliikenteestä. Selvityksessä on tarkasteltu hanketoiminnan, siihen liittyvän liikenteen sekä yleisen tieliikenteen aiheuttamaa yhteismelua. Hankkeen
toimintatilanteista liikenteen melun kanssa tarkasteltavaksi on valittu hankkeen meluisimmat toiminnot eli louhinta ja kiviaineksen murskaus. Niistä on valittu toimintatilanne,
josta aiheutuu eniten melua kuljetusreitin A läheisyydessä oleville asuinrakennuksille.
Hankkeeseen liittyvästä liikenteestä aiheutuu eri reittivaihtoehdoissa suurimmillaan
noin 55 desibelin tuntumassa oleva päiväajan sekä yöajan tunnin klo 6–7 keskiäänitaso. Hankkeen liikenne aiheuttaa vähiten meluvaikutuksia reittien läheisyydessä oleville asuinrakennuksille vaihtoehdossa A, jossa liikenne ohjautuu nopeasti vilkkaasti
liikennöidylle Hämeentielle.
Selvityksen perusteella voidaan todeta, että hanke on melun kannalta toteutettavissa,
mutta toiminnan meluvaikutusten minimoimiseksi toimintojen sijoitteluun kannattaa
kiinnittää erityistä huomiota. Esimerkiksi hankealueen lounaisosassa olevalle alueelle
tulee sijoittaa vain hiljaista toimintaa ja alue voi toimia esimerkiksi tukitoiminta-alueena.
Lisäksi paljon melua tuottavat toiminnot tulee sijoittaa mahdollisimman kauas asuinrakennuksista. Lähimmille asuinrakennuksille aiheutuvaa melua saadaan myös pienennettyä sijoittamalla varastokasoja oikein.
10.7.2 Vaihtoehto VE0
Vaihtoehdossa VE0 hankealueella ei ole melulähteitä. Alueen ympäristö pysyy äänimaailmaltaan nykyisellään. Lähiseutu on haja-asutusaluetta, jossa ei ole teollisia toimintoja. Alueen pääasiallinen melulähde on tieliikenne.
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10.7.3 Vaihtoehto VE 1, louhinta Linnamäen ja Lumikallion alueilla tasoon +70 m
Vaihtoehdossa VE1 kallion louhinnasta, louheen rikotuksesta ja murskauksesta aiheutuva päiväajan keskiäänitaso ei ylitä asuinrakennuksilla päiväajan keskiäänitasoa 55
desibeliä tai lomarakennuksilla keskiäänitasoa 45 desibeliä. Vaihtoehdon aiheuttama
melutaso on suurimmillaan raja-arvon tuntumassa Lumikallion louhinnan alkuvaiheessa hankealueen lounaispuolella olevilla asuinrakennuksilla sekä Linnamäen louhinnan alkuvaiheessa hankealueen pohjoispuolella olevalla asuinrakennuksella.
Meluvaikutusten vähentämisessä tulee huomioida louhintasuunta ja toimintojen sijoittelu alueella. Meluavat toiminnot tulee sijoittaa aina mahdollisimman lähelle kalliorintausta sekä louhoksen pohjatasolle. Aiheutuvia meluvaikutuksia on suositeltavaa vähentää eniten melulle altistuvien asuinrakennusten ja murskauslaitoksen väliin sijoitetun meluesteen avulla. Hankkeen toteuttaminen muuttaa toimintajaksojen ajaksi alueen äänimaiseman hiljaisesta alueesta alueeksi, jolla toiminnan äänet ovat kuultavissa. Toiminnasta aiheutuva melu voidaan kokea viihtyvyyshaittana.
Vaihtoehdon merkittävyyden arvioidaan olevan meluvaikutusten ja hankkeen keston
perusteella kohtalainen.
10.7.4 Vaihtoehto VE 2, louhinta Linnamäen ja Lumikallion alueilla
Kallion louhinnasta, louheen rikotuksesta ja murskauksesta aiheutuva päiväajan keskiäänitaso on suurimmillaan vaihtoehdon VE1 mukainen, eikä ylitä päiväajan keskiäänitason raja-arvoja. Vaihtoehdossa VE2 louhinnan eteneminen syvemmälle ja
murskauslaitoksen sijoittaminen louhitun alueen pohjatasolle pienentää toiminnasta
ympäristöön aiheutuvaa melutasoa.
Toiminnan edettyä Linnamäen alueella vaihtoehdon VE2 mukaiselle korkeustasolle
päiväajan keskiäänitasot asuinrakennuksilla ovat alle 50 dB(A) ja lomarakennuksilla
suurimmillaan noin 40 dB(A). Lumikallion alueella toimittaessa keskiäänitasot ovat suurimmillaan asuinrakennuksilla noin 50 dB(A):n tuntumassa ja lomarakennuksilla alle 40
dB(A).
Louhintasuunta ja toimintojen sijoittelu alueella tulee huomioida meluntorjunnassa. Meluavat toiminnot tulee sijoittaa aina mahdollisimman lähelle kalliorintausta sekä louhoksen pohjatasolle. Melua on lisäksi suositeltavaa vähintään louhinnan ollessa nykyisen
maanpinnan tasolla torjua vaihtoehdon 1 mukaisesti meluesteen avulla. Este tulee sijoittaa eniten melulle altistuvien asuinrakennusten ja murskauslaitoksen väliin.
Toteutusvaihtoehdon 2 mukainen toiminta ei lisää päiväajan keskiäänitasoa vaihtoehtoon 1 verrattuna, mutta toiminnan keston pidentymisen kautta meluvaikutuksia on
kauemmin. Melualueilla olevien ihmisten (asuinrakennusten) määrä on kuitenkin melko
vähäinen, ja näin ollen vaihtoehdon merkittävyyden arvioidaan olevan kokonaisuus
huomioiden kohtalainen. Yksittäisten henkilöiden, eli lähimpien nykytilanteessa taustamelutasoltaan hiljaisten alueiden asuinrakennusten asukkaiden, kannalta vaikutus voi
kuitenkin olla merkittävä meluvaikutusten ja hankkeen keston perusteella.
10.7.5 VE 1.1 ja VE 2.1, puuaineksen haketus, betonin ja asfaltin murskaus sekä maa-aineksen seulonta ja läjitys
Hankkeen toteuttamisen alavaihtoehto on molemmissa louhinnan toteutusvaihtoehdoissa sama. Puuaineksen hakettamisesta aiheutuu asuinrakennuksille suurimmillaan
noin 50 dB(A) ja lomarakennuksille suurimmillaan 40 dB(A):n päiväajan keskiäänitaso.
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Asfaltin ja betonin murskauksesta aiheutuu asuinrakennuksille suurimmillaan noin 45
dB(A):n suuruinen päiväajan keskiäänitaso. Lomarakennuksille aiheutuu asfaltin murskauksesta noin 35 dB(A):n ja betonin murskauksesta noin 40 dB(A):n suuruinen päiväajan keskiäänitaso.
Maa-aineksen seulonnasta aiheutuva päiväajan keskiäänitaso on kaikilla asuinrakennuksilla alle 40 dB(A) ja lomarakennuksilla alle 30 dB(A).
Kippauksen aikainen hetkellinen enimmäisäänitaso on meluisimman eli betonin kippauksen aikana lähimmillä kahdella lounaispuolen asuinrakennuksella noin 60 dB(A).
Erityisesti betonin kippaukset kannattaa suunnitella siten, että käsittelemätön materiaalikasa on kippauspaikan ja lähimpien asuinrakennusten välissä.
Vastaanotettavien materiaalien käsittelystä ja maa-aineksen läjittämisestä aiheutuvat
melutasot ovat pienempiä kuin kiviainestoiminnasta aiheutuva melutaso. Toiminnot eivät siten olennaisesti lisää hankkeen meluvaikutuksia. Alavaihtoehdon merkittävyys on
vähäinen.
10.7.6 VE 1.2 ja VE 2.2. Asfaltti- ja betoniasema
Myös hankkeen toteuttamisen toinen alavaihtoehto on molemmissa louhinnan toteutusvaihtoehdoissa sama. Asfalttiaseman toiminnoista aiheutuva melu on suurimmillaan
päiväaikana ja yöajan toimintajakson aikana asuinrakennuksilla noin 45 dB(A) ja lomarakennuksilla noin 35 dB(A). Betoniaseman toiminnasta aiheutuva melu on suurimmillaan päiväaikana ja yöajan toimintajakson aikana asuinrakennuksilla noin 35 dB(A) ja
lomarakennuksilla alle 30 dB(A).
Toiminnoista aiheutuvat melutasot eivät siten oleellisesti lisää hankkeen meluvaikutuksia. Alavaihtoehdon merkittävyys on vähäinen.
10.7.7 Liikennöintivaihtoehdot
Vaihtoehdossa A liikenteen meluvaikutus on vähäinen. Hankeliikenteen määrä ja merkitys suhteessa Hämeentien nykyiseen liikenteeseen on pieni. Vaihtoehdossa B hankeliikenteen vaikutus Korvenniityntiellä kuljetusreitin välittömässä läheisyydessä ennen Raalantielle liittymistä olevien asuinrakennusten melutasoon on merkittävä. Erityisesti raskaan liikenteen määrän muutos hankealueen läheisyydessä on merkittävä. Liikenne kuitenkin liittyy nopeasti Raalantielle, joten vaikutuksen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan kohtalaisen kielteinen. Vaihtoehdossa C Hynnänkorventien ympäristössä hanketoiminnan liikenteellä on vaikutusta Hynnänkorventien nykyisen liikenteen
vähäisyyden vuoksi, merkittävyyden voidaan arvioida olevan kohtalaisen kielteinen.
Vaihtoehdossa A + B vaikutus Hämeentien ympäristössä on hyvin vähäinen, mutta
Korvenniittyntien alkuosassa merkittävä.
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10.7.8 Yhteenveto
VE0 – Hanketta ei toteuteta

VE1 – Ottotaso +70

VE2 – Ottotaso +60

Vaihtoehdossa VE0 hankealueella ei ole melulähteitä. Alueen
ympäristö pysyy ääni-maailmaltaan nykyisenkaltaisena. Alueen
pääasiallinen melulähde on tieliikenne.

Toiminta aiheuttaa nykytilanteeseen verrattuna melutason muutoksen melun vaikutusalueella
usean vuoden ajan. Toiminnasta aiheutuva päiväajan keskiäänitaso ei kuitenkaan ylitä
asuinrakennuksilla
päiväajan
keskiäänitasoa 55 desibeliä tai
lomarakennuksilla keskiäänitasoa 45 desibeliä.

Toiminta aiheuttaa nykytilanteeseen verrattuna melutason
muutoksen melun vaikutusalueella pitkällä aikavälillä. Toiminnasta aiheutuva päiväajan keskiäänitaso ei kuitenkaan ylitä
asuinrakennuksilla
päiväajan
keskiäänitasoa 55 desibeliä tai
lomarakennuksilla keskiäänitasoa 45 desibeliä.

Meluvaikutuksia voidaan vähentää tehokkaasti varastokasojen
ja toimintojen sijoittelulla.

Vaihtoehdossa VE2 louhinnan
eteneminen syvemmälle ja
murskauslaitoksen sijoittaminen
louhitun alueen pohjatasolle
pienentää toiminnasta ympäristöön aiheutuvaa melutasoa.

Vastaanotettavien materiaalien
käsittelystä ja maa-aineksen läjittämisestä, sekä asfaltti- ja betoniaseman toiminnasta aiheutuvat melutasot ovat pienempiä
kuin kiviainestoiminnasta aiheutuva melutaso.
Hankkeen liikenne aiheuttaa vähiten meluvaikutuksia reittien läheisyydessä oleville asuinrakennuksille reittivaihtoehdossa A,
jossa liikenne ohjautuu nopeasti
vilkkaasti liikennöidylle Hämeentielle. Muissa reittivaihtoehdoissa vaikutus on arvioitu
kohtalaiseksi.

Ei vaikutusta

Kohtalainen kielteinen vaikutus

Meluvaikutuksia voidaan vähentää tehokkaasti varastokasojen ja toimintojen sijoittelulla.
Vastaanotettavien materiaalien
käsittelystä ja maa-aineksen läjittämisestä, sekä asfaltti- ja betoniaseman toiminnasta aiheutuvat melutasot ovat pienempiä
kuin kiviainestoiminnasta aiheutuva melutaso.
Hankkeen liikenne aiheuttaa vähiten meluvaikutuksia reittien läheisyydessä oleville asuinrakennuksille reittivaihtoehdossa
A, jossa liikenne ohjautuu nopeasti vilkkaasti liikennöidylle Hämeentielle. Muissa reittivaihtoehdoissa vaikutus on arvioitu
kohtalaiseksi.
Kohtalainen kielteinen vaikutus

11 Tärinävaikutukset
11.1 Yleistä
Hanketoiminnassa ympäristöön leviävä tärinä syntyy kallion louhintaräjäytyksistä sekä
murskeen ja muiden tuotteiden kuljetuksesta alueelta pois. Räjäytysten ja kuljetusten
tärinät poikkeavat ominaisuuksiltaan toisistaan. Räjäytysten aiheuttama tärinä on voimakkaampaa ja lyhytkestoista, kun taas liikenteestä aiheutuva tärinä on normaalisti
pienempää ja pitkäkestoisempaa. Lisäksi räjäytysten tärinää havaitaan laajalla sektorilla, kun taas liikenteen tärinä rajoittuu liikenneväylän läheisyyteen.
YVA-aineiston liitteenä on esitetty erillinen tärinäselvitys, jossa tärinävaikutuksia on
tarkasteltu kattavammin.
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11.2 Louhintatärinä ja sen lieventämistoimet
Vaihtoehdossa VE 0 tärinää saattaa aiheutua väylien läheisyydessä oleville rakennuksille nykyisestä tieliikenteestä. Lähialueella ei karttatarkastelun perusteella ole louhintatoimintaa.
Molemmissa hankkeen toteutusvaihtoehdoissa (VE1 ja VE2) pääasiallinen tärinälähde
on kallion louhintaräjäytykset. Louhinnasta aiheutuu alueen ympäristöön havaittavaa
tärinää. Louhinta on molemmissa vaihtoehdoissa toteutettavissa siten, että lähirakennuksille ei aiheudu vaurioriskiä, koska räjäytykset suunnitellaan aina kohteeseen sopivaksi. Vaihtoehdossa VE2 otettava määrä on suurempi, jolloin räjäytyksiä on määrällisesti enemmän, olettaen kerralla räjäytettävän kiven määrä samaksi. Räjäytysten
määrällä ei kuitenkaan ole tässä mittakaavassa suoranaista vaikutusta rakennusten
vaurioriskiin. Vaihtoehdossa VE2 ylemmän louhintakerroksen pengerkorkeus on yhtenevä vaihtoehdossa VE1 käytettävän kanssa (louhinta tasolle +70 m). Vaihtoehdossa
VE2 louhintaa on suunniteltu jatkettavan tasolta +70 m tasolle +60 m yhdellä pengerkorkeudella.
Ennen louhintojen aloitusta ympäristössä tehdään rakennuskatselmoinnit, joiden perusteella määritetään rakennuskohtaiset suositusarvot tärinän enimmäistasoille. Suositusarvot huomioidaan räjäytyksiä suunniteltaessa ja jokaisesta kentästä laaditaan
erillinen räjäytyssuunnitelma.
Vähintään ensimmäisten louhintojen aikana lähimmissä rakennuksissa mitataan toteutuvia tärinätasoja. Tuloksia hyödynnetään seuraavien louhintojen suunnittelussa ja tarvittaessa mittauspisteiden määrää voidaan louhintojen edetessä lisätä tai vähentää.
Räjäytys- ja louhintatöitä koskee erillinen lainsäädäntö, jota louhintatöissä noudatetaan. Ennen räjäytystä varmistetaan, että vaara-alueella ei ole ihmisiä ja räjäytyksestä
ilmoitetaan äänimerkillä. Räjäytystyön tekevät henkilöt, joilla on koulutus ja räjäytystyön vaatima pätevyys.
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa ”Räjäytysalan normeja, Turvallisuusmääräykset 16:0”, (STM 1998) on annettu ohjearvot räjäytystärinälle (STM 1998).
Louhinta on toteutettavissa siten, että lähirakennuksille ei aiheudu vaurioriskiä. Räjäytysten aiheuttamaa tärinää hallitaan valitsemalla käytettävä momentaaninen räjähdeainemäärä kohteeseen sopivaksi. Louhinnasta aiheutuvaa tärinää voidaan vähentää
mm. seuraavilla toimenpiteillä:
•

pienennetään reikäkokoa, jolloin reikäpanos pienenee

•

pienennetään pengerkorkeutta, jolloin reikäpanos pienenee

•

pienennetään kentän kokoa esimerkiksi reikärivejä vähentämällä

•

jaetaan reikä välitäytteillä kahteen tai useampaan panokseen, jotka räjäytetään
eriaikaisesti

•

suunnitellaan sytytys sopivalla tavalla.

11.3 Liikenteestä aiheutuva tärinä ja sen lieventämistoimet
Kantatiellä 45 (Hämeentie), tiellä 1321 (Raalantie) ja tiellä 11480 (Hynnänkorventie)
kulkee nykyisellään (VE 0) vastaavaa ajoneuvokalustoa, mitä suunniteltu toiminta toisi
mukanaan. Liikennemäärien muutoksella ei ole suoranaista vaikutusta aiheutuviin tärinätasoihin.
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Kuvassa 27 esitetty Lumikallion alueelta kantatie 45:lle suunniteltu reitti (A) kulkee moreeni- tai kalliomaalla, jolloin liikenteestä aiheutuvan tärinän vaikutusalue voidaan arvioida hyvin lyhyeksi. Reitin läheisyydessä olevalle yksittäiselle asuinkiinteistölle ei todennäköisesti aiheudu merkittävää tärinää liikenteestä.
Kuvassa 27 esitetty Linnamäen alueelta Raalantielle suunniteltu reitti (B) kulkee Korvenniityntien kautta. Korvenniityntien varrella, tien välittömässä läheisyydessä, on karttatietojen perusteella neljä (4) asuinrakennusta ja useita piharakennuksia. Etäisyys lähimpiin asuinrakennuksiin on lyhimmillään vain muutamia metrejä. Maaperätietojen
perusteella Raalantietä lähin asuinkiinteistö, sekä Karlsbergin asuinkiinteistö ovat savimaalla. Pehmeä maaperä lisää riskiä sille, että tieliikenteen aiheuttama tärinä koetaan häiritsevänä. Karlsbergin kiinteistö on Louhintahiekka Oy:n omistuksessa ja sen
johdosta se voidaan käytännössä jättää tarkastelussa huomioimatta.
Kuvassa 27 esitetty Linnamäen alueelta Hynnänkorventielle suunniteltu reitti (C) kulkee heti hankealueelta poistuttaessa läheltä asuinkiinteistöä. Kiinteistöllä tietä lähin rakennus on karttatietojen perusteella piharakennus (etäisyys tiestä noin 10 m). Asuinrakennus sijaitsee hieman kauempana tiestä (etäisyys tiestä noin 45 m). Maaperätietojen perusteella rakennukset ovat moreenimaan päällä. Maaperätietojen viitteellisyyden vuoksi tulee kuitenkin varautua myös siihen, että rakennukset ovat pehmeämmän
saven päällä ja kohteeseen aiheutuu tärinähaittaa. Reitin varrella ei ole muita asuintai lomakiinteistöjä, joihin tärinähaittaa todennäköisesti aiheutuisi.
Edellä esitetyn perusteella, esitetyistä reittivaihtoehdoista A on tieliikenteestä aiheutuvan tärinän kannalta paras. Riski tieliikenteen aiheuttamasta tärinähaitasta on pienin.
Reittiä C voidaan pitää toiseksi parhaana, ja sen riskiä tieliikenteen aiheuttamasta tärinähaitasta melko vähäisenä. Reittivaihtoehdossa B riski liikenteen aiheuttamalle tärinähaitalle on rakennusten läheisyydestä ja osin pehmeästä maaperästä johtuen merkittävä.
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Kuva 27. Suunniteltu ajoreitti on merkitty punaisella viivalla (pohjalla MML maastokartta ja GTK
maaperäkartta).

Tieliikenteen aiheuttamaa tärinää voidaan hallita ja vähentää perustamalla uudet tieosuudet asianmukaisesti, tien pinnan kunnossapidolla sekä alhaisilla ajonopeuksilla.

11.4 Yhteenveto vaikutuksista
Eri hankevaihtoehtojen mukaisesta toiminnasta aiheutuvat tärinävaikutukset vastaavat
ajallista kestoa lukuun ottamatta toisiaan. Vaihtoehdossa VE2 louhinta kestää ajallisesti vaihtoehtoa VE1 kauemmin, koska louhinta ulottuu syvemmälle. Louhittavat alueet ovat kuitenkin samat ja etäisyydet lähimpiin asuinrakennuksiin pysyvät samoina.
Räjäytyksistä aiheutuvaa tärinää ja sen aiheuttamaa rakenteiden vaurioriskiä voidaan
hallita huolellisella suunnittelulla. Viihtyvyyshaittaa voidaan vähentää ilmoittamalla räjäytyksistä hankealueen ympäristön asukkaille etukäteen ja toisaalta minimoimalla aiheutuvan tärinän voimakkuus louhintasuunnitellulla. Kuljetusreiteissä ei ole eroa vaihtoehtojen välillä.
Vaihtoehdon 2 voidaan arvioida toiminnan keston perusteella olevan merkittävämpi
kuin vaihtoehdon 1, mutta molempien vaihtoehtojen merkittävyys on kuitenkin vähäinen, kun käytettävä kuljetusreitti on A tai C. Kuljetusreittivaihtoehdolla B merkittävyys
on merkittävä, olettaen Raalantien läheisyydessä Korvenniityntiellä olevien asuinrakennusten olevan asuinkäytössä.
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VE0 – Hanketta ei toteuteta

VE1 – Ottotaso +70

VE2 – Ottotaso +60

Ympäristöön voi aiheutua tärinää nykyisestä tieliikenteestä.

Louhinnasta aiheutuu alueen
ympäristöön havaittavaa tärinää.
Louhinta on toteutettavissa siten,
että lähirakennuksille ei aiheudu
vaurioriskiä, koska räjäytykset
suunnitellaan aina kohteeseen
sopivaksi.

Louhinnasta aiheutuu alueen
ympäristöön havaittavaa tärinää.
Louhinta on toteutettavissa siten,
että lähirakennuksille ei aiheudu
vaurioriskiä, koska räjäytykset
suunnitellaan aina kohteeseen
sopivaksi.

Liikenteen tärinävaikutus on arvioitu vähäiseksi, kun käytettävä
kuljetusreitti on A tai C. Kuljetusreittivaihtoehdolla B tärinävaikutukset voivat olla merkittäviä pehmeästä maaperästä ja asuinrakennusten läheisyydestä johtuen. Tieliikenteen aiheuttamaa
tärinää voidaan hallita ja vähentää perustamalla uudet tieosuudet asianmukaisesti, tien pinnan
kunnossapidolla sekä alhaisilla
ajonopeuksilla.

Liikenteen tärinävaikutus on arvioitu vähäiseksi, kun käytettävä
kuljetusreitti on A tai C. Kuljetusreittivaihtoehdolla B tärinävaikutukset voivat olla merkittäviä pehmeästä maaperästä ja asuinrakennusten läheisyydestä johtuen. Tieliikenteen aiheuttamaa
tärinää voidaan hallita ja vähentää perustamalla uudet tieosuudet asianmukaisesti, tien pinnan
kunnossapidolla sekä alhaisilla
ajonopeuksilla.

Vähäinen kielteinen vaikutus

Vähäinen kielteinen vaikutus

Ei vaikutusta

12 Vaikutukset ilmanlaatuun
12.1 Ilmanlaadun nykytila ja lähtökohdat
Hankealueen ympäristö on haja-asutusaluetta. Hankealueen ympäristössä pölylle
herkkiä kohteita ovat alueella sijaitsevat asuinrakennukset. Asutus keskittyy pääasiassa Hynnänkorventien ja Hämeentien varsille. Lähin asuinrakennus sijaitsee hankealueen lounaispuolella lähimmillään noin 70 metrin etäisyydellä hankealueen rajasta.
Itä–kaakkoispuolella sijaitsevista asuinrakennuksista hankealueen rajaan on lyhimmillään noin 100 metriä. Pohjoispuolella lähin asuinrakennus sijaitsee noin 500 metrin
etäisyydellä. 1 kilometrin säteellä hankealueesta ei ole pölylle herkkiä kohteita kuten
päiväkoteja tai sairaaloita.
Hankealueen sisällä louhittavat alueet ja louheen murskausalueet sijoittuvat siten, että
etäisyys lähimpiin asuinrakennuksiin on vähintään 300 metriä. Muihin hankealueen toimintoihin etäisyydet asuinrakennuksilta on pääasiassa yli 500 metriä.
Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuhavaintojen mukaan hankealuetta lähellä olevalla ilmanlaadun havaintoasemalla Espoon Luukissa typpipitoisuuden keskiarvo on vuoden
2020 tammi–elokuun välisenä aikana ollut 3 µg/m3. Vantaan Neilikkatiellä hengitettävien hiukkasten pitoisuus on vastaavana aikajaksona ollut noin 13 µg/m 3.

12.2 Päästöt ja päästölähteet
12.2.1 Yleistä
Hankkeen toteutuksen pölypäästöt voidaan jakaa mekaanisiin ja polttoprosessiperäisiin päästöihin. Polttoprosessiperäiset päästöt aiheutuvat pääasiassa työkoneiden ja
laitteiden energian tuotannosta eli ne ovat polttomoottoreiden päästöjä. Polttoprosessipäästöt ovat pääasiassa pienhiukkasia (PM2,5) sekä typpidioksidia (NO2). Polttopro-
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sessien rikkidioksidipäästöt (SO2) ovat nykyisin hyvin vähäisiä käytettäessä vähärikkistä polttoainetta. Mekaaniset päästöt ovat käsiteltävästä aineksesta irtoavaa pölyä.
Mekaaniset päästöt ovat pääasiassa hengitettäviä (PM 10) ja sitä suurempia hiukkasia.
Kokonaisleijuma (TSP) sisältää kaikki ilmassa leijuvat hiukkaset.
Päästöt voidaan jakaa myös prosessipäästöihin ja hajapäästöihin. Prosessipäästöjä
voidaan keskitetysti poistaa ilmasta, mutta muun muassa liikennealueilta tai varastokasoista aiheutuneita hajapäästöjä ei voida ohjailla poistettavaksi esimerkiksi pölynkeräyslaitteeseen.
Hankkeen toteutuksessa pölypäästöjä aiheutuu kallion porauksesta, kallion irtiottoräjäytyksestä, louheen rikotuksesta ja murskauksesta sekä maa-aineksen seulonnasta.
Pölypäästöjä aiheutuu myös betonin ja asfaltin murskaamisesta sekä puuaineksen hakettamisesta, mutta niiden pölyäminen on yleisesti ottaen huomattavasti vähäisempää
kuin kiviaineksen käsittelystä aiheutuva pölyäminen. Pölyämistä aiheutuu myös valmiiden tuotteiden siirtelystä, varastoinnista, lastaamisesta ja kuljetuksista. Kuljetuksessa
pölyä syntyy sekä kuormasta irtoavasta aineksesta, että renkaiden tienpinnasta nostattamasta irtoaineksesta. Betoniaseman ja asfalttiaseman toiminnoista aiheutuva pölyäminen on vähäistä.
Pölypäästöille on tyypillistä päästön määrän vaihtelu sää- ja tuotantotilanteen sekä
käytettävien laitteiden mukaan. Sade lisää materiaalin kosteutta, mikä sitoo hiukkasia
käsiteltävään aineeseen. Sateella myös varastokasojen, toiminta-alueen ja liikenneväylien pölyäminen on vähäistä tai pölyä ei irtoa lainkaan. Tuotantomäärien lisäksi pölypäästöihin vaikuttavat toimintatavat, kuten ajonopeudet ja murskatun tai haketetun
tuotteen pudotuskorkeudet. Lisäksi päästöihin vaikuttavat varastokasojen ikä ja käsiteltävässä aineksessa olevan hienoaineksen määrä. Mitä pienemmäksi aines murskataan, sitä enemmän syntyy hienoainesta ja siten myös pölypäästöjä.
Asfalttiasemasta voi ajoittain aiheutua hajupäästöjä. Nykyaikaisen asfalttiaseman toiminnassa hajupäästöjä syntyy bitumisäiliöitä täytettäessä ja hetkellisesti valmiin massan lastauksessa autoihin. Muilta osin massan valmistus tapahtuu suljetussa prosessissa, eikä siitä aiheudu oleellisia hajupäästöjä. Bitumisäiliön täytön yhteydessä säiliön
huohotinputkesta poistuu bitumihuuruja massan syrjäyttäessä säiliössä olevan kaasun. Normaalitilanteessa säiliössä on alipaine, eikä hajua pääse säiliön ulkopuolelle.
Valmiin massan lastauksesta ilmaan pääsevät hajupäästöt voidaan minimoida peittämällä kuorma välittömästi.
12.2.2 Hankkeen päästölähteet
Vaihtoehdossa, jossa hanketta ei toteuteta (VE0), hankealueen ympäristön hiukkaslähteitä ovat yleisen tieliikenteen aiheuttamat päästöt. Myös viljelykäytössä olevalta
peltoalueelta voi aiheutua pölyämistä mm. kylvöjen ja puintien aikana. Myös kaukokulkeuma vaikuttaa alueen ilmanlaatuun.
Molemmissa hankkeen toteutusvaihtoehdoissa (VE 1 ja VE 2) ja niiden alavaihtoehdoissa toiminnan pölylähteet ovat samat. Eri toteutusvaihtoehtojen erona on louhinnan
ja sen myötä myös louheen murskaustoiminnan eteneminen syvemmälle. Alavaihtoehdot ovat samat. Toteutusvaihtoehdossa VE2 toiminnot ovat käynnissä kauemmin
kuin vaihtoehdossa VE1.
Hankkeen kuljetusliikenteen määrä vaihtelee murskeen tuotannon ja käyttötarpeen
mukaan. Kuljetusliikenteen määrään vaikuttavat myös alueelle vastaanotettavien materiaalien määrä sekä alueelta lähtevien betoni- ja asfalttikuormien määrä. Hankealueen liikennemäärän on arvioitu olevan keskimäärin noin 60 raskaan ajoneuvon käyntiä
työpäivässä.
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12.3 Ilman epäpuhtauksien raja- ja ohjearvot
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan eri toiminnoista aiheutuvia ilmassa
olevien hiukkasten ja typpidioksidin pitoisuuksia. Pitoisuuksia verrataan lainsäädännössä esitettyihin raja- ja ohjearvoihin, jotka on annettu sekä terveyshaittojen että ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Raja-arvolla tarkoitetaan pitoisuutta, jota ei saa
ylittää alueilla, joilla asuu tai oleskelee ihmisiä ja joilla ihmiset saattavat altistua ilman
epäpuhtauksille. Ohjearvolla tarkoitetaan pitoisuutta, jonka ylittyminen on pyrittävä estämään ulkoilmassa alueilla, missä asuu tai oleskelee ihmisiä ja ihmiset saattavat altistua ilman epäpuhtauksille.
Kokonaisleijumapitoisuuden ohjearvot on annettu valtioneuvoston päätöksessä
480/1996 ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvoista. Vuosikeskiarvopitoisuuden ohjearvo on 50 µg/m3. Ilmanlaadun raja-arvot hengitettäville ja pienhiukkasille sekä typpidioksidille on annettu valtioneuvoston asetuksessa 79/2017 ilmanlaadusta. Raja-arvot on esitetty taulukossa 7.
Taulukko 7. Ilmanlaadun raja-arvot (VNa 79/2017).
Aine

Raja-arvo [µg/m3]
40

Vuosikeskiarvo

200

Enintään 18 ylittävää tuntikeskiarvoa
vuodessa

40

Vuosikeskiarvo

50

Enintään 35 ylittävää 24 h keskiarvoa
vuodessa

25

Vuosikeskiarvo

Typpidioksidi
NO2

Hengitettävät
hiukkaset
PM10

Pienhiukkaset
PM2,5

Raja-arvon määrittely

12.4 Mallinnuksen tulokset ja tulosten tarkastelu
12.4.1 Yleistä
Toiminnasta ympäristöön aiheutuvaa hiukkaspitoisuutta tarkasteltiin laskennallisesti
mallintaen. Laskentamenetelmä ja laskennassa käytetyt lähtötiedot on esitetty kokonaisuudessaan YVA-aineiston liitteenä. Tuloksissa ei ole huomioitu taustapitoisuutta,
joka lähialueen ilmanlaatuseurannan perusteella on typpidioksidille noin 5 µg/m 3 ja
hengitettäville hiukkasille noin 10 µg/m 3.
12.4.2 Hiukkaspitoisuus
Hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvopitoisuuden raja-arvo on 40 µg/m3.
Hankkeen toiminnoista aiheutuu pohjoispuolella olevalle asuinrakennukselle noin 6
µg/m3 oleva vuosikeskiarvopitoisuus (kuva 28). Muilla asuinrakennuksilla pitoisuudet
ovat alle 5 µg/m3. Hankkeesta asuinrakennuksille aiheutuva vuosikeskiarvopitoisuus
on suurimmillaan 15 % raja-arvopitoisuudesta.
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Kuva 28. Hanketoiminnan aiheuttama hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuden vuosikeskiarvo.

Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuuden raja-arvo on 50 µg/m3. Raja-arvon määrittelyn mukaan vuodessa saa olla 35 vuorokautta, joina kyseinen vuorokauden keskiarvopitoisuus saa ylittyä. Näin ollen raja-arvoon verrattava arvo on vuoden
36. suurin vuorokausipitoisuus.
Hankkeen toiminnoista aiheutuu pohjoispuolella olevalle asuinrakennukselle suuruusluokkaa 20 µg/m3 oleva raja-arvoon verrattava hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuus (kuva 29). Hankealuetta lähimpänä olevalla asuinrakennuksella lounaispuolella
ja itäpuolella yhdellä asuinrakennuksella vastaava pitoisuus on noin 10 µg/m 3. Muilla
ympäristön asuinrakennuksilla pitoisuus on alle 10 µg/m 3. Hankkeesta asuinrakennuksille aiheutuva 36. suurin vuorokausipitoisuus on suurimmillaan noin 40 % raja-arvosta.
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Kuva 29. Hanketoiminnan aiheuttama hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuden 36. suurin
vuorokausiarvo.

Toiminnasta aiheutuvien pienhiukkasten (PM2,5) pitoisuutta arvioitiin hengitettävien
hiukkasten pitoisuuden perusteella: polttoprosessien hiukkaspäästöistä suuri osa on
pienhiukkasia ja mekaanisista päästöistä suuri osa on hengitettäviä hiukkasia. Koska
hankkeen päästöt ovat pääasiassa louheen murskaustoiminnasta aiheutuvia mekaanisia päästöjä, on arvioitu, että pienhiukkaspitoisuus on korkeintaan luokkaa 20 % laskentatuloksena saatujen hengitettävien hiukkasten pitoisuudesta.
Pienhiukkasten vuosikeskiarvon raja-arvo on 25 µg/m3. Toiminnasta hankealueen
ympäristön asuinrakennuksille aiheutuva pienhiukkasten vuosikeskiarvopitoisuus on
hengitettävien hiukkasten perusteella arvioituna suurimmillaankin selvästi alle 5 µg/m 3.
Toiminnasta aiheutuvaa kokonaisleijumapitoisuutta tarkasteltiin arvioimalla sitä hengitettävien hiukkasten pitoisuuden perusteella. Tavallisesti louheen murskaustoiminnasta aiheutuva kokonaisleijumapitoisuus on noin kaksinkertainen verrattuna hengitettävien hiukkasten pitoisuuteen.
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Kokonaisleijumapitoisuuden vuosikeskiarvon ohjearvo 50 µg/m 3. Toiminnasta hankealueen ympäristön asuinrakennuksille aiheutuva kokonaisleijuman vuosikeskiarvopitoisuus on hengitettävien hiukkasten perusteella arvioituna alle 15 µg/m 3.
12.4.3 Typpidioksidipitoisuus
Typpidioksidin vuosikeskiarvopitoisuuden raja-arvo on 40 µg/m3. Hankkeen toiminnoista ei aiheudu hankealueen ulkopuolelle yli 5 µg/m 3:n typpidioksidin vuosikeskiarvopitoisuutta. Vuosikeskiarvo on kaikilla asuinrakennuksilla alle 1 µg/m 3. Hankkeesta asuinrakennuksille aiheutuva vuosikeskiarvopitoisuus on suurimmillaan alle 3
% raja-arvopitoisuudesta.
Typpidioksidin tuntikeskiarvopitoisuuden raja-arvo on 200 µg/m3. Raja-arvon määrittelyn mukaan vuodessa saa olla 18 tuntia, joina kyseinen tunnin keskiarvopitoisuus
saa ylittyä. Näin ollen raja-arvoon verrattava arvo on vuoden 19. suurin tuntikeskiarvopitoisuus. Hankkeen toiminnoista aiheutuu pohjoispuolella ja itäpuolella oleville asuinrakennuksille suuruusluokkaa 30 µg/m 3 oleva raja-arvoon verrattavissa oleva typpipitoisuuden tuntikeskiarvo. Hankealuetta lähimpänä olevalla asuinrakennuksella lounaispuolella pitoisuus on noin 20 µg/m 3. Muilla asuinrakennuksilla pitoisuudet ovat alle
20 µg/m3. Hankkeesta asuinrakennuksille aiheutuva 19. suurin tuntikeskiarvopitoisuus
on suurimmillaan noin 15 % raja-arvosta.

12.5 Hajuvaikutukset
Hankkeen vaihtoehdoissa VE1.2 ja VE2.2 asfalttiasemasta voi ajoittain aiheutua hajupäästöjä. Nykyaikaisen asfalttiaseman toiminnassa hajupäästöjä syntyy vain vähän ja
pitkän etäisyyden vuoksi hajun ei arvioida ulottuvan lähimpiin asuinkiinteistöihin.

12.6 Päästöjen vähentämistoimet
Hankkeen toteutuksessa voidaan päästöjen vähentämiseksi käyttää erilaisia menetelmiä. Polttoprosessiperäisiä päästöjä voidaan vähentää pitämällä koneet ja laitteet hyvässä kunnossa huoltamalla ne säännöllisesti. Rikkipäästöt ovat hyvin pieniä, kun käytetään vähärikkistä polttoainetta.
Käsiteltävien materiaalien irrotuksesta ja jalostuksessa aiheutuvien pölypäästöjen torjunnassa voidaan hyödyntää erilaisia menetelmiä pölypäästöjen vähentämiseksi:
•

Porauksen pölypäästöjä voidaan vähentää käyttämällä poraa, jossa on pölynkeräyslaitteisto.

•

Räjäytyksestä aiheutuvan pölyn vähentämiseksi voidaan käyttää irrotettavan
kallioalueen kastelua ennen räjäytystä.

•

Käsiteltävien materiaalien murskauksessa voidaan käyttää kastelua eri vaiheissa.

•

Murskauslaitoksen osia voidaan koteloida pölyn leviämisen estämiseksi.

•

Valmiin tuotteen pudotuskorkeus kuljettimelta maahan voidaan pitää matalana
pölyämisen estämiseksi. Myös kuormaajalla materiaalia siirrettäessä ja lastattaessa pudotuskorkeus pidetään mahdollisimman pienenä.

•

Varastokasojen ja työmaateiden kastelulla, liittymäteiden puhtaanapidolla sekä
kuormien kastelemisella ja peittelemisellä voidaan vähentää pölyämistä.

Laskentatuloksena esitetyt hengitettävien hiukkasten pitoisuudet vastaavat tilannetta,
jossa kastelua ei ole huomioitu pölyntorjunnassa. Murskauksen pölypäästö putoaa
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noin viidenteen osaan käytettäessä kastelua. Hankkeessa louhoksen pohjaa ei pidetä
kokonaan kuivana, vaan murskaus tehdään märästä louheesta.

12.7 Yhteenveto
Vaihtoehdossa, jossa hanketta ei toteuteta (VE0), hankealueen ympäristön ilmanlaatu
pysyy nykyisenkaltaisena. Alueen ilmanlaatuun vaikuttaa kaukokulkeuman lisäksi yleisen tieliikenteen aiheuttamat päästöt sekä maanviljely.
Hanketoiminnasta aiheutuvat typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten päästöt ovat
selvästi alle raja-arvojen molemmissa vaihtoehdoissa VE1 ja VE2. Pölyämisen ei siten
arvioida aiheuttavan terveyshaittaa hankealueen ympäristön asukkaille. Pölyä voi kuitenkin ajoittain lähteä ilmaan hetkellisesti enemmän mm. sääolosuhteiden tai tietynlaisen tuotantotilanteen seurauksena. Tällöin pölyntorjuntaan on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota. Lyhyempikestoiset suuret pitoisuudet aiheuttavat kuitenkin lähinnä
viihtyvyyshaittaa aiheuttaen mahdollisesti esimerkiksi ulkokalusteiden likaantumista.
Molemmissa hankkeen toteutusvaihtoehdoissa VE1 ja VE2 ja niiden alavaihtoehdoissa
toiminnan pölylähteet ovat samat. Vaihtoehdossa VE2 louhinta ja sen myötä myös
murskaustoiminta etenevät syvemmälle. Tällöin ympäristöön leviävät louheen murskauksen pölypäästöt pienenevät, koska aiempaa suurempi osa päästöistä ei kulkeudu
korkeiden kallioseinämien yli louhoksen ulkopuolelle ja sen seurauksena asuinrakennuksille. Louhinnan syventämisen seurauksena hankkeen kokonaiskesto kuitenkin pitenee, jolloin myös hankkeen alavaihtojen mukaiset toiminnot ovat käynnissä kauemmin. Siten altistumisen kesto pitenee vaihtoehdossa VE2 verrattuna vaihtoehtoon VE1.
Tällä ei kuitenkaan arvioida olevan merkittävää vaikutusta, koska pitoisuudet ovat selvästi alle terveyshaittojen ehkäisemiseksi asetettujen raja-arvojen.
Huolimatta hankkeen pitkästä kestosta vaihtoehdossa VE2, koska hankkeesta aiheutuvien pitoisuuksien suhde terveysvaikutusten estämiseksi annettuihin ilmanlaadun
raja-arvoihin on pieni, molempien hankevaihtoehtoehtojen vaikutusten voidaan arvioida olevan vähäisiä.
Kuljetusliikenteen aiheuttamat päästöt ovat vähäiset suhteessa muuhun toimintaan.
Asuinrakennusten läheisyydessä olevilla alueilla tien pölyäminen on tarvittaessa estettävissä mm. puhtaanapidolla, kastelulla ja suolauksella. Päästöjen kannalta paras
vaihtoehto on A eli kuljetusreitti on alueelta Hämeentielle. Liittymätie on lyhyt ja siltä
päästään liittymään nopeasti tieverkkoon, jolla kulkee muutakin raskasta liikennettä.
Kyseisellä reitillä myös etäisyys reitin varrella olevaan lähimpään asuinrakennukseen
on kaikista kolmesta vaihtoehdosta suurin. Koska asuinrakennus sijaitsee lähellä vilkasliikenteistä liikenneväylää, myös hankkeen toteuttamisen vaikutus nykytilanteeseen verrattuna on reittivaihtoehdoista pienin.
Hankealueen sisäinen liikenne on pääasiassa työkoneiden ja laitteiden materiaalien
käsittelyyn liittyvää liikennettä, jonka päästöt on huomioitu toimintojen päästöissä. Alueen sisällä ei siirretä merkittäviä määriä materiaalia, joten varsinaista alueen sisäistä
liikennettä on vähän. Näin ollen alueen sisäisestä liikenteestä ei aiheudu sellaista pölyämistä, joka tulisi erikseen huomioida. Tarvittaessa alueen sisäisiä liikennereittejä
kastellaan pölyämisen ehkäisemiseksi.
Hanketoiminnoista ympäristöön aiheutuvan pölyn määrän etukäteisarviointi sisältää
kuitenkin epävarmuutta, joten toiminnan aikana suositellaan lähimmillä asuinrakennuksilla mittauksin tehtävää hiukkaspitoisuuden tarkkailua. Riittävän pitkän tarkkailujakson
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tulosten perusteella määritetään tarvittaessa tarpeelliset toimenpiteet pölyämisen rajoittamiseksi ja toisaalta valvotaan tehtyjen toimenpiteiden olevan riittäviä. Tarkkailua
on käsitelty kappaleessa 24.
VE0 – Hanketta ei toteuteta

VE1 – Ottotaso +70

VE2 – Ottotaso +60

Hankealueen ympäristön ilmanlaatu pysyy nykyisenkaltaisena.
Alueen ilmanlaatuun vaikuttaa
kaukokulkeuman lisäksi yleisen
tieliikenteen aiheuttamat päästöt
sekä maanviljely.

Hanketoiminnasta
aiheutuvat
typpidioksidin ja hengitettävien
hiukkasten päästöt ovat selvästi
alle raja-arvojen.

Hanketoiminnasta aiheutuvat
typpidioksidin ja hengitettävien
hiukkasten päästöt ovat selvästi
alle raja-arvojen.

Pölyä voi ajoittain lähteä ilmaan
hetkellisesti enemmän mm. sääolosuhteiden tai tietynlaisen tuotantotilanteen
seurauksena,
mikä voi aiheuttaa viihtyvyyshaittaa.

Pölyä voi ajoittain lähteä ilmaan
hetkellisesti enemmän mm.
sääolosuhteiden tai tietynlaisen
tuotantotilanteen seurauksena,
mikä voi aiheuttaa viihtyvyyshaittaa.

Ei vaikutusta

Vähäinen kielteinen vaikutus

Vähäinen kielteinen vaikutus

13 Muut vaikutukset ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen
Hankealueen ympäristö on maaseutua ja haja-asutusaluetta. Hankealueesta suurin
osa on metsää ja laajoja metsäalueita on myös hankealueen ympärillä. Hankealueen
läheisyydessä noin 1 km etäisyydellä sijaitsee vajaa 100 asuinkiinteistöä ja 2 vapaaajanasuntoa. Hankealueen läheisyydessä noin 1 km etäisyydellä ei ole muita herkkiä
kohteita kuten päiväkoteja, kouluja tai vanhainkoteja. Lähialueen maankäyttö on kuvattu tarkemmin kappaleessa 7.1.
Asukkailta saatujen mielipiteiden mukaan hankealueen ja sen lähialueen metsäalueet
ovat aktiivisessa virkistyskäytössä. Virkistyskäyttö on pääasiassa retkeilyä, marjastusta, sienestystä ja metsästystä. Hankealueen ympäristössä harrastetaan myös suunnistusta ja talvella hankealueella kulkee latureitti. Lähellä sijaitsevilla puroilla ja joilla
harrastetaan virkistyskalastusta.
Melun, tärinän, ilmanlaadun ja liikenteen lisäksi mahdollisia ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia ovat mm. virkistyskäytön muuttuminen
sekä aineelliseen omaisuuteen, kuten rakennusten käyttöön ja kotieläinten pitoon kohdistuvat vaikutukset. Pelko turvallisuuden ja viihtyvyyden vähenemisestä sekä huoli
kiinteistön arvon menetyksestä voivat myös vaikuttaa viihtyvyyteen ja terveyteen. Pelon ja turvattomuuden tunteet ovat subjektiivisia kokemuksia, joiden täsmällinen arviointi on vaikeaa. Vaikutuksia arvioitaessa on hyödynnetty tietoja muiden vastaavien
hankkeiden vaikutuksista.
Jos hanketta ei toteuteta (vaihtoehto VE0), voi alueen virkistyskäyttö jatkua pääosin
ennallaan, vaikka hankealueen ja sen lähialueiden metsänhoitotoimenpiteet voivat jossain määrin vaikuttaa alueiden käyttöön. Pelot ja huolet alueen muuttumisesta eivät
todennäköisesti toteudu. Epävarmuus tulevaisuudesta voi kuitenkin jatkua myös siinä
tapauksessa, vaikka hanketta ei toteutettaisi.
Hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 vaikuttavat samalla tavalla hankealueen maankäyttöön,
mutta vaihtoehto VE2 on pitkäkestoisempi. Hankevaihtoehdoissa VE1 ja VE2 hankealueen virkistyskäyttö loppuu hankkeen toiminnan ajaksi, mutta voi jatkua sen ulkopuo-

VAHANEN ENVIRONMENT OY
+358 20 769 8698 ◼ www.vahanen.com ◼ Y-tunnus | Business ID 2206578-8

YVA arviointiselostus
Louhintahiekka Oy, Nurmijärvi
ENV1692
18.11.2020

79 (136)

lella ja hankkeen päätyttyä. Muutos on suurin hankkeen alkuvaiheessa, kun tutut retkeily- tai marjastuspaikat eivät ole enää käytössä, mutta ajan kuluessa ne korvautuvat
uusilla hankealueen läheisyydessä olevilla vastaavilla alueilla. Linnamäestä lähes puolet jää hankealueen ulkopuolelle ja myös Lumikallion pohjoispuolelle jää kallioisia metsäalueita. Suunnistusta voi jatkaa entiseen tapaan hankealueen ulkopuolella. Nykyinen latureitti katkeaa, mutta sille on mahdollista löytää vaihtoehtoinen reitti hankealueen itä- tai länsipuolelta. Latureitin muutoksella tai katkeamisella on kuitenkin vaikutusta useisiin ihmisiin. Hankkeella ei ole vaikutusta kalastukseen, jota voi jatkaa lähialueen puroilla ja joilla, kuten ennenkin. Hankkeen loputtua täyttömäkiä voidaan hyödyntää uudenlaisessa virkistyskäytössä.
Pelot ja huolet asuinalueen muuttumisesta sekä turvallisuuden ja viihtyvyyden vähentymisestä ovat suurimmillaan ennen hankkeen aloitusta ja hankkeen alkuvaiheessa,
kun muutos nykytilanteeseen on suurimmillaan. Toiminnan aikana hanke ja sen vaikutukset tulevat lähialueen asukkaille tutuiksi, ja osa asukkaista voi huomata, että pelot
ja huolet ovat osittain aiheettomia. Osa asukkaista voi tuntea huolta ja pelkoa pidempään, mikä aiheuttaa stressiä ja voi vaikuttaa viihtyvyyteen ja terveyteen. Myös esimerkiksi vähäisetkin melu- ja tärinävaikutukset voivat vaikuttaa viihtyvyyteen ja aiheuttaa huolta, vaikka ne eivät muuten aiheuttaisi haittoja terveydelle tai rakennuksille.
Vaikutukset ovat voimakkaimpia hankkeen alkuvaiheessa, mutta vähenevät ajan kuluessa. Kokonaisuudessaan vaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Vaikutukset voivat olla
yksittäisille ihmisille kuitenkin merkittäviä ja pitkäkestoisia.
Vaikutuksia voidaan lieventää hankkeen aikaisella tiedottamisella, jolloin asukkaat pystyvät varautumaan mahdollisiin muutoksiin etukäteen. Asukkaiden palautteeseen pyritään reagoimaan ja toiminta järjestetään niin, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa alueen asukkaille.
VE0 – Hanketta ei toteuteta

VE1 – Ottotaso +70

VE2 – Ottotaso +60

Virkistyskäyttö voi jatkua samanlaisena.

Hankealueella
virkistyskäyttö
loppuu hankkeen toiminnan
ajaksi, mutta voi jatkua sen ulkopuolella ja hankkeen päätyttyä.

Hankealueella virkistyskäyttö
loppuu hankkeen toiminnan
ajaksi, mutta voi jatkua sen ulkopuolella ja hankkeen päätyttyä.

Pelot ja huolet eivät todennäköisesti toteudu, mutta epävarmuus
tulevaisuudesta
voi
jatkua,
vaikka hanke ei toteutuisi suunnitellusti.

Vaikutukset ovat merkittävimpiä
hankkeen alussa, kun muutos
nykytilanteeseen on suurimmillaan.
Vaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisiksi, mutta
ne voivat silti olla merkittäviä yksittäisille ihmisille.

Ei vaikutusta

Vähäinen kielteinen vaikutus

Vaikutukset ovat merkittävimpiä
hankkeen alussa, kun muutos
nykytilanteeseen on suurimmillaan.
Hankevaihtoehdon erittäin pitkän keston vuoksi vaikutukset
arvioidaan kokonaisuutena kohtalaisiksi. Vaikutukset voivat silti
olla merkittäviä yksittäisille ihmisille.
Kohtalainen kielteinen vaikutus

14 Vaikutukset maa- ja kallioperään
Hankealueella Linnamäki ja Lumikallio erottuvat maastossa topografialtaan korkeampina mäkinä Linnamäki on korkeimmalta kohdaltaan noin +89 m mpy ja Lumikallio noin
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+90 m mpy. Mäkien alueella maaperä on pääosin kalliomaata ja reuna-alueilla hiekkamoreenia. Pellon alueella pintamaalaji on savea ja pellon reuna-alueilla on myös karkeaa hietaa. Kuvassa 30 on esitetty alueen maaperäkartta.

Kuva 30. Alueen maaperäkartta (GTK 1:20 000). Vaaleanpunainen on kalliota, vaaleanruskea
moreenia, keltainen karkeaa hietaa ja sininen savea.

GTK:n kallioperäkartan (1:200 000) mukaan hankealueen kallioperä koostuu kvartsimaasälpäparagneissistä.
Nurmijärvellä on tehty arvokkaiden kallioalueiden inventaario (Ympäristötutkimus Oy
Metsätähti, 1992), jonka tarkoituksena oli tunnistaa Nurmijärven alueen maisemallisesti, geologisesti, biologisesti, maankäytöllisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittävät
kallioalueet. Lumikallion ja Linnamäen alueita ei ole luokiteltu kyseisessä selvityksessä. Hankealue ei myöskään kuulu Uudenmaan luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden luetteloon (Husa ja Teeriaho, 2004).
Uudenmaan POSKI-hankkeessa Lumikallion luoteispuolella oleva Sileäkallio on todettu laadultaan rakentamiseen soveltuvaksi kalliokiviainekseksi (Kinnunen 2006). Sileäkallion alueella kivilaji on kallioperäkartan mukaan samaa kuin hankealueella.
Hankealueen lähellä (1 km etäisyydellä) ei ole ympäristöhallinnon ylläpitämään maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI) merkittyjä kohteita.
Vaihtoehdossa VE0 maankäyttö jatkuu ennallaan ja maa- ja kallioperään ei aiheudu
vaikutuksia.
Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 vaikutukset maa- ja kallioperään ovat samankaltaiset. Vaikutukset ovat paikallisia ja rajoittuvat käytännössä hankealueelle. Hankealueen ulkopuolelle maaperään ja kallioperään ei kohdistu vaikutuksia, kuten eroosiota. Alueella
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käsitellään vain pilaantumattomia maa-aineksia ja sellaisia materiaaleja, jotka eivät aiheuta maaperän pilaantumista. Alueelle ei tuoda happamia sulfaattimaita. Työkoneiden tai öljysäiliön vuoto on mahdollinen, mutta vuotoja voidaan hallita suojaustoimenpiteillä, kuten suoja-altailla. Mahdollinen vuoto havaitaan nopeasti ja vaikutus on paikallinen.
Hankkeen aikana kallioperää louhitaan ottoalueilta, ja kalliomäet korvataan täyttömaaaineksella. Tältä osin vaikutus on pysyvä. Alueet pyritään täyttämään nykyiseen korkotasoon ja sovittamaan mahdollisimman hyvin ympäröiviin maaston muotoihin, mikä
lieventää vaikutuksia. Täyttömäkien eroosio estetään pintarakenteiden huolellisella
suunnittelulla ja toteutuksella.
VE0 – Hanketta ei toteuteta

VE1 – Ottotaso +70

VE2 – Ottotaso +60

Maaperään ja kallioperään ei
kohdistu vaikutuksia

Vaikutukset maa- ja kallioperään ovat paikallisia. Hankealueen ulkopuolelle ei kohdistu vaikutuksia.

Vaikutukset maa- ja kallioperään ovat paikallisia. Hankealueen ulkopuolelle ei kohdistu vaikutuksia.

Kalliomäet korvataan täyttömaaaineksella. Alueet täytetään nykyiseen korkotasoon ja sovitetaan ympäröiviin maaston muotoihin.

Kalliomäet korvataan täyttömaa-aineksella. Alueet täytetään nykyiseen korkotasoon ja
sovitetaan ympäröiviin maaston
muotoihin.

Vähäinen kielteinen vaikutus

Vähäinen kielteinen vaikutus

Ei vaikutusta

15 Vaikutukset pohjaveteen
15.1 Pohjaveden nykytila
15.1.1 Pohjavesialueet ja Päijännetunneli
Pohjavedellä tarkoitetaan vettä, joka on maan pinnan alla kyllästyneessä vyöhykkeessä ja suorassa yhteydessä kallio- tai maaperään. Pohjavesimuodostumalla tarkoitetaan yhtenäisenä esiintymänä olevaa vettä, joka sijaitsee huokoisessa ja läpäisevässä maa- tai kallioperämuodostumassa ja joka mahdollistaa merkittävän pohjaveden
virtauksen tai merkittävän pohjavedenoton (Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004). Pohjavesien suojelemiseksi ELY-keskukset ovat kartoittaneet
pohjavesialueet ja luokitellut ne vedenhankintakelpoisuuden ja suojelutarpeen mukaan.
Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Hankealuetta lähin pohjavesialue,
Jäniksenlinna (185851, 1. luokka), sijaitsee noin 1 km etäisyydellä hankealueesta
itään. Teilinummen (0154305, 1. luokka) pohjavesialue sijaitsee noin 2 km hankealueesta pohjoiseen. Valkojan pohjavesialue (0154301, 1.luokka) sijaitsee noin 2 km etäisyydellä hankealueesta länteen (kuva 31). Kaikulan ja Palaneenmäen pohjavesialueet
sijaitsevat kauempana yli 2 km päässä hankealueesta kaakkoon. Päijännetunneli sijaitsee hankealueen itäpuolella pohjois-eteläsuuntaisesti lähimmillään noin 800 m
päässä hankealueesta.
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Kuva 31. Hankealue ja lähimmät pohjavesialueet sinisellä viivakuviolla. Jäniksenlinnan ja Teilinummen kaivoalueet on merkitty sinisillä neliöillä. Siniset nuolet osoittavat pohjaveden päävirtaussuunnat Teilinummen ja Jäniksenlinnan pohjavesialueilla. Päijännetunnelin suurpiirteinen
sijainti on merkitty violetilla katkoviivalla.

Hankealueen itäpuolella sijaitsevat Teilinummen ja Jäniksenlinnan pohjavesialueet
ovat Keski-Uudenmaan kuntien vedenhankinnan kannalta erittäin merkittäviä tekopohjaveden tuotantoalueita. Jäniksenlinnan pohjavesialueella on tekopohjavesilaitos, joka
ottaa vettä Päijännetunnelista pohjaveden muodostamiseen. Teilinummen alueella on
vedenottamo (ottolupa 1000 m3/vrk), ja alueelle on suunniteltu Päijännetunnelin vettä
hyödyntävää tekopohjavesilaitosta.
Teilinummen ja Jäniksenlinnan pohjavesialueet ovat osa pitkittäisharjumuodostumaa,
jonka Palojoen kohdalla leikkaa koillinen-lounas -suuntainen kallioperän ruhjevyöhyke.
Jäniksenlinnan pohjavesialueella kalliopinta ja pohjavesipinta laskevat pohjoisosassa
Teilinummen alueelta sekä etelästä Tönölänmäen suunnilta Palojokea kohden. Jäniksenlinnan pohjavesialue rajoittuu sekä luoteessa että kaakossa pohjaveden virtausta
rajoittaviin kalliokynnyksiin. Luoteessa muodostuma jatkuu Teilinummen pohjavesialueena ja kaakossa Kaikulan pohjavesialueena. Muodostuma rajoittuu savi- ja silttimaihin itä- ja länsiosistaan. Palojoki leikkaa harjua Jäniksenlinnan vedenottamoalueen
pohjoispuolella. Palojoen alueella lajittuneiden maa-ainesten päällä esiintyy paikoin
jopa 18 m paksu siltti-savikerros, jonka vuoksi pohjavesi on alueella paikoin paineellista. Hienoainesten alapuolella esiintyy erittäin karkea, kivinen maakerros. Palojoen
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laakso on osin moreenin täyttämä. Jäniksenlinnan vedenottamoalueen lähiympäristössä maaperän pintaosassa on hienoja vettä huonosti läpäiseviä, vaihtelevan paksuja
maalajikerroksia savea ja hiesua. Näiden alla esiintyy hyvin vettä johtavaa soraa ja
hiekkaa. Moreenia tavataankin laajalti alueella pohjimmaisena maalajina. (Ympäristöhallinnon tietojärjestelmä Hertta, 07/2020).
Jäniksenlinnassa pohjaveden päävirtaussuunta harjussa on kaakosta ja luoteesta
kohti Palojokea. Koepumppausten perusteella on todettu, että Palojoki on suorassa
yhteydessä pohjavesialueen hyvin vettä johtaviin kerrostumiin. Pohjavesi on Teilinummen alueella pohjavesialueen pohjoisosassa n. tasolla +65 m mpy ja Palojoen laaksossa tasolla +47 m mpy. Pohjavesivyöhykkeen paksuus on suurimmillaan Palojoen
laaksossa ja sen läheisyydessä yli 30 m ja paikoin jopa 50 m. Tönölänmäen alueella
Jäniksenlinnan pohjavesialueen eteläosassa pohjavesivyöhykkeen paksuus on 10-20
m. Pohjavedenpinnan yläpuolisen irtomaapeitteen paksuus on suurimmillaan Tönölänmäellä yli 25 m. Harjujakson lievealueilla pohjavedenpinnan yläpuolisen maakerroksen
paksuus on yleisesti alle 5 m. Päijännetunnelin veden painetaso on alueella +42. Pohjavesialueella pohjavedenpinnan painetaso on koko alueella tunnelin painetason yläpuolella. Tunnelin ja pohjaveden paine-erojen vuoksi pohjavettä pyrkii painumaan tunneliin. (Ympäristöhallinnon tietojärjestelmä Hertta, 07/2020).
Teilinummen pohjavesialueella pohjaveden päävirtaussuunta on kaakosta kohti luodetta ja merkittävin purkautumispaikka on Vantaanjoki. Osa pohjavedestä purkautuu
paineellisena muodostuman länsipuolen savipeitteisellä alueella. Tekopohjavesihankkeen yhteydessä tehtyjen tutkimusten mukaan pohjavettä virtaa muodostumaan itäpuolen savikoiden alaisia hiekka-sorakerrostumia pitkin. Pohjavesialueen kaakkoisosassa ja sen itäpuolelta kulkee pohjois-eteläsuunnassa Päijännetunneli. Pohjavesialueen kaakkoispuolen vedenjakajan ja tunnelin välillä pohjaveden virtaus on kohti tunnelia. Tunnelin kohdalla kallionpinnantaso on n. +50 m mpy. (Ympäristöhallinnon tietojärjestelmä Hertta, 07/2020).
Jäniksenlinnan ja Teilinummen pohjavesialueet on määritelty vesienhoidossa hyvän
kemiallisen ja määrällisen tilan omaavaksi. Ne on kuitenkin luokiteltu riskialueiksi pohjavedessä esiintyvien haitta-aineiden vuoksi.
15.1.2 Pohjaveden esiintyminen hankealueella ja sen ympäristössä
Pohjavesi muodostuu pääasiassa sadannasta. Sora-alueilla pohjavedeksi voi muodostua yli puolet sadannasta, hienorakeisten sedimenttien alueella sadannasta vain
murto-osa muodostuu pohjavedeksi. Kalliopaljastumat ja kallioperän ruhjeet edistävät
pohjaveden muodostumista. Pohjavesivyöhyke (vedellä kyllästynyt vyöhyke) alkaa
pohjaveden pinnasta ja ulottuu niin syvälle kuin maarakeiden väliset huokoset ovat
toistensa kanssa yhteydessä. Kalliossa huokosia ovat kallion raot ja rikkonaisuusvyöhykkeet, jotka kiteisen kallioperän alueelle ulottuvat normaalisti 150-250 metrin syvyyteen. Rakoja on yleensä eniten alle 100 metrin syvyydessä. Vesi virtaa pohjavesivyöhykkeessä lähes vaakasuoraan ja pohjaveden pinnan suuntaisesti. Pohjaveden
pinta noudattaa pääosin maanpinnan korkokuvaa ja yhtyy maanpintaan vesistöissä,
soilla ja lähteillä. Pohjavesi on jatkuvassa hitaassa liikkeessä ja virtaus suuntautuu
muodostumisalueilta kohti purkautumiskohtia eli pohjavedenpinnan ja maanpinnan
leikkauskohtaa. Kalliopohjaveden purkautumisalueina toimivat yleensä maaperän
alimmat painanteet. Suomen kallioperä on hydrogeologisesti lähes vettä läpäisemätöntä, mutta ruhjeiden ja rakoilleen kallioperän kohdalla vesi voi varastoitua kallioperään.
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Hankealueella kallio on ohuen maapeitteen verhoama tai paljastunut. Kalliokohoumien
välinen maaperä on hienojakoista. Alueella ei ole sora- tai hiekkakerrostumia eikä alueella siten ole hyödynnettäviä maapohjavesivaroja. Tämän vuoksi alueella ei ole yhtä
yhtenäistä pohjavesimuodostumaa vaan vettä on varastoituneena kalliomäkien väliin
oleviin maakerroksiin sekä kallion rakoihin ja ruhjevyöhykkeisiin, jotka eivät välttämättä
ole yhteydessä toisiinsa.
Pohjavedenpinta myötäilee maa- ja kallioperän korkokuvaa ja vaihtelee hankealueen
eri osissa. Esimerkiksi hankealueen keskiosassa kalliomäkien välisellä alueella pohjavesi virtaa todennäköisesti maanpinnan muotojen mukaisesti kohti lounasta. Hankealueen itäosassa Lumikallion ja Kärmekallion välisellä alueella sekä Lumikallion pohjois- ja lounaispuolella sijaitsevien soistumien ja pintavesiuomien vedenpinnan taso
vastaa todennäköistä paikallista pohjavedenpinnan tasoa. Lumikallion keskiosassa sijaitsevat pienet ojat ja soistumat ovat todennäköisesti kalliopainanteisiin kertyneitä pintavesiä. Hankealueelta ei ole käytettävissä valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään sidottua tietoa pohjaveden pinnan tasosta, koska hankealueen sisällä ei ole kaivoja tai
pohjavesiputkia.
Läheisimpien kiinteistöjen rengaskaivoista käytiin mittaamassa pohjavedenpinnan tasoja 28.7.2020. Kaikkia tavoiteltuja kiinteistöjen omistajia ei tavoitettu tai ei saatu lupaa
vedenpinnan mittaamiseen. Vedenpinnan mittauksen yhteydessä kaivon kannen ja
maanpinnan korkeustasot mitattiin tarkkuus-GPS-mittarilla. Vedenpintamittari desinfiointiin ennen jokaista mittausta.
Myös puhelimitse ja kirjeitse tehdyn kaivokartoituksen yhteydessä kysyttiin tietoja kaivoveden pinnan tasoista, mutta nämä tiedot eivät ole tarkkoja. Alla olevassa kuvassa
32 on esitetty mitattuja sekä kartta-aineistojen ja kiinteistön omistajilta saatujen tietojen
perusteella arvioituja pohjavedenpinnan tasoja hankealueen läheisyydestä.
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Kuva 32. Pohjavedenpinnan tasoja lähialueen kaivoissa (metriä mpy N2000). Sinisellä rajatut
luvut ovat heinäkuussa 2020 mitattuja vedenpinnan tasoja ja muut ovat karttatarkastelun ja
asukkailta saatujen tietojen perusteella tehtyjä arvioita.

GTK:n toteuttamassa Helsingin seudun taajamakartoitus -hankkeessa on kartoitettu
kallioperän kivilajeja ja rakenteita mm. Nurmijärven alueella (Wennerström ym. 2006).
Hankkeessa on tunnistettu kallioperää lävistävät siirrokset, ja siirrosrakenteet jaettiin
rakennettavuuden kannalta kolmeen heikkousvyöhykeluokkaan. Selvityksen tuloksia
hyödynnettiin hankkeen vaikutusalueen kallioperän rikkonaisuuden ja heikkousvyöhykkeiden sijainnin määrittämisessä kalliopohjaveden esiintymisen arvioimiseksi.
Selvityksen perusteella kallioperä hankealueella ja sen ympärillä on suhteellisen
eheää, eikä merkittäviä heikkousvyöhykkeitä tai rakoryhmiä esiinny. Kuvassa 33 on
esitetty GTK:lta paikkatietomuodossa saatu heikkousvyöhykeaineisto hankealueen
ympäristöstä.
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Kuva 33. GTK:n heikkousvyöhykkeiden kartoitusaineisto kartalla.

Heikkousvyöhykkeet on jaettu kolmeen luokkaan, joilla on vaihtelevat rapautumis- ja
rikkonaisuusominaisuudet. Luokka 1 kuvaa vähiten rapautuneita ja vähiten rikkonaisia
vyöhykkeitä ja luokka 3 rikkonaisimpia, luokka 2 on siltä väliltä. Heikkousvyöhykkeen
luokkaan vaikuttaa siirroksen geologinen luokka sekä siirroksen ulottuvuus (pituus, leveys). Alle kilometrin pituisia painanteita ei luokiteltu. 1 luokan rakoilussa vedenjohtavuus on heikkoa, 2 luokassa kohtalaista ja 3 luokassa suurta.
Kuvan 33 kartalta voi nähdä, että hankealueen ympäristössä on vain 1 luokkaan (vaaleamman sininen) ja 2 luokkaan (tumman sininen) kuuluvia heikkousvyöhykkeitä sekä
luokittelemattomia painanteita (harmaa). Kuvan oikeassa reunassa näkyy lähes pohjois-etelä-suunnassa Palojoen kohdalla sijaitseva 2-luokan heikkousvyöhyke. Hankealueen pohjoispuolella on myös yksi itä-länsi-suuntainen 2-luokan heikkousvyöhyke.
Näillä alueilla kallioperän vedenjohtavuus on arvioitu kohtalaiseksi. Hankealueella on
alle 1 km pituinen luode-kaakko-suuntainen 1-luokan heikkousvyöhyke, jossa vedenjohtavuus on heikkoa. Ruhje ei kartan mukaan sijaitse kaivualueilla, mutta kartta-aineiston resoluutio huomioiden se saattaa ulottua myös suunniteltujen kaivualueiden
kohdalle. Yleisesti ottaen tarkasteltuna hankealueella eikä sen läheisyydessä sijaitse
merkittäviä kallioperän heikkousvyöhykkeitä, ja kallioperän vedenjohtavuus kaivualueilla ja niiden läheisyydessä on todennäköisesti heikkoa tai olematonta.
15.1.3 Pohjaveden käyttö hankkeen vaikutusalueella
Hankealueen lähialueen asukkaiden käyttövesi tulee pääosin omista kaivoista. Kunnallinen vesijohtoverkosto sijaitsee Raalantiellä lähimmillään noin 1,5 km etäisyydellä
hankealueesta. Hynnänkorventiellä osoitteissa 470-585 sijaitsee yksityinen vesijohto,
joka liittynyt Nurmijärven Veden verkostoon Raalantiellä. Lähin vesiosuuskunta sijaitsee Nukarin kylällä. Nurmijärvelle on laadittu vesihuollon kehittämissuunnitelma vuo-
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sille 2015-2025 (Ramboll 16.11.2015). Hankealuetta lähimmät valitut vesihuollon kehittämisalueet ovat 2 km pohjoiseen sijaitseva Teilinummi ja 2,5 km etelään sijaitseva
Rannikonmäki.
Ympäristövaikutusten arvioinnin tueksi tehtiin kaivoselvitys, jolloin oman kaivon varassa olevat taloudet selvitettiin vähintään 1 km etäisyydeltä louhinta-alueesta. Puhelinhaastattelujen avulla pyrittiin selvittämään, onko kiinteistöllä käytössä porakaivo tai
rengaskaivo, ja onko kiinteistöllä energiakaivoja. Lisäksi kysyttiin tietoja mm. veden
käyttäjien määrästä, kaivon kunnosta ja veden riittävyydestä. Niiden kiinteistöjen kohdalla, joiden omistajaa ei tavoitettu puhelimella, yhteydenotto toteutettiin kirjeellä, jossa
oli mukana postimerkillä varustettu palautuskuori. Kaikkiin kirjeisiin ei saatu vastausta.

Kuva 34. Kaivualueilta 1 km säteellä sijaitsevat talousvesikaivot ja energiakaivot.

Lähimmät asuinkiinteistöt, joissa pohjavettä käytetään talousvetenä, sijaitsevat Linnamäen lounaispuolella noin 60-300 m päässä ja Lumikallion itäpuolella noin 100 m
päässä hankealueesta. Hankealueen ympärillä sijaitsevilla kiinteistöillä on talousvesikäytössä rengas-, pora- ja lähdekaivoja. Asukkailta saatujen tietojen mukaan kaivojen
pohjaveden laatu ja riittävyys on ollut pääosin hyvä.
15.1.4 Pohjaveden alentamistarve hankkeen aikana ja vaikutus pohjaveden virtaukseen
Linnamäen lounaispuolella sijaitsevien kiinteistöjen alueella pohjavedenpinnat rengasja porakaivoissa ovat mitattujen tietojen ja omistajilta saatujen arvioiden mukaan tasolla +50…+60 m mpy. Korkeustietojen, maastokartan ja heikkousvyöhykkeiden sijainnin perusteella arvioituna Linnamäen ottoalueella ei esiinny maaperän pohjavettä ja
kallioperänkin vedenjohtavuus on erittäin heikkoa. Hankevaihtoehdossa VE1 ottaminen ulotetaan tasolle +70 ja vaihtoehdossa VE2 tasolle +60. Tietojen perusteella on
arvioitu, että kaivantoon ei purkaudu pohjavettä kummassakaan vaihtoehdossa. Kaivantoon kertyy sadevesiä, joita poistetaan tarvittaessa pumppaamalla. Pumppaus ei
vaikuta hankealueen ympärillä pohjaveden pinnan tasoon. Koska louhoksen pohjalle
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jätetään tarkoituksella jonkin verran vettä, jotta kiviaines voidaan murskata märkänä,
ei vettä poisteta aivan tasolle +70 tai +60 asti.
Lumikallion itäpuolella sijaitsevien kiinteistöjen alueella pohjavedenpinnat rengas- ja
porakaivoissa ovat mitattujen tietojen ja omistajilta saatujen arvioiden mukaan tasolla
+70…+72 m mpy ja Lumikallion pohjoispuolella sijaitsevalla kiinteistöllä +75,6
(28.7.2020). Koska louhoksen pohjalla pidetään toiminnan aikana tarkoituksella jonkin
verran vettä, ei Lumikallion alueella todennäköisesti ole alentamistarvetta louhittaessa
tasolle +70 (VE1). Pääosa ottoalueelle kertyvistä ja pois pumpattavista vesistä on siinä
tapauksessa pintavesiä. Vaihtoehdolla VE1 ei ole vaikutusta pohjaveden pinnan tasoon kohteen ulkopuolella.
Kiviaineksen ottaminen tasolle +60 (VE2) edellyttää todennäköisesti pohjaveden alentamista. Edellä esitettyjen tietojen perusteella arvioituna kallio on Lumikallion alueella
eheää, joten kaivantoon suotautuvan pohjaveden määrä voi olla vähäinen. Koska Lumikallion ottoalueen lounaispuolella sijaitsee heikkousvyöhyke, on kuitenkin mahdollista, että kallioperä on osittain rikkonaista, mikä lisää vedenjohtavuutta. Siten kaivantoon voi suotautua enemmänkin pohjavettä. Alentamistarve on arvion mukaan enintään 10 metriä.
Pohjaveden alentamisen vaikutusta pohjaveden pintaan ja pohjaveden virtaukseen
hankealueen ulkopuolella arvioitiin laskennallisesti Sichardtin kaavan avulla, jonka mukaan pumppauksen vaikutusalueen säde voidaan likimäärin laskea kokemusperäisestä kaavasta (esim. Cashman ja Preene 2001):

Kaavalla lasketaan yhdestä pisteestä pumpattaessa aiheutuva pohjaveden pinnan alenema ympäristössä. Kaava ei ota huomioon ajallista muutosta. Hankkeessa pohjaveden pintaa alennetaan kaivualueilla pieneltä louhinta-alueelta kerrallaan, joten yhden
pumppauskohdan vaikutusalueen laskemista pidettiin riittävänä. Ajallinen muutos ei
ole merkittävä, koska tarkoituksena oli selvittää pohjaveden pinnan aleneman suurin
mahdollinen vaikutusalue. Pohjaveden pinnan laskettua halutulle tasolle, sitä pidetään
samassa tasossa pitkään.
Lumikallion ottoalueen ja sen ympäristön kallioperä on edellä esitettyjen tietojen perusteella arvioituna todennäköisesti eheää, mutta ottoalueen lounaisosassa saattaa
esiintyä enemmän rakoilua. Lisäksi GTK:n ruhjevyöhykeaineistoon liittyy epätarkkuutta, jonka vuoksi arvioinnissa ei haluttu sulkea pois mahdollisuutta, että alueella
voisi olla myös hyvin vettä johtavia kalliorakoja. Tämän vuoksi laskennasta tehtiin kaksi
eri versiota, jotta voitiin arvioida pohjaveden alenemaa sekä eheässä kallioperässä
että rakoilevassa kallioperässä. Kallioperän vedenläpäisevyyskertoimina käytettiin
Suomen kallioperään sopivia arvoja, jotka on esitetty kirjallisuudessa (Mälkki 1999).
Ehyiden syvä- ja metamorfisten kivilajien vedenläpäisevyys (k) on tyypillisesti <10 -9
m/s, ja runsaasti rakoilevien 10 -4…10-6 m/s, joista laskennassa käytettiin keskimääräistä arvoa 10-5 m/s. Laskennassa käytetty runsaasti rakoilevan kallion vedenjohtavuus vastaa hiekan vedenjohtavuutta ja on arviolta samaa luokkaa kuin kallioperän 3
luokan heikkousvyöhykkeessä. Suunniteltuna pohjaveden pinnan alennuksena (s) laskelmissa käytettiin edellä esitetyn mukaisesti arvoa 10 m.
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Laskennan mukaan pohjavedenpinnan 10 metrin alentaminen louhoksella aiheuttaa
pohjaveden alenemista ehyen kallioperän alueella noin 1 m päässä ottoalueen reunasta. Runsaasti rakoilevan kallioperän eli suuren vedenjohtavuuden alueella vaikutusalue on 95 m. Todellisuudessa vaikutusalue on todennäköisesti jotain tältä väliltä.
Heikkousvyöhykkeen suuntaan (Lumikalliosta lounaaseen ja etelään) vaikutus ulottuu
todennäköisesti kauemmas kuin muualla ottoalueen ympäristössä, jossa kallioperän
rakoilu on selvästi vähäisempää. Jos hankealueen pohjoispuolella sijaitseva heikkousvyöhyke sijaitsisi arvioitua etelämpänä ja ulottuisi kaivualueelle, voisi pohjaveden pinta
alentua myös Lumikallion pohjoispuolella. Laskennan mukaan vaikutus ulottuisi silloinkin joka tapauksessa korkeintaan 95 m päähän pumpattavasta kohdasta.
Pohjaveden pinnan aleneman vaikutusalueelta pohjavesi virtaa pumpattaessa kohti ottoaluetta. Alla olevassa kuvassa 35 on esitetty laskennalliset suurimmat vaikutusalueet, jos pumppu sijaitsisi kulloinkin aivan ottoalueen reunalla.

Kuva 35. Laskennalliset pohjaveden alentamisen vaikutusalueet.

15.1.5 Pumpattavan pohjaveden määrä vaihtoehdossa VE2
Pääosa kaivualueelta pumpattavasta vedestä ja käsittelyyn ohjattavista vesistä on alueelle tulevia pinta- ja hulevesiä.
Pohjavettä pumpataan todennäköisesti vain vaihtoehdossa VE2 Lumikallion alueelta.
Alimmassa ottotasossa on arvion mukaan kerrallaan korkeintaan noin 10 % ottoalueesta. Aluksi pohjavettä pumpataan enemmän, kunnes pohjaveden pinta laskee halutulle tasolle. Toiminnan aikana pumpattavan pohjaveden määrää laskettaessa apuna
käytettiin edellisessä kappaleessa laskettuja vaikutusalueita, joiden alueelta pohjavettä
voisi pumpattaessa kulkeutua kaivantoon. Määrä laskettiin sadannan mukaan niin, että
21 % vaikutusalueelle satavasta vedestä imeytyisi pohjavedeksi, jolloin loput vaikutus-
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alueelle satavasta vedestä poistuu haihduntana, pintavaluntana ja pintakerrosvaluntana (Vantaan kaupunki, 2014). Sadantana käytettiin arvoa 677,8 mm/a (keskimääräinen sadanta Nurmijärvi Rajamäki 1980-2008).
Laskennan mukaan toiminnan aikana pumpattavan pohjaveden määrä on 4500 m 3/a
eli keskimäärin 12 m3/d, jos pohjaveden aleneman vaikutusalue on laajin mahdollinen
eli 3,1 ha (100 m säteellä laskettuna). Pumpattavan pohjaveden määrä on 1100 m 3/a
eli keskimäärin 3 m3/d, jos pohjaveden aleneman vaikutusalue on pienempi eli 0,8 ha
(säde 50 m).

15.2 Arvioidut vaikutukset ja niiden hallintakeinot
15.2.1 Tarkasteltavat vaikutukset
Pohjaveden suhteen tarkasteltavia mahdollisesti häiriintyviä kohteita ovat talousvesikaivot, energiakaivot, luokitellut pohjavesialueet, Päijännetunneli, lähteet ja lähdepurot
sekä muut mahdolliset pohjavesiriippuvaiset suot, lammet ja purot sekä ekosysteemit.
Pohjavesivaikutukset voivat vaikuttaa pohjaveden määrään tai laatuun. Tarkasteltavia
vaikutuksia ovat:
-

kiviaineksen ottamisen, louhoksen kuivatuksen sekä maa-ainestäytön vaikutus
pohjaveden virtaussuuntaan ja pohjaveden määrään häiriintyvissä kohteissa

-

kiviaineksen ottamisen, maa-ainestäytön sekä alueelle sijoittuvien muiden toimintojen vaikutukset pohjaveden laatuun häiriintyvissä kohteissa

15.2.2 Vaikutukset pohjaveden määrään häiriintyvissä kohteissa
Pohjaveden määrään kohdistuvat vaikutukset voivat olla pohjaveden virtaussuunnan
muutoksia ja pohjaveden pinnan alentumista, jotka häiriintyvissä kohteissa voisivat aiheuttaa vaikutusalueella esim. kaivojen veden pinnan laskua tai pohjavesiriippuvaisten
lähteiden kuivumista.
Vaihtoehdolla VE0 ei vaikutusta pohjaveden määrään.
Vaihtoehdossa VE1 kummallakaan kaivualueella pohjaveden pintaa ei lasketa pumppaamalla. Kaivantoon saattaa purkautua mm. vajovesiä, mutta määrä on todennäköisesti niin vähäinen, että kaivantoon kertyvien vesien pumppaaminen ei vaikuta pohjaveden määrään hankealueen ulkopuolella.
Hankkeen lopussa kaivualueet on täytetty irtomaa-aineksella, jonka vedenjohtavuus
poikkeaa kallioperästä. Täyttömäkeen todennäköisesti muodostuu pohjavedellä kyllästynyt kerros, jonka vedenpinta noudattelee maanpinnan muotoja ja ympärillä olevan
pohjaveden pinnan tasoa. Pohjavesi virtaa jatkossakin maanpinnan muotoisesti ja päävirtaussuunta hankealueella on hankkeen loppuvaiheessa ja päätyttyä todennäköisesti
kohti lounasta, kuten nykytilanteessa. Maa-ainestäytöllä ei arvioida olevan vaikutusta
pohjaveden määrään ulkopuolella eikä häiriintyvissä kohteissa.
Vaihtoehdossa VE2 Lumikallion alueella pohjaveden pintaa lasketaan pumppaamalla.
Linnamäen alueella vaihtoehdossa VE2 ei todennäköisesti pohjaveden pintaa tarvitse
laskea pumppaamalla, ja jos joudutaan laskemaan, ovat vaikutukset vastaavia tai pienempiä kuin Lumikallion alueella.
Pohjavettä pumpattaessa (VE2) pohjavedenpinta kaivualueiden ulkopuolella laskee
eheän kallioperän alueella vähemmän ja rikkonaisen kallioperän alueella hieman
enemmän. Kappaleessa 15.1.4 kuvatun laskelman mukaisesti vaikutukset ulottuvat
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korkeintaan 95 m päähän. Tätä kauempana pumppauksella ei arvioida olevan vaikutuksia pohjaveden virtaussuuntiin tai pohjaveden pinnan korkeuteen. Hankkeen lopussa ja päätyttyä kaivualueet on täytetty irtomaa-aineksella, jonka vedenjohtavuus
poikkeaa kallioperästä. Pohjavesi virtaa jatkossakin maanpinnan muotoisesti ja päävirtaussuunta hankealueella on hankkeen loppuvaiheessa ja päätyttyä todennäköisesti
kohti lounasta, kuten nykytilanteessa. Maa-ainestäytöllä ei arvioida olevan vaikutusta
pohjaveden määrään hankealueen ulkopuolella.
Lähimmät talousvesikaivot ja energiakaivot sijaitsevat 300 m päässä kaivualueista. Arvioinnin perusteella pohjaveden aleneman suurinkaan vaikutusalue ei ulotu niin kauas,
joten pohjaveden pumppauksen vaikutukset eivät ulotu talousvesi- tai energiakaivoihin
asti. Vaikka kallioperän ruhjealueiden kohdalla vaikutus ulottuisi jonkin verran laskennallista etäisyyttä kauemmas, ei sillä ole merkitystä alueen kaivojen vedenpintoihin,
koska hankealueen läheisten ruhjealueiden kohdalla ei ole talousvesi- tai energiakaivoja. Lähimmät kaivot sijaitsevat eheän kallioperän alueella.
Pohjavesialueiden vesitaseeseen tai Päijännetunnelin vedenpintaan pohjaveden
pumppauksella ei arvioida olevan vaikutusta. Arvioinnin perusteella pohjaveden pinta
voi alentua enimmillään 95 m päässä hankealueesta Lumikallion alueella vaihtoehdossa VE2. Koska lähimmät pohjavesialueet ja Päijännetunneli sijaitsevat lähimmillään
800 m päässä, ei vaikutusten arvioida ulottuvan niihin asti. Päijännetunnelissa veden
pinta on myös hankealuetta huomattavasti matalammalla. Ympäristöhallinnon tietojärjestelmän mukaan esimerkiksi Jäniksenlinnan eteläosassa Päijännetunnelin veden
pinnan painetaso on +42 m, kun taas hankealueella pohjavettä alennetaan korkeintaan
tasolle +60 m.
Hankealueella tai sen lähistöllä ei ole havaittu lähteitä tai lähdepuroja. Lumikallion alueella ja sen reunoilla on metsäojia, joihin osa hankealueen pohjavesistä todennäköisesti purkautuu. Myös Männistönoja ja Linnanoja ovat pohjavesiriippuvaisia puroja.
Pumpattava pohjavesi lasketaan hankealueen reunoille tehtäviin kokoojaojiin, joista ne
ohjataan vesienkäsittelyyn ja sen jälkeen Männistönojaan, ja Linnakallion alueelta osittain Linnanojaan. Ojiin laskettavan veden määrää voidaan säännöstellä, joten pohjaveden pumppauksella ei arvioida olevan vaikutusta ojien vesitaseeseen. Lisäksi Linnamäeltä Linnanojaan purkautuvan pohjaveden määrä on nykyiselläänkin vähäinen ja
arvion mukaan Linnamäen alueella kaivettaessa pohjaveden pintaa ei tarvitse laskea
pumppaamalla.
Hankkeen lopussa ja päätyttyä kaivualueet on täytetty irtomaa-aineksella, jonka vedenjohtavuus poikkeaa kallioperästä. Pohjavesi virtaa jatkossakin maanpinnan muotoisesti ja päävirtaussuunta hankealueella on hankkeen loppuvaiheessa ja päätyttyä
todennäköisesti kohti lounasta, kuten nykytilanteessa. Maa-ainestäytöllä ei arvioida
olevan vaikutusta pohjaveden määrään hankealueen ulkopuolella eikä häiriintyvissä
kohteissa.
15.2.3 Vaikutukset pohjaveden laatuun häiriintyvissä kohteissa
Kiviaineksen ottamisen, maa-ainestäytön sekä alueelle sijoittuvien muiden toimintojen
pohjaveden laatuun mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa louhinnassa
käytettävät räjähdysaineet, polttonestekäyttöisen kaluston käyttö mm. murskauksessa
ja seulonnassa, kierrätettävien materiaalien käsittely ja välivarastointi, betonin ja asfaltin valmistus sekä pilaantumattomien maa-ainesten loppusijoitus. Vaikutuksia voi olla
mm. pohjaveden samentuminen (kiintoaineksen kulkeutuminen pohjaveteen) tai haittaaineiden pääsy pohjaveteen. Pohjaveden laadun muutoksia on mahdollista hallita
muun muassa työtavoilla ja teknisillä suojatoimenpiteillä.
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Kallion louhinnan räjähdysainejäämät voivat vaikuttaa pohjaveden ja louhoksesta pumpattavan veden laatuun. Vaikutus ilmenee typpiyhdisteiden pitoisuuden nousuna. Jos
typpiyhdisteiden määrä nousee pohjavedessä talousveden raja-arvon ylittävälle tasolle, ei pohjavettä voi sellaisenaan käyttää talousvetenä. Hankkeessa käytettävä räjähdysaine on ns. emulsioräjähdysainetta, jota käytettäessä typpeä liukenee veteen
vähemmän kuin irtoräjähteistä. Suuri osa typpijäämistä tarttuu louhinnassa irrotettuun
louheeseen. Louheesta huuhtoutuvien typpiyhdisteiden kulkeutumista pohjaveteen ei
ole mahdollista kokonaan estää, mutta varastokasojen sijoittelulla voidaan huolehtia
riittävästä etäisyydestä talousvesikaivoihin. Riittävänä etäisyytenä voidaan pitää noin
200-300 m ja vaikutuksia voidaan seurata pohjavesiseurannalla. Kun louhosta pidetään kuivana pohjavettä pumppaamalla (Lumikallio VE2) räjähdysainejäämiä ei kulkeudu hankealueen ulkopuolelle, sillä pohjaveden virtaus suuntautuu ympäristöstä ottamisalueen suuntaan.
Pilaantumaton maa-aines, jota käytetään kaivantojen täyttöön, ei sisällä kohonneita
pitoisuuksia kemiallisia haitta-aineita, jotka voisivat suoraan aiheuttaa pohjaveden pilaantumista tai laadun huonontumista. Maa-aineksen sisältämä hienoaines voi kuitenkin aiheuttaa pohjaveden samentumista ja maan sisältämä orgaaninen aines (lieju,
turve, multa) voi muuttaa veden väriä tai aiheuttaa haju- ja makuhaittaa. Orgaanisen
aineksen hajoaminen kuluttaa happea ja voi vähentää pohjavedessä olevan hapen
määrää, jonka seurauksena veteen voi liueta rautaa ja mangaania. Kun läjitys tapahtuu
pohjaveden pinnan yläpuolelle, on edellä kuvatut haitat mahdollista hallita teknisin suojatoimenpitein, kuten pinta- ja pohjarakenteilla. Kun läjitys tapahtuu pohjaveden pinnan
alapuolella (Lumikallio VE2) tai kuivatettuun louhokseen, jossa pohjaveden pinta kuivatuksen jälkeen nousee täytemaan alapinnan yläpuolelle, on hienoaineksen ja orgaanisen aineksen kulkeutuminen pohjaveteen ja pohjaveden mukana mahdollista. Kulkeutumista ei voi estää teknisin toimenpitein, koska läjitetyn maa-aineksen eristäminen
pohjavedestä pohjaveden pinnan alapuolella on käytännössä mahdotonta.
Happamien sulfaattimaiden sijoittaminen saattaisi aiheuttaa pohjaveden laadun muuttumista. Alueelle ei tuoda happamia sulfaattimaita.
Polttonestekäyttöisen kaluston käytöstä ja tankkauksesta voi aiheutua vahinkotilanteessa polttoainevuoto. Polttoaineen pääsy pohjaveteen voidaan estää yleisesti käytössä olevien teknisin ratkaisuin (esim. tiiviit suoja-altaat), joten sillä ei ole vaikutusta
pohjaveden laatuun.
Kierrätettävistä materiaaleista ei pääosin aiheudu vaikutuksia pohjaveteen, koska ne
eivät sisällä haitta-aineita. Betoni voi aiheuttaa veden pH:n nousua, mikä voi lisätä esimerkiksi metallien liukenemista maaperästä pohjaveteen. Betonikasojen sijoittelulla
voidaan huolehtia riittävästä etäisyydestä talousvesikaivoihin. Jos betonia käytetään
maarakentamisessa hankealueella, se tehdään valtioneuvoston asetuksen 843/2017
periaatteiden mukaisesti, jolloin merkityksellisiä vaikutuksia pohjaveteen ei aiheudu.
Betonin pohjavesivaikutuksia voidaan seurata pohjavesiseurannalla, ja seurannan tulosten perusteella voidaan tehdä tarvittavia muutoksia esimerkiksi betonin varastointiin.
Betoni- ja asfalttiasemien (VE1.2 ja VE2.2) toiminnassa tapahtuvan mahdollisen polttoainevuodon vaikutus pohjaveteen voidaan estää teknisin ratkaisuin.
Vaihtoehdolla VE0 ei ole vaikutusta pohjaveden laatuun.
Vaihtoehdolla VE1 voi olla vaikutusta pohjaveden laatuun. Mahdollisia pohjavesivaikutuksia ovat räjähdysainejäämät, täyttömateriaalista kulkeutuva kiintoaines sekä betonin aiheuttama pH:n muutos. Mahdolliset vaikutukset ovat lähinnä paikallisia, ja ne ra-
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joittuvat todennäköisesti hankealueelle. Varastoitavat kiviaines- ja betonikasat sijoitetaan ottoalueiden välissä olevalle varastoalueelle niin, että niiden etäisyys lähimpiin
talousvesikaivoihin ja muihin herkkiin kohteisiin, esim. pohjavesivaikutteisiin ojiin, on
vähintään noin 300 m ja vaikutuksia seurataan pohjavesinäytteenoton avulla. Jos pohjaveden laadussa havaitaan muutoksia, ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten vähentämiseksi.
Koska hankealueen kallio on pääosin eheää ja vain hankealueen eteläpuolella sijaitsee
tiedossa oleva heikkousvyöhyke, ei hankealueelta ei ole tiedossa olevaa hydraulista
yhteyttä hankealueen lähellä sijaitseviin talousvesikäytössä oleviin porakaivoihin. Pohjaveden virtaussuunnassa lähimpään rengaskaivoon (Verhola) hankealueelta ei arvioida kulkeutuvan pohjavettä, koska hankealueen pohjavesi purkautuu todennäköisesti
kiinteistön pohjoispuolella sijaitsevaan avo-ojaan, ennen kulkeutumista kyseisen kiinteistön alueelle. Vaikka hankealueen ja jonkin lähellä olevista kiinteistöistä välillä olisi
hydraulinen yhteys, on etäisyys niin pitkä, että pohjaveden laatumuutosten ei arvioida
ulottuvan asuinkiinteistöille asti. Etäisyys asuinrakennuksilta kaivu- ja varastoalueisiin
on vähintään 300 m. Samasta syystä vaihtoehdolla VE1 ei ole vaikutusta pohjaveden
laatuun luokitelluilla pohjavesialueilla tai Päijännetunnelissa, joihin etäisyys hankealueelta on vieläkin pidempi.
Hankealueelta purkautuu pohjavettä lähialueen ojiin. Hankealueen reunoilla ojiin kertyvät vedet käsitellään ennen niiden laskemista puroihin, joten ojaveden mahdolliset
laatumuutokset eivät vaikuta purojen vedenlaatuun. Osa hankealueen pohjavedestä
saattaa purkautua suoraan hankealueen lounaispuolella sijaitsevaan avo-ojaan eikä
siten kulkeudu vesienkäsittelyjärjestelmän kautta. Pohjaveden ja pintaveden laatua varastoalueen reunalla seurataan, jolloin mahdolliset muutokset veden laadussa havaitaan ja voidaan ryhtyä toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten pienentämiseksi.
Vaihtoehdolla VE2 voi olla vaikutusta pohjaveden laatuun. Vaikutukset ovat pääosin
samankaltaiset kuin vaihtoehdossa VE1 (räjähdysainejäämät, täyttömateriaalista kulkeutuva kiintoaines sekä betonin aiheuttama pH:n muutos) ja niiden hallintakeinot ovat
samat. Lisäksi pohjaveden pinnan alapuolelle sijoitettava maa-aines voi aiheuttaa veden samentumista ja orgaaninen aines voi muuttaa vedenlaatua täyttöalueen läheisyydessä eikä sitä voi teknisin toimenpitein estää.
Vaihtoehdolla VE2 ei arvioida olevan vaikutusta pohjaveden laatuun lähialueen talousvesikaivoissa, pohjavesialueilla tai Päijännetunnelissa, koska kuten edellä kuvattiin, ei
hankealueelta ole tiedossa olevaa hydraulista yhteyttä niiden kanssa. Etäisyys kaivualueilta ja varastoalueelta em. kohteisiin on vähinään 300 m. Maa-ainestäyttö ja vesienkäsittelyrakenteet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lähialueiden ojiin purkautuva pohjavesi ei aiheuta laatumuutoksia Linnanojassa ja Männistöojassa. Vaikutuksia
seurataan pintavesi- ja pohjavesitarkkailulla, joka on kuvattu kappaleessa 24.

VAHANEN ENVIRONMENT OY
+358 20 769 8698 ◼ www.vahanen.com ◼ Y-tunnus | Business ID 2206578-8

YVA arviointiselostus
Louhintahiekka Oy, Nurmijärvi
ENV1692
18.11.2020

94 (136)

15.2.4 Yhteenveto vaikutuksista pohjaveden laatuun ja määrään
VE0 – Hanketta ei toteuteta

VE1 – Ottotaso +70

VE2 – Ottotaso +60

Pohjaveden määrään tai
laatuun ei kohdistu vaikutuksia

Pohjaveden pintaa ei lasketa
pumppaamalla, tai määrä on niin
vähäinen, että pumppauksella ei
ole vaikutusta pohjaveden määrään hankealueen ulkopuolella.

Kaivualueella tapahtuvan pohjaveden pumppauksen vaikutukset
ulottuvat arviolta 1-95 m päähän
kaivualueesta. Pumppauksella ei
ole vaikutusta pohjaveden määrään häiriintyvissä kohteissa.

Mahdolliset pohjavesivaikutukset
(räjähdysainejäämät, kiintoaines ja
pH:n muutos) rajoittuvat todennäköisesti pienelle alueelle ja niitä
voidaan seurata pohjavesitarkkailulla. Hankealueelta ei ole tiedossa
olevaa hydraulista yhteyttä lähialueen kaivoihin, pohjavesialueisiin
tai Päijännetunneliin, ja etäisyys
niihin on kaivu- ja varastoalueilta
vähintään 300 m. Tämän perusteella on arvioitu, että vaikutuksia
pohjaveden laatuun häiriintyvissä
kohteissa ei aiheudu.
Mahdollisten
polttoainevuotojen
vaikutukset voidaan estää teknisin
ratkaisuin.
Maa-ainestäyttö ja vesienkäsittelyrakenteet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lähialueiden ojiin
purkautuva pohjavesi ei aiheuta
laatumuutoksia Linnanojassa ja
Männistöojassa. Vaikutuksia seurataan pohjavesi- ja pintavesitarkkailulla.
Ei vaikutusta

Vähäinen kielteinen vaikutus

Mahdolliset pohjavesivaikutukset
(räjähdysainejäämät, kiintoaines ja
pH:n muutos) rajoittuvat todennäköisesti pienelle alueelle ja niitä
voidaan seurata pohjavesitarkkailulla. Hankealueelta ei ole tiedossa
olevaa hydraulista yhteyttä lähialueen kaivoihin, pohjavesialueisiin
tai Päijännetunneliin, ja etäisyys
niihin on kaivu- ja varastoalueilta
vähintään 300 m. Tämän perusteella on arvioitu, että vaikutuksia
pohjaveden laatuun häiriintyvissä
kohteissa ei aiheudu.
Mahdollisten
polttoainevuotojen
vaikutukset voidaan estää teknisin
ratkaisuin.
Maa-ainestäyttö ja vesienkäsittelyrakenteet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lähialueiden ojiin
purkautuva pohjavesi ei aiheuta
laatumuutoksia Linnanojassa ja
Männistöojassa. Vaikutuksia seurataan pohjavesi- ja pintavesitarkkailulla.
Vähäinen kielteinen vaikutus

15.3 Arvioinnin epävarmuudet
Pohjavesivaikutusten arviointiin liittyviä epävarmuuksia on mm. se, että kallioperän pienempien rakoilujen sijainneista ja kalliopohjaveden esiintymisestä kaivualueiden kohdilla ei ole yksityiskohtaisempaa tietoa, ja tiedot perustuvat karttatarkasteluun ja heikkousvyöhykkeistä tehtyyn selvitykseen. Arvioinnissa käytetyt tiedot pohjaveden pinnoista perustuvat karttatarkasteluun sekä hankealueen ulkopuolelta mitattuihin ja arvioituihin vedenpintoihin. Tiedot tarkentuvat hankkeen aikana.
Ennen hankkeen aloitusta asennetaan riittävä määrä pohjavesiputkia, joista voidaan
mitata vedenpintoja ja tehdä vesimenekkikokeita alueen maa- ja kallioperän vedenjohtavuuksien ja muiden hydrogeologisisten olosuhteiden tarkentamiseksi. Pohjavesiputkia käytetään myös pohjaveden laadun ja määrän tarkkailuun toiminnan aikana. Pohjavesiputkia tulee asentaa 1-2 kpl varastoalueelle / -alueen reunalle varastoalueelta
tulevan pohjavesivaikutuksen seuraamiseksi, 1 kpl Linnamäen ottoalueen ja Linnamäen eteläpuolella sijaitsevan kiinteistön välille, sekä 1 kpl Lumikallion ottoalueen itäreunalle. Näiden lisäksi voidaan tarvittaessa suunnitella muita pohjaveden havaintopisteitä.
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Epävarmuudet kallioperän vedenjohtavuuden tiedoissa on huomioitu arvioinnissa,
jossa on arvioitu myös tilannetta, että kallioperä olisi arvioitua rakoilevampaa ja paremmin vettä johtavaa, jolloin esim. pumppauksen vaikutusalue olisi laajempi.

16 Vaikutukset pintavesiin ja kalastoon
16.1 Pintavesien ja kalaston nykytila
16.1.1 Yleistä
Pintavesien veden laadun ja eliöstön arvioinnissa käytettiin lähteinä ympäristöhallinnon
pintavesien tilan tietojärjestelmiä, Vantaanjoen yhteistarkkailun tuoreinta raporttia vuosilta 2017–2019 (Vahtera & Männynsalo 2020) sekä VHSVY:n sähkökoekalastusraportteja (Tolvanen & Hyrsky 2019, Hyrsky 2019). Aineistoa täydennettiin veden laadun
osalta näytteenotolla Linnanojasta ja Männistönojasta loka-, huhti- ja heinäkuussa. Linnanojan ja Männistönojan luonnontilaisuus arvioitiin, ojat inventoitiin vuollejokisimpukoiden (Unio crassus) varalta, tehtiin pohjaeläinselvitys, sähkökoekalastukset ja selvitettiin mahdolliset kalojen kulkuesteet. Erillisraportit selvityksistä on esitetty YVAaineiston liitteenä. Vuollejokisimpukka on sekä luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen II
että liitteen IV(a) laji.
Hankealue sijaitsee Vantaanjoen keskiosan ja Palojoen vesistöalueiden vedenjakajalla
(kuva 36). Nykytilassa hankealueen valumavedet jakautuvat kolmelle valuma-alueelle
ja valuvat Linnaojaan ja Männistönojaan sekä hankealueen itäosalta pelto-ojia pitkin
Palojokeen. Linnanoja laskee Vantaanjokeen ja Männistönoja Palojokeen. Palojoki yhtyy Vantaanjokeen noin 10 kilometrin päässä hankealueesta lounaaseen.
Vantaanjoki tyypitellään hankealueen kohdalla keskisuuriin savimaiden jokiin. Alue
kuuluu Vantaanjoen keskiosan vesimuodostumaan (21.021_y01), jonka ekologinen tila
vesienhoidon 2. suunnittelukauden luokittelussa on tyydyttävä. Biologisten tekijöiden
mukainen luokitus on jopa hyvä, mutta luokitusta laskee veden fysikaalis-kemialliset
tekijät sekä jokeen tuleva runsas jätevesi- ja hajakuormitus. Palojoki (21.071_y01) on
tyypiltään pieni savimaiden joki ja sen ekologinen tila on vesienhoidon 2. suunnittelukauden luokittelussa tyydyttävä. Palojoen biologisissa muuttujissa on suurta vaihtelua.
Pohjaeläinten osalta luokka on välttävä, mutta kalaston laskennallinen luokka jopa
erinomainen.
Hankealueen kohdalla Vantaanjoen pääuoma kuuluu Vantaanjoen Natura 2000-alueeseen (FI0100104). Yhtenä perusteena Natura-alueen perustamiselle on joessa esiintyvä luontodirektiivin simpukkalaji vuollejokisimpukka (Unio crassus), joka on Suomessa uhanalainen ja rauhoitettu. Vuollejokisimpukalla tärkeitä elinympäristöjä ovat
koskien alapuoliset virtajaksot, virtasuvannot ja nivat. Vuolle eli niva on joen voimakkaasti virtaava kohta, joka ei kuitenkaan täytä kosken tunnusmerkkejä. Vantaanjoen
alueella elävän populaation kooksi on arvioita vähintään 2 miljoonaa yksilöä ja se on
merkittävin vuollejokisimpukan esiintymä Suomessa. Joen suurin kuormittaja on tällä
hetkellä peltoviljely, josta huuhtoutuva kiintoaines rajoittaa vuollejokisimpukan kannan
kokoa. Myös luontodirektiivin lajeista saukkoa (Lutra lutra) esiintyy säännöllisesti Vantaanjoen pääuomassa.
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Kuva 36. Hankealueen sijoittuminen Vantaanjoen keskiosan ja Palojoen vesimuodostumien valuma-alueille.
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16.1.2 Linnanojan ja Männistönojan luokittelu
Vesilain (587/2011) 3 § esitetyn määritelmän mukaan norolla tarkoitetaan sellaista puroa pienempää vesiuomaa, jonka valuma-alue on vähemmän kuin kymmenen neliökilometriä ja jossa ei jatkuvasti virtaa vettä eikä kalankulku ole merkittävässä määrin
mahdollista. Vesilain mukaisesti luonnontilaisen muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron luonnontilan vaarantaminen on kielletty. Lupaviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen kiellosta, jos vesilain 11 § 1 momentissa mainittujen
vesiluontotyyppien suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu.
Linnanojan ja Männistönojan maastotarkasteluja tehtiin varsinaisen inventoinnin
(22.4.2020) lisäksi muiden näytteenottojen yhteydessä 11.10.2019, 11.6.2020,
30.7.2020 ja 2.9.2020. Molemmissa ojissa virtaamavaihtelut olivat voimakkaita eri
ajankohtina. Vesisyvyys oli paikoin koko uoman leveydeltä hyvin matala, n. 5–10 cm.
Männistönojassa n. 750 m päässä Palojoesta havaittiin betoninen tierumpu, joka estää
kalojen nousun todennäköisesti muulloin kuin hyvin korkean veden aikaan. Linnanojassa havaittiin puolestaan tiheitä rytöpatoja. Molempien ojien loppupäässä sijaitsevilla virtapaikoilla havaittiin sähkökoekalastuksissa taimenia.
Linnanojan valuma-alueen pinta-ala on noin 2,5 km2 ja Männistönojan noin 5,2 km 2,
joten valuma-alueen koon mukaan ne luokitellaan noroiksi, mutta koska molemmissa
kalojen kulku on mahdollista ainakin jonkin matkaa laskujokea ylöspäin, niin ne voidaan
määritellä puroiksi. Karttatarkastelun sekä maastossa tehtyjen havaintojen perusteella
Linnanojan uoma on luonnontilainen tai sen kaltainen, sillä merkittävä osuus uomasta
on mutkittelevaa, eikä sitä ole perattu tai putkitettu tierumpuja lukuun ottamatta. Myös
Männistönoja voidaan luokitella pääosin luonnontilaiseksi puroksi siltä osin kuin kalojen kulku on mahdollista tierummun aiheuttaman nousuesteen vuoksi. Lähempänä
hankealuetta molemmat purot ovat ihmisen muokkaamia maa- ja metsätalouden kuivatustarpeisiin.
16.1.3 Veden laatu
Hankealueen lähistöllä Vantaanjoen keskiosan veden laatua tarkkaillaan osana Vantaanjoen yhteistarkkailua havaintopisteillä Vantaa 54,9 ja Vantaa 48,6 (kuva 37). Havaintopaikka Vantaa 54,9 sijaitsee hankealueesta katsottuna yläjuoksulla ja Vantaa
48,6 alajuoksulla. Linnanojaan perustettiin uusi havaintopaikka Linnanoja 0,1, sillä Linnanojasta ei ollut aiemmin vedenlaatutietoja.
Palojoen veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti osana Vantaanjoen yhteistarkkailua
hankealueen ylä- ja alapuolella pisteissä Palojoki 19,6 ja Palojoki 1,2 (kuva 37Kuva
36). Männistönojan vedenlaadusta ei ollut havaintoaineistoa ympäristöhallinnon pintavesien tilan tietojärjestelmässä, joten myös sinne perustettiin uusi havaintopaikka Männistönoja 0,1.
Havaintopaikoista Linnanoja 0,1 ja Männistönoja 0,1 käytiin hakemassa vesinäytteet
11.10.2019, 22.4.2020 ja 30.7.2020. Näytteistä analysoitiin kiintoaines, sameus, sähkönjohtavuus, pH sekä kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuudet (taulukko
8Taulukko 8. Vedenlaatu hankealueen lähellä Vantaanjoessa ja Palojoessa keskimäärin vuonna 2019 sekä hankealueen alapuolisissa ojissa (loka-, huhti- ja heinäkuun keskiarvo).). Samalla mitattiin ojien virtaama. Linnanojan havaintopaikalla keskivirtaama
oli 14 l/s (5,2–30 l/s) ja Männistönojan 48 l/s (5,6–74 l/s). Linnanojan vesi oli yhtä sameaa kuin Vantaanjoen. Linnanojan fosforipitoisuus ja pH olivat hieman suurempia
kuin Vantaanjoessa, ja typpipitoisuus ja sähkönjohtavuus puolestaan pienempiä kuin
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Vantaanjoessa. Kiintoainesta oli mitattu Vantaanjoen pisteissä vain harvoin. Vantaanjoen typpipitoisuus oli korkeampi kuin Palojoen, mutta fosforipitoisuus Palojoessa ja
Männistönojassa suurempi kuin Vantaanjoen ja Linnanojan.
Taulukko 8. Vedenlaatu hankealueen lähellä Vantaanjoessa ja Palojoessa keskimäärin vuonna
2019 sekä hankealueen alapuolisissa ojissa (loka-, huhti- ja heinäkuun keskiarvo).
Havaintopaikka

Kiintoaine,
mg/l

Vantaa 54,9
(hankealueen yläpuolella)
Linnanoja 0,1
Vantaa 48,6
(hankealueen alapuolella)
Palojoki 19,6
(hankealueen yläpuolella)
Männistönoja 0,1
Palojoki 1,2
(hankealueen alapuolella)

Sameus,
FTU

Sähkönjohtavuus mS/m

pH

Kok. P,
µg/l

Kok. N,
µg/l

-

30

21

7

81

2800

14

36

18

7,8

103

1450

108

36

23

7

93

3100

-

69

20

7

150

1550

30

68

13

7,5

152

1900

-

63

18

7

134

1800

16.1.4 Pohjaeläimet ja kalasto
Pohjaeläinnäytteet Linnanojasta ja Männistönojasta kerättiin 11.6.2020 ja vuollejokisimpukkaselvitys tehtiin puroinventoinnin yhteydessä 22.4.2020. Pohjaeläinnäytteille
ajankohta oli hieman huono, yleensä näytteet otetaan joko myöhään syksyllä tai jos
havaintopaikka on ennestään tunnettu, voidaan näytteet ottaa myös keväällä. Aikataulusyistä näytteitä ei voitu ottaa syksyllä ja keväällä taas varottiin taimenien kutua, eikä
uomassa voitu sen takia kulkea.
Hankealueen kohdalla Vantaanjoen pääuoma kuuluu Vantaanjoen Natura 2000-alueeseen (FI0100104). Yhtenä perusteena Natura-alueen perustamiselle on joessa esiintyvä luontodirektiivin simpukkalaji vuollejokisimpukka (Unio crassus), joka on Suomessa uhanalainen ja rauhoitettu. Vuollejokisimpukalla tärkeitä elinympäristöjä ovat
koskien alapuoliset virtajaksot, virtasuvannot ja nivat. Vantaanjoen alueella elävän populaation kooksi on arvioita vähintään 2 miljoonaa yksilöä ja se on merkittävin vuollejokisimpukan esiintymä Suomessa. Tehdyssä simpukkaselvityksessä vuollejokisimpukkaa ei havaittu Linnanojasta eikä myöskään Männistönojasta. Tehdyn puroinventoinnin perusteella ei tutkituissa pienvesistöissä todettu erityisiä luontoarvoja. Männistönojan ja Linnanojan pohjaeläinlajisto oli tavanomaista, eikä uhanalaisia tai suojeltuja
lajeja havaittu. Männistönojassa yleisin laji oli purokatka (Gammarus pulex), Linnanojassa puolestaan esiintyi runsainten surviaissääskiä (Chironomidae-heimo).
Sekä Vantaanjoessa että Palojoessa esiintyy luontaisesti taimenia (Salmo trutta). Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry (VHVSY) seuraa Vantaanjoen
ja Palojoen taimenten esiintymistä ja lisääntymismahdollisuuksia vuosittain. Joet inventoitiin VHVSY:n toimesta vuonna 2019, jolloin sähkökoekalastettiin Palojoesta
kolme aluetta (Tolvanen & Hyrsky 2019). Kaksi näistä sijoittui Palojoen yläosaan ja
alin, Rannikonmäki, lähelle hankealuetta. Vantaanjoen puolelta hankealuetta lähin
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sähkökoekalastettu kohta oli Viitastenoja, jossa kalastettiin v. 2019 kaksi pientä
koealaa läheltä toisiaan (Tolvanen & Hyrsky 2019, Hyrsky 2019). Koska hankealueen
alapuolissa lähiojissa, Linnanojassa ja Männistönojassa, ei ollut aiemmin tehty sähkökoekalastuksia, tehtiin niille sähkökoekalastukset heinäkuussa ja syyskuussa 2020. Lisäksi tutkittiin Vantaanjoen puolelta karttaan merkitty koskikohta Linnanojan laskukohdan lähellä, mutta kyseissä paikassa ei ollut koskea, eikä siinä näin ollen voitu sähkökoekalastaa.
Sähkökoekalastusten avulla selvitettiin Männistönojan ja Linnanojan kalayhteisön rakennetta ja erityisesti taimenen esiintymistä näillä puro-osuuksilla. Sähkökoekalastuksia edeltänyt virta- ja soraikkoalueiden kartoitus Männistönojalla ja Linnanojalla toteutettiin 22.4.2020, jonka perusteella sähkökalastusalueet määritettiin alustavasti. Tarkemmat virta- ja soraikkoalueet määritettiin sähkökoekalastusten yhteydessä (kuva
37).
Tehtyjen sähkökoekalastusten perusteella sekä Männistönjoessa että Linnanojassa
esiintyy luontaisesti lisääntyvää taimenta. Männistönojassa sijaitseva koskimainen
alue sekä Linnanojan soraikkoalue toimivat siis taimenen kutu- ja poikastuotantoalueina. Erityisesti Linnanojalla syksyn 2019 kutu oli onnistunut hyvin, sillä kesänvanhojen
poikasten tiheydet olivat suuria. Syyskuun hieman pienemmät poikastiheydet saattavat
johtua hyvin alhaisesta vedenkorkeudesta, jolloin taimenet ovat joutuneet siirtymään
pois matalista virtapaikoista.
Männistönojalta saatu vanhempi taimenyksilö kertoo puron soveltuvuudesta myös taimenen elinympäristöksi ennen syönnösvaellukselle lähtemistä. Puroissa ei myöskään
tavattu juurikaan muita kalalajeja, joten ravintokilpailu muiden lajien kanssa on vähäistä tai sitä ei ole lainkaan. Heinäkuussa Männistönojasta löytyi yksi kivisimppu (Cottus gobio), joka on luontodirektiivin laji (liite II (var.)). Yhden satunnaisen havainnon
perusteella Männistönoja ei vaikuta kuitenkaan kivisimpun merkittävältä esiintymispaikalta.
Taimenten laaja esiintyminen VHVSY:n sähkökoekalastuksissa Vantaanjoella ja Palojoella viittaa siihen, että taimenella on potentiaali lisääntyä kaikissa vesistöalueen
koski- ja virtapaikoissa, mikäli niistä löytyy kutualueita (Tolvanen & Hyrsky 2019,
Hyrsky 2019). VHVSY:n selvityksissä vaikutti siltä, että taimenen puuttuminen sähkökalastussaaliista sivujoissa oli poikkeus muuten säännönmukaisessa levinneisyydessä. Ei siis ole ihme, että Linnanojassa ja Männistönojassa esiintyi taimenenpoikasia, vaikka purot ovat erittäin matalia ja sameita. Männistönojassa kalojen nousu lähelle hankealuetta oli kuitenkin tierummun muodostaman nousuesteen vuoksi hyvin
epätodennäköistä.
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Kuva 37. Sähkökoekalastusalueet Linnanojalla ja Männistönojalla.

16.2 Vesienkäsittelyjärjestelmä
16.2.1 Yleiskuvaus
Hankealueelle rakennetaan vesienkäsittelyjärjestelmä estämään kiintoaineksen, ravinteiden ja haitta-aineiden kulkeutumista Linnanojaan ja Männistönojaan (Kuva 18). Vesienkäsittelyjärjestelmällä pyritään myös tasaamaan Männistönojan virtaamaa siten,
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että vähäisen virtaaman aikaan ojaan voidaan laskea enemmän vettä ja vastaavasti
suurten virtaamien aikaan tasata ojaan päätyvää vesimäärää tulvien estämiseksi. Samoin Linnanojan suuntaan voidaan tarvittaessa vähäisen virtaaman aikaan laskea lisävettä taimenien elinolojen parantamiseksi. Vesienkäsittelyjärjestelmän tasaavan vaikutuksen myötä myös purojen eroosiota voidaan vähentää. Vesienkäsittelyjärjestelmässä voidaan myös säätää pH:ta.
Vesienkäsittelyjärjestelmä koostuu kolmesta peräkkäisestä altaasta – tasausaltaasta,
suodatusaltaasta ja kosteikosta (kuva 38Kuva 1). Tasausaltaat, suodatusaltaat ja kosteikot rakennetaan ennen alueen rakentamisen ja louhinnan aloittamista toiminta-alueelta sekä Linnanojaan että Männistönojaan johdettaville vesille. Tasausaltaan tarkoituksena on virtaaman tasaaminen, suodatusaltaan tarkoituksena on kiintoaineksen ja
siihen sitoutuneiden haitta-aineiden laskeuttaminen, ja kosteikon on tarkoitus poistaa
veteen liuenneita ravinteita ja mahdollisia haitta-aineita sekä sitoa kaikista hienojakoisinta aineista. Tasausaltaasta voidaan havaita öljykalvo mahdollisen polttoainevuodon sattuessa onnettomuustilanteessa. Altaiden väliin asennetaan sulkuventtiilit, joten
veden pääsy altaasta toiseen voidaan estää.

Kuva 18. Vesienkäsittelyjärjestelmä ja vesien johtaminen.
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16.2.2 Tasausaltaiden mitoitus
Tasausaltaiden mitoituksessa käytettiin kerran viidessä vuodessa toistuvaa sadetapahtumaa. Sadetapahtuman kesto valittiin valuma-alueen koon perusteella.
Linnakallion ottoalueelta Linnanojan tasausaltaaseen johdettavien valumavesien mitoitusvesimäärän laskentaan käytettiin 15 minuutin sadetapahtumaa, jolloin sateen intensiteetti on 78 l/s*ha (taulukko 9).
Taulukko 9. Linnakallion ottoalueelta Linnaojan tasausaltaaseen johdettavien valumavesien mitoitusvesimäärä ja –virtaama. Laskennassa käytetty sateen intensiteetti 78 l/s*ha, sateen kesto
15 min.

Alue/pintatyyppi

φ

A [m2]

Vmit [m3]

Qmit [l/s]

Metsä
Kalliolouhos
Täyttömaa
Yhteensä

0,1
1
0,4

20 584
2 941
2 941
26 465

23
32
13
68

25
36
14
75

Laskennan perusteella Linnanojan tasausaltaassa viivytettävä vesimäärä on 68 m 3,
jolloin keskimäärin 1,5 m syvyisen tasausaltaan pinta-alatarve on 45 m2.
Männistönojan tasausaltaaseen johdettavien valumavesien mitoitusvesimäärän laskentaan käytettiin 60 minuutin sadetapahtumaa, jolloin sateen intensiteetti on 53 l/s*ha
(taulukko 10).
Taulukko 10. Männistönojan tasausaltaaseen johdettavien valumavesien mitoitusvesimäärä ja
–virtaama. Laskennassa käytetty sateen intensiteetti 53 l/s*ha, sateen kesto 60 min.

Pintatyyppi

φ

A [m2]

Vmit [m3]

Qmit [l/s]

Metsä
Linnamäki Kalliolouhos
Täyttömaa
Metsä
Lumikallio Kalliolouhos
Täyttömaa
Varastoalue Sorakenttä
Yhteensä

0,1
1
0,4
0,1
1
0,4
0,3

26 475
3 782
3 782
155 400
22 200
22 200
85 851
319 691

51
72
29
297
424
169
491
1 532

14
20
8
82
118
47
137
426

Alue

Laskennan perusteella Männistönojan tasausaltaassa viivytettävä vesimäärä on 1 532
m3, jolloin keskimäärin 1,5 m syvyisen tasausaltaan pinta-alatarve on 1 020 m 2.
Tasausaltaasta vedet johdetaan suodatusaltaaseen, jossa vedestä suodatetaan kiintoainesta (kuva 39). Suodatusaltaan pohjalle laskeutuu etenkin karkeampi kiintoaines.
Sekä tasausaltaan että suodatusaltaan pohjan liettymistä seurataan säännöllisesti ja
poistetaan tarvittaessa pohjalle kertynyt hienoaines.
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Kuva 39. Suodatusaltaan periaatepiirros.

16.2.3 Kosteikko
Suodatusaltaan jälkeen, ennen vesien johtamista Männistönojaan/Linnanojaan rakennetaan monivaikutteinen kosteikko. Osa haitta-aineista voi olla kiinnittynyt niin hienojakeiseen kiintoaineeseen, että se sedimentoituu vasta kosteikkoaltaassa virtauksen ja
veden liikkeiden ollessa vähäisempää kuin tasaus- ja suodatusaltaassa. Lisäksi kosteikon kasvillisuus sitoo itseensä biologisten prosessien avulla ravinteita ja epäpuhtauksia sekä tehostaa kosteikoissa tapahtuvia fysikaalisia ja kemiallisia puhdistusprosesseja (Kasvio ym. 2016). Myös aktiivinen mikrobitoiminta edesauttaa veden puhdistumista.
Rakennettuja kosteikkoja käytetään laajalti ympäri maailmaa mitä erilaisimpien vesien
puhdistamiseen. Suomessa hyvin toimivia hulevesikosteikkoja ovat esim. Vihdin Nummelan Portin kosteikko (valmistui 2010) ja Lahden Kytölän kosteikko (valmistui 2012).
Molemmat kosteikot pidättivät tehokkaasti kiintoaineita ja ravinteita. Kytölän kosteikon
vajaan vuoden mittaisen seurantajakson aikana esim. altaan kiintoainepitoisuus väheni
55 %, kokonaisfosforipitoisuus 30 % ja kokonaistyppipitoisuus 25 % (Kasvio ym. 2016).
Kosteikon kasvillisuus hidastaa veden virtausta sekä pidättää hienojakoista kiintoainesta ja ravinteita. Kosteikkoallas tehdään riittävän matalaksi, jotta vesikasvillisuus voi
muodostua, mutta tarpeeksi syväksi (keskisyvyys > 0,5 m), jotta allas ei kasva liian
nopeasti umpeen. Riittävän syvässä kosteikkoaltaassa veden virtaus myös hidastuu
riittävästi ja kiintoaines voi laskeutua (Joensuu ym. 2012). Kosteikon alkuosaan tehdään syvemmän veden alue (> 1 m), jossa vesi pysyy ympäri vuoden. Tämän jälkeisen
alueen vesisyvyys on pääosin pienempi (< 0,5 m).
Vesikasvillisuuden ja kostean paikan kasvillisuuden annetaan luontaisesti kehittyä kosteikkoon, sillä alueen luontaisten kasvien mahdollisuudet elää kosteikoissa ovat parempia kuin tuotujen lajien. Kosteikon rannoille jätetään puustoa varjostamaan kosteikkoa kasvillisuuden liikakasvun hillitsemiseksi. Pajujen annetaan levitä altaisiin, sillä pa-
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jun on todettu olevan tehokas ravinteiden pidättämisessä (Kuntaliitto 2012). Tarvittaessa kosteikolle voidaan myös istuttaa esimerkiksi osmankäämiä, korpikaislaa ja vihvilöitä.

16.3 Arvioidut vaikutukset pintaveden määrään
Hankkeen toteutuessa (VE1 ja VE2) hankealueen pintavesien valuma-alueet muuttuvat siten, että vesiä johdetaan aiempaa suuremmalta pinta-alalta Männistönojan suuntaan. Lisäksi kasvillisuuden ja pintamaan poisto hankealueelta lisää hulevesien määrää, kun sadevesi ei enää niin tehokkaasti imeydy maahan. Nykytilassa Linnamäen ja
Lumikallion ottoalueet ovat metsää ja ottoalueiden väliin suunniteltu varastoalue peltoa. Toiminnan alettua Linnamäen ottoalueelta nykytilassa Linnanojaan laskevat valumavedet tai niitä vastaava määrä on tarkoitus johtaa edelleen Linnanojaan, ja Männistönojaan laskevat valumavedet edelleen Männistönojaan. Männistönojaan tullaan johtamaan varastoalueen sekä koko Lumikallion ottoalueen valumavedet. Hulevesien
määrän lisääntymisen vuoksi hankealueelle on rakennettava vesienkäsittelyjärjestelmä ja sen mitoituksen perustana olevat laskelmat on esitetty kappaleessa 16.2.
16.3.1 Linnanojan virtaama
Hankealueen osuus Linnanojan koko valuma-alueesta (2,5 km2) on vain 1,18 %.
Osuus pysyy samana myös toiminnan aikana. Nykytilassa Linnamäen ottoalueelta Linnanojaan valuva virtaama on laskennallisesti vuosisadantaan pohjautuen keskimäärin
noin 0,06 l/s. Toiminnanaikainen vesienkäsittelyjärjestelmään johdettava virtaama on
noin 0,14 l/s. Toiminnanaikaisen valuman laskemisessa on otettu huomioon avolouhos
(avoinna kerrallaan 10 % ottoalueen pinta-alasta) sekä täyttömaiden läjitys (oletuksena, että kerrallaan 10 % ottoalueen pinta-alasta on täyttömaata, johon ei ole ehtinyt
muodostua kasvillisuutta).
16.3.2 Männistönojan virtaama
Hankealueen osuus nykytilassa Männistönojan valuma-alueesta (5,2 km2) on 5,3 % ja
toiminnanaikainen osuus 6,6 %. Männistönojaan nykytilassa valuu vesiä varastoalueelta sekä Linnaojan ja Lumikallion ottoalueilta. Osa Lumikallion ottoalueesta kuuluu
Linnanojan ja Palojokeen laskevien ojien valuma-alueisiin, mutta toiminnan alettua
kaikki Lumikallion ottoalueen vedet johdetaan Männistönojaan. Nykytilassa Männistönojaan valuva virtaama on laskennallisesti vuosisadantaan pohjautuen keskimäärin
noin 0,6 l/s. Toiminnanaikainen vesienkäsittelyjärjestelmään johdettava virtaama on
vastaavasti noin 1,8 l/s.

16.4 Arvioidut vaikutukset pintaveden laatuun
Hankkeen alkuvaiheessa kasvillisuuden ja pintamaan poisto sekä toiminnan aikana
kiviaineksen louhinta, otto ja pilaantumattomien maa-ainesten sijoittaminen hankealueelle voivat lisätä valumavesien kiintoainespitoisuutta ja sameutta. Louhinnassa käytettävä typpipitoinen räjähdysaine puolestaan voi lisätä valumaveden typpipitoisuutta.
Muita mahdollisesti pintaveden laatuun vaikuttavia tekijöitä on kierrätysbetonin käsittely alueella, mikä voi nostaa valumavesien pH:ta ja sulfaattipitoisuutta. Alueelle tuodaan vain puhdasta betonia, joten betoni itsessään ei sisällä haitta-aineita, mutta valumaveden pH:n nousu voi aiheuttaa esimerkiksi metallien liukenemista maaperästä.
Myös betoniaseman käytöstä (VE1.2 ja VE2.2) voi aiheutua valumavesien pH:n ja sulfaattipitoisuuden nousua. Polttonestekäyttöisen kaluston käytöstä ja tankkauksesta voi
aiheutua vahinkotilanteessa polttoainevuoto, mutta polttoaineen pääsy pintaveteen
voidaan estää teknisin ratkaisuin. Kiintoaineksen ja siihen sitoutuneiden ravinteiden
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sekä räjähdysainejäämistä veteen liuenneen typen kulkeutumista alueen ulkopuolelle
hallitaan vesienkäsittelyjärjestelmällä, joka on esitetty kappaleessa 16.2. Vesienkäsittelyjärjestelmässä on huomioitu myös kierrätysbetonin käsittelystä mahdollisesti aiheutuvat sulfaattipitoisuuden ja pH:n nousu.
Räjähdysaineena louhinnassa käytettävän tuote, Forcitin Kemiitti 610 emulsioräjähdysaine, sisältää 27–28 paino-% typpeä ammoniumnitraattina. Murskalouhoksella on
todettu panostetusta Kemiitti 610 emulsioräjähdysainemäärästä jäävän 5 % reagoimatta (Rahko 2015). Näin ollen räjähdysainejäämästä syntyvä typpikuormitus on n.
825 kg/a, kun louhittava määrä on 200 000 m3/a ja räjähdysaineen tarve on 300 g/m 3.
Toiminnanaikaiset vaikutukset ovat VE1:n ja VE2:n osalta vuositasolla samanlaiset,
mutta vaikutuksen kesto on VE2:ssa pidempi. Toiminnasta voi aiheutua muutoksia
hankealueen hulevesien laatuun. Vesienkäsittelyjärjestelmä mitoitetaan niin, että hankealueen ulkopuolelle johdettavan veden laatu ei poikkea nykyisestä merkittävästi.
Hankkeen vedenlaatuvaikutusten ei arvioida ulottuvan Linnanojaan tai Männistönojaan
eikä myöskään Palojokeen tai Vantaanjokeen asti.
Louhinnan päätyttyä räjähdysainejäämistä johtuvaa typpikuormitusta ei synny. Kiintoainespitoisuudet valumavesissä vähenevät hankkeen edetessä sitä mukaan kuin louhosaluetta täytön jälkeen peitetään pintamaalla ja kasvillisuus leviää takaisin louhosalueelle.

16.5 Arvioidut vaikutukset kalastoon ja uomien lajistoon
Linnanojan ja Männistönojan sähkökoekalastuksissa molemmista puroista löytyi purossa syntyneitä taimenia. Männistönojan kutualueet ovat lähellä Palojokea, sillä uoma
oli jo n. 750 metrin päässä Palojoesta kaloille nousukelvoton. Molemmissa puroissa
veden syvyys oli huomattavan alhainen ja sameus voimakasta. Pyydetyt taimenet olivat hyväkuntoisia ja niillä todettiin olevan runsaasti ravintoa saatavilla.
Hankkeen toiminnanaikainen vesimäärän lisäys puroissa erityisesti matalan veden aikaan voi parantaa kalojen kulkua ylemmäs Männistönojaa ja Linnanojaa pitkin. Taimen
ei ole kovin herkkä samealle vedelle, mutta kiintoaines voisi liettää soraikkoja, jolloin
kutu häiriintyisi. Typpikuormitus valumavesiin voisi kiihdyttää purojen rehevöitymistä,
vaikkakin purot ovat tyypillisesti fosforirajoitteisia. Rehevöityminen puolestaan voisi
muuttaa pohjaeläinlajistoa ja aiheuttaa mahdollisesti umpeenkasvua ja hapenpuutetta,
mikä vahingoittaisi taimenia. Koska alueelle rakennetaan vesienkäsittelyjärjestelmä,
jolla edellä mainittuja muutoksia veden määrässä ja laadussa voidaan hallita, ei merkittäviä muutoksia veden laadussa ja määrässä arvioida aiheutuvan. Seurannan avulla
mahdolliset muutokset havaitaan ja niihin voidaan reagoida. Vastaanottavan vesistön
herkkyys ja epävarmuudet huomioiden hankkeella voi kuitenkin olla vähäisiä vaikutuksia esimerkiksi kalojen potentiaalisiin lisääntymisalueisiin, jos vesimäärän lisäys puroissa mahdollistaisi kalojen nousun nykyistä ylemmäs.
Vesienkäsittelyjärjestelmän ansiosta kiintoaine- ja ravinnekuormituksen Vantaanjokeen ja Palojokeen ei hankkeen takia ei arvioida lisääntyvän. Palojoen ja Vantaanjoen
kalastoon ja muuhun uomien lajistoon hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia. Myöskään vesienhoidon tavoitteiden toteutumiseen Vantaanjoen keskiosan ja Palojoen vesimuodostuman osalta ei hankkeella katsota olevan vaikutusta. Vantaanjoen Naturaalueeseen ei myöskään hankkeella ole vaikutusta, sillä vuollejokisimpukkaa ei hankealueen laskuojista löytynyt eikä saukon ja taimenen esiintymistä tai elinoloja Naturaalueella heikennetä.
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16.6 Vesistövaikutusten lieventämistoimenpiteet
Koska alueen hulevedet käsitellään vesienkäsittelyjärjestelmällä, jäävät vaikutukset
pintaveteen ja kalastoon vähäisiksi. Vesienkäsittelyjärjestelmä rakennetaan heti hankkeen alkuvaiheessa, kun pintamaita hankealueelta siirretään hankealueen reunoille.
Vesien laadun tarkkailun (kappale 24) avulla mahdolliset muutokset havaitaan ja niihin
voidaan reagoida nopeasti. Esimerkiksi virtaamaa voidaan muuttaa pienemmäksi tai
suuremmaksi.
Valumavesien pH:n muutosta seurataan ja pH:n säädöllä voidaan huolehtia, että vesienkäsittelyjärjestelmästä lähtevä vesi ei ole liian hapanta tai emäksistä. pH:n säätö
tehdään tarvittaessa suodatusaltaasta kosteikkoon lähtevälle vedelle, jos seurannassa
veden pH:n havaitaan olevan yli 9 tai alle 5.
Typpipäästöjä pintaveteen vähennetään käyttämällä emulsioräjähdysainetta ANFOräjähdysaineen sijaan ja toimimalla panostyössä huolellisesti. Poraussuunnitelman optimointi ja poraustarkkuus vähentävät myös tehokkaasti räjähdysaineiden jäämistä johtuvia typpipäästöjä.

16.7 Yhteenveto vaikutuksista pintaveden määrään ja laatuun
VE0 – Hanketta ei toteuteta

VE1 – Ottotaso +70

VE2 – Ottotaso +60

Pintaveden määrään tai
laatuun ei kohdistu vaikutuksia.

Valuma-alueen muutokset eivät
vaikuta Linnanojaan hankealueelta
valuvan veden määrään. Männistönojan suuntaan valuma nousee
hieman, mutta keskivirtaama pidetään tasausaltaiden avulla samana
kuin ennen hanketta.

Valuma-alueen muutokset eivät
vaikuta Linnanojaan hankealueelta
valuvan veden määrään. Männistönojan suuntaan valuma nousee
hieman, mutta keskivirtaama pidetään tasausaltaiden avulla samana
kuin ennen hanketta.

Hanke aiheuttaa vaikutuksia hankealueen
pintaveden
laatuun
(typpi, kiintoaines ja pH:n muutos).
Vesienkäsittelyjärjestelmän vuoksia vaikutukset hankealueen ulkopuolelle ovat vähäisiä. Vaikutuksia
seurataan
pintavesitarkkailun
avulla, ja tarvittaessa virtaamaa
muutetaan, pH:ta säädetään tai
järjestelmään tehdään muita muutoksia.

Hanke aiheuttaa vaikutuksia hankealueen
pintaveden
laatuun
(typpi, kiintoaines ja pH:n muutos).
Vesienkäsittelyjärjestelmän vuoksia vaikutukset hankealueen ulkopuolelle ovat vähäisiä. Vaikutuksia
seurataan
pintavesitarkkailun
avulla, ja tarvittaessa virtaamaa
muutetaan, pH:ta säädetään tai
järjestelmään tehdään muita muutoksia.

Mahdollisten öljyvuotojen vaikutukset voidaan estää teknisin ratkaisuin.

Mahdollisten öljyvuotojen vaikutukset voidaan estää teknisin ratkaisuin.

Maa-ainestäyttö ja loppuvaiheen
vesienkäsittelyrakenteet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että pintaveden laatuun ei aiheudu muutoksia Linnanojassa ja Männistönojassa.

Maa-ainestäyttö ja loppuvaiheen
vesienkäsittelyrakenteet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että pintaveden laatuun ei aiheudu muutoksia Linnanojassa ja Männistönojassa.

Vähäinen kielteinen vaikutus

Vähäinen kielteinen vaikutus

Ei vaikutusta
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16.8 Yhteenveto vaikutuksista kalastoon
VE0 – Hanketta ei toteuteta

VE1 – Ottotaso +70

VE2 – Ottotaso +60

Kalastoon ei kohdistu vaikutuksia.

Vaikka Linnanojan ja Männistönojan vesimäärä ja vedenlaatu
hieman muuttuisivat hankkeen vaikutuksesta, ei vaikutuksia kuitenkaan arvioida olevan taimenten nykyisillä kutualueilla ja poikasten
syönnösalueilla.

Vaikka Linnanojan ja Männistönojan vesimäärä ja vedenlaatu
hieman muuttuisivat hankkeen vaikutuksesta, ei vaikutuksia kuitenkaan arvioida olevan taimenten nykyisillä kutualueilla ja poikasten
syönnösalueilla.

Palojoen ja Vantaanjoen kalastoon
ja muuhun uomien lajistoon hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia. Myöskään vesienhoidon tavoitteiden toteutumiseen Vantaanjoen keskiosan ja Palojoen vesimuodostuman osalta ei hankkeella
katsota olevan vaikutusta. Vantaanjoen Natura-alueeseen ei
myöskään hankkeella ole vaikutusta.

Palojoen ja Vantaanjoen kalastoon
ja muuhun uomien lajistoon hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia. Myöskään vesienhoidon tavoitteiden toteutumiseen Vantaanjoen keskiosan ja Palojoen vesimuodostuman osalta ei hankkeella
katsota olevan vaikutusta. Vantaanjoen Natura-alueeseen ei
myöskään hankkeella ole vaikutusta.

Vastaanottavan vesistön herkkyys
ja epävarmuudet huomioiden
hankkeella voi kuitenkin olla vähäisiä vaikutuksia esimerkiksi kalojen
potentiaalisiin lisääntymisalueisiin.

Vastaanottavan vesistön herkkyys
ja epävarmuudet huomioiden
hankkeella voi kuitenkin olla vähäisiä vaikutuksia esimerkiksi kalojen
potentiaalisiin lisääntymisalueisiin.

Vesienkäsittelyjärjestelmän kautta
voidaan pumpata puhdistettua lisävettä molempiin puroihin alhaisen
virtaaman aikaan, jolloin kalojen
kulku uomissa helpottuu. Siten
hankkeella voi olla myös myönteisiä vaikutuksia kalastoon.

Vesienkäsittelyjärjestelmän kautta
voidaan pumpata puhdistettua lisävettä molempiin puroihin alhaisen virtaaman aikaan, jolloin kalojen kulku uomissa helpottuu. Siten
hankkeella voi olla myös myönteisiä vaikutuksia kalastoon.

Kalastoa voidaan seurata säännöllisin sähkökoekalastuksin.

Kalastoa voidaan seurata säännöllisin sähkökoekalastuksin.

Vähäinen kielteinen vaikutus

Vähäinen kielteinen vaikutus

Ei vaikutusta

16.9 Arvioinnin epävarmuudet
Vaikutusten arviointi perustuu asiantuntija-arvioon ja siinä on käytetty pääosin julkisesti
saatavilla olevia aineistoja. Aineistoa on puuttuvilta osin täydennetty YVA-ohjelman
mukaisilla näytteenotoilla. Vesistövaikutusten arviointiin vaikuttaa hulevesien määrän
arvioinnin luotettavuus sekä louhinnassa käytetyn räjähdysaineen määrän ja räjähdysainejäämien arviointi. Hulevesimääriä arvioidessa oleellista on lähtötietojen oikeellisuus, jotta sadannasta, pinta-alasta ja valumakertoimista laskettu valuma on oikean
suuruinen. Epävarmuudet on otettu arvioinnissa huomioon. Laskelmia tarkennetaan
vielä suunniteltaessa vesienkäsittelyjärjestelmän lopullista mitoitusta.
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17 Luontovaikutukset
17.1 Kasvillisuuden ja eläimistön nykytila sekä arvioidut vaikutukset
17.1.1 Yleistä
Hankealueen kasvillisuus ja eläimistö ovat etelä-suomalaiselle talousmetsälle tyypillistä eläimistöä ja kasvillisuutta. Ennen ympäristövaikutusten arviointia Uudenmaan
ELY-keskukselta saadun tiedon mukaan alueella ei ollut tiedossa mitään erityisesti
suojeltavia lajeja.
Vuonna 2014 on tehty selvitys Nurmijärven alueen ekologisista yhteyksistä (Lammi &
Routasuo 2014). Siinä hankealueen nykyiset metsäalueet ovat osa pohjoiseen jatkuvaa metsäaluetta, joka on luokiteltu metsäluonnon ydinalueeksi. Nurmijärven kunnan
alueella on noin 30-40 vastaavan tyyppistä metsäluonnon ydinaluetta.
Koska hankealueen tai sen lähialueiden luontoarvoja ei oltu tiettävästi em. selvitystä
lukuun ottamatta kartoitettu muuten, tehtiin hankkeen vaikutusalueelta luontoselvitys
osana ympäristövaikutusten arviointia. Luontoselvitys tehtiin kevään ja kesän 2019 aikana ja sitä täydennettiin vuoden 2020 aikana. Luontoselvitysraportit on esitetty kokonaisuudessaan YVA-aineiston liitteinä.
Vaikutukset vuollejokisimpukkaan, pohjaeläimiin ja kalastoon on arvioitu pintavesivaikutusten yhteydessä kappaleessa 16.
17.1.2 Luontotyypit ja putkilokasvit
Selvitysalueelta rajattiin 25 luontotyyppikuviota (kuva 40). Luontotyypit ovat pääasiassa kangasmetsiä, lehtomaisia metsiä, lehtoa, peltoa ja vanhoja hakkuualueita. Alueen metsätalouskäyttö näkyy kasvillisuudessa, sillä kaikki metsät ovat talousmetsiä ja
niissä on tehty hakkuita aivan viime vuosina. Metsät ovat eri-ikäisiä talousmetsiä tai
taimikoita. Kosteat korpialueet on ojitettu. Selvitysalueen kasvillisuus on tavanomaista,
eikä alueelta havaittu uhanalaisia tai suojeltavia kasvilajeja. Alueella ei myöskään ollut
metsäinventointien perusteella metsälain erityisesti suojeltavia luontotyyppejä, vesilain
suojelemia kohteita tai metsälain arvokkaita elinympäristöjä.
Alueella on kuusilehtoa (kuvio 18) ja lehtomaista metsää (kuviot 10, 14, 15) Lehdot
arvioidaan Etelä-Suomessa vaarantuneiksi (Kontula ja Raunio, 2018). Kyseisillä alueilla on tehty metsänhoitoa eivätkä ne ole luonnontilaisia. Linnamäen alueella havaittiin
pähkinäpensaita (kuvio 18), mutta niiden kokonaismäärä ei ylittänyt luonnonsuojelulain
kriteeriä (yli 20 kpl 2 metriä korkeaa tai leveää hehtaarilla) eikä luontotyyppiä luokitella
pähkinälehdoksi.
Alueella on lehtomaisia kankaita (kuviot 8, 17,19, 20 ja 23) ja kuusivaltaisia tuoreita
kankaita (kuviot 1, 4, 5, 7, 21, 22). Lehtomaiset kankaat ja tuoreet kankaat arvioidaan
Etelä-Suomessa vaarantuneiksi (Kontula ja Raunio, 2018).
Kuvion 3 alueella on tehty vuonna 2020 luontoselvityksen tekemisen jälkeen avohakkuu.
Hankevaihtoehdoilla VE1 ja VE2 on vain vähäinen vaikutus alueen luontotyyppeihin ja
kasveihin. Vaikutus on suuri hankealueella, jolta puusto kaadetaan ja pintamaakerros
poistetaan. Hankealueen kasvillisuus ja luontotyypit ovat tyypillisiä etelä-suomalaiselle
talousmetsälle, joten vaikutus arvioidaan vähäiseksi. Hankealueen ulkopuolella on laajoja metsäalueita, joissa voidaan tavata samaa kasvillisuutta ja luontotyyppejä. Näihin
alueisiin hankkeella ei ole vaikutusta.
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Vaikka hanketta ei toteutettaisi (VE0), vaikuttavat alueella tehtävät metsänhoitotoimenpiteet hankealueen luontotyyppeihin.

Kuva 40. Selvitysalueen luontotyyppikuviot. Taustalla Maanmittauslaitoksen ilmakuva (2018).

17.1.3 Lahokaviosammal
Luontoselvityksen yhteydessä kartoitettua lahokaviosammalta ei todettu, ja selvitysalueella on arvion mukaan niukasti lajille sopivaa biotooppia, sillä esimerkiksi Linnamäen
puolella maassa olevia lahopuita ja kantoja on harvassa, eikä alueella ole lahoavia
kuusten runkoja tai kantoja. Lisäksi metsää on käsitelty talousmetsänä, varjoisia kosteita painanteita on vähän.
Hankkeella (VE0, VE1, VE2) ei arvioida olevan vaikutusta lahokaviosammalen esiintymiselle.
17.1.4 Liito-orava
Liito-oravasta ei löytynyt merkkejä keväällä 2019 tehdyn luontoselvityksen aikana. Alueella on muutamia lajille sopivia alueita, joissa kasvaa tärkeintä ravintopuuta haapaa.
Alueet ovat pienialaisia, joista suurin osa alueesta ei sovellu erityisen hyvin liito-oravalle. Alueella on haapoja vähän tai puusto on nuorta.
Hankkeella (VE0, VE1, VE2) ei arvioida olevan vaikutusta liito-oravan esiintymiselle.
17.1.5 Linnut
Luontoselvityksen perusteella alueen linnusto on pääosin tyypillistä talousmetsien lajistoa. Runsaimmat lajit, sepelkyyhky, punarinta, pajulintu, talitiainen ja peippo menestyvät melko hyvin talousmetsissä ja muissa ihmisen muokkaamissa ympäristöissä.
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Alueen arvokkaimpia lajeja ovat kanalinnut sekä hömötiainen. Hömötiaista havaittiin
useampi reviiri. Nämä lajit menestyvät Uudellamaalla enää vain riittävän suurilla metsäalueilla.
Hankkeen vaihtoehdoilla VE1 ja VE2 tulee olemaan vaikutuksia alueen linnustoon.
Maa-aineksen ottoalueilla ja niiden vieressä linnusto tulee muuttumaan. Laajoja metsäalueita vaativat lajit vähenevät, ja lajisto voi osittain korvautua uusilla lajeilla, jotka
menestyvät ihmisen muokkaamassa ympäristössä.
Kanalintujen ja hömötiaisen säilymisen kannalta on tärkeää, että ottoalueiden ulkopuolella on riittävän laajoja rakentamattomia metsäalueita. Hömötiaisen kannalta on tärkeää, että alueella on jäljellä lahoja lehtipuita, joihin se hakkaa pesäkolonsa. Alueen
metsänreunoissa ja ojitetuissa korvissa tällaisia puita on vielä jäljellä, mutta metsien
harvennuksessa ja avohakkuissa hömötiaiselle sopiva ympäristö vähenee.
Vaikka hanketta ei toteutettaisi (VE0), voi alueella tehtävillä metsänhoitotoimenpiteillä
olla vaikutusta alueen pesimälinnustoon.
17.1.6 Lepakot
Alueella havaittiin aktiivikartoituksissa melko vähän lepakoita, eniten pohjanlepakoita
pellon reunassa sekä teiden ja polkujen kohdalla. Viiksisiippalajien yksilöitä havaittiin
muutama.
Alueella ei ole rakennuksia ja niukasti myös puiden koloja, joten mahdollisesti lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikat ovat alueen ulkopuolella, esimerkiksi lähialueen
rakennuksissa. Lepakot tulevat alueelle ruokailemaan.
EUROBATS-suositusten mukaisessa luokittelussa Linnamäen alue sekä Lumikallion
pohjois- ja itäreunan metsä soveltuvat lepakoiden ruokailualueeksi (luokka III), ja samanlaista metsäaluetta on laajemmin myös selvitysalueen pohjois- ja eteläpuolella.
Hankkeen eri vaihtoehdot (VE0, VE1, VE2) eivät vaikuta lepakoiden lisääntymis- tai
levähdyspaikkoihin.
17.1.7 Perhoset ja korennot
Hankealueelta etsittiin kalliosinisiipeä ja kirjoverkkoperhosta kesäkuussa 2019 kahdella maastokäynnillä. Alueelta ei löytynyt kumpaakaan lajia, mutta Lumikallion alueella havaittiin EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) tiukasti suojeltua kirjojokikorentoa
(Ophiogomphus cecilia). Kirjojokikorennon esiintymistä selvitettiin tarkentavilla maastokäynneillä 29.6. ja 14.7.2020.
Kirjojokikorentoja havaittiin kesäkuun 2020 lopussa Linnamäen alueella seitsemän yksilöä ja Lumikallion ympäristössä kolme yksilöä. Toisella maastokäynnillä havaittiin
kaksi kirjojokikorentoa. Havaintopaikat on esitetty kuvassa 41. Keskikesän maastokäyntien yhteydessä kirjojokikorento oli runsaslukuisin alueella havaituista sudenkorentolajeista, sillä muita selvityksen ohessa tavattuja sudenkorentoja havaittiin vain yksittäin. Alueelta löytyneet kirjojokikorennot ovat todennäköisesti kuoriutuneet lähellä
virtaavilla Vantaanjoella ja Palojoella, joiden varrella laji tunnetusti lisääntyy.
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Kuva 41. Vuonna 2020 tehdyt kirjojokikorentohavainnot. Taustalla Maanmittauslaitoksen maastokartta muokattuna. Mahdolliset levähdyspaikat ympyröity sinisellä.

Hankealueella ei sijaitse kirjojokikorennolle sopivia lisääntymispaikkoja. Linnamäen
kalliorinteen pienialainen ja suojainen aukkopaikka ja Lumikallion kaakkoispuolen metsäaukea saattavat olla kirjojokikorennon levähdyspaikkoja. Linnamäen aukkopaikka sijaitsee hankealueen reunalla ja kaivualueen ulkopuolella. Lumikallion metsäaukea sijaitsee hankealueen eteläosassa kaivualueen sisäpuolella.
Muutamat alueella tavatuista yksilöistä havaittiin myös valoisissa pellonreunoissa tai
teiden varsilla, mutta näiden ruokailupaikkojen mahdollista merkitystä levähdyspaikkoina on vaikea arvioida, sillä sudenkorentojen kohdalla ero lisääntymispaikkojen ulkopuolisten levähdyspaikkojen ja ruokailualueiden välillä ei ole yksiselitteistä.
Hankkeen toteutuessa suunnitellusti Lumikallion alueella sijaitseva mahdollinen kirjojokikorennon levähdyspaikka jää kaivualueelle ja häviää. Linnamäen alueella sijaitseva
mahdollinen levähdyspaikka voidaan mahdollisesti säilyttää. Hankealueen läheisyydessä on useita kalliomäkiä ja tienvarsia, joita Vantaanjoella ja Palojoella lisääntyvät
yksilöt voivat käyttää levähdyspaikkoina. Tietoja kirjojokikorennon levähdyspaikoista
tarkennetaan hankkeen suunnittelun aikana.
Hankkeen eri vaihtoehtojen (VE1 ja VE2) vaikutukset kirjojokikorentoon arvioidaan vähäisiksi, sillä toinen hankealueella sijaitsevista levähdyspaikoista voidaan mahdollisesti säilyttää. Ennen hankkeen toteutusta tulee hakea poikkeamislupaa levähdyspaikan hävittämiselle. Tietoja kirjojokikorennon levähdyspaikoista hankealueella ja sen
ympäristössä tarkennetaan suunnittelun aikana.
Vaihtoehdossa VE0 metsänhoitotoimenpiteet voivat vaikuttaa kirjojokikorennon ruokailu- ja levähdyspaikkoihin.
17.1.8 Ekologiset yhteydet
Nurmijärven kunnan alueella on aiemmin kartoitettu ekologiset yhteydet ja luonnonydinalueet (Lammi & Routasuo 2014). Lumikallion alueen metsät on arvioitu selvityksessä yhdeksi luonnon ydinalueista. Metsä on laajimpia yhtenäisiä ja rakentamattomia metsäalueita kunnan itärajalla. Alueen kautta on osoitettu selvityksessä maakunnallinen yhteystarve. Lumikallion alueella hanke ja hankealueen itäpuolella sijaitseva
metsäalue sijoittuvat yhteystarpeen alueelle.
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Hanke pienentää ydinalueen kokoa, ja saattaa heikentää ekologista yhteyttä, ellei yhteyden säilyttämistä oteta riittävästi huomioon suunnittelussa. Hankkeen vaihtoehtoehdon VE1 tai VE2 toteutuessa ekologiselle yhteydelle jää tilaa metsäalueella ainoastaan
hankealueen itäpuolella. Liian pieni ekologinen yhteys voi lisätä eläinkolareiden riskiä
lähialueilla. Haitallisia vaikutuksia voidaan pienentää jättämällä hankealueen itäpuolelle riittävän suuri metsäalue.

17.2 Yhteenveto ja lieventämistoimenpiteet
Luontoselvityksen perusteella alueella ei ole tiukasti suojeltavia luontotyyppejä, ei vesilain suojelemia kohteita eikä metsälain arvokkaita elinympäristöjä. Metsätalous on
vaikuttanut alueen luontoon voimakkaasti, alueen kaikki metsät ovat talousmetsiä ja
niissä on tehty hakkuita aivan viime vuosina. Hankkeella ei ole vaikutusta liito-oravaan,
lepakoihin eikä lahokaviosammaleeseen.
Lintuselvityksen yhteydessä alueella havaittiin kolme metsäkanalintulajia ja hömötiaisen reviirejä. Hankkeen vaihtoehdoilla VE1 ja VE2 tulee olemaan vaikutuksia alueen
linnustoon. Laajoja metsäalueita vaativat lajit vähenevät, ja lajisto voi osittain korvautua
uusilla lajeilla, jotka menestyvät ihmisen muokkaamassa ympäristössä.
Hankkeen toteutuessa suunnitellusti Lumikallion alueella sijaitseva mahdollinen kirjojokikorennon levähdyspaikka jää kaivualueelle ja häviää. Linnamäen alueella sijaitseva
mahdollinen levähdyspaikka voidaan mahdollisesti säilyttää. Hankealueella ja sen ympäristössä on todennäköisesti muitakin kirjojokikorennon levähdyspaikkoja, ja tietoja
niistä tarkennetaan hankkeen suunnittelun aikana.
Suurin vaikutus hankkeella tulee olemaan ekologiseen yhteyteen ja luonnon ydinalueen säilymiseen alueella. Hankealue pienentää metsäaluetta, ja sillä voi olla vaikutusta
ekologisen yhteyden toimivuuteen, jos yhteys kapenee liikaa esimerkiksi hankkeen ja
metsätalouden yhteisvaikutuksesta. Hankkeen päättymisen jälkeen alue metsittyy vähitellen, jolloin ekologinen yhteys paranee. Hankevaihtoehto VE1 on kestoltaan lyhyempi, joten se on vaikutukseltaan vähäisempi vaihtoehtoon VE2 verrattuna.
Hankkeen vaikutuksia voidaan lieventää jättämällä riittävän suuri metsäalue hankealueen itäpuolelle. Esimerkiksi hankealueen itäpuolella sijaitsevat kiinteistöt 543-412-1-59
ja 543-412-1-736 ovat Louhintahiekka Oy:n omistuksessa ja niiden alueilla oleva nykyinen puusto voidaan jättää kaatamatta. Myös osaan hankealueesta, kiinteistön 543412-1-874 itäreunalle jätetään metsää. Alueelle jätettävän metsäkaistaleen leveys on
noin 150-200 m ja sen arvioidaan olevan riittävän suuri ekologisen yhteyden säilyttämiseksi, sekä linnustoon kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi.
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VE0 – Hanketta ei toteuteta

VE1 – Ottotaso +70

VE2 – Ottotaso +60

Alue säilyy pääosin ennallaan.
Metsänhoitotoimenpiteet saattavat vaikuttaa esim. alueen luontotyyppeihin ja linnustoon.

Metsäalueen
pieneneminen
Lumikallion alueella vaikuttaa
hömötiaiseen ja kanalintuihin
sekä ekologiseen yhteyteen.
Se voi lisätä eläinkolareiden
riskiä.

Metsäalueen pieneneminen Lumikallion alueella vaikuttaa hömötiaiseen ja kanalintuihin sekä
ekologiseen yhteyteen. Se voi lisätä
eläinkolareiden
riskiä.
Hankkeen pitkän keston aikana
hankealueen ulkopuolella tehtävät avohakkuut vaikuttavat myös
ekologiseen yhteyteen.

Myös hankealueen ulkopuolella
tehtävät avohakkuut vaikuttavat
ekologiseen yhteyteen.

Lumikallion alueella oleva mahdollinen kirjojokikorennon levähdyspaikka häviää, mutta levähdyspaikka Linnamäellä voidaan mahdollisesti säilyttää.
Haitallisia vaikutuksia voidaan
lieventää jättämällä Lumikallion
itäpuolelle riittävän leveä metsäkaistale.
Hankkeen päättymisen jälkeen
hankealue metsittyy uudelleen.

Lumikallion alueella oleva mahdollinen kirjojokikorennon levähdyspaikka häviää, mutta levähdyspaikka Linnamäellä voidaan
mahdollisesti säilyttää.
Haitallisia vaikutuksia voidaan
lieventää jättämällä Lumikallion
itäpuolelle riittävän leveä metsäkaistale.
Hankkeen päättymisen jälkeen
hankealue metsittyy uudelleen.
Hankevaihtoehdon pitkän keston
vuoksi metsäalueen palaamiseen kestävä aika on pitkä.

Ei vaikutusta

Vähäinen kielteinen vaikutus

Kohtalainen kielteinen vaikutus

17.3 Arvioinnin epävarmuudet
Hankealueella on tehty luontoselvitystä keväällä ja kesällä 2019, ja tarkentavia selvityksiä tehtiin vuoden 2020 aikana. Alueelta ei ole pidemmän aikavälin tietoja ja osa
tiedoista perustuu yksittäisiä havaintoihin. Tietoja ei myöskään ole systemaattisesti kerätty hankealueen ulkopuolelta. Tarvittaessa selvityksiä voidaan tarkentaa hankkeen
suunnittelun aikana.
Luontovaikutuksiin vaikuttavat myös hankealueen ympäristön maankäyttö ja metsänhoitotoimenpiteet, joita ei voida täysin ennakoida.

18 Ilmastovaikutukset
18.1 Ilmaston nykytila ja tavoitteet sekä arvioinnin lähtökohdat
Nurmijärvi kuuluu Uudenmaan maakuntaan ja eteläboreaaliseen luonnonvyöhykkeeseen. Uudellamaalla suurin ilmastoon vaikuttava tekijä on Suomenlahti, joka toimii keväällä ja alkukesällä rannikkoseutuja viilentäen sekä syksyllä ja alkutalvella niitä lämmittäen. Uudenmaan vuoden keskilämpötila vaihtelee noin +4–+6°C välillä ja vuotuinen sademäärä on 600–700 mm välillä. Kevät on tavallisesti kuivinta ja syksy sateisinta
aikaa. Syksyn sateisiin vaikuttaa matalapaineen ja lämpimän meren yhteisvaikutus.
(Kersalo ja Pirinen 2009).
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Nurmijärvi on mukana Keski-Uudenmaan strategisessa KUUMA -ilmasto-ohjelmassa,
jonka tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius KUUMA-kunnissa vuoteen 2035 mennessä. Ilmasto-ohjelman tärkeimpinä toimenpiteinä on parantaa kuntien energiatehokkuutta ja resurssiviisautta ja luopua fossiilisista polttoaineista. Vuonna 2017 Nurmijärven kokonaispäästöt olivat 217 kilotonnia CO2 ekvivalenttia. (Suomen ympäristökeskus, 2020). Kuvassa 42 on esitetty Nurmijärven kokonaispäästöt sektoreittain vuonna
2017.

Nurmijärven kokonaispäästöt vuonna 2017
8%

4% 9%
9%
2%
7%

6%

3%
2%
7%
43 %

Kulutussähkö

Sähkölämmitys

Kaukolämpö

Öljylämmitys

Muu lämmitys

Teollisuus

Työkoneet

Tieliikenne

Maatalous

Jätteiden käsittely

F-kaasut

Kuva 42. Nurmijärven kokonaispäästöt sektoreittain vuonna 2017 (Suomen ympäristökeskus,
2020).

Hankkeen ilmastovaikutuksia arvioidessa on otettu huomioon seuraavat päästölähteet:
•

liikenne ja tuotteiden kuljetus

•

työkoneet

•

räjähdeaineet

•

asfaltin ja betonin valmistus

•

vesi ja jätevesi

•

sähkö

•

syntyvät jätteet

Liikenteen ja kuljetuksen ilmastovaikutuksia on arvioitu neljän eri reittivaihtoehdon
osalta, jotka on kuvattu tarkemmin kappaleessa 9 Liikennevaikutukset. Lisäksi on huomioitu kohdealueen hiilitaseen muutos (hiilivaraston ja -nielun menetys) maankäytön
muutoksen myötä. Hiilinielulla tarkoitetaan metsän kykyä poistaa hiilidioksidia ilmakehästä. Hiilivarastolla taas tarkoitetaan metsän puustoon ja maaperään sitoutunutta
hiiltä.
Osana ilmastovaikutuksien arviointia on vertailtu eri hankevaihtoehtojen päästömääriä.
Vaihtoehtojen VE0, VE1 ja VE2 lisäksi on huomioitu mahdollisten betoni- ja asfalttiasemien perustaminen (VE1.2 ja VE2.2) ja neljä vaihtoehtoista kuljetusreittiä (A, B, C ja
A+B). Yhteensä ilmastovaikutuksiltaan erilaisia hankevaihtoehtoja on siten 17 (taulukko 11).
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Taulukko 11. Arvioinnissa mukana olevat vaihtoehdot.
VE 0
VE0
VE1.1.1
VE1.2.1
VE1.1.2
VE1.2.2
VE1.1.3
VE1.2.3
VE1.1.4
VE1.2.4
VE2.1.1
VE2.2.1
VE2.1.2
VE2.2.2
VE2.1.3
VE2.2.3
VE2.1.4
VE2.2.4

VE 1

VE 2

Asfaltti- ja
betoniasemat

Kuljetusreitti

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

A
A
B
B
C
C
A+B
A+B
A
A
B
B
C
C
A+B
A+B

18.2 Arviointimenetelmät
18.2.1 Yleistä
Hankkeen ilmastovaikutukset on arvioitu Louhintahiekka Oy:n toimittamien tietojen ja
asianmukaisten päästökertoimien mukaisesti. Laskennalliset tulokset on ilmoitettu
muodossa tonnia tai kilotonnia CO 2 hiiliekvivalenttia, joka kuvaa ihmisen tuottamien
kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta.
Hankkeen eri vaihtoehtojen ilmastovaikutuksia on tarkasteltu vuosittaisten päästöjen
ja kokonaispäästöjen perusteella. Arvioinnissa on myös vertailtu eri toteutusvaiheiden
(aloitusvaihe, toimintavaihe ja loppuvaihe) päästöjä vuositasolla. Vaihtoehtojen 1 ja 2
toteutusvaihekohtaiset vuosittaiset päästöt ovat yhtä suuria.
18.2.2 Liikenne ja kuljetus
Hankkeen liikennepäästöjä arvioitiin VTT:n LIPASTO-järjestelmän päästökertoimien,
arvioitujen liikennemäärien ja kuljetusetäisyyksien perusteella. Liikennemäärien arvioitiin olevan keskimäärin 60 kuormaa toimintapäivässä. Toimintapäiviä on 255 päivää
vuodessa. Kuljetuksista 80 % suuntautuu Helsinkiin ja 20 % Hyvinkäälle. Kuljetukset
tehdään 30 tonnia painavilla kasettiautoilla ja kuljetuista kilometreistä 10 % ajetaan
tyhjänä ja 90 % täytenä. Ilmastovaikutuksia vertailtiin neljän kuljetusreittivaihtoehdon
välillä:
•
•
•
•

reitti A Hämeentien kautta, 25 km Helsinkiin ja 20 km Hyvinkäälle (yhteen suuntaan)
reitti B Karlsbergin kautta, 30 km Helsinkiin ja 20 km Hyvinkäälle (yhteen suuntaan)
reitti C Hynnänkorventien kautta, 26 km Helsinkiin ja 24 km Hyvinkäälle (yhteen
suuntaan)
reitti A+B 50 % Hämeentien kautta ja 50 % Karlsbergin kautta.
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18.2.3 Työkoneet
Työkoneiden päästöt arvioitiin Louhintahiekka Oy:n ilmoittamien työkonekohtaisten
polttoainekulutuksien ja VTT:n LIPASTO-järjestelmän päästökertoimien perusteella.
Vaihtoehdoissa 1 ja 2 on käytössä sama määrä kalustoa vuodessa, mutta vaihtoehdon
2 toimintavaihe kestää 15 vuotta pidempään ja loppuvaihe 5 vuotta pidempään. Ilmastovaikutuksien arvioinnissa on otettu huomioon seuraavat työkoneet:
•

poravaunu

•

iskuvasara

•

pyöräkuormaaja

•

dumpperi

•

puskutraktori

•

kaivinkone

•

kiviaineksen murskain.

18.2.4 Räjähdeaineet
Louhinnassa käytetään Forcitin Kemiitti 610 -emulsioräjähdeainetta, jota kuluu 300 g
yhtä louhittua kiviaineskuutiota kohden. Kiviainesta louhitaan toimintavaiheen aikana
keskimäärin 200 000 m3 vuodessa. Räjähdeainetta kuluu siten vaihtoehdossa VE1
1020 tonnia ja vaihtoehdossa VE2 1920 tonnia. Räjähdeaineen käytöstä johtuvien
päästöjen arvioinnissa on huomioitu räjähteen materiaaleista, niiden kuljetuksesta,
tuotteen valmistuksesta, kuljetuksesta, asennuksesta ja räjäytyksestä syntyvät päästöt. Päästöt arvioitiin Forcitin Kemiitti 610 -räjähdeaineelle laaditun ympäristöselosteen
perusteella.
18.2.5 Asfaltti- ja betoniasemat
Hankealueelle voidaan perustaa siirrettävät betoni- ja asfalttiasemat toimintavaiheen
ajaksi. Asfaltti- ja betoniasemat olisivat toiminnassa arviolta 50 työpäivää vuodessa
toimintavaiheen aikana (VE1 18 vuotta, VE2 33 vuotta). Asemien tuotantomääriksi on
arvioitu käyttötuntien ja kokoluokan perusteella 20 000 tonnia asfalttia ja 10 000 m 3
betonia vuodessa. Päästöt arvioitiin asfaltin ja betonin valmistusta käsittelevien ympäristöselosteiden (EPD) ja tuotantomääräarvioiden perusteella. Päästölaskuissa huomioitiin asemien tuottamien tuotteiden ilmastopäästöt, eikä itse asemien rakentamisesta
ja niihin käytetyistä raaka-aineresursseista johtuvia päästöjä.
18.2.6 Vesi, jätevesi, sähkö ja jätteet
Veden ja sähkön kulutuksesta ja talousjätteiden ja jäteveden synnystä johtuvat päästöt
arvioitiin asianmukaisten päästökertoimien ja Louhintahiekka Oy:n toimittamien vuosittaisten kulutusarvioiden perusteella.
18.2.7 Hiilitaseen muutos
Hankealue on 60 ha kokoinen maa-alue, josta noin 80 % on talousmetsää ja 20 %
peltoa. Hankealueen hiilivarasto arvioitiin alueellisen hiilitaseen laskentatyökalulla (Ilmastotyökalut.fi). Kohdealueen hiilensidonta (hiilinielu) arvioitiin sen perusteella, että
yksi hehtaari suomalaista metsää sitoo vuodessa keskimäärin 4 700 kg hiilidioksidia
(Stora Enso, 2020).
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18.3 Arvioidut vaikutukset ja lieventämistoimenpiteet
18.3.1 Arvioidut päästömäärät
Kaikkien päästölähteiden vuosittaiset ja kokonaispäästöt vaihtoehdoissa 1 ja 2 on esitetty taulukossa 12.
Taulukko 12. Päästömäärät vaihtoehdoille 1 ja 2, betoni- ja asfalttiasemille ja kuljetusreiteille.

Päästölähde

VE1
koko hanke
0,58
50,4
0,38
1335,02
18169,39

VE2
vuodessa
0,028
2,4
0,018
74,17
817,29

VE2
koko hanke
1,13
98,4
0,74
2447,54
33508,78

Yksikkö

Vesi + jätevesi
Sähkö
Jätteet
Räjähdeaine
Työkoneet

VE1
vuodessa
0,028
2,4
0,02
74,17
865,21

Asfalttiasema
Betoniasema

1460
2850,2

26280
51303,6

1460
2850,2

48180
94056,6

ton CO2 ekv
ton CO2 ekv

Reitti A
Reitti B
Reitti C
Reitti A+B

543,97
634,63
580,23
589,30

11423,37
13327,27
12184,93
12375,32

543,97
634,63
580,23
589,30

22302,77
26019,90
23789,62
24161,34

ton CO2 ekv
ton CO2 ekv
ton CO2 ekv
ton CO2 ekv

ton CO2 ekv
ton CO2 ekv
ton CO2 ekv
ton CO2 ekv
ton CO2 ekv

Taulukosta 12 on nähtävissä, että mahdollisella asfaltti- ja betoniasemien perustamisella on merkittävä vaikutus hankkeen aikana syntyviin päästöihin. Etenkin betonin valmistus, jonka pääraaka-aineena on sementti, tuottaa suuren hiilijalanjäljen. Jos asfalttija betoniasemia ei perusteta, merkittävimmät päästölähteet ovat työkoneet ja liikenne.
Kuljetusreittivaihtoehtojen päästöistä on nähtävissä, että reitti B aiheuttaa eniten päästöjä. Reitti B:n päästöt vähenevät, jos Raalantie liitetään Hämeentiehen vuonna 2016
laaditun teknisen selvityksen mukaisesti (Uudenmaan ELY-keskus, 2016). Liittymän
muutoksen ajankohta ei ole tiedossa, eikä sitä huomioitu laskennassa. KUUMAseudun ilmastostrategian mukaisesti Nurmijärvi on sitoutunut vähentämään fossiilisten
polttoaineiden kulutusta, joten on perusteltua ilmastonäkökulmasta valita kuljetusreittivaihtoehdoista vähiten päästöjä tuottava reitti A. Räjähdeaineen, veden, sähkön ja jätteiden aiheuttamat päästöt muodostavat kokonaispäästöistä vain noin 1-5 % (riippuen
asfaltti- ja betoniasemista ja kuljetusreitistä).
18.3.2 Hiilitaseen muutos
Kohdealueen hiilivarastoksi arvioitiin 33 456 tonnia CO 2 ekvivalenttia, joka koostuu
metsien maaperän hiilestä (57 %), metsien kasvillisuuden hiilestä (35 %) ja peltojen
maaperän hiilestä (8 %). Kohdealueen hiilensidonnaksi (hiilinielu) arvioitiin keskimäärin
225,6 tonnia hiilidioksidia vuodessa.
Mikäli vaihtoehdot 1 tai 2 toteutuvat, hankealueen ja sinne johtavan työmaatien puusto
tullaan kaatamaan. Hankealueen puusto ja maaperä toimivat hiilinieluina ja -varastoina. Maankäytön muutoksen myötä maaperään ja kasvustoon sitoutunut hiili palaa
takaisin kiertoon - samalla alue lakkaa myös toimimasta hiilinieluna. Nämä prosessit
kiihdyttävät kasvihuoneilmiötä. Vaihtoehdossa 0 kohdealue jatkuisi talousmetsäkäytössä ja siten myös säilyisi hiilinieluna ja -varastona.
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Hankkeen toimintavaiheen jälkeen kohdealue tullaan täyttämään ja maisemoimaan,
joka mahdollistaa hiilen sitoutumisen alueelle tulevaisuudessa. Vaihtoehdossa 1 hankkeen toimintavaihe päättyy 15 vuotta aikaisemmin kuin vaihtoehdossa 2, joka mahdollistaa alueen nopeamman palautumisen hiilivarastoksi ja -nieluksi. Maaperän hiilivaraston vakiintuminen maankäyttömuutoksen jälkeen kestää kuitenkin satoja vuosia (Ilmastotyökalut.fi).
18.3.3 Lieventämistoimenpiteet
Hankkeen ilmastovaikutuksia on mahdollista lieventää erilaisilla toimenpiteillä. Koko
hankkeen aikana tulisi erityisesti kiinnittää huomiota polttoaineen käyttöön. Työkoneiden ja kuljetuksissa käytettävien kuorma-autojen käyttö ja energiatehokkuus tulisi optimoida ja KUUMA ilmasto-ohjelman mukaisesti harkita siirtymistä uusiutuvien polttoaineiden käyttöön. Liikenteestä aiheutuvia päästöjä pyritään hankkeessa vähentämään tekemällä suurin osa kuljetuksista täytenä molempiin suuntiin. Hankkeessa tehtävä jätteensekaisen maa-aineksen käsittely uudelleen hyödynnettäväksi vähentää
myös uuden neitseellisen maan käyttötarvetta, mikä vähentää päästöjä.
Aloitusvaiheen aikana alueelta poistettua puustoa voidaan pyrkiä hyödyntämään sellaisella tavalla (esim. rakennusmateriaalina tai puutuotteina), ettei niihin sitoutunut hiili
pääse välittömästi vapautumaan ilmakehään (MMM, 2020). Myös varastoalueen rakentamisessa tulisi hyödyntää mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja. Loppuvaiheessa kohdealueen täytössä ja maisemoinnissa voidaan pyrkiä maksimoimaan alueen nopea palautuminen hiilinieluksi ja -varastoksi palauttamalla alue talousmetsäksi
– metsittäminen on hyvä keino lisätä hiilensidontaa siihen soveltuvilla alueilla. (Metsäkeskus, 2020)
Jos hanke toteutuu, osalle hankealueesta sekä kahdelle hankealueen itäpuolella sijaitsevalle kiinteistölle jätetään nykyinen puusto hiilinieluksi.
Ilmastonmuutoksen myötä ääri-ilmiöt, kuten rankkasateet ja tulvat, tulevat lisääntymään. Kohdealueella tullaan varautumaan näihin ilmiöihin hulevesien käsittelyllä, ojituksella ja sortumien estämisellä (kuvattu kappaleessa 21).

18.4 Yhteenveto ja hankevaihtoehtojen vertailu
Kuvassa 43 on esitetty kaikkien eri hankevaihtoehtojen kokonaispäästöt päästölähteineen. Kuvan perusteella voidaan todeta, että suurin päästöjä kasvattava tekijä on betoni- ja asfalttiasemien perustaminen. Ilman betoni- ja asfalttiasemia hankkeen päästöt
koostuvat suurimmaksi osin työkoneiden ja liikenteen päästöistä. Vaihtoehdon 2 kokonaispäästöt ovat noin 86 % korkeammat kuin vaihtoehdon 1 päästöt pidemmän toimintavaiheen johdosta.
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Hankkeen kokonaispäästöt
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ton CO2 ekv
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Kuva 43. Hankkeen toteutusvaihtoehtojen kokonaispäästöt ja päästölähteet.

Kuvassa 44 on esitettynä hankkeen eri toteutusvaiheista syntyvät vuosittaiset päästöt.
Kuvasta voidaan todeta, että suurimmat vuosittaiset päästöt syntyvät hankkeen toimintavaiheessa, kun taas pienimmät vuosittaiset päästöt ovat hankkeen loppuvaiheessa.
Toimintavaihe on myös kestoltaan pisin vaihe. Etenkin jos betoni- ja asfalttiasemat
päätetään perustaa, toimintavaiheen päästöt ovat merkittävästi suuremmat verrattuna
aloitus- ja loppuvaiheen aikana syntyviin päästöihin.

Toteutusvaiheiden vuosittaiset päästöt
6000

ton CO2 ekv vuodessa

5000
4000
3000
2000
1000
0
Aloitusvaihe

Toimintavaihe
(ei asemia)
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Reitti B

Toimintavaihe
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Reitti C

Reitti A+B

Kuva 44. Hankkeen eri toteutusvaiheiden vuosittaiset päästöt
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Verrattaessa hankkeen päästöjä vuositasolla Nurmijärven ja pääkaupunkiseudun
päästöihin (taulukko 13) voidaan todeta, että hankkeesta aiheutuvat päästöt ovat kohtuullisessa kokoluokassa. Hankkeen vuosittaiset hiilidioksidipäästöt ovat noin 0,7 %
(ilman asfaltti- ja betoniasemia) ja noin 2,6 % (asfaltti- ja betoniasemilla) Nurmijärven
vuosittaisista päästöistä (2017). Liikenteestä ja kuljetuksista syntyvät päästöt ovat noin
2,2 % Nurmijärven ja 0,2 % pääkaupunkiseudun kuorma-autoliikenteen päästöistä.
Työkoneiden päästöt ovat merkittävimmät suhteutettuna Nurmijärven ja pääkaupunkiseudun päästöihin: hankkeen aiheuttamat työkonepäästöt ovat noin 5,5 % Nurmijärven
ja noin 1 % pääkaupunkiseudun työkonepäästöistä.
Taulukko 13. Vuosittaisten päästöjen vertailu Nurmijärven (Suomen ympäristökeskus, 2020). ja
pääkaupunkiseudun (HSY) päästötasoon vuonna 2017.

Päästölähde

VE 1

VE2

0,57 (reitti A)

Nurmijärvi
(2017)
25,46

Pääkaupunkiseutu
(2017)
280,80

Kuorma-autoliikenne
Työkoneet

0,54 (reitti A)
0,87

0,82

15,00

87,00

Kokonaispäästöt (reitti A)

1,49
5,8 (VE1.2)

1,44
5,75(VE2.2)

217,00

4956,50

Yksikkö

kton CO2
ekv / v
kton CO2
ekv / v
kton CO2
ekv / v

Hankkeen ilmastovaikutusten minimoimiseksi kuljetuksissa tulisi käyttää reittiä A, jonka
hiilijalanjälki on kaikista pienin. Ilmastoystävällisin toteutusvaihtoehto on vaihtoehto 0,
koska se ei tuota lainkaan päästöjä vaan sitoo hiiltä keskimäärin 225,6 tonnia hiilidioksidia vuodessa. Asfaltti- ja betoniasemien osuus päästöistä, mikäli ne perustetaan, on
merkittävä. Mikäli hanke toteutetaan, vähäpäästöisin vaihtoehto olisi noudattaa vaihtoehtoa 1 ilman betoni- ja asfalttiasemia ja käyttää kuljetusreittiä A. Suuripäästöisin vaihtoehto taas olisi noudattaa vaihtoehtoa 2, perustaa betoni- ja asfalttiasemat ja käyttää
kuljetusreittiä B. Vuosittaisissa päästöissä ei kuitenkaan ole eroa vaihtoehdon VE1 ja
VE2 välillä. Molemmissa vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 hankealueelle ja sen itäpuolelle
jätetään puustoa, joka toimii hiilinieluna hankkeen aikana. Ilmastovaikutusten lieventämiseksi tulisi ottaa huomioon kohdealueen maaperän ja puuston hiilivarasto ja pyrkiä
hyödyntämään puu mahdollisimman kestävällä tavalla. Hankkeen loppuvaiheen suunnittelussa tulisi myös ottaa tavoitteeksi kunnostaa alue toimivaksi hiilivarastoksi ja nieluksi.
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VE0 – Hanketta ei toteuteta

VE1 – Ottotaso +70

VE2 – Ottotaso +60

Alue säilyy pääosin ennallaan.
Metsänhoitotoimenpiteet vaikuttavat alueen kykyyn poistaa
ja varastoida ilmakehän hiilidioksidia.

Hankkeen suurimmat ilmastoon
vaikuttavat tekijät ovat betoni- ja
asfalttiasemat, joiden perustaminen on epävarmaa.

Hankkeen suurimmat ilmastoon
vaikuttavat tekijät ovat betoni- ja
asfalttiasemat, joiden perustaminen on epävarmaa.

Ilman betoni- ja asfalttiasemia
hankkeen
hiilidioksidipäästöt
koostuvat suurimmaksi osin työkoneiden ja liikenteen päästöistä.

Ilman betoni- ja asfalttiasemia
hankkeen
hiilidioksidipäästöt
koostuvat suurimmaksi osin työkoneiden ja liikenteen päästöistä.

Hankkeen vuosittaiset hiilidioksidipäästöt ovat noin 0,7 % Nurmijärven vuosittaisista päästöistä.

Hankkeen vuosittaiset hiilidioksidipäästöt ovat noin 0,7 % Nurmijärven vuosittaisista päästöistä.
Pitkän keston vuoksi hankkeen
VE2 kokonaispäästöt ovat lähes
kaksinkertaiset
vaihtoehtoon
VE1 verrattuna.

Päästöihin voidaan vaikuttaa liikennereitin valinnalla sekä työkoneiden ja kuljetuksissa käytettävien kuorma-autojen käytön ja
energiatehokkuuden optimoinnilla. Liikenteestä aiheutuvia
päästöjä pyritään hankkeessa
vähentämään tekemällä suurin
osa kuljetuksista täytenä molempiin suuntiin.
Jos hanke toteutuu, jää osa hankealueen ja sen itäpuolella sijaitsevista metsistä hiilinieluksi.

Ei vaikutusta

Päästöihin voidaan vaikuttaa liikennereitin valinnalla sekä työkoneiden ja kuljetuksissa käytettävien kuorma-autojen käytön ja
energiatehokkuuden optimoinnilla. Liikenteestä aiheutuvia
päästöjä pyritään hankkeessa
vähentämään tekemällä suurin
osa kuljetuksista täytenä molempiin suuntiin.

Koska betoni- ja asfalttiasemien
perustaminen on epätodennäköistä, on hankkeen ilmastovaikutukset arvioitu kokonaisuutena
todennäköisesti vähäisiksi. Asemien kanssa vaikutukset olisivat
kohtalaisia.

Jos hanke toteutuu, jää osa hankealueen ja sen itäpuolella sijaitsevista metsistä hiilinieluksi.

Vähäinen kielteinen vaikutus

Vähäinen kielteinen vaikutus

Koska betoni- ja asfalttiasemien
perustaminen on epätodennäköistä, on hankkeen ilmastovaikutukset arvioitu kokonaisuutena
todennäköisesti vähäisiksi. Asemien kanssa vaikutukset olisivat
kohtalaisia.

18.5 Arvioinnin epävarmuudet
Ilmastovaikutusten arvioinnin epävarmuustekijöitä olivat laskennassa käytetyt arviot
kuljetusten määrästä, työkoneiden kulutuksesta ja asfaltti- ja betoniasemien tuotantomääristä. Hankkeen aloitusvaiheen kestona päästöjen laskennassa käytettiin yhtä
vuotta, vaikka todellisuudessa aloitusvaihe voi olla myös lyhyempi. Pyrkimyksenä oli
arvioida hankkeen keskeisimmät tunnistetut ilmastopäästölähteet ja laskea näiden
päästöt. Laskennassa ei kuitenkaan noudatettu elinkaariarvioinnin standardimenetelmiä, kuten ISO 14025.
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19 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Kappaleessa 3.7 on kuvattu Nurmijärvellä ja Tuusulassa suunnitteilla olevia tai toiminnassa olevia muita, mm. maa-aineksen ottoa sisältäviä hankkeita sekä hankkeita, joille
on haettu tai joilla on voimassa oleva ympäristö- ja/tai maa-aineslupaa. Jäniksenlinnan
pohjavesialueella on tekopohjavesilaitos, ja Teilinummen pohjavesialueelle on suunniteltu tekopohjavesilaitosta.
Lähialueen hankkeista J-V Lammin ja Multajalosteen hankkeet ovat pienimuotoisia, ja
hankkeista saatavien tietojen perusteella esimerkiksi liikennemäärät ovat luokkaa
muutama ajoneuvo / vrk. Louhintahiekka Oy:n hankkeen etäisyys Multajalosteeseen
on noin 1,3 km ja J-V Lammiin noin 2,4 km. Multajalosteen ympäristöluvassa
(171/2013/2, ESAVI/60/04.09/2011) esitetyn mukaan toiminnasta ei aiheudu merkittävää melu- tai pölyhaittaa, ja asutukseen on riittävä suojaetäisyys. Hankkeiden välisten
etäisyyksien ja toimintojen luonteen vuoksi hankkeista ei arvioida aiheutuvan haitallisia
yhteisvaikutuksia.
Rudus Oy:n ja Kreate Oy:n hankkeet ovat kokoluokaltaan edellä mainittuja hankkeita
suurempia ja ne sijaitsevat kauempana hankealueesta. Ruduksen hanke sijaitsee
usean kilometrin päässä Valtatie 3:n varrella eivätkä esimerkiksi melu- tai ilmanlaatuvaikutukset ulotu Louhintahiekka Oy:n hankkeen vaikutusalueelle. Myös liikenne kulkee pääosin eri reittejä. Kreaten hankkeelle ei ole vielä voimassa olevaa lupaa. Myös
Kreaten hanke sijaitsee niin kaukana hankealueesta, että vaikutusten ei arvioida ulottuvan Louhintahiekan hankkeen vaikutusalueelle. Koska Ruduksella on uusi ympäristölupa (14.5.2020) ja Kreaten lupahakemus on vireillä, on oletettavaa, että kaikilta toimijoilta edellytetään huolellista hulevesien käsittelyä. Siten toimijoiden yhteisvaikutuksia Vantaanjokeen ei arvioida aiheutuvan.
Jäniksenlinnan pohjavesialueella on tekopohjavesilaitos, joka pumppaa Päijännetunnelin vettä ja imeyttää sitä pohjavesimuodostumaan. Tekopohjavesilaitos on otettu
käyttöön kesäkuussa 1979 ja on ollut siitä lähtien jatkuvassa käytössä. Alueella on tällä
hetkellä kolme eri vedenottamon kaivoaluetta. Teilinummen alueella on vedenottamo
(ottolupa 1000 m3/vrk), ja alueelle on suunniteltu Päijännetunnelin vettä hyödyntävää
tekopohjavesilaitosta. Hankkeen pohjavesivaikutukset eivät arvioinnin mukaan ulotu
Jäniksenlinnan ja Teilinummen pohjavesialueille eikä niiden lähelle. Siten hanke ei aiheuta yhteisvaikutuksia tekopohjavesihankkeiden kanssa.
VE0 – Hanketta ei toteuteta

VE1 – Ottotaso +70

VE2 – Ottotaso +60

Ei yhteisvaikutuksia.

Etäisyyksien ja toimintojen luonteen vuoksi hankkeet eivät aiheuta yhteisvaikutuksia.

Etäisyyksien ja toimintojen luonteen vuoksi hankkeet eivät aiheuta yhteisvaikutuksia.

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

20 Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Hankkeen alkuvaihe kestää joitakin kuukausia, jolloin kuoritaan pintamaa sekä rakennetaan meluvallit, varastokentät ja tukitoiminta-alue. Laskeutusaltaat ja muut hulevesien käsittelyrakenteet rakennetaan myös heti hankkeen alkuvaiheessa.
Hankkeen rakentamisen aikaiset vaikutukset (esimerkiksi melu, ilmanlaatu ja liikenne)
ovat samankaltaisia kuin toimintavaiheessa mutta hieman vähäisempiä. Esimerkiksi
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ajoneuvojen ja työkoneiden määrä on pienempi eikä alueella tehdä porausta tai räjäytyksiä, jolloin hankkeesta aiheutuva melu ja tärinä ovat vähäisempiä.
Alueelta kertyvät pintavedet käsitellään jo rakentamisen aikana, joten vaikutukset pintavesiin ovat myös vähäisiä.

21 Poikkeustilanteet ja riskienhallinta
Teoreettisesti mahdollinen poikkeustilanne on polttoöljyn vuotaminen tankkaustilanteessa tukitoimintoalueella. Polttoaineiden käsittely ja varastointi järjestetään alueella
lupien edellyttämällä tavalla. Alueelle varataan öljyntorjuntavälineistöä, kuten turvetta
tai imeytysainetta. Pilaantunut maa-aines poistetaan. Hankealueella pidetään näkyvästi esillä toimintaohje vahinkotilanteessa.
Ilmastonmuutoksen myötä ääri-ilmiöiden kuten rankkasateiden määrä tulevaisuudessa
lisääntyy. Rankkasateisiin on varauduttu hulevesien käsittelyllä. Ojiin laskettavien hulevesien määrää voidaan säännöstellä ja altaat mitoitetaan niin, että ne kestävät keskimääräistä sademäärää suuremman määrän. Näin estetään myös eroosioherkkien
purojen eroosiota. Rankkasateiden vaikutus huomioidaan myös maa-ainestäytössä,
jonka pintarakenteet suunnitellaan niin, että rankkasateet eivät irrota maa-ainesta ja
aiheuta sortumia.
Ilmastonmuutos voi lisätä myös pitkiä kuivia ajanjaksoja, mikä voi lisätä pölypäästöjä
ja niiden hallinnan tarvetta. Kiviaines murskataan pääosin märkänä, mikä vähentää
tehokkaasti pölyämistä. Kuivalla ja tuulisella säällä esimerkiksi varastokasoista ja liikenteestä aiheutuvaa pölyämistä voi kuitenkin tapahtua tavanomaista enemmän. Pölyämistä voidaan silloin estää esimerkiksi varastokasojen ja kuormien kastelulla, työmaateiden puhtaanapidolla ja kuormien peittelyllä.
Pohjavesivaikutusten arviointiin liittyvien epävarmuuksien vuoksi on mahdollista, että
kallioperässä on arvioitua enemmän rakoilua, jolloin kaivantoon voisi kertyä arvioitua
enemmän vettä. Tällöin jouduttaisiin pumppaamaan arvioitua enemmän vettä pois kaivannosta. Pumpattu vesi lasketaan tasausaltaaseen, josta laskettavan veden määrää
voidaan säännöstellä ja hallita. Pohjavesivaikutusten arvioinnissa on arvioitu, että vaikutuksia hankealueen ulkopuolella herkissä kohteissa ei aiheudu. Vaikutuksia seurataan hankealueen ja herkkien kohteiden väliin asennettavista pohjavesiputkista. Jos
pohjaveden seurannassa havaitaan arvioinnista poiketen muutoksia pohjaveden laadussa tai pinnantasossa, ryhdytään toimenpiteisiin asian selvittämiseksi ja suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet.

22 Vaihtoehtojen vertailu ja hankkeen toteuttamiskelpoisuus
Yhteenveto hankkeen vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä on esitetty taulukossa
14.
Hankkeen merkittävimmiksi kielteisiksi vaikutuksiksi on arvioitu meluvaikutukset, jotka
on arvioitu kohtalaisiksi molemmissa hankevaihtoehdoissa. Pitkän keston vuoksi vaihtoehdossa VE2 meluvaikutukset yksittäisissä kiinteistöissä saattavat olla kuitenkin
merkittäviä, joten melunhallinta tulee toteuttaa huolellisesti.
Ilmanlaatuvaikutukset voivat olla kiviaineshankkeissa merkittäviä, mutta hankkeen toteutus ja lieventämistoimenpiteet huomioiden ne arvioidaan vähäisiksi. Tärinävaikutusten merkittävyys riippuu kuljetusreitistä. Tärinävaikutukset ovat kokonaisuutena vähäisiä, mutta voivat olla merkittäviä yksittäisille kiinteistöille Korvenniityntien alussa.
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Esimerkiksi pohjaveteen, pintaveteen ja kalastoon kohdistuvat vaikutukset voisivat olla
merkittäviä, ellei suunniteltuja vedenkäsittelyratkaisuja ja muita hallintakeinoja toteutettaisi. Pohjaveden, pintaveden ja kalaston seuranta tulee toteuttaa huolellisesti, ja
mahdollisiin muutoksiin pitää reagoida nopeasti.
Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 arvioidaan
olevan myönteisiä. Hankkeen toteutuessa myönteisiä vaikutuksia ovat myös puroihin
laskettavan veden määrän säätelyn mahdollisuus sekä hankealueelle ja sen itäpuolelle
jätettävän puuston toimiminen hiilinieluna ja ekologisena yhteytenä.
Alavaihtoehdoilla 1.1., 1.2, 2.1. ja 2.2. eli sillä perustetaanko alueelle betoni- ja asfalttiasemat vai ei, ei ole suurta eroa useimpien vaikutuslajien kannalta. Suurin merkitys
niillä on ilmastovaikutusten kannalta. Koska asemien perustaminen on epävarmaa, on
ilmastovaikutukset arvioitu kokonaisuutena vähäisiksi.
Erittäin pitkän keston vuoksi hankevaihtoehto VE2 on joiltain vaikutuksiltaan merkittävämpi kuin vaihtoehto VE1, mutta vaikutukset arvioidaan silti korkeintaan kohtalaisiksi.
Taulukko 14. Vaikutusten merkittävyys vaihtoehdoittain.

Vaikutus

VE0

VE1- Ottotaso +70 VE2- Ottotaso +60

Maankäyttö ja kaavoitus

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

Maisema

Vähäinen -

Vähäinen -

Vähäinen -

Kulttuuriperintö

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

Luonnonvarojen
hyödyntäminen

Ei vaikutusta

Kohtalainen +

Kohtalainen +

Liikenne

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Vähäinen -

Melu

Ei vaikutusta

Kohtalainen -

Kohtalainen -

Tärinä

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Vähäinen -

Ilmalaatu

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Vähäinen -

Muut vaikutukset
elinoloihin ja
viihtyvyyteen

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Kohtalainen -

Maaperä ja
kallioperä

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Vähäinen -

Pohjavesi

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Vähäinen -

Pintavesi

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Vähäinen -

Kalasto

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Vähäinen -

Kasvillisuus ja
eläimistö

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Kohtalainen -

Ilmastovaikutukset

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Vähäinen -

Yhteisvaikutukset
muiden hankkeiden
kanssa

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta

Ei vaikutusta
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Liikennereittien A, B, C ja A+B erot on koottu alla olevaan taulukkoon niiden vaikutusten osalta, joissa liikennereitillä on merkitystä. Liikennereiteistä Hämeentien liittymä (A)
aiheuttaa kokonaisuutena tarkasteltuna vähäisimmät ympäristövaikutukset. Raalantien kautta (B) kulkeva liikenne voi arvioinnin mukaan aiheuttaa merkittäviä kielteisiä
tärinävaikutuksia Korvenniityntiellä.
Meluvaikutuksiltaan liikennevaihtoehto A on vähäisin ja reittivaihtoehdot B ja C merkittävimpiä. Reittivaihtoehdoissa A+B, B ja C lisääntyvä liikenne voi lisätä turvattomuuden
tunnetta nykytilanteeseen verrattuna, vaikka meluarvot eivät ylittyisi. Reittivaihtoehdoissa A+B, B ja C asutuksen läheisyys ja meluvaikutuksen muutos suhteessa nykytilanteeseen lisää vaikutuksen merkittävyyttä.
Tärinävaikutukset ovat vähäisiä liikennereittivaihtoehdoilla A ja C. Reittivaihtoehdoilla
B ja A+B tärinävaikutukset voivat kuitenkin olla merkittävän kielteisiä.
Ilmastovaikutusten kannalta reitti A on vähäpäästöisin ja reitti B suuripäästöisin. Myös
pölyämisen kannalta paras vaihtoehto on A, sillä liittymätie on lyhyt ja siltä päästään
liittymään nopeasti tieverkkoon, jolla kulkee muutakin raskasta liikennettä.
Taulukko 15. Vaikutusten merkittävyys eri liikennereiteillä.

Vaikutus

Reitti A

Reitti B

Reitti C

Reitti A+B

Hämeentie

HämeentieRaalantie

Hynnänkorventie

Maisema

Ei vaikutusta

Vähäinen -

Vähäinen -

Vähäinen -

Liikenne

Vähäinen -

Vähäinen -

Vähäinen -

Vähäinen -

Melu

Vähäinen -

Kohtalainen -

Kohtalainen -

Kohtalainen -

Tärinä

Vähäinen -

Merkittävä -

Vähäinen -

Merkittävä -

Ilmalaatu

Vähäinen -

Vähäinen -

Vähäinen -

Vähäinen -

Ilmastovaikutukset

Vähäinen -

Vähäinen -

Vähäinen -

Vähäinen -

Arvioinnin mukaan molemmat vaihtoehdot VE1 ja VE2 ovat toteuttamiskelpoisia, edellyttäen että hanke toteutuu suunnitellulla tavalla, mahdollisiin poikkeustilanteisiin reagoidaan nopeasti, vaikutuksia seurataan riittävästi ja seurannan perusteella toteutetaan tarvittavat muutokset toimintaan.
Arvioinnin mukaan hanke ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon
merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa eikä vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen eikä muiden vedenottopaikkojen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista. Oikein suunniteltuna ja toteutettuna hankkeesta ei
aiheudu terveyshaittaa eikä merkittävää ympäristön pilaantumista tai häiriötä naapurikiinteistöille ja lähialueen asukkaille.
Liikennereiteistä A ja C ovat toteuttamiskelpoisia, ja reitin B ja A+B toteuttamiskelpoisuudet tulee arvioida jatkosuunnittelun yhteydessä tarkemmin mahdollisesti merkittävien tärinävaikutusten vuoksi.
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23 Hankkeen vaikutusalue
Alla olevassa kuvassa on esitetty arvioituja hankkeen mahdollisia / todennäköisiä vaikutusalueita melun, tärinän, ilmanpäästöjen ja liikenteen osalta. Vaikutusten laajuus
riippuu hankkeen vaiheesta, toimintojen sijainnista ja monista muista tekijöistä, kuten
sääolosuhteista. Siksi vaikutusalueen rajaukset ovat hyvin suurpiirteisiä. Erityisesti liikennevaikutusten vaikutusalueeseen vaikuttaa valittava liikennereitti. Pohjavesi-, pintavesi- ja kalastovaikutukset on arvioitu rajautuvan hankealueelle tai sen läheisyyteen,
joten niitä ei ole esitetty kartalla.

Kuva 45. Hankkeen arvioituja vaikutusalueita. Sininen ympyrä on melu, violetti ilmanpäästöt ja
musta katkoviiva tärinää. Melu- ja tärinävaikutusten kannalta merkittävimmät kohteet on lisäksi
merkitty pienemmillä ympyröillä (sininen melu, musta tärinä).
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Kuva 46. Liikennevaikutusten arvioitu vaikutusalue. Yhtenäiselllä viivalla merkittävimmät alueet
ja katkoviivalla vähäisemmät.

Onnettomuus- tai poikkeustilanteessa vaikutukset voisivat ulottua kauemmas, mutta
onnettomuuden vaikutusaluetta ei voi etukäteen määrittää, koska onnettomuudet pyritään ensisijaisesti välttämään hankkeen huolellisella suunnittelulla ja toiminnalla. Poikkeustilanteet ja riskinhallinta on tarkasteltu kappaleessa 21.

24 Vaikutusten seuranta
Toiminnan aikaisia ilmanlaatuvaikutuksia (pölypäästöjen muodostumista) seurataan
aistinvaraisin havainnoin. Tarvittaessa mitataan ilmanlaatuvaikutuksia toiminta- ja lähialueella.
Toiminnan aikaista melua seurataan aistinvaraisin havainnoin ja tarvittaessa tehdään
melumittauksia. Suunnitelmat melun ja ilmanlaadun seuraamiseksi esitetään ympäristölupahakemuksessa.
Tärinävaikutusten seuraamiseksi tehdään kiinteistökatselmukset lähialueen kiinteistöillä ennen toiminnan aloitusta. Vähintään ensimmäisten räjäytysten aikana lähimmissä kiinteistöissä tehdään tärinämittauksia. Alustava suunnitelma tärinävaikutusten
seurannasta on esitetty YVA-selostuksen tueksi tehdyssä tärinävaikutusten arvioinnissa. Seurantaohjelma esitetään ympäristölupahakemuksessa.
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Pintavesitarkkailua tehdään vesienkäsittelyjärjestelmästä lähtevästä vedestä. Lisäksi
vesistö- ja kalastovaikutuksia tullaan tarkkailemaan Linnanojan ja Männistönojan vedenlaadun havaintopaikoilla Linnanoja 0,1 ja Männistönoja 0,1. Näiden lisäksi tarkkaillaan vedenlaatua Palojoen havaintopaikoilla Palojoki 19,6 ja Palojoki 1,2 sekä Vantaanjoen havaintopaikoilla Vantaanjoki 54,9 ja Vantaanjoki 48,6. Tarkkailu voidaan toteuttaa esim. liittymällä Vantaanjoen yhteistarkkailuun. Samoin sähkökoekalastukset
voidaan toteuttaa Vantaanjoen sähkökoekalastusten yhteydessä Linnanojassa ja Männistönojassa.
Hankealueelle ja/tai sen läheisyyteen asennetaan pohjavesiputkia ennen hankkeen
aloitusta. Pohjavesiputkia tulee asentaa 1-2 kpl varastoalueelle / -alueen reunalle varastoalueelta tulevan pohjavesivaikutuksen seuraamiseksi, 1 kpl Linnamäen ottoalueen ja Linnamäen eteläpuolella sijaitsevan kiinteistön välille, sekä 1 kpl Lumikallion
ottoalueen itäreunalle. Näiden lisäksi voidaan tarvittaessa suunnitella muita pohjaveden havaintopisteitä. Pohjavesiputket asennetaan kaivualueiden ja häiriintyvien kohteiden välisille alueille niin, että vaikutuksia pohjaveden määrään ja laatuun pystytään
luotettavasti seuraamaan. Pohjavesiputkista otetaan vesinäytteitä ennen hankkeen
aloitusta ja hankkeen toiminnan aikana. Myös valituista lähialueen kaivoista seurataan
pohjaveden laatua ja pinnantasoa ennen hankkeen aloitusta ja hankkeen aikana.
Suunnitelma asennettavien pohjavesiputkien sijainneista ja pohjaveden seurannasta
esitetään ympäristölupahakemuksessa.

25 Yhteysviranomaisen lausunnon huomioiminen selostuksessa
Alla olevassa taulukossa on esitetty, miten yhteysviranomaisen 20.11.2019 YVAohjelmasta antama lausunto on huomioitu YVA-selostuksessa. Lisäksi selostuksessa
on huomioitu selostuksen tekemisen aikana, mm. kokouksessa 28.9.2020 saadut ELYkeskuksen asiantuntijoiden epäviralliset kommentit. Kommenttien perusteella mm. lisättiin liikennereittivaihtoehdoksi ns. pohjoinen reitti Raalantien kautta, lisättiin liikennereittivaihtoehdot omiksi alavaihtoehdoikseen, lisättiin meluselvitykseen tarkastelu
tieliikenteen, hankeliikenteen ja hankkeen melun yhteisvaikutuksista, sekä lisättiin ilmastovaikutukset kokonaan erilliseksi kappaleeksi.
Taulukko 16. Yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen.
Täydennystarve

Huomioon ottaminen

Arviointiohjelmassa esitetty vaihtoehto 0 tarkoittaa
hankkeen toteuttamatta jättämistä. Vaihtoehtoon
ei sisälly rakennustoimintaa. Tämä tulee täsmentää arviointiselostukseen

Muutettu kappaleeseen 5.

Rakentamisen ja toiminnan aikaiset vaikutukset
sekä hankkeen yhteisvaikutukset muiden toimintojen ja hankkeiden kanssa on tärkeä arvioida erikseen.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset on esitetty
omana kappaleenaan (kappale 20). Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa on esitetty
kappaleessa 19.

Hankealueesta vähintään noin viiden kilometrin säteellä sijaitsevat olemassa olevat ja suunnitellut
hankkeet, joilla voi olla yhteisvaikutuksia tämän
hankkeen kanssa, tulee kuvata ja esittää kartalla.

Seudun muut hankkeet on kuvattu sanallisesti ja
kartalla kappaleessa 3.7.

Hankekuvauksen selkeyttämiseksi edelleen tulee
luvussa 8.2.1 Liikenne esitetty hankekuvaus (mm.
aloitusajankohta, vuotuiset ottomäärät ja ylijäämämaan vastaanottomäärät) siirtää osaksi varsinaista
lukua Hankkeen kuvaus.

Asiat esitetty luvussa 3.5 Hankkeen kuvaus.
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Hankekuvausta on tarpeen täsmentää kiviaineksen louhintamäärien osalta eri toteutusvaiheissa
sekä esittää arvio alueella käytettävän ja poiskuljetettavan louheen osuuksista, jos louhetta on tarkoitus käyttää alueella.

Rakentamis- ja maisemointivaiheissa ei tehdä
louhintaa. Toimintavaiheessa noin 5000 m3 louhitusta kiviaineksesta käytetään hankealueelle.
Kuvattu kappaleissa 3.3 ja 3.5.

Arviointiselostukseen tulee kuvata materiaalien ja
jätteiden vastaanotto-, käsittely-, välivarastointi- ja
sijoitusmäärät, joihin hankkeessa on varauduttu.

Kuvattu taulukossa 1 kappaleessa 3.5.

Lisäksi tulee kuvata, miten jätteiden vastaanotto- ja
käsittelytoiminta sijoittuu alueella hankkeen eri vaiheissa.

Kuvattu kappaleessa 3.5. Jätteiden käsittely ja
vastaanotto sijoittuu alussa keskialueen varastoalueelle, ja voi hankkeen edetessä siirtyä kalliorintauksen suuntaan.

Selostuksessa tulee myös esittää asfaltti- ja betoniasemien koko sekä arvio mahdollisen jäteasfaltin
vuotuisista käyttömääristä.

Betoniasema, asfalttiasema ja käytettävä jäteasfaltin määrä on kuvattu kappaleessa 3.5.

Hankekuvauksesta tulee selkeästi käydä ilmi,
mitkä toimenpiteet ovat osa YVA-menettelyssä tarkasteltavaa hanketta ja mitkä on toteutettu jo ennen YVA-menettelyn käynnistymistä.

Kappaleen 3.5 lopussa on kuvattu mm. alueelle
rakennettu metsäautotie ja sen nykyinen ja tuleva
käyttötarkoitus. Metsäautotien sijainti ja uusi avohakkuu on esitetty myös ilmakuvassa (kuva 5).

Arviointiohjelmassa on ristiriitaista tietoa hankkeen
eri vaihtoehtojen kestoajoista. Tiedot tulee täsmentää arviointiselostukseen.

Tiedot on tarkistettu.

Lukua 6 tulee täydentää ja tarkentaa maa-ainestäytön edellyttämän luvan, maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelyn, vesilain mukaisen luvan tarkennuksen ja
Muraus-asetuksen osalta.

Tiedot on täydennetty. Asiat on siirretty Hankekappaleen alle kappaleeseen 3.9.

Hankkeen vaikutusalue tulee esittää oman otsikkonsa alla ja siinä tulee kuvata eri vaikutuslajien
vaikutusalueet.

Kappale 23.

Arviointiselostuksessa tulee kuvata ja perustella
hankkeesta vastaavan näkemys siitä, mitkä ovat
hankkeen merkittäviä vaikutuksia.

Yhteenveto vaikutuksista ja hankkeesta vastaavan näkemys on esitetty kappaleessa 22.

Arviointiohjelman mukaan melutarkastelu tehdään
laskennallisesti. Hankeen melutarkastelut tulee
tehdä niin, että ne perustuvat otto- /täyttösuunnitelmiin. Laskentoihin valitut tilanteet tulee perustella.
Koska hankkeen kesto tulee olemaan useita vuosia, tulee selvityksessä arvioida minä vuotena laskennan mukainen tilanne voisi toteutua tai montako
vuotta hankkeen aloittamisesta kyseinen tilanne toteutuu. Laskennat tulee toteuttaa molemmista louhinta-alueista erikseen sekä yhdessä, mikäli louhintaa aiotaan tehdä alueilla samanaikaisesti. Laskennoissa tulee kuvata myös vaihtoehdon 2 osalta
melutilanne louhinnan edettyä nykyisen maanpinnan alapuolelle, sekä molemmissa vaihtoehdoissa
maa-ainesten läjityksestä aiheutuva melu.

Lausunto on huomioitu meluselvityksessä, joka
on esitetty kappaleessa 10 sekä kokonaisuudessaan YVA-selostusaineiston liitteenä. Laskennat
on tehty ja esitetty Lumikallion ja Linnamäen alueille erikseen. Vaihtoehdon 2 osalta on kuvattu
tilanteet nykyisen maanpinnan alapuolella
(10.6.3 ja 10.6.5).

Päiväajan laskennoista tulee esittää myös vilkkaimman tunnin tms. jakson melutasot ympäristössä eli tilanne joka kuvaa toiminnan aiheuttamaa
suurinta keskiäänitasoa. Koska asutus sijoittuu
osin erittäin lähelle toiminta-aluetta, tulee tarkastella myös toiminnasta aiheutuvia enimmäistasot.
Meluselvityksessä tulee myös selvittää sekä huo-

Lausunto on huomioitu meluselvityksessä, joka
on esitetty kappaleessa 10 ja kokonaisuudessaan YVA-selostusaineiston liitteenä. Toiminta
jakautuu tasaisesti koko päivälle ja laskennassa
on huomioitu yhtäaikaiset toiminnot. Selvityksessä on arvioitu myös kippauksista aiheutuva
hetkellinen melu (kappale 10.6.15).
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mioida pilaantumattomien maa-ainesten vastaanotosta johtuva, erilaisten tuoteryhmien kippauksista aiheutuvat melut.
Laskennoissa tulee aina esittää melun leviäminen
sekä ilman meluntorjuntaa, että BAT&BEPtasoisen meluntorjunnan kanssa.

Merkittävimpien melulähteiden osalta on esitetty
laskennat ilman meluntorjuntaa sekä meluntorjunnan (5 m korkea varastokasa) kanssa. Hankealueen ympärille rakennettavaa maavallia ei ole
suunniteltu varsinaisena meluntorjuntatoimenpiteenä, koska valli on suhteellisen matala ja
etäällä melua aiheuttavista toiminnoista. Maavallin sijainti on kuitenkin huomioitu kaikissa melulaskentatilanteissa, koska se rakennetaan alueelle joka tapauksessa. Meluntorjunta on kuvattu
kappaleessa 10.5 sekä liitteenä olevassa meluselvityksessä.

On arvioitava, voiko melu ko. etäisyydellä kohteesta olla iskumaista tai kapeakaistaista.

Tämä on arvioitu ja esitetty meluselvityksessä
(10.2 ja 10.6.1).

YVA-selostuksessa tulee esittää mahdolliset tärinävaikutusten lieventämistoimet sekä eri vaihtoehtojen väliset erot tärinän aiheutumisen kannalta.
Arviointiselostuksessa tulee esittää myös, miten
toiminnan aiheuttamaa tärinää tullaan seuraamaan
hankkeen aikana.

Lieventämistoimet on esitetty kappaleessa 11.2
ja 11.3. Seuranta on esitetty kappaleessa 24
sekä yksityiskohtaisemmin liitteenä olevassa tärinäselvityksessä.

Arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota eri
toiminnoista ja käsiteltävistä kierrätysmateriaaleista mahdollisesti aiheutuviin pintavesivaikutuksiin kuten kiintoaineskuormaan, pH-tason muutoksiin sekä sulfaatti- ja raskasmetallipäästöihin ja niiden lieventämiskeinoihin.

Käsitelty kappaleessa 16.4.

Hulevesien johtamisreitit ja käsittelyrakenteet on
esitettävä arviointiselostuksessa.

Esitetty kappaleessa 16.2.

Hankealueen hulevesien hallinnan suunnittelussa
tulee huomioida eroosion estäminen Linnanojassa
ja Männistönojassa sekä niiden vesitaseen säilyttäminen nykyisellään.

Huomioitu ja esitetty kappaleessa 16.2.

Linnanojan ja Männistönojan veden laatu tulee selvittää YVA-selostusvaiheessa

Pintavesinäytteitä on otettu kolmena eri ajankohtana ja tulokset on esitetty liitteessä sekä yhteenvetona taulukossa 11.

Ehdotus toiminnan pintaveden seurantaohjelmaksi
havainnointipaikkoineen on esitettävä arviointiselostuksessa.

Esitetty kappaleessa 24.

Luonnontilaisten norojen ja lähteiden esiintyminen
tulee selvittää hankealueelta ja niihin kohdistuvat
vaikutukset arvioida. Hankealueen pohjoispuolisen
Linnanojan sekä eteläpuolisen Männistönojan
osalta tulee arvioida uoman luonnontilaisuus ja taimenten esiintyminen sekä esittää arvio siitä,
ovatko uomat vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisia suojeltuja noroja.

Alueella tehty virtavesi-inventointi on esitetty erillisenä liitteenä. Lähteiden esiintymistä kartoitettiin myös luontoselvityksen yhteydessä. Vaikutukset uomiin ja lähteisiin on tarkasteltu pintavesi- ja pohjavesivaikutusten yhteydessä.

Myös Linnanoja ja Männistönoja ovat potentiaalisia
taimenen elinympäristöjä. Niiden merkitys taimenelle sekä muulle kalastolle tulee selvittää tarkemmin. Edellä mainituista vesistöistä tulee tehdä sähkökoekalastukset sekä virtavesi-inventoinnit.

Linnanojassa ja Männistönojassa tehtiin sähkökoekalastukset ja virtavesi-inventointi, joiden tulokset on esitetty erillisissä raporteissa.
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Vantaanjoessa kalastoselvityksiä tulee täydentää
Linnanojan yhtymäkohdan koskialueella, josta ei
ole olemassa kalastotietoja.

Maastokäynnillä havaittiin, että Vantaanjoen ja
Linnanojan yhtymäkohdalla ei ole koskialuetta,
vaan maastokartassa on virhe sen osalta. Valokuva alueelta on esitetty sähkökoekalastusraportissa.

Alueen luontotyyppien uhanalaisuutta ja tilaa tulee
arvioida laajemmin kuin vain suhteessa metsälain
pykälään 10 ja luonnonsuojelulain pykälään 29.

Luontotyyppien uhanalaisuutta on käsitelty kappaleessa 17.1.2.

Osana luontovaikutusten arviointia tulee selvittää
vaikutukset Männistönojan ja Linnanojan uomissa
esiintyvään lajistoon, mukaan lukien Linnanojassa
mahdollisesti esiintyvä vuollejokisimpukka. Luontoselvitystä tulee täydentää uomissa esiintyvän lajiston osalta.

Uomien lajisto ja vuollejokisimpukan esiintymistä
kartoitettiin. Tulokset on esitetty kappaleessa
16.1 ja erillisessä liiteraportissa.

Tarkentavien maastoinventointien pohjalta tulee
arvioida, heikentääkö hanke kirjojokikorennon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.

Kirjojokikorennon esiintymistä selvitettiin maastokäynneillä kesällä 2020 ja tulokset on esitetty
kappaleessa 17.1.7.

Vaikutukset Vantaanjoen Natura 2000 -alueeseen
tulee arvioida, ottaen huomioon etenkin vuollejokisimpukkaan, meritaimeneen ja saukkoon kohdistuvat vaikutukset.

Arvio esitetty kappaleessa 16.5.

Vaikutusten arviointia tulee tarkentaa ekologisten
yhteyksien ja -verkostojen osalta sekä suunnitella
haittojen ehkäisy- ja lieventämistoimet huolellisesti.
Osana vaikutusten arviointia tulee arvioida vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja esimerkiksi hirvieläinkolareiden lisääntymiseen lähialueilla.

Ekologiset yhteydet tarkasteltu kappaleessa
17.1.8. ja erillisessä luontoselvityksessä.

Arviointiselostuksessa tulee esittää mikä on alueen
nykyinen korkotaso.

Kuvattu kappaleessa 5.

Arviointiselostuksessa tulee esittää maa-ainestäyttömäärä eri vaihtoehdoissa.

Kuvattu taulukossa 1 kappaleessa 3.5.

Arviointiselostuksessa tulee esittää maa-ainestäytön vaikutus pohjavesiolosuhteisiin.

Kuvattu kappaleissa 15.2.2 ja 15.2.3.

Arviointiselostuksessa tulee esittää pohjaveden
korkeustaso hankealueella.

Kuvattu kappaleessa 15.1.2.

Arviointiselostuksessa tulee esittää pohjaveden
alentamistarve ottamisalueilla. Louhoksen kuivatustarve tulee arvioida myös vaihtoehdon 1 osalta.

Kuvattu kappaleessa 15.1.4.

Etäisyys Päijännetunneliin tulee tarkentaa arviointiselostukseen.

Tarkennettu, kappale 15.1.1.

Jäniksenlinnan ja Teilinummen pohjavesialueet tulee kuvata arviointiselostukseen ja arvioida, kohdistuuko tekopohjaveden tuotantoon vaikutuksia.
Jos vaikutuksia ei arvioida aiheutuvan, arvio tulee
perustella.

Kuvattu kappaleessa 15.1.1 ja vaikutusten arviointi kuvattu kappaleessa 15.2.

Kaivokartoitukseen on syytä lisätä pohjaveden pinnankorkeuden mittauksia ainakin valikoiduista toiminnan vaikutusalueella olevista kaivoista.

Hankealuetta lähimpänä sijaitsevista rengaskaivoista mitattiin vedenpintoja heinäkuussa 2020.
Tulokset esitetty kappaleessa 15.1.2.

Hankkeen vaikutusalueelta tulee selvittää ruhje- ja
rakosuunnat sekä esittää ne kartalla.

Esitetty kappaleessa 15.1.2 ja kuvassa 34. Karttaan piirretty eri kokoiset ruhjeet eri paksuuksilla.
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Arviointiselostuksessa esittää arvio jatkotutkimusten (porakone- tai kallionäytekairaus, vesimenekkikokeet jne.) sekä kalliopohjavesiputkien asentamisen tarpeelle.

Käsitelty kappaleissa 15.3 ja 23.

Pölylaskentojen kohteet ja ajankohdat tulee valita
ja perustella samalla tavalla kuin melutarkastelussa. YVA-selostuksessa tulee myös tuoda esiin
mahdolliset lieventämistoimet, sekä erot eri vaihtoehtojen välillä.

Esitetty kappaleessa 12 ja yksityiskohtaisemmin
erillisessä liiteraportissa.

Hajuvaikutusten
selostukseen.

Käsitelty kappaleessa 12.5.

arviointi

tulee

kuvata

YVA-

Ilmastovaikutukset tulee arvioida ottaen huomioon
rakentamisen ja käytön aikaiset kasvihuonekaasupäästöt, sekä sään ääri-ilmiöihin varautuminen. Ilmastovaikutusten arvioinnin tavoitteena on saada
käsitys, voimistaako vai hillitseekö hanke ilmastonmuutosta. Myös mahdollisesti tarvittavat lieventämistoimet on hyvä kuvata.

Ilmastovaikutukset lisättiin omaksi kappaleeksi
18. Vaikutusten arvioinnissa huomioitiin myös
ELY-keskuksen asiantuntijan neuvottelussa
28.9.2020 antamat sekä erikseen kirjallisesti antamat kommentit.

Vaikutusalueella sijaitsevien
määrä tulee tarkistaa.

Määrä tarkistettu ja esitetty kappaleessa 7.1.

asuinrakennusten

Hankkeen sosiaaliset vaikutukset tulee selvittää,
mukaan lukien viihtyvyys ja virkistyskäyttö. Myös
hankkeen terveysvaikutuksia tulee arvioida osana
ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia. Asukkailta saadun tiedon perusteella hankealueella on
latureitti, jota paikallinen urheiluseura ylläpitää.
Vaikutukset latureittiin ja alueen virkistyskäyttömahdollisuuksiin tulee arvioida osana ympäristövaikutusten arviointia.

Esitetty kappaleessa 13.

Hankevaihtoehtojen vaikutukset maisemaan tulee
arvioida etenkin lähimpien asuinrakennusten suhteen. Maisemaan kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi tulee esittää tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien alueen loppukäyttö ja maisemointi.

Esitetty kappaleessa 7.2.

Kaavoituksen nykytilakuvausta tulee täydentää
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan valkoisen
alueen suunnittelumääräyksellä.

Täydennetty, kappale 7.1.

Vaikutusten arvioinnissa tulee selvittää, vaikuttaako hanke alueen ja sen lähiympäristön nykyiseen tai tulevaan maankäyttöön, tai muihin alueen
ja sen lähiympäristön toimintoihin.

Esitetty kappaleessa 7.1.

Maankäyttöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida oikeusvaikutteisen Vantaanjoen osayleiskaavan (lainvoima 14.8.2003) aluevaraukset sekä arvioida hankkeen vaikutukset suunnitellun maankäytön toteutusedellytyksiin.

Arvioitu ja esitetty kappaleessa 7.1.

Vaikutusten arvioinnin lisäksi on esitettävä hankkeen toteuttamisen seurauksena liikenneverkolla
mahdollisesti tarvittavat parantamistoimenpiteet.

Esitetty liikenneselvityksessä.

Vaikutukset hankkeen kuljetusreittien varrella sijaitsevien koulujen ja koulureittien turvallisuuteen tulee arvioida sekä suunnitella turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat toimet.

Arvioitu liikenneselvityksessä ja kappaleessa
9.2.5.
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Hankkeen vaikutusaluetta tulee tarkentaa ja arvioida vaikutukset koko liikenteelliseltä vaikutusalueelta.

Kappale 23.

Hankkeen liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa
tulee ottaa huomioon Keski-Uudenmaan pohjoinen
logistiikkayhteys.

Kappale 9.1.

Ympäristövaikutusten arvioinnin kohtaa, jossa käsitellään hankkeen edellyttämiä suunnitelmia ja lupia, tulee täydentää liittymää koskevien suunnitelmien ja lupien osalta.

Täydennetty kappaleeseen 3.9.

Hulevesivaikutusten lieventämiseksi tulee arvioida
laskeutusaltaiden lisäksi muiden käsittelytoimenpiteiden tarve ja esittää ratkaisuehdotukset alueelta
tulevien vesien määrä ja laatu huomioiden. Laskeutusaltaille tulee varata hankealueella riittävä tila
ja ne tulee esittää suunnitelmakartalla.

Laskeutusaltaiden lisäksi esitetty muut vesienkäsittelytoimenpiteet, kappale 16.2. Laskeutusaltaat on esitetty kartalla kuvassa 39.

Vaikutusten arvioinnin lisäksi arviointiselostukseen
tulee sisällyttää arvio hankkeen keskeisistä riskeistä sekä keinot niiden hallitsemiseksi.

Esitetty kappaleessa 21. Kappaleessa on tarkasteltu mm. pölypäästöjen hallintaa, pohjavesiarvioinnin epävarmuuksia, ja ilmastonmuutoksen aiheuttamia muutoksia.

Hankkeen rakentamisen ja toiminnan aikaisten vaikutusten seuranta tulee suunnitella ja esittää arviointiselostuksessa, ottaen huomioon etenkin lähellä sijaitsevat häiriintyvät kohteet.

Kaikkien vaikutusten seuranta on kuvattu kappaleessa 23.
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Erillisselvitykset
Ympäristövaikutusten arvioinnin tueksi laaditut erillisselvitykset on lueteltu alla. Ne on
nähtävissä ja ladattavissa kokonaisuudessaan hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin verkkosivulta osoitteesta https://www.ymparisto.fi/NukarinkiviainesalueYVA.
Luontoselvitys, Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 28.11.2019
Kirjojokikorentoselvitys, Miikka Friman, 3.8.2020
Liikennevaikutusten arviointi, Destia Oy, 16.11.2020
Meluselvitys, Promethor Oy, 13.11.2020
Ilmanlaatuselvitys, Promethor Oy, 13.11.2020
Tärinävaikutusten arviointi, Promethor Oy, 13.11.2020
Sähkökoekalastusraportti, Vahanen Environment Oy, 4.11.2020
Männistönojan ja Linnanojan virtavesi-inventointi, Vahanen Environment Oy,
13.11.2020
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