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YHTEYSTIEDOT
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TIIVISTELMÄ
Petikonhuipun (ent. Pitkäsuon) täyttömäki on toiminnassa oleva maanläjitysalue, joka sijaitsee
Vantaan kaupungin alueella Petikon kaupunginosassa. Petikonhuipun täyttömäen toiminnasta
vastaa Vantaan kaupunki, ja tarkemmin Kuntatekniikan keskus. Toimintaa on tarkoitus laajentaa
lisäämällä täyttömäen täyttötilavuutta sekä sijoittamalla alueelle maarakennusmateriaalien kierrätystoimintaa.
Laajennushankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu ja tulokset on koottu ympäristövaikutusten
arviointiselostukseen. Tämä on tiivistelmä laajennuksen vaihtoehdoista ja ympäristövaikutuksista.
Petikonhuipun täyttömäen toiminnan laajennuksen vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellut vaihtoehdot ovat:
Vaihtoehto 0+ (VE0+)
Laajennusta ei toteuteta. Petikonhuipun täyttömäen toimintaa jatketaan nykyisten ympäristölupien mukaisesti. Ylijäämämaita otetaan vastaan noin 1,2 milj. tonnia vuodessa, kunnes toteutunut täyttötilavuus on 11,5 miljoonaa m3. Toiminta jatkuu arviolta vuoteen 2022 asti.
Maanläjitysalueen kokonaispinta-ala on 65 ha. Alueella jatketaan kallion louhintaa täyttömäen
rakenteiden tarpeisiin. Louhittavan alueen pinta-ala on 0,75 ha ja ottomäärä 150 000 m3ktr.
Vaihtoehto 1 (VE1)
Petikonhuipun täyttömäen toiminnassa jatketaan ylijäämämaiden vastaanottoa ja täyttötilavuutta
laajennetaan. Ylijäämämaita otetaan vastaan noin 1,4 - 2 milj. tonnia vuodessa, kunnes kokonaistäyttötilavuus on 19,7 miljoonaa m3. Toiminta jatkuu arviolta vuoteen 2040 asti. Maanläjitysalueen kokonaispinta-ala on noin 70 ha. Alueella jatketaan kallion louhintaa täyttömäen rakenteiden tarpeisiin. Louhittavan alueen pinta-ala on 1,7 ha ja ottomäärä 370 000 m3ktr.
Vaihtoehto 2 (VE2)
Petikonhuipun täyttömäen toiminnassa jatketaan ylijäämämaiden vastaanottoa ja täyttötilavuutta
laajennetaan. Ylijäämämaita otetaan vastaan noin 1,4 - 2 milj. tonnia vuodessa, kunnes kokonaistäyttötilavuus on 19,7 miljoonaa m3. Toiminta jatkuu arviolta vuoteen 2040 asti. Maanläjitysalueen kokonaispinta-ala on noin 70 ha. Alueella jatketaan kallion louhintaa täyttömäen rakenteiden tarpeisiin. Louhittavan alueen pinta-ala on 1,7 ha ja ottomäärä 370 000 m3ktr.
Uutena toimintona alueella välivarastoidaan ja käsitellään (murskataan ja seulotaan) muualla
maanrakennuskohteissa hyödynnettäviä kierrätysmateriaaleja 95 000 tonnia vuodessa.
Sijainti, asutus ja liikennereitit
Petikonhuipun täyttömäki sijaitsee Pyymosantien päässä noin 4 km Kehä III:lta pohjoiseen. Liikennereitti alueelle on seuraava: Kehä III – Petikontie - Tiilitie – Pyymosantie.
Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat täyttömäen itäpuolella Petaksen ympäristössä noin 300
metrin ja lounaispuolella Koivurinteen ympäristössä noin 550 metrin etäisyydellä. Liikennereitin
varrella sijaitsee muutama asuinrakennus. Lähimmät koulut ja päiväkodit sijaitsevat yli kahden
kilometrin etäisyydellä täyttömäestä.
Maankäyttö ja virkistysalueet
Petikonhuipun alue on maakuntakaavojen yhdistelmässä osoitettu ylijäämämaiden loppusijoitukseen varatuksi alueeksi, joka käytön jälkeen varataan virkistykseen ja ulkoiluun (EJ3/v). Vantaan
yleiskaavassa 2007 Petikonhuipun täyttömäki sijoittuu määräaikaisen yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (et), jonka jälkeen alue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi (VU).
Vantaan yleiskaava 2020 on laadittavana ja kaavaluonnoksessa alue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU). Petikon täyttömäen laajennus tulee huomioida vireillä olevassa
yleiskaavoituksessa.
Täyttömäen eteläpuolella sijaitsee Helsingin Talosiirto Oy:n betonipurkujätteen käsittelylaitos.
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Täyttömäen ympäristöllä on tärkeä merkitys ulkoilu- ja retkeilyalueena. Täyttömäen itä- ja pohjoispuolelle sijoittuu ulkoilureitti, ja eteläpuolelle valaistu kuntopolku.
Täyttömäen ympäristössä on myös luonnonsuojelualueita. Täyttömäen lounaispuolella sijaitsee
Pyymosan lehto, joka on osa laajempaan Natura-aluekokonaisuuteen Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät. Lisäksi täyttömäen eteläpuolelle sijoittuu Pyymosenmetsän luonnonsuojelualue ja
pohjoispuolelle Vantaan yleiskaavassa 2020 osoitettu luonnonsuojelun aluevaraus (SL) Alkärrin
metsäalue.
Petikonhuipun täyttömäki ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Petikonhuipun ympärillä on
kolme selkeytysallasta, joiden kautta täyttömäen pintavedet purkautuvat ojia pitkin Pikkujärveen
ja siitä edelleen Espoon puolella sijaitsevaan Pitkäjärveen.
Keskeisimpiä ympäristövaikutuksia ovat liikenne, tärinä, melu- ja pölyvaikutukset
Keskeisimmät vaikutukset muodostuvat Petikonhuipun täyttömäen aukiolo- ja toiminta-aikana.
Aukioloajat Petikonhuipun maanläjitysalueella ovat:
•
ma – to, klo 7.00 – 17.00 ja
•
pe, klo 7.00 – 16.00 lukuun ottamatta arkipyhiä.
Tilapäisesti sallitut aukioloajat ovat arkisin klo 20.00 saakka ja lauantaisin klo 9.00 – 16.00.
Toiminta-aikana melu- ja pölymallinnuksissa on käytetty klo 7-16, jona aikana työkoneet (meluavat toiminnot) ovat käynnissä.
Kuljetusliikenteen määrä Petikonhuipun täyttömäelle on vaihtoehdoissa
•
VE0+: noin 540 edestakaista kuljetusta vuorokaudessa
•
VE1: noin 630–910 edestakaista kuljetusta vuorokaudessa
•
VE2: noin 720–990 edestakaista kuljetusta vuorokaudessa.
Suurimmat tärinävaikutukset syntyvät louhinnasta. Louhintatyö on kestoltaan noin 15 viikkoa
kerrallaan, 0-2 kertaa vuodessa. Kuljetusliikenteestä tärinää aiheutuu myös kuljetusreitin varrella.
Melua ja pölyä aiheutuu louhinnasta, kuljetusliikenteestä, kippauksesta, lajittelusta ja siirtotyöstä. Vaihtoehdossa VE2 myös kierrätysmateriaalien murskauksesta ja seulonnasta.
Meluvaikutukset ovat suurimmat hankevaihtoehdossa VE2, jossa kierrätystoimintojen alueet lisäävät melua varsinkin idän ja lounaan suunnalla. Hankevaihtoehdon VE2 osalta melumallinnuksen perusteella todettiin tarve meluntorjuntatoimenpiteille.
Pölymallinnusten perusteella kuljetusliikenne muodostaa suurimman osuuden hengitettävien
hiukkasten pölypäästöistä. Asuintalojen ja loma-asuntojen luona vaikutukset ilmanlaatuun todettiin vähäisiksi. Kuljetusreittien lähellä sijaitsevilla luonnonsuojelualueilla pölypitoisuudet voivat
kohota selvästi ainakin lyhytaikaisesti. Pölypäästöt ovat suurimmat vaihtoehdossa VE2.
Hankealueen välittömään läheisyyteen sijoittuu mm. liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka,
erittäin uhanalaisen lahokaviosammalen esiintymisalueita, havaintoja huomionarvoisesta lintulajistosta sekä Vantaalla erittäin harvinaista pikkutervakkoa. Hankkeen melu- ja pölyvaikutuksia
kohdistuu myös arvokkaiden luontokohteiden alueille.
Ennen toiminnan laajentamista tarvittavat luvat
YVA-menettely itsessään ei ole lupahakemus, suunnitelma tai päätös hankkeen toteuttamiseksi,
vaan sen avulla tuotetaan tietoa hanketta koskevaa päätöksentekoa ja lupaprosessia varten.
Vaihtoehdon VE0+ mukaisesti toiminta voi jatkua nykyisten lupien mukaisesti.
Toiminnan laajentamiselle hankevaihtoehtojen VE1 tai VE2 mukaisesti tulee hakea ympäristölupaa ja maa-aineslupaa. Riippuen toiminnan laajuudesta, jolle lupaa tullaan hakemaan, saatetaan
hankkeelle tarvita myös poikkeuslupa liito-oravalle, vesilain mukainen lupa ja lentoestelupa. Lupatarpeet selventyvät lupavaiheeseen edettäessä.
Ympäristölupahakemukseen tullaan liittämään ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisena toimivan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen perusteltu päätelmä.
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SAMMANDRAG
Petikkotoppens (f.d. Långmossens) fyllnadsområde är ett i bruk varande deponiområde för jordmassor, som är beläget i Petikko stadsdel i Vanda stad. För verksamheten ansvarar Vanda stad
och närmare bestämt Kommunalteknikcentralen. Man har för avsikt att utvidga fyllnadsområdets
volym samt att på området påbörja återvinningsverksamhet av markbyggnadsmaterial.
Utvidgningsprojektets miljökonsekvenser har bedömts och resultaten sammanställts i denna miljökonsekvensbeskrivning. Detta är ett sammandrag angående alternativen för utvidgningen och
miljökonsekvenserna.
Alternativen för utvidgandet av verksamheten vid Petikkotoppens fyllnadsområde
Alternativen som bedömts i miljökonsekvensbedömningen är:
Alternativ 0+ (ALT0+)
Man förverkligar inte utvidgningen. Man fortsätter med verksamheten vid Petikkotoppens fyllnadsområde i enlighet med de nuvarande tillstånden. Man tar emot överloppsjordmaterial ca 1,2
milj. ton om året tills man uppnått fyllnadsvolymen 11,5 milj. m3. Verksamheten pågår uppskattningsvis ända till år 2022. Jorddeponiområdets totala areal är 65 hektar. Man fortsätter
med schaktande av stenmaterial för fyllnadsområdets behov. Området som schaktas är till ytan
0,75 hektar och täktmängden är 150 000 fasta m3.
Alternativ 1 (ALT1)
Man fortsätter med mottagningen av överloppsjordmaterial vid Petikkotoppens fyllnadsområde
och man utvidgar fyllnadsvolymen. Man tar emot ca 1,4-2 milj. ton överloppsjordmaterial om
året ända tills man når den totala fyllnadsvolymen på 19,7 milj. m 3. Verksamheten pågår uppskattningsvis ända till år 2040. Jorddeponiområdets totala areal är ca 70 hektar. Man fortsätter
med schaktandet av sten på området för fyllnadsområdets behov. Området som schaktas är till
ytan 1,7 hektar och täktmängden 370 000 fasta m3.
Alternativ 2 (ALT2)
Man fortsätter med mottagningen av överloppsjordmaterial vid Petikkotoppens fyllnadsområde
och man utvidgar fyllnadsvolymen. Man tar emot ca 1,4-2 milj. ton överloppsjordmaterial om
året ända tills man når den totala fyllnadsvolymen på 19,7 milj. m3. Verksamheten pågår uppskattningsvis ända till år 2040. Jorddeponiområdets totala areal är ca 70 hektar. Man fortsätter
med schaktandet av sten på området för fyllnadsområdets behov. Området som schaktas är till
ytan 1,7 hektar och täktmängden 370 000 fasta m3. Som en ny verksamhet kommer man även
att per år mellanlagra och behandla (krossa och sålla) 95 000 ton återvinningsmaterial som utnyttjas inom markbyggande.
Läge, bosättning och trafikrutter
Petikkotoppens fyllnadsområde är beläget vid ändan av Bymossavägen ca 4 km norr om Ring III.
Trafikrutten till området är följande: Ring III – Petikkovägen – Tegelvägen – Bymossavägen.
De närmaste bostadsbyggnaderna är belägna öster om fyllnadsområdet i Petas omgivning på ca
300 m avstånd och i sydväst i Björkbrinkens omgivning ca 550 m från området. Längs trafikeringsrutten finns några bostadshus. De närmaste skolorna och daghemmen är belägna på över
två kilometers avstånd från fyllnadsområdet.
Markanvändning och rekreationsområden
I de sammanställda landskapsplanerna är Petikkotoppens område reserverat för deponeringsverksamheter av överloppsjord, som efter verksamheten reserveras för rekreation och friluftsliv
(EJ3/v). I Vanda generalplan 2007 är Petikkotoppen reserverat som tillfälligt område för samhällstekniska tjänster (et), varefter området avses för sport- och rekreationstjänster (VU). Som
bäst gör man upp Vanda generalplan 2020 och i planutkastet är området avsett för sport- och
rekreationstjänster (VU). Utvidgningen av Petikkotoppens fyllnadsområde skall beaktas i den pågående generalplaneringen.
Söder om fyllnadsområdet finns Helsingin Talonsiirto Oy:s anläggning för behandling av betongavfall.
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Omgivningen av fyllnadsområdet har en viktig betydelse som frilufts- och rekreationsområde.
Norr och öster om fyllnadsområdet finns en friluftsled och söder om området finns en belyst konditionsbana.
I fyllnadsområdets omgivning finns även naturskyddsområden. Sydväst om området finns Bymossens lund, som är en del av den vidsträckta Natura-områdeshelheten Vestras kärr, lundar
och gamla skogar. Söder om området finns dessutom Bymossaskogens naturskyddsområde och
norr om området finns Alkärrs skogsområde som i Vanda generalplan 2020 betecknats som naturskyddsområde (SL).
Petikkotoppens fyllnadsområde är inte beläget på klassificerat grundvattenområde. Runt Petikkotoppen finns tre dagvattenbassänger, genom vilka fyllnadsområdets ytvatten rinner ut vidare till Lillträsket och därifrån vidare till Långträsket som är beläget i Esbo.
De centrala miljökonsekvenserna är trafiken, skakningar, buller- samt dammkonsekvenser
De centrala konsekvenserna uppstår under Petikkotoppens fyllnadsområdes öppethållnings- och
verksamhetstider. Öppethållningstiderna vid Petikkotoppens fyllnadsområde är:
•
mån – tors, kl. 7.00 – 17.00 och
•
fre, kl. 7.00 – 16.00 undantaget vardagshelger
Undantagsvis tillåts öppethållning på vardagar ända till kl. 20.00 och på lördagar kl. 9.00 –
16.00.
I buller- och dammodelleringarna har man använt verksamhetstiden kl. 7-16 då arbetsmaskinerna (verksamhet som orsakar buller) är igång.
Transporttrafikens mängd till Petikkotoppens fyllnadsområde är i de olika alternativen
•
ALT0+: ca 540 tur-retur transporter per dygn
•
ALT1: ca 630–910 tur-retur transporter per dygn
•
ALT2: ca 720–990 tur-retur transporter per dygn
De största skakningskonsekvenserna uppstår vid stenschaktningen. Sprängningsarbetet pågår ca
15 veckor i ett streck, 0-2 gånger per år. Till följd av transporttrafiken uppstår även skakningar
längs trafikrutten.
Buller och dammning uppstår till följd av stenschaktning, transporttrafik, avlastning, sortering och
flyttningsarbete. I alternativ ALT2 även till följd av krossning och sållning av återvinningsmaterial.
Bullerkonsekvenserna är störst i alternativet ALT2, då återvinningsverksamheterna ökar på bullerkonsekvenserna speciellt i öster och sydväst. I bullermodelleringen av alternativ ALT2 konstaterade man att det finns behov för bullerbekämpningsåtgärder.
Enligt dammodelleringen står transporttrafikens utsläpp för största delen av de inandningsbara
partiklarna. Vid bostadshusen och fritidsbostäderna konstaterades konsekvenserna för luftkvaliteten vara ringa. Vid naturskyddsområdena längs transportrutten kan dammnivåerna stiga märkbart åtminstone kortvarigt. Dammkonsekvenserna är som störst i alternativ ALT2.
I projektområdets omedelbara närhet finns bl.a. en föröknings- och viloplats för flygekorrar, förekomster av den mycket utrotningshotade gröna sköldmossan, observationer av beaktansvärda
fågelarter samt av den i Vanda mycket ovanliga fjällnejlikan. Projektets buller- och dammkonsekvenser riktas även till områdena för de värdefulla naturobjekten.
Tillstånden som krävs före utvidgandet av verksamheten
MKB-förfarandet i sig är ingen tillståndsansökan, plan eller beslut att förverkliga projektet, utan
med hjälp av förfarandet har man skaffat information för det kommande beslutsfattandet och tillståndsprocesserna.
I alternativ ALT0+ kan verksamheten fortsätta i enlighet med de nuvarande tillstånden.
För att utvidga verksamheten enligt projektalternativen ALT1 eller ALT2 måste man ansöka om
miljötillstånd samt marktäktstillstånd. Beroende på verksamhetens omfattning som man söker
om tillstånd för, kan det även krävas undantagstillstånd för flygekorren, tillstånd enligt vattenlagen samt flyghindertillstånd. Behoven av tillstånd klarnar då tillståndsprocessen framskrider.
Till miljötillståndsansökan bifogar man miljökonsekvensbeskrivningen samt den motiverade slutsatsen som ges av Nylands närings-, trafik- och miljöcentral, som fungerar som kontaktmyndighet i MKB-projektet.
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1.

JOHDANTO

1.1

Taustaa ja hanke
Petikonhuipun täyttömäki on toiminnassa oleva maanläjitysalue, joka sijaitsee Vantaan kaupungin alueella Petikon kaupunginosassa. Täyttömäen aikaisemmin käytössä ollut nimi on Pitkäsuon
maankaatopaikka. Petikonhuipun toiminnasta vastaa Vantaan kaupunki ja alueelle vastaanotetaan Vantaan kaupungin alueelta tulevia pilaantumattomia ylijäämämaita, jotka eivät sisällä
haitta-aineita yli valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvotason tai maa-aineksen lähtöpaikan mukaisten luontaisten taustapitoisuuksien. Aluetta suunnitellaan nyt laajennettavaksi ensisijaisesti täyttötilavuuden osalta. Täyttömäen laajentamisella turvataan Vantaan kaupungin alueella syntyvien ylijäämämaiden hallittu sijoittaminen.
Petikonhuippu on tällä hetkellä Vantaan kaupungin ainut yleinen pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaanottopaikka. Maanläjitys Petikonhuipun alueella on aloitettu jo vuonna 1989 ja alueelle
on läjitetty ylijäämämaiden lisäksi myös mm. tiili-, betoni- ja puujätettä sekä lentotuhkaa. Vuodesta 2000 alkaen alueelle on tuotu vain pilaantumattomia ylijäämämaita. Myös jatkossa Petikonhuipun alueelle on tarkoitus loppusijoittaa vain pilaantumattomia ylijäämämaita.
Petikonhuipun maanvastaanottoaluetta on laajennettu aiemminkin. Vuonna 2006-2007 on laadittu edellinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) maanvastaanottoalueen laajennuksesta. Tällöin kyse oli maankaatopaikan pinta-alan laajentamisesta noin 20 hehtaarilla, laajennusalue on jo
toteutettu. Nyt Petikonhuipun alueelle suunnitellaan läjitettäväksi ylijäämämaita ja louhetta yhteensä noin 19,7 miljoonaa m3, josta noin 9,7 miljoonaa m3 on jo läjitetty.
Lisäksi alueelle suunnitellaan uutena toimintona Vantaan kaupungin maanrakennuskohteissa hyötykäytettävien kierrätysmateriaalien välivarastointi ja käsittely. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan Petikonhuipun alueen soveltuminen kyseiseen toimintaan.

1.2

Hankevastaava
Hankkeesta vastaavana toimii Vantaan kaupunki, ja tarkemmin Kuntatekniikan keskus. Kuntatekniikan keskuksen tulosalue vastaa kaupungin yleisistä alueista eli katujen sekä viheralueiden
suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Lisäksi sen tuottamiin palveluihin kuuluvat myös
muun muassa maanläjitys ja lumen vastaanotto. Petikonhuipun täyttömäki on Vantaan yleinen
pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaanottopaikka. Vantaalla toimii myös Kulomäen vastaanottopaikka kaupungin omille maa-aineksille. Kulomäki ei kuitenkaan ole avoin muille toimijoille.
Kiilan alueelle on yleiskaavaehdotukseen merkitty uusi täyttöalue, mutta sen toteuttaminen ei
vielä ole ajankohtaista.

6

2.

HANKKEEN KUVAUS

2.1

Hankkeen tavoitteet ja aikataulu
Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioitava hanke on Petikonhuipun täyttömäen laajennus ja
kierrätystoiminta. Hankkeen tavoitteena on jatkaa pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaanottoa ja loppusijoitusta olemassa olevalla Petikonhuipun (ent. Pitkäsuon) vastaanottopaikalla. Ympäristölupien mukainen täyttötilavuus alkaa olla käytetty ja kapasiteettia riittää arviolta vuoteen
2022 asti. Jotta ylijäämämaiden vastaanottotoimintaa voidaan alueella jatkaa, tulee täyttötilavuutta laajentaa.
Uutena toimintona alueelle suunnitellaan Vantaan kaupungin maanrakennuskohteissa hyötykäytettävien kierrätysmateriaalien välivarastointia ja käsittelyä. Vantaan kaupungilla on tarve
maanrakennuksessa hyödynnettävien kierrätysmateriaalien välivarastointipaikalle. Kierrätystoiminnan tavoitteena on edistää kierrätysmateriaalien käyttöä Vantaan kaupungin maanrakennuskohteissa. Vantaa on vuonna 2018 sitoutunut toimimaan resurssiviisaasti eli käyttämään luonnonvaroja harkitusti.

”Vantaan pitkän aikavälin ympäristötavoitteita määrittää resurssiviisauden tiekartta. Sen
avulla tavoitellaan hiilineutraalia ja jätteetöntä tulevaisuuden kaupunkia, jossa luonnonvaroja käytetään säästeliäästi – samalla luoden edellytyksiä kestävälle hyvinvoinnille.”

Petikonhuipun täyttömäen laajentamiselle ja kierrätystoiminnoille tarvitsee hakea ympäristölupaa. Ennen ympäristöluvan myöntämistä hankkeesta tulee totuttaa ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely).
Petikonhuipun täyttömäen toiminta jatkuu nykyisen toiminnan mukaisesti ympäristölupien salliman täyttötilavuuden loppuun asti. Täyttömäen laajennus voidaan toteuttaa ja kierrätystoiminnot
voidaan aloittaa, kun YVA-menettely on toteutettu ja ympäristölupa on myönnetty, arviolta
vuonna 2020. Petikon huipun täyttömäen toiminnan arvioidaan jatkuvan laajennuksen johdosta
vuoteen 2040 asti. Toimintaa jatketaan niin pitkään kuin täyttötilavuutta riittää. Kierrätystoimintaa voidaan jatkaa niin pitkään, kun alueella riittää sille tilaa, arviolta vuoteen 2040 asti.
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2.2

Sijainti
Petikonhuipun täyttömäki sijaitsee Vantaan kaupungin Petikon kaupunginosassa, Pyymosantiellä.
Kulku täyttömäelle tapahtuu Tiilipolun kautta.
Täyttömäki sijaitsee harvaan rakennetulla metsäisellä alueella, noin 4 kilometriä Kehä III:lta pohjoiseen. Harvaan rakennettu alue rajautuu Hämeenlinnanväylään, Kehä III:n ja Vihdintiehen.
Täyttömäen länsipuolella on golfkentäksi rakennettu entinen peltoalue ja alueen lounaispuolella
sijaitsee Natura 2000 –verkostoon kuuluva alue.

Kuva 2-1 Petikonhuipun täyttömäen sijainti. Hankealue on rajattu sinisellä värillä.
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Maanläjitysalue sijaitsee Vantaan kaupungin omistamilla kiinteistöillä Petinmäki, jonka kiinteistörekisteritunnus on 92-405-8-38, ja Kalliola II- nimisellä kiinteistöllä, jonka kiinteistörekisteritunnus on 92-406-3-50.

Kuva 2-2. Petikonhuipun täyttömäki ja maanomistus.

Hankealue on kokonaispinta-alaltaan noin 85 ha. Hankealue sisältää nykyisen täyttömäen ja sen
laajennuksen lisäksi selkeytysaltaat.
2.1

Hankealueen nykytila
Petikonhuipun (ent. Pitkäsuon) maanläjitysalueella vastaanotetaan Vantaan kaupungin alueella
työmailla syntyneitä ylijäämämaita, jotka eivät sisällä haitta-aineita yli valtioneuvoston asetuksen
214/2007 mukaisen kynnysarvotason tai maa-aineksen lähtöpaikan mukaisten luontaisten taustapitoisuuksien. Aiemmin ylijäämämaata otettiin vastaan Vantaan alueiden lisäksi Helsingin alueilta.
Maankaatopaikalle läjitettiin vuosina 1989–1999 myös rikinpoistojätettä ja lentotuhkaa sekä
seula-alitetta, kuten tiili-, betoni- ja puujätettä. Vuodesta 2000 alkaen alueelle on tuotu vain pilaantumatonta ylijäämämaata.
Vastaanotettavien massojen määrään vaikuttaa rakentamisen vilkkaus ja mahdolliset ylijäämämaiden hyötykäyttökohteet.
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Kuva 2-3. Petikonhuipun maanläjitysalueelle vastaanotetut määrät vuosina 1989-2019.

Maanläjitysalueen tukirakenteissa ja työmaateissä hyödynnetään alueella louhittavaa kalliota. Jäljellä olevan kallioalueen päältä on poistettu pintamaat. Hankealueen pintavedet johdetaan selkeytysaltaiden kautta maastoon.

Kuva 2-4. Ilmakuva Petikonhuipun täyttömäestä. Kuva otettu huhtikuussa 2019 (Ramboll).
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2.2

Arvioitavat vaihtoehdot

2.2.1

Vaihtoehto 0+ (VE0+)

Laajennushanketta ei toteuteta. Petikonhuipun täyttömäen toiminnassa jatketaan pilaantumattomien ylijäämämaiden läjitystä, kunnes toteutunut täyttötilavuus on 11,5 miljoonaa m3. Vuosittainen vastaanottomäärä 1,2 milj. tonnia. Alueella jatketaan kallion louhintaa täyttömäen rakenteiden tarpeisiin. Louhinta-alueen pinta-ala on 0,75 ha ja ottomäärä 150 000 m3ktr. Maanläjitysalueen kokonaispinta-ala on 65 ha.
2.2.2

Vaihtoehto 1 (VE1)

Petikonhuipun täyttömäen toiminnassa jatketaan pilaantumattomien ylijäämämaiden läjitystä ja
täyttötilavuutta laajennetaan. Laajennus toteutetaan täyttötilavuutta lisäämällä sekä laajentamalla täyttöaluetta. Alueella jatketaan kallion louhintaa täyttömäen rakenteiden tarpeisiin. Louhittava alue on pinta-alaltaan 1,7 ha ja louhintamäärä 370 000 m3ktr. Maanläjitysalueen kokonaispinta-ala on laajennuksen jälkeen noin 70 ha ja kokonaistäyttötilavuus noin 19,7 miljoonaa
m3. Vuosittainen vastaanottomäärä 1,4 - 2 milj. tonnia.
2.2.3

Vaihtoehto 2 (VE2)

Kuten VE 1: Petikonhuipun täyttömäen toiminnassa jatketaan pilaantumattomien ylijäämämaiden
läjitystä ja täyttötilavuutta laajennetaan. Laajennus toteutetaan täyttötilavuutta lisäämällä sekä
laajentamalla täyttöaluetta. Alueella jatketaan kallion louhintaa täyttömäen rakenteiden tarpeisiin. Louhittava alue on pinta-alaltaan 1,7 ha ja louhintamäärä 370 000 m3ktr. Maanläjitysalueen
kokonaispinta-ala on laajennuksen jälkeen noin 70 ha ja kokonaistäyttötilavuus noin 19,7 miljoonaa m3. Vuosittainen vastaanottomäärä 1,4 - 2 milj. tonnia.
Uutena toimintona alueella välivarastoidaan ja käsitellään muualla maanrakennuskohteissa hyödynnettäviä kierrätysmateriaaleja 95 000 tonnia vuodessa.
2.2.4

Vaihtoehtojen perustelut

Petikonhuippu on tällä hetkellä Vantaan kaupungin ainut yleinen pilaantumattomien ylijäämämaiden vastaanottopaikka. Vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja ei ole otettu mukaan YVA-menettelyyn,
sillä ensisijaisesti on tarpeen hyödyntää olemassa olevaa täyttömäkeä ja selvittää sen laajentamismahdollisuudet.
Vaihtoehto 0+ on niin sanottu nollavaihtoehto, joka kuvaa arvioitavan laajennushankkeen toteuttamatta jättämisen. Vaihtoehdossa VE0+ tarkastellaan tilannetta, jossa Petikonhuipun täyttömäen toiminta jatkuu nykyisen toiminnan mukaisesti ympäristölupien salliman täyttötilavuuden
loppuun asti.
Vaihtoehto 1 on hankevaihtoehto, joka kuvaa Petikonhuipun täyttömäen laajennuksen. Laajennus
on tarkoitus toteuttaa siten, että hankealueen maksimi täyttötilavuus saadaan hyödynnettyä. Pienempiä vaihtoehtoja ei ole otettu arviointiin mukaan, vaan hankevaihtoehdon suunnittelu on
edennyt YVA-menettelyn rinnalla. Suunnittelussa on huomioitu mm. liito-oravien esiintyminen
koillisen selkeytysaltaan läheisyydessä.
Vaihtoehto 2 on hankevaihtoehto, jossa Petikonhuipun täyttömäen laajennus on tarkoitus toteuttaa kuten vaihtoehdossa 1. Lisäksi tarkastellaan alueen soveltuvuutta rakentamisessa hyödynnettävien kierrätysmateriaalien välivarastointi- ja käsittelypaikkana. Vantaan kaupungilla on
tarve maanrakennuksessa hyödynnettävien kierrätysmateriaalien välivarastointipaikalle. Petikonhuipun ylijäämämaiden vastaanottoalue on valvottu ja aidattu alue, jonka yhteyteen kierrätystoiminta voisi olla järkevää sijoittaa.
YVA:ssa on tarkasteltu niin sanottuja maksimivaihtoehtoja. Lupavaiheessa ottosuunnitelmaa ja
täyttösuunnitelmaa tullaan tarkentamaan. Vaihtoehdossa VE2 on tarkasteltu teoreettista maksimimäärää kierrätysmateriaaleja.
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2.3

Louhinta ja kiviaineksen käsittely
Petikonhuipun täyttömäen alueella louhitaan kalliota. Louhe hyödynnetään maanläjitysalueen tukirakenteissa ja työmaateissä.
Kiviaines irrotetaan poraamalla, panostamalla ja räjäyttämällä. Louhinnassa käytettävä räjähdysainemäärä on keskimäärin noin 0,7 kg/m3ktr irrotettavaa kalliota kohden.
Louhintaa tehdään jaksoittain, 0 – 2 kertaa vuodessa, yleensä keväisin ja syksyisin. Louhinta
kestää kerrallaan noin 15 viikkoa. Vuotuinen louhintamäärä vaihtelee vuosittain tarpeen mukaan.
Kesimäärin louhintaa on noin 40 000 m3ktr/a.
Kalliota louhitaan alimmillaan tasoon +40. Kallion pinta on korkeimmillaan tasolla noin +68, joten
louhittavaa kalliota on enimmillään noin 25 m.
Vaihtoehdossa VE0+ louhinta-alueen pinta-ala on 0,75 ha ja ottomäärä 150 000 m3ktr.
Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 louhinta-aluetta laajennetaan ja louhittava alue on pinta-alaltaan 1,7
ha ja louhintamäärä 370 000 m3ktr.

Kuva 2-5 Louhintasuunnitelma VE0+. Louhintasuunnitelma A3 kokoisena on esitetty tämän YVA-selostuksen liitteenä 1.
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Kuva 2-6. Alustava louhintasuunnitelma VE1 ja VE2 (ilmakuva vuodelta 2018). Louhintasuunnitelma A3
kokoisena on esitetty tämän YVA-selostuksen liitteenä 2.

2.4

Maanvastaanotto ja vastaanotettavat materiaalit
Nykyinen täyttösuunnitelma (VE0+)
Nykyisen alueen luvitettu kokonaistäyttötilavuus on noin 11,5 milj. m3rtd. Syksyllä 2017 laserkeilauksella mitattu kokonaistilavuus 9,7 milj. m3 tarkoittaa täytön kokonaistilavuutta, jossa on tukirankaan käytetty louhe ja maisemointirakenteet mukana.
Nykytilanteessa täyttöalueen ala on noin 65 ha. Täyttömäen suunniteltu maksimikorkeus on tasolla noin +120.
Nykyinen täyttövauhti on noin 1,2 milj. tonnia eli 600 000 m3itd / vuosi eli noin 400 000 m3rtr /
vuosi. Täyttötilavuuden arvioidaan riittävän nykyisellä täyttövauhdilla vuoteen 2022.
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Kuva 2-7. Maanläjitysalueen nykyinen täyttösuunnitelmapiirustus (A3). Nykyinen täyttösuunnitelma A3
kokoisena on esitetty tämän YVA-selostuksen liitteenä 3.

Päivitetty täyttösuunnitelma (VE1 ja VE2)
Maaläjitysalueelle on tarkoitus läjittää ylijäämämaita ja rakenteissa tarvittavaa louhetta yhteensä
noin 19,7 miljoonaa m3, josta noin 9,7 miljoonaa m3 on jo läjitetty aiempien ympäristölupien mukaisella toiminnalla.
Vuotuinen vastaanottomäärä olisi jatkossa noin 1,4 milj. tonnia vuodessa eli noin 700 000 m3itd /
vuosi. Enimmillään vuosittainen vastaanottomäärä olisi 2 miljoona tonnia (1 milj. m3itd).
Suunnitellut muutokset täyttöön:
-

aiemmin vaiheittain suunniteltu ja osittain toteutettu täyttömäki toteutetaan niin, että
vaiheiden muodostamalla kokonaisuudella on yksi huippu

-

lakialueesta tulee keskimäärin korkeampi, mutta maksimikorkeuteen ei haeta muutosta

-

nykyisen täyttömäen koillispuolella oleva louheen välivarastointiin käytetty kenttä otetaan maanläjityskäyttöön ja liitetään täyttömäkeen (koillinen laajennus)

Edellä kuvatuilla toimenpiteillä pyritään hyödyntämään tällä hetkellä maanläjityskäytössä oleva
alue mahdollisimman tehokkaasti sen sijaan, että läjitystoiminta siirrettäisiin kokonaan uudelle
alueelle. Lisäksi hyödynnetään louheen välivarastointikenttänä käytetty alue, jolla ei nykytilassaan ole luontoarvoja.
Tuleva täyttöalue muodostaa kokonaisuuden, jonka kokonaispinta-ala on 70 ha (nykytilanteessa
täyttöalueen ala on noin 65 ha) ja täyttömäen maksimikorkeus on tasolla noin +120.
Toimintaa jatketaan niin pitkään kuin täyttötilavuutta riittää. Täyttötilavuuden arvioidaan riittävän noin 20 vuodeksi.

14

Täyttö tehdään 3,5 m korkeina lamelleina. Lamellit koostuvat tuki- ja ajopenkereiden lisäksi täyttöaltaista ja ympärystäytöstä. Kun tuki- ja ajopenkereet valmistuvat, täytetään niiden sisään jäävät altaat heikosti kantavilla, routivilla ja hienorakeisilla maa-aineksilla. Ympärystäytöllä rakennetaan maanläjitysalueen lopullinen muoto. Verhoilukerroksessa käytetään kuivakuorisavea ja humusmaata. Täyttöpenkereen reuna-alueilla luiskat tehdään täyttösuunnitelman mukaan ja maksimissaan kaltevuuteen 1:3.

Kuva 2-8. Täyttösuunnitelma VE1 ja VE2 (A3). Suunnitelmassa on huomioitu koillisen laajennusalueen
läheisyydessä keväällä 2019 tehdyt liito-oravahavainnot jättämällä rakentamaton suojavyöhyke havaintojen ympärille. Täyttösuunnitelma VE1 ja VE2 A3 kokoisena on esitetty tämän YVA-selostuksen liitteenä
4.

2.4.1

Vastaanotto ja seuranta

Maanläjitysalueelle vastaanotettavat ylijäämämaat tilastoidaan ja tarkastetaan alueelle tultaessa.
Alueelle johtava tie on suljettu portilla aukioloaikojen ulkopuolella. Alueelle toimitettavien maaainesten pilaantumattomuus varmistetaan aina maa-ainesten lähtöpäässä.
Maa-aineksen vastaanotosta ja kirjanpidosta huolehtii Petikonhuipun täyttömäen henkilökunta.
Vastaanotettavista maa-aineksista kirjataan massojen alkuperä, sijoitusalue, massamäärä, tuontipäivämäärä ja massojen laatu. Yhteenveto kirjanpidosta toimitetaan viranomaiselle vuosittain.
2.4.2

Viimeistely ja käytöstä poisto

Täyttömäen pinta viimeistellään sitä mukaan, kun täyttöalue saavuttaa suunnitellun täyttötason.
Viimeistely käsittää alueen muotoilun lopulliseen muotoon ja maisemoinnin.
Maanläjitysalueen luiskat muotoillaan vastaamaan suunniteltua luiskakaltevuutta. Löyhä tai muotoilussa löyhtynyt pintamaa tiivistetään. Muotoilussa kiinnitetään huomiota siihen, että alueelle ei
jää vettä kerääviä painanteita.
Alustavaksi maisemoinniksi muotoilun alueelle istutetaan puita ja pensaita. Istutusten väliin tulee
niittymäisiä heinäkasveja. Kasvusto estää maa-ainesten huuhtoutumista ympäristöön sekä edistää haihtumista ja ravinteiden poistumista vähentäen kuormitusta pinta- ja pohjavesiin.
Täyttötoiminnan päätyttyä alue on varattu urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi. Alueen lopullisesta maisemoinnista laaditaan erillinen suunnitelma.
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2.5

Kierrätysmateriaalien vastaanotto, käsittely ja välivarastointi
Uutena toimintona vaihtoehdossa VE 2 alueella on tarkoitus välivarastoida Vantaan kaupungin
maanrakennuskohteissa hyödynnettäviä kierrätysmateriaaleja, kuten betonia, mara-asetuksen
mukaisia ylijäämämaita ja ylijäämälouhetta. Kierrätysmateriaalit on lueteltu taulukossa 2-1.
Kierrätystoimintojen sijainnille otettiin tarkasteluun mukaan kaksi vaihtoehtoista aluetta, joista
molemmat voivat olla käytössä yhtä aikaa. Kierrätystoimintojen alue nro 1 sijoittuu hankealueen
länsiosaan sisääntuloalueen viereen. Kierrätystoimintojen alue nro 2 sijoittuu hankealueen itäosaan. Kierrätystoimintojen alueiden sijainnit on esitetty kuvassa 2-9.

Kuva 2-9 Kierrätystoimintojen alueiden 1 ja 2 sijoituspaikat vaihtoehdossa VE2.

Maarakentamisessa käytettävien kierrätysmateriaalien osalta tarkasteluun ovat valikoituneet materiaalit, joita voisi olla mahdollista käsitellä ja varastoida ulkona ilman katosta. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty helposti pölyävät materiaalit, kuten lentotuhkat sekä stabilointikäsittelyä vaativat materiaalit, kuten ruoppausmassat ja sulfidisavet. Tarkasteluun ei myöskään otettu materiaaleja, jotka edellyttäisivät kemiallista vesien käsittelyä, kuten pH:n säätöä.
Vastaanotettavat kierrätysmateriaalit ovat seuraavan taulukon 2-1 mukaiset mara-asetuksen ja
masa-asetusluonnoksen mukaiset materiaalit.
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Taulukko 2-1. Petikonhuipun täyttöalueella vastaanotettavaksi, käsiteltäväksi ja varastoitavaksi suunnitellut kierrätysmateriaalit.

Vuotuinen
Maksimi varastointiJätenimike vastaanottomäärä
määrä (t)
(t/a)
10 13 14,
17 01 01,
Betoni- ja kevytbetonimurske ja kevytsora
20 000
60000
17 01 07,
19 12 12
10 01 01,
Kivihiilen-, turpeen- ja puuperäisen aineksen
10 01 15,
5 000
15000
polton pohjatuhkat
19 01 12
MARA- ASETUKSEN 843/2017 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JÄTTEET

Kivihiilen-, turpeen- ja puuperäisen aineksen 10 01 24,
polton leijupetihiekka
19 01 19
Tiilimurske
Asfalttimurske ja -rouhe
Käsitelty jätteenpolton kuona

5 000

15000

20 000

60000

20 000

60000

5 000

15000

Vuotuinen vastaanotto- määrä (t/a)

Maksimi varastointimäärä (t)

10 12 08,
17 01 02
17 03 02
19 01 12,
19 12 09,
19 12 12

MASA-ASETUSLUONNOKSEN MUKAISET
MAA-AINESJÄTTEET

Jätenimike

Kiinteytetyt maa-ainekset

19 03 07

10 000

30000

Betoni- ja kevytbetonimurske ja kevytsora

19 12 09

10 000

30000

95 000

285 000

YHTEENSÄ NOIN

Kierrätysmateriaalien vastaanotto ja seuranta tapahtuu samaan tapaan kuin kohdassa 2.4.1 kuvattu ylijäämämaiden vastaanotto. Kierrätysmateriaalit käsitellään tarvittaessa ennen hyötykäyttöön ohjaamista. Käsittelymenetelmiä ovat metallin erotus, murskaus ja seulonta. Alustavan arvion
mukaan noin puolet vastaanotettavista kierrätysmateriaaleista edellyttäisi käsittelyä ennen hyödyntämiskohteeseen kuljetusta.
Pölyämistä estetään tarvittaessa peittämällä varastokasoja tai käsiteltäviä kierrätysmateriaaleja
kastelemalla. Kierrätysalueiden kenttärakenne toteutetaan tiiviiksi ja reunoilta korotetuksi esimerkiksi kalvon avulla. Hulevesien keräily ja käsittely kierrätystoimintojen alueilta on kuvattu kappaleessa 2.8.
Kierrätysmateriaaleja varastoidaan alueella enintään kolmen vuoden ajan. Materiaalit varastoidaan
toisistaan erillään. Edellä taulukossa 2-1 esitetty maksimivarastointimäärä (285 000 t) on teoreettinen maksimimäärä, joka on laskettu kertomalla kolmella yhteenlaskettu vuotuinen vastaanottomäärä.

2.6

Toiminta-ajat
Maanläjitysalueen ympäristöluvan mukaiset aukioloajat ovat:
•

ma – to, klo 7.00 – 17.00 ja

•

pe, klo 7.00 – 16.00 lukuun ottamatta arkipyhiä.
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Tilapäisesti maanläjitysalue voi olla avoinna arkisin maanantaista perjantaihin klo 20.00 saakka
ja lauantaisin klo 9.00 – 16.00. Poikkeavista aukioloajoista on erikseen ilmoitettava valvontaviranomaisille.
Kierrätysmateriaalien vastaanotto ja käsittely (VE2) tapahtuisi maanläjitysalueen aukioloaikojen
ja toiminta-aikojen mukaisesti.
Melumallinnuksissa on käytetty toiminta-aikaa 7-16, jona aikana työkoneet (meluavat toiminnot) ovat käynnissä.
2.7

Tukitoiminnot
Kyseessä on toiminnassa oleva maanläjitysalue, jonka rakenteita, kuten tukitoiminta-aluetta ja
sosiaalitiloja hyödynnetään myös jatkossa. Toiminnan laajentaminen ei edellytä uusien tukitoiminta-alueiden tai sosiaalitilojen rakentamista. Tukitoiminnot sijaitsevat maanläjitysalueen sisääntuloalueen yhteydessä.
Työkoneiden polttoaine varastoidaan työkohteissa kaksoisvaipallisissa säiliöissä (noin 5 kpl,
1,5…3 m2). Louhinnassa käytettäviä räjäytysaineita ei varastoida alueella, vaan louhintaurakoitsija tuo räjäytysaineita alueelle kulloinkin tarvittavan määrän.
Alueella käytetään maanläjitysalueen muotoiluun kaivinkonetta ja puskutraktoreita. Louhinnassa
käytetään porauskalustoa.
Sähköä käytetään toiminnan kannalta tarpeelliseen valaistukseen ja lämmitykseen.
Maanläjitysalueella käytetään vettä lähinnä sosiaalitiloissa.
Aluetta ei ole yhdistetty yleiseen viemäriverkostoon vaan toimisto ja sosiaalitilojen vedet kerätään umpisäiliöön.
Kesäkaudella voimakasta pölyämistä torjutaan kalsiumkloridiliuoksella, johon on sekoitettu vettä.
Liuos tihkutetaan tien pintaan, johon se sitoutuu ja muodostaa pölyttömän pinnan. Liuoksen vuosikulutus on noin 24-30 m3.

2.8

Vesien hallinta

2.8.1

Vesienhallinta nykytilanteessa

Petikonhuipun täyttömäen nykyinen vesien hallinta ja johtaminen tarkentui YVA-menettelyn aikana kohdekäyntien ja vesien käsittelyn yleissuunnitelma laatimisen myötä. Vesien käsittelyn
yleissuunnitelma on liitteenä 5.
Seuraavassa on esitetty päivitetty nykytilan kuvaus verrattua arviointiohjelmassa esitettyihin tietoihin vesien johtamisesta ja hallinnasta.
Nykytilanteessa maanläjitysalueen täytön sisäiset suotovedet kerätään louhe-/kivisalaojilla ja
johdetaan osittain putkitettuna selkeytysaltaisiin (kuva 2-10). Alueella muodostuu lisäksi hulevesiä, joka johdetaan ympärysojia pitkin alueen ulkopuolisiin luonnonojiin. Osa louhinta-alueella
muodostuvista hulevesistä, lähinnä kallioalueen yläpinnan osalta, arvioidaan johtuvan alueen ympärysojiin. Muutoin louhinta-alueen vedet kerääntyvät kallioseinämän viereen sen itä-koillispuolelle, josta ne on tarkoitus johtaa salaojituksin/kanaalein läntiselle selkeytysaltaalle. Pääosa selkeytysaltaissa käsiteltävistä vesistä on louhe-/kivisalaojien kautta kerättyjä suotovesiä. Maanläjitys-alueen vesien keräily toteutetaan siten, että läjitysalueen sisäiset vedet ja ulkopuoliset vedet
eivät sekoitu toisiinsa.
Selkeytysallaskokonaisuuksia on kaksi kappaletta, eteläinen ja läntinen. Lisäksi rakenteilla on
kolmas, koillinen selkeytysallaskokonaisuus. Selkeytysaltaat koostuvat kahdesta altaasta, joiden
välissä on noin 10 metriä leveä todennäköisesti tiiviistä maa-aineksesta rakennettu penger, jonka
päällä on sepelikerros. Altaat puhdistetaan joka toinen vuosi.
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Koilliselta valuma-alueelta louhe-/kivisalaojalla kerättävät vedet purkavat osittain rakenteilla olevaan altaaseen (kuva 2-11) ja osittain altaan viereiseen ympärysojaan. Koilliselta, rakenteilla
olevalta altaalta ei nykytilanteessa ole rakennettu purkuputkea alueen ulkopuolelle johtavaan
ojaan. Koillinen allas kuitenkin purkaa vesiä ylivuotona viereiseen ojaan ja edelleen Kynikenojaan.

Kuva 2-10. Valuma-aluerajaukset (vihreä katkoviiva), kierrätystoimintojen aluerajat (punainen rajaus)
sekä, laajennusalueet (oranssilla).

Kuva 2-11. Rakenteilla oleva koillinen selkeytysallas keväällä 2019.
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2.8.2

Vesien käsittely vaihtoehdoissa VE0+, VE1 ja VE2

Vesien käsittelyn yleissuunnitelmassa (liite 5) tehdyn mitoitustarkastelun perusteella voidaan todeta, että nykyisiä altaita ei ole tarpeellista suurentaa. Mitoituksessa on huomioitu ilmastonmuutoksen vaikutus rankkasateisiin. Altaiden tilavuus on riittävä myös toiminnan laajennusvaihtoehtojen VE1 ja VE2 näkökulmasta. Vesien johtamisen periaate on sama kuin nykytilanteessa eli
täyttöalueen suotovedet johdetaan selkeytysaltaiden kautta purku-uomiin ja täyttöalueen pintavedet johdetaan ympärysojien kautta selkeytysaltaiden ohi samaan purkuvesistöön.
Läntiselle selkeytysaltaalle täyttöalueen suotovedet johdetaan louhesalaojaa ja putkea pitkin, kuten tähänkin asti (kuva 2-12). Kierrätystoimintojenalueen 1 toteutuessa alueen hulevedet johdetaan rakennettavaa putkea pitkin läntiseen selkeytysaltaaseen.
Tulevaisuuden tilanteessa koillisen laajennusalueen louhesalaoja purkaa koilliseen selkeytysaltaaseen ja allaskokonaisuuden koillis-itäpuolelle on tarkoitus rakentaa oja, jolla ohjataan ympärysojan
vedet allaskäsittelyn ohi. Kierrätystoimintojenalueen 2 toteutuessa alueen hulevedet johdetaan rakennettavaa putkea pitkin koilliseen selkeytysaltaaseen. Koillisesta selkeytysaltaasta vedet johdetaan kaivettavaa purkuojaa pitkin edelleen Kynikenojaan. Vaihtoehtoisesti koillisesta altaasta vedet
voidaan johtaa rakennettavaa putkilinjaa pitkin eteläisen altaan purkupisteeseen.
Eteläisen altaan valuma-alueen vesien johtamisen järjestelyihin ei ole tarpeen tehdä muutoksia.
Selkeytysaltaiden väliset penkereet tulisi kunnostaa toimimaan maasuodattimen tavoin tehostaen
tasausaltaan toimintaa suodattamalla kiintoainesta ja sen mukana kulkevia vesistöä kuormittavia
aineita.

Kuva 2-12. Vesienhallinnan suunnitelmapiirros laajimman vaihtoehdon VE2 toiminnat huomioituna.
Suunnitelmakartta on isompana liitteessä 5 (piir. nro. 101).
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2.9

Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin
Tiedossa ei ole muita suunnitelmia tai hankkeita, joihin arvioitava hanke suoraan liittyisi. Vantaan
kaupungin alueella on tarvetta ja kysyntää työmailla syntyvien ylijäämämaiden vastaanottopaikalle ja maanrakennustoiminnassa kierrätettävien materiaalien välivarastointipaikalle. Ylijäämämaiden loppusijoitustarvetta vähentää mahdolliset ylijäämämaiden hyötykäyttökohteet.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Päätöksellä valtioneuvosto korvasi valtioneuvoston vuonna 2000 tekemän ja 2008 tarkistaman päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätös on tullut voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää maakunta-, yleis- ja asemakaavojen ohella. Tavoitteiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen maakuntien ja
kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Tavoitteiden tarkoituksena on
myös edistää kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä turvata valtakunnallisten alueidenkäyttöratkaisujen tarkoituksenmukaista toteuttamista.
Petikonhuipun täyttö- ja kierrätystoimintoja koskevat erityisesti seuraavat tavoitteet:
Valtakunnallinen alueidenkäyttötavoite
Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta
ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.
Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. Huolehditaan maaja metsätalouden kannalta merkittävien
yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden sekä
saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden säilymisestä.
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja
vaikutuksille herkkien toimintojen välille
jätetään riittävän suuri etäisyys, tai riskit
hallitaan muulla tavoin.

Suhde hankkeeseen
Hanke sijoittuu alueelle, jolla on jo pitkään
ollut melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa
ja jollaiseen toimintaan alueen on katsottu
soveltuvan.
Hanke sijoittuu kiviainestenotto- ja täyttötoiminta-alueelle, jolla ei ole maa- tai metsätaloudellista merkitystä. Hanke on osa
kiertotaloutta.

Hanke sijoittuu alueelle, jolla on jo pitkään
ollut melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa
ja jollaiseen toimintaan alueen on katsottu
soveltuvan. Etäisyydet lähimpiin
vaikutuksille herkkiin kohteisiin ovat
riittävän pitkiä.
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3.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY JA
OSALLISTUMINEN

3.1

Ympäristövaikutusten arviointimenettely ja sen aikataulu
Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (252/2017) ja asetukseen (277/2017) perustuva menettely. Sen tarkoituksena on paitsi edistää ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristövaikutusten
huomioon ottamista jo suunnitteluvaiheessa, myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun.
Uudenmaan ELY-keskus on 8.1.2019 antanut lausunnon (UUDELY/263/2019) YVA-menettelyn soveltamisen tarpeesta Vantaan Petikonhuipun täyttömäen laajennushankkeessa. Maa-aineksen vuotuinen sijoitusmäärä ylittää YVA-lain hankeluettelon kohdan 11 d) mukaisen rajan, jolloin hankkeen
toteuttaminen edellyttää automaattisesti YVA-menettelyä.
YVA-menettely itsessään ei ole lupahakemus, suunnitelma tai päätös hankkeen toteuttamiseksi,
vaan sen avulla tuotetaan tietoa hanketta koskevaa päätöksentekoa ja lupaprosessia varten. YVAmenettelyssä ei tehdä hallinnollisia päätöksiä, eikä menettelystä tai sen aikana laadittujen asiakirjojen sisällöstä voi valittaa. YVA-menettelyyn kuuluvien arviointiohjelman ja arviointiselostuksen
riittävyyden arvioi yhteysviranomainen. Arviointiselostuksesta annettu perusteltu päätelmä liitetään myöhemmin toiminnalle laadittavaan ympäristölupahakemukseen.
YVA-menettely muodostuu kahdesta vaiheesta:
1. Ensimmäisessä vaiheessa käsitellään arviointiohjelmaa, joka on hankkeesta vastaavan suunnitelma hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Arviointiohjelma
sisältää myös suunnitelman, miten osallistuminen arviointimenettelyssä järjestetään. Yhteysviranomainen antaa hankkeesta vastaavalle arviointiohjelmasta lausunnon, joka sisältää myös
yhteenvedon muiden viranomaisten lausunnoista ja yleisön mielipiteistä.
2. Toisessa, YVA-selostusvaiheessa, hankkeesta vastaava kokoaa arvioinnin tulokset arviointiselostukseen, joka tulee laatia arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen ohjelmasta antaman
lausunnon perusteella. Arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen arviointiselostuksesta
antamaan perusteltuun päätelmään. Hankkeesta vastaavan on liitettävä perusteltu päätelmä
arviointiselostuksen kanssa valmiin hankesuunnitelman lupa- ja hyväksymishakemuksiin.
YVA-menettelyn aikataulu tässä hankkeessa on esitetty kuvassa 3-1.
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Kuva 3-1 YVA-menettelyn vaiheet ja aikataulu.

3.2

Osallistuminen ja vuorovaikutus
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, joiden oloihin
ja etuihin kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin
toteutettava hanke saattaa vaikuttaa.
Kansalaiset voivat lainsäädännön mukaan:
•

esittää kannanottonsa hankkeen vaikutusten selvitystarpeista silloin, kun
hankkeen arviointiohjelman vireilläolosta ilmoitetaan

•

esittää kannanottonsa arviointiselostuksen sisällöstä, kuten tehtyjen selvitysten riittävyydestä, arviointiselostuksen tiedottamisen yhteydessä.

Kirjalliset mielipiteet arviointiohjelmasta ja arviointiselostuksesta osoitetaan niiden nähtävilläoloaikana yhteysviranomaisena toimivalle Uudenmaan ELY-keskukselle.
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Ihmisten tavoitteet ja mielipiteet ovat tärkeitä, ja arviointimenettelyssä tavoitteena on näiden mielipiteiden huomioonottaminen. Keskenään ristiriitaiset tavoitteet voidaan siten suunnittelussa nostaa esille niin, että kaikki näkemykset voidaan päätöksenteossa ottaa huomioon.
Hankkeeseen liittyen järjestettiin yleisötilaisuus YVA-ohjelmavaiheessa. YVA-ohjelmavaiheen vähäisen kiinnostuksen ja kevään 2020 koronaepidemiatilanteen vuoksi YVA-selostusvaiheessa ei
järjestetä yleisötilaisuutta vaan tiedottaminen hoidetaan muilla tavoin.
Yhteysviranomainen kuuluttaa ja asettaa nähtäville arviointidokumentit.
Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana hankkeesta vastaava ja/tai YVA-konsultti ovat tarpeen mukaan yhteydessä hankkeen ja arvioinnin kannalta tärkeisiin viranomaisiin, sidosryhmiin, järjestöihin ja yhteisöihin.
3.3

Arviointiselostuksen laatijat
Hankkeesta vastaavana toimii Vantaan kaupungin Kuntatekniikan keskus ja YVA-konsulttina hankkeessa toimii Ramboll Finland Oy. YVA-selostuksen laatimiseen osallistuneet henkilöt ja heidän
pätevyytensä on esitetty seuraavassa taulukossa.
Henkilö

Pätevyys

Vantaan kaupunki
Jukka Hietamies

Projekti-insinööri, KIAS

Heikki Kangas

Geotekniikkapäällikkö, KIAS

Jaakko Koivunurmi

Rakennuspäällikkö, Kuntatekniikan keskus

Ramboll Finland Oy
DI Minna Miettinen,
projektipäällikkö

DI, ympäristötekniikka. Miettinen on toiminut projektipäällikkönä, projektikoordinaattorina ja asiantuntijana
yli 40:ssä YVA-hankkeessa. Työkokemusta monipuolisesta ympäristökonsultoinnista 13 vuoden ajalta.

MMM Antti Lepola,
laadunvarmistus

Toiminut projektipäällikkönä ja asiantuntijana yli
60:ssa YVA-hankkeessa. Työkokemusta ympäristöalan
työtehtävistä 30 vuoden ajalta.

FM biologi Kaisa Torri,
projektikoordinaattori,
vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluun

FM, biologi. Toiminut projektikoordinaattorina ja asiantuntijana YVA-hankkeissa yli kymmenen vuoden ajan.
Lisäksi kokemusta luontovaikutusten arvioinnista erilaisissa hankkeissa.

YTM Timo Laitinen
Vaikutukset maisemaan, maankäyttöön ja kaavoitukseen

YTM, yhteiskuntamaantiede. Toiminut projektikoordinaattorina ja asiantuntijana runsaan kuuden vuoden aikana yli 30 YVA-hankkeessa.

FM geologi Oscar Lindfors
Vaikutukset maa- ja kallioperään

FM geologi Juha Järvinen
Vaikutukset pohjavesiin

FM, geologia ja mineralogia. Toiminut suunnittelijana ja
projektipäällikkönä maa-ainesten ottoon liittyvissä luvituksissa ja YVA-hankkeissa yli 15 vuoden ajan.
FM, hydrogeologia ja ympäristögeologia. Toiminut
kahden vuoden aikana pohjavesiasiantuntijana YVAhankkeissa ja riskinarvioinneissa. Kokemusta pohjavesitutkimuksista, pohjavesitarkkailuista ja vesilupahankkeista.
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MMM Jaana Huuhko
Vaikutukset pintavesiin

Pintavesiasiantuntija Jaana Huuhkolla on 15 vuoden
kokemus erilaisista ympäristöselvityksistä. Vesistöosaaminen painottuu erityisesti vesistövaikutusten arviointiin, vesien tilan kartoituksiin ja haitta-aineselvityksiin. Maanläjitys-, louhinta- ja kierrätyshankkeissa
Huuhko on laatinut vesistövaikutusten arviointeja sekä
YVA- että ympäristölupavaiheissa.

FM (maantiede) Marja Heikkinen,
Sosiaaliset vaikutukset, liikennevaikutukset

Heikkinen on toiminut yli 10 vuoden ajan pääosin
YVA-hankkeiden parissa. Hänellä on kokemusta noin
30 YVA-hankkeesta joko projektipäällikkönä, projektikoordinaattorina tai vaikutusten arvioijana. Hän on
vastannut useista sosiaalisten vaikutusten arvioinneista ja laatinut liikennevaikutusten arviointeja.

Ins. AMK Arttu Ruhanen
Meluvaikutukset

FM Toni Keskitalo
Pölymallinnus, vaikutukset ilmanlaatuun

Meluasiantuntija Arttu Ruhasella on kokemusta meluselvitysten ja vaikutusarviointien laatimisesta yli 11
vuoden ajalta. Ruhanen on tehnyt kymmeniä melun
vaikutusarviointeja erilaisiin ympäristövaikutusten arviointeihin, kaavoihin ja ympäristölupiin liittyen. Vaikutusarviointikohteisiin on kuulunut useita maanvastaanotto- ja kierrätystoimintoja sekä louhintaa sisältäviä hankkeita.
Keskitalo on tehnyt runsaasti ilmanlaadun vaikutusarvioita leviämismallien avulla 12 vuoden aikana, osallistunut useiden YVA-hankkeiden ja ympäristölupien ilmanlaatuvaikutusten osalta.

DI Kirsi Koivisto
Tärinävaikutukset

Toiminut erilaisten tärinäselvitysten ja liikennetärinätutkimusten parissa 15 vuoden ajan. Koivistolla on
runsaasti kokemusta YVA-selvitysten ja ympäristölupavaiheen tärinävaikutusten arvioinnista muun muassa louhinta-, läjitys- ja maa-ainestenottohankkeissa.

FM (ympäristötieteet)
Hanna Tolvanen
Terveysvaikutukset

Tolvanen on toiminut vaikutusten arvioijana ja asiantuntijana pilaantuneiden maiden terveys- ja ympäristöarvioinneissa ja YVA-hankkeiden terveysvaikutusten
arvioinneissa yli kymmenen vuoden ajan.
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4.

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET JA ARVIOINTIMENETELMÄT

4.1

Arvioitavat vaikutukset
Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tehtävänä on arvioida suunnitellun Petikonhuipun täyttömäen laajennuksen ympäristövaikutukset 16.5.2017 voimaan tulleen YVA-lain (252/2017) ja -asetuksen (277/2017) mukaisesti. Arvioitaviksi tulevat seuraavassa kuvassa esitetyt vaikutukset:

Arvioitavat
ympäristövaikutukset

Väestö, ihmisten
terveys, elinolot ja
viihtyvyys
Kuva 4-1.

Maa, maaperä, vedet,
ilma, ilmasto,
kasvillisuus, eliöt ja
luonnon
monimuotoisuus

Yhdyskuntarakenne,
aineellinen omaisuus,
maisema,
kaupunkikuva ja
kulttuuriperintö

Luonnonvarojen
hyödyntäminen

Arvioitavat ympäristövaikutukset (lähde: laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä,
2 §, 252/2017)

Ympäristövaikutusten arvioinnissa keskitytään erityisesti merkittäviin ympäristövaikutuksiin. Keskeisiä arvioitavia vaikutuksia tässä laajennushankkeessa ovat:
−

liikenne-, tärinä, melu- ja pölyvaikutukset

−

vaikutukset luonnonsuojelualueisiin

−

vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen

YVA-selostuksen laatimisvaiheeseen kuuluvat jäljempänä tässä luvussa esitettävien selvitysten
laatiminen sekä niiden pohjalta nykytilan kuvauksen täydentäminen ja vaikutusselvitysten tulosten
kokoaminen arviointiselostukseksi. Selostuksessa esitetään varsinainen vaihtoehtojen vaikutusten
arviointi ja vertailu sekä esitetään selvityksiin ja arviointeihin liittyvät epävarmuudet sekä vaikutusten lieventämiskeinot ja ehdotus ympäristövaikutusten seurannan tarpeesta ja tavasta.
4.2

Hankkeen elinkaari
Hankkeen elinkaaren eri vaiheiden ympäristövaikutukset voivat poiketa toisistaan merkittävästi.
Toiminnan laajennusvaihtoehtojen (VE1 ja VE2) sekä laajennuksen toteuttamatta jättämisen
(VE0+) vaiheet ja vaiheiden ajallinen kesto toiminnan päättymiseen saakka on esitetty kuvassa
(Kuva 4-2). Vaihtoehdossa VE0+ täyttötoiminta jatkuu nykyisen toiminnan mukaisesti ympäristölupien salliman täyttötilavuuden loppuun saakka. Voimassa olevien ympäristölupien mukainen
suurin mahdollinen täyttötilavuus saavutetaan arviolta vuonna 2022. Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2
louhinta-alue laajenee ja louhittavaa riittää arviolta vuoteen 2030 asti. Tämän jälkeen kaikki
louhe täyttömäen tukipenkereisiin täytyy tuoda alueen ulkopuolelta. Vaihtoehdoissa VE 1 ja VE2
täyttötilavuutta laajennetaan siten, että ylijäämämaiden läjitys voi jatkua arviolta vuoteen 2040.
Vaihtoehdossa VE 2 tarkasteltavat kierrätystoiminnat voivat jatkua niin kauan kuin alueella riittää
niille tilaa, arviolta vuoteen 2038-2040. On kuitenkin huomioitava, että vaihtoehtojen VE1 ja VE2
osalta täyttösuunnitelmaa tullaan tarkentamaan lupavaiheessa ja todellinen täyttötilavuus ja toiminta-aika jäänevät pienemmiksi kuin tässä arvioidut. YVA:ssa tarkastellut vaihtoehdot ovat niin
sanottuja maksimivaihtoehtoja.
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Kuva 4-2. Toimintojen ajoittuminen ja toiminnan kesto vaihtoehdoittain.

Toiminnan päättyessä louhinta, maanvastaanotto- ja kierrätystoiminnoista kierrätystoiminnot
loppuvat vaiheittain. Maisemointityöt jatkuvat vielä loppuvaiheessa muiden toimintojen päätyttyä. Toiminnan päätyttyä alue on varattu kaavoissa osoitettuun urheilu- ja virkistyskäyttöön.
Alueen jatkokäyttö läjitystoiminnan päätyttyä ei kuulu tähän YVA-menettelyyn.
Petikonhuipun täyttömäen elinkaari on huomioitu vaikutusarvioinneissa kunkin vaikutuksen
osalta tarpeellisin osin. Vaikutusten kestoa toiminnan elinkaaren aikana on kuvattu vaikutuksittain.

4.3

Vaikutusten merkittävyyden arvioiminen
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä hankkeesta aiheutuvat vaikutukset on tunnistettu järjestelmällisesti. Vaikutus on suunnitellun toiminnan aiheuttama muutos ympäristön tilassa. Kunkin
vaihtoehdon aiheuttamaa muutosta on arvioitu suhteessa ympäristön nykyiseen tilaan.
Arvioinnin eteneminen ja vaiheittain kuvattavat seikat on esitetty tiivistetysti ohessa (Kuva 4-3).
Vaikutus, joka joko yksin tai yhdessä toisten vaikutusten kanssa, on arvioinnin mukaan merkittävä,
on syytä erityisesti huomioida hankkeen päätöksenteossa. Lisäksi arvioinnissa on tarkasteltu lieventämistoimia, joilla voidaan ehkäistä, lieventää tai vähentää haitallisia vaikutuksia.
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VAIHE 1

kuvataan vaikutusten alkuperä, arvioinnissa käytetyt menetelmät ja
vaikutusalueen herkkyyden sekä vaikutuksen suuruuden määrityskriteerit

VAIHE 2

kuvataan vaikutuskohteen nykytila ja sen perusteella
määritelty häiriöherkkyys eli kyky vastaanottaa tarkasteltavaa vaikutusta

VAIHE 3

kuvataan kunkin vaihtoehdon vaikutukset ja niiden suuruus

VAIHE 4

määritetään vaikutusten merkittävyys
Kuva 4-3. Arvioinnin eteneminen eri vaiheissa.

4.3.1

Vaikutuskohteen herkkyys

Nykytilaa ja sen muutosherkkyyttä arvioidaan niissä kohteissa, joihin hankkeeseen liittyvät toimenpiteet voivat vaikuttaa. Herkkyyden arviointi perustuu kohteen nykytilaan. Herkkyys on kuvattu vaikutuksittain kullekin vaikutuskohteelle kolmiportaisella asteikolla:

•
•
•

Vähäinen herkkyys
Kohtalainen herkkyys
Suuri herkkyys

Herkkyyden arviointi perustuu kohteen nykytilaan, esimerkiksi kohteen ilmanlaadun, melun tai liikenneolosuhteiden tilanteeseen tai kohteen lailla suojeltuihin arvoihin. Vaikutuskohteen muutosherkkyys kuvaa kohteen kykyä kestää tai sietää siihen hankkeesta kohdistuvaa vaikutusta. Esimerkiksi asuinalueen herkkyys on suurempi kuin teollisuus- tai jätehuoltoalueen eli asuinalue sietää muutoksia huonommin kuin teolliset alueet.
Vaikutuskohteen herkkyyden määrittämisessä otettiin siten huomioon muun muassa kohteen alttius muutoksille, lainsäädännöllinen ohjaus sekä yhteiskunnallinen merkitys.
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4.3.2

Vaikutuksen suuruus

Hankkeen aiheuttaman vaikutuksen (muutoksen) suuruutta arvioitiin muutoksen voimakkuuden ja
suunnan, alueellisen laajuuden sekä keston perusteella. Vaikutusten suuruus kuvattiin vaikutuksittain kullekin vaikutuskohteelle seitsenportaisella asteikolla:

•
•
•
•
•
•
•

Suuri kielteinen vaikutus
Keskisuuri kielteinen vaikutus
Pieni kielteinen vaikutus
Ei vaikutusta
Pieni myönteinen vaikutus
Keskisuuri myönteinen vaikutus
Suuri myönteinen vaikutus

Vaikutuksen suuruuden arvioiminen edellyttää asiantuntemusta ja kyseiseen vaikutukseen liittyvien menetelmien, esimerkiksi melumallinnuksen, tuntemista. Vaikutusten suuruusluokan arvioimisessa käytetäänkin useita menetelmiä:
•
vaikutuskohteiden ja alueiden kartoitus
•
nykyisen toiminnan seurantatiedot
•
maastokäynnit
•
mallinnustekniikat, esimerkiksi ilman laatuun vaikuttavien päästöjen leviämismallinnus ja
melun leviämismallinnus
•
vaikutuskohteiden häiriöherkkyyttä koskevien kirjallisuustietojen ja tutkimusten tulosten
hyödyntäminen
•
ympäristövaikutusten arviointityöryhmän aiempi kokemus
•
lausunnoissa ja mielipiteissä esille nostettujen asioiden analysointi
Vaikutusten suuruusluokka pyritään ilmaisemaan määrällisesti, mutta kaikille vaikutuksille ei ole
olemassa määrällisiä mittareita. Tällöin vaikutusta arvioidaan laadullisesti ja käytetyt lähtötiedot
esitetään arvion yhteydessä.
4.3.3

Vaikutuksen merkittävyys

Vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan muutoksen suuruudella ja vastaanottavan ympäristön herkkyyden perusteella. Vaikutusten merkittävyys määritetään ristiintaulukoimalla vaikutuksen suuruus ja vaikutuskohteen herkkyys.

Kuva 4-4. Periaate vaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi.
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4.4

Vaihtoehtojen vertailuperiaatteet
Ympäristövaikutusten arvioinnissa vertaillaan hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 sekä hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE0+) ympäristövaikutuksia hankealueella ja sen lähiympäristössä. Tämä
tehdään käytettävissä olevan sekä YVA:n yhteydessä toteutetuista lisäselvityksistä saatavan tiedon
perusteella. Vaihtoehtoja vertaillaan niiden vaikutusten merkittävyyteen perustuen. Merkittävyys
kuvaa samanaikaisesti vaikutusten suuruutta ja vaikutuksen kohteena olevan ympäristön herkkyyttä kyseiselle vaikutukselle.
Eri vaikutuksia vertaillaan myös kuvailevan (kvalitatiivisen) ja määrällisen (kvantitatiivisen) vertailutaulukon avulla. Siihen kirjataan tarkasteltujen vaihtoehtojen keskeiset positiiviset ja negatiiviset vaikutukset.

4.5

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta
Ympäristövaikutusten arvioinnissa yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus antoi lausunnon hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Taulukossa 4-1 on tuotu esiin miten lausunto on huomioitu vaikutusten arvioinnissa.
Taulukko 4-1. Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Yhteysviranomaisen lausunnon kohta

Käsittely arviointiselostuksessa

Hankkeen kuvaus
Tarkempi kuvaus kierrätystoimintojen järjes-

Kuvaus esitetty osana selostusta ja kierrätystoimintojen alu-

tämisestä on lisättävä arviointiselostukseen.

eet esitetty myös kartalla.

Vaikutusten selvittäminen ja merkittävyyden arviointi
Vaikutusten arvioinnissa on kattavasti esitet-

Lieventämistoimet on esitetty vaikutuskohtaisesti YVA-selos-

tävä myös haitallisten vaikutusten lieventämis-

tuksessa.

toimet.
Kierrätystoiminnot ja niiden vaikutukset tulee

Kaikissa laadituissa vaikutusarvioinneissa on huomioitu

kuvata arviointiselostuksessa perusteellisem-

myös kierrätystoimintojen vaikutukset.

min.
Vaikutusalueen rajaus esitettävä sekä perus-

Vaikutusalueet on esitetty kunkin vaikutuksen osalta. Toi-

telut rajauksien laajuudelle.

minnassa vaikutuksia aiheutuu hankealueen lähiympäristöön sekä liikennereitin varrelle.

Meluselvityksissä tulee arvioida myös kulje-

Meluvaikutusten arvioinnissa ja mallinnuksissa on huomioitu

tuskaluston yksittäisten kippausten aiheutta-

yhteysviranomaisen lausunnossaan esittämät asiat, joita on

mat enimmäisäänitasot lähimmissä altistu-

tässä taulukossa referoitu vain kursiivisesti. Meluvaikutusten

vissa kohteissa. Meluvaikutukset on arvioitava
ns. pahimman skenaarion mukaan kaikki alu-

arviointi on esitetty YVA-selostuksen kappaleessa 12.

een toiminnot huomioiden. Melun yhteisvaikutukset viereisellä kiinteistöllä toimivan Helsingin Talosiirto Oy:n kanssa on arvioitava.
Pölyvaikutukset on arvioitava ns. pahimman

Pölyvaikutusten arvioinnissa ja mallinnuksissa on huomioitu

skenaarion mukaan kaikki alueen toiminnot

yhteysviranomaisen lausunnossaan esittämät asiat, joita on

huomioiden. Arviointiselostuksesta tulee myös

tässä taulukossa referoitu vain kursiivisesti. Pölyvaikutusten

ilmetä, mitä päästöarvoja pölylaskentojen pe-

arviointi on esitetty YVA-selostuksen kappaleessa 14.

rusteena on käytetty, ja mistä ne ovat peräisin.
Ehdotus toiminnan alustavaksi ilmanlaadun

Ehdotus ilmanlaadun seurantaan on esitetty ilmanlaatuvai-

seurantaohjelmaksi havainnointipaikkoineen

kutusten arvioinnin yhteydessä kappaleessa 14.

on esitettävä arviointiselostuksessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien sään ääri-il-

Rankkasateiden vaikutukset on huomioitu pintavesivaiku-

miöiden (rankkasateet, kuivuus) vaikutukset

tusten arvioinnissa sekä mm. erillisessä vesien käsittelyn
yleissuunnitelmassa.
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Käsittely arviointiselostuksessa

ja niiden todennäköisyys on huomioitava
osana eri vaikutusluokkien arviointia.
Ohjelmassa on esitetty, että alle 500 metrin

Alueelta on laadittu kaivokartoitus, sen tulokset on esitetty

etäisyydellä hankealueesta sijaitsevat yksityi-

tämän YVA-selostuksen kappaleessa 9. Yhteysviranomaisen

set kaivot kartoitetaan. Erityisesti pintavesien

lausunto on huomioitu kaivokartoituksen selvitysalueen ra-

purkureittien varrella sijaitsevien kiinteistöjen
talousvesikaivot on kartoitettava tätä laajem-

jauksessa.

malta alueelta (noin kilometri alavirtaan purkupaikasta) viimeistään ympäristölupakäsittelyn yhteydessä.

Arviointiselostuksessa on esitettävä riittävät

Vaikutukset Grankullan lähteikköalueeseen ja talousveden

selvitykset pohjaveden pinnan alapuolisesta

käyttöön on esitetty pohjavesivaikutusten arvioinnissa kap-

maa-ainestenotosta aiheutuvista vaikutuksista

paleessa 9.

Grankullan lähteikköalueeseen ja vaikutusalueen talousveden käyttöön hankkeen vesilain
mukaisen luvan tarpeen arvioimiseksi.
Hankealueen valuma- ja suotovesien kautta

Vaikutuksia Grankullan lähteikköalueeseen on arvioitu osana

Grankullan lähteikköön kohdistuvat vaikutuk-

hankkeen pintavesivaikutusten arviointia YVA-selostuksen

set ja niiden todennäköisyys on arvioitava. Li-

luvussa 6. Samassa kappaleessa on arvioitu myös vaikutuk-

säksi on arvioitava koillisen purkuojan rakentamisesta aiheutuvat vaikutukset Kyniken-

set Kynikenojaan.

ojaan.
Grankullan lähteikköalueelta on tehtävä luon-

Lähteikköalueelta laaditaan luontoselvitys kesällä 2020, ja

toselvitys alueen lajistoon ja luontotyyppeihin

selvitys liitetään osaksi hankkeen ympäristölupahakemusta.

kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi.
Vesienhoidon kannalta arvioinnissa on selvi-

Tämä on huomioitu hankkeen pintavesiin kohdistuvien vai-

tettävä, kuinka paljon kuormitus lisääntyy ja

kutusten arvioinnissa YVA-selostuksen luvussa 7.

mitä ovat lisääntyneen kuormituksen mahdolliset vaikutukset Pitkäjärven ekologisen ja kemiallisen tilan tavoitteisiin
Hankkeen vaihtoehtojen yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutukset on arvioitu saatavissa olevien lähtötieto-

Tiistronojan purkuvesistöön viereisen Vantaan

jen perusteella. Kuvaus on esitetty osana hankkeen pintave-

Golfpuiston maantäytön ja golfkentän kanssa

siin kohdistuvien vaikutusten arviointia kappaleessa 7.

on arvioitava. Hankkeen pintavesivaikutuksia
arvioitaessa on huomioitava kaikki hankealueella varastoitavat ja käsiteltävät kierrätysmateriaalit.
Hankevaihtoehtojen vaikutuksista Espoonlah-

Luvussa 11, vaikutukset luonnonsuojeluun, on arvioitu myös

den Natura-alueeseen on annettava perusteltu

vaikutukset Espoonlahden Natura-alueeseen.

arvio ottaen huomioon erityisesti mahdollinen
ravinnepitoisuuksien lisääntyminen hankealueen valumavesissä.
Maanläjityksen vaikutukset läheisten Natura

Natura-arvioinnissa (liite 8) ja luonnonsuojelualueisiin koh-

2000- ja muiden suojelualueiden vesitasee-

distuvien vaikutusten arvioinnissa (luku 11) on huomioitu

seen on arvioitava. Toiminta tulee suunnitella

myös vesitasapainon muutosten vaikutuksia.

siten, että siitä ei aiheudu valumavesien laadun ja vesitasapainon muutosten aiheuttamia
vaikutuksia suojelualueisiin. Arvio vaikutusten
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Yhteysviranomaisen lausunnon kohta

Käsittely arviointiselostuksessa

todennäköisyydestä ja keinot niiden estämiseksi (lieventämiskeinot) on esitettävä selostuksessa.
Kun arvioidaan hankkeen ihmisiin kohdistuvia

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttömahdollisuuksiin on

vaikutuksia, on huomioitava erityisesti toimin-

arvioitu sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa kappaleessa 17

nan vaikutukset lähialueen virkistyskäyttö-

sekä maankäytön arvioinnissa kappaleessa 5.

mahdollisuuksiin.
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5.

VAIKUTUKSET MAANKÄYTTÖÖN JA KAAVOITUKSEEN

5.1

Vaikutusten muodostuminen

5.1.1

Toimintavaihe

Alueella on harjoitettu louhinta- ja täyttötoimintaa jo pitkään. Suunnitellut uudet toiminnot ja laajennukset sijoittuvat nykyisten toimintojen alueelle tai niiden yhteyteen. Kallion louhinta ja täyttötoiminnot sekä kierrätystoiminnot aiheuttavat rajoitteita hankealueen maankäyttöön. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä mm. tarkastellaan mahtuvatko kaikki suunnitellut toiminnot
yhtä aikaa hankealueelle. Ympäristön maankäyttöön kohdistuu vaikutuksia, kuten melua, pölyämistä ja liikennettä.
5.1.2

Toiminnan päätyttyä

Toiminnan päättyessä louhinta, maanvastaanotto- ja kierrätystoiminnot loppuvat vaiheittain. Maisemointityöt jatkuvat vielä loppuvaiheessa muiden toimintojen päätyttyä. Toiminnan päätyttyä
alue vapautuu muuhun tarkoitukseen, jolloin täyttömäen muotoilu, tieyhteydet ja muut mahdolliset
rakenteet vaikuttavat tulevan maankäytön suunnitteluun. Toiminnan aikaiset vaikutukset ympäristön maankäyttöön päättyvät. Entinen täyttömäki on rakenteena pysyvä ja vaikuttaa olemassa
olollaan ympäristön maankäyttöön.
5.2

Lähtötiedot, arviointimenetelmät ja määritelmät
Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitettiin vaikuttavatko uudet suunnitelmat ja toiminnot hankealueen lähiympäristön maankäyttöön. Maankäyttöön kohdistuvissa vaikutuksissa huomioitiin erityisesti lähimpiin asuinalueisiin kohdistuvat vaikutukset. Työssä arvioitiin myös vaikutukset alueen
ympäristön elinkeinoihin sekä virkistyskäyttöön.
Yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia vaikutuksia arvioitiin nykyisen yhdyskuntarakenteen ja hankkeen aiheuttamien ympäristövaikutusten pohjalta. Lähtöaineistoina maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytettiin kaava-aineistoja, paikkatietoaineistoja ja ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tehtäviä selvityksiä (mm. melu- ja pölymallinnukset).
Hankkeen liittyminen alueellisiin ja valtakunnallisiin alueiden käyttöä koskeviin suunnitelmiin ja
hankkeisiin on kuvattu edellä kohdassa 2.9.

5.3

Nykytila

5.3.1

Maankäyttö

Sijainti ja maankäyttö
Petikonhuipun täyttömäki ja sen laajennus sijoittuvat Vantaan kaupungin Petikon kaupunginosaan,
Pyymosantielle. Täyttömäki sijaitsee harvaan rakennetulla metsäisellä alueella, noin 4 km Kehä
III:lta pohjoiseen. Täyttömäki rajautuu virkistysalueisiin pohjois-, itä- ja eteläpuoliltaan.
Täyttömäen länsipuolella on golfkentäksi rakennettu entinen peltoalue ja alueen lounaispuolella
sijaitsee Natura 2000 –verkostoon kuuluva alue Pyymosan lehto. Pyymosan lehto kuuluu laajempaan Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät Natura-alueeseen. Täyttömäen välittömässä läheisyydessä sen eteläpuolella sijaitsee Helsingin Talosiirto Oy:n betonipurkujätteen käsittelylaitos.
Täyttömäen ympäristöä on ohessa esitelty ilmakuvassa (Kuva 5-1).
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Kuva 5-1. Ilmakuva täyttömäestä ja sen ympäristöstä. Ilmakuva on vuodelta 2018.
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Asutus
Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat täyttömäen itäpuolella Petaksen ympäristössä noin 300
metrin ja lounaispuolella Koivurinteen ympäristössä noin 550 metrin etäisyydellä. Lähimmät koulut ja päiväkodit sijaitsevat yli kahden kilometrin etäisyydellä täyttömäestä.

Kuva 5-2. Rakennukset täyttömäen läheisyydessä.
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Virkistys
Petikko on Vantaan laajin yhtenäisen kokonaisuuden muodostava metsäalue, jolla on tärkeä merkitys ulkoilu- ja retkeilyalueena. Petikonhuipun täyttömäki rajautuukin virkistysalueisiin pohjois-,
itä- ja eteläpuolilta. Täyttömäen itä- ja pohjoispuolelle sijoittuu ulkoilureitti, ja eteläpuolelle valaistu kuntopolku.

Kuva 5-3. Ulkoilureittejä Petikonhuipun läheisyydessä.
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Täyttömäen läheisyyteen sijoittuu myös Reitti 2000 – ulkoilureitti, jonka kokonaispituus on noin
110 kilometriä. Petikon alueella Reitti 2000 yhdistää Petikonmetsän etelä- ja pohjoisosat.

Kuva 5-4. Reitti 2000 ulkoilureitti (kartta: http://www.sattuma.net/reitti2000.html).

5.3.2

Kaavoitus

Petikonhuipun alueen suunnittelua ohjaa oikeusvaikutteinen Vantaan yleiskaava 2007. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella, mutta se on ohjeena laadittaessa
ja muutettaessa yleiskaavaa. Alueella on vireillä sekä maakuntakaava että yleiskaava. Seuraavassa
on käyty läpi tarkemmin alueen kaavoitustilanne.
Maakuntakaava
Uudellamaalla on voimassa Uudenmaan maakuntakaava (vahvistettu KHO 15.8.2007), sekä vaihemaakuntakaavat 1, 2, 3 ja 4. Oheisessa kuvassa on esitetty ote Uudenmaan voimassa olevien
maakuntakaavojen yhdistelmästä.
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Petikonhuipun alue on maakuntakaavojen yhdistelmässä osoitettu ylijäämämaiden loppusijoitukseen varatuksi alueeksi, joka käytön jälkeen varataan virkistykseen ja ulkoiluun (EJ3/v). Hankealue ja sen ympäristö on virkistysaluetta (vihreä) ja suunnittelualueen länsipuolelle on osoitettu
Natura-2000 alue. Petikonhuipun alueita sisältyy laajempiin rasteroituihin alueisiin, joilla osoitetaan lentomelualueita (lme-1 ja lme-2). Lentomelualueella 1 L den on 55-60 dBA, ja lentomelualueella 2 yli 60 dBA. Suunnittelualueesta etelään hieman etäämmälle on osoitettu maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö ja itään osoitettu kaupan alue.

Kuva 5-5. Ote Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä (2017). Suunnittelualue
on lisätty otteeseen sinisellä viivalla.

Uudellamaalla on valmistelussa Uusimaa-kaava 2050. Tätä kaikki maankäytön keskeiset teemat
yhteen kokoavaa kaava valmistellaan vuosina 2016−2020. Tullessaan voimaan kaava kumoaa
kaikki voimassa oleva ja lainvoimaiset maakuntakaavat. Uusimaa-kaava 2050 on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotuksen aineisto on ollut nähtävillä 8.10.-8.11.2019. Kaava viimeistellään
palautteen pohjalta maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi keväällä 2020. Oheisessa kuvassa (kuva
4-2) on ote kaavaehdotuksen kaavakartasta.
Petikonhuipun ympäristöön on osoitettu pääosin vastaavanlaisia merkintöjä kuin voimassa olevissa
maakuntakaavoissa. Uusina aluevarauksina hankealueen pohjois- ja eteläpuolelle on osoitettu
luonnonsuojelualueet.
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Kuva 5-6. Ote Uusimaa 2050 kaavaehdotuksen kaavakartasta. Suunnittelualue on lisätty otteeseen sinisellä viivalla.

Yleiskaavat
Vantaan yleiskaava 2007
Vantaan kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymässä yleiskaavassa Petikonhuipun täyttömäki
sijoittuu urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi (VU). Alue osoitettu aivan koillisinta osaa lukuun
ottamatta osoitettu osa-aluemerkinnällä määräaikaisen yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (et).
Pitkäsuon alueen pohjois-, itä- ja eteläpuoliset alueet on merkitty retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR).
Länsipuolella sijaitsee luonnonsuojelualue (SL). Täyttömäen länsipuolella ja laajennusalueen pohjoispuolella sijaitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo). Hankealueen
eteläpuolella on toteuttamaton väylä, jonka lähinnä hankealuetta oleva osuus on osoitettu tunnelina, joka on rakennettava niin, ettei liikennöinti sillä häiritse olevaa eikä yleiskaavassa osoitettua
maankäyttöä.
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Kuva 5-7. Ote Vantaan yleiskaavasta 2007. Suunnittelualue on lisätty otteeseen sinisellä viivalla.

Vantaan yleiskaava 2020
Vantaan yleiskaava 2020 on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä 18.2.-29.3.2019. Petikonhuipun
alue on kaavaluonnoksessa osoitettu voimassa olevan yleiskaavan tapaan urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU). Kaavamääräyksen mukaan: Alue varataan liikunnan, urheilun ja virkistyksen
vapaa-ajantoiminnoille. Alueella sallitaan näihin toimintoihin liittyvä rakentaminen, ei kuitenkaan
suurten urheilulaitosten rakentamista.
Uusina aluevarauksina hankealueen pohjois- ja eteläpuolelle on osoitettu luonnonsuojelualueet.
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Kuva 5-8. Ote Vantaan yleiskaavaluonnoksesta 2020. Suunnittelualue on lisätty otteeseen sinisellä viivalla.

Asemakaava
Täyttömäen alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole voimassa olevia asemakaavoja. Lähimmät asemakaavoitetut alueet Vantaalla sijaitsevat lähimmillään noin kilometrin etäisyydellä
etelässä ja 1,2 kilometrin etäisyydellä koillisessa. Espoon puolen lähimmät asemakaavoitetut alueet sijoittuvat suunnittelualueesta lähimmillään noin 1,1 kilometrin etäisyydelle länteen.

Kuva 5-9. Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvat asemakaavoitetut alueet. Vihreällä Vantaan ajantasa-asemakaavan alueet ja punaisella Espoon asemakaavoitetut alueet.
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5.4

Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen

5.4.1

Vaihtoehto VE0+

Hankevaihtoehdon suhde maankäyttöön
Vaihtoehdossa VE0+ täyttötoiminta jatkuu nykyisen toiminnan mukaisesti ympäristölupien salliman täyttötilavuuden loppuun saakka. Voimassa olevien ympäristölupien mukainen suurin mahdollinen täyttötilavuus saavutetaan arviolta vuonna 2022. Tähän saakka täyttötoiminnan vaikutukset ympäröivään maankäyttöön, kuten asutukseen ja virkistykseen, ovat vastaavanlaiset kuin nykyisinkin. Täyttötoiminnan loputtua alue maisemoidaan ja alue voidaan ottaa muuhun käyttöön,
kuten urheilu- ja virkistyskäyttöön. Täyttömäkeä ympäröiville alueille kohdistuvat haitat, kuten
melu, pölyäminen ja liikenne, lakkaavat asteittain toiminnan päättyessä.
Hankevaihtoehdon suhde kaavoitukseen
Vaihtoehto VE0+ ei edellytä kaavamuutostarpeita. Nykyinen täyttötoiminta on voimassa olevien
kaavojen mukaista. Voimassa olevassa maakuntakaavassa Petikonhuipun alue on osoitettu ylijäämämaiden loppusijoitukseen, joka käytön jälkeen varataan virkistykseen ja urheiluun. Myös voimassa olevassa yleiskaavassa alue on aivan koillisinta osaa lukuun ottamatta varattu määräaikaiseen maanläjitykseen.
Alue on osoitettu sekä voimassa että vireillä olevassa Vantaan yleiskaavassa myös urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi. Alue on mahdollista ottaa muutaman vuoden kuluttua, täyttötoiminnan
päätyttyä, kaavoissa osoitettuun urheilu- ja virkistyskäyttöön. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan jo alueen suunnittelussa ja täyttötoiminnassa on otettava huomioon alueen tuleva
virkistys- ja ulkoilukäyttö.
Kaavoissa osoitettuihin luonnonsuojelu- ja Natura-2000 alueisiin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu luvussa 11 ja maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön luvussa 6.
5.4.2

Vaihtoehto VE1

Hankevaihtoehdon suhde maankäyttöön
Vaihtoehdossa VE1 hankealueella laajennetaan louhinta-aluetta ja ylijäämämaiden täyttötilavuutta. Täyttömäen toiminnan arvioidaan jatkuvan vuoteen 2040 asti. Louhintatoiminta jatkuu arviolta enintään vuoteen 2030 saakka.
Toiminnan jatkaminen mahdollistaa nykyisten toimintojen jatkumisen tulevaisuudessakin. Hankealueen länsipuolinen golfkenttä ja eteläpuolinen betonipurkujätteen käsittelylaitos voivat jatkua
tulevaisuudessa. Petikon luontovirkistysaluetta ei voi kehittää hankealueen osalta täyttötoiminnan
aikana. Hankealueen itä-, etelä- ja pohjoispuolella kulkee virkistysreitit. Hankealue on aidattu,
mikä estää vaaratilanteiden syntymisen reiteillä liikkujille. Vaikutukset liikenneturvallisuuteen on
arvioitu kappaleessa 15.
Hankealueen välittömässä lähiympäristössä ei sijaitse asutusta. Meluvaikutukset asutukselle on
kuvattu kappaleessa 12. Luonnonsuojelu- ja Natura-2000 alueisiin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu luvussa 11 ja maisemavaikutuksia luvussa 6. Täyttötoiminnan loputtua alue maisemoidaan
ja alue voidaan ottaa muuhun käyttöön, kuten urheilu- ja virkistyskäyttöön. Täyttömäkeä ympäröiville alueille kohdistuvat haitat, kuten melu, pölyäminen ja liikenne, lakkaavat asteittain toiminnan päättyessä.
Hankevaihtoehdon suhde kaavoitukseen
Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa Petikonhuipun alue on osoitettu ylijäämämaiden loppusijoitukseen, joka käytön jälkeen varataan virkistykseen ja urheiluun. Myös voimassa olevassa yleiskaavassa alue on aivan koillisinta osaa lukuun ottamatta varattu määräaikaiseen maanläjitykseen.
Sen sijaan vireillä olevissa maakuntakaavassa ja yleiskaavassa alueelle ei ole osoitettu merkintää
ylijäämämaiden loppusijoituksesta.
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Voimassa olevissa maakuntakaavoissa on osoitettu ylijäämämaiden loppusijoitukseen varatut alueet. Nämä merkinnät kumotaan Uusimaa-kaavassa. Maakuntakaavaehdotuksessa on osoitettu
kahdeksan maa-aineshuollon kehittämisaluetta. Petikonhuippu ei lukeudu niihin. Vaihtoehdossa
VE1 louhintatoiminta kestää noin 5-10 vuotta ja maanläjitys noin 20 vuotta. Vireillä olevassa maakuntakaavassa aikatähtäin on vuodessa 2050. Petikonhuipussa maanläjitys jatkuisi noin vuoteen
2040 saakka, jonka jälkeen alue maisemoidaan ja on mahdollista ottaa virkistys- ja urheilukäyttöön. Maakuntakaavaehdotus ei estä hankevaihtoehdon toteuttamista.
Vireillä olevassa yleiskaavassa Petikon aluetta ei ole osoitettu määräaikaisen yhdyskuntateknisen
huollon alueena. Yleiskaavaluonnoksen selostuksessa Petikosta mainitaan, että alue on täyttymässä lähivuosina ja ylijäämämaiden läjitysalue osoitetaan muualle (Kiilan kaupunginosa). Hankevaihtoehdossa VE1 kuitenkin suunnitellaan alueen täyttötoiminnan laajentamista ja jatkamista
myös tulevaisuudessa. Tämän vuoksi alueelle olisi kaavaehdotuksessa hyvä lisätä suunnittelumääräys, joka mahdollistaa nykyisten ympäristölupien mukaista aikajännettä pidemmän toiminnan alueella, vaikka alueen loppukäyttö onkin virkistys.
Jos vireillä oleva yleiskaava saa lainvoiman Petikon osalta luonnoksena olevassa muodossaan, hankevaihtoehdon toteuttaminen edellyttää poikkeamista kaavasta tai jopa kaavamuutosta.
Kaavoissa osoitettuihin luonnonsuojelu- ja Natura-2000 alueisiin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu luvussa 11 ja maakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön luvussa 6.
5.4.3

Vaihtoehto VE2

Vaihtoehdossa VE2 louhintaa ja maantäyttötoimintaa jatketaan alueella vastaavalla tavalla kuin
vaihtoehdossa VE1. Vaihtoehdossa VE2 alueella harjoitetaan lisäksi kierrätystoimintaa, jota voidaan jatkaa niin pitkään, kun alueella riittää sille tilaa, eli arviolta vuoteen 2040 saakka. Kierrätystoiminnan vaikutukset kohdentuvat pääosin hankealueen sisälle.
Hankevaihtoehdon VE2 vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen ovat vastaavanlaisen kuin
hankevaihtoehdon VE1.
5.5

Vaikutusten merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu
Hankealueen ja sen lähiympäristön maankäytön herkkyys on arvioitu kokonaisuudessaan kohtalaiseksi. Alue sijoittuu nykyisten louhinta- ja täyttötoimintojen alueelle ja alueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse asutusta, mutta alueen välittömään läheisyyteen sijoittuu virkistysreittejä
ja virkistysaluetta sekä luonnonsuojelualueita. Kaavoituksen osalta alueen herkkyys on arvioitu
kohtalaiseksi. Hankealue on osoitettu voimassa olevissa kaavoissa hankkeen mukaiseen toimintaan, mutta vireillä olevissa kaavoissa aluetta ei ole osoitettu ylijäämämaiden loppusijoitukseen.
Hankealueen läheisyyteen on osoitettu herkkää maankäyttöä (virkistys, suojelualueet).
Vaikutukset on arvioitu vaihtoehdossa VE0+ maankäytön osalta pieniksi kielteisiksi. Toimintavaiheen vaikutukset ovat ajallisesti lyhytkestoisia ja nykyisen toiminnan kaltaisia. Toiminnan päättyessä alue vapautuu urheilu- ja virkistyskäyttöön ja ympäröiville alueille kohdistuvat haitat lakkaavat. Kaavoituksen osalta vaikutukset ovat keskisuuria myönteisiä. Toiminta on voimassa olevien
kaavojen mukaista ja toiminta päättyy muutaman vuoden kuluessa, minkä jälkeen alue voidaan
ottaa kaavoissa osoitettuun urheilu- ja virkistyspalvelukäyttöön. Hankealueen läheisyyteen osoitetulle herkälle maankäytölle aiheutuu toimintavaiheessa kielteisiä vaikutuksia. Vaihtoehdossa VE0+
vaikutukset ovat merkittävyydeltään maankäytön osalta vähäisiä kielteisiä ja kaavoituksen osalta kohtalaisia myönteisiä.
Vaikutukset on arvioitu vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 maankäytön osalta keskisuuriksi kielteisiksi.
Toiminnan jatkaminen noin 20 vuoden ajan ei mahdollista hankealueen kehittämistä, mutta toisaalta toiminnan jatkaminen ei estä nykyisten toimintojen jatkumista tulevaisuudessakin. Petikon
luontovirkistysaluetta ei voi kehittää hankealueen osalta toimintavaiheen aikana. Toiminnan päättyessä alue vapautuu urheilu- ja virkistyskäyttöön ja ympäröiville alueille kohdistuvat haitat lakkaavat.
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Kaavoituksen osalta vaikutukset ovat keskisuuria kielteisiä vaihtoehdoissa VE1 ja VE2. Toiminta on
voimassa olevien kaavojen mukaista, mutta vireillä olevissa maakuntakaavassa ja yleiskaavassa
alueelle ei ole osoitettu merkintää ylijäämämaiden loppusijoituksesta. Vaihtoehdon ylijäämämaiden
läjitys tulee huomioida vireillä olevassa yleiskaavassa. Muutoin vaihtoehdon toteuttaminen edellyttää poikkeamista kaavasta tai jopa kaavamuutosta, mikäli vireillä oleva yleiskaava saa lainvoiman Petikon osalta luonnoksena olevassa muodossaan. Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 vaikutukset ovat
merkittävyydeltään sekä maankäytön että kaavoituksen osalta kohtalaisia kielteisiä.

Vaikutusalueen herkkyys

Vaikutuksen suuruus
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Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Ympäristölupaviranomainen tarkistaa lupaa myöntäessään, että toiminta, jolle lupaa haetaan, täyttää ympäristöluvan myöntämisen edellytykset. Maa-aines- ja ympäristöluvan myöntämisen edellytykset harkitaan niitä koskevissa lupamenettelyissä. Kyseisiä lupia ei saa myöntää siten, että
alueen käyttäminen kaavan mukaiseen tarkoitukseen vaikeutuu.
Hanke on mahdollista ottaa huomioon vireillä olevassa yleiskaavassa osoittamalla alue määräaikaisen yhdyskuntateknisen huollon alueeksi, vaikka alueen loppukäyttö onkin virkistys.

5.7

Arviointiin liittyvät epävarmuudet ja vaikutusten seuranta
Uudellemaalle on vireillä Uusimaa-kaava 2050 ja Vantaan alueelle koko kaupungin aluetta koskeva
yleiskaava. Petikonhuipun alueelle ja sen läheisyyteen osoitettuihin aluevarauksiin voi tulla vielä
muutoksia meneillään olevien kaavaprosessien aikana.

44

6.

VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA RAKENNETTUUN KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN

6.1

Vaikutusten muodostuminen

6.1.1

Toimintavaihe

Pääasialliset vaikutukset maisemaan aiheutuvat alueen täyttötoiminnasta. Täyttötoimintaa on harjoitettu Petikonhuipulla jo pitkään.
Kallion louhinta suunnittelualueen luoteisimmassa osassa ei ole kauas näkyvä toiminto vaan sen
vaikutukset kohdistuvat pääosin välittömään lähiympäristöön. Myöskään vaihtoehdon VE2 kierrätysmateriaalien käsittely ei ole kauas näkyvä toiminto, vaan sen maisemalliset vaikutukset kohdistuvat pääosin välittömään lähiympäristöön. Kierrätysmateriaalien välivarastointikasat ja tarvittavat
meluvallit voivat näkyä myös lähiympäristöä kauempaa.
6.1.2

Toiminnan päätyttyä

Toiminnan päätyttyä täyttömäki on maisemoitu ja mäki jää alueelle pysyväksi maamerkiksi.
6.2

Lähtötiedot, arviointimenetelmät ja määritelmät
Maiseman rakenteeseen, luonteeseen ja laatuun kohdistuvien vaikutusten arvioinnin lähtötietoina
käytettiin mm. hankkeen suunnitelmia, ilmakuvia, havainnekuvia, näkyvyysanalyysejä, karttoja ja
maisemaan ja kulttuuriympäristöön liittyviä inventointitietoja. Alueelle toteutettiin myös maastokäynti lokakuussa 2019.
Valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteet on lueteltu Ympäristöministeriön ja Museoviraston verkkosivuiltakin löydettävissä olevissa
kohdeluetteloissa (www.ymparisto.fi, www.rky.fi). Maakunnallisesti arvokkaat maiseman ja kulttuuriympäristön alueet ilmenevät Uudenmaan liiton maakuntakaavoista ja niiden taustaselvityksistä ja mahdolliset paikalliset arvoalueet Vantaan yleiskaavoista.
Alueen täyttösuunnitelmia ja alueelle suunniteltujen kierrätystoimintojen maisemavaikutuksia ja
merkittävyyttä tarkasteltiin näkökulmista miten ja kuinka paljon hanke muuttaa alueiden nykyistä
luonnetta ja missä vaikutukset kohdistuvat maiseman, kulttuuriympäristön ja alueen käytön kannalta erityisen herkille alueille.

6.2.1

Näkyvyysanalyysi

Näkyvyysanalyysissä teoreettinen näkemäalue muodostuu paikkoihin, joihin on metsien puusto
huomioiden mahdollisuus näkyä täyttömäen osia. Mallinnus on paikkatietopohjainen ja ottaa huomioon maaston muodon, rakennukset ja metsäalueilla puuston peittävän vaikutuksen. Näkyvyysanalyysin maastomallissa on käytetty Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa vuodelta 2018.
Näkyvyysanalyysi on mallinnettu nykyisen ympäristöluvan ja suunnitellun täyttösuunnitelman lopputilanteista. Näkemäalueen muodostumiseen riittää, että kohdepaikkaan näkyy esimerkiksi vain
pieni osa läjitysalueen lakialueesta. Näkyvyysanalyysit ovat liitteenä 6.
6.2.2

Virtuaalimalli ja havainnekuvat

Alueesta on laadittu virtuaalimalli Maanmittauslaitoksen maastotietokannan, ortoilmakuvien ja laserkeilattujen maastopisteiden pohjalta (Novapoint Virtual Map). Suunniteltu täyttö on mallinnettu
sekä nykyisen ympäristöluvan että YVA-menettelyssä suunnitellun täyttösuunnitelman mukaan.
Havainnekuvan kuvasuunniksi on valittu näkyvyysanalyysien, maastokäynnin ja arvioinnin perusteella maiseman kannalta tärkeimmäksi alueeksi arvioitu kohde. Kuvasovitteet ovat liitteenä 7.
6.3

Nykytila

6.3.1

Maisemarakenne ja maisemakuva

Maisemallisessa maakuntajaossa hankealue sijoittuu Eteläisen rantamaan maisemamaakunnan
Eteläiseen viljelyseutuun. Eteläinen viljelyseutu on maastonmuodoiltaan vaihteleva. Maisemarakenteeltaan hankealue sijoittuu topografialtaan vaihtelevien kallio-moreeniselänneryhmien alueelle. Hankealueen länsipuolella on pohjois-eteläsuuntainen savitasanko ja edelleen jyrkkäpiirteinen kallioselänne.
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Suunnittelualue rajautuu pääosin metsään. Suunnittelualueen länsipuolella avautuu pohjois-eteläsuuntaisesti suuntautunut golfkenttä. Toinen golfkenttä sijaitsee myös suunnittelualueesta pohjoiseen lähimmillään noin 500 metrin etäisyydellä. Täyttömäen välittömässä läheisyydessä sen
eteläpuolella sijaitsee Helsingin Talosiirto Oy:n betonipurkujätteen käsittelylaitos, jonka betonikasat näkyvät lähiympäristössä. Golfkentän ja suunnittelualueen välissä on metsäinen alue. Suunnittelualueesta luoteessa on kaksi yksittäistä peltokuviota, muutoin lähimmät pellot sijoittuvat lähimmillään 500 metrin etäisyydelle kaakkoon ja etelään.
6.3.2

Arvokkaat maisema- ja kulttuuriympäristöalueet sekä -kohteet

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse arvokkaita maisema-alueita, kulttuuriympäristökohteita tai muinaisjäännöksiä. Lähimmät valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja
rakennetut kulttuuriympäristöt sijoittuvat yli kahden kilometrin etäisyydelle.
Maakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen Espoonjokilaakson maisema-alueen pohjoisin osa
ulottuu suunnittelualueesta lähimmillään noin 600 metrin etäisyydelle etelään. Kyseinen Kehä III
pohjoispuolelle sijoittuva osa Espoonjokilaakson kulttuurimaisemaa on kapeaa peltoaukeaa.
Vantaalle on toteutettu kulttuurimaisemaselvitys vuonna 2005 ja Vantaan modernin teollisen rakennusperinnön (1930-1979) inventointi vuonna 2006. Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse arvotettuja paikallisia kulttuuriympäristöarvoja. Hankealueen länsipuolinen kapea laakso on ollut viljeltynä jo ainakin 1700-luvun lopulta alkaen, mutta muutettu sittemmin golfkentäksi.
Hankealueen läheisyyteen ei sijoitu kiinteitä muinaisjäännöksiä. Lähimmät tunnetut muinaisjäännökset Nybacka (1000003982) ja Koivurinne (1000034174) sijoittuvat noin 0,7 ja 1,2 kilometrin
etäisyydelle lounaaseen. Tiedot on tarkistettu Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä
17.12.2019.

46

Kuva 6-1. Hankealueen ympäristössä sijaitsevat arvokkaat maisema-alueet ja muinaisjäännökset.

6.4

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön

6.4.1

Vaihtoehto VE0+

Täyttömäen vaikutukset maisemaan vuonna 2019
Kallion louhinta on nähtävissä vain välittömästä lähiympäristöstä. Esimerkiksi louhinta-alueen pohjoispuolella kulkevalta virkistysreitiltä louhinta-alue ei ole nähtävissä.
Nykyisen täyttötoiminnan näkyminen täyttömäen ympäröivillä alueilla on hyvin rajoittunutta johtuen alueen metsäisyydestä ja mäkisyydestä (Näkyvyysanalyysi, Liite 6, kartta 1). Laajimmat näkyvyysalueet kohdentuvat länsipuoliselle golfkentälle, jolta avautuu näkymiä täyttömäelle. Golfkentän ja täyttömäen välillä on kuitenkin puustoa, joka rajoittaa näkymiä (Kuva 6-2). Näkymiä
täyttömäelle avautuu myös hyvin rajatuilta paikoin suunnittelualueen eteläpuolen peltoalueilta ja
Vihdintieltä (Kuva 6-3).
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Kuva 6-2. Näkymä Golfkentän laskeutusaltaiden alueelta pohjoiseen kohti täyttömäkeä. Täyttömäen ja
golfkentän välissä kasvaa puustoa. Kuva otettu 10.10.2019.

Kuva 6-3. Näkymä Vihdintieltä Koivurinteen asuinalueen luoteispuolelta koilliseen kohti täyttömäkeä.
Täyttömäki näkyy peltoaluetta rajaavan metsäisen kallioalueen takaa. Kuva otettu 10.10.2019.

Täyttömäki on myös tarkasti katsottaessa erotettavissa hankealueesta kaakkoon sijoittuvan peltoalueen etelälaidalta (Kuva 6-4). Alue on virkistyskäytössä ja osa Espoonjokilaakson maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Muilta osin peltoaluetta täyttömäki ei ole nähtävissä. Petikon
virkistyskäytössä olevalta peltoalueelta alkaa virkistysreitti, joka kulkee hankealueen itä- ja edelleen pohjoispuolitse. Reitti kulkee metsässä eikä reitiltä juuri avaudu näkymiä täyttömäelle. Mäki
on osittain nähtävissä reitin osuuksilta, jotka sijoittuvat täyttömäen koillispuolelle, mäen välittömään läheisyyteen.
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Kuva 6-4. Näkymä Petikon virkistysalueeseen kuuluvan peltoalueen etelälaidalta luoteeseen kohti täyttömäkeä. Täyttömäki on tarkasti katsottaessa nähtävissä metsäisen selänteen takaa. Kuva otettu
10.10.2019.

Täyttömäki on nähtävissä vain muutamista pihapiireistä, jotka sijoittuvat golfkentän eteläpuolen
metsäiselle selänteelle. Asutusta sijoittuu myös hankealueen läheisyyteen, täyttömäen itäpuolelle.
Asutuksen ja täyttömäen välinen metsä estää näkymien avautumisen.
Täyttömäen vaikutukset nykyisen ympäristöluvan mukaisessa lopputilanteessa, VE0+
Nykyisen ympäristöluvan mukaisen täytön loppuvaiheessa täyttömäen näkyvyys ympäröiville alueille ei muutu oleellisesti verrattuna nykytilanteeseen (vuosi 2019) (Näkyvyysanalyysi, Liite 6, kartat 1 ja 2). Täyttömäen huippu nousee korkeustasolle +120 m mpy (metriä merenpinnan yläpuolella) sen ollessa vuonna 2019 tasolla 105 m mpy. Alueen maisemoinnin jälkeen mäki on virkistyskäytössä. Mäen laelta avautuvat näkymät joka ilmansuuntaan (Kuva 6-5). Mäki on alueen maamerkki kohoten ympäröiviä alueita korkeammalle tasolle.

Kuva 6-5. Näkymä täyttömäen huipulta kohti kaakkoa. Taustalla näkyvät Martinlaakson voimalaitoksen
piiput. Kuva otettu 10.10.2019.
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Espoonjokilaakson maisema-alueen ominaispiirteisiin ja arvoihin ei kohdistu vaikutuksia. Täyttötoiminta ja myöhemmin maisemoitu mäki on nähtävissä rajatulle alueelle maisema-aluetta (Kuvasovitteet, Liite 7, kuva 2), mutta tällä alueelle ei sijaitse erityisiä rakennetun ympäristön arvokohteita. Vähäinen näkyminen peltoalueen laidalle aiheuttaa maisemakuvaan pienen kielteisen
vaikutuksen.
6.4.2

Vaihtoehto VE1

Vaihtoehdossa VE1 kalliota louhitaan laajemmalta alueelta kuin vaihtoehdossa VE0+, mutta vaikutukset maisemaan ovat samankaltaiset kuin vaihtoehdossa VE0+.
Vaihtoehdossa VE1 täyttömäkeä laajennetaan niin, että täyttömäen alue pinta-alaltaan laajempi,
mutta se kohoaa samalle maksimikorkeustasolle +120 m mpy kuin nykyisessäkin luvassa (VE0+).
Täyttömäen huippualue +120 m mpy laajenee (Kuvasovitteet, Liite 7, kuva 3). Laajentuessaan
täyttömäki on nähtävissä hieman laajemmalta alueelta kuin vaihtoehdon VE0+ täyttömäki (Näkyvyysanalyysi, Liite 6 kartta 2). Muutos on kuitenkin melko lievä verrattuna nykytilanteeseen ja
maisemakuvaan aiheutuva vaikutus on suuruudeltaan pieni kielteinen.
6.4.3

Vaihtoehto VE2

Vaihtoehdossa VE 2 vaikutukset maisemaan ovat suuruudeltaan vastaavat kuin vaihtoehdossa VE1.
Kierrätysmateriaalin välivarastointi- ja käsittelytoiminnot eivät aiheuta laajoja maisemallisia vaikutuksia, vaan niiden vaikutukset kohdistuvat pääosin välittömään lähiympäristöön.
6.5

Vaikutusten merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu
Hankealueen sekä sen lähiympäristön maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön herkkyys on
arvioitu kokonaisuudessaan kohtalaiseksi. Alue sijoittuu nykyisten louhinta- ja täyttötoimintojen
alueelle, jonka välittömässä läheisyydessä ei sijaitse arvokkaita maisema- tai kulttuuriympäristön
kohteita tai asutusta. Virkistysreitti kiertää hankealueen itä- ja pohjoispuolitse ja hankealueesta
kaakkoon hankkeen läheisyyteen sijoittuu maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Vaikutukset on
puolestaan arvioitu pieniksi kielteisiksi, koska vaikutukset kohdistuvat vain rajatulle alueelle ja ovat
nykytilanteeseen verrattuna vain hieman suurempia. Vaikutukset ovat siten merkittävyydeltään
vähäisiä. Maisema- ja kulttuuriympäristövaikutusten kannalta hankkeen vaihtoehdoilla VE1 ja VE2
ei ole keskinäisiä eroja, joten vaikutukset ovat molemmissa vähäisiä. Toiminnan aikaiset vaikutukset vertautuvat vaikutuksiin toiminnan päättyessä. Vaihtoehdon VE0+ vaikutukset ovat myös vähäisiä, mutta hieman lievempiä kuin vaihtoehtojen VE1 ja VE2.

Vaikutusalueen herkkyys

Vaikutuksen suuruus

6.6

Suuri
kielteinen

Keskisuuri
kielteinen

Pieni
kielteinen

Ei
vaikutusta

Pieni myönteinen

Keskisuuri
myönteinen

Suuri myönteinen

Vähäinen

Kohtalainen
kielteinen

Vähäinen
kielteinen

Vähäinen
kielteinen

Ei vaikutusta

Vähäinen
myönteinen

Vähäinen
myönteinen

Kohtalainen
myönteinen

Kohtalainen

Suuri
kielteinen

Kohtalainen
kielteinen

VE0+ - VE2

Ei
vaikutusta

Vähäinen
myönteinen

Kohtalainen
myönteinen

Suuri myönteinen

Suuri

Suuri
kielteinen

Suuri
kielteinen

Kohtalainen
kielteinen

Ei
vaikutusta

Kohtalainen
myönteinen

Suuri myönteinen

Suuri myönteinen

Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Arvioinnissa ei tunnistettu sellaisia maisemaan tai rakennettuun kulttuuriympäristöön kohdistuvia
haitallisia vaikutuksia, joihin hankkeessa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. Toiminnan päätyttyä alueen maisemointiin on syytä kiinnittää huomiota alueen jälkikäytön kannalta.
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6.7

Arviointiin liittyvät epävarmuudet ja vaikutusten seuranta
Kaikki hankealueen lähiympäristössä suoritettavat toimenpiteet (mm. rakentaminen, metsätaloustoimet) vaikuttavat osaltaan alueen yleiseen maisemakuvaan ja ihmisten kokemuksiin alueen
luonteesta.
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7.

VAIKUTUKSET PINTAVESIIN

7.1

Vaikutusten muodostuminen

7.1.1

Toimintavaihe

Pintavesiin kohdistuvia vaikutuksia syntyy maankäytön muuttumisesta, täyttömaan läpi suotautuvissa ns. suotovesien ja sadeveden eli hulevesien mukana tulevasta kuormituksesta, joita on kuvattu aihealueittain alla.
Maankäytön muuttuessa virtausolosuhteet ja virtaamat voivat muuttua. Hankealueella ei poisteta
kasvillisuutta ja täyttöalueen laajennus, louhittavat alueet sekä kierrätystoimintojen alueet ovat
suhteellisen pieniä verrattuna koko purkuvesistön valuma-alueeseen, joten virtaamamuutokset eivät ole merkittäviä. Myöskään purkuojien valuma-alueet eivät muutu hankevaihtoehdoissa. Virtaamahuippuja tasataan ja esim. kiintoainekuormitusta vähennetään johtamalla hankealueelta muodostuvat suotovedet selkeytysaltaiden kautta purkuojiin.
Maanläjityksessä käytetään maa-aineksia, jotka eivät sisällä haitta-aineita yli valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvotason tai maa-aineksen lähtöpaikan mukaisten luontaisten
taustapitoisuuksien. Maantäyttöalueilta voi kulkeutua vesien mukana kiintoainesta, orgaanista aineista ja ravinteita. Petikonhuipun maanläjitysalueelle on aiemmin läjitetty mm. Martinlaakson voimalaitoksen rikinpoistojätettä ja pohjatuhkaa, joiden vaikutus voi ilmetä suotovesissä esimerkiksi
kohonneina suoloina (sulfaatti, kloridi, natrium, kalsium, kalium) ja metalleina (arseeni, kromi,
molybdeeni, vanadiini). Hankealueelta hulevedet ja suotovedet kulkeutuvat kuten nykyisinkin kolmea purkureittiä pitkin Pikkujärveen ja edelleen Espoon Pitkäjärveen.
Lisäksi alueella tehdään kallionlouhintaa, mikä lisää kiintoainekuormitusta. Louhinta-alueilta hulevesiin voi myös liueta ottoalueelta esim. räjähdysaineista peräisin olevaa typpeä.
Vaihtoehdossa VE 2 kierrätystoimintojen alueella on tarkoitus varastoida ja käsitellä Mara-asetuksen ja Masa-asetusluonnoksen mukaisia materiaaleja. Materiaalin sisältämistä haitta-aineista merkityksellisimmät ovat sulfaatti, metallit, naftaleeni ja öljyhiilivedyt, joiden osalta vesistövaikutusten
arviointi on tehty. Lisäksi on huomioitu hulevesien aiheuttama mahdollinen pH-muutos.
7.1.2

Toiminnan päätyttyä

Toiminnan päätyttyä ja maisemoinnin loppuvaiheessa pintavesivalunta ja kuormitus pienenevät
maanpeitteen ja kasvillisuuden myötä, koska vesien luontainen imeytyminen maaperään kasvaa.
Näin ollen vaikutusten arvioinnissa on keskitytty toiminnan aikaisten vaikutusten arviointiin.

7.2

Lähtötiedot, arviointimenetelmät ja määritelmät
Pintavesivaikutuksia on arvioitu pintavesien tarkkailutietojen, valuma-aluetarkastelujen ja käsiteltävien materiaalien tarkkailutietojen perusteella. Arvioinnissa on käytetty olemassa olevaa tietoa,
kuten aikaisemmin tehtyjä selvityksiä ja Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto -ympäristötietojärjestelmää. Lisäksi arvioinnissa hyödynnettiin YVA-menettelyn aikana laadittua vesien käsittelyn
yleissuunnitelmaa (liite 5) sekä kierrätystoimintojen pintavesivaikutuksista laadittua riskinarviota.
Virtaamamuutosten arviointi pohjautui vesien käsittelyn yleissuunnitelman laskentoihin. Selkeytysaltaiden kapasiteettitarkasteluissa on mitoitussateena käytetty kerran 5 vuodessa toistuvaa rankkasadetapahtumaa sekä sateen intensiteetissä on huomioitu ilmastonmuutoksen aiheuttama 20 %
lisäys.
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Louhinnan aiheuttamaa typpikuormitusta arvioitiin seuraavien periaatteiden mukaisesti. Räjähdysainetta tarvitaan louhintaan keskimäärin 0,7 kg louhittua kalliokuutiometriä kohden. Räjähdysaineesta jää räjähtämättä noin 5 %, mikä jää maastoon. Räjähdeaine sisältää noin 88 % ammoniumnitraattia, josta noin 34 % on typpeä. Maastoon jää näin ollen noin 0,0105 kg typpeä louhittua
kalliokuutiometriä kohden. Tästä voidaan arvioida noin puolet poistuvan murskeen mukana ja osa
haihtuu ilmaan. Räjähdysaineista aiheutuvan typpikuorman arvioidaan olevan noin 0,005 kg typpeä louhittua kalliokuutiometriä kohden. Louhinnan typpikuormituksen arvioinnissa käytettiin vuosittaisena louhintamääränä 40 000 m3ktr kaikissa arvioitavissa vaihtoehdoissa. Kaikissa vaihtoehdoissa typpikuormitus kohdistuu Tiistronojaan.
Maanläjityksen aiheuttama hulevesikuormituksen arvioinnissa hyödynnettiin olemassa olevia toiminnan tarkkailutietoja (nykyinen kuormitus) ja niiden sekä vastaavan tyyppisten maanläjitysalueiden tarkkailutietojen pohjalta arvioitiin mahdollinen kuormituksen kasvu.
Kierrätystoimintojen hulevesikuormituksen laskennassa arvioitiin vuotuisen sademäärän ja haihdunnan sekä rakenteen vedenläpäisyn perusteella kierrätysmateriaalien läpi suotautuvan veden
määrä. Haitta-ainekuormitus laskettiin jätteiden maanrakentamisessa annettujen asetuksien mukaisten liukoisuusraja-arvojen (L/S10) perusteella. Arvioinnissa käytetty laskenta on konservatiivinen ja olettaa, että liukoisuustestien mukaisen maksimiliukoisuuden arvioidaan siirtyvän rakenteen läpi suotautuvaan sadeveteen ja siitä muodostuvan kuormituksen arvioidaan päätyvän sellaisenaan ilman pidättymistä purkuojiin ja laimenevan niiden virtaamiin. On todennäköistä, että hulevesien pitoisuudet eivät saavuta teoreettisesti laskettuja pitoisuuksia, koska laskennassa käytetyn L/S 10 -suhteen saavuttaminen on epätodennäköistä (laskennallisen arvion perusteella L/S 10
-suhteen saavuttamiseen kuluu satoja vuosia) johtuen materiaalin läpi suotautuvan veden pienestä
määrästä suhteessa varastoitavan kierrätysmateriaalin määrään. Laskennassa käytetyt purkuojien
keskimääräiset virtaamat arvioitiin niiden valuma-alueen perusteella. Lisäksi arvioitiin kierrätysmateriaalien aiheuttamaa mahdollista pH:n nousua toteuttamalla laskenta huleveden pH arvojen
vaihteluvälillä 7-11. Kierrätystoimintojen vaikutuksista laadittiin erillinen riskinarvio, josta keskeisimmät seikat on esitetty tässä selostuksessa luvussa 7.4.
7.3

Nykytila
Vesien johtaminen
Nykyisin täyttöalueella muodostuvat suotovedet johdetaan selkeytysaltaiden kautta ja läjitysalueen pintavedet kulkeutuvat niskaojien kautta purku-uomiin. Läntisen selkeytysaltaan valuma-alueen koko on noin 24 ha ja vedet johdetaan Tiistronojaan. Eteläisen selkeytysaltaan valuma-alueen
koko on noin 27 ha ja vedet johdetaan Kynikenojaan. Myös koillisen selkeytysaltaan (valuma-alue
noin 17 ha) vedet ohjautuvat Kynikenojaan. Tarkemmin vesien johtaminen on kuvattu luvussa 2.8.
Purkuvesistön nykytila
Hankealue sijoittuu Espoon Pitkäjärven valuma-alueelle, joka kuuluu Espoonjoen valuma-alueeseen (81.055). Koko Espoonjoen valuma-alue on kooltaan noin 132 km2 ja sen valuma-alueelle
sijoittuvat mm. Bodominjärvi, Espoon Pitkäjärvi, Matalajärvi ja Lippajärvi (valuma-alueen järvisyys
6,3 %). Petikonhuipun maanläjitysalueelta purkureitistö kulkee lännestä Tiistronoja-Pikkujärvi-Espoon Pitkäjärvi ja hankealueen itä- sekä eteläpuolelta Kynikenoja-Pikkujärvi-Espoon Pitkäjärvi
(kuva 7-1).
Tiistronojan valuma-alueen koko on noin 6,5 km2, josta metsien osuus on noin 70 % ja viljelysmaiden sekä asuinalueiden osuudet molemmat 8 % (lähde: Corine 2012 maankäyttötilasto).
Tiistronojaa kuormittaa hajakuormituksen lisäksi Vantaan Golfpuisto Oy:n golfkenttä, Petikonhuipun alue ja Helsingin Talosiirto Oy:n betonipurkujätteen käsittelylaitos. Golfkentän alueelle on
tuotu ylijäämämaita vuosina 2015-2017 noin 1,8 milj. m3 (Golder, 2019). Massoja on sortunut
puroon, mikä on aiheuttanut purolla tulvia ja sameuden lisääntymistä (Virtanen, 2018). Tiistronoja
on humusvaikutteinen, runsasravinteiden ja savisamea oja, jossa happipitoisuus on säilynyt pääosin hyvänä. Em. toimintojen vaikutus ilmenee mm. kohonneina kiintoaine, suola-, ravinne- ja
metallipitoisuuksina. Toimintojen tarkempi vaikutus Tiistronojan vedenlaatuun on kuvattu luvussa
7.4.1.
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Kynikenojan valuma-alueen koko on 6,1 km2, josta metsien osuus on noin 53 %, asuinalueita 14
% ja viljelysmaita 6 % (lähde: Corine 2012 maankäyttötilasto). Kynikenojan on tyypiltään savimaiden oja, mikä näkyy mm. korkeina sameuslukuina. Valuma-alueen pohjoispuolella sijaitsevan
Isosuon vaikutus puolestaan ilmenee kohonneina värilukuina ja kemiallisen hapenkulutuksen arvoina. Ojan ravinnepitoisuudet (erityisesti fosfori) ilmentävät voimakasta runsasravinteisuutta. Kynikenojaan johdetaan nykyisin Petikonhuipun toiminta-alueen koillisen ja eteläisen selkeytysaltaan
vedet. Vaikutuksia on tarkasteltu luvussa 7.4.1.
Kynikenojan varrella on kaksi virtavesien arvokasta luontokohdetta: Grankullan purolaakso ja Karhusuon purolaakso. Grankullan purolaakson kohdalla oja on säilynyt alkuperäisessä uomassaan
noin puolen kilometrin matkalta ja Karhusuon purolaaksossa vajaan puolen kilometrin matkalta.
Grankullan purolaakson eteläosassa on Grankullan lähteikköalue. Grankullan lähteikön alueella on
runsaasti hetteikköistä tihkupintaa, lisäksi alueella on muutamia allikkolähteitä ja paikoin myös
puron pohjassa olevia lähteitä. Grankullan lähteikköalue on pitkälti luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen. Lähteikön vedet purkavat Kynikenojaan (Janatuinen 2011). Kohteiden sijainnit on
esitetty kuvassa 7-1.
Pikkujärvi sijaitsee vesiuomaa pitkin mitattuna noin 3 km etäisyydellä Petikonhuipusta. Pikkujärvi
on pieni, matala ja lähes umpeenkasvanut järvi. Järven pinta-ala on noin 7,7 ha ja valuma-alue
noin 21 km2. Pikkujärveen tulee vesiä Petikonhuipun ympäristön lisäksi myös Martinlaakson alueelta. Pikkujärvestä ei ole käytössä vedenlaatutietoja.
Espoon Pitkäjärvi sijaitsee noin 4,6 km etäisyydellä Petikonhuipun täyttömäestä. Pitkäjärvi on
pinta-alaltaan 170 ha ja valuma-alueen ala 66 km2. Järven suurin syvyys on 6,3 m ja keskisyvyys
on 2,9 m. Lähes viidesosa Pitkäjärven valuma-alueesta on peltoa. Pitkäjärvi on luokiteltu reheväksi
ja sitä ylläpitää hajakuormitus ja järven sisäinen kuormitus. Pitkäjärvelle on tyypillistä kesällä ja
lopputalvella ilmenevä pohjanläheisen veden heikentynyt happitilanne. Järven ekologinen tila on
välttävä (suppea aineisto) ja kemiallinen tila hyvä (lähde: Hertta-tietokanta, ympäristöhallinnon
vuoden 2013 luokittelu). Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016 – 2021 mukaisesti Pitkäjärven hyvä tavoitetila tulisi saavuttaa vuoteen 2021 mennessä.
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Kuva 7-1. Pintavesien purkureitti ja pienvaluma-alueet (lähde: kartta.vantaa.fi/).

Vaikutuskohteen herkkyys
Hankealueen lähimpien purkuojien (Tiistrinoja, Kynikenoja) herkkyydet arvioitiin vähäisiksi. Ojien
sekoittumisolosuhteet ovat kohtalaiset. Vedenlaadut ovat muuttuneet luonnontilaisesta ja ilmentävät runsasravinteisuutta sekä muuta kuormitusta. Pikkujärvi on kooltaan pieni ja lähes umpeenkasvanut, joten sen herkkyys arvioitiin vähäiseksi. Espoon Pitkäjärvessä sekoittumisolosuhteet
ovat hyvät ja järven ekologinen tila on välttävä. Näin ollen herkkyys muutoksille on arvioitu vähäiseksi.
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7.4

Vaikutukset pintavesiin

7.4.1

Vaihtoehto VE0+

Vaihtoehdossa VE0+ laajennusaluetta ei toteuteta ja maanläjitystoiminta jatketaan nykyisellään
voimassa olevan luvan mukaisesti arviolta vuoteen 2022 asti. Vuosittainen vastaanottomäärä on
ollut noin 1,2 milj. tonnia vuodessa täyttöalueen ollessa 65 ha (nykyisin 50 ha) ja täyttötilavuus
yhteensä 11,5 milj. m3rtd. Vaihtoehtoon kuuluu kallion louhintaa (pinta-ala on 0,75 ha ja louhintamäärä 150 000 m3ktr).
Virtaamamuutokset
Louhinnan aiheuttamat virtaamamuutokset Tiistronojaan arvioidaan vähäisiksi, koska louhittavan
pinta-alan osuus Tiistronojan valuma-alueesta (6,5 km2) on marginaalinen. Myöskään maanläjitysalueen koon laajentuminen ei muuta virtaussuuntia ja maanläjitysalueelta tulevia virtaamia,
joita tasataan selkeytysaltaiden avulla, joiden mitoitukset on tarkastettu YVA-hankkeen aikana
laaditussa vesien käsittelyn yleissuunnitelmassa.
Kynikenojaan johdettavien vesien osalta arvioitiin vaikutukset Grankullan lähteikköalueelle ja purolaakson alueelle. YVA-hankkeen aikana marraskuussa 2019 tehdyssä maastokatselmuksessa todettiin, että Grankullan lähteen vesipinnat olivat korkeustasoltaan pääasiassa Kynikenojan vesipinnan yläpuolella. Lähteikköalueelta on Vantaan virtavesiselvityksen mukaan (Janatuinen 2011)
ulosvirtausta puroon. Lähteikköalueella on useita pieniä vesialtaita, joista ei havaittu selvää pohjaveden purkautumisesta aiheutuvaa väreilyä tai pulppuamista. Grankullan purolaakson ja lähteikön kohdalla Kynikenojan valuma-alueen pinta-ala on 196 ha, josta hankealueen osuus on vain
noin 9 %. Lisäksi hankealueelta Kynikenojaan lähtevien vesien virtaamia tasataan selkeytysaltaiden avulla, jolloin hankealueen virtaamahuiput tasaantuvat lähelle luonnontilaista tasoa. Näin ollen
hankkeella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Kynikenojan luontaiseen virtaamaan eikä näin
ollen myöskään Grankullan lähteikköalueen vesitasapainoon. Lähteiköstä purkautuva pohjavesi virtaa ojaan päin, jolloin mahdollisten haitta-aineiden kulkeutuminen ojasta lähteikköalueelle on epätodennäköistä. Grankullan purolaakson osalta on todettu, että merkittävä osa Kynikenojan alivirtaamasta suotautuu puroon nimenomaan Grankullan metsäosuudella. Toiminnan aiheuttamaa vesistökuormitusta on arvioitu alla ja sen osalta todettakoon, etteivät toiminnasta aiheutuva kuormitus vaaranna Grankullan purolaakson kasvillisuutta.
Louhinnan aiheuttama kuormitus
Louhinnan aiheuttama hulevesikuormitus muodostuu lähinnä räjäytysaineiden ylijäämien sisältämistä typpiyhdisteistä. Hankealueelta on arvioitu louhittavan enimmillään 40 000 m3ktr/a, jolloin
louhinnan aiheuttama typpikuormitus arvioidaan olevan luokkaa 200 kgN/a (laskentaperusteet kuvattu luvussa 7.2). Louhinta-alue sijaitsee hankealueen luoteisosassa (ks. luku 2.3 kuva 2-5), jolloin typpikuormitus kohdistuu Tiistronojaan. Typpikuormituksen laskennallinen pitoisuuslisäys olisi
keskivirtaaman aikaan luokkaa 100 µgN/l taustapitoisuuden ollessa luokkaa 1200 µgN/l. Louhinta
ajoittuu yleensä keväälle ja syksylle ylivirtaamakausille, jolloin sekoittumisolosuhteet ovat tehokkaammat, vaikka kuormitus olisi arvioitua suurempaa. Räjähdysaineiden sisältämä typpi on pääosin ammoniumtyppimuodossa, mutta hapellisissa virtaavissa olosuhteissa sitä esiintyy yleensä
vähän. Liukoisen nitraattitypen määrän kasvu voi vesistöön kulkeutuessaan aiheuttaa kasviplanktonin ja vesikasvillisuuden tuotannon lisääntymistä kasvukaudella, mikäli vesistö on typpirajoitteista. Kokonaisravinnesuhteilla tarkasteltuna Tiistronoja on kasvukaudella fosfori/yhteisrajoitteinen. On syytä kuitenkin huomioida, että louhinnan aiheuttaman typpikuormituksen laskennallinen
tapa yliarvioi tilannetta ja kokemuksen mukaan toteutuneet kuormitukset ovat olleet alhaisempia.
Näin ollen louhinnan aiheuttaman typpikuormituksen vaikutukset Tiistronojassa arvioidaan vähäisiksi.
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Maanläjityksen vaikutukset
Vaihtoehdossa VE0+ maanläjitystoiminnan vastaanottomäärä säilyy nykyisellään (ks. luku 2.4).
Petikonhuipun maanläjitysalueelta tuleva vuoden 2018 tarkkailutulosten perusteella arvioitu vesistökuormitus on esitetty taulukossa 7-1. Maanläjitysalueen suotovedet johdetaan tasausaltaiden
kautta, kun taas täyttöalueen pintavedet ohjautuvat niskaojien kautta purkuvesistöön. Tämä on
havaittavissa myös kuormitusosuuksissa, koska suotovedet ovat pintavesiä selvästi kuormitteisimpia. Maanläjitysalueelta tulee mm. orgaanisen aineksen, kiintoaineen, sulfaatin, ravinteiden ja metalleista eniten molybdeeninen ja sinkin kuormitusta. Taulukossa 7-1 esitetyt tiedot on esitetty
suuntaa-antavana kuormituksena, koska kuormitus vaihtelee vuosittain jonkin verran johtuen esimerkiksi erilaisista sääolosuhteista tai läjitetystä maa-aineksesta. Vesistökuormituksia tarkasteltaessa on syytä huomioida, että Petikonhuippuun on aiemmin läjitetty myös mm. rikinpoistojätettä
ja pohjatuhkaa, joiden kuormitus suolojen ja metallien osalta on nykyisin läjitettäviä ylijäämämaita
suurempaa.
Taulukko 7-1. Petikonhuipun maanläjitysalueen kuormitus vuonna 2018 (lähde: Golder, 2019).
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Päästötarkkailupisteiden sijainnit esitetty kuvassa 7-1.

Alueelta lähtevissä vesissä tarkkailutulosten perusteella eteläisen tasausaltaan sähkönjohtokyky,
kloridi-, sulfaatti-, kalsium-, boori- ja bariumpitoisuudet ovat olleet purovesien taustapitoisuuksiin
nähden korkeita. Läntiseltä tasausaltaalta lähtevässä vedessä puolestaan kokonaistyppi-, sähkönjohtokyky-, kalsium- ja bariumpitoisuudet ovat olleet luonnonvesiin nähden koholla. Maanläjitysalueen niskaojien vedenlaatu ilmentää läjitysalueen pintavalunnan kuormitusta, vaikka kuormitus
on selvästi alhaisempaa.
Tiistronojassa maanläjitysalueen vaikutus on havaittavissa läntisen tasausaltaan alapuolella (tarkkailupiste C2, kuva 7-1) ravinne-, sulfaatti-, kloridi- ja kalsiumpitoisuuksien ollessa taustapitoisuuksiin (tarkkailupiste C1A) nähden koholla. Suuri osa ravinnekuormituksesta on tullut golfkentälle vietyjen maamassojen johdosta. Golfkentän alapuolisessa tarkkailupisteessä (C1B) on todettu
taustapitoisuuteen nähden kohonneet pitoisuudet sulfaattia, kloridia ja kalsiumia sekä eräitä metalleja (barium, sinkki) osalta. Tiistronojan valuma-alueella Petikonhuipun toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee Helsingin Talosiirto Oy:n betonipurkujätteen käsittelylaitos. Sen vuoden 2018 tarkkailutuloksien perusteella toiminta-alueen hulevesien pH, sähkönjohtavuus ja sulfaattipitoisuudet ovat olleet koholla ilmentäen kuormitusta. Pyymoosantien ojassa veden pH on
neutraalimpi, mutta sähkönjohtavuus ja sulfaattipitoisuudet ovat olleet koholla. Koska käytössä ei
ollut tarkempaa tietoa Helsingin Talosiirto Oy:n toiminta-alueen hulevesimäärästä eikä tuloksia
pidemmältä ajanjaksolta, ei vaikutuksia voitu tarkemmin tässä yhteydessä arvioida.
Petikonhuipun itäpuolelta kulkevan Kynikenojan vedenlaatua tarkasteltiin mm. tarkkailupisteen
P3A tuloksien avulla, jossa on ollut ajoittain koholla mm. väriluku, sulfaatti ja kalsium. Kynikenojassa eteläisen tasausaltaan alapuolella (tarkkailupiste P4) maanläjityksen vaikutukset ilmenevät
lievästi kohonneena sähkönjohtokykynä ja sulfaatti-, kalsiumpitoisuuksien sekä eräiden metallien
nousuna. Eteläisen ja koillisen tasausaltaan purkureitit yhdistyvät Martinlaaksonpurossa (tarkkailupiste M), jossa hankealueen vaikutukset eivät ole enää erotettavissa.

57

Maanläjityksen alapuolisten tarkkailupisteiden (C2, P3A, P4) metalli-, sulfaatti- ja kloridipitoisuuksia vuosilta 2016-2018 verrattiin ekologisiin viitearvoihin, kuten ympäristöhallinnon ohjeissa annettuihin pintaveden laadun yleisiin vertailuarvoihin (YO 6/2014), Kemikaalivirasto ECHA:n tietokannan mukaisiin PNEC-arvoihin (=vaikutukseton pitoisuustaso) ja USA EPA:n makean veden suojelemiseksi annettuihin ohjearvoihin. Pintaveden laadun yleiset vertailuarvot perustuvat ekologisiin
viitearvoihin, joilla suojellaan herkimpiä pintavesien eliölajeja. Metallien osalta tarkkailutulokset
alittivat ympäristöhallinnon tai ECHA:n viitearvot. Sulfaatin ja kloridin osalta tuloksia verrattiin USA
EPA:n makean veden eliöstön suojelemiseksi annettuihin viitearvoihin (SO4 100 mg/l ja Cl 230
mg/l), joiden osalta todetut pitoisuudet alittivat selvästi. Näin ollen maanläjityksen eikä muiden
toimintojen yhteisvaikutuksilla aiheudu vesieliöstön kannalta merkittäviä ekologisia riskejä, joten
vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.
Todettakoon myös, että Tiistronoja ja Kynikenoja luokitellaan noroiksi, joihin ei sovelleta Vna
1022/2006 6 §:ssä tarkoitettua ympäristönlaatunormia koskevia säännöksiä.
Vaihtoehtoon kuuluu myös koillisen selkeytysaltaan uuden purkuojan rakentaminen. Jo nykyisellään koillisesta selkeytysaltaasta johdetaan vesiä luontaista purkuojaa pitkin, mutta tarkoituksena
on toteuttaa uusi purkureitistö noin 230 m matkalta (ks. luku 7.3 kuva 7-1). Maaperäkarttojen
perusteella purkuojan reitin varrella maaperä on pääosin savea, osittain hiesua ja pieneltä osin
moreenia, mikä lisää kiintoainekuormitusta ja myös reitistön korkeustasoero on kohtalainen. Ojituksen rakentamisen aikaiset vaikutukset voivat ilmetä Kynikenojassa sameutena ja mahdollisena
ojan liettymisenä kiintoainekuormituksen kasvaessa. Myös kiintoaineen sisältämä orgaaninen aines
voi kuluttaa happea hajotessaan. Uoman linjan matka on kuitenkin pieni, joten vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.
Kokonaisuutena tarkasteltuna vaihtoehdolla VE0+ arvioidaan olevan vähäisiä kielteisiä vaikutuksia.
Vaihtoehto VE0+ ei vaaranna vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumista.
7.4.2

Vaihtoehto VE1

Hankevaihtoehdossa VE1 ylijäämämaiden läjitystä jatketaan ja täyttöaluetta laajennetaan 70 hehtaariin kokonaistäyttötilavuuden ollessa noin 19,7 miljoonaa m3rtd. Lisäksi alueella jatketaan kallion louhintaa (pinta-ala on 1,7 ha ja louhintamäärä 370 000 m3ktr), mutta vuosittainen louhintamäärä pysyy samana. Näin ollen vesistökuormitus hankevaihtoehdossa VE1 eroaa vaihtoehdosta
VE0+ ainoastaan maanläjityksen osalta, jonka pintavesivaikutuksia on tarkasteltu alla.
Hankevaihtoehdossa VE1 maanläjityksen täyttöalue laajenee ja täyttötilavuus kasvaa, mutta vesistökuormituksen purkureitit pysyvät samoina kuin vaihtoehdossa VE0+. Läjitysalueen laajeneminen ei muuta merkittävästi virtausolosuhteita, koska maanläjitysalueen laajennuksen pinta-ala on
marginaalinen suhteessa purkuojien valuma-alueisiin ja virtaamia tasataan selkeytysaltaiden
avulla. Sen sijaan vesistökuormitus voi kasvaa. Vesien käsittelyn yleissuunnitelmassa arvioituja
valumia käyttäen maanläjitysalueelta tuleva valunta kasvavan enimmillään noin 6 %. Tuleva vesistökuormitusta ei kuitenkaan todennäköisimmin kasva suoraan samassa suhteessa, koska Petikonhuipun läjitysalueelle on aiemmin viety myös mm. rikinpoistojätettä ja pohjatuhkaa, joiden
kuormitus suolojen ja metallien osalta on alueelle nykyisin läjitettäviä pilaantumattomia ylijäämämaita suurempaa. Ylijäämämaiden maanläjityksen vaikutukset ilmenevät kokemusperäisen tiedon
perusteella yleensä kiintoainekuormituksena ja kohonneina suoloina (kloridi, sulfaatti, kalsium)
sekä mahdollisesti ravinnepitoisuuksina riippuen luonnollisesti läjitetystä maa-aineksesta. Jos arvioidaan, että vuosien 2015-2018 keskimääräinen vuorokausikuormitus kasvaisi valunnan mukaisesti, jäisivät kuitenkin Pitkäjärveen laskevan ojan kiintoaineen, kemiallisen hapenkulutuksen, sulfaatin ja ravinteiden pitoisuuslisäykset alhaisiksi. Maanläjityksen aiheuttamia ravinnekuormituksia
verrattiin Vemala-mallina avulla vuosijakson 2008-2017 ajalle määritettyihin Pitkäjärven ravinnekuormituksiin (Kirkkala ym., 2019). Maanläjityksen aiheuttama fosforikuormitus olisi vain 0,5 %
Pitkäjärven fosforin keskimääräisestä kokonaisfosforikuormituksesta (4,9 kg/d) ja vastaavasti typpikuormitus olisi luokkaa 5 % (louhinnan vuorokausikuormitus huomioituna 6 %) Pitkäjärven keskimääräisestä kokonaistyppikuormituksesta (64 kg/d). Pitkäjärvessä sekoittumisolosuhteet ovat
hyvät, joten kuormitus ei olisi erotettavissa järveen muun kohdistuvasta kuormituksesta.
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Vaihtoehtoon sisältyvät kielteiset pintavesivaikutukset arvioitiin kokonaisuuteen nähden edellä
mainituin perustein melko vähäisiksi. Vaihtoehto ei vaaranna vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden
toteutumista.
7.4.3

Vaihtoehto VE2

Hankevaihtoehto VE2 on vastaava kuin VE1 maanläjityksestä ja louhinnasta aiheutuvan vesistökuormituksen osalta. Niiden lisäksi hankevaihtoehtoon VE2 kuuluu kierrätystoimintojen sijoittuminen kahdelle alueelle (ks. luku 7.3 kuva 7-1). Kierrätysmateriaaleja vastaanotetaan yhteensä
95 000 tonnia vuodessa ja kierrätystoimintojen pinta-alat ovat yhteensä 1,55 ha (1 alue 0,45 ha
ja 2 alue 1,1 ha).
Kierrätystoimintojen hulevesikuormitus
Kierrätysmateriaalit varastoidaan ja käsitellään kenttäalueilla. Kierrätysalueiden kenttärakenne toteutetaan tiiviiksi ja reunoilta korotetuksi esimerkiksi kalvon avulla. Kenttäalueelta hulevedet ohjataan selkeytysaltaiden kautta purkuojiin. Kierrätystoimintojen alueelta 1 vedet ohjataan läntiseen
selkeytysaltaaseen ja alueelta 2 koilliseen selkeytysaltaaseen. Haitta-ainekuormituksen laskennan
periaatteet on esitetty luvussa 7.2.
Arvioidun hulevesikuormituksen perusteella selkeytysaltaista lähteviä metallipäästöjä verrattiin vesiympäristölle haitallisten aineiden asetuksessa (Vna 1022/2006) annettuihin päästöraja-arvoihin
(Cd 10 µg/l ja Hg 5 µg/l), jotka alittuivat selvästi. Myös öljyhiilivetyjen laskennalliset päästötasot
alittivat selvästi maastoon johdettavien vesien raja-arvon (5 mg/l).
Hulevesikuormituksen perusteella arvioitiin purkuojien laskennalliset pitoisuuslisäykset. Niiden lisäksi arvioinnissa huomioitiin purkuojien taustapitoisuus. Vesistövaikutukset arvioitiin tarkasteltujen haitta-aineiden osalta vähäiseksi, sillä kierrätysmateriaalien varastoinnin laskennallisesta
haitta-ainekuormituksesta aiheutuvat pitoisuuslisäykset alittavat selvästi purkuojien taustapitoisuustason ja jäivät alle ekologisten viitearvojen (taulukko 7-2).
Taulukko 7-2. Kierrätystoimintojen hulevesikuormituksen arvioidut laskennalliset pitoisuuslisäykset
taustapitoisuudet huomioituna.

Tiistronoja
Kynikenoja
YO
6/2014
/ECHAPNEC*
/USA
EPA**

Sb

As

Ba

Cd

Cr

Cu

Pb

Mo

Ni

Zn

V

Hg

Cl

SO4

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

6,4

4,4

57

0,6

4,2

7,8

2,9

2,7

4,5

10

5,1

2,7

49

0,3

6,2

7,8

3,5

4,5

6,0

113

24

115*

2,0**

6,5*

8

7

30

20

Naftaleeni

µg/l

µg/l

mg/l

mg/l

µg/l

Öljyhiilivedyt
mg/l

8,3

0,006

24

36

0,19

65

14

8,6

0,009

37

24

0,47

0,05

20,6*

7,6*

0,05

230**

100**

2,1

Koska Helsingin Talosiirto Oy:n betonipurkujätteen käsittelylaitos sijoittuu kierrätystoimintojen
alueen 1 läheisyyteen, tehtiin suuntaa antava arvio laitoksen hulevesikuormituksesta toimintaalueen pinta-alan perusteella. Tällöinkään ekologiset viitearvot eivät ylittyneet Tiistronojassa.
Kierrätysmateriaaleista osa voi nostaa suoto- ja hulevesien pH:ta. Tämän vuoksi arvioitiin myös
hulevesikuormituksen mahdollinen vaikutus purkuojiin huleveden pH arvojen vaihteluvälillä 7-11,
koska osa kierrätysmateriaaleista voi nostaa pH:ta ja toisaalta osa ei vaikuta pH-tasoon, joten
huleveden pH:ta on vaikea ennustaa. Hulevesien aiheuttamat laskennalliset pH-muutokset keskimääräisellä PH-arvolla arvioituna on esitetty taulukossa 7-3. Laskennan perusteella hulevesien kohonneet pH-arvot nosta purkuojien pH-arvoja merkittävästi vaan arvot jäävät lähelle nykyistä vaihteluväliä.
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Taulukko 7-3. Hulevesien aiheuttamat laskennalliset pH-muutokset.

Tiistronoja

Kynikenoja

Myllymäenoja

purkuojan pH:n vaihteluväli

6,4-8,1

6,7-8,2

6,1-7,4

huleveden (pH 7-11) aiheuttaman muutoksen vaihteluväli

7,1-8,1

7,6-8,5

6,9-7,9

Kokonaisuutena tarkasteltuna vaihtoehdon VE2 pintavesivaikutukset arvioitiin näin ollen vähäisiksi
kielteisiksi. Vaihtoehto ei vaaranna myöskään vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumista.
7.5

Vaikutusten merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu
Hankealueen purkuojien ja purkuvesistön herkkyydet muutoksille arvioitiin vähäisiksi, koska niiden vedenlaaduissa on todettavissa kuormitusta ja ne ovat muuttuneet luonnontilaisesta. Espoon
Pitkäjärvessä sekoittumisolosuhteet ovat hyvät ja järven ekologinen tila on välttävä. Vaikutukset
on puolestaan arvioitu pieniksi kielteisiksi, koska vaikutukset rajoittuvat purku-uomille eivätkä
enää ulotu Pitkäjärveen. Vaikutukset ovat siten merkittävyydeltään vähäisiä. Vaihtoehdossa
VE0+ nykytilanne kuvaa hyvin hankkeen vaikutuksia, mutta myöskään hankkeen vaihtoehdoilla
VE1 ja VE2 ei aiheudu vesistökuormitusta, jolla olisi merkittävää pintavesivaikutusta.

Vaikutusalueen herkkyys

Vaikutuksen suuruus

7.6

Suuri
kielteinen

Keskisuuri
kielteinen

Pieni
kielteinen

Ei
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Pieni myönteinen
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myönteinen

Suuri myönteinen

Vähäinen

Kohtalainen
kielteinen

Vähäinen
kielteinen

VE0+, VE1,
VE2

Ei vaikutusta

Vähäinen
myönteinen

Vähäinen
myönteinen

Kohtalainen
myönteinen

Kohtalainen

Suuri
kielteinen

Kohtalainen
kielteinen

Vähäinen
kielteinen

Ei
vaikutusta

Vähäinen
myönteinen

Kohtalainen
myönteinen

Suuri myönteinen

Suuri

Suuri
kielteinen

Suuri
kielteinen

Kohtalainen
kielteinen

Ei
vaikutusta

Kohtalainen
myönteinen

Suuri myönteinen

Suuri myönteinen

Yhteisvaikutukset
Nykyisten toimintojen (Vantaan Golfpuisto, Helsingin Talosiirto Oy:n betonipurkujätteen käsittelylaitos ja Petikonhuipun alue) kuormitus ja vaikutukset huomioitiin hankevaihtoehtojen pintavesivaikutusten arvioinneissa (luku 7.4.). Nykyisten toimintojen vaikutukset kuvattiin luvussa 7.4.1
ja hankkeen aiheuttaman kuormituksen vaikutusten yhteydessä otettiin huomioon edellä mainituista toiminnoista aiheutuva ns. taustapitoisuus.
Yhteenvetona todettakoon, että huomioiden nykyinen muiden toimintojen kuormitus ja hankkeesta
aiheutuvien louhinnan, maanläjityksen ja kierrätystoimintojen yhteiskuormitus, arvioidaan, ettei
näistä aiheudu merkittäviä pintavesivaikutuksia. Esimerkiksi Pitkäjärveen kohdistuva ravinnekuormitus jää järveen kohdistuvan muun kuormituksen alle. Myöskään vesistöön mahdollisesti kulkeutuvista haitta-aineista ei aiheudu merkittäviä ekologisia riskejä vastaanottavassa vesistössä.

7.7

Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Toiminnan aikana maastoon johdettavien vesien määrä pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä. Vesiä hyödynnetään toiminta-alueella muun muassa jätteiden käsittelyssä sekä pölynsidonnassa. Selkeytysaltaasta maastoon johdettavien vesien laatua ja määrää sekä vaikutuksia alapuoliseen ojaan seurataan viranomaisen edellyttämällä tavalla. Näin tarvittaviin toimenpiteisiin kuormituksen vähentämiseksi voidaan ryhtyä välittömästi.
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Maankäytön muuttumisen myötä toiminta-alueelta tuleva pintavalunta kasvaa. Hanketta varten
laaditussa vesien käsittelyn yleissuunnitelmassa otettiin huomioon rankkasateet ja ilmastonmuutos
sekä mitoitettiin vesien käsittely-yksiköt tasaamaan näitä virtaamahuippuja. Hulevesien käsittelyyksikköjen tarkoituksena on laskeuttaa hankealueelta tulevaa kiintoainesta ja kiintoainekseen sitoutuneita ravinteita / haitta-aineita.
Arvokkaan Grankullan purolaakson suojelun varmistamiseksi voidaan toisena vesien johtamisen
toteutusvaihtoehtona johtaa koillisen altaan vedet rakennettavaa putkilinjaa pitkin eteläisen altaan
purkupisteeseen. Vaikutusten arvioinneissa on huomioitu Kynikenojaan kohdistuva kokonaiskuormitus, joten vaihtoehtoinen toteutusvaihtoehto ei aiheuta muutoksia pintavesivaikutusten arviointiin. Oikein toteutetuilla vesienhallintasuunnitelmilla saadaan tasattua eteläisen tasausaltaan purkuojaan johdettavan veden virtaamat luonnontilaiselle tasolle.
7.8

Arviointiin liittyvät epävarmuudet ja vaikutusten seuranta
Laskennallisiin arvioihin liittyy epävarmuuksia. Kokemusten perusteella on todettu, että kalliolouhinta-alueiden laskennalliset hulevesimäärät ovat yleensä yliarvioivia. Todelliset hulevesimäärät ovat usein pienempiä, sillä osa vesistä kulkeutuu kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeisiin.
Myös maanläjityksen ja kierrätystoimintojen vesikuormituksiin sisältyy epävarmuuksia. Kierrätystoimintojen kuormituslaskelmissa on käytetty L/S10 liukoisuustuloksia, jotka yliarvioivat todellista
tilannetta toiminta-alueella. Myös maanläjityksen vesikuormitus toteutettiin yliarvioivasti käyttäen
laskennan perusteena nykyisiä kuormituksia, jotka yliarvioivat pilaantumattomien ylijäämämaiden
maanläjityksen vesistökuormitusta. Näin ollen hulevesien mukana liukenevien yhdisteiden kuormituslaskelmiin liittyy siis useita epävarmuuksia, mutta tarkastelussa on arvioitu pahinta mahdollista
tilannetta, jolloin arviointitulokset yliarvioivat todellisia vaikutuksia.
Vaikutusten seuraamiseksi ehdotetaan nykyistä pintavesien tarkkailua jatkettavan sekä lisättäväksi tarkkailuun koillisen hulevesien selkeytysaltaan toimivuuden seurantaa. Vesistökuormituksen
ja vaikutusten tarkkailua tulee tehdä Tiistronojasta, Kynikenojasta ja Myllymäenojasta.
Toiminnan päätyttyä vesien tarkkailua jatketaan myöhemmin laadittavan jälkitarkkailuohjelman
mukaisesti.
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8.

VAIKUTUKSET MAA- JA KALLIOPERÄÄN

8.1

Vaikutusten muodostuminen

8.1.1

Toimintavaihe

Hankkeesta aiheutuu vaikutuksia alueen maa- ja kallioperään kalliolouhinnan myötä, sillä kalliomuodostuma ja sen päällä oleva pintamaapeite poistuu tältä osin. Kallioperälle muutos on pysyvä. Muutoksen laajuuteen ja suuruuteen vaikuttaa mm. louhinta-alueen rajaus ja louhintasyvyys. Tehtävät maantäyttötoimenpiteet eivät enää vaikuta alueen varsinaiseen maaperään,
sillä täyttö kohdistuu jo tehdyn täytön päälle sekä louhittavalle alueelle. Myöskään kierrätystoiminnoista ei aiheudu vaikutuksia maa- ja kallioperään. Maa- ja kallioperässä olevalle pohjavedelle kohdistuvat vaikutukset on käsitelty luvussa 8.
8.1.2

Toiminnan päätyttyä

Louhinta- ja maanläjitystoiminnan sekä kierrätystoimintojen päätyttyä ei muodostu enää vaikutuksia alueen maa- ja kallioperään.
8.2

Lähtötiedot, arviointimenetelmät ja määritelmät
Vaikutusarvioinnin lähtötietoina on käytetty olemassa olevia tietoja alueen maa- ja kallioperästä,
jota on saatu maa- ja kallioperäkartoista ja olemassa olevasta tutkimustiedoista. Uusia kairaustutkimuksia ei ole ollut tarpeen suorittaa arviointia varten.
Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten suuruuden arvioinnissa on arvioitu hankkeen vaikutusten pysyvyyttä ja laajuutta sekä muutoksen suuruutta nykytilaan verrattuna.

8.3

Nykytila
Hankealueen ja sen ympäristön topografia on pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa ja vaihtelee pienipiirteisesti mäkien ja notkelmien välillä. Hankealueella ja sen lähialueilla esiintyy myös runsaasti
avokallioita tai alueita, joissa pintamaapeite on hyvin ohut.
Alueen kallioperä on graniittia ja alue kuuluu ns. Bodomin rapakivigraniittialueeseen. Kallioperä
on vähä- tai harvarakoista, päärakoilusuuntien ollessa koillis-lounaissuuntainen ja sitä vastaan
kohtisuora rakoilu. Rakoilu on pääosin pystyasentoista. Täyttömäen reunaosissa kalliopinta on
osin paljastunut tai rinneosiltaan moreenikerroksen peitossa. Täyttömäen läheisyydessä ei sijaitse arvokkaiksi luokiteltuja kallioalueita. Lähimmät arvokkaaksi luokitellut kallioalueet ovat
hankealueen eteläpuolella noin 1,8 km etäisyydellä oleva Petikonmäki-Hermaskärret ja luoteispuolella lähimmillään noin 1,3 km etäisyydellä sijaitsevat Herukkapuron kalliot.

Varsinaisen hankealueen maaperä koostuu pääasiassa kalliosta ja moreenista (alueen pohjoisosa) sekä savesta (alueen eteläosa). Hankealueen länsi- ja itäpuolella on laajoja savisia alueita,
puolella on alavien savikkojen ympäröimistä moreeni ja hiekka-alueista. Hankealueen painannealueilla savi- ja turvekerrosten paksuus on suurimmillaan noin 5-8 metriä.
Maa- ja kallioperäkartat on esitetty kuvissa 8-1 ja 8-2.
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Kuva 8-1. Alueen maaperäkartta (GTK).

Kuva 8-2. Alueen kallioperäkartta (GTK).

63

8.4

Vaikutukset maaperään

8.4.1

Vaihtoehto VE0+

Kiviaineksen oton seurauksena maanpinnan taso ja topografia muuttuvat ja louhinta-alueella olevat pintamaat poistetaan (laajalti pintamaat on jo poistettu aiemmin). Vaihtoehdossa VE0+ tehtävä louhinta kohdistuu 0,75 hehtaarin kokoiselle alueelle. Louhinnan myötä kallioperästä louhittava osa kalliota poistetaan, mutta louhittava alue on sinänsä pieni. Louhinta ja ylijäämämaiden
läjitys eivät normaalitilanteessa vaikuta hankealueen ympäröivän alueen maa- ja kallioperään.
Vaikutuksia alueen maa- ja kallioperään voi syntyä käytännössä vain onnettomuustilanteissa, mikäli öljysäiliöstä tai työkoneista pääsee valumaan haitta-aineita maaperään. Alueelle tuotavat ylijäämämaat ovat pääosin savea, moreeneja ja lohkareita. Puhdas maa ei pilaa tai vaaranna hankealueen tai ympäröivän alueen maaperää. Hankealue ei ole geologisesti arvokas.
8.4.2

Vaihtoehto VE1

Vaihtoehdossa VE1 vaikutukset maa- ja kallioperään ovat samanlaiset kuin vaihtoehdossa VE0+
sillä erolla, että louhittava alue on suurempi, yhteensä noin 1,7 hehtaaria.
8.4.3

Vaihtoehto VE2

Vaihtoehdon VE2 vaikutukset maa- ja kallioperään eivät eroa vaihtoehdon VE1 vaikutuksista.
Vaihtoehdon mukaisilla kierrätystoiminnoilla ei ole vaikutuksia maa- ja kallioperään. Kierrätystoimintojen alueella on tarkoitus varastoida ja käsitellä Mara-asetuksen ja Masa-asetusluonnoksen
mukaisia materiaaleja. Materiaalin sisältämistä haitta-aineista ympäristön kannalta merkityksellisimmät ovat sulfaatti, metallit, naftaleeni ja öljyhiilivedyt. Kierrätysalueiden kenttärakenne toteutetaan tiiviiksi ja reunoilta korotetuksi esimerkiksi kalvon avulla. Kierrätysalueiden hulevedet johdetaan hallitusti vesienkäsittelyn kautta purkuojiin. Maa- ja kallioperään kierrätystoiminnoista aiheudu vaikutuksia.
8.5

Vaikutusten merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu
Kaikissa vaihtoehdoissa vaikutusalueen herkkyys on arvioitu vähäiseksi, koska hankealue ei sijaitse arvokkaalla kallioalueella tai sellaisen läheisyydessä, eikä hankkeen toiminnasta aiheudu
haitallisia vaikutuksia hankealueen ulkopuolella. Varsinaisella hankealueella kallioperä tuhoutuu
louhittavalta osalta, joten vaikutukset voidaan katsoa pieniksi kielteisiksi. Vaikutukset ovat
merkittävyydeltään vähäisiä.

Vaikutusalueen herkkyys
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8.6

Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Vaihtoehdoissa VE 0+, VE 1 ja VE 2 vaikutukset maa- ja kallioperään arvioidaan vähäisiksi,
eikä erillisiä lieventämistoimenpiteitä katsota tarpeellisiksi.

8.7

Arviointiin liittyvät epävarmuudet ja vaikutusten seuranta
Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten seuranta ei ole tarpeen. Seuranta tulee kohdistaa
pohja- ja pintavesiin.
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9.

VAIKUTUKSET POHJAVETEEN

9.1

Vaikutusten muodostuminen

9.1.1

Toimintavaihe

Hankkeesta pohjavedelle aiheutuvat vaikutukset muodostuvat maanläjitystoiminnasta ja kalliolouhinnasta. Alueelle on ennen vuotta 2000 läjitetty mm. rikinpoistojätettä ja pohjatuhkaa,
jotka pohjaveden seurantatietojen perusteella aiheuttavat vielä nykyäänkin haitta-ainekuormitusta alueen pohjaveteen.
Nykyisin täyttömäelle läjitetään vain maa-aineksia, jotka eivät sisällä haitta-aineita yli valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvotason tai maa-aineksen lähtöpaikan mukaisten
luontaisten taustapitoisuuksien. Myös jatkossa alueelle on tarkoitus loppusijoittaa vain vastaavia
pilaantumattomia ylijäämämaita. Maa-ainesten läjittämisen seurauksena pohjaveteen kohdistuu
vaikutuksia, joiden suuruuteen vaikuttavat maa-aineksen laatu ja määrä sekä alueen pohjavesiolosuhteet. Mahdollisia vaikutuksia ovat mm. pohjaveden samentuminen sekä happipitoisuuden
väheneminen ja orgaanisen aineksen määrän kasvu pohjavedessä, joka voi edelleen aiheuttaa
muutoksia mm. pohjaveteen liuenneiden metallien määrään.
Kalliolouhinta ja kaivantojen mahdollinen kuivatus alentavat pohjaveden pinnankorkeutta kaivantojen ympäristössä. Louhinta voi myös aiheuttaa pohjaveden samentumista ja louhinnassa käytettävien räjähdysaineiden jäämien kulkeutumista pohjaveteen. Louhitulle alueelle läjitetään ylijäämämaita.
Uutena toimintona vaihtoehdossa VE2 on suunniteltu kierrätystoimintoja, joiden yhteydessä alueella on tarkoituksena käsitellä ja varastoida Mara-asetuksen ja Masa-asetusluonnoksen mukaisia
materiaaleja, jotka voivat sisältää haitta-aineita, kuten öljyhiilivetyjä ja metalleja asetuksen sallimia määriä. Kierrätysalueiden kenttärakenne toteutetaan tiiviiksi ja reunoilta korotetuksi esimerkiksi kalvon avulla. Kierrätysalueilta hulevedet johdetaan selkeytysaltaisiin ennen johtamista purkuojiin.
Toimintaan liittyy myös onnettomuus- ja vahinkotilanteiden mahdollisuus, kuten työkoneiden
öljy- ja polttoainevahingot.
9.1.2

Toiminnan päätyttyä

Toiminnan päätyttyä louhinnan ja maanläjityksen aiheuttamat vaikutukset pohjaveteen pienenevät toiminnan aikaisesta, kun kierrätysmateriaalit kuljetetaan pois alueelta, eikä uusia maa-aineksia läjitetä. Täyttömäelle kasvava kasvillisuus ja pintamaan tiivistäminen pienentävät täyttömäellä muodostuvan suotoveden määrää ja siten kuormitusta alueen pohjaveteen.
9.2

Lähtötiedot, arviointimenetelmät ja määritelmät
Pohjavesivaikutusten arvioinnissa on arvioitu louhinnan, kierrätystoimintojen ja maanläjitystoiminnan vaikutuksia pohjaveden laatuun ja määrään. Lisäksi on arvioitu toiminnasta aiheutuvia
vaikutuksia talousveden käytölle sekä Grankullan lähteikköön. Vaikutuksia Grankullan lähteikköön on tarkasteltu myös pintavesivaikutusten arvioinnin yhteydessä.
Petikonhuipun täyttömäen alueella on toteutettu pohjavesitarkkailua vuodesta 1991. Nykyinen
tarkkailuohjelma on laadittu vuonna 2009 ja tarkkailua tehdään ohjelman mukaisesti kolme kertaa vuodessa otettavin vesinäyttein. Vuonna 2018 tarkkailussa oli mukana kahdeksan pohjaveden havaintopistettä. Tarkkailunäytteistä on analysoitu mm. väri, pH, sameus, COD Mn, sähkönjohtavuus, happi, kokonaistyppi, ammoniumtyppi, nitraattitypen ja nitriittitypen summa, kokonaisfosfori, kloridi, sulfaatti, öljyhiilivedyt, kalsium, rauta, mangaani, sinkki, kromi, lyijy, arseeni,
antimoni, vanadiini, molybdeeni, boori, barium, nikkeli, kadmium, kupari, elohopea sekä seleeni.
Metalleista on määritetty niiden liukoiset pitoisuudet. Tarkkailutulosten perusteella on määritetty
alueen nykytila.
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Marraskuussa 2019 toteutetussa kaivokartoituksessa kartoitettiin täyttömäen mahdollisella vaikutusalueella olevia yksityisiä kaivoja. Kaivokartoitusalue käsitti täyttömäen purkuojien varrella
sijaitsevat kiinteistöt noin kilometrin matkalta täyttömäeltä alavirtaan. Kaivokysely toteutettiin
kontaktoimalla kiinteistön omistajia puhelimen välityksellä sekä maastokäynnein, joiden yhteydessä kaivoista tehtiin havaintoja ja mahdollisuuksien mukaan tehtiin mittauksia. Kaivokartoituksen alueet on esitetty kuvassa 9-1.
Kartoituksen perusteella Petaksen alueella, joka sijaitsee täyttömäestä itään, on useita purkuojan
lähistöllä sijaitsevia talousvesikäytössä olevia porakaivoja, sekä yksi noin 200 metrin etäisyydellä
purkuojasta sijaitseva talousvesikäytössä oleva maapohjavesikaivo. Petaksen alueella on myös
yksi maapohjavesikaivo, jonka vettä ei käytetä talousvetenä. Kolmea kiinteistön omistajaa ei tavoitettu Petaksen kartoitusalueelta. Maastokäynnin yhteydessä näiden kiinteistöjen pihoilla havaittiin kaivoja.
Täyttömäestä lounaaseen Koivurinteen alueella sijaitsee kaksi porakaivoa, jotka eivät ole talousvesikäytössä. Koivurinteen kartoitusalueelta yhtä kiinteistön omistajaa ei tavoitettu, eikä pihalla
havaittu kaivoa. Muilla kartoitusalueen kiinteistöillä ei ollut kaivoja.

Kuva 9-1. Kaivokartoitetut alueet

Hankevaihtoehdon VE2 toteutuksen pohjavesivaikutusten arviointia varten on selvitetty varastoitavien ja käsiteltävien kierrätysmateriaalien mahdollisia haitta-ainepitoisuuksia. Kierrätysmateriaaleja ovat mm. betonimurske, asfalttimurske, jätteenpolton kuona ja voimalaitosten pohjatuhkat. Tarkempi luettelo kierrätysmateriaaleista on esitetty luvussa 2.5.
Kalliolouhinnan pohjavesivaikutuksia on arvioitu ensisijaisesti vuoden 2007 maantäyttöalueen
laajennuksen YVA-menettelyn yhteydessä laaditun pohjavesimallinnuksen (Pöyry Environment,
2007) sekä Geologian tutkimuskeskuksen tekemien kallioperätutkimusten perusteella.
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Pohjavesivaikutuksia on arvioitu hydrogeologin toimesta. Arvioinnissa on hyödynnetty edellä mainittujen lähtötietojen lisäksi alueelle asennettujen pohjavesiputkien tietoja, maastokatselmusten
tietoja sekä muita saatavilla olevia tietoja, kuten Geologian tutkimuskeskuksen maaperä- ja kallioperäkartta-aineistoja sekä Maanmittauslaitoksen kartta-aineistoja.

9.3

Nykytila
Petikonhuipun täyttömäki ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä täyttömäeltä ole pohjaveden virtausyhteyttä luokitelluille pohjavesialueille. Pohjavesialueiden sijainnit on esitetty kuvassa
9-3-1. Lähimmät luokitellut pohjavesialueet ovat:
•

Metsämaa (0104903, 1-luokka), noin 2,2 kilometriä täyttömäeltä länteen

•

Vestra (0109209, 1-luokka), noin 2,6 kilometriä täyttömäeltä luoteeseen

•

Vantaanpuisto (0109208, 1-luokka), noin 2,6 kilometriä täyttömäeltä itään.

Kuva 9-2. Hankealue ja lähimmät pohjavesialueet.

Täyttömäki sijaitsee pohjavedenjakajalla, joten muodostuvat pohjavedet virtaavat alueelta useaan suuntaan. Pääasiassa pohjavedet virtaavat pintaveden purkautumissuunnan mukaisesti koilliseen, kaakkoon ja lounaaseen. Alueen maaperä on pääasiassa heikosti tai kohtalaisesti vettä
johtavaa, minkä seurauksena alueella muodostuu vähäisiä määriä pohjavettä lähinnä mäkien rinnealueilla. Pohjavettä purkautuu toiminta-alueen ympäristössä sijaitseviin puroihin.
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Alueella sijaitsee useita pohjaveden havaintoputkia. Pohjavedenpinta on havaintoputkista saatujen tietojen perusteella hankealueen eteläpuolella noin tasolla +47…+49 m mpy (PP2 ja PP4),
länsipuolella noin +28…+32 m mpy (PP10 ja PP7), pohjoispuolella noin +46…+52 m mpy (PP12 ja
PP9) ja lounaispuolella +30…+33 m mpy (PP11). Alueelle asennetaan lisäksi yksi uusi maapohjaveden havaintoputki ja yksi kalliopohjaveden havaintoputki. Olemassa olevien ja suunniteltujen
havaintopisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 9-3.

Kuva 9-3. Pohjaveden havaintoputket ja Grankullan lähteikön sijainti.

Täyttömäen alueen kallioperä on GTK:n vuonna 2007 tekemän kallioperätutkimuksen perusteella
pääasiassa harvarakoista ja rapautumatonta tai lähes rapautumatonta rapakivigraniittia, jossa
pohjavesi virtaa hitaasti (vedenjohtavuus luokkaa 10-9 m/s). Hankealuetta rajaavissa painanteissa rakoilu on yleisempää ja siten myös vedenjohtavuus suurempi. Tutkimuksen mukaan kalliopohjavedenpinnan vallitseva taso oli tutkittavalla louhinta-alueella noin +45…+50 m mpy, joka
todennäköisesti kuvastaa myös nyt tarkasteltavan louhinta-alueen kalliopohjaveden painetasoa.
Toiminnassa vuonna 2007 olleen täyttömäen alueen kalliopohjaveden painetasoksi oli saatu noin
+54 m mpy. Tutkimuksen mukaan kalliopohjaveden painetaso laskee Pyymosan laakson suuntaan tasolle +35 m mpy.
Pohjavesiseurannoista saatujen tietojen perusteella maapohjavedessä on havaittavissa maanläjitystoimintaan viittaavia vaikutuksia, jotka ilmenevät etenkin kohonneena sähkönjohtavuutena ja
alkaliniteettina sekä kohonneina kloridin ja kalsiumin pitoisuuksina (Taulukko 9-1). Pohjavedessä
on lisäksi todettu mm. öljyhiilivetyjä (C10-C21) sekä kohonneita pitoisuuksia kobolttia, kuparia,
molybdeeniä, nikkeliä ja sinkkiä. Tarkkailussa ei ole ollut mukana kalliopohjaveden havaintopisteitä.
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Taulukko 9-1. Pohjavesitarkkailun tuloksia vuosilta 2016-2018.

Havaintopiste
PP2
21.6.16
21.11.16
30.5.17
28.11.17
22.5.18
28.11.18
PP4
21.6.16
21.11.16
30.5.17
28.11.17
22.5.18
28.11.18
PP7
20.6.16
23.11.16
29.5.17
27.11.17
23.5.18
28.11.18
PP9
20.6.16
22.11.16
30.5.17
28.11.17
22.5.18
29.11.18
PP10
16.6.16
23.11.16
29.5.17
28.11.17
23.5.18
28.11.18
PP11
16.6.16
22.11.16
30.5.17
28.11.17
23.5.18
28.11.18
PP12
20.6.16
23.11.16
30.5.17
28.11.17
22.5.18
29.11.18

Sähkönjohtavuus
μS/cm

Alkaliniteetti
mmol/L

Clmg/l

949
589
603
981
522
636

8,1
4,1
4,5
8,6
8,2
5,2

74
48
47
84
75
47

-

452
462
453
517
430
529

4,7
4,4
5,3
5,3
4,8
5,0

8,0
8,1
7,6
9,7
9,8
-

185
202
211
284
209
216

0,95
1,0
1,1
1,3
1,4
1,3

53
75
50
50
53
71

C10-

Ca

Co

Cu

Mo

Ni

Zn

μg/l

μg/l

μg/l

μg/l

μg/l

138
60
73
120
116
-

8,0
5.6
12
18
-

23
4,7
5,8
40
59
-

<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<1,0

22
<2,0
11
11
6,0
-

18
15
12
19
26
-

<50
<50
<50
<50
<50
<50

56
43
58
62
55
-

<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
-

<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
-

<2,0
8,4
<2,0
<2,0
<2,0
<1,0

<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
-

<2,0
<1,0
2,5
<2,0
15
-

9,3
11
12
14
13
12

<50
-

18
17
19
20
23
-

<2,0
<2,0
<2,0
-

2,2
1,1
1,2
5,1
3,1
-

<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<1,0

4,7
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
-

16
<1,0
16
7,9
305
-

0,23
0,21
0,20
0,41
0,46
4,9

1,3
1,4
1,3
1,5
1,5
49

-

4,9
4,4
4,0
3,9
5,7
-

<2,0
<2,0
<2,0
-

1,1
<1,0
2,0
2,0
<1,0
-

<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0

3,0
<2,0
<2,0
4,7
<2,0
-

146
<1,0
19
435
26
-

581
435
370
154
280
692

3,3
2,7
3,2
0,53
2,4
5,5

38
28
27
12
13
44

<50
77
101
<50
<50

58
35
41
8,6
26
-

<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
-

5,3
5,2
3,6
11
3,9
-

8,3
7,0
12
<2,0
2,8
21

2,2
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
-

102
<1,0
17
748
513
-

344
815
924
899
833
-

1,0
0,97
1,2
0,28
1,0
-

235
234
232
287
267
-

-

63
61
55
64
65
-

<2,0
<2,0
<2,0
-

3,0
<1,0
<1,0
1,2
1,2
-

<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
-

8,7
10
4,9
4,9
<2,0
-

65
<1,0
51
41
25
-

67
71
67
70
61
72

0,25
0,27
0,26
0,25
0,25
0,23

2,3
2,3
2,2
3,2
2,4
4,3

-

5,6
4,9
4,9
4,8
4,6
-

<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
-

<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
1,2
-

<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
-

3,0
8,8
<2,0
<2,0
2,0
-

9,2
<1,0
<2,0
47
22
-

C14
μg/l

69

Havaintopiste
S2
21.6.16
21.11.16
8.12.16
30.5.17
27.11.17
22.5.18
28.11.18

Sähkönjohtavuus
μS/cm

Alkaliniteetti
mmol/L

Clmg/l

C10C14
μg/l

Ca

Co
μg/l

Cu
μg/l

Mo
μg/l

Ni
μg/l

Zn
μg/l

820
969
942
894
910
925

7,9
8,2
8,0
8,9
8,7
8,9

45
50
53
60
62
58

<50
<50
<50
<50
<50
<50
<50

116
87
111
114
-

12
13
24
22
-

<1,0
<1,0
1,6
<1,0
-

<2,0
<2,0
<2,0
<2,0
1,2

5,4
6,8
7,4
4,7
-

<2,0
<1,0
70
27
-

Täyttömaa-alueesta noin 550 metriä kaakkoon sijaitsee Grankullan lähteikköalue (kuva 9-3).
Lähteikköisyyttä on laajalla alueella ja lähdettä on muokattu mm. ojituksin. Lähteikön vedenpinta
on pääasiassa Kynikenojan vedenpinnan yläpuolella ja lähteen pohjavettä purkautuu ojaan.
Grankullan lähteikköalueen lisäksi pohjavettä purkautuu lähteikkönä täyttömaa-alueen pohjoispuolella sijaitsevassa painanteessa, joka kuuluu Alkärrin metsäalueeseen.
9.4

Vaikutukset pohjaveteen

9.4.1

Vaihtoehto VE0+

Vaihtoehdossa VE0+ laajennushanketta ei toteuteta, joten alueella jatketaan maanläjitystä ja
louhintaa nykyisen luvan mukaisesti. Vaikutukset pohjaveden laatuun ja määrään pysyvät nykyisen kaltaisina.
Maanläjityksen vaikutukset pohjaveden laatuun keskittyvät pohjaveden seurantatietojen perusteella lähinnä selkeytysaltaiden läheisyyteen ja ilmenevät pääasiassa kohonneena sähkönjohtavuutena ja alkaliniteettina, sekä kohonneina kalsiumin, kloridin ja tiettyjen metallien pitoisuuksina (mm. koboltti, kupari, molybdeeni, nikkeli ja sinkki). Purkuojista pohjavedeksi imeytyvän
veden määrä arvioidaan vähäiseksi, koska pohjavettä purkautuu purkuojiin ja purkuojien kohdalla maaperä on pääasiassa heikosti vettä johtavaa. Tästä syystä Petaksen tai Koivurinteen alueen yksityisiin kaivoihin tai Grankullan lähteikköön ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia purkuojien
kautta. Lisäksi lähes kaikki mahdollisella vaikutusalueella sijaitseva talousvedenotto tapahtuu porakaivoista. Luontokohteiden osalta täyttömäen lounaispuolella sijaitsevalla Pyymosan lehtoalueella on pohjavesitarkkailuissa todettu kohonneita kloridi-, sinkki- ja nikkelipitoisuuksia sekä kohonneita sähkönjohtavuuksia. Vaikutukset pysyvät todennäköisesti nykyisen kaltaisina.
Alueella jatketaan kallion louhintaa toiminta-alueen luoteisosassa alimmillaan tasolle +40 m mpy,
joka ulottuu noin 5 -10 metriä kalliopohjaveden painetason alapuolelle ja siten alentaa kalliopohjavedenpintaa louhinta-alueen ympäristössä. Vaikutuksien arvioidaan kuitenkin olevan paikallisia
kallioperän eheydestä johtuen, joten kallioperästä kaivantoon tulevien vesien määrä jää vähäiseksi. Louhinnasta ei myöskään kohdistu vaikutuksia Petaksen ja Koivurinteen yksityisiin kaivoihin tai Grankullan lähteikköön, koska louhittavan alueen kallioperän harvarakoisuudesta sekä
kallioperän heikkousvyöhykkeiden sijainneista ja suunnista johtuen niihin ei ole pohjavesiyhteyttä
toiminta-alueelta. Louhinta ja louhoksen kuivattaminen alentaa kalliopohjavedenpinnan tasoa Alkärrin metsäalueella. Alenema voi ulottua muutaman sadan metrin etäisyydelle louhintapaikasta
ja alenema voi olla suurimmillaan useiden metrien luokkaa.
Vaikutukset pohjaveden pinnankorkeuteen ovat suurimmillaan tilanteessa, jossa louhinta on suoritettu, mutta louhoksen täyttämistä maa-aineksilla ei ole aloitettu. Pohjavedenpinta palautuu
melko nopeasti alkuperäiseen tilaan tai lähes alkuperäiseen tilaan, kun täyttötöiden edetessä louhoksen kuivattaminen lopetetaan ja louhos täytetään pilaantumattomilla ylijäämämailla, jolloin
louhinta-alueelle muodostuu pohjavettä. Vaikutukset pohjaveden laatuun pienenevät edelleen
toiminnan päätyttyä, kun täyttömäelle kasvavan kasvillisuuden ja täyttömäen pintakerroksen tiivistämisen vaikutuksesta täyttömäellä muodostuvan suotoveden määrä vähenee.
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Muutokset pohjaveden pinnantasossa eivät ulotu luonnonsuojelualueille. Vaikutukset Alkärrin
metsäalueen suojelualuevarauksen alueella ovat kuitenkin mahdollisia.
9.4.2

Vaihtoehto VE1

Vaihtoehdossa VE1 vaikutukset pohjaveden laatuun ja määrään vastaavat suurimmaksi osaksi
vaihtoehdon VE0+ vaikutuksia. Toiminnan pidemmästä kestosta johtuen vaikutukset ovat kuitenkin pitkäaikaisempia. Pohjavesivaikutusten suuruus myös kasvaa jonkin verran verrattuna vaihtoehtoon VE0+, koska kallion louhintamäärä on suurempi. Louhinta on tarkoitus ulottaa tasolle
+40 m mpy, joka on sama kuin vaihtoehdossa VE0+.
Muutokset pohjaveden pinnantasossa eivät ulotu luonnonsuojelualueille. Vaikutukset Alkärrin
metsäalueen suojelualuevarauksen alueella ovat kuitenkin mahdollisia.
9.4.3

Vaihtoehto VE2

Hankevaihtoehdossa VE2 vaikutukset ovat kalliolouhinnan ja ylijäämämaiden läjityksen osalta
vastaavat kuin hankevaihtoehdossa VE1. Vaihtoehdossa VE2 on lisänä kierrätystoimintojen sijoittuminen alueelle. Kierrätystoimintojen yhteydessä varastoitavat ja käsiteltävät materiaalit voivat
sisältää MARA- ja MASA-asetusten sallimia pitoisuuksia mm. metalleja, sulfaattia, kloridia, öljyhiilivetyjä ja PCB-yhdisteitä, jotka kulkeutuessa pohjaveteen heikentävät pohjaveden laatua. Kierrätysmateriaalien varastoinnista ja käsittelystä ei kuitenkaan arvioida aiheutuvan merkittäviä
pohjavesivaikutuksia, koska varastointialueet rakennetaan tiiviiksi eikä haitta-aineita pääse pohjaveteen. Lisäksi kierrätysalueilla muodostuvat vedet johdetaan hallitusti vesienkäsittelyn kautta
purkuojiin, eikä purkuojista pohjavedeksi imeytyvän veden määrä ole merkittävä.
Vaikutusten merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu
Vaikutusalueen herkkyys on arvioitu vähäiseksi, koska hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai sellaisen läheisyydessä, eikä toiminnan arvioida aiheuttavan vaikutuksia talousvedenotolle.
Toiminta vaikuttaa kielteisesti alueen pohjaveden laatuun ja määrään. Alueen maaperä on kuitenkin laadultaan pääasiassa heikosti tai kohtalaisesti vettä johtavaa, minkä seurauksena alueella
muodostuu vähäisiä määriä pohjavettä. Lisäksi louhittavan alueen kallioperä on pääasiassa eheää
ja tiiviistä, joten louhinnan pohjavesivaikutusten arvioidaan jäävän paikallisiksi ja vähäisiksi. Kokonaisuudessaan toiminnan vaikutukset ulottuvat kuitenkin kohtalaisen laajalle alueelle, minkä
vuoksi pohjavesivaikutusten suuruus on arvioitu keskisuureksi.
Hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 pohjavesivaikutukset ovat keskenään samankaltaisia, eivätkä ne
merkittävästi eroa hankevaihtoehdosta VE0+. Vaihtoehdon VE0+ pohjavesivaikutukset tunnetaan
hyvällä tarkkuudella pohjavesitarkkailujen perusteella. Vaihtoehdossa VE2 suunniteltujen kierrätystoimintojen ei arvioida aiheuttavan pohjavesivaikutuksia.
Edellä mainituista syistä vaikutukset ovat kaikissa hankevaihtoehdoissa arvioitu kielteisiksi ja
merkittävyydeltään vähäisiksi.
Vaikutuksen suuruus

Vaikutusalueen herkkyys

9.5

Suuri
kielteinen

Keskisuuri
kielteinen

Pieni
kielteinen

Ei
vaikutusta

Pieni myönteinen

Keskisuuri
myönteinen

Suuri myönteinen

Vähäinen

Kohtalainen
kielteinen

VE0+, VE1,
VE2

Vähäinen
kielteinen

Ei vaikutusta

Vähäinen
myönteinen

Vähäinen
myönteinen

Kohtalainen
myönteinen

Kohtalainen

Suuri
kielteinen

Kohtalainen
kielteinen

Vähäinen
kielteinen

Ei
vaikutusta

Vähäinen
myönteinen

Kohtalainen
myönteinen

Suuri myönteinen

Suuri

Suuri
kielteinen

Suuri
kielteinen

Kohtalainen
kielteinen

Ei
vaikutusta

Kohtalainen
myönteinen

Suuri myönteinen

Suuri myönteinen

71

9.6

Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Muita kuin jo suunniteltuja lieventämistoimenpiteitä ei arvioida tarpeellisiksi. Kierrätystoimintojen
materiaalit varastoidaan alueilla, jotka on suunniteltu rakennettavan tiiviiksi ja täyttömäen pintavedet käsitellään selkeytysaltaissa. Kaivokartoituksen tietoja voidaan tarkentaa ja kartoitusta
laajentaa seuraavassa suunnitteluvaiheessa tarvittaessa. Louhinnan vaikutuksia pohjavedenpinnan korkeuteen voidaan tarvittaessa hallita tiivistystoimenpitein.

9.7

Arviointiin liittyvät epävarmuudet ja vaikutusten seuranta
Arvioinnin suurimmat epävarmuudet liittyvät louhinnan aiheuttamiin pohjavesivaikutuksiin, sillä
louhittavan alueen kallioperän rakoilua on vaikeaa arvioida olemassa olevilla tiedoilla. Tämän lisäksi kaikista toiminta-alueen ympäristössä ja mahdollisella vaikutusalueella sijaitsevista yksityisistä kaivoista ei kiinteistönomistajilta ole saatu täydellistä tietoa.
Toiminnan aikaisella pohjavesiseurannalla tarkkaillaan pohjavesivaikutuksia. Nykyisten havaintoputkien lisäksi hankealueen ulkopuolelle, louhinta-alueesta pohjoiseen, on suunniteltu asennettavaksi kalliopohjaveden havaintoputki. Havaintoputkesta tarkkaillaan louhinnan vaikutuksia kalliopohjaveden määrään ja mikäli havaitaan voimakasta louhinnan aiheuttamaa pohjavedenpinnan
alenemista, voidaan suunnitella toimenpiteitä kaivannon tiivistämiseksi. Tämän lisäksi koilliseen
purkuojan varteen asennetaan maapohjaveden havaintoputki, joka ohjelmavaiheessa oli suunniteltu asennettavaksi täyttömäen itäpuolelle. Sijaintia muutettiin, jotta havaintoputkesta voitaisiin
tarkkailla täyttömaan laajentamisesta ja kierrätystoiminnoista mahdollisesti aiheutuvia pohjavesivaikutuksia koillisen selkeytysaltaan ja uuden purkuojan suunnassa.
Toiminnan aikana pohjaveden laadullista ja määrällistä tilaa tarkkaillaan kaikissa hankevaihtoehdoissa nykyisessä tarkkailusuunnitelmassa olevien havaintoputkien lisäksi kahdesta edellä kuvatusta uudesta havaintoputkesta ja yhdestä Petaksen alueella sijaitsevasta yksityiskaivosta, jotka
liitetään mukaan tarkkailuun. Tarkkailu toteutetaan havaintoputkista ja kaivosta otettavin vesinäyttein ja pohjaveden pinnankorkeusmittauksin. Toiminnan jälkeen vaikutuksia pohjaveteen
tarkkaillaan erikseen suunniteltavana jälkitarkkailuna.
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10. VAIKUTUKSET KASVILLISUUTEEN JA ELÄIMISTÖÖN
10.1 Vaikutusten muodostuminen
10.1.1 Toimintavaihe

Laajennushanke sijoittuu toiminnassa olevalle täyttömäelle sekä nykyisen täyttömäen välittömään yhteyteen alueille, jotka ovat jo luonnonolosuhteiltaan muokattuja (pintamaat kuorittu,
alueita tasattu). Myös suunnitellut uudet kierrätystoimintojen alueet sijoittuvat luonnonolosuhteiltaan jo muokatuille alueille. Arvioitavalla hankkeella ei siten ole suoria kasvillisuuteen ja eläimistöön kohdistuvia vaikutuksia.
Hankkeen välillisinä vaikutuksia hankealuetta ympäröiville metsäalueille aiheutuu mm. pöly- ja
meluvaikutuksia. Alueen nykyiseen käyttöön kuuluu louhintaa ja maanläjitystä. Lisäksi vaihtoehdossa VE2 alueelle suunnitellaan kierrätystoimintoja. Mainituista toiminnoista aiheutuu melua ja
liikennettä, jotka voivat aiheuttaa häirintävaikutuksia lähialueen linnustolle ja eläimistölle. Vastaavasti hankealueen läheisyydessä luontotyyppeihin ja kasvillisuuteen voi aiheutua välillisiä vaikutuksia pölyämisestä ja vesitalouden muutoksista.
Maanläjitystoimintaan liittyy myös riski vieraslajien leviämisestä lähialueille. Haitalliset vieraslajit
ovat merkittävä luonnon monimuotoisuutta uhkaava tekijä.
Pölyhiukkaset vaikuttavat kasvillisuuteen muuttamalla maaperän kemiallista koostumusta, tukkimalla ilmarakoja tai tunkeutumalla soluihin ilmarakojen kautta. Tämän vuoksi kasvillisuusvaikutuksia voi olla myös pölyllä, jonka hiukkaskoko on huomattavasti ihmisten terveydelle haitallista
pölyä suurempikokoisempaa.
Kasvillisuuden kannalta haitallisinta on pöly, jonka partikkelikoko on sama kuin niiden ilmarakojen koko eli 8-10 μm. Mikäli pölypartikkeli on samankokoinen kuin ilmarako, tukkii se ilmaraon.
Tällä on vaikutusta mm. soluhengitykseen ja fotosynteesin heikkenemiseen. Erittäin hienojakoisella ja reaktiivisella pölyllä (esim. sementtipöly) saattaa olla heikentävä vaikutus kasvuun ja lisääntymiseen ja kasvi voi heikentymisen seurauksena altistua myös sienitaudeille.
Partikkeleiden maaperävaikutukset riippuvat lähinnä siitä, kuinka suuri osa haitallisia aineita sisältävistä partikkeleista pääsee latvus-, pensas-, kenttä- ja pohjakerroksen läpi maanpintaan ja
siitä edelleen maaperään.
10.1.2 Toiminnan päätyttyä

Louhinta- ja maanläjitystoiminnan sekä kierrätystoimintojen päätyttyä ei enää muodostu haitallisia vaikutuksia lähialueiden kasvillisuudelle tai eläimistölle.
Alueelle maisemoinnin yhteydessä istutettavalla kasvillisuudella voidaan luoda uusia elinympäristöjä niittylajistolle.
10.2 Lähtötiedot, arviointimenetelmät ja määritelmät
Arviointiselostukseen on koottu saatavissa olevat tiedot hankealueen läheisyydessä sijaitsevista
arvokkaista luontokohteista. Aikaisempia selvityksiä on lisäksi täydennetty kahdella maastokäynnillä keväällä 2019 (FM biologi Satu Laitinen):
•
Liito-oravaselvitys, joka kohdennettiin hankealueen välittömässä läheisyydessä sijaitseville
liito-oravalle potentiaalisesti soveltuville metsäalueille. Liito-oravien esiintymistä selvitettiin
maastossa 29.3.2019, jolloin hankealueen ympäristöstä tarkastettiin liito-oravan elinympäristöksi soveliailta alueilta järeiden kuusten ja lehtipuiden tyvet liito-oravan papanoiden havaitsemiseksi.
•
Alkärrin metsäalueelle tehtiin maastokatselmus 21.5.2019, jolloin hankealueen läheisyydessä
tarkasteltiin yleispiirteisesti kasvillisuutta ja pesimälinnustoa.
Hankkeen luontoon kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu edellä mainittujen luontotietojen perusteella.
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10.3 Nykytila: Liito-oravat
Länsi-Vantaan laajat yhtenäiset metsäalueet ovat tärkeitä myös liito-oraville. Aiempina vuosina
laadittujen selvitysten tietojen perusteella lähimmäs hankealuetta sijoittuvat liito-oravahavainnot
oli tehty Pyymosan lehdon alueelta noin 250 metrin etäisyydellä hankealueesta sen eteläpuolella.
Oheisella kartalla (kuva 10-2) on esitetty keväällä 2019 hankealueen välittömään läheisyyteen
kohdistetulla maastokäynnillä tehdyt liito-oravahavainnot. Havaintoja tehtiin hankealueen pohjoispuolella runsaslahopuustoisessa kuusikossa ja sen läheisessä järeässä haavikossa. Myös hieman kauempana taimikon reunaan sijoittuvassa järeässä haavikossa ja sen läheisessä ojanvarren
kuusikossa sekä hankealueen lounaispuolella Pyymosan lehdon luonnonsuojelualueella tehtiin havaintoja liito-oravista. Asuttuja kolopuita, jotka kaikki olivat haapoja, havaittiin hankealueen pohjoispuolella kolme. Näistä yksi sijoittui nykyisen täyttömäen alueelle. Pyymosan lehdossa ei keväällä 2019 havaittu pesäpuita. Hankealueen eteläreunaan rajautuvalla Pyymosanmetsän luonnonsuojelualueella ei tehty liito-oravahavaintoja, mutta alueen metsät ovat lajille hyvin soveltuvaa elinympäristöä.
Nykyisen käytössä olevan läjitysalueen ja suunnitellun koillisen laajennusalueen välittömään läheisyyteen sijoittuu liito-oravan käytössä olevia kolopuita. Kevään 2019 selvityksen havaintojen
perusteella myös Uudenmaan ELY-keskus on tulkinnut lähimmäs täyttömäkeä sijoittuvien kolopuiden täyttävän liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan kriteerit. Liito-oravien lisääntymisja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on lailla kiellettyä (LSL 49 §).
Liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikka on kohteen havaitsemisen jälkeen huomioitu hankkeen suunnitelmissa säilyttämällä vähintään 30 metrin etäisuus täyttömäen laajennusalueen sekä
siihen liittyvien rakenteiden (mm. ojat ja tiet) ja liito-oravien käytössä olevan alueen välillä. Lähimmäs liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkaa sijoittuvat suunnitellulle laajennusalueelle
jo toteutetut uudet koilliset vesienkäsittelyaltaat. Kuvassa 10-1 näkyvät allasrakenteet ja niiden
välittömässä läheisyydessä liito-oravan käyttämät puut.

Kuva 10-1 Koilliset vesienkäsittelyaltaat ja altaisiin rajautuva liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Valokuva tammikuu 2020.
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Kuva 10-2. Kevään 2019 liito-oravahavainnot Petikonhuipun läheisyydessä. Kolopuut olivat asuttuja.
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Kuva 10-3. Liito-oravan käyttämää puustoa hankealueen pohjoispuolella ulkoilureitin molemmin puolin.
Oikeanpuoleinen haavikko sijoittuu pääosin nykyisen täyttömäen alueelle. Valokuva maaliskuu 2019.

10.4 Nykytila: Alkärrin metsäalue
Alkärrin metsäaluetta on Vantaan uudessa yleiskaavaluonnoksessa (yleiskaava 2020) esitetty uudeksi luonnonsuojelualueeksi (SL- alueeksi). Kohdetta on kuvattu tarkemmin luvussa 11. Tässä
kappaleessa on esitelty toukokuun 2019 maastokäynnillä Alkärrin metsäalueella hankealueen välittömässä läheisyydessä tehtyjä havaintoja.
Alkärrin metsäalueella esiintyy hankealueen välittömässä läheisyydessä hakkuuaukkoa, taimikkoa, kalliomännikköä ja varttunutta, harvennettua tuoreen kankaan männikköä. Hieman kauempana on laajoja alueita järeäpuustoista sekametsää ja ravinteikkaampia, rehevämpiä metsätyyppejä, joilla kasvaa mm. kevätlinnunhernettä ja metsälehmusta. Hankealueen välittömässä läheisyydessä kallioalueella on pikkutervakon esiintymä, jossa maastokäynnin aikaan havaittiin satoja
kukkavarsia.
Metsäalueen linnusto on hankealueen läheisyydessä monipuolista. Suojelullisesti huomionarvoisista lajeista havaittiin erittäin uhanalaiseksi (EN) luokiteltu, lintudirektiivin I-liitteessä mainittu
huuhkaja sekä silmälläpidettäviksi (NT) luokitellut närhi, pensaskerttu ja kiuru. Huuhkajapari
lähti lentoon juurakkoiselta hakkuuaukolta hankealueen luoteispuolisesta rinteestä. Närhi havaittiin kuusikonreunassa lähellä hankealueen rajaa ja kiuru ja pensaskerttu hankealueen puolella
joutomaalla. Hankealueen läheisyydessä havaittiin myös runsaasti metsien peruslajistoa: useita
pareja peippoja, pajulintuja, metsäkirvisiä, talitiaisia, sirittäjiä ja rautiaisia. Lisäksi reviirihavaintojen perusteella alueella pesivät ainakin keltasirkku, hernekerttu, punarinta, musta- ja laulurastas, käpytikka, tiltaltti, kuusi- ja sinitiainen, puukiipijä, tikli, vihervarpunen, peukaloinen, mustapääkerttu ja metsäviklo.
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Kuva 10-4. Pikkutervakkokasvusto kalliolla hankealueen välittömässä läheisyydessä toukokuussa 2019
valokuvattuna.

10.5 Luo-kohteet ja ekologinen runkoyhteys
Petikonhuipun täyttömäkeä ympäröivät Petikon laajat metsäalueet, ja täyttömäen läheisyydessä
sijaitsee lukuisia huomionarvoisia luontokohteita. Vantaan kaupungin karttapalvelussa on esitetty
seuraavia täyttömäen läheisyyteen sijoittuvia arvokkaita luontokohteita (luonnonsuojelualueita
on kuvattu edellä kappaleessa 4.4.4):
•
•
•
•
•

Bredmalmin sieppometsä
Bredmalmin pikkusieppo/varpuspöllömetsä
Mehiläishaukkametsä
Metsolle soveltuva elinympäristö
Viirupollön reviirialue

Mehiläishaukkametsä, viirupöllön reviirialue ja metsolle soveltuva elinympäristö sisältyvät edellä
kuvattuun Alkärrin SL-aluevaraukseen. Bredmalmin sieppometsä ja pikkusieppo/varpuspöllömetsä puolestaan sisältyvät Vantaan yleiskaavaluonnoksessa 2020 luo-aluemerkinnäksi ehdotettuun alueeseen (alla oikealla rajaus).

Kuva 10-5. Lähimmäs Petikonhuippua sijoittuvat luontoarvokohteet Vantaan karttapalvelussa. Bredmalmin luo-aluerajaus kuvassa oikealla (Vantaan kaupunki 2019).
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Vantaan yleiskaavassa 2020 taustaselvityksissä on kartoitettu Vantaan ekologisia runkoyhteyksiä
(Ojala 2018). Hankealueen läheisyyteen sijoittuu useita merkittävien luontoarvojen alueita sekä
ekologisia yhteyksiä (kuva 10-6).

Kuva 10-6. Ekologiset yhteydet hankealueen läheisyydessä. Hankealueen sijainti on merkitty turkoosilla
rastilla (kartta: Ojala 2018).

10.6 Lahokaviosammalen esiintymät ja potentiaaliset esiintymisalueet
Lahokaviosammal on luontodirektiivin liitteen II laji, joka on Suomen viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN). Lahokaviosammal kuuluu erityisesti suojeltaviin lajeihin, (LSA471/2013), jonka säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. Lahokaviosammalen esiintymisestä Vantaalla on laadittu esiintymisselvitys ja suojelusuunnitelma (Faunatica 2020).
Lahokaviosammalen esiintymisalueita ovat runsaslahopuiset vanhat metsät. Laji kasvaa pitkälle
lahonneella kannolla tai maapuulla, yleensä kuusella. Hankealueen läheisyyteen sijoittuu lahokaviosammalen ydinalue Pyymosanmetsän luonnonsuojelualueelle sekä useita lajille potentiaalisiksi
arvioituja alueita (kuva 10-7).
Lahokaviosammalen esiintymistä hankealueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevilla
lajille potentiaalisiksi arvioiduilla alueilla tullaan selvittämään keväällä 2020. Selvitykseen on varattu aikaa kaksi maastotyöpäivää. Selvitys liitetään osaksi laajennushankkeen ympäristölupahakemusta.
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Kuva 10-7. Punaisilla rajauksilla lahokaviosammalen ydinalueet ja vihreällä lajin kannalta potentiaaliset
esiintymisalueet hankealueen läheisyydessä (rajaukset Faunatica 2020).

10.7 Grankullan lähteikkö ja purolaakso
Yhteysviranomainen on YVA-ohjelmasta antamassaan lausunnossa nostanut esiin Grankullan lähteikköalueen ja siihen mahdollisesti hankkeesta kohdistuvat vaikutukset. Grankullan lähteikkö sijaitsee Kynikenojan varrella. Koillisen vesienkäsittelyaltaan vedet on suunniteltu johdettavan Kynikenojaan. Kynikenojan varrelle sijoittuu myös toinen arvokas pienvesikohde, Kyniken oja Grankullan purolaakso.
Kyniken oja - Grankullan purolaakso on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi (Vantaan kaupunki 211). Grankullan purolaakson kasvillisuus on paikoin erittäin rehevää. Kasvillisuudessa on mm. maariankämmekkää, kotkansiipeä, tervaleppää ja rentukkaa. Grankullan alue on
suurelta osin lehtokorpea, joka on alueen eteläosassa paikoin lehtipuuvaltaista lähdelehtokorpea,
joka on eteläisessä Suomessa äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi (Raunio ym. 2008). Purokäytävässä on paikoin varsin runsaasti lahopuuta.
Grankullan purolaakson alueella on runsaasti lähteisyyttä, joka ilmenee erityisesti laajoina kosteina tihkupintoina mainitun lähdelehtokorven alueella etenkin purolaakson lounaiskulmassa. Purolaakson eteläosassa on myös muutamia pieniä, Vantaalla harvinaisia kirkasvetisiä allikkolähteitä. Lähdevaikutuksen merkityksestä jotain kertoo se, että merkittävä osa Kynikenojan alivirtaamasta suotautuu puroon nimenomaan Grankullan metsäosuudella.
Grankullan purolaakson eteläosassa on Grankullan lähteikköalue. Grankullan lähteikön alueella on
runsaasti hetteikköistä tihkupintaa, lisäksi alueella on muutamia allikkolähteitä ja paikoin myös
puron pohjassa olevia lähteitä. Grankullan lähteikköalue on pitkälti luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen. Ohessa on esitetty kohteen kuvaus Vantaan virtavesiselvityksen (Vantaan kaupunki 2011) mukaisena:
”Grankullan metsäalueella on laajalti lähteisyyttä. Alueella on runsaasti hetteikköistä tihkupintaa, joka kuitenkin alueen eteläosassa saattaa olla aikoinaan paikoin
ojitettua. Tihkupintojen lisäksi alueella on muutamia allikkolähteitä ja paikoin myös
puron pohjassa olevia lähteitä. Pääosin alueen lähteet ovat rautapitoisia, mutta
joukossa on myös joitakin kirkkaita lähteitä. Maininnan arvoisia ovat etenkin kaksi
kirkasta allikkolähdettä. Ensimmäinen sijaitsee puron länsipuolisen niittykuvion
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reunassa puron länsirannalla. Tässä pienessä allikkolähteessä vesi oli ainoastaan
6,9 asteista ja siitä oli myös pieni ulosvirtaus puroon. Toinen kirkas allikkolähde
sijaitsee hieman edellisestä ylävirtaan puron itärannan penkassa. Siitä purkautuva
vesi oli edellistäkin viileämpää, ainoastaan 6,8 astetta!”
Hankkeen vaikutuksia Grankullan lähteikköön on arvioitu edellä tässä YVA-selostuksessa pintavesiin ja pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten arviointien yhteydessä. Yhteysviranomainen on YVAohjelmasta antamassaan lausunnossa edellyttänyt luontoselvityksen laatimista Grankullan lähteikköalueelta. Luontoselvitys Grankullan lähteikön alueelta sekä Grankullan purolaakson alueelta tullaan laatimaan kesällä 2020. Selvitys liitetään osaksi laajennushankkeen ympäristölupahakemusta.
10.8 Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön
Pikkutervakon kasvupaikka, mehiläishaukkametsä, viirupöllön reviirialue ja metsolle soveltuva
elinympäristö sisältyvät edellä kuvattuun Alkärrin SL-aluevaraukseen. Vaikutuksia Alkärrin alueen
luontoarvoihin on käsitelty jäljempänä luvussa 11.
Lahokaviosammalen ydinalue sijoittuu Pyymosanmetsän SL-alueelle. Hankevaihtoehtojen vaikutuksia lahokaviosammalen ydinalueeseen on arvioitu jäljempänä luvussa 11.
10.8.1 Vaihtoehto VE0+

Vaihtoehdossa VE0+ täytön laajennusaluetta ei oteta käyttöön eikä täyttöaluetta siten laajenneta
liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikan välittömään läheisyyteen. Laajennusalueelle on kuitenkin jo toteutettu vesienkäsittelyyn liittyviä allasrakenteita. Hankevaihtoehdolla ei ole vaikutuksia ekologisiin yhteyksiin. Mikäli hanke toteutuu vaihtoehdon VE0+ mukaisena, pysyy melu- ja
pölytilanne alueella nykyisen kaltaisena vuoteen 2022 asti. Tämän jälkeen toiminnat alueella lakkaavat.
Louhintatyön aikana keskiäänitaso ylittää 55 dB lähimmäs louhinta-aluetta sijoittuvilla metsäalueilla, joilla on tehty havaintoja huomionarvoisesta lintulajistosta. Toiminnan päättymisen jälkeen
keskiäänitaso laskee, jolloin lähialueen metsät palautuvat lintujen pesimisen kannalta parempilaatuisiksi elinympäristöiksi.
10.8.2 Vaihtoehto VE1

Hankealueen läheisyydessä tehdyt havainnot huomionarvoisesta kasvi- ja eläinlajistosta on tehty
nykyisen kaltaisen toiminnan aikana. Lähialueen linnuston voidaan arvioida jossakin määrin sopeutuneen toiminnan vaikutuksiin. Louhinnasta aiheutuva melu jaksoittaista, kestäen kerrallaan
noin 15 viikkoa (0 – 2 kertaa vuodessa).
Vaihtoehdossa VE1 täyttöalue laajenee liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikan läheisyyteen.
Alueen puusto säilyy nykyisellään, ja täyttösuunnitelmassa on huomioitu 30 metrin suojavyöhyke
liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikan ympärillä. Toiminnasta aiheutuu kuitenkin melua ja
häiriövaikutuksia lajin ydinalueelle.
Liito-orava ei ole erityisen ihmisarka laji, liito-oravia tavataan myös asutuksen lähellä. Pääkaupunkiseudulla tehty myös havainnon vahvistavia liito-oravan radiopantaseurantoja. Seurannan aikana
liito-oravien ei havaittu häiriintyvän myöskään melusta tai liikenteestä (Ympäristötutkimus Yrjölä
2013). Liito-oravista on tehty havaintoja myös useiden vilkasliikenteisten teiden läheisyydessä,
joka osaltaan vahvistaa käsitystä lajista kohtuullisen hyvin melua sietävänä.
Liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikka rajautuu nykytilanteessa koillista vesienkäsittelyallasta reunustavaan pengertiehen (kuva 10-1), suunnitellulle laajennusalueelle on jo toteutettu
vesienkäsittelyallas. Liito-oravien arvioidaan jossakin määrin sopeutuneen alueella tapahtuviin
toimintoihin. Hankevaihtoehdossa VE1 toiminta alueella jatkuu kymmenien vuosien ajan. Vaikka
hankevaihtoehdosta VE1 kohdistuu liito-oraviin häirintävaikutuksia, ei vaikutusten arvioida rinnastuvan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämiseen tai heikentämiseen.
Hankealueen vähäisellä laajenemisella ei ole vaikutuksia ekologisiin yhteyksiin.
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10.8.3 Vaihtoehto VE2

Hankealueen vähäisellä laajenemisella ei ole vaikutuksia ekologisiin yhteyksiin.
Vaihtoehdossa VE2 vaikutukset ovat vastaavat kuin vaihtoehdossa VE1. Tämän lisäksi vaikutuksia aiheutuu kierrätystoimintojen alueista, joista pohjoisempi (alue 2) sijoittuu alle 200 metrin
etäisyydelle liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikasta. Kierrätystoimintojen alueesta johtuen
keskiäänitaso liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikalla ylittää 55 dB. Lisäksi kierrätyskentällä
tehtävät kippaukset saattavat aiheuttaa impulssimaista melua. Liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkaan kohdistuvat meluvaikutukset ovat suurimmat hankevaihtoehdossa VE2. Vaikka
lajin ei tiedetä olevan erityisen meluherkkä, on varovaisuusperiaatteen vuoksi arvioitava lajiin
kohdistuvien häirintävaikutusten olevan mahdollisia hankevaihtoehdossa VE2. Vaikutukset kohdistuvat lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkaan, josta johtuen on mahdollista, että kierrätyskentän toiminnoista aiheutuu liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa heikentäviä vaikutuksia.
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty. Mikäli kierrätysalue 2 aiotaan toteuttaa, tulee Uudenmaan ELY-keskukselta selvittää tarve luonnonsuojelulain 49 § 3 momentin mukaiselle
poikkeusluvalle.
Hankevaihtoehdon vaikutuksia lahokaviosammalen ydinalueeseen Pyymosanmetsän SL-alueella
on arvioitu luvussa 11. Lahokaviosammalen esiintymistä hankealueen välittömässä läheisyydessä
sijaitsevilla lajille potentiaalisiksi arvioiduilla alueilla tullaan selvittämään syksyllä 2020, selvitys
ja lajiin kohdistuvien vaikutusten arviointi liitetään osaksi laajennushankkeen ympäristölupahakemusta.
10.9 Vaikutusten merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu
Laajennushanke sijoittuu toiminnassa olevalle täyttömäelle sekä nykyisen täyttömäen välittömään yhteyteen alueille, jotka ovat jo luonnonolosuhteiltaan muokattuja. Vaikutusalueen herkkyys on arvioitu kohtalaiseksi, sillä hankealueen läheisyydessä sijaitsee arvokkaita luontokohteita. Hankealueen välittömään läheisyyteen sijoittuu mm. liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka, havaintoja huomionarvoisesta lintulajistosta sekä Vantaalla erittäin harvinaista pikkutervakkoa. Kuitenkin lähialueen eläinlajiston voidaan arvioida jossakin määrin sopeutuneen toiminnan nykyiseen luonteeseen, sillä havainnot huomionarvoisesta lajistosta on tehty hankealueen
nykyisen toiminnan aikana.
Hankkeen luonnonympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat välillisiä, sillä toiminnasta aiheuttaa
pölyvaikutuksia sekä vaikutuksia lähialueiden melutasoihin. Vaikutusten suuruus on vaihtoehdossa VE2 arvioitu suureksi ja vaihtoehdossa VE1 keskisuureksi. Vaihtoehdossa VE0+ toiminnan
kesto on vain muutamia vuosia, ja tämän vaihtoehdon osalta vaikutusten suuruus on arvioitu
pieneksi.
Vaikutukset on hankevaihtoehdon VE1 osalta arvioitu merkittävyydeltään kohtalaisiksi
kielteisiksi ja VE2 osalta suuriksi kielteisiksi. Vaihtoehdossa VE0+ vaikutusten merkittävyys on arvioitu vähäiseksi. Vaihtoehdon VE2 osalta vaikutuksia on mahdollista lieventää
sijoittamalla kierrätystoiminnnot (alue 2) etäämmälle liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikasta tai vähentämällä kierrätystoiminnan meluvaikutuksia (esim. murskaus katetussa tilassa,
meluvalli).

Vaikutusalueen herkkyys
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kielteinen

Keskisuuri
kielteinen

Pieni
kielteinen

Ei
vaikutusta

Pieni myönteinen

Keskisuuri
myönteinen

Suuri myönteinen

Vähäinen

Kohtalainen
kielteinen

Vähäinen
kielteinen

Vähäinen
kielteinen

Ei vaikutusta

Vähäinen
myönteinen

Vähäinen
myönteinen

Kohtalainen
myönteinen

Kohtalainen

VE2 (ilman
melusuojausta)

VE1,
VE2
(melusuojauksella)

VE0+

Ei
vaikutusta

Vähäinen
myönteinen

Kohtalainen
myönteinen

Suuri myönteinen

Suuri

Suuri
kielteinen

Suuri
kielteinen

Kohtalainen
kielteinen

Ei
vaikutusta

Kohtalainen
myönteinen

Suuri myönteinen

Suuri myönteinen

81

10.10 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Melu- ja pölyvaikutusten torjuntakeinoja on esitetty kyseisten vaikutusarviointien yhteydessä
kappaleissa 12 ja 14. Lähialueiden lintulajistoon melusta kohdistuvia haitallisia vaikutuksia on
mahdollista lieventää ajoittamalla louhinta lintujen pesimäkauden ulkopuolelle.
Mikäli hankevaihtoehto VE2 valitaan hankkeen jatkosuunnittelun pohjaksi, on liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkaan kohdistuvien vaikutusten lieventäminen mahdollista myös siirtämällä
kierrätystoimintojen aluetta 2 etäämmälle liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikasta, jolloin
lievennetään lajin ydinalueeseen kohdistuvia melu- ja pölyvaikutuksia. Vaihtoehtoisesti meluvaikutuksia tulisi lieventää melun ja pölyn torjuntakeinoilla, kuten meluesteillä, koteloinneilla tai
kattamisella.
YVA-menettelyn aikana käydyissä neuvotteluissa on esitetty liito-oraviin kohdistuvien vaikutusten
lieventämiseksi yhtenä vaihtoehtona suojapuuston istuttamista lajin lisääntymis- ja levähdyspaikan ympäristöön. Koska alueella on toimintaa käynnissä tälläkin hetkellä, ei suojapuustoa arvioida puuston rajallisesta kasvunopeudesta johtuen ensisijaiseksi lievennysvaihtoehdoksi liito-oravien kannalta.
10.11 Arviointiin liittyvät epävarmuudet ja vaikutusten seuranta
Lintujen lajikohtaista vastetta kohonneeseen keskiäänitasoon ei tunneta hyvin. Etenkin Petikonhuipun ympäristössä pesivä lajisto on voinut tottua jo alueella sijainneiden toimintojen meluun,
jolloin lisääntyvä melu (keskiäänitaso) ei välttämättä aiheuta yhtä suurta haitallista vaikutusta
kuin entuudestaan hiljaisempaan alueeseen kohdistuva melualtistus.

82

11. VAIKUTUKSET LUONNONSUOJELUUN
11.1 Vaikutusten muodostuminen
11.1.1 Toimintavaihe

Hankealueen nykyiseen toimintaan kuuluu louhintaa ja maanläjitystä. Hankkeessa suunnitellaan
näiden toimintojen laajentamista. Lisäksi uutena toimintona vaihtoehdossa VE2 tarkastellaan
kierrätystoimintoja. Näistä voi aiheutua luonnonympäristöön vaikuttavina välillisinä vaikutuksina
mm. pöly- ja meluvaikutuksia, sekä mahdollisesti myös paikallisia vähäisiä vaikutuksia pohjaveden pinnantasoon. Hankealueen toiminnoista ja kuljetusliikenteestä alueelle aiheutuu melua.
Melu voi aiheuttaa häirintävaikutuksia läheisten luonnonsuojelualueiden linnustolle ja eläimistölle.
Hankealueen läheisyydessä sijaitseville luontotyypeille ja kasvillisuudelle voi aiheutua välillisiä
vaikutuksia pölyämisestä ja mahdollisista muutoksista pohjavedenpinnan tasossa. Pölyhiukkaset
vaikuttavat kasvillisuuteen muuttamalla maaperän kemiallista koostumusta, tukkimalla ilmarakoja tai tunkeutumalla soluihin ilmarakojen kautta. Tämän vuoksi kasvillisuusvaikutuksia voi olla
myös pölyllä, jonka hiukkaskoko on huomattavasti ihmisten terveydelle haitallista pölyä suurempikokoisempaa. Erittäin hienojakoisella ja reaktiivisella pölyllä (esim. sementtipöly) saattaa olla
heikentävä vaikutus kasvuun ja lisääntymiseen ja kasvi voi heikentymisen seurauksena altistua
myös sienitaudeille.
Maanläjitystoimintaan liittyy myös riski vieraslajien leviämisestä lähialueille. Haitalliset vieraslajit
ovat merkittävä luonnon monimuotoisuutta uhkaava tekijä. Maamassojen mukana alueelle saattaa kulkeutua vieraskasvilajeja, jotka voivat läjitysalueelta levitä sen läheisyydessä sijaitseville
lehtoalueille. Suoraan läjitysalueeseen rajautuu useita luonnonsuojelualueita, joiden alueella
esiintyvät lehtoluontotyypit ovat monille haitallisille vieraslajeille suotuisaa kasvuympäristöä. Tehokkaasti lisääntyvät vieraslajit voivat syrjäyttää alueen alkuperäistä lehtolajistoa myös luonnonsuojelualueilla.
11.1.2 Toiminnan päätyttyä

Louhinta- ja maanläjitystoiminnan sekä kierrätystoimintojen päätyttyä ei enää muodostu haitallisia vaikutuksia lähialueiden luonnonsuojelualueille.
11.2 Lähtötiedot, arviointimenetelmät ja määritelmät
Luontoon ja luonnonsuojeluun kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty muita YVAselostusta varten laadittuja erillisselvityksiä, kuten pöly- ja melumallinnuksia sekä pohjavesiin
kohdistuvien vaikutusten arviointia.
YVA-selostuksen liitteenä on esitetty Natura-arviointi laajennushankkeen vaikutuksista lähimmäs
hankealuetta sijoittuvasta Natura-alueesta (Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät, FI0100064).
YVA-selostuksen luvussa 11 arvioinnin pääpaino on ollut muissa lähialueen luonnonsuojelualueissa sekä Vantaan uuden yleiskaavan mukaisessa Alkärrin suojelualuevarauksessa. Erillisenä
laadittu Natura-arviointi on kokonaisuudessaan YVA-selostuksen liitteenä 8. Tässä YVA-selostuksessa on esitetty lyhennelmä Natura-arvioinnin keskeisistä tuloksista.
11.3 Nykytila
11.3.1 Natura 2000-alueet

Petikonhuipun täyttömäen läheisyydessä sijaitsee Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät
(FI0100064) Natura-alue, joka muodostuu kuudesta erillisestä osa-alueesta. Näistä lähimmäs Petikonhuippua sijoittuva alue on Pyymosan lehto, jonka pohjoisosat rajautuvat suoraan täyttömäkeen. Natura-alueen kokonaispinta-ala on 369 ha. Alue on suojeltu luontodirektiivin perusteella
(SAC-alue). Luontotyyppien lisäksi alueen suojeluperusteena olevia luontodirektiivin liitteen II lajeja ovat liito-orava ja saukko.
Pyymosan lehto sijaitsee jyrkästi länteen viettävässä lämpimässä rinteessä, ja lehtoaluetta halkoo syväksi uurtunut purolaakso. Pyymosa kuuluu valtakunnalliseen lehtojen suojeluohjelmaan ja
alueella esiintyy pähkinäpensaslehtoa sekä yksittäisiä metsälehmuksia. Alueen koilliskulmauksessa on laajoja lehtosinijuurikasvustoja. Alueen itäosassa on myös pieniä kallioketoja.
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Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät Natura-alue on tärkeä myös liito-oravan suojelun kannalta.
Vestra on Nuuksion jälkeen tärkein liito-oravan esiintymiskeskittymä pääkaupunkiseudulla.

Kuva 11-1. Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät Natura-alue sijoittuu Petikonhuipun täyttömäen välittämään läheisyyteen.

11.3.2 Luonnonsuojelualueet

Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät (FI0100064) Natura-alueeseen sisältyy useita valtioneuvoston vahvistamiin valtakunnallisiin suojeluohjelmiin kuuluvia osia: Pyymosan lehto ja Herukkapuro kuuluvat lehtojensuojeluohjelmaan, Vestran vanha metsä vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja Odilampi-Smedsmossen soidensuojeluohjelmaan. Herukkapuron ja Pyymosan lehdot
sekä osia Tremanskärristä on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla.
Lähimmäs Petikonhuipun täyttömäkeä sijoittuvat luonnonsuojelualueet ovat Pyymosan lehto (lehtojensuojeluohjelman kohde, perustettu luonnonsuojelualueeksi ja sisältyy myös Natura 2000verkostoon) sekä Pyymosanmetsän luonnonsuojelualue (perustettu luonnonsuojelualueeksi
2017). Molemmat kohteet rajautuvat suoraan täyttömäen eteläreunaan (kuva 11-2).
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Kuva 11-2. Luonnonsuojelualueet Petikonhuipun läheisyydessä.

Pyymosanmetsän luonnonsuojelualue koostuu kahdesta erillisestä osa-alueesta. Näiden alueiden metsät ovat tuoreita ja lehtomaisia kankaita, joiden puusto on jo yli 90-vuotiasta. Kallioisten mäkien laella on kuivaa kangasta ja karuja kalliomänniköitä. Mäkien lomaan jääviin painanteisiin on kehittynyt korpisoita. Merkittävä osa kangasmetsistä ja korpisoista täyttää Metso I-luokan kriteerit (Pyymosanmetsän luonnonsuojelualueen perustamispäätös, UUDELY/86862017).
Lahopuujatkumo on erityisesti kuusilahopuun osalta hyvä ja lahopuuston määrä on huomattavan
suuri, monella metsäkuviolla useita kymmeniä kuutiometrejä hehtaarilla. Alueelta on tavattu
mm. uhanalainen poimukääpä sekä hyvää kuusilahopuujatkumoa indikoiva ruostekääpä. Lahopuulla kasvavista sammalista alueelta on tavattu mm. rakkosammal ja pikkuliuskasammal. Myös
kuusenpiilojäkälä ja norjantorvijäkälä kuuluvat alueen lajistoon.
Pyymosanmetsän luonnonsuojelualueelle sijoittuu myös lahokaviosammalen ydinalue (Faunatica
2020). Ydinalueen rajaus on esitetty edellä kuvassa 10-7. Erittäin uhanalainen (EN) lahokaviosammal kuuluu myös luontidirektiivin liitteen II lajeihin sekä erityisesti suojeltaviin lajeihin,
(LSA471/2013).
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Pyymosanmetsän luonnonsuojelualueella pesivät mm. mehiläishaukka, palokärki, pyy, kulorastas, pähkinähakki ja pikkusieppo. Luonnontilaisten metsien indikaattorilajeista mm. hömötiainen,
kuusitiainen, puukiipijä ja sirittäjä pesivät runsaina alueella.

11.3.3 Yleiskaavaluonnoksen mukainen luonnonsuojelualuevaraus

Vantaan uudessa yleiskaavaluonnoksessa (yleiskaava 2020) on esitetty uudeksi SL- alueeksi Petikonhuipun pohjoispuolella sijaitsevaa Alkärrin metsäaluetta. Voimassa olevassa yleiskaavassa Alkärrin metsäalue on retkeily- ja ulkoilualueella sijaitsevaa luo-aluetta (luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokas alue).
Alkärrin suojelualue-ehdotus kytkeytyy samankaltaisia elinympäristöjä sisältävään Vestran laajaan Natura-aluekokonaisuuteen. Alkärrin alue on Uudenmaan liiton kriteeristön mukainen maakunnallisesti arvokas luontokohde, sen alueella esiintyy EU-direktiivilajistoa sekä Vantaalla harvinaista lintu- ja kasvilajistoa. Alkärrin aluetta on alunperin ehdotettu suojelualueeksi jo 1980-luvun alun Vantaan luonnonsuojelukohteet -selvityksessä (Väre & Kärki 1981).
Alkärrin SL-aluevaraus koostuu monipuolisista ympäristöistä: purolaaksoista, järeästä kuusivaltaisesta metsästä sekä niitystä. Alueen pohjoisosassa on metsälain 10 §:n kriteerit täyttävä puro
lehtoreunusmetsineen. Alueeseen sisältyy Metso-ohjelman kriteerien ja metsälain 10 §:n mukaisia arvokkaita elinympäristöjä sekä edustavaa boreaalista luonnonmetsää. Tässä YVA-selostuksessa esitetty kuvaus Alkärrin monipuolisen metsäalueen luontoarvoista on peräisin julkaisuista
Vantaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (Ojala 2005) sekä Aviapoliksen suuralueen uudet luonnonsuojelu- ja luo-alue-ehdotukset YK2020 luonnos (Vantaan kaupunki 2019c).
Suojelualuevarauksen länsiosassa on metsälain 10 §:n kriteerit täyttävä luonnontilainen puro.
Purolaakson reunoilla esiintyy kuusivaltaista järeää metsää, ja lännessä sekä pohjoisessa on peltoalueita. Purovarrella on kostean lehdon kasvillisuutta ja suursaniaisia kuten kotkansiipeä, hiirenporrasta ja isoalvejuurta. Metsäkorte muodostaa myös paikoin vehreitä kasvustoja. Purovarrella kasvaa metsälehmusta, tuomea, terva- ja harmaaleppää sekä kuusia.
Alkärrin SL-aluevarauksen keskiosan laaksossa on lehtokorpea ja korvesta lähtevä noro. Puustossa on kuusta, koivua sekä paikoin myös lehmusta. Suojelualuevarauksen eteläosiin sijoittuu
Pyymosan vanha talo ja edustava niitty. Metsän ja niityn raja on kasvillisuudeltaan monimuotoinen ja mm. perhosille ja mesipistiäisille hyvää elinympäristöä.
Alkärrin eteläosassa on kuiva, harvaa männikköä kasvava kallioalue, jossa tavataan Vantaalla
erittäin harvinaista pikkutervakkoa. Pohjois-Suomessa pikkutervakkoa kasvaa melko yleisenä jokivarsissa ja tuntureiden kivikoissa ja kallioilla, mutta eteläisemmässä Suomessa sitä esiintyy hajanaisesti äärimmäisen karuilla rapakivikallioilla. Kalliomännikkö ja pikkutervakon esiintymisalue
rajautuvat Petikonhuipun täyttömäkeen.
Alkärrin itäosan laaksossa on rehevää lehto- ja metsäkortekorpea. Alue on aikaisemmin ojitettu,
mutta oja on muuttunut jo luonnontilaisen kaltaiseksi puroksi. Laakson pohjalla on myös lähteisyyttä. Purouoman ympäristö on lehtokorpea, ja pohjoisosissa se vaihettuu saniaislehdoksi. Puronvarrella kasvaa vaateliasta lajistoa: kotkansiipeä, suokelttoa, kevätlehtoleinikkiä ja isoalvejuurta. Rinnealueilla kasvaa jykevähköä kuusikkoa, ja joukossa on myös jalopuita kuten metsälehmusta ja vaahteraa. Lahopuuta on runsaasti niin pysty- kuin maapuinakin. Itäosan laaksossa
on aarnimetsän tuntua, ja siellä on jo järeää lahopuustoa (lehti- ja havupuuta) sekä vanhan metsän silmälläpidettävää, Uudellamaalla uhanalaista lintulajistoa.
Alkärrin metsäalueen arvokkaaseen lintulajistoon lukeutuvat mm. viirupöllö, metso, pikkusieppo
sekä mehiläishaukka. Alueelta on myös havaintoja lintudirektiivilajistoon kuuluvista pohjantikasta
ja pyystä. Vantaan uuden yleiskaavan taustamateriaaleissa on mainittu Alkärrin alueella tehdyn
havaintoja myös valkoselkätikasta (Vantaan uudet luonnonsuojelualuevaraukset 2019).
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Kuva 11-3. Yleiskaavan SL-aluevaraus Petikonhuipun pohjoispuolella (Alkärrin metsäalue).

11.4 Vaikutukset luonnonsuojeluun, Pyymosanmetsän luonnonsuojelualue
11.4.1 Yleistä vaikutuksista

Pyymosanmetsän luonnonsuojelualue muodostuu kahdesta osa-alueesta, joista pohjoisempi rajautuu itäosastaan suoraan hankealueeseen (kuva 11-4). Pyymosanmetsän luonnonsuojelualueen
molemmat osa-alueet rajautuvat hankealueelle johtavaan tulotiehen (Pyymosantie). Pyymosanmetsän luonnonsuojelualueen pohjoisemman osa-alueen ja hankealueen väliin jää Helsingin Talosiirto Oy:n betonipurkujätteen käsittelylaitos.
Petikonhuipun täyttömäen eteläisimmät osat ovat nykyisellään jo kasvipeitteisiä. Louhinta ja
täyttömäen läjitystoiminta eivät nykytilanteessa merkittävästi vaikuta Pyymosanmetsän luonnonsuojelualueeseen, sillä melu- ja pölyvaikutukset keskittyvät hankealueen pohjoisosien läheisyyteen alueille, joilla nykyisellään tapahtuu läjitystä ja louhintaa.
Louhinta-alueen etäisyys Pyymosenmetsän luonnonsuojelualueesta on yli 0,5 km. Louhinnasta
mahdollisesti aiheutuvat vähäiset paikalliset muutokset pohjaveden pinnantasossa eivät laaditun
pohjavesivaikutusten arvioinnin perusteella ulotu Pyymosanmetsän luonnonsuojelualueelle.
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Petikonhuipun maanläjitysalueen toiminnoista vain kuljetusliikenteestä aiheutuu nykytilanteessa
Pyymosanmetsän luonnonsuojelualueelle kohdistuvia meluvaikutuksia (meluvaikutukset, luku
12). Pyymosanmetsän luonnonsuojelualueella keskiäänitaso ylittää nykytilanteessa luonnonsuojelualueiden meluohjearvon 45 dB noin 75-200 metrin etäisyydellä tiestä.
Hankealueen ja Pyymosanmetsän luonnonsuojelualueen väliin jää Helsingin Talosiirto Oy:n betonipurkujätteen käsittelylaitos. Betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toiminnasta ja siihen liittyvästä kuljetusliikenteestä aiheutuu melu- ja pölyvaikutuksia, jotka myös kohdistuvat Pyymosanmetsän luonnonsuojelualueelle.

Kuva 11-4 Pyymosanmetsän luonnonsuojelualue ilmakuvapohjaisella kartalla.
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11.4.2 Erot vaihtoehtojen välillä

Vaihtoehto VE0+
Vaihtoehdossa VE0+ Pyymosanmetsän luonnonsuojelualueeseen kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat liikenteen melu- ja pölyvaikutuksista. Louhinta ja täyttömäen läjitystoiminta eivät vaihtoehdossa VE0+ merkittävästi vaikuta Pyymosanmetsän luonnonsuojelualueeseen, sillä pääosin meluja pölyvaikutukset keskittyvät hankealueen pohjoisosien läheisyyteen alueille, joilla nykyisellään
tapahtuu läjitystä ja louhintaa.
Vaikutukset rajautuvat Pyymosanmetsän suojelualueen länsiosiin ja kohdistuvat verrattain pieneen osaan suojelualuekokonaisuudesta. Vaihtoehdossa VE0+ vaikutusten arvioitu kesto vain
kaksi vuotta. Vaihtoehdon VE0+ osalta Pyymosanmetsän luonnonsuojelualueeseen kohdistuvat
vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.
Vaihtoehto VE1
Vaihtoehdossa VE1 louhinta jatkuu vielä kymmenen vuoden ajan ja maanläjitystoiminta noin kaksikymmentä vuotta. Maanläjitysalueen tukirakenteissa tarvittavaa louhetta tullaan myös kuljettamaan alueelle muualta, mikä lisää liikenteestä aiheutuvan melun ja pölyn määrää nykytilanteeseen verrattuna. Pyymosanmetsän luonnonsuojelualue rajautuu kuljetusreittiin, ja alueen pölypitoisuudet voivat nousta selvästi ainakin lyhytaikaisesti. Pölymallinnusten tuloksia on kuvattu luvussa 14. Kuvassa 14-4 esitetyn mukaisesti hengittävien hiukkasten (PM10) pitoisuuksissa myös
luonnonsuojelualueella tapahtuu nousua, vaikka raja-arvoa 50 µg/m3 ei ylitetäkään.
Vaihtoehdossa VE1 täyttöalueen laajennus tarkoittaa lisää läjitettäviä maamassoja myös nykyisellään jo kasvipeitteisille alueille Petikonhuipun eteläosissa. Läjitystoiminnan sijoittuminen Pyymosanmetsän suojelualueen läheisyyteen nostaa suojelualueen melutasoja vaihtoehtoon 0+ verrattuna. Kuitenkin myös vaihtoehdossa VE1 suurimmat meluvaikutukset aiheutuvat liikenteestä.
Pyymosanmetsän luonnonsuojelualueella kuljetusreitin varrella keskiäänitaso ylittää ohjearvon 45
dB noin 100-300 metrin etäisyydellä tiestä. Tämä vyöhyke kattaa kokonaan Pyymosanmetsän
luonnonsuojelualueen pohjoisen osa-alueen, jossa keskiäänitaso ylittää lähes koko alueella myös
tason 50 dB. Kuljetusreitin läheisyydessä keskiäänitaso ylittää luonnonsuojelualueella 65 dB keskiäänitason.
Melumallinnuksen mukainen keskiäänitaso on voimakkuudeltaan sellainen, että sen tiedetään
voivan laskea lintujen parimäärien tiheyksiä eli vaikuttavan haitallisesti lintujen pesintään. Vaikutus aiheutuu mm. lintujen laulun ja varoitusäänten peittävyydestä, millä voi olla vaikutuksia lintujen pariutumiseen, ravinnonhankintaan ja pedoilta suojautumiseen. Melu saattaa häiritä Pyymosanmetsän luonnonsuojelualueella pesiviä uhanalaisia lintulajeja, joita ovat lähtötietojen perusteella erittäin uhanalaiset mehiläishaukka ja hömötiainen. Toiminnan päättymisen jälkeen keskiäänitaso laskee, jolloin myös luonnonsuojelualueen metsät palautuvat lintujen pesimisen kannalta parempilaatuisiksi elinympäristöiksi.
Vaihtoehto VE2
Vaihtoehdossa VE2 Petikonhuipun täyttömäen laajennus ja louhinta on tarkoitus toteuttaa kuten
vaihtoehdossa 1. Lisäksi vaihtoehtoon VE2 sisältyvistä kierrätysmateriaalien välivarastointi- ja
käsittelypaikoista aiheutuu mm. melu- ja pölyvaikutuksia.
Kierrätystoimintojen alue 1 sijoittuu lähimmillään noin 100 metrin etäisyydelle Pyymosanmetsän
luonnonsuojelualueen pohjoisemmasta osa-alueesta. Kierrätysmateriaalien käsittelykentällä tehtävistä toiminnoista äänekkäintä on tyypillisesti murskaus. Kierrätysmateriaalitoiminta lisää myös
alueen liikennöintimääriä, ja kasvattaa siten liikenteestä aiheutuvaa melun ja pölyn määrää Pyymosanmetsän luonnonsuojelualueella. Pyymosanmetsän luonnonsuojelualueella keskiäänitaso on
yli 45 dB vaihtoehdossa VE2. Tarkasteltaessa keskiäänitasoa luonnonsuojelualueella vaihtoehdossa VE2, linnustoon kohdistuvat haitalliset vaikutukset ovat samankaltaiset kuin vaihtoehdossa
VE1. Ainoastaan voimakkaimpien keskiäänitasojen kohdentumisessa on pientä alueellista eroa.
Pölyvaikutuksia ja pölymallinnuksen tuloksia on kuvattu luvussa 14. Lisäksi erillisenä laadittua
Natura-arviointia varten tehtiin Natura-arviointia pölyn leviämismallinnuksesta myös versio, jossa
syötettiin päästötiedoksi hiukkasten kokonaispäästö vaihtoehdossa VE2. Tällöin tuloksena saatiin
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hiukkasten kokonaisleijuman (TSP) pitoisuudet (tarkemmin YVA-selostuksen liitteenä esitetyssä
Natura-arvioinnissa). Pölyn vuosilaskeuma myös Pyymosanmetsän suojelualueen osalta on esitetty kartalla kuvassa 11-5. Pölylaskeuma Pyymosanmetsän suojelualueen pohjoisosissa oli suurimmillaan vajaat 40 g/m2/a.

Kuva 11-5. Pölyn vuosilaskeuma neliömetriä kohti mallinnuksen mukaan skenaariossa 2 eli VE2:ssa. Pölylaskeumalle ei ole ohje- tai raja-arvoja.

11.5 Vaikutukset suojelualuevaraukseen, Alkärrin metsäalue
11.5.1 Yleistä vaikutuksista

Alkärrin luonnonsuojelualueen aluevaraus rajautuu hankealueen pohjoisosaan ja myös louhintaalueet hankevaihtoehdoissa VE1 ja VE2 rajautuvat suoraan suojelualuevaraukseen. Hankkeen
melu- ja pölyvaikutuksia kohdistuu siten ilman suojavyöhykettä myös suojelualuevarauksen alueelle.
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Alkärrin suojelualuevaraus sijoittuu alueelle, jolla muutokset kalliopohjaveden pinnantasossa ovat
mahdollisia. Vaikutukset pohjaveden pinnankorkeuteen ovat suurimmillaan tilanteessa, jossa louhinta on suoritettu, mutta louhoksen täyttämistä maa-aineksilla ei ole aloitettu.
Alkärrin suojelualuevarauksen alueella on raportoitu esiintyvän lähteisyyttä. Myös alueen luontotyypeissä esiintyy potentiaalisesti pohjavesivaikutteisia luontotyyppejä sekä lähteisyyden indikaattorilajeista esimerkiksi suokelttoa.

Kuva 11-6. Alkärrin suojelualuevarauksen sijoittuminen suhteessa hankealueen toimintoihin.
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Kuva 11-7. Luontoarvoja Alkärrin metsäalueella. Arvokas kasvikohde on pikkutervakon kasvupaikka.
Kartta: Vantaan kaupunki 2019c. Maastokäynnillä keväällä 2019 esiintymän alueella havaittiin satoja
kukkavarsia (kuva 10-3).

Alkärrin suojelualuevarauksen alueella olevien lähteiden tai muiden pohjavedenpurkaumien hydrologista yhteyttä hankealueen kallioperässä oleviin pohjavesiin ei ole selvitetty, minkä vuoksi
näihin kohteisiin tai niistä riippuviin luontoarvioihin kohdistuvia vaikutuksia ei voida luotettavasti
arvioida tässä vaiheessa. Myöskään nykyisen louhinnan vaikutuksia kalliopohjaveteen ei ole tarkkailtu, joten nykytilanteen osaltakin arviointiin liittyy epävarmuuksia. Käytettävissä olevien tietojen perusteella mahdollisia vaikutuksia Alkärrin luonnonsuojelualuevarauksen alueella sijaitseviin
pohjavesivaikutteisiin luontotyyppeihin ei voida kuitenkaan sulkea pois. Nykyisen louhinnan vaikutuksia Alkärrin alueen kalliopohjaveden tasoon ei ole tarkkailtu, eikä tätä arviointia laadittaessa
ole käytettävissä tarkempia tietoja siitä sisältyykö Alkärrin purolaakson alueelta raportoituun lähteisyyteen myös mahdollisesti vesilain 11 §:n mukaisia luonnontilaisia lähteitä.
Pölyvaikutuksia on kuvattu tarkemmin luvussa 14. Hankkeen pölypäästöt koostuvat pääosin
hiukkasista, joiden koko on suhteellisen suuri (halkaisija yli 30 µm, ns. PM30). Kookkaat hiukkaset
myös laskeutuvat päästölähteen läheisyyteen. Alkärrin suojelualuevarauksen alueella pölyn rajatai ohjearvojen ylityksiä ei laadittujen pölymallinnusten tulosten perusteella tapahdu missään
hankevaihtoehdossa.
Kaikissa arvioiduissa vaihtoehdoissa (VE0+, VE1, VE2) keskiäänitaso Alkärrin suojelualuevarauksen alueella ylittää 55 dB louhintatyön aikana. Louhintatyö on kestoltaan noin 15 viikkoa kerrallaan, 0-2 kertaa vuodessa. Alkärrin metsäalueella esiintyy nykytilanteessa huomionarvoista linnustoa, alueella on tehty havaintoja mm. valkoselkätikasta, huuhkajasta, pohjantikasta ja viirupöllöstä. Alkärrin alueella esiintyvän linnuston osalta melun häirintävaikutuksia on mahdollista
vähentää ajoittamalla louhintatyöt linnuston pesimäkauden ulkopuolelle.
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11.5.2 Erot vaihtoehtojen välillä

Vaihtoehto VE0+
Hankevaihtoehdossa VE0+ louhittavan alueen koko on noin 0,7 ha, ja louhinta-alueen eteläisin
kulmaa lukuun ottamatta louhinta-alue ei rajaudu suoraan suojelualuevaraukseen. Kuitenkin jo
nykyisellään vaihtoehtojen VE1 ja VE2 mukainen laajempi louhinta-alue on kuorittu pintamaista,
eikä louhinta-alueen ja suojelualuevarauksen väliin jää puustoista suojavyöhykettä myöskään
vaihtoehdossa VE0+.
Kallionlouhinta ulottuu myös vaihtoehdossa VE0+ alimmillaan tasoon +40, mutta louhittava alue
on pinta-alaltaan pienempi kuin vaihtoehdoissa VE1 ja VE2.
Mikäli hanke toteutuu vaihtoehdon VE0+ mukaisena, pysyy melutilanne alueella nykyisen kaltaisena vuoteen 2022 asti. Tämän jälkeen toiminnat alueella lakkaavat. Louhintatyön aikana keskiäänitaso ylittää 55 dB suojelualuevarauksen alueella. Läjitystoiminnan aikana (ei louhinnan melua mukana mallinnuksessa) Alkärrin suojelualuevarauksella keskiäänitaso on alle 55 dB. Nykytilanteessa alueella on tehty havaintoja huomionarvoisesta lintulajistosta. Toiminnan päättymisen
jälkeen keskiäänitaso suojelualuevarauksen alueella laskee, jolloin alueen metsät palautuvat lintujen pesimisen kannalta parempilaatuisiksi elinympäristöiksi.
Vaihtoehto VE1
Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 louhinta-alue laajenee noin 1,7 ha kokoiseksi ja louhittavaa riittää arviolta vuoteen 2030 asti. Pohjavesivaikutusten suuruus myös kasvaa jonkin verran verrattuna
vaihtoehtoon VE0+, koska kallion louhintamäärä on suurempi ja louhinta-alue laajempi. Toiminnan pidemmästä kestosta johtuen myös pohjavesivaikutusten kesto jatkuu pidempään kuin vaihtoehdossa VE0+. Vaihtoehdossa VE1 pikkutervakon kasvupaikka sijoittuu louhittavan alueen välittömään läheisyyteen.
Alkärrin metsäalueeseen kohdistuvien meluvaikutusten osalta keskeiset erot vaihtoehtojen VE0+
ja VE1 välillä ovat vaikutusten kestossa. Täyttöalueen laajennus ja tilavuuden kasvatus vaikuttaa
jonkin verran täyttötoiminnasta aiheutuviin melutasoihin; erot keskiäänitasoissa Alkärrin metsäalueella ovat näiden vaihtoehtojen välillä kuitenkin vähäiset. Verrattuna vaihtoehtoon VE0+, Alkärrin metsäalueen linnustoon kohdistuva häiriö on pitempikestoinen.
Vaihtoehto VE2
Vaihtoehdossa VE2 Petikonhuipun täyttömäen laajennus on tarkoitus toteuttaa kuten vaihtoehdossa VE1. Lisäksi vaihtoehtoon 2 sisältyvistä kierrätysmateriaalien välivarastointi- ja käsittelypaikoista aiheutuu mm. melu- ja pölyvaikutuksia. Vaihtoehdossa VE2 tarkastellut kierrätysmateriaalien käsittelypaikat eivät sijoitu Alkärrin suojelualuevarauksen välittömään läheisyyteen. Kierrätysmateriaalien varastointi- ja käsittelyalueiden vaikutukset kohdistuvatkin ensisijaisesti muualle kuin Alkärrin suojelualuevarauksen alueelle.
11.6 Vaikutukset luonnonsuojeluun, Espoonlahden-Saunalahden Natura-alue
Hankealueelta vesien virtausreitti on purkuojien (Tiistronoja ja Kynikenoja) kautta PikkujärveenEspoon Pitkäjärveen-Espoonjokeen-Espoonlahteen. Etäisyys uomia pitkin Espoonlahteen on yli 20
km. Espoonjoki on keskisuuri savimaiden joki ja sen valuma-alueen koko on noin 132 km2. Espoonjoen kemiallinen tila ja ekologinen tila on hyvä (laaja aineisto, vuoden 2013 luokitus). Myös
vuoden 2019 alustavassa luokituksessa Espoonjoen ekologinen tila on hyvä. Espoonlahden saaristoalueen pinta-ala on 19,08 km2. Se sijaitsee Kirkkonummen ja Espoon välissä ja kuuluu Suomenlahden sisäsaaristoon. Alueella on Espoonlahden–Saunalahden Natura 2000 -suojelualue
(FI0100027). Espoonlahden ekologinen tila on luokiteltu välttäväksi (suppea aineisto) ja kemiallinen tila hyväksi (vuoden 2013 luokitus). Vuoden 2019 alustavassa luokituksessa Espoonlahden
ekologinen tila on edelleen välttävä.
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Hankkeen pintavesivaikutuksia on kuvattu edellä luvussa 7. Maanläjityksen, louhinnan ja kierrätystoimitoimintojen vesistökuormitukset sekä alueen nykyiset toiminnat huomioituna vaikutukset
arvioitiin kaikissa vaihtoehdoissa (VE0+, VE1 ja VE2) purkuojissa vähäisiksi. Vaikutuksia ei ole
enää havaittavissa Espoon Pitkäjärvessä vaan kuormitus peittyy muun kuormituksen alle. Espoonjoen pituus Pitkäjärvestä Espoonlahteen on 13 km ja sekoittumisolosuhteet ovat hyvät joen keskivirtaaman ollessa luokkaa 1,8 m3/s. Näin ollen hankkeen vesistökuormituksen pintavesivaikutukset
eivät ulotu Espoonjokeen eikä myöskään Espoonlahteen eikä Espoonlahden–Saunalahden Natura
2000 -suojelualueelle.
11.7 Vaikutukset Natura-alueeseen Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät
YVA-selostuksen liitteenä 8 on esitetty Natura-arviointi laajennushankkeen vaikutuksista lähimmäs hankealuetta sijoittuvasta Natura-alueesta (Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät,
FI0100064). Tässä kappaleessa on esitetty tiivistelmä Natura-arvioinnin keskeisistä tuloksista.
Myös vaikutukset Natura-alueeseen sisältyvään Tremanskärrin alueeseen on arvioitu osana Natura-arviointia.
Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät Natura-alue muodostuu erillisistä osa-aluista, joista lähimmäs Petikonhuippua sijoittuu Pyymosan lehdon alue. Luontodirektiivin liitteen I luontotyypeistä
Pyymosan lehdon alueella esiintyy vain luontotyyppiä boreaaliset lehdot. Lehtojen kokonaispintaala Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät Natura-alueella on 85 hehtaaria ja Pyymosan lehdon
osa-alueella lehtoluontotyypin kokonaispinta-ala on 10 ha. Lisäksi Pyymosan lehdon alueella
esiintyy luontodirektiivin liitteen II lajeista liito-oravaa.
Arviotavalla hankkeella voi olla vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteina mainituista luontodirektiivin mukaisista luontotyypeistä lehtoihin ja luontodirektiivin liitteen II lajeista liito-oraviin.
Lehtoluontotyyppiin kohdistuvat vaikutukset ovat vaihtoehdon VE2 osalta suurempia kuin muissa
hankevaihtoehdoissa (VE1, VE0+). Lehtoluontotyyppiin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia ei kuitenkaan kokonaisuutena tarkastellen arvioida merkittäviksi, koska vaikutus kohdistuu alle 1 %
luontotyypin kokonaispinta-alasta Natura-alueella ja vaikutus kohdistuu luonnontilaltaan jo muuttuneelle alueelle.
Liito-oravien Natura-alueella sijaitsevaan elinympäristön osaan kohdistuvat meluvaikutukset ovat
suurimmat hankevaihtoehdossa VE2. Liito-oraviin kohdistuvien häirintävaikutusten arvioidaan
olevan mahdollisia hankevaihtoehdossa VE2. Vaikka Pyymosan alueelta ei tällä hetkellä ole tiedossa lajin lisääntymispaikkoja, esiintyminen alueella kuitenkin osoittaa lehdon soveltuvan lajin
elinympäristöksi. Meluvaikutus saattaa jossain määrin heikentää Pyymosan soveltuvuutta liitooravan elinympäristönä.
Liito-oraviin ja lehtoihin kohdistuvien vaikutusten lisäksi hankevaihtoehdoilla ei arvioida olevan
muita Natura-alueen suojeluperusteisiin kohdistuvia vaikutuksia. Mikäli hankevaihtoehto VE2 valitaan hankkeen jatkosuunnittelun pohjaksi, on Natura-alueeseen kohdistuvien vaikutusten vuoksi
harkittava vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja kierrätystoimintojen alueelle 1. Laaditun Natura-arvioinnin perusteella hankkeen Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät Natura-alueeseen kohdistuvia
vaikutuksia ei kokonaisuutena tarkastellen arvioida merkittäviksi, mutta vaikutuksia suositellaan
lievennettävän kasvattamalla kierrätystoimintojen sijoitusalueen etäisyyttä Natura-alueeseen tai
lieventämällä pöly- ja meluvaikutuksia melun ja pölyn torjuntakeinoilla, kuten meluesteillä, koteloinneilla tai kattamisella.
11.8 Vaikutusten merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu
Laajennushankkeen välittömään läheisyyteen sijoittuu useita luonnonsuojelualueita sekä luonnonsuojelun aluevarauksia. Hankkeen välillisinä vaikutuksina aiheutuvat melu- ja pölyvaikutukset
kohdistuvat myös läheisiin luonnonsuojelualueisiin.
Hankevaihtoehdon VE0+ vaikutusten merkittävyys on arvioitu vähäiseksi. Vaikutukset
on hankevaihtoehdon VE1 osalta arvioitu merkittävyydeltään kohtalaisiksi kielteisiksi ja
VE2 osalta suuriksi kielteisiksi. Vaihtoehdon VE2 osalta vaikutuksia on mahdollista lieventää
sijoittamalla kierrätystoimintojen alue 1 etäämmälle Natura-alueesta ja Pyymosanmetsän luonnonsuojelualueesta tai lieventämällä pöly- ja meluvaikutuksia melun ja pölyn torjuntakeinoilla.

Vaikutusalueen herkkyys
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11.9 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Melu- ja pölyvaikutusten torjunta on esitetty kyseisten vaikutusarviointien yhteydessä kappaleissa 12 ja 14. Lisäksi luonnonsuojelualueeksi varattuun Alkärrin metsän huomionarvoiseen lintulajistoon kohdistuvia meluvaikutuksia on mahdollista lieventää ajoittamalla louhinta lintujen pesimäkauden ulkopuolelle.
Vieraslajien leviämistä luonnonsuojelualueille on suositeltavaa seurata säännöllisesti. Mikäli vieraskasvilajin/lajien havaitaan levinneen alueelle, syntynyt kasvipopulaatio on pyrittävä hävittämään mahdollisimman pian.
Mikäli hankevaihtoehto VE2 valitaan hankkeen jatkosuunnittelun pohjaksi, suositellaan kierrätystoimintojen aluetta 1 sijoitettavaksi etäämmälle Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät Naturaalueesta sekä Pyymosanmetsän luonnonsuojelualueesta, jolloin lievennetään suojelualueisiin kohdistuvia melu- ja pölyvaikutuksia. Vaikutuksia voidaan pienentää myös melun ja pölyn torjuntakeinoilla, kuten meluesteillä, koteloinneilla tai kattamisella.
11.10 Arviointiin liittyvät epävarmuudet ja vaikutusten seuranta
Arviointiin liittyvät suurimmat epävarmuudet johtuvat luonnonsuojelualueeksi varatun Alkärrin
metsän mahdollisten lähteiden ja muiden pohjavesipurkaumien hydrologisten ominaisuuksien
tuntemiseen. Näiden pohjavedestä riippuvaisten luontokohteiden hydrologista yhteyttä louhittavan kallioalueen kallioperän pohjaveteen ei tunneta. Myös lintujen lajikohtaista vastetta kohonneeseen keskiäänitasoon ei tunneta hyvin. Etenkin Petikonhuipun ympäristössä pesivä lajisto on
voinut tottua jo alueella sijainneiden toimintojen meluun, jolloin lisääntyvä melu (keskiäänitaso)
ei välttämättä aiheuta yhtä suurta haitallista vaikutusta kuin entuudestaan hiljaisempaan alueeseen kohdistuva melualtistus.
Vaikutusten seuraamiseksi on suositeltavaa Alkärrin metsän pohjavedestä riippuvaisten luontotyyppien tarkempi kartoitus sekä sijainnin, kohteen luontotyypin että pohjavedestä riippuvaisen
kasvillisuuden suhteen. Mikäli kohteilla todetaan pohjavedestä riippuvaista kasvillisuutta, mahdollisten kasvillisuusmuutosten seuramaiseksi on hyvä laatia tarkempi seurantaohjelma (esimerkiksi
seurantaruudut, tiettyjen kasvien versojen lukumäärän seuranta tai muu seurantamenetelmä).
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12. MELUVAIKUTUKSET
12.1 Vaikutusten muodostuminen
12.1.1 Toimintavaihe

Louhintaan liittyen melua aiheuttavat pintamaiden poisto, kiviaineksen louhinta (poraamalla ja räjäyttämällä), ylisuurten kivien rikottaminen sekä louheen lastaus ja kuljetukset täyttömäen alueella. Louhinnan merkittävimpiä melulähteitä ovat poravaunu ja rikotus. Hetkittäisiä voimakkaampia melutapahtumia aiheutuu kallion räjäyttämisestä. Poravaunu sijoittuu kallion päälle ja porausmelu pääsee leviämään ympäristöön niihin suuntiin missä maastonmuodot eivät estä merkittävästi
melun leviämistä. Muut louhinnan melulähteet sijoittuvat tavanomaisesti louhokseen, ja niiden melun leviämistä rajoittaa louhintarintaus ja louhekasat.
Maanvastaanottotoiminnassa melua syntyy alueella työskentelevistä työkoneista, joilla muotoillaan
maastoa ja siirretään maa-aineksia. Kuljetukset aiheuttavat merkittävimmin melua kuljetusreittien
lähistöllä. Maa-ainesten kippauksista aiheutuu hetkittäin muusta maanvastaanottotoiminnasta äänekkäämpää melua.
Kierrätysmateriaalien käsittelykentillä tehtävät seulonnat ja murskaukset ovat käsittelyyn liittyvistä toiminnoista eniten melua aiheuttavia. Näiden lisäksi työkoneilla tehtävät siirrot, lastaukset
ja muut toimet aiheuttavat jonkin verran melua ympäristöön. Myös käsittelykentälle suuntautuvat
kuljetukset aiheuttavat melua lähinnä liikennereittien varrella. Kuormien kippaukset kentille aiheuttavat hetkellisiä melutapahtumia.
12.1.2 Toiminnan päätyttyä

Päättymisen jälkeen alueella ei ole enää hankkeen toiminnoista aiheutuvaa melua.
12.2 Lähtötiedot, arviointimenetelmät ja määritelmät
Meluvaikutuksia arvioitiin melumallinnuksen avulla, josta tehty erillisraportti on selostuksen liitteenä 9. Mallinnus tehtiin SoundPLAN 8.1 ohjelmistolla pohjoismaisia teollisuus- ja tieliikennemelun
laskentamalleja käyttäen. Mallinnuksessa melulähteet sijoitetaan maastomalliin ja niille syötetään
melupäästötiedot sekä käyntiajat. Malli huomioi äänen leviämisessä etäisyysvaimenemisen, maanpinnan muodot, maanpinnan aiheuttaman vaimennuksen, rakennukset, ilman aiheuttaman absorption ja kovien pintojen (mm. vesipinnat, kallio) heijastukset. Laskentamallissa on oletuksena
vakioidut melun leviämiselle edulliset olosuhteet, kuten lievä myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen päin. Melukuvien mukaiset meluvyöhykkeet eivät siis esiinny melukuvissa yhtä laajoina
samanaikaisesti, vaan laskentaoletuksen mukaisessa myötätuulitilanteessa ja toimintatilanteissa.
Mallinnuksella tarkasteltiin toiminta-ajan keskiäänitasoja (LAeq 7-16) sekä lisäksi yhteisviranomaisen
lausunnossa esille tuotuja kippausten enimmäisäänitasoja (LAFmax).
Keskiäänitason mallinnuksia tehtiin neljässä tilanteessa, joista käy ilmi eri hankevaihtoehtojen meluvaikutukset. Mallinnustilanteiden valinta tapahtui suunniteltujen toimintojen aikajanan perusteella (Kuva 12-1). Kippausten enimmäisäänitason mallinnuksen tehtiin mallinnustilanteiden 3 ja
4 pohjalta, joista mallinnustilanne 3 sisältää kierrätyskentät ja mallinnustilanne 4 ei sisällä kierrätyskenttiä. Mallinnus on tehty kaikkien tilanteiden osalta siten, että kaikki merkittävät melulähteet
ovat yhtaikaa toiminnassa. Kierrätystoimintojen alueilla tehtävät murskaukset ja ottoalueella tehtävä kallion louhinta ovat urakkaluontoisia, joten päivinä kun näitä toimintoja ei tehdä, ovat melutasot mallinnettuja tilanteita selvästi pienempiä.
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Mallinnustilanne 1

Mallinnustilanne 2

Mallinnustilanne 3

Mallinnustilanne 4

Kuva 12-1. Mallinnustilanteet aikajanalla

Mallinnuksessa käytettävät melupäästötiedot (koneiden ja laitteiden äänitehotasot) perustuvat
vastaavissa kohteissa tehtyihin mittauksiin. Kuljetusten osalta liikennemäärät perustuvat YVA:n
yhteydessä massamääristä laskettuihin lukumääriin. Tarkemmat melupäästötiedot (mm. toimintojen sijoittuminen ja lukumäärä, äänitehotasot, toiminta-ajat, kippausten päivittäiset lukumäärät)
on esitetty erillisraportin liitekartoissa 1A-1D.
Nykytilanteen meluarvio perustuu vuonna 2007 Pitkäsuon täyttömäen laajennuksen YVA:n yhteydessä tehtyihin melumallinnuksiin. Arvioinnissa käytetty lähtömelutaso 110 dB kattaa louhintatyöstä aiheutuvan melun sekä työkoneiden melun. Täyttömäen toimintojen melua ei ole mitattu
alueen ympäristössä. Tämän YVA:n yhteydessä tehty hankevaihtoehdon VE0+ mukainen mallinnus
kuvaa myös nykytilan melutilannetta louhinnan ja maanvastaanottotoiminnan osalta.
Hankealueen ja sen ympäristön lento-, tie- ja raideliikenteen melutilanne on selvitetty Vantaan
karttapalvelu -palvelun tietojen pohjalta. Hankkeen vieressä olevan Helsingin Talosiirto Oy:n betonipurkujätteen käsittelylaitoksen melutasot on arvioitu vuonna 2002 tehdyn äänitasomittausraportin pohjalta.
Arvioinnissa on kuvattu melulähteet ja melulähteiden melupäästöt sekä melun leviäminen, vaikutusalue ja vaikutus lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Arviossa on kuvattu muutos melun nykytilanteeseen sekä arvioidaan melun yhteisvaikutusta muun alueen melua aiheuttavan toiminnan
kanssa. Tuloksia verrataan lähimpien altistuvien kohteiden osalta nykyisen luvan mukaisesti keskiäänitason raja-arvoon 55 dB ja virkistys- ja luonnonsuojelualueiden osalta Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiseen ohjearvoon 45 dB. Suomen lainsäädännössä ei ole annettu enimmäisäänitasoille varsinaisia ohjearvoja, mutta Ympäristöministeriön ohjeessa rakennusten ääniympäristöstä (Ympäristöministeriö, 2018) ja Uudenmaan ELY-keskuksen oppaassa 02/2013 (Melunja tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa) suositellaan, että sisällä sallittava enimmäisäänitaso olisi LAFmax 45 dB. Arvioinnissa on huomioitu lisäksi meluhaittojen vähentämistoimenpiteiden
tarve.
Meluvaikutusten merkittävyys arvioitiin muutoksen voimakkuuden sekä melun ajoittumisen perusteella. 1-2 dB:n muutosta melutasossa ei ihmiskorvin juuri havaita ja 3-4 dB:n muutos havaitaan
melko pienenä, mutta 5-6 dB:n muutos on jo selvästi havaittava.
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12.3 Nykytila
Nykytilassa hankealueelta aiheutuu melua louhinnasta (poraus ja räjäytys), jota tehdään alueen
luoteisosassa. Lisäksi melua muodostuu maa-ainesten kuljetuksesta, kippauksesta, lajittelusta ja
siirtotyöstä.
Meluvaikutusten arvioinnissa vaihtoehdosta VE0+ kuvattu tarkemmilla lähtötiedoilla nykyisen toiminnan meluvaikutukset kuin vuoden 2007 YVA:ssa.

Kuva 12-2. Ote vuoden 2007 YVA:n melukuvista (Pöyry Environment Oy, 2007).
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Petikonhuipun itäpuoleinen alue kuuluu lentomelualueeseen Lden 60 dB ja muutoin lentoliikenteen
vuorokausimelu on alueella Lden 55-60 dB. Vertailtaessa melusuureita tulee kuitenkin huomioida,
että Lden ei ole suoraan verrannollinen keskiäänitason LAeq kanssa, koska Lden -arvo sisältää +5 dB
painotuksen ilta-ajalle ja +10 dB painotuksen yöajalle.

Kuva 12-3. Ote Vantaan karttapalvelussa esitetyistä lentomelualueista (© Vantaan kaupunki).

Raideliikenteestä aiheutuva melu ei ulotu hankealueen ympäristöön ja tieliikenteen päiväajan keskiäänitaso on enimmillään noin 45 dB hankealueella ja sen ympäristössä. Pyymosantien alkupäässä
Kehä III ja Petikontien melu on jonkin verran voimakkaampaa.
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Kuva 12-4. Ote Vantaan karttapalvelussa esitetyistä päiväajan tie- ja raideliikennemelualueista (© Vantaan kaupunki).
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Helsingin Talosiirto Oy:n äänitasomittausraportissa on kerrottu, että 20 metrin päässä murskaamosta mitattu äänitaso oli 83 dB ja 500 metrin etäisyydellä 36 dB. Kahdenkymmen metrin
päässä mitattu melu koostui murskaamosta, mutta 500 metrin etäisyydellä mitattu ääni ei ollut
murskaamon ääntä, vaan yleistä taustamelua.
12.4 Meluvaikutukset
12.4.1 Vaihtoehto VE0+

Mikäli hanke toteutuu vaihtoehdon VE0+ mukaisena, pysyy melutilanne alueella nykyisen kaltaisena siihen asti, kunnes kallion louhinta ja maanvastaanottotoiminta päättyvät. Keskiäänitaso
(LAeq 7-16) länsipuolen asuin- ja lomarakennuksilla on selvästi alle 45 dB. Lounaispuolen asutuksella keskiäänitaso on 47-50 dB ja luoteispuolen yksittäisellä asuinrakennuksella 43 dB.
Ympäristön ulkoilureiteillä keskiäänitaso on pääasiassa alle 45 dB, louhinta-alueen läheisyyttä lukuun ottamatta. Vantaan yleiskaavan 2020 mukaisella suojelualuevarauksella, louhinta-alueen
pohjoispuolella, keskiäänitaso ylittää 55 dB louhintatyön aikana. Pyymosan lehdon alueella keskiäänitaso on yli 45 dB. Pyymosanmetsän ja muiden Pyymosantien varren luonnonsuojelualueiden kuljetusreitin varrella keskiäänitaso ylittää ohjearvon 45 dB noin 75-200 metrin etäisyydellä
tiestä.
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Kuva 12-5. Vaihtoehdon VE0+ keskiäänitason melukuva.
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Kuormien kippausten enimmäisäänitasot (LAFmax) ovat ympäristön lähimpien asuintalojen kohdalla
46-49 dB. Kun huomioidaan seinärakenteen tavanomainen eristävyys 30 dB, jäävät enimmäisäänitasot rakennusten sisällä alle suositusarvon 45 dB.

Kuva 12-6. Vaihtoehdon VE0+ enimmäisäänitason melukuva.
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12.4.2 Vaihtoehto VE1

Vaihtoehdossa VE1 kuljetusten melu on noin 3 dB suurempaa kuin nykytilanteessa ja vaihtoehdossa VE0+. Louhinta-alue laajenee jonkin verran pohjoisen suunnassa, joten louhinnan kesto on
pidempi kuin nykyisen luvan mukaisessa tilanteessa. Louhintamelun leviämisessä ei ole merkittävää eroa nykytilanteeseen. Täyttöalueen laajennus ja tilavuuden kasvatus vaikuttaa jonkin verran täyttötoiminnasta aiheutuviin melutasoihin.
Vaihtoehdon VE1 mukaisessa melumallinnuksessa keskiäänitaso (LAeq 7-16) länsipuolen asuin- ja
lomarakennuksilla on 49-50 dB. Lounaispuolen asutuksella keskiäänitaso on 50-52 dB ja luoteispuolen yksittäisellä asuinrakennuksella 41 dB.
Ympäristön ulkoilureiteillä keskiäänitaso on hankealueen itäpuolella muutamien satojen metrin
etäisyydellä yli 45 dB. Vantaan yleiskaavan 2020 mukaisella suojelualuevarauksella keskiäänitaso
on alle 55 dB. Mallinnustilanne ei sisällä louhintaa, mutta sen melutasoja voidaan arvioida vaihtoehdon VE2 melukuvista, joiden mukaan Vantaan yleiskaavan 2020 mukaisella suojelualuevarauksella keskiäänitaso on osittain yli 55 dB. Pyymosan lehdon alueella keskiäänitaso on yli 45 dB,
kuten myös Pyymosanmetsän alueella. Muiden Pyymosantien varren luonnonsuojelualueiden kuljetusreitin varrella keskiäänitaso ylittää ohjearvon 45 dB noin 100-300 metrin etäisyydellä tiestä.
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Kuva 12-7. Vaihtoehdon VE1 keskiäänitason melukuva.
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Kuormien kippausten enimmäisäänitasot (LAFmax) ovat ympäristön lähimpien asuin- ja lomarakennusten kohdalla 45-52 dB. Kun huomioidaan seinärakenteen tavanomainen eristävyys 30 dB, jäävät enimmäisäänitasot rakennusten sisällä alle suositusarvon 45 dB.

Kuva 12-8. Vaihtoehdon VE1 enimmäisäänitason melukuva.

106

12.4.3 Vaihtoehto VE2

Mallinnuksen mukaisista tilanteista kaksi kuvaa vaihtoehdon VE2 melutilannetta, koska niissä on
mukana kierrätystoimintojen alueet. Mallinnuksessa on huomioitu molemmat alueet toiminnassa
yhtä aikaa. Mallinnustilanteessa 2 on mukana kuljetukset, louhinta, maanläjitys ja kierrätystoiminta. Mallinnustilanteessa 3 on mukana kuljetukset, maanläjitys ja kierrätystoiminta.
Vaihtoehdossa VE2 kuljetusten melu on noin 3 dB suurempaa kuin nykytilanteessa ja vaihtoehdossa VE0+. Louhinta-alue laajenee jonkin verran pohjoisen suunnassa, joten louhinnan kesto on
pidempi kuin nykytilanteessa, mutta louhintamelun leviämisessä ei ole merkittävää eroa nykytilanteeseen. Täyttöalueen laajennus ja tilavuuden kasvatus vaikuttaa jonkin verran täyttötoiminnasta aiheutuviin melutasoihin. Muutos nykytilaan aiheutuu lähinnä kierrätysmateriaalien käsittelykentällä tehtävistä toiminnoista, joista äänekkäintä on tyypillisesti murskaus.
Mallinnustilanteessa 2 keskiäänitaso (LAeq 7-16) ilman kierrätyskentän 2 meluvallia on länsipuolen
lähimmällä loma-asunnolla 53 dB ja Turvetien itäpuolen asuinrakennuksella 49 dB. Lounaispuolen
asutuksella keskiäänitaso on 51-53 dB ja luoteispuolen yksittäisellä asuinrakennuksella 44 dB.
Mallinnustilanteessa 3 keskiäänitaso ilman kierrätyskentän 2 meluvallia on länsipuolen lähimmällä
loma-asunnolla 53 dB ja Turvetien itäpuolen asuinrakennuksella 50 dB. Lounaispuolen asutuksella keskiäänitaso on 51-53 dB ja luoteispuolen yksittäisellä asuinrakennuksella 41 dB.
Kierrätyskentän 2 laidalla huomioitava meluvalli pudottaa keskiäänitasoa länsipuolen loma-asutuksella 5-6 dB ja Turvetien itäpuolen asuinrakennuksilla 0-1 dB.
Mallinnustulosten perusteella tunnistettiin meluntorjuntatarve kierrätyskentän 2 itäpuolen lomaasutuksen suuntaan, koska keskiäänitaso oli yli 50 dB ja kierrätyskentällä tehtävät kippaukset
saattavat aiheuttaa impulssimaista melua Turvetien suunnalla, jolloin tulokseen tulisi tehdä impulssimaisuuskorjaus +5 dB. Tällöin raja-arvon 55 dB ylitys olisi siis mahdollista. Meluvallin vaikutuksesta keskiäänitasot jäävät alle 50 dB ja valli vähentää myös kippausmelun leviämistä, joten toiminnan melu jää alle raja-arvon 55 dB.
Ympäristön ulkoilureiteillä keskiäänitaso on hankealueen itäpuolella noin 300-700 metrin etäisyydellä yli 45 dB. Kun louhinta on suoritettu, pienenee 45 dB:n melualue luoteen ja pohjoisen suunnalla.
Kun alueella tehdään louhintaa, Vantaan yleiskaavan 2020 mukaisella suojelualuevarauksella
keskiäänitaso on osittain yli 55 dB. Kun louhinta on päättynyt, jää keskiäänitaso Vantaan yleiskaavan 2020 mukaisella suojelualuevarauksella alle 55 dB.
Pyymosan lehdon ja Pyymosanmetsän alueella keskiäänitaso on yli 45 dB. Muiden Pyymosantien
varren luonnonsuojelualueiden kuljetusreitin varrella keskiäänitaso ylittää ohjearvon 45 dB noin
100-300 metrin etäisyydellä tiestä.
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Kuva 12-9. Vaihtoehdon VE2 keskiäänitason melukuva ilman meluvallia (sis. louhinnan).
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Kuva 12-10. Vaihtoehdon VE2 keskiäänitason melukuva meluvalli huomioituna (sis. louhinnan).
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Kuva 12-11. Vaihtoehdon VE2 keskiäänitason melukuva ilman meluvallia (louhinta päättynyt).
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Kuva 12-12. Vaihtoehdon VE2 keskiäänitason melukuva meluvalli huomioituna (louhinta päättynyt).
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Kuormien kippausten enimmäisäänitasot (LAFmax) ovat ympäristön lähimpien asuin- ja lomarakennusten kohdalla 48-59 dB. Kun huomioidaan kierrätyskentän 2 laidalle mitoitettu meluvalli, ovat
enimmäisäänitasot itäpuolen asuin- ja lomarakennuksilla 4-5 dB pienempiä. Kun huomioidaan
seinärakenteen tavanomainen eristävyys 30 dB, jäävät enimmäisäänitasot rakennusten sisällä
alle suositusarvon 45 dB.

Kuva 12-13. Vaihtoehdon VE2 enimmäisäänitason melukuva ilman meluvallia.
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Kuva 12-14. Vaihtoehdon VE2 enimmäisäänitason melukuva meluvalli huomioituna.
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12.5 Vaikutusten merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu
Hankealueen sekä sen lähiympäristön herkkyys on arvioitu kokonaisuudessaan kohtalaiseksi, sillä
alueen läheisyydessä on jonkin verran asutusta ja loma-asutusta sekä luonnonsuojelualueita ja
virkistyskäyttöön varattuja alueita.
Vaihtoehdosta VE0+ arvioidaan aiheutuvan pieniä kielteisiä meluvaikutuksia, mutta melutilanne
pysyy nykyisen kaltaisena. Muutosta ei juuri tapahdu. Vaihtoehdon VE1 vaikutuksen suuruus on
arvioitu pieneksi kielteiseksi, koska vaihtoehdon myötä ympäristön melutasot eivät nouse merkittävästi, mutta meluvaikutusten kesto kasvaa nykytilanteeseen verrattuna. Kierrätyskenttien toiminnot lisäävät melua varsinkin idän ja lounaan suunnalla ja aiheuttaa meluntorjuntatarpeen
idän suunnalla. Tästä syystä vaihtoehdon VE2 vaikutuksen suuruus on arvioitu keskisuureksi kielteiseksi.
Meluvaikutusten kannalta hankkeen vaihtoehdoilla VE0+, VE1 ja VE2 on jonkin verran keskinäisiä
eroja. Vaihtoehdoissa VE0+ ja VE1 ero syntyy lähinnä toiminnan kestosta. Vaihtoehdoista VE2
aiheuttaa meluntorjuntatarpeen, mutta meluntorjunta toteutettuna vaihtoehto ei eroa paljoa
VE1:stä. Meluvaikutukset arvioidaan olevan vaihtoehdoissa VE0+ ja VE1 merkittävyydeltään vähäisiä. Vaihtoehdossa VE2 meluvaikutukset ovat merkittävyydeltään kohtalaisia.

Vaikutusalueen herkkyys

Vaikutuksen suuruus
Suuri
kielteinen

Keskisuuri
kielteinen

Pieni
kielteinen

Ei
vaikutusta

Pieni myönteinen

Keskisuuri
myönteinen

Suuri myönteinen

Vähäinen

Kohtalainen
kielteinen

Vähäinen
kielteinen

Vähäinen
kielteinen

Ei vaikutusta

Vähäinen
myönteinen

Vähäinen
myönteinen

Kohtalainen
myönteinen

Kohtalainen

Suuri
kielteinen

VE2

VE0+, VE1

Ei vaikutusta

Vähäinen
myönteinen

Kohtalainen
myönteinen

Suuri myönteinen

Suuri

Suuri
kielteinen

Suuri
kielteinen

Kohtalainen
kielteinen

Ei
vaikutusta

Kohtalainen
myönteinen

Suuri myönteinen

Suuri myönteinen

12.6 Yhteisvaikutukset
Helsingin Talosiirto Oy:n kanssa melun yhteisvaikutus on mahdollista lähinnä kuljetusreitin varrella ja lounaispuolen asutuksella. Vuoden 2002 äänitasomittauksessa murskauksen äänitasoksi
mitattiin 20 m etäisyydellä 83 dB ja 500 m etäisyydellä murskausmelu ei ollut enää kuultavissa.
Koska lounaispuolen lähimmät asutukset sijoittuvat noin 500 metrin päähän Helsingin Talosiirto
Oy:n toiminnasta, ei merkittäviä yhteisvaikutuksia arvioida olevan.
Hankealue ja sen ympäristö on osittain lentomelualueella Lden 60 dB, mutta lentomelu on eri
tyyppistä kuin teollisesta toiminnasta aiheutuva melu ja niille on määrätty erilaiset vertailuarvot.
Lentomelu koostuu tyypillisesti ylilennoista, joiden välissä on hiljaisempia hetkiä, kun esimerkiksi
murskausmelu kuuluu tyypillisesti myötätuuliolosuhteissa tasaisena.
Päiväaikainen tieliikennemelu on hankealueen lähimpien asuintalojen ja loma-asuntojen kohdalla
alle 45 dB. Joten vaikka liikennemelu saattaa olla ajoittain kuultavissa, jää yhteisvaikutukset vähäiseksi tai olemattomiksi.
12.7 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Toiminnan aikaiseen meluun on mahdollisuus vaikuttaa toimintojen sijoitteluilla sekä valitsemalla
käyttöön normaalisti toimivia laitteita ja valvomalla, että työt tehdään suunnitelmien mukaan.
Kuten tässä arvioinnissa on osoitettu, saadaan melusuojauksilla ympäristön asuin- ja lomarakennusten melutilanne toiminnan aiheuttaman melun osalta nykyisen raja-arvon 55 dB puitteisiin.
Kierrätystoimintojen toteutuessa kierrätysalueen 2 yhteyteen tulee rakentaa meluvalli ennen
murskaustoiminnan aloittamista.
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12.8 Arviointiin liittyvät epävarmuudet ja vaikutusten seuranta
Kallion louhinta ei ole jatkuvaa, vaan toimintaa tehdään muutamien viikkojen jaksoissa. Sama
koskee käsittelykentillä tehtäviä murskauksia, jotka tehdään tyypillisesti urakkaluoteisesti. Maaaineksen kuljetuksia, vastaanottoa ja lastauksia tehdään jatkuvammin. Mallinnus on tehty siten,
että merkittävimmät melulähteet ovat saamaan aikaan käynnissä, joka lisää osaltaan varmuutta
tuloksiin. Päivinä, jolloin alueella ei tehdä kierrätysmateriaalien murskauksia tai murskausta tehdään vain toisella kierrätyskentällä tai kallion louhinta ei ole käynnissä, ovat melutasot nyt mallinnettuja pienempiä.
Toimintojen tarkkaa sijoittumista alueelle ei vielä tässä vaiheessa voida tarkkaan tietää, josta voi
aiheutua epävarmuutta arviointiin. Käsittelykenttien koosta johtuen murskausten sijoittuminen
eivät voi poiketa kovinkaan paljoa mallinnetusta tilanteesta. Maastomalliin ei ole sisällytetty murskattavan aineksen kasoja tai murskekasoja käsittelykentille. Louhinta sijoittuu tyypillisesti suhteellisen vakiolla tavalla louhinta-alueelle.
Toimintojen melupäästöt tunnetaan varsin hyvin ja mallinnuksesta on runsaasti kokemusta yli
kolmenkymmenen vuoden ajalta. Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 kestosta johtuen tulevaisuudessa
käytettävistä työmenetelmistä tai käytettävien kalustojen melupäästöistä ei voi varmuudella sanoa tässä vaiheessa, mutta tyypillinen kehityssuunta on hiljaisempiin laitteisiin päin.
Melumallinnuksiin liittyy menetelmäepävarmuuksia, jotka on huomioitu tulosten tarkastelussa.
Teollisuusmelun laskentamallin epävarmuustaso muutamien satojen metrien etäisyydellä on
luokkaa ±3 dB ja tieliikennemelun laskentamallin epävarmuustaso on liikennemelun vaikutusalueella ±2 dB.
Melumallinnus on tehty melun leviämisen kannalta otollisissa sääoloissa, joten vastatuulella äänitasot voivat olla useita desibelejä, jopa kymmeniä desibelejä, pienempiä kuin myötätuulella.
Toimintaan liittyvissä nykyisissä ympäristöluvissa ei ole edellytetty melun mittaamista. Melumallinnusten perusteella melumittauksia suositellaan vaihtoehdon VE2 toteutuessa kierrätystoiminnoista aiheutuvan melutason mittaamiseksi ja meluntorjunnan riittävyyden varmistamiseksi kertaluonteisesti lähimpien asutusten luona Petaksen alueella.
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13. TÄRINÄVAIKUTUKSET
13.1 Vaikutusten muodostuminen
13.1.1 Toimintavaihe

Louhinnassa tärinävaikutuksia syntyy kallion räjäyttämisestä sekä alueella liikkuvista työkoneista.
Maanvastaanottotoiminnassa tärinää aiheutuu kuljetusliikenteestä ja alueella liikkuvista työkoneista. Kierrätystoimintojen osalta tärinää syntyy käsittelykentillä tehtävistä murskauksista ja
työkoneiden liikkumisesta sekä kuljetusliikenteestä. Tärinävaikutuksia aiheutuu päiväaikaan. Louhintatyö on kestoltaan noin 15 viikkoa kerrallaan, 0-2 kertaa vuodessa.
Räjäytyksen vaikutus voidaan havaita jopa kilometrin etäisyydellä louhittavasta kohteesta. Louhinnassa räjäytys synnyttää kallioon jännitysaallon, joka aiheuttaa paitsi kiven irtoamista myös
väliaineen hiukkasissa liikettä eli tärinää. Räjäytyskohteesta leviävä tärinä voi pahimmillaan vaurioittaa viereisiä rakennuksia ja herkkiä laitteita sekä häiritä ihmisiä. Asianmukaisesti suoritettu
räjäytys ei kuitenkaan aiheuta rakenteiden rikkoutumista tai vastaavia omaisuushaittoja.
Louhinnassa syntyneiden ylisuurten lohkareiden rikotuksesta aiheutuvan tärinän suuruus vaihtelee rikotusmenetelmän mukaan. Tutkimusten mukaan räjäyttämällä tehtävä rikotus ei aiheuta
merkittävää tärinää ympäristöön, vaikka räjäytettävät lohkareet ovat kosketuksissa kiinteään
kallioon. Hydraulisella iskuvasaralla tehtävästä rikotuksesta syntyy tärinää, mutta tärinä ei leviä
rikotettavan kiven ulkopuolelle.
Kallion, betonin tms. materiaalin murskaukseen käytettävästä laitteistosta ja muusta toiminnasta
kuten porauksista aiheutuvan tärinän vaikutusalue on käytännössä niin pieni, etteivät vaikutukset
ulotu tässä tarkastellun hankealueen ulkopuolelle. Esimerkiksi murskaus aiheuttaa lievää tärinää,
jota ei kuitenkaan havaita kuin murskaimen välittömässä läheisyydessä.
Liikenteen tärinän vaikutusalue rajautuu teiden ympäristöön. Liikenteen tärinä on luonteeltaan
lyhytkestoista ja paikallista, joskin useammin toistuvaa ja selvästi pidempikestoista kuin räjäytyksen aiheuttama tärinä. Tärinävaikutus poistuu tärinälähteen (ajoneuvon) poistuessa paikalta.
Toistomäärillä ei ole liikenteen tärinän osalta kumuloituvaa vaikutusta. Liikenteestä aiheutuva tärinä johtuu ajoväylän epätasaisuudesta tai väylän pintaan ajoneuvosta aiheutuvista muodonmuutoksista. Maaperä alkaa värähdellä väylällä kulkevan ajoneuvon, väylän ominaisuuksien ja väylän
alla olevan maaperän vuorovaikutuksen vuoksi.
13.1.2 Toiminnan päätyttyä

Toiminnan päättymisen jälkeen alueella ei ole enää hankkeen toiminnoista aiheutuvaa tärinää.
13.2 Lähtötiedot, arviointimenetelmät ja määritelmät
Louhinnasta aiheutuvan tärinän tarkastelun lähtötietoina ovat olleet tiedot louhintamääristä, lähialueen rakennustyypit ja sijaintitiedot sekä GTK:n maaperäkartoista saadut maa- ja kallioperätiedot.
Liikenteestä aiheutuvan tärinän arvioinnissa lähtötietoina ovat olleet suunniteltu kuljetusreitti
sekä GTK:n maaperäkartoista saadut maa- ja kallioperätiedot.
13.3 Nykytila
Nykytilassa hankealueelta aiheutuu tärinä louhinnasta (räjäytykset), jota tehdään alueen luoteisosassa. Lisäksi tärinää muodostuu maa-ainesten kuljetuksista.
13.4 Tärinän vaikutukset
Tärinä ympäristöhaittana on monimutkainen ja vaikeasti arvioitavissa, koska tärinän voimakkuuteen vaikuttavat monet tekijät. Tärinän leviämisen arviointi on merkittävästi monimutkaisempi
kokonaisuus kuin esimerkiksi melun leviämisen ennakointi.
Tärinän rakennuksissa mitattavaan suuruuteen vaikuttaa tärinän syntyminen, leviäminen maassa
sekä välittyminen rakennukseen ja vaikutukset rakennuksessa.
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Tärinän leviämiseen vaikuttavat ennen kaikkea tärinälähteen ympäristön maapohjaolosuhteet:
maapohjan pehmeys, kerrosten paksuus sekä niiden vaihtelut mm. kerrospintojen vinoudet, pohjavedenpinnan sijainti, maan kosteus jne. Louhinnan yhteydessä merkittävä vaikutus on myös
kallion laadulla sekä kallion ja maaperän rajapinnalla.
Tärinän välittymiseen maapohjasta rakennukseen vaikuttavat maapohjassa etenevän tärinän
suuruus ja taajuus, maapohjan ominaisuudet perustamisalueella, perustamistapa, rakennuksen
kellarillisuus, rakennuksen ja rakennusosien vaaka- ja pystysuuntaiset jäykkyydet sekä materiaalit ja jännemitat. Rakennuksen yksityiskohtienkin ominaisuuksilla on vielä tärinän ilmentymiseen
vaikutusta.
Ihmisen kokemaan tärinän häiritsevyyteen vaikuttavat pelkän tärinän suuruuden lisäksi olosuhteet, joissa tärinää havaitaan. Tärinä häiritsee ihmisiä enemmän yöaikaan. Tähän vaikuttaa paitsi
vuorokauden aika, myös se, että levossa ja vaakatasossa maatessa tärinä havaitaan helpommin.
Tärinän kanssa koettava yhtäaikainen melu saattaa aiheuttaa yhteisvaikutuksen, jossa tärinä
koetaan suurempana kuin jos melua ei kuuluisi. Lisäksi tärinän aiheuttaessa vaikutuksia ympäröivässä rakennuksessa, kuten tavaroiden heiluminen, ikkunoiden heliseminen jne., lisääntyy asukkaiden häiriintymisen kokemus merkittävästi.
Tärinän kokemus on yksilöllistä. Osa ihmisistä kokee jo havaintokynnyksen ylittävän tärinän voimakkaan epämiellyttävänä, kun taas osa ihmisistä ei häiriinny tottumisen seurauksena merkittävästäkään värähtelystä. Tärinä koetaan helposti haitalliseksi erityisesti silloin, kun myös tärinälähteestä aiheutuva melu koetaan haitalliseksi. Karkea arvio ihmisen aistiman tärinän vaikutuksesta eri heilahdusnopeuksilla on esitetty taulukossa 13-1.
Tärinän suuruus, jolla rakennuksiin ja rakenteisiin alkaa syntyä vaurioita tärinän vaikutuksesta,
on pienimmilläänkin yleensä viisi kertaa suurempaa kuin ihmistä merkittävästi häiritsevän tärinän
taso.
Tärinäarvioinnissa on huomioitu ihmisten mahdollisesti kokemat häiriövaikutukset ja rakennusten
vaurioitumisvaara. Louhintatärinän tasoa ympäristössä on arvioitu analyyttisesti annettuja ohjearvoja noudattaen. Arvioinnissa on huomioitu erityisesti hankealueen läheisyydessä sijaitseva
asutus.
Liikenteestä aiheutuvan tärinän haitallisuus riippuu useista eri parametreista, ja siksi arviointi perustuu suurelta osin kokemusperäiseen tietoon. Raskaan maantie- ja katuliikenteen tärinä voi
haitata asumista pehmeällä maaperällä 100 metrin etäisyydellä väylästä ja kovalla maaperällä 15
metrin etäisyydellä väylästä (Talja 2011).
Toiminnassa käytettävien työkoneiden aiheuttaman tärinän vaikutuksia ei ole erikseen arvioitu,
koska niiden aiheuttama tärinä vaimenee nopeasti ja vaikutusalue jää työkoneiden välittömään
läheisyyteen.
Taulukko 13-1. Esimerkki normaalille kallionvaraisesti perustetulle rakennukselle annetuista tärinärajaarvoista (rakennuksen etäisyys räjäytyskohteesta 20 m) sekä arvio ihmisten tärinäkokemuksista (Vuolio
1999).

Ihmisen alttius
Tuskin huomattava
Havaittava

Heilahdusnopeuden huip-

Kallio perustettujen rakennusten

puarvo (mm/s)

tärinäraja-arvot (etäisyys 20 m)

2…5
5…10

Epämiellyttävä

10…20

Häiritsevä

20…35

Erittäin epämiellyttävä

35…50
50…70

Herkät laitteet
Historialliset rauniot
Normaali rakennus
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13.4.1 Vaihtoehto VE0+

Vaihtoehdon VE0+ mukaisessa tilanteessa jatketaan nykyistä louhintatoimintaa, joka voi aiheuttaa mahdollisia tärinävaikutuksia alueen ympäristössä. Louhinta jatkuu noin kahden vuoden ajan.
Lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat noin 300 m etäisyydellä hankealueesta ja noin
1 m etäisyydellä louhinta-alueesta. Kuvassa 13-1 on esitetty raja-arvot erityyppisille maaperäolosuhteille rakennetuille asuin- ja lomarakennuksille. Tärinästä rakennuksiin aiheutuvat rakenteelliset vauriot ovat epätodennäköisiä, mikäli pysytään kuvassa esitettyjen raja-arvojen alapuolella.
Tärinä voi aiheuttaa häiriötä osalle vaikutusalueen asukkaista ja rakenteissa saattaa ilmetä pieniä
pintahalkeamia.

Kuva 13-1. Asuin- ja lomarakennuksille sallitut louhinnasta aiheutuvat heilahdusnopeuksien arvot pehmeälle savelle / tiiviille hiekalle tai moreenille / kalliolle perustetuille rakennuksille (RIL 2010).

Liikenteestä aiheutuvissa tärinävaikutuksissa ei tapahdu merkittävää muutosta nykyiseen. Muutama asuinrakennus sijaitsee liikennereitin varrella Pyymosantien ja Tiilitien varrella.
Tärinän leviämisen hahmottamiseksi kuvassa 13-2 on esitetty 100 m etäisyysvyöhykkeet liikennereiteistä Kehä III:lle saakka sekä 0,5 km ja 1 km etäisyysvyöhykkeet louhinta-alueesta (sis.
laajennettavan louhinta-alueen). Kuvassa esitetyt etäisyysvyöhykkeet eivät suoraan kuvaa tärinän vaikutusaluetta, mutta auttavat hahmottamaan tärinää aiheuttavien toimintojen sijoittumisen asutukseen nähden.
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Kuva 13-2. Louhinnan ja liikenteen tärinän leviämisalueita hahmottavia etäisyysvyöhykkeitä.

13.4.2 Vaihtoehdot VE1 ja VE2

Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 mukainen toiminta saattaa jossain määrin kasvattaa tärinävaikutuksia
alueen ympäristössä. Louhinnan tärinä on samaa suuruusluokka kuin nykytilassa tai vaihtoehdossa VE0+, mutta louhinta jatkuu noin 10 vuotta, kun louhinta-alue laajenee. Toiminta myös
lisää jossain määrin raskaan liikenteen määrää alueella, mutta koska toistomäärillä ei ole liikenteen tärinän osalta kumuloituvaa vaikutusta, liikenteestä aiheutuvissa tärinävaikutuksissa ei tapahdu merkittävää muutosta nykyiseen.
13.5 Vaikutusten merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu
Alueen herkkyys tärinän suhteen muutokselle arvioidaan kohtalaiseksi, johtuen hankealueen läheisyydessä sijaitsevasta asutuksesta. Vaihtoehdon VE0+ tärinävaikutukset arvioidaan pieniksi
kielteisiksi, johtuen tärinävaikutusten pysymisestä jokseenkin nykyisellä tasollaan. Vaihtoehdon
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VE1 ja VE2 tärinävaikutukset arvioidaan keskisuuriksi kielteisiksi, johtuen lisääntyneen tärinän
aiheuttamasta häiriöstä lähialueen asukkaille.
Vaihtoehdon VE0+ tärinävaikutukset ovat merkittävyydeltään vähäisiä kielteisiä. Vaihtoehdoissa
1 ja 2 tärinävaikutusten merkittävyydeksi tulee kohtalainen kielteinen.

Vaikutusalueen herkkyys

Vaikutuksen suuruus

Suuri
kielteinen

Keskisuuri
kielteinen

Pieni
kielteinen

Ei
vaikutusta

Pieni myönteinen

Keskisuuri
myönteinen

Suuri myönteinen

Vähäinen

Kohtalainen
kielteinen

Vähäinen
kielteinen

Vähäinen
kielteinen

Ei vaikutusta

Vähäinen
myönteinen

Vähäinen
myönteinen

Kohtalainen
myönteinen

Kohtalainen

Suuri
kielteinen

VE1
VE2

VE0+

VE0+

Vähäinen
myönteinen

Kohtalainen
myönteinen

Suuri myönteinen

Suuri

Suuri
kielteinen

Suuri
kielteinen

Kohtalainen
kielteinen

Ei
vaikutusta

Kohtalainen
myönteinen

Suuri myönteinen

Suuri myönteinen

13.6 Yhteisvaikutukset
Kuljetusliikenteen tärinän osalta hankkeella on samankaltaisia vaikutuksia Helsingin talosiirto
Oy:n betonipurkujätteen käsittelyalueen kuljetusliikenteen kanssa. Liikenteestä aiheutuvissa tärinävaikutuksissa ei tapahdu merkittävää muutosta nykyiseen.
13.7 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Hankkeessa tärinää aiheuttavat räjäytykset, louheen murskaus ja louheen kuljetukset. Haitallista
tärinää voidaan lieventää oikealla työn suorituksella ja suunnittelulla. Räjäytyksistä aiheutuvaa
tärinää ei voida täysin poistaa, mutta siitä aiheutuvia haittoja voidaan vähentää oikeilla työmenetelmillä ja räjäytysten suunnittelulla.
Louhintasuunnalla voidaan vaikuttaa tärinän leviämiseen, ja oikealla ominaispanoksella siihen,
että kiviaines irtoaa halutussa lohkarekoossa. Tällöin myös ympäristöön leviävän vaikutukset
ovat vähäisempiä kuin huonosti panostetussa tilanteessa. Räjäytykset ja panostuksen suunnittelee siihen erikoistunut ammattilainen.
Räjäytyksien häiritsevyyteen vaikuttaa tutkitusti se, kuinka usein räjäytykset toistuvat, tärinän
taajuus (suhteessa rakenteiden ominaistaajuuteen) sekä ilmiön yllätyksellisyys ja kestoaika.
Usein on havaittu, että isommat harvemmin toistuvat räjäytykset ovat vähemmän häiritseviä
kuin useimmin toistuvat pienemmät räjäytykset. Tärinäilmiöt kestävät kerrallaan muutaman sekunnin ajan.
Tärinän häiritsevyyttä vähentää tärinää aiheuttavien toimintojen, erityisesti räjäytysten, ajoittamisella päiväsaikaan klo 7–16, jolloin valtaosa asukkaista on joko poissa kotoa tai muuten aktiivisesti liikkeessä. Tiedottamalla räjäytyksistä ja niiden ajankohdasta etukäteen lähimmille häiriintyville asukkaille voitaisiin vähentää räjäytyksistä aiheutuvaa säikähtämisvaikutusta.
Kiviainesten kuljetusten liikenteestä syntyvä tärinä on sitä suurempaa, mitä nopeammin ajoneuvot ajavat, mitä painavampi kuorma on ja mitä huonokuntoisempi ajorata on. Verrattuna louhinnasta aiheutuvaan tärinään liikenteestä aiheutuva tärinähaitta on kuitenkin yleensä hyvin pientä.
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13.8 Arviointiin liittyvät epävarmuudet ja vaikutusten seuranta
Tarkastelualueella rakennusten ja rakenteiden rakenteellisten vaurioiden osalta suurimman riskin
muodostavat tärinän erilainen johtuminen eri maaperätyypeissä ja erityyppisten rakennusten toisistaan eroava reagointi tärinään. Molempia riskejä voidaan pienentää tekemällä rakennuksissa
tarkkailumittauksia tärinän osalta.
Epävarmuutta aiheutuu myös mahdollisesta liian suuresta samanaikaisesta räjähdysainemäärästä
tai puutteellisista tarkkailumittauksista.
Laajennettaessa louhinta-aluetta nykyisestä on ennen louhinnan aloittamista tehtävä riskianalyysi, jossa kartoitetaan tarvittavat toimenpiteet räjäytysten turvallisen suorittamisen varmistamiseksi uudessa tilanteessa. Toimenpiteisiin kuuluu mm. kiinteistöjen katselmustarpeen selvittäminen ja mahdollisten riskikohteiden tunnistaminen, räjäytyksissä syntyvien tärinöiden johtuvuuden selvittämistarpeen kartoitus sekä sopivien räjähdysmäärien käytön varmistaminen. Riskianalyysien perusteella määritetään tärinää mittaavalle heilahdusnopeudelle raja-arvot, joita ei saa
ylittää räjähdystoiminnan aikana.
Tarkkailumittauksia tärinän osalta on syytä tehdä maaperältään ja rakenteiltaan erityyppisissä
kohteissa, eri etäisyyksillä ja eri ilmansuunnilla louhinta-alueelta. Tärinämittareiden sijoituspaikat
määritellään alustavan riskianalyysin mukaisesti perustuen louhintaa lähinnä oleviin rajoittaviin
rakennuksiin, rakenteisiin tai laitteisiin. Herkkien laitteiden tärinää on mitattava suoraan laitteesta, mikäli mahdollista.
Mittauksia tulee tehdä aina toimintaa aloitettaessa tai louhintatapaa oleellisesti muutettaessa.
Mittauksia on tehtävä vähintään 5:lla mittarilla. Mahdollisten erityisherkkien kohteiden osalta
tehdään mittauksia koko työmaan keston ajan. Mittauksilla varmistetaan, ettei louhinnassa käytetä ylisuuria momentaanisia räjähdysainemääriä.
Lähialueen talot suositellaan katselmoitavaksi ennen louhinnan aloittamista laajennusalueella.
Katselmoitavan alueen minimi etäisyys on 500 m louhinta-alueen rajoista. Katselmoitaviksi esitetään lähimpänä sijaitsevat rakennukset, joissa myös mahdollisesti tehdään tärinän tarkkailumittauksia.
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14. VAIKUTUKSET ILMANLAATUUN JA ILMASTOON
14.1 Vaikutusten muodostuminen
14.1.1 Toimintavaihe

Hankkeen toimintojen ilmanlaatuvaikutukset aiheutuvat suurimmaksi osaksi pölyämisestä eli
hiukkaspäästöistä. Pölypäästön lähteitä eri toteutusvaihtoehdoissa ovat kallion poraus, rikotus,
louheen lastaus ja kippaus, ylijäämämaiden kippaus, kierrätysalueiden toiminnoista materiaalin
käsittely, murskaus, kippaus ja lastaus. Kaikkiin toimintoihin liittyvä kuljetus tuottaa myös hiukkaspäästöjä ja pölyn nousemista kuljetusreitin pinnasta ilmaan (resuspensio).
Toimintojen pölypäästöt koostuvat pääosin hiukkasista, joiden koko on suhteellisen suuri (halkaisija yli 30 µm, ns. PM30). Hengitettävien hiukkasten (PM10, koko 10 µm) ja pienhiukkasten (PM2.5,
koko 2,5 µm) osuudet muodostuvasta kokonaispölystä ovat pieniä. Pienhiukkaspäästöjä syntyy
suurimmalta osalta liikenteen ja koneiden moottoreissa, ja ne vapautuvat ilmaan pakokaasun
mukana. Toimintojen ja kuljetusten hiukkaspäästöön vaikuttavat mm. materiaalien kovuus, raekoko, tiheys ja kosteus sekä käytettävät laitteistot, pudotuskorkeudet, ajoneuvojen määrä,
massa ja ajonopeudet, varastokasojen ikä sekä hienon aineksen määrä.
Suurimmat pölypäästöt arvioidaan syntyvän kuljetuksista, koska myös hiukkasten resuspensio
ajoradan pinnasta on arvioitu. Muiden toimintojen suurimmat päästöt syntyvät lastauksesta ja
kippauksesta, koska niiden yhteydessä käsiteltävä materiaali voi lähteä kulkeutumaan ilmavirtauksen mukana.
Pölyn leviämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. päästön korkeus maanpinnasta, syntyvän pölyn
hiukkaskokojakauma, maastonmuodot sekä sääolot kuten tuulen suunta, tuulen nopeus ja ilmakehän sekoittumistilanne. Karkeimmat hiukkaset kulkeutuvat ilmassa vain lyhyitä matkoja, kun
taas pienhiukkaset voivat kulkeutua ilmavirtausten mukana jopa tuhansia kilometrejä.
Vaikutuksia ilmanlaatuun syntyy myös työkoneiden ja liikenteen pakokaasupäästöistä. Liikenne ja
työkoneet tuottavat kasvihuonekaasuja, mutta niiden päästöt ovat pieniä Vantaan mittakaavassa. Pakokaasupäästöjen hiukkasten arvioidaan muodostavan melko pienen osan kokonaishiukkaspäästöstä (ks. kappale 14.3).
14.1.2 Toiminnan päätyttyä

Toiminnan päätyttyä Petikonhuipun täyttömäen alueen aktiiviset pölypäästöt loppuvat. Alueen
maisemointi tapahtuu asteittain, kun suunniteltu täyttökorkeus saavutetaan. Maisemoiduille alueille istutetaan puita ja pensaita sekä muita kasveja. Lisää maisemoinnista on kappaleessa
2.4Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt..2.
Pölypäästöjen arvioidaan toiminnan päättymisen ja maisemoinnin jälkeen olevan samankaltaisia
kuin vastaavilla kasvillisuuden peittämillä alueilla eli merkityksettömiä verrattuna toiminnan aikaisiin.
14.2 Lähtötiedot, arviointimenetelmät ja määritelmät
Pölyvaikutusten arvioinnissa hyödynnettiin pölyn leviämislaskentamallia. Pölyn leviämislaskenta
tehtiin hankkeen eri vaihtoehtojen (VE0+, VE1 ja VE2) tilanteisiin. Leviämislaskennoilla arvioitiin
hengitettävien hiukkasten (PM10) leviämistä ympäristöön. Pölyn leviämislaskelmissa tarkastellaan
toiminnan vaikutuksia lähialueen ilmanlaatuun.
Päästöjen leviämismalli ottaa huomioon maaston korkeuserot, säätiedot sekä hiukkasten poistumisen ilmasta. Päästöarvioissa hyödynnettiin kirjallisuudesta tai vastaavista kohteista määritettyjä päästötietoja. Tuloksia verrattiin ilmanlaadun (PM10-pitoisuuden) ohje- ja raja-arvoihin.
Pölyn leviämisen vaikutus läheisille ulkoilureiteille ja virkistysalueille huomioitiin vaikutuksissa ihmisten viihtyvyyteen ja terveyteen. Pölyn leviämisen vaikutus ympäristön arvokkaisiin luontokohteisiin arvioitiin luontovaikutusten yhteydessä.
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Liikenteen ja työkoneiden päästöt ilmaan arvioitiin maa-ainesmääriin, louhintamääriin ja kierrätysmateriaalien määriin perustuen. Päästöjen vaikutuksia arvioidaan lähialueen ilmanlaadun nykytilaan alueellisia ilmanlaadun tarkkailutuloksia hyödyntäen.

14.2.1 Leviämismalli

Petikonhuipun täyttömäen toimintojen ja kuljetusten vaikutusta ilmanlaatuun arvioitiin käyttäen
U.S. EPA:n suositteleman AERMOD-mallinnusohjelman versiota 18081, käyttäen apuna graafista
käyttöliittymää AERMOD View 9.6.0. Leviämismalli huomioi mm. 3-ulotteisesti maastonmuodot ja
sekä alueella vallinneet sääolosuhteet. Leviämismallin perustana on gaussilainen leviämisyhtälö,
joka olettaa päästön laimenevan Gaussin jakauman mukaisesti pysty- ja vaakasuunnassa.
Laskennassa pienialaiset lähteet mallinnettiin yksittäisinä tilavuuslähteinä. Kuljetusreitit mallinnettiin peräkkäisinä tilavuuslähteinä. Tilavuuslähteitä käytettiin siksi, koska päästölähteissä ei ole
varsinaista ilmavirtausta, vaan hiukkaset vapautuvat leijumaksi ilmaan suoraan.
Laskennassa otettiin huomioon hiukkasten poistuminen leijumasta. Tämä antaa totuudenmukaisemman kuvan hiukkaspitoisuuksista ilmassa, koska PM 10-kokoluokan hiukkasia poistuu ilmasta
huomattavasti jo lyhyilläkin matkoilla. Arviota varten tarvittiin hiukkasten kokojakauma (
Taulukko 14-1) (ENVIRON 2012, NIOSH 2005). Kuljetuksien päästöstä suurempi osa on isoja
hiukkasia.
Taulukko 14-1. Käytetyt hiukkasten kokojakaumat kuljetusreiteille ja muille toiminnoille (ENVIRON
2012, NIOSH 2005).

kuljetukset
luokan yläraja

luokan alaraja

[µm]

[µm]

0,0

1,55

10 %

1,55

3,5

14 %

3,5

6,0

33 %

6,0

9,8

43 %

luokan yläraja

luokan alaraja

[µm]

[µm]

0,0

2,5

30 %

2,5

5,0

27 %

5,0

7,5

23 %

7,5

10

20 %

osuus

muut
osuus

14.2.2 Sääaineisto

Mallinnuksen sääaineistona käytettiin Ilmatieteen laitoksen vapaata aineistoa Helsinki-Vantaan
lentoaseman sääasemalta vuosilta 2016–2018. Malleissa käytettiin usean vuoden sääaineistoa,
jotta mallinnukseen sisältyisi monenlaisia sääolosuhteita. Näin saatiin kattavampi arvio mahdollisista leviämistilanteista kuin vain yhden vuoden säätiedoilla. Sateen tai lumipeitteen vaikutuksia
ei mallissa otettu huomioon.
Yleisimmät tuulensuunnat aineistossa tuntikeskiarvoista laskettuna olivat lounas (11,1 % ajasta),
etelälounas (8,9 %), länsilounas (7,3 %) ja länsiluode (6,9 %) (Kuva 14-1). Pölyäminen on todennäköisesti suurinta niillä tuulen suunnilla, joista kovimmat tuulet puhaltavat. Käytetyssä sääaineistossa vähintään nopeuden 8 m/s tuulten suurimmat osuudet havaittiin lounaasta ja etelälounaasta puhaltaneille tuulille.

123

Kuva 14-1. Tuulen suuntien ja nopeuksien jakauma Helsinki-Vantaan lentoasemalla vuosina 2016–2018
tuntikeskiarvoista laskettuna. Kaavio osoittaa, mistä suunnasta on tuullut. Tyynien tuntien (tuulen nopeus alle 0,5 m/s) osuus oli 1,3 %.

14.2.3 Taustapitoisuudet

Jotta päästöjen vaikutuksista saataisiin kokonaiskuva, mallinnustuloksiin sovellettiin arvioituja
PM10-taustapitoisuuksia. PM10-taustapitoisuudet johdettiin Vantaan Tikkurilan Neilikkatien mittausaseman vuosien 2015–2017 tuloksista. Asema sijaitsee taajamassa–HSY:n kuvaus siitä on
”vilkasliikenteinen keskus”, ja siksi katupölykaudella pitoisuudet olivat suuria. Jotta katupölyn
vaikutus ei olisi suuri, taustapitoisuudet arvioitiin siten, että vuoden jokaiselta tunnilta otettiin
kolmen vuoden havaintojen geometrinen keskiarvo. Geometrinen keskiarvo vähentää suurten arvojen vaikutusta. Näin saatiin esitetyt taustapitoisuudet (Taulukko 14-2). Näin saatua vuoden pituista taustapitoisuuksien tuntiaikasarjaa käytettiin taustapitoisuutena kaikille mallinnusvuosille.
Taulukko 14-2. Tarkastellut taustapitoisuudet suhteessa raja- ja ohjearvoihin. Taustapitoisuudet perustuvat vuosien 2015–2017 mittaustuloksiin Tikkurilan Neilikkatien havaintoasemalta.

epäpuhtaus

suure

pitoisuus
[µg/m3]

PM10

vuorokausiraja-arvo

15

PM10

vuosiraja-arvo

10

PM10

vuorokausiohjearvo

32
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14.2.4 Mallinnustilanteet ja päästölähteet

Mallinnuksessa käytetyt päästölähteet sijoittuivat samoin kuin meluselvityksessä. Mallinnusskenaarioita tehtiin meluselvitystä vastaavasti 4 kpl, jotka kuvasivat toteutusvaihtoehtoja seuraavan
taulukon mukaisesti (Taulukko 14.3). Vaihtoehto VE0+ tarkoittaa, että laajennushanketta ei toteuteta, vaan jatketaan ylijäämämaiden läjitystä sekä louhintaa rakenteita varten, arvion mukaan vuoteen 2022 asti. Vaihtoehdossa VE1 louhintaa ja maanläjitystoimintaa laajennetaan ja
toiminta jatkuu arviolta vuoteen 2040 asti. Skenaario 2 kuvaa VE2:n toimintoja, joissa on lisänä
VE1:n toimintoihin kierrätyskenttien toiminnot.
Taulukko 14-3. Toteuttamisvaihtoehtojen ja toimintojen jakautuminen eri mallinnusskenaarioisssa.

mallinnus-

toteutus-

skenaario

vaihtoehto

1

VE0+

4

VE1

2

VE2

3

VE2

toiminnot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nykyisen ottoalueen louhinta
maa-aineksen läjitys kahdessa paikassa
kuljetukset
ei louhintaa, louhinta päättynyt
maa-aineksen läjitys kahdessa paikassa
kuljetukset
VE1:n ja VE2:n mukaisen ottoalueen louhinta
kierrätyskentät 1 ja 2
maa-aineksen läjitys kahdessa paikassa
kuljetukset
ei louhintaa, louhinta päättynyt
kierrätyskentät 1 ja 2
maa-aineksen läjitys kahdessa paikassa
kuljetukset

Mallinnustilanteissa pölylähteet olivat toiminnassa maanantaista perjantaihin klo 7–16 ympäri
vuoden. Käyntiaika on perjantaisin yhden tunnin pitempi kuin suunniteltu toiminta-aika. Perusteena pitemmän toiminta-ajan käytölle on se, että tilanne kuvaa suunnitelmaa pahempaa tilannetta. Malleissa ei ole otettu huomioon toiminnan mahdollisia tilapäisiä pidennyksiä (ma–pe klo
20 saakka ja lauantaisin 9–16, ks. kappale, koska niiden on oletettu olevan lyhytaikaisia. Yhden
vuoden aikana mallien päästölähteet olivat käynnissä yhteensä noin 261 päivänä.
PM10-päästökertoimien lähteinä käytettiin Yhdysvaltain ympäristöviraston (EPA) julkaisemia
AP-42-kertoimia sekä MINERA-hankkeen loppuraporttia, joka kylläkin perustuu suurelta osin
AP-42:een (Taulukko 14-4) (EPA 2011, GTK 2013). Päästökerrointen avulla laskettiin pölykuormituksen määrä skenaarioiden tilanteissa. Tavoitteena oli kuvata pölyämisestä johtuvaa pölypäästöä, kun pölyäminen johtuu etupäässä pölyn nousemisesta ilmaan. Seuraavassa on esitetty malleissa käytetyt päästömäärät. Alueelle johtavan tien päästömäärä on laskettu samalla periaatteella kuin alueella tapahtuvien kuljetusten, minkä takia se on luultavasti yliarvio.
Taulukko 14-4. Malleissa käytetyt päästömäärät sekuntia kohti keskimäärin sekä vuosipäästöt. Sekuntipäästö tarkoittaa toiminta-aikana syntyvää päästöä.

lähde
vaihtoehto
päästömäärä

skenaario 1
VE0+

skenaario 4
VE1

[g/s]

[kg/a]

poraus

0,00087

7,5

rikotus

0,0018

15

–

lastaus

0,00074

6,2

traktori 2 kpl

0,00074

kaivinkone 2 kpl
kippaus 2 kpl
kierrätyksen
pyöräkone 2 kpl
kierrätyksen kippaus
kierrätyksen
murskain 2 kpl

[g/s]

[kg/a]

skenaario 2
VE2

skenaario 3
VE2

[g/s]

[kg/a]

[g/s]

[kg/a]

0,00087

7,5

–

–

–

0,0018

15

–

–

–

–

0,00074

6,2

–

–

6,2

–

–

0,00074

6,2

0,00074

6,2

0,00074

6,2

0,00074

6,2

0,00074

6,2

0,00074

6,2

0,00074

6,2

0,00074

6,2

0,00074

6,2

0,00074

6,2

–

–

–

–

0,0069

58

0,0069

58

–

–

–

–

0,0069

58

0,0069

58

–

–

–

–

0,0069

58

0,0069

58
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toimintojen
osuus kokonais-

1,0 %

0,2

2,3 %

1,8 %

päästöstä
tie alueelle
kuljetukset alueella

0,32

2700

0,52

4400

0,57

4900

0,52

4400

0,22

1900

0,77

6500

0,69

5800

0,77

6500

kuljetusten
osuus kokonais-

99,0 %

99,8 %

97,7 %

98,2 %

päästöstä

14.3 Nykytila
Maanläjitystoiminnasta aiheutuu maa-aineksen pölyämistä. Pölyämistä tapahtuu maa-ainesten
käsittelyssä ja ajoneuvoliikenteestä. Pölyn muodostumiseen vaikuttavat tuotavan maa-aineksen
laatu ja kosteus. Lisäksi alueella tapahtuvasta louhinnasta aiheutuu pölypäästöjä.
Useimmiten maa-ainekset ovat kosteita eikä pölyämistä tapahdu. Pölyä voi levitä kuivina aikoina
ja tuulisella säällä. Pölyämistä torjutaan kastelemalla tarvittaessa teitä kalsiumkloridiliuoksella.
Poravaunut on varustettu pölyn talteenottojärjestelmillä.
Vaikutuksia ilmanlaatuun syntyy myös työkoneiden ja liikenteen pakokaasupäästöistä. Arviot niiden aiheuttamista hiukkaspäästöistä on esitetty alla (Taulukko 14-5). Pakokaasujen hiukkaspäästöt ovat enimmillään 9 % muista hiukkaspäästöistä.
Taulukko 14-5. Työkoneiden ja liikenteen pakokaasujen laskennalliset hiukkaspäästöt VTT:n LIPASTO
2017 -mallin mukaan.

lähde
vaihtoehto

skenaario 1
VE0+

skenaario 4
VE1

skenaario 2
VE2

skenaario 3
VE2

päästömäärä

[kg/a]

[kg/a]

[kg/a]

[kg/a]

130

110

240

220

41

82

86

87

170

190

320

310

8,9 %

3,0 %

6,5 %

5,1 %

työkoneet
liikenne
yhteensä
pakokaasupäästöt
suhteessa muihin
päästöihin

14.4 Vaikutukset ilmanlaatuun
Kuljetusreitit muodostivat pölymallinnuksissa suurimman osuuden päästöstä ja niiden vaikutukset ilmanlaatuun olivat hallitsevia. Asuintalojen ja loma-asuntojen luona pölyn vaikutukset ilmanlaatuun ovat pieniä. Kuljetusreittien lähellä sijaitsevilla suojelualueilla ja liito-oravien pesäpuiden
luona pölypitoisuudet voivat nousta selvästi ainakin lyhytaikaisesti.
Kun taustapitoisuuksia ei otettu huomioon, niin pölyn raja- tai ohjearvojen ylityksiä ei tapahtunut
mallinnustilanteissa. Käytettäessä esitetyn kaltaisia taustapitoisuuksia vuorokausiohjearvo
70 µg/m3 ylittyi pienellä alueella skenaariossa 2 eli toteutusvaihtoehdossa VE2. Alue, jolla ylitys
tapahtui, sijaitsi Petikonhuipun tuloreitin varressa toisen suunnitellun kierrätystoimintojen alueen
lähellä. Ylitykseen vaikuttivat päästölähteiden läheisyys sekä maastonmuodot.
Alla on esitetty suurimmat mallinnetut pölypitoisuudet eri toteutusvaihtoehdoille (Taulukko 14-6).
Taulukko 14-6. Mallinnetut PM10-pitoisuudet (µg/m3) eri toteutusvaihtoehdoissa. Vasemmanpuoleinen
luku on ilman taustaa ja oikeanpuoleinen taustapitoisuus huomioon otettuna.

toteutusvaihtoehto

vuorokausiraja-arvo

vuosiraja-arvo

vuorokausiohjearvo

(skenaario)

(50 µg/m3)

(40 µg/m3)

(70 µg/m3)

VE0+ (skenaario 1)

8,0

22

3,4

13

32

46

VE1 (skenaario 4)

13

25

5,6

16

29

46

VE2 (skenaario 2)

19

31

9,3

19

56

76

VE2 (skenaario 3)

18

29

8,8

19

54

69
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YVA-selostukseen on liitetty seuraavat kartat vuorokausiraja-arvon ja vuorokausiohjearvon vyöhykkeistä, joissa on taustapitoisuuden vaikutus mukana. Vuosiraja-arvokarttoja ei ole tässä esitetty, koska pitoisuudet jäivät pieniksi. Ne ja vyöhykekartat ilman taustapitoisuuden vaikutusta
on esitetty liitteenä 10 olevassa erillisraportissa.
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14.4.1 Vaihtoehto VE0+ (skenaario 1)

VE0+: PM10-vuorokausiraja-arvo, tausta mukana
a) nykyisen ottoalueen louhinta
b) maa-aineksen läjitys kahdessa paikassa
c) kuljetukset

Kuva 14-2. Vaihtoehto VE0+ (skenaario 1). PM10-vuorokausiraja-arvoon 50 µg/m3 verrannolliset pitoisuudet taustapitoisuus otettuna huomioon. Raja-arvo 50 µg/m3 ei ylittynyt mallinnuksen mukaan. Mallinnetut toiminnot olivat a) nykyisen ottoalueen louhinta; b) maa-aineksen läjitys kahdessa paikassa ja
c) kuljetukset.
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VE0+: PM10-vuorokausiohjearvo, tausta mukana
a) nykyisen ottoalueen louhinta
b) maa-aineksen läjitys kahdessa paikassa
c) kuljetukset

Kuva 14-3. Vaihtoehto VE0+ (skenaario 1). PM10-vuorokausiohjearvoon 70 µg/m3 verrannolliset pitoisuudet taustapitoisuus otettuna huomioon. Ohjearvo 70 µg/m3 ei ylittynyt mallinnuksen mukaan. Mallinnetut toiminnot olivat a) nykyisen ottoalueen louhinta; b) maa-aineksen läjitys kahdessa paikassa ja c)
kuljetukset.
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14.4.2 Vaihtoehto VE1 (skenaario 4)

VE1: PM10-vuorokausiraja-arvo, tausta mukana
a) maa-aineksen läjitys kahdessa paikassa
b) kuljetukset

Kuva 14-4. Vaihtoehto VE1 (skenaario 4). PM10-vuorokausiraja-arvoon 50 µg/m3 verrannolliset pitoisuudet taustapitoisuus otettuna huomioon. Raja-arvo 50 µg/m3 ei ylittynyt mallinnuksen mukaan. Mallinnetut toiminnot olivat a) maa-aineksen läjitys kahdessa paikassa ja b) kuljetukset.
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VE1: PM10-vuorokausiohjearvo, tausta mukana
a) maa-aineksen läjitys kahdessa paikassa
b) kuljetukset

Kuva 14-5. Vaihtoehto VE1 (skenaario 4). PM10-vuorokausiohjearvoon 70 µg/m3 verrannolliset pitoisuudet taustapitoisuus otettuna huomioon. Ohjearvo 70 µg/m3 ei ylittynyt mallinnuksen mukaan. Mallinnetut toiminnot olivat a) maa-aineksen läjitys kahdessa paikassa ja b) kuljetukset.
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14.4.3 Vaihtoehto VE2 (skenaariot 2 ja 3)

VE2: PM10-vuorokausiraja-arvo, tausta mukana
a) VE1:n ja VE2:n mukaisen ottoalueen louhinta
b) kierrätyskentät 1 ja 2
c) maa-aineksen läjitys kahdessa paikassa
d) kuljetukset

Kuva 14-6. Vaihtoehto VE1 ja VE2 (skenaario 2). PM10-vuorokausiraja-arvoon 50 µg/m3 verrannolliset
pitoisuudet taustapitoisuus otettuna huomioon. Raja-arvo 50 µg/m3 ei ylittynyt mallinnuksen mukaan.
Mallinnetut toiminnot olivat a) VE1:n ja VE2:n mukaisen ottoalueen louhinta; b) kierrätyskentät 1 ja 2; c)
maa-aineksen läjitys kahdessa paikassa ja d) kuljetukset.
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VE2: PM10-vuorokausiohjearvo, tausta mukana
a) VE1:n ja VE2:n mukaisen ottoalueen louhinta
b) kierrätyskentät 1 ja 2
c) maa-aineksen läjitys kahdessa paikassa
d) kuljetukset

Kuva 14-7. Vaihtoehto VE1 ja VE2 (skenaario 2). PM10-vuorokausiohjearvoon 70 µg/m3 verrannolliset
pitoisuudet taustapitoisuus otettuna huomioon. Ohjearvo 70 µg/m3 ylittyi mallinnuksen mukaan pienellä
alueella. Mallinnetut toiminnot olivat a) VE1:n ja VE2:n mukaisen ottoalueen louhinta; b) kierrätyskentät
1 ja 2; c) maa-aineksen läjitys kahdessa paikassa ja d) kuljetukset.
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VE2: PM10-vuorokausiraja-arvo, tausta mukana
a) kierrätyskentät 1 ja 2
b) maa-aineksen läjitys kahdessa paikassa
c) kuljetukset

Kuva 14-8. Vaihtoehto VE2 (skenaario 3). PM10-vuorokausiraja-arvoon 50 µg/m3 verrannolliset pitoisuudet taustapitoisuus otettuna huomioon. Raja-arvo 50 µg/m3 ei ylittynyt mallinnuksen mukaan. Mallinnetut toiminnot olivat a) kierrätyskentät 1 ja 2; b) maa-aineksen läjitys kahdessa paikassa ja c) kuljetukset.
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VE2: PM10-vuorokausiohjearvo, tausta mukana
a) kierrätyskentät 1 ja 2
b) maa-aineksen läjitys kahdessa paikassa
c) kuljetukset

Kuva 14-9. Vaihtoehto VE2 (skenaario 3). PM10-vuorokausiohjearvoon 70 µg/m3 verrannolliset pitoisuudet taustapitoisuus otettuna huomioon. Ohjearvo 70 µg/m3 ei ylittynyt mallinnuksen mukaan. Mallinnetut toiminnot olivat a) kierrätyskentät 1 ja 2; b) maa-aineksen läjitys kahdessa paikassa ja c) kuljetukset.
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14.5 Vaikutukset ilmastoon
Ilmastoon kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat toiminnan aikaisista työkoneiden ja kuljetusten kasvihuonekaasupäästöistä. Niiden osuus hankealueen ympäristön liikenteen päästömääristä on pieni.
Vaikutus ilmastoon on pieni kielteinen kaikissa vaihtoehdoissa.
14.6 Vaikutusten merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu
Hankealueen ja lähiympäristön herkkyys ilmanlaatuvaikutuksille on arvioitu kokonaisuudessaan
kohtalaiseksi: alue sijoittuu kohtalaisen välimatkan päähän asuin- ja lomakiinteistöistä mutta sen
läheisyydessä sijaitsee useita luonnonsuojelualueita sekä lisäksi liito-oravien pesäpuita. Toiminnan
vaikutusten suuruuden arvioidaan olevan vaihtoehdossa VE0+ pieni kielteinen ja nykytilaan verrattava, koska toiminnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Vaihtoehdossa VE1 vaikutukset arvioidaan pieniksi kielteisiksi, koska pitoisuudet nousevat jonkin verran ja toiminta jatkuu suhteellisen pitkään. Vaihtoehdossa VE2 vaikutukset arvioidaan keskisuuriksi kielteisiksi, koska pölyvaikutukset ovat selviä ja jatkuvat suhteellisen pitkään.
Toiminnan päätyttyä arvioidaan, että vaihtoehdossa VE0+ vaikutukset ovat päättymisajankohdan
tilanteessa merkityksettömiä (ei vaikutusta). Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 arvioidaan myös, että
päättymisajankohdan tilanteessa vaikutukset ovat merkityksettömiä (ei vaikutusta). Arvio koskee
ajankohtaa, jolloin maisemointi on suoritettu loppuun eli kasvillisuus peittää täyttömäen. Ennen
tätä tuuli voi nostaa pölyä ilmaan.
Vaikutukset ilmanlaatuun arvioitiin vaihtoehdoissa VE0+ ja VE1 merkittävyydeltään vähäiseksi ja vaihtoehdossa VE2 kohtalaiseksi.
Työkoneiden ja liikenteen kasvihuonepäästöjen vaikutus ilmastoon arvioitiin olevan pieni kielteinen
kaikissa vaihtoehdoissa. Mikäli laajennushanke ei toteudu, vastaavat päästöt ja vaikutukset ilmastoon syntyvät muualla. Näin ollen vaikutukset ilmastoon arvioitiin kaikissa vaihtoehdoissa merkittävyydeltään olevan luokassa ei vaikutusta.

Vaikutusalueen herkkyys

Vaikutuksen suuruus
Suuri
kielteinen

Keskisuuri
kielteinen

Pieni
kielteinen

Ei
vaikutusta

Pieni myönteinen

Keskisuuri
myönteinen

Suuri myönteinen

Vähäinen

Kohtalainen
kielteinen

Vähäinen
kielteinen

Vähäinen
kielteinen

Ei vaikutusta

Vähäinen
myönteinen

Vähäinen
myönteinen

Kohtalainen
myönteinen

Kohtalainen

Suuri
kielteinen

Vaikutus
ilmanlaatuun, VE2

Vaikutus
ilmanlaatuun,
VE0+, VE1

Vaikutus
ilmastoon
VE0+,
VE1, VE2

Vähäinen
myönteinen

Kohtalainen
myönteinen

Suuri myönteinen

Suuri

Suuri
kielteinen

Suuri
kielteinen

Kohtalainen
kielteinen

Ei
vaikutusta

Kohtalainen
myönteinen

Suuri myönteinen

Suuri myönteinen

14.7 Yhteisvaikutukset
YVA-hanke ei suoraan liity muihin hankkeisiin tai suunnitelmiin. Yhteisvaikutuksia tarkastellaan
seuraavassa Helsingin Talosiirto Oy:n toimintojen osalta. Helsingin Talosiirto Oy:n betonipurkujätteen käsittelyalue sijaitsee hankealueen välittömässä läheisyydessä sen eteläpuolella kuljetusreitin varrella.
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Betonipurkujätteen käsittely tuottaa pölypäästöjä. Näitä päästöjä voi muodostua tietyissä tapauksissa Petikonhuipun täyttömäen toimintojen kanssa yhtä aikaa, jolloin pölyvaikutukset voisivat olla yhtäaikaisia ja vaikuttaa ohje- ja raja-arvoihin verrannollisiin pitoisuuksiin. Koska kierrätystoimintojen alue 1, jolla PM10-vuorokausiohjearvo mallinnuksen mukaan vaihtoehdossa VE2
ylittyi, sijaitsee Helsingin Talosiirto Oy:n alueen lähellä, niin pölypitoisuudet voivat kasvaa lähimmällä luonnonsuojelualueella.
14.8 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Petikonhuipun täyttömäen toimintojen aiheuttamaa pölyämistä ja pölyn leviämistä voidaan vähentää teknisillä ratkaisuilla. Pölyämistä voidaan torjua kesäkaudella käyttäen kalsiumkloridiliuosta, kuten tehdään jo nykytilanteessa. Ajonopeuksien rajoittamisella pienennetään myös kuljetusten hiukkaspäästöä. Koska valtaosa hiukkaspäästöstä muodostuu kuljetuksista, pölynhallintakeinojen kohdistaminen siihen on tehokkainta.
14.9

Arviointiin liittyvät epävarmuudet ja vaikutusten seuranta
Yleisesti leviämislaskelmien kokonaisepävarmuus koostuu pääosin päästötietojen epävarmuuksista (10–40 %), sääaineiston ja sen edustavuuden epävarmuuksista (10–30 %) ja laskentamallin epävarmuuksista (10–20 %). Lopputuloksen luotettavuus yksittäisessä pisteessä on heikoimmillaan tuntipitoisuuksia laskettaessa ja sen edustavuus paranee pitempiaikaisia keskiarvoja laskettaessa. Epävarmuudet ovat pienempiä verrattaessa eri toimintojen mallinnustuloksia keskenään.
Pölypäästöjen arvioinnissa suurimmat epävarmuudet liittyvät päästömäärään ja sen riippuvuuteen olosuhteista (vuodenaika, sää), käsiteltävän aineen laadusta ja toimintatapojen vaikutuksista. Pölypäästömäärät ja hiukkaskokojakauma vaihtelevat suuresti toiminnan aktiviteetin, pintojen kuivuuden ja olosuhteiden mukaan. Intensiivisimmät päästöjaksot ovat lyhyitä ja voivat olla
hyvinkin korkeita verrattuna normaaliin tuotantotilanteeseen ja pidemmän ajan keskiarvoihin.
Epävarmuutta laskentatuloksiin aiheuttaa myös mallin stationaarisuus. Mallilla lasketaan päästölähteeltä etenevän hiukkaspilven keskimääräistä jakautumista ympäristöön tunnin aika-askelin,
olettaen sääolosuhteen ja päästön pysyvän vakiona koko tunnin ajan. Malli huomioi päästöalueen
ympäröivän maastopinnan rosoisuuden karkealla tasolla (maaston laatu) dispersiokertoimella.
Maanpinnan korkeuden vaihtelut mallinnuksessa huomioidaan.
Tyynissä olosuhteissa hienojakoinen pöly voi leijailla ilmassa pitempään, seuraavienkin tuntien
aikana. Ääriolosuhteissa päästö voi vaihdella paljonkin esim. tuulen nopeuden ja puuskittaisuuden mukaan. Kasvillisuus, erityisesti puusto, vaikuttaa ilmanlaatuun suoraan pidättämällä ja
emittoimalla hiukkasia ja kaasuja sekä epäsuoraan muuttamalla meteorologisia olosuhteita. Meteorologisilla tekijöillä on vaikutusta epäpuhtauksien kulkeutumiseen sekä sen aikana tapahtuvaan epäpuhtauksien sekoittumiseen, laimenemiseen, depositioon ja muuttumiseen. Suojametsävyöhykkeet parantavat ilmanlaatua ja vähentävät pölyhaittoja erityisesti poistamalla karkeita
hiukkasia ilmasta. Pienhiukkasten (PM2.5) ja monien kaasumaisten epäpuhtauksien pitoisuuksiin
metsäkaistalla on ilmeisesti pienempi vaikutus, sillä kasvillisuus pidättää niitä heikommin. Puusto
tehostaa kuitenkin ilmavirtojen sekoittumista ja laimentaa näin kaikkien epäpuhtauksien pitoisuuksia ilmassa.
Peikonhuipun maanvastaanottoalueen nykyisissä ympäristöluvissa ei ole edellytetty pölypäästöjen mittaamista. Kertaluonteiset pölymittaukset suositellaan tehtäväksi, mikäli kierrätystoiminta
ja siihen liittyvä liikenne käynnistyvät alueella. Pölypitoisuutta voidaan mitata suodatinkeräysmenetelmällä PM10-keräimellä standardin SFS 3863 mukaisesti tai muulla vastaavalla menetelmällä.
Mittauspisteet sijoitetaan lähimmän häiriintyvän kohteen suunnalle. Pölymittauksilla saadaan tietoa pölypitoisuuden terveysperusteisista arvoista. Lisäksi mahdollista pölyämistä voidaan seurata
ja arvioida silmämääräisesti maaston pölyisyyden perusteella.
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15. LIIKENNEVAIKUTUKSET
15.1 Vaikutusten muodostuminen
15.1.1 Toimintavaihe

Hanke aiheuttaa raskasta liikennettä ylijäämämaiden kuljetuksista johtuen vaihtoehdoissa VE0+
ja VE1 sekä vaihtoehdossa VE2 edellisten lisäksi myös kierrätysmateriaalien kuljetuksista. Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 kaikki täyttömäen rakenteisiin tarvittava louhe joudutaan toiminnan loppuvaiheessa (louhinnan päätyttyä) tuomaan alueen ulkopuolelta, mutta louheen kuljetusmäärät on
huomioitu ylijäämämaiden kuljetusmäärissä. Louhe ja ylijäämämaat loppusijoitetaan Petikonhuipun täyttömäkeen, kun taas kierrätysmateriaalit tuodaan välivarastoitavaksi ja käsiteltäväksi alueella ja kuljetetaan vielä eri käyttökohteisiin.
Petikonhuipun alueelle tuotavat ylijäämämaat (sis. louheen) ja kierrätysmateriaalit tulevat Vantaan
kaupungin alueelta. Liikennereitti alueelle kulkee pääasiassa Kehä III pitkin ja edelleen Petikon
teollisuusalueen läpi Petikontietä ja Tiilitietä pitkin (Kuva 15-2). Teollisuusalueen jälkeen liikennöinti tapahtuu Pyymosantien kautta maanläjitysalueelle. Liikennevaikutusten tarkastelualue kattaa liikennereitin hankealueelta Kehä III:lle, Hämeenlinnanväylälle ja Vihdintiehen. Alueelle tuleva
liikenne koostuu pääasiassa raskaasta liikenteestä ja henkilöauto- ja pakettiautoliikenne on suhteessa vähäistä, lähinnä työmatkaliikenteeseen liittyvää. Alueen normaali toiminta-aika on arkisin
klo 7–17, tilapäisesti alue voi olla auki myös arkena klo 20 asti ja lauantaisin.
Täyttömäen välittömässä läheisyydessä sen eteläpuolella sijaitsee Helsingin Talosiirto Oy:n betonipurkujätteen käsittelylaitos, johon kulkee raskasta liikennettä samoja teitä pitkin kuin Petikonhuipunkin alueelle. Tämä on otettu huomioon yhteisvaikutusten arvioinnissa.
15.1.2 Toiminnan päätyttyä

VE0+ -vaihtoehdon mukaan Petikonhuipun täyttömäen toiminta loppuu arviolta vuonna 2022, jolloin myös toiminnan aiheuttama liikenne alueelle loppuisi. Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 alueen toiminta ja sitä myötä liikenne alueelle jatkuisi arviolta vuoteen 2040 asti. Kun täyttö- ja kierrätystoiminta alueella aikanaan loppuu, alue maisemoidaan ja se siirtyy virkistyskäyttötoimintaan. Alueen maisemointitoimenpiteiden aikana alueelle voi kulkea vielä jonkin verran raskasta liikennettä,
mutta maisemoinnin jälkeen se tämän hankkeen puitteissa loppuu.
15.2 Lähtötiedot, arviointimenetelmät ja määritelmät
Liikennevaikutusten arvioinnin pohjaksi on arvioitu hankkeen aiheuttaman liikenteen suuntautumista. Arvioinnin lähtötiedoiksi on selvitetty tarkastelualueen nykyiset liikennejärjestelyt, liikennemäärät, sekä liikenneonnettomuustilastot. Hankkeen vaikutus maanvastaanottoalueen kuljetusreitistön nykyisiin liikennemääriin arvioitiin hankevaihtoehtojen VE0+, VE1 ja VE2 liikennemäärien
perusteella. Liikennevaikutusten arvioinnissa huomioitiin sekä keskimääräinen liikennemäärä, että
vilkkaimpien vuorokausien liikennemäärä (huippuliikennemäärä).
Hankkeen aiheuttaman liikennemäärien lisäyksen perusteella arvioitiin vaikutukset liikenteen sujuvuuteen ja liikenteen turvallisuuteen. Työssä arvioitiin myös, aiheuttaako mahdollinen kuljetusten määrän kasvu parantamistarpeita liikenneverkolla liikenteen turvallisuuden ja toimivuuden varmistamiseksi. Arvioinnissa huomioitiin maanvastaanottotoiminnan ja kierrätystoiminnan kesto. Lisäksi arvioinnissa otettiin huomioon Vantaan yleiskaavassa esitetty pitkän aikavälin katualuevaraus
Hämeenlinnanväylältä Vihdintielle ja Vihdintien kehityskäytäväselvitys.
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Hankkeen aiheuttaman raskaan liikenteen määrä on arvioitu laskennallisesti vuosittain alueelle
tuotavien/vietävien maa-aines- ja kierrätysmateriaalien maksimimäärien perusteella. Oletuksena
laskennassa on ollut, että kuljetuksia tapahtuu 260 arkipäivänä vuodessa ja yhden kuljetuksen
kapasiteetti on 17 t. Näillä oletuksilla hankkeen raskaan liikenteen määrä eri vaihtoehdoissa on
arvioitu seuraavasti:
VE0+ (vuosittainen vastaanottomäärä 1,2 milj.tonnia)
•
Kuljetuksia vuorokaudessa 543 kpl (edestakaiset kuljetukset)
VE1 (vuosittainen vastaanottomäärä 1,4–2 milj.tonnia)
•
Kuljetuksia vuorokaudessa 633–905 kpl (edestakaiset kuljetukset)
VE2 (vuosittainen vastaanottomäärä 1,5–2,1 milj.tonnia)
•
Kuljetuksia vuorokaudessa 719–991 kpl (edestakaiset kuljetukset)
Täyttömäen viereisen Helsingin Talosiirto Oy:n betonipurkujätteen käsittelylaitoksen voimassa olevan ympäristölupapäätöksen mukaan toiminnasta aiheutuva kuorma-autoliikenne on jaksottaista.
Vuonna 2018 Helsingin
Talosiirto Oy:n käsittelylaitokselle tuotiin noin 2500 kuormaa betonijätettä ja lähteviä
betonimurskekuormia hyötykäyttöön oli noin 1800, kun betonia käsiteltiin 52 000 tonnia (Helsingin
Talosiirto Oy, 2019). Arkipäivisin klo 7.00-17.00 välisenä aikana tämä tarkoittaa 33 edestakaista
kuljetusta vuorokaudessa.
15.3

Nykytila
Liikennereitti alueelle kulkee pääasiassa Kehä III:n kautta ja edelleen Petikon teollisuusalueen läpi
Petikontietä ja Tiilitietä pitkin. Teollisuusalueen jälkeen liikennöinti tapahtuu Pyymosantien kautta
maanläjitysalueelle (Kuva 15-2). Toiminnanharjoittajan mukaan täyttömäelle tulevan raskaan liikenteen määrä on nykyisin keskimäärin noin 250 edestakaista ajoneuvoa vuorokaudessa (v. 2018
600 000 m3itd/a). Henkilöautoliikenne on keskimäärin 10 edestakaista ajoa vuorokaudessa. Petikontien, Tiilitien ja Pyymosantien osalta ei ole saatavissa tietoa alueen muun liikenteen määristä.
Petikon teollisuusalueella ja Pyymosantien varrella on kuitenkin vain muutamia asuinrakennuksiksi
merkittyjä rakennuksia ja pääosin alueen rakennukset ovat liike- tai julkisia rakennuksia (Kuva
5-2).
Petikontie, Tiilitie ja Pyymosantie ovat kokonaan päällystettyjä teitä. Petikon teollisuusalueella on
pyöräilijoille ja jalankulkijoille osoitettuja omia väyliä ja suojateitä, mutta Pyymosantien varressa
ei ole erillistä kevyen liikenteen väylää. Petikon teollisuusalueen teillä ja risteysalueilla näkyvyys
on selkeä. Pyymosantie sitä vastoin on melko mutkitteleva ja kumpuileva, mistä syystä näkyvyys
on paikoin heikompi, tiellä on myös jonkin verran pintavaurioita (Kuva 15-1). Nopeusrajoitus Pyymosantiellä on 50 km/h ja tietä ei ole valaistu. Tieliikenneonnettomuustilaston mukaan vuosina
2014–2018 Petikontiellä ja Tiilitiellä on sattunut yhteensä 10 tieliikenneonnettomuutta, joista ainoastaan yksi on johtanut loukkaantumiseen. Pyymosantiellä on puolestaan tapahtunut kaksi tieliikenneonnettomuutta, joista toinen on johtanut loukkaantumiseen.
Seuraavassa kuvassa 15-2 on esitetty keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät Kehä III:lla (kt
50), Hämeenlinnanväylällä (Vt 3) ja Vihdintiellä (st 120), joita pitkin raskaat kuljetukset hankealueelle suurelta osin tulevat. Kyseisillä teillä liikennemäärät ovat suuria, niillä esiintyy ruuhkahuippuja ja myös liikenneonnettomuuksia tapahtuu enemmän. Esimerkiksi Kehä III:lla Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien välillä on tapahtunut vuosina 2014–2018 lukuisia onnettomuuksia, joista suurimmassa osassa ei ole kuitenkaan aiheutunut henkilövahinkoja. Loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut noin 10. Liikenteen automaattisten mittaustietojen (LAM) mukaan
ruuhkahuiput ajoittuvat arkipäivisin klo 6–9 ja klo 15–18 välisille ajoille. Vuoden 2019 LAM -tietojen
perusteella ruuhkaisimman arkipäivän tunnin liikennemäärän perusteella liikennemäärät olivat noin
1,4 -kertaisia KVL:n verrattuna Kehä III:lla Petikon kohdalla.
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Kuva 15-1. Näkymiä Petikontien ja Tiilitien risteyksestä (vasen kuva) sekä Pyymosantien varrelta (oikea
kuva).

Kuva 15-2. Liikennemäärät (KVL ja KVL ras) kuljetusreitistön teillä.
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Hankealueen lähipääteille on suunniteltu tai suunnitteilla kehityshankkeita. Vihdintiestä on valmistunut vuoden 2019 lopulla kehityskäytäväselvitys, jossa on laadittu maankäytön ja liikkumisympäristön kehityskuvat kolmelle Vihdintien vyöhykkeelle: Haaga-Pitäjänmäki, Kehä I-Kehä III ja
Kehä III-Lahnus. Vantaan osalta työssä on tunnistettu tärkeänä myös yhteydet Vihdintieltä Kehäradan asemille erityisesti Myyrmäkeen. Kehityskuvat tehdään vuodelle 2050. (Vantaan kaupunki
2019a)
Vantaan yleiskaavaluonnoksessa 2020 on merkitty Tikkurilantien jatke Hämeenlinnanväylältä Vihdintielle pitkän aikavälin varauksena (edellä kuvassa 5-8). Katuvaraus on esitetty tunnelissa niiltä
osin kuin se katuliittymien ja kallion olemassa olon perusteella on arvioitu mahdolliseksi. (Vantaan
kaupunki 2019b)

15.4 Vaikutukset liikenteeseen
Pyymosantiellä ja Petikon teollisuusalueen teillä liikkuu tälläkin hetkellä melko runsaasti raskasta
liikennettä. Teiden varsilla ei kuitenkaan ole juurikaan asutusta ja kevyen liikenteen käyttäjiä on
suhteessa vähän, koska kyseessä on teollisuusalue. Petikon alue on kuitenkin suosittua luontovirkistysaluetta, joten samoilla teillä liikkuu myös virkistyskäyttäjiä. Kuljetusreitti soveltuu raskaisiin
kuljetuksiin hyvin. Pyymosantiellä, joka on paikoin mutkainen, nopeusrajoitusta on alennettu liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Näillä perustein tiestön herkkyys lisääntyvälle raskaalle liikenteelle arvioidaan kohtalaiseksi. Petikon teollisuusaluetta ylempi tieverkosto eli Kehä III, Hämeenlinnanväylä ja Vihdintie on suunniteltu suurille liikennemäärille soveltuviksi. Kokonaisliikennemäärät teillä ovat kuitenkin suuria ja vilkkaimpina aamun ja iltapäivän tunteina liikenne teillä
ruuhkautuu. Niiden nykyinen raskaan liikenteen määrä suhteessa kokonaisliikennemäärään voidaan luokitella kohtalaiseksi. Kyseiset tiet eivät ole erityisen onnettomuusherkkiä. Näillä perustein
ylemmän tieluokan tiestön herkkyys lisääntyvälle raskaalle liikenteelle voidaan määritellä kokonaisuudessaan kohtalaiseksi.
15.4.1 Vaihtoehto VE0+

Vaihtoehdossa VE0+ maanvastaanottoalueen toiminta ja siten myös liikennemäärät pysyvät nykyisenkaltaisina. Liikennevaikutukset nykytilanteessa ja vaihtoehdossa VE0+ ovat pieniä kielteisiä.
Vaihtoehdossa VE0+ on arvioitu massamäärien perusteella olevan noin 540 edestakaista kuljetusta
vuorokaudessa. Keskimäärin tämä tarkoittaisi tunnissa 60 rekkakuljetusta, eli Petikon teollisuusalueen teillä ja Pyymosantiellä ajaisi yksi rekka ohi minuutin välein. Henkilöautoliikenne on keskimäärin 10 edestakaista ajoa vuorokaudessa. Helsingin Talosiirto Oy:n betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toiminnasta aiheutuu karkean arvion mukaan noin 30 raskasta kuljetusta vuorokaudessa.
15.4.2 Vaihtoehdot VE1 ja VE2

Seuraavassa taulukossa on esitetty arvio keskimääräisen vuorokausiliikenteen (KVL) ja keskimääräisen raskaan liikenteen (KVLras) määrän kasvusta hankkeen lähivaikutusalueen teillä. Käytännössä hankkeen aiheuttama liikennemäärälisäys on kokonaisuudessaan raskasta liikennettä. Laskelmat perustuvat edellä kohdassa 14.2 esitettyihin arvioihin hankkeen aiheuttamasta raskaan liikenteen lisäyksestä. Arvio on tehty VE2 -mukaisella maksimiliikennemäärällä. Hankkeen aiheuttaman raskaan liikenteen lisäyksessä ei ole huomioitu Petikon täyttömäen nykyisen toiminnan aiheuttaman raskaan liikenteen määriä, vaan niiden on oletettu kuuluvan isompien väylien nykyisiin
keskimääräisiin liikennemääriin (KVL). Oletuksena on ollut lisäksi, että hankkeen aiheuttama raskaan liikenteen lisäys tulee kokonaisuudessaan ko. tieosuudelle. Tämä pitää käytännössä parhaiten
paikkansa Kehä III:n osalta, mutta yliarvioi määrän Hämeenlinnanväylällä, koska kuljetukset jakaantuvat Kehä III:lta todellisuudessa eri suuntiin. Petikosta länteen Vihdintielle kuljetuksia suuntautuu todennäköisesti suhteessa melko pieni määrä, koska kuntaraja tulee pian vastaan ja kuljetuksia tulee ainoastaan Vantaan kaupungin alueelta. Tästä syystä Vihdintielle on laskennassa arvioitu kohdistuvan 1/4 hankkeen raskaan liikenteen lisäyksestä. Todennäköisimmin suurin osa kuljetuksista suuntautuu Petikosta itäänpäin. Pyymosantieltä ja Petikon teollisuusalueen teiltä ei ole
saatavissa tietoja keskimääräisestä vuorokausiliikenteestä, mistä syystä ne puuttuvat laskennasta.
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Vaikka Petikon teollisuusalueen teiltä ei ole olemassa tarkkaa tietoa nykyisistä liikennemääristä,
on hankkeen aiheuttama raskaan liikenteen lisäys nykyiseen raskaan liikenteen määrään melko
selvä, enimmillään raskas liikenne nousee lähes 80 % nykyisestä VE2:ssa. Tunnissa tämä tarkoittaisi yhteensä 110 kuljetusta, eli Petikon teollisuusalueen teillä ja Pyymosantiellä ajaisi rekka ohipuolen minuutin välein. Yleensä ottaen liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta
raskaan liikenteen lisääntymisellä on henkilöautoliikennettä suurempi merkitys. Lisäksi VE1:ssa ja
VE2:ssa vaikutuksen kesto on kokonaisuudessaan pitkä, arviolta noin 20 vuotta. Näillä perustein
hankkeen aiheuttaman liikennevaikutuksen suuruus arvioidaan Petikon teollisuusalueen teillä keskisuureksi kielteiseksi. VE2:n ja VE1:n mukaisissa raskaan liikenteen määrissä ei ole merkittävää
eroa (reilut 80 kuljetusta), joten vaikutusten suuruusluokka on vaihtoehdoissa käytännössä sama.
Kehä III:lla, Hämeenlinnanväylällä ja Vihdintiellä laskennalliset raskaan liikenteen lisäykset ovat
prosentuaalisesti selvästi pienempiä, koska kyseisillä teillä on suuret liikennemäärät. Hankkeesta
aiheutuva raskaan liikenteen määrän lisäys on enimmillään arviolta noin 10 %, mutta kokonaisliikennemäärän lisäys on vain noin prosentin verran. Osaltaan hanke kuitenkin lisää teillä raskaan
liikenteen määriä, jolla on periaatteessa aina vaikutusta liikenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen, lisäksi teillä on ajoittaisia työmatkaliikenteestä johtuvia ruuhkia. Lisäksi VE1:ssa ja
VE2:ssa vaikutuksen kesto on kokonaisuudessaan pitkä, arviolta noin 20 vuotta. Näillä perustein
hankkeen aiheuttaman liikennevaikutuksen suuruus arvioidaan näillä ylemmän tieluokan teillä pieneksi kielteiseksi. VE2:n ja VE1:n mukaisissa raskaan liikenteen määrissä ei ole merkittävää eroa
(reilut 80 kuljetusta), joten vaikutusten suuruusluokka on vaihtoehdoissa käytännössä sama.
Taulukko 15-1. Arvio hankkeen aiheuttamasta liikennemäärien kasvusta (edestakainen liikenne) Petikon
teollisuusalueen teillä, Kehä III:lla, Hämeenlinnanväylällä ja Vihdintiellä. Laskennassa VE2:n mukainen
maksimiliikennemäärä.
Petikon teollisuusalueen
tiet

Kehä III

Hämeenlinnanväylä

Vihdintie**

Nykyinen KVL (kpl/vrk)

*

65524

55070

11077

Toiminnan aiheuttama liikennemäärän lisäys (kpl/vrk)
Uusi KVL (kpl/vrk)

448

448

448

112

65972

55 518

11189

0,7 %

0,8 %

1,0 %

6006

3490

729

9%

6%

7%

448

448

448

112

1031

6454

3938

841

77 %

7%

13 %

15 %

10 %

7%

8%

Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL)

Toiminnan aiheuttama liikennemäärän lisäys (%)
Keskimääräinen raskas liikenne (KVLras)

Nykyinen KVLras (kpl/vrk)
Nykyinen raskaan liikenteen osuus KVLras
(%)
Toiminnan aiheuttama raskaan liikenteen
määrän lisäys (kpl/vrk)
Uusi KVLras (kpl/vrk)
Toiminnan aiheuttama raskaan liikenteen
määrän lisäys (%)
Uusi raskaan liikenteen määrän osuus
KVLras (%)

583

*KVL:sta ei olemassa tietoa
**1/4 hankkeen liikennemäärälisäyksestä

Vihdintiestä on tehty kehityskäytäväselvitys sekä selvitys Tikkurilantien jatkeesta Hämeenlinnanväylältä Vihdintielle (tarkemmin edellä). Mikäli nämä kehityshankkeet toteutuvat Petikonhuipun
täyttömäen ollessa vielä toiminnassa, vaikuttavat ne positiivisesti lähialueen liikenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen. Tikkurilantien jatke kulkisi suunnitelmien mukaan Petikonhuipun
etelälaidalla tunnelissa, jolloin se ei vaikuta käytännössä alueen toimintaan.
Vantaan yleiskaavaluonnoksessa 2020 on merkitty ohjeellinen ulkoilureitti, joka risteää hankkeen
kuljetusreittiä. Mikäli ulkoilureitti toteutetaan, tulee liikenneturvallisuus huomioida. Reitistä voidaan esimerkiksi ilmoittaa autoilijoita liikennemerkein ja alentamalla nopeusrajoitusta reitin kohdalla.
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15.5 Vaikutusten merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu
Petikontien teollisuusalueen teiden sekä ylemmän tieluokan teiden herkkyys lisääntyvälle raskaalle
liikenteelle on arvioitu kohtalaiseksi. Vaikutuksen suuruus puolestaan on arvioitu Petikon teollisuusalueen teillä keskisuureksi kielteiseksi ja ylemmän tieluokan teillä pieneksi kielteiseksi. Vaikutukset ovat siten merkittävyydeltään vähäisiä ylemmän tieluokan teillä ja Petikon teollisuusalueen teillä kohtalaisia. Liikennevaikutusten kannalta hankkeen vaihtoehdoilla VE1 ja VE2 ei ole
merkittäviä keskinäisiä eroja, joten vaikutusten merkittävyys arvioidaan niissä samaksi. Vaihtoehdosta VE0+ liikennevaikutukset ovat merkittävyydeltään vähäisiä, eikä liikennevaikutusten arvioida lisääntyvän nykytilaan verrattuna.

Vaikutusalueen herkkyys

Vaikutuksen suuruus
Suuri
kielteinen

Keskisuuri
kielteinen

Pieni
kielteinen

Vähäinen

Kohtalainen
kielteinen

VE1,
VE22

VE0+2

Kohtalainen

Suuri
kielteinen

VE1,
VE21

VE0+1

Suuri

Suuri
kielteinen

Suuri
kielteinen

Kohtalainen
kielteinen

Vähäinen
kielteinen

Vähäinen
kielteinen

Pieni myönteinen

Keskisuuri
myönteinen

Suuri myönteinen

Ei vaikutusta

Vähäinen
myönteinen

Vähäinen
myönteinen

Kohtalainen
myönteinen

Ei
vaikutusta

Vähäinen
myönteinen

Kohtalainen
myönteinen

Suuri myönteinen

Ei
vaikutusta

Kohtalainen
myönteinen

Suuri myönteinen

Suuri myönteinen

1=Petikon teollisuusalueen tiet, 2=Kehä III, Hämeenlinnanväylä ja Vihdintie

15.6 Yhteisvaikutukset
Hanke ei suoraan liity muihin hankkeisiin tai suunnitelmiin, joista voisi aiheutua yhteisvaikutuksia
liikenteen osalta. Helsingin Talosiirto Oy:n betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toiminnasta aiheutuu karkean arvion mukaan noin 20 raskasta kuljetusta vuorokaudessa. Em. kuljetukset kohdistuvat samoille teille kuin Petikonhuipun täyttömäenkin kuljetukset. Koska Talosiirto Oy:n kuljetusten määrä on suhteessa hyvin pieni verrattuna Petikonhuipun kuljetuksiin, ei merkittäviä yhteisvaikutuksia arvioida aiheutuvan.
15.7 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Yleisesti ottaen haitallisia liikennevaikutuksia voidaan ehkäistä noudattamalla liikennesääntöjä ja
nopeusrajoituksia. Hankkeen kuljetusreitin varrella ei ole käytännössä juurikaan asutusta eikä vilkkaita kevyen liikenteen väyliä, mikä on liikenneturvallisuuden kannalta myönteistä. Pyymosantie
on mutkitteleva ja kumpuileva tie, jolla näkyvyys on paikoitellen huono. Tien liikenneturvallisuutta
parantaa kuitenkin se, että nopeusrajoitus tiellä on 50 km/h. Pyymosantiellä on jonkin verran pintavaurioita, ja mikäli tien kunto vaarantaa liikenneturvallisuutta, tulee harkita tien kunnostamistoimenpiteitä. Petikon teollisuusalueen ulkopuolella isoilla väylillä tiet, liittymäjärjestelyt ja liikennesäännöt on tehty sellaisiksi, että liikenneturvallisuus on riittävällä tasolla.
15.8 Arviointiin liittyvät epävarmuudet ja vaikutusten seuranta
Arviointi sisältää oletuksia, jotka vaikuttavat arvioinnin lopputulokseen. Hankkeen aiheuttaman
raskaan liikenteen määrä on arvioitu karkeasti massamäärien perusteella ja laskennassa käytetty
kuljetuskaluston koko on arvio keskimääräisestä kuormakoosta. Liikennemääräarviossa on kuitenkin pyritty arvioimaan ns. maksimitilanne. Arviointi on tehty niille teille, joille selvästi on oletettu
hankkeen merkittävimpien liikennevaikutusten kohdistuvan, todellista liikenteen jakautumista eri
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teille on mahdotonta tarkemmin ennustaa. Arvioinnissa on myös tehty oletus, että kuljetukset jakautuisivat tasaisesti läpi vuoden, todennäköisesti kuljetuksissa on kuitenkin vilkkaampia ja hiljaisempia aikoja. Arviointia voidaan kuitenkin pitää kokonaisuutena riittävän luotettavana kuvaamaan
vaikutuksen mittaluokkaa ja merkittävyyttä.
Vaikutusten seurantaa ei liikenteen osalta nähdä tässä hankkeessa tarpeelliseksi.
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16. VAIKUTUKSET IHMISTEN TERVEYTEEN
16.1 Vaikutusten muodostuminen
Vaikutuksella terveyteen tarkoitetaan hankkeen ihmiseen kohdistuvaa vaikutusta, joka aiheuttaa
muutoksia ihmisten terveydellisessä hyvinvoinnissa. Hankkeen mahdolliset vaikutukset terveyteen
aiheutuvat muutoksista pohjaveden laadussa, melussa ja ilman laadussa. Hankealueen pohjavesi, melu- ja ilmanlaatuvaikutusten alkuperää on tarkemmin kuvattu kyseisten vaikutusarviointien
yhteydessä edellä.
16.1.1 Toimintavaihe

Pohjaveden laadun muutokset voivat vaikuttaa terveyteen, mikäli vaikutukset kohdistuvat talousvesikäytössä olevien kaivojen pohjaveden laatuun. Maa-ainesten läjittämisen seurauksena pohjaveteen kohdistuu vaikutuksia, joiden suuruuteen vaikuttavat maa-aineksen laatu ja määrä sekä
alueen pohjavesiolosuhteet. Mahdollisia vaikutuksia ovat mm. pohjaveden samentuminen sekä
happipitoisuuden väheneminen ja orgaanisen aineksen määrän kasvu pohjavedessä, joka voi edelleen aiheuttaa muutoksia mm. pohjaveteen liuenneiden metallien määrään. Kalliolouhinta ja kaivantojen mahdollinen kuivatus alentavat pohjaveden pinnankorkeutta kaivantojen ympäristössä.
Louhinta voi myös aiheuttaa pohjaveden samentumista ja louhinnassa käytettävien räjähdysaineiden jäämien kulkeutumista pohjaveteen. Toimintaan liittyy myös onnettomuus- ja vahinkotilanteiden mahdollisuus, kuten työkoneiden öljy- ja polttoainevahingot.
Melualtistetta syntyy maanvastaanottotoiminnassa ja alueella työskentelevistä työkoneista, joilla
muotoillaan maastoa ja siirretään maa-aineksia. Louhintaan liittyen melua aiheuttavat pintamaiden
poisto, kiviaineksen louhinta (poraamalla ja räjäyttämällä), ylisuurten kivien rikottaminen sekä
louheen lastaus ja kuljetukset täyttömäen alueella. Edellisten lisäksi VE2:ssa kierrätysmateriaalien
käsittelykentillä tehtävät seulonnat ja murskaukset ovat käsittelyyn liittyvistä toiminnoista eniten
melua aiheuttavia. Lisääntyvät kuljetukset aiheuttavat merkittävimmin melua kuljetusreittien lähistöllä.
Toiminnassa muodostuvat pölypäästöt altistavat ihmiset pölylle. Kierrätysmateriaalien pölypäästöjen sisältämistä Mara- ja Masa-asetusten mukaisista haitta-ainepitoisuuksista muodostuvat päivittäiset saantiannokset on pölypäästön määrä ja pitoisuustasot huomioiden alhaisia, eikä niistä arvioida aiheutuvan terveysvaikutuksia. Pölypäästön lähteitä eri toteutusvaihtoehdoissa ovat kallion
poraus, rikotus, louheen lastaus ja kippaus, ylijäämämaiden kippaus, kierrätysalueiden toiminnoista materiaalin käsittely, murskaus, kippaus ja lastaus. Kaikkiin toimintoihin liittyvä kuljetus
tuottaa myös hiukkaspäästöjä ja pölyn nousemista kuljetusreitin pinnasta ilmaan. Toimintojen pölypäästöt koostuvat pääosin hiukkasista, joiden koko on suhteellisen suuri. Lisäksi toiminnassa
muodostuu pakokaasupäästöjä, jotka sisältävät mm. pienhiukkasia.
16.1.2 Toiminnan päätyttyä

Toiminnan päätyttyä täyttömäki on maisemoitu. Päättymisen jälkeen alueella ei ole enää hankkeen
toiminnoista aiheutuvaa melua ja pölyämistä. Pohjaveteen vaikutukset vähenevät louhinnan päätyttyä sekä täyttömäen pinnan tiivistämisen ja maisemoinnin myötä.
16.2 Lähtötiedot, arviointimenetelmät ja määritelmät
YVA-laissa (252/2017 2 § 1 kohta) yhdeksi ympäristövaikutukseksi määritellään hankkeen tai toiminnan aiheuttamat välittömät ja välilliset vaikutukset väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Terveysvaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuoda esille ja ymmärrettäväksi todennäköisiä välittömiä ihmisen terveyteen vaikuttavia seurauksia (Birley 2011, Melkas
2013). Vaikutuksia ihmisten terveyteen arvioitiin (vrt. Kauppinen & Tähtinen 2003) hyödyntäen
edellä kuvattujen hankkeen muiden vaikutusarviointien tuloksia.
Hankkeen terveysvaikutusten arviointi perustui pitkälti erilaisten ohjearvojen ja tunnuslukujen tulkintaan mallinnusten tulosten perusteella. Terveydellisiä vaikutuksia voidaan yksilöllisen reagointiherkkyyden vuoksi kokea myös raja-arvot alittavilla päästöillä, vaikka ohjearvot on annettu sillä
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perusteella, ettei kohtuutonta haittaa ihmisten terveydelle muodostuisi. Lisäksi terveysvaikutusten
arvioinnissa otettiin huomioon mm. onnettomuus- ja tapaturmariskit.
Terveysvaikutusten arvioinnissa vaikutusten suuruutta verrattiin raja- ja ohjearvoihin, jotka on
tarkemmin kuvattu edellä melun ja ilman laadun osalta vaikutusarviointien yhteydessä. Raja- ja
ohjearvot ovat tutkimuksiin perustuvia arvoja, jotka määrittävät altistumis- ja pitoisuusrajan terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi. Raja- ja ohjearvojen ylittäminen todennäköisesti aiheuttaa
osalle altistuvista terveysvaikutuksia. Raja- ja ohjearvojen alittuessa terveydellistä haittaa ei todennäköisesti aiheudu.
Tämän terveysvaikutusten arvioinnin pohjalla olevat melu- ja pölymallinnukset on tehty laskennallisiin maksimipäästöihin perustuen, mikä siten todennäköisimmin yliarvioi myös terveysvaikutuksien osalta altisteen määrää ja edelleen hankkeen terveysvaikutuksia.
Pohjaveden laadun muutoksia on arvioitu tässä vaikutusten arvioinnissa laadullisena tarkasteluna
huomioiden GTK:n selvitykset ja kaivokartoituksen tulokset talousvesikaivojen sijanneista. Pohjaveden laadun muutoksen vaikutuksia terveyteen on siten tässä tarkasteltu myös laadullisesti.
Esimerkiksi koillisen vesienkäsittelyaltaan purkureitin varrella sijaitsee loma-asuntoja, joka huomioitiin osana arviointia. Tarkastelussa huomioitiin myös erityisesti vaikutusten ulottuminen lähimpiin
asutuksiin, läheisiin ulkoilureitteihin ja virkistysalueisiin. Arvioinnissa pyrittiin tunnistamaan ne väestöryhmät ja alueet, joihin vaikutukset tulisivat erityisesti kohdistumaan. Samalla arvioitiin mahdollisuuksia lievittää ja ehkäistä hankkeen ihmisiin kohdistuvia haittavaikutuksia.
Melu
Ympäristömelu on Euroopan suurimpia ympäristöongelmia ja liikennettä voidaan pitää merkittävimpänä ympäristömelun lähteenä Suomessa (Haahla ja Heinonen-Guzejev 2012). Melu on stressitekijä, jonka kaikkia vaikutustapoja ei tarkkaan tunneta (Haahla ja Heinonen-Guzejev 2012).
Tiedetään kuitenkin, että melualtistus voi aiheuttaa fysiologista stressiä, joka on yhdistettävissä
muun muassa sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien riskitekijöihin sekä unihäiriöihin (Lanki
2011, Heinonen-Guzejev ym. 2012). Stressireaktio on usein tiedostamaton, mutta sitä voi kuitenkin lisätä tietoinen kokemus melun kiusallisuudesta (Lanki 2011).
Melulla voi olla vaikutuksia terveyteen tai viihtyvyyteen. Yleisimmin haitalliset vaikutukset ilmentyvät melun häiritsevyyden kautta. Häiritsevyyteen osaltaan vaikuttaa vastaanottajan ominaisuudet; kuten ikä, sukupuoli, sairastuvuus tai muu herkkyys. Häiritsevällä melulla voi olla negatiivisia
terveysvaikutuksia.
Ilman kautta leviävät pölyhiukkaset
Ilman kautta leviäviä pölyhiukkasia aiheutuu esimerkiksi teollisesta toiminnasta, autojen päästöistä
ja puun pienpoltosta (Lanki 2013, Pekkanen 2004). Suomessa pienhiukkasista yli puolet muodostuu kaukokulkeumasta, johon on mahdotonta vaikuttaa paikallisesti (Airola 2015). Myös vuodenajoilla (esim. kevätpöly- ja nastarengaskausi) on vaikutusta pienhiukkasten määrään ja koostumukseen (Lanki 2013, Pekkanen 2004).
Hengitettävistä hiukkasista (halkaisija enintään 10 µm, PM 10) juuri pienhiukkaset (halkaisija alle
2,5 µm, PM2,5) ovat ihmisen terveydelle vaarallisimpia (Pennanen ja Salonen 2006, World Bank
Group 1998). Yleisesti ottaen, hiukkasten pääasiallinen vaikutusmekanismi on tulehdus, jonka sisään hengitetty hiukkanen aiheuttaa keuhkoissa (Lanki 2011). Useissa tutkimuksissa on todettu,
että erityisesti pitkäaikainen pienhiukkasaltistus lisää riskiä sairastua sydän- ja hengitystiesairauksiin sekä keuhkosyöpään (kts. esim. Fuks ym. 2011, Hänninen ym. 2010, Pekkanen 2004,
Raaschau-Nielsen ym. 2013). Lisäksi on esitetty, että pienhiukkasilla voi olla vaikutuksia esimerkiksi astman puhkeamiseen, mutta tästä ei ole toistaiseksi olemassa riittävästi todistusaineistoa
(Hänninen ym. 2010).
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Ilmanlaadun osalta terveysvaikutusten arvioinnin raja-arvoina käytettiin Valtioneuvoston asetuksen (38/2011) mukaisesti vuosiraja-arvona hengitettäville hiukkasille (PM10) 40 µg/m3 sekä vuorokausiraja-arvona (saa ylittyä 35 kertaa kalenterivuoden aikana) 50 µg/m3 ja vuorokausiohjearvona (70 µg/m3).
Ilmansaasteiden ja melun yhteisvaikutukset
Melun ja pienhiukkasten yhteisvaikutusta on tutkittu varsin vähän eivätkä vaikutusmekanismit ole
varmuudella tiedossa. On kuitenkin mahdollista, että melulla ja ilman pienhiukkasilla on myös yhteisvaikutuksia, jotka voivat lisätä sydän- ja verisuonitautiriskiä (Lanki 2011). Melun ja pienhiukkasten aiheuttamien terveyshaittojen erottaminen on kuitenkin hyvin vaikeaa. Esimerkiksi kaupunkiympäristöissä melulle altistuttaessa altistutaan myös pienhiukkasille. Toisaalta melulle altistuminen yleensä havaitaan, toisin kuin ilmansaasteille (Lanki 2011).
Pohjavesi – talousvesi
Ihmiset nauttivat päivittäin keskimäärin yleensä 1…3 litraa vettä. Veden kautta epäpuhtaudet voivat aiheuttaa erilaisia vaikutuksia ihmisen. Lievimmissä tilanteissa samentuminen ja orgaanisen
aineksen määrän lisääntyminen voi aiheuttaa epämiellyttävää hajua veteen. Haitta-aineet voivat
puolestaan korkeina pitoisuuksina esiintyessään aiheuttaa erilaisia puutoksia tai sairauksia riippuen
haitta-aineesta ja sen vaikutustavasta.
16.3 Nykytila
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan verrattaessa yli 50 000 asukkaan kaupunkeja
koko maahan, terveimmät suomalaiset asuvat etelän suurissa kaupungeissa (Espoo, Helsinki, Vantaa). Vertailuluvut ovat ikävakioituja, mikä tarkoittaa, että kuntien erilaisten ikärakenteiden vaikutus tuloksiin on poistettu. Tällä perusteella yleisesti Vantaan alueella väestön terveyden tila on
hyvä. Tosin yksilöiset erot sairastavuudessa voivat olla suuria.
Lähimmät asuintalot ja lomarakennukset sijaitsevat noin 300…500 metrin etäisyydellä, jolloin potentiaalisia haitoille altistujia on jonkin verran. Hankealueella on jo nykyisellään mm. melu- ja
pölyaltisteita aiheuttavia toimintoja. Hankealueen ympäristössä ilmanlaatu on keskimäärin melko
hyvä.
Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai sellaisen läheisyydessä. Nykyinen pohjaveden laatu täyttöalueen läheisyydessä on kattavasti tutkittu ja laatu tiedossa. Läjitysalueen ympärillä tehdyistä pohjavesiseurannoista saatujen tietojen perusteella maapohjavedessä on havaittavissa maanläjitystoimintaan viittaavia vaikutuksia, jotka ilmenevät etenkin kohonneena sähkönjohtavuutena ja alkaliniteettina sekä kohonneina kloridin ja kalsiumin pitoisuuksina. Pohjavedessä
on lisäksi todettu mm. öljyhiilivetyjä (C 10-C21) sekä kohonneita pitoisuuksia metalleja. Hankealueen
läheisyydessä on tunnistettu olevan talousvesikäytössä olevia porakaivoja ja yksi maapohjainen
kaivoa. Porakaivoihin ei ole odotettavissa kohdistuvan hankkeen eri vaihtoehdoista laadullisia tai
määrällisiä vaikutuksia. Maapohjavesikaivoon ei ole odotettavissa vaikutuksia, koska se sijaitsee
melko kaukana pohjaveden virtaussuunnan yläpuolella. Petikonhuipun täyttömäen pohjavesivaikutusten ei ole arvioitu ulottuvan talousvesikäytössä oleviin pora- ja maapohjaisiin kaivoihin. Petaksen tai Koivurinteen alueen yksityisiin kaivoihin ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia purkuojien
kautta.
16.4 Vaikutukset ihmisten terveyteen
Hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 pohjavesivaikutukset pohjaveden laatuun ovat keskenään samankaltaisia, eivätkä ne merkittävästi eroa hankevaihtoehdosta VE0+ tai nykytilasta. Pohjaveden ei
arvioida aiheuttavan terveysvaikutuksia. Siten täyttöalueen terveysaltisteiden muutokset painottuvat melu- ja pölyaltisteisiin.
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16.4.1 Vaihtoehto VE0+

Vaihtoehdossa VE0+ melutilanne pysyy alueella nykyisenkaltaisena siihen asti, kunnes kallion louhinta ja maanvastaanottotoiminta päättyvät. Meluvaikutusten suuruus on nykyisen kaltainen.
Vaihtoehdossa VE0+ toiminnan pölyvaikutusten suuruuden arvioidaan olevan vähäinen kielteinen
ja nykytilaan verrattava, koska toiminnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia.
Terveyteen vaikuttavissa altisteissa (melu ja pöly) ei vaihtoehdossa VE0+ tapahdu muutoksia nykytilaan verrattuna. Toiminnan loppuessa vaihtoehdossa VE0+ altisteet vähenevät.
Terveysvaikutuksien suuruudessa ei tapahdu muutosta nykytilaan vaihtoehdossa VE0+.
16.4.2 Vaihtoehto VE1

Tehdyn melumallinnuksen perusteella täyttöalueen laajennus ja tilavuuden kasvatus vaikuttavat
jonkin verran täyttötoiminnasta aiheutuviin melutasoihin. Louhintamelun leviämisessä ei ole merkittävää eroa nykytilanteeseen. Vaihtoehdon VE1 mukaisessa melumallinnuksessa keskiäänitaso
(LAeq 7-16) länsipuolen asuin- ja lomarakennuksilla on 49-50 dB. Lounaispuolen asutuksella keskiäänitaso on 50-52 dB ja luoteispuolen yksittäisellä asuinrakennuksella 41 dB. Vaihtoehdossa VE1
kuljetusten melu on noin 3 dB suurempaa kuin nykytilanteessa. Ympäristön ulkoilureiteillä keskiäänitaso on hankealueen itäpuolella muutamien satojen metrin etäisyydellä yli 45 dB. Meluvaikutukset VE1:ssä on arvioitu merkittävyydeltään vähäisiksi kielteisiksi.
Vaihtoehdossa VE1 pölyvaikutukset arvioidaan vähäisiksi kielteisiksi, koska pitoisuudet mallinnuksen perusteella nousevat vain jonkin verran ja toiminta jatkuu suhteellisen pitkään.
Vaikka altisteiden tasot nousevat, pysyvät ne asuin- ja loma-alueiden tuntumassa terveydellisten
normien alapuolella, jolloin vaihtoehdossa VE1 terveysvaikutuksen suuruudessa ei tapahdu muutosta nykytilaan.
16.4.3 Vaihtoehto VE2

Verrattuna vaihtoehtoon VE1 suurin ero vaihtoehtoon VE2 aiheutuu kierrätystoimintojen aiheuttamasta lisämelusta (mm. murskaus). Mallinnustulosten perusteella tunnistettiin meluntorjuntatarve
itäpuolen loma-asutuksen suuntaan, koska keskiäänitaso oli yli 50 dB ja kierrätyskentällä tehtävät
kippaukset saattavat aiheuttaa impulssimaista melua Turvetien suunnalla, jolloin tulokseen tulisi
tehdä impulssimaisuuskorjaus +5 dB. Tällöin raja-arvon 55 dB ylitys olisi siis mahdollista. VE2ilman
meluntorjuntaa vaikutuksen suuruus on arvioitu keskisuureksi kielteiseksi.
Meluvallin vaikutuksesta keskiäänitasot jäävät alle 50 dB ja valli vähentää myös kippausmelun
leviämistä, joten toiminnan melu jää alle raja-arvon 55 dB. Ympäristön ulkoilureiteillä keskiäänitaso
on hankealueen itäpuolella noin 300-700 metrin etäisyydellä yli 45 dB. Kun louhinta on suoritettu,
pienenee 45 dB:n melualue luoteen ja pohjoisen suunnalla. Vaihtoehdossa VE2 kuljetusten melu
on noin 3 dB suurempaa kuin nykytilanteessa. Vaihtoehdoista VE2 aiheuttaa meluntorjuntatarpeen,
mutta meluntorjunta toteutettuna vaihtoehto ei eroa paljoa VE1:stä, jolloin VE2meluntorjunta suuruus
on arvioitu vähäiseksi kielteiseksi.
Pölyvaikutukset vaihtoehdossa VE2 arvioidaan keskisuuriksi kielteisiksi, koska mallinnuksen perusteella pölyvaikutukset ovat selviä ja jatkuvat suhteellisen pitkään. VE2:ssa lisäpölyvaikutusta verrattuna VE1:n aiheutuu kierrätysalueen toiminnoista eli materiaalin käsittelystä, murskauksesta,
kippauksista ja lastauksista.
VE2meluntorjunta terveysvaikutuksien suuruudessa ei arvioida tapahtuvan muutosta nykytilaan. VE2ilman meluntorjuntaa terveysvaikutuksien suuruus on arvion mukaan keskisuuri kielteinen. VE2ilman meluntorjuntaa vaihtoehdossa melun raja-arvot ylittyvät asuinalueella ja ylitysten keston arvioidaan jatkuvan pitkään.

148

16.5 Vaikutusten merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu
Hankealueiden lähiympäristön herkkyys terveysaltisteille on kohtalainen. Potentiaalisia haitankärsijöitä jonkin verran, mutta herkkiin kohteisiin kuten kouluun tai päiväkotiin on kilometrien etäisyys. Alueella on jo nykyisin jonkin verran ympäristöhäiriöitä (melu, pöly, tärinä, liikenne). Ympäristössä on muutoksia ajoittain. Alueen sopeutumiskyky on melko suuri.
Terveysvaikutuksien suuruudessa ei arvioida tapahtuvan raja-arvovertailun perusteella vaihtoehdossa VE0+ muutoksia nykytilaan verrattuna.
Melun mallinnuksen tulokset eivät vaihtoehdossa VE1 ylitä melutasoja asuinalueella huomioiden
rakennusten vaimentava vaikutus. Myöskään pölymallinnuksen tulokset eivät vaihtoehdossa VE1
ylitä vuorokausiperusteista raja- tai ohjearvoja asuinalueilla. Terveysvaikutuksien suuruudessa ei
arvioida tapahtuvan raja-arvovertailun perusteella muutoksia nykytilaan verrattuna.
Melun mallinnuksen tulokset eivät vaihtoehdossa VE2 ylitä melutasoja asuinalueella huomioiden
meluvallien rakentaminen ja rakennusten vaimentava vaikutus. Myöskään pölymallinnuksen tulokset eivät vaihtoehdossa VE2 ylitä vuorokausiperusteista raja- tai ohjearvoja asuinalueilla. Terveysvaikutuksissa ei arvioida vaihtoehdossa VE2meluntorjunta tapahtuvan raja-arvovertailun perusteella
muutoksia nykytilaan verrattuna.
Hankkeen toteutusvaihtoehdoilla (VE0+, VE1 ja VE2meluntorjunta) terveysvaikutuksien merkittävyydessä ei arvioida tapahtuvan muutosta nykytilaan. VE2ilman meluntorjuntaa terveysvaikutuksien merkittävyys on arvion mukaan kohtalainen kielteinen.
Melu- ja pölyaltistus on suurinta hankealueella työskenteleville.
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16.6 Yhteisvaikutukset
Helsingin Talosiirto Oy:n kanssa Petikon hankkeen toiminnoilla on lähinnä havaittavissa vähäistä
kielteistä melun ja pölyämisen yhteisvaikutusta etelä/lounaispuolen asutuksella. Terveysvaikutuksien osalta ei arvioida hankkeista aiheutuvan merkittäviä yhteisvaikutuksia.
16.7 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Pohjaveden laadun, melun sekä pölypäästöjen lieventämiseen tarkoitettuja keinoja on esitetty kyseisten arviointien yhteydessä. Melupäästöjen torjunta on tärkeää vaihtoehdossa VE2 tarkastellun
koillisen kierrätysalueen 2 osalta, jotta terveysvaikutuksia ei aiheudu lähimpien asuinrakennustenja loma-asuntojen luona.
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Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota lähialueiden asukkaiden mahdollisiin negatiivisiin kokemuksiin
terveysvaikutuksista, vaikka ohjearvojen ylittymistä ei tapahtuisikaan. Negatiivisia kokemuksia
voidaan vähentää avoimella ja oikea-aikaisella tiedottamisella alueen tapahtumista sekä vastaamalla mahdollisiin lähialueiden asukkaiden kysymyksiin.
Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen on olennaista myös alueella työskentelevien näkökulmasta. Altisteiden (pöly ja melu) vaikutusten ehkäisyä ja vähentämistä tulee tehdä
mm. kuulosuojaimilla, hengityssuojaimilla sekä työkoneiden raitis-ilmasuodattimilla.
16.8 Arviointiin liittyvät epävarmuudet ja vaikutusten seuranta
Terveysvaikutusten arviointi perustuu YVA-selostuksessa kuvattuihin melu- ja pölypäästömallinnuksiin ja niiden tulkintaan nykyiseen lainsäädäntöön sekä siellä annettuihin ohje- ja raja-arvoihin
verraten. Terveysvaikutusten arvioinnin epävarmuustekijät liittyvät pääosin mallinnuksissa kuvattuihin epävarmuustekijöihin sekä yksilöiden välisiin kokemuseroihin.
Epävarmuutta voidaan vähentää myös tarvittaessa säännöllisillä melu- ja pölypäästömittauksilla
lähialueilla. Mittausten tuloksista tulee tiedottaa selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla.

150

17. VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN JA VIIHTYVYYTEEN
17.1 Vaikutusten muodostuminen
17.1.1 Toimintavaihe

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen hankkeesta voi aiheutua vaikutuksia lähinnä maisema-, melu, tärinä- ja liikennevaikutuksista. Myös pölyäminen voi aiheuttaa viihtyisyyshaittaa esimerkiksi lähialueen virkistyskäytölle. Täyttötoimintaa on harjoitettu Petikonhuipulla jo pitkään, joten toiminnan vaikutukset ovat osaltaan jo olemassa, tässä hankkeessa tarkasteltavien laajennusvaihtoehtojen VE1 ja VE2 mukaisten toimintojen myötä vaikutukset kasvavat jonkin verran nykyiseen verrattuna. Vaihtoehdon VE0+ osalta vaikutukset pysyvät nykyisen kaltaisina.
Hankkeen pääasialliset vaikutukset maisemaan aiheutuvat alueen täyttötoiminnasta. Louhintatoiminnot ja vaihtoehdossa VE2 kierrätysmateriaalien käsittely sekä välivarastointi eivät ole kauas
näkyviä toimintoja.
Maanvastaanottotoiminnassa melua syntyy alueella työskentelevistä työkoneista, joilla muotoillaan
maastoa ja siirretään maa-aineksia. Louhintaan liittyen melua aiheuttavat pintamaiden poisto, kiviaineksen louhinta (poraamalla ja räjäyttämällä), ylisuurten kivien rikottaminen sekä louheen lastaus ja kuljetukset täyttömäen alueella. Edellisten lisäksi vaihtoehdossa VE2 kierrätysmateriaalien
käsittelykentillä tehtävät seulonnat ja murskaukset ovat käsittelyyn liittyvistä toiminnoista eniten
melua aiheuttavia. Lisääntyvät kuljetukset aiheuttavat merkittävimmin melua kuljetusreittien lähistöllä.
Pölypäästön lähteitä eri toteutusvaihtoehdoissa ovat kallion poraus, rikotus, louheen lastaus ja
kippaus, maa-aineksen läjitys sekö vaihtoehdossa VE2 kierrätysalueiden toiminnoista materiaalin
käsittely, murskaus, kippaus ja lastaus. Kaikkiin toimintoihin liittyvä kuljetus tuottaa myös hiukkaspäästöjä ja pölyn nousemista kuljetusreitin pinnasta ilmaan. Toimintojen pölypäästöt koostuvat
pääosin hiukkasista, joiden koko on suhteellisen suuri.
Tärinävaikutuksia hankkeessa aiheutuu merkittävimmin louhintaräjäytyksistä. Kuljetusreittien varrella tärinävaikutuksia aiheutuu raskaasta liikenteestä.
Hanke aiheuttaa raskasta liikennettä ylijäämämaiden kuljetusten takia vaihtoehdoissa VE0+ ja VE1
ja vaihtoehdossa VE2 edellisten lisäksi myös kierrätysmateriaalien kuljetuksista. Liikennereitti alueelle kulkee pääasiassa Kehä III pitkin ja edelleen Petikon teollisuusalueen läpi Petikontietä ja
Tiilitietä pitkin. Teollisuusalueen jälkeen liikennöinti tapahtuu Pyymosantien kautta maanläjitysalueelle. Lisääntyvällä raskaalla liikenteellä on osaltaan vaikutuksensa kuljetusreitistön liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen.
Alueen normaali toiminta-aika on arkisin klo 7–17, tilapäisesti alue voi olla auki myös arkena klo
20 asti ja lauantaisin. Vaihtoehdon VE0+ mukaan Petikonhuipun täyttömäen toiminta loppuu arviolta vuonna 2022. Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 ihmisiin kohdistuvien vaikutusten kesto on suhteessa
pitkä, sillä suunnitelmien mukaan alueen toiminta jatkuisi arviolta vuoteen 2040 asti.
Täyttömäen välittömässä läheisyydessä sen eteläpuolella sijaitsee Helsingin Talosiirto Oy:n betonipurkujätteen käsittelylaitos, jonka toiminnasta aiheutuu samantyyppisiä vaikutuksia kuin Petikonhuipun täyttömäen toiminnasta. Tämä on otettu huomioon yhteisvaikutusten arvioinnissa.

17.1.2 Toiminnan päätyttyä

Toiminnan päätyttyä täyttömäki on maisemoitu ja mäki jää alueelle pysyväksi maamerkiksi. Päättymisen jälkeen alueella ei ole enää hankkeen toiminnoista aiheutuvaa melua ja pölyämistä tai
tärinä- ja liikennevaikutuksia. Alue on mahdollista ottaa muutaman vuoden kuluttua, täyttötoiminnan päätyttyä, kaavoissa osoitettuun urheilu- ja virkistyskäyttöön.
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17.2 Lähtötiedot, arviointimenetelmät ja määritelmät
YVA-laissa (252/2017 2 § 1 kohta) yhdeksi ympäristövaikutukseksi määritellään hankkeen tai toiminnan aiheuttamat välittömät ja välilliset vaikutukset väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset jakautuvat sosiaalisiin ja terveysvaikutuksiin. Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvista vaikutuksista käytetään termiä sosiaaliset vaikutukset. Sosiaalisten vaikutusten arviointi tarkoittaa näiden vaikutusten tunnistamista ja arviointia.
Sosiaaliset vaikutukset ovat luonteeltaan pääasiassa laadullisia, eivätkä siten ole mitattavissa olevia. Sosiaaliset vaikutukset voivat olla välillisiä tai välittömiä, myönteisiä tai kielteisiä ja kestoltaan
vaihtelevia.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on huomioitu hankkeen muut vaikutustenarvioinnit,
sillä sosiaaliset vaikutukset kytkeytyvät tiiviisti muihin vaikutuksiin joko välittömästi tai välillisesti.
Hankkeen vaikutuksia ihmisten viihtyvyyteen ja elinoloihin on arvioitu lähinnä liikenne-, maisema, melu-, tärinä- ja ilmanlaatuvaikutusten perusteella. Tarkastelussa on huomioitu erityisesti vaikutusten ulottuminen lähimpiin asutuksiin, loma-asutuksiin, läheisiin ulkoilureitteihin ja virkistysalueisiin. Samalla on arvioitu mahdollisuuksia lievittää ja ehkäistä hankkeen ihmisiin kohdistuvia haittavaikutuksia.
Arvioinnissa lähtöaineistona on käytetty arviointiohjelmasta saatuja lausuntoja (yhtään mielipidettä ei saatu) sekä ohjelmavaiheen yleisötilaisuudesta saatua palautetta. Lisäksi erilaiset karttaja paikkatietoaineistot, tilastot ja muut kirjalliset lähteet ovat olleet sosiaalisten vaikutusten arvioinnin lähdeaineistona.

17.3 Nykytila
Täyttömäki sijaitsee harvaan rakennetulla metsäisellä alueella. Täyttömäen välittömässä läheisyydessä sen eteläpuolella sijaitsee Helsingin Talosiirto Oy:n betonipurkujätteen käsittelylaitos. Täyttömäen länsipuolella on golfkentäksi rakennettu entinen peltoalue.
Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat täyttömäen itäpuolella Petaksen ympäristössä noin 300
metrin ja lounaispuolella Koivurinteen ympäristössä noin 550 metrin etäisyydellä. Lähimmät koulut
ja päiväkodit sijaitsevat yli kahden kilometrin etäisyydellä täyttömäestä. Kuljetusreitti Petikon alueelle kulkee ylemmältä tieverkolta Petikon teollisuusalueen ja Pyymosantien kautta, ja kyseisten
teiden varsilla ei ole juurikaan asutusta (Kuva 5-2).
Petikko on Vantaan laajin yhtenäisen kokonaisuuden muodostava metsäalue, jolla on tärkeä merkitys ulkoilu- ja retkeilyalueena. Petikonhuipun täyttömäki rajautuukin erilaisiin virkistysalueisiin
pohjois-, itä- ja eteläpuolilta. Täyttömäen itä- ja pohjoispuolelle sijoittuu ulkoilureitti, ja eteläpuolelle valaistu kuntopolku, jotka molemmat toimivat talvisin hiihtolatuina. Retkeilyreiteistä Petikon
kautta kulkeva Reitti 2000 jatkuu Nuuksion kansallispuistoon asti. (Vantaan kaupunki 2020)
17.3.1 Petikon virkistysalue

Petikko on monipuolinen luonto- ja virkistysalue. Petikon luontovirkistysalue on noin 1700 hehtaarin laajuinen monipuolinen ulkoilu- ja virkistysalue Länsi-Vantaalla. Petikko on osa Vantaan laajinta
yhtenäistä metsäaluetta, ja sillä on keskeinen rooli kaupungin viheralueverkostossa sekä osana
pääkaupunkiseudun viherkehää. Petikko on luontoarvoiltaan monipuolinen ja maisemaltaan vaihteleva alue. Yli puolet kaupungin omistamista luonnonsuojelualueista sijaitsee Petikossa. (Vantaan
kaupunki 2020)
Petikon luontovirkistysalueen kehittäminen on viime vuosina ollut aktiivista. Alueen eteläosaan on
kunnostettu uusi sisääntulo- ja paikoitusalue, eli ns. ”Petikon portti”. Kävelijöille, hiihtäjille ja retkeilijöille on suunniteltu uusia reittejä ja osaa vanhoista reiteistä on jo kunnostettu. Petikon portin
yhteydessä on kuntoilulaitteita sekä pöytiä ja penkkejä. Petikon luontovirkistysalueella toimii mm.
hiihto- ja suunnistusseuroja, metsästysseuroja, koiraharrastusyhdistys ja lennokkikerho. (Vantaan
kaupunki 2020). Hankealueen läheisyyteen sijoittuvia virkistysreittejä on kuvattu kartalla kuvassa
5-3.
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Vantaan yleiskaavaluonnoksessa Petikonhuipun päältä on merkitty kulkevaksi ratsastusreitti. Tilanne kuvaa ajankohtaa, jolloin maanvastaanottotoiminta on loppunut ja alue kaavan mukaisesti
siirtynyt virkistyskäyttöön.
17.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
17.4.1 Vaihtoehto VE0+

Vaihtoehdossa VE0+ maanvastaanottoalueen toiminta pysyy pitkälti nykyisenkaltaisena ja toiminta
kestää arviolta vain vuoteen 2022. Vaikutusten suuruus ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan siten pieneksi kielteiseksi.
17.4.2 Vaihtoehto VE1

Vaihtoehdossa VE 1 louhinta ja maantäyttötoiminta laajenee. Toiminta ja siitä aiheutuvat vaikutukset jatkuvat arviolta vuoteen 2040 saakka.
Hankealue sijoittuu nykyisten louhinta- ja täyttötoimintojen alueelle, jonka välittömässä läheisyydessä ei sijaitse asutusta. Lähin virkistysreitti kiertää hankealueen itä- ja pohjoispuolitse. Hankkeen maisemavaikutukset on arvioitu VE1:ssä vähäisiksi kielteisiksi, koska vaikutukset kohdistuvat
vain rajatulle alueelle ja ovat nykytilanteeseen verrattuna vain hieman suurempia.
Tehdyn melumallinnuksen perusteella täyttöalueen laajennus ja tilavuuden kasvatus vaikuttavat
jonkin verran täyttötoiminnasta aiheutuviin melutasoihin. Louhintamelun leviämisessä ei ole merkittävää eroa nykytilanteeseen. Vaihtoehdon VE1 mukaisessa melumallinnuksessa keskiäänitaso
(LAeq 7-16) länsipuolen asuin- ja lomarakennuksilla on 49-50 dB. Lounaispuolen asutuksella keskiäänitaso on 50-52 dB ja luoteispuolen yksittäisellä asuinrakennuksella 41 dB. Vaihtoehdossa VE1
kuljetusten melu on noin 3 dB suurempaa kuin nykytilanteessa. Ympäristön ulkoilureiteillä keskiäänitaso on hankealueen itäpuolella muutamien satojen metrin etäisyydellä yli 45 dB. Meluvaikutukset VE1:ssä on arvioitu merkittävyydeltään vähäisiksi kielteisiksi.
Liikennevaikutusten merkittävyys Petikon alueen teille on arvioitu kohtalaiseksi kielteiseksi, sillä
raskaan liikenteen määrä nousee huomattavasti verrattuna nykyiseen. Vaikka Petikon alueen teiden varsilla ei olekaan juuri asutusta tai vilkkaita kevyen liikenteen väyliä, niin alueen teillä liikkuu
varsin paljon virkistyskäyttäjiä. Virkistyskäyttö tosin ajoittuu todennäköisesti suurelta osin viikonloppuihin ja ilta-aikoihin, jolloin Petikon alueella ei ole kuljetuksia.
Tärinäarvioinnissa on huomioitu ihmisten mahdollisesti kokemat häiriövaikutukset. Louhinnan tärinä on samaa suuruusluokka kuin nykytilassa ja vaihtoehdossa VE0+, mutta louhinta jatkuu noin
10 vuotta, kun louhinta-alue laajenee. Louhintaa on 0-2 kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, noin
15 viikkoa kerrallan. Kuljetusliikenne puolestaan aiheuttaa tärinää lähinnä kuljetusreittien ympäristössä. Vaihtoehdon VE1 tärinävaikutukset ovat merkittävyydeltään kohtalaisia kielteisiä.
Vaihtoehdossa VE1 pölyvaikutukset arvioidaan vähäisiksi kielteisiksi, koska pitoisuudet mallinnuksen perusteella nousevat vain jonkin verran ja toiminta jatkuu suhteellisen pitkään.
Vaihtoehdossa VE1 toiminnan vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan pieniksi
kielteisiksi.
17.4.3 Vaihtoehto VE2

Verrattuna vaihtoehtoon VE1 suurin ero vaihtoehtoon VE2 aiheutuu kierrätystoimintojen aiheuttamasta lisämelusta (mm. murskaus). Mallinnustulosten perusteella tunnistettiin meluntorjuntatarve
itäpuolen loma-asutuksen suuntaan. Meluvallin vaikutuksesta keskiäänitasot jäävät alle 50 dB ja
valli vähentää myös kippausmelun leviämistä, joten toiminnan melu jää alle raja-arvon 55 dB.
Ympäristön ulkoilureiteillä keskiäänitaso on hankealueen itäpuolella noin 300-700 metrin etäisyydellä yli 45 dB. Kun louhinta on suoritettu, pienenee 45 dB:n melualue luoteen ja pohjoisen suunnalla. Vaihtoehdossa VE2 kuljetusten melu on noin 3 dB suurempaa kuin nykytilanteessa. Meluvaikutukset VE1:ssä on arvioitu merkittävyydeltään kohtalaisiksi.
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Pölyvaikutukset vaihtoehdossa VE2 arvioidaan keskisuuriksi kielteisiksi, koska mallinnuksen perusteella pölyvaikutukset ovat selviä ja jatkuvat suhteellisen pitkään. VE2:ssa lisäpölyvaikutusta verrattuna VE1:n aiheutuu kierrätysalueen toiminnoista eli materiaalin käsittelystä, murskauksesta,
kippauksista ja lastauksista.
Liikenne- ja maisemavaikutuksissa ei VE1:n ja VE2:n välillä ole suurta eroa ja vaikutuksen merkittävyys on arvioitu niissä samoiksi. Myöskään tärinävaikutuksissa ei ole arvioitu olevan vaihtoehtojen välillä merkittävää eroa.
Vaihtoehdossa VE2 toiminnan vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan keskisuuriksi kielteisiksi.
17.5 Vaikutusten merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu
Hankealueen sekä sen lähiympäristön asutuksen ja virkistyskäytön herkkyys on arvioitu kokonaisuudessaan kohtalaiseksi, sillä hankealueen lähialueelle sijoittuu asutusta ja Petikon alue on tärkeää virkistysaluetta. VE1:ssä maisema-, melu- ja pölyvaikutukset on arvioitu merkittävyydeltään
vähäisiksi kielteisiksi sekä tärinävaikutukset ja liikennevaikutukset kohtalaisiksi kielteisiksi. VE2
poikkeaa näistä ainoastaan siinä, että meluvaikutukset on arvioitu kohtalaisiksi kielteisiksi. Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen hankkeesta aiheutuvat vaikutukset ovat kestoltaan pitkiä, sillä kestoksi on arvioitu VE1:ssä ja VE2:ssä noin 20 vuotta. Toisaalta ihmisiin kohdistuvaa vaikutusta lieventää se, että hankkeesta ei aiheudu häiritseviä toimintoja ilta- ja yöaikaan tai viikonloppuisin.
Lisäksi täyttötoimintaa on harjoitettu Petikonhuipulla jo pitkään, joten toiminnan vaikutukset ovat
osaltaan jo olemassa ja lähialueen asukkaat ja virkistyskäyttäjät ovat niihin tottuneet.
Edellä esitetyin perustein vaikutusten merkittävyys arvioidaan vaihtoehdoissa VE0+ ja VE1 vähäisiksi kielteisiksi ja vaihtoehdossa VE2 kohtalaisiksi kielteisiksi. Vaihtoehdosta VE0+ ei arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia verrattuna nykytilanteeseen.
Vantaan yleiskaavaluonnoksessa 2020 Petikonhuippu on merkitty virkistysalueeksi, jonka päältä
kaavassa kulkee ratsastusreitti. Tilanne kuvaa ajankohtaa, jolloin maanvastaanottotoiminta alueella on loppunut ja alue on maisemoitu. VE1 ja VE2 -vaihtoehdoissa Petikonhuipun maanvastaanottotoiminta saattaa jatkua vuoteen 2040 asti, jolloin alueen siirtyminen virkistyskäyttöön vie vielä
suhteellisen pitkän ajan.
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17.6 Yhteisvaikutukset
Helsingin Talosiirto Oy:n kanssa Petikon toiminnoilla on lähinnä havaittavissa vähäistä kielteistä
melun ja pölyämisen yhteisvaikutusta etelä/lounaispuolen asutuksella ja kuljetusreitillä edellisten
lisäksi liikennevaikutusten osalta.
17.7 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Hankkeen ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on mahdollista lieventää tiedottamalla hankkeen tilanteesta ja etenemisestä lähialueen asukkaita ja virkistyskäyttäjiä. Parhaiten ihmisten huolia lievittää
tutkittu tieto, säännöllinen toiminnan seuranta ja valvonta sekä avoin tiedotus näistä. Erityisesti
olisi tärkeää tiedottaa etukäteen merkittävästi häiriötä aiheuttavista toiminnoista. Hankkeessa olisi
myös hyödyllistä perustaa jonkinlainen viestintäkanava, johon vaikutusalueen asukkaat ja virkistyskäyttäjät voivat tarvittaessa antaa palautetta tai esittää kysymyksiä.
Hankkeesta koituvia haitallisia vaikutuksia lähiympäristön asukkaille ja virkistyskäyttäjille lieventää
se, että häiriötä aiheuttavat toiminnot tapahtuvat arkisin klo 7–17 välisenä aikana. Tällöin toiminnoista ei aiheudu häiriötä ilta- ja yöaikaan tai viikonloppuisin.
17.8 Arviointiin liittyvät epävarmuudet ja vaikutusten seuranta
Sosiaaliset vaikutukset ovat subjektiivisia, vahvasti vaikutuksen kokijaan, aikaan ja paikkaan sidottuja. Suunnitteluvaiheessa hankkeen aiheuttamat muutokset elinympäristössä ovat vielä epäselviä, vaikkakin muutoksen suuruutta lievittää osaltaan kokemus siitä, että Petikon alueella on
ollut jo kauan maanläjitystoimintaa. Ihmiset saattavat myös arvottaa hankealueen elinympäristönä
eri tavalla.
Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa joudutaan jonkin verran yleistämään asioita, sillä vaikutusarviointia on mahdotonta tehdä yksilökohtaisesti. Arviointiprosessin dokumentoinnilla pyritään minimoimaan subjektiivisuuteen liittyvät epävarmuustekijät siten, että arvioinnin lukijan on mahdollista
päätellä, mihin vaikutusarvioija näkemyksensä perustaa.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on käytetty merkittävänä aineistona muita hankkeen vaikutusarvioita, kuten melu-, pöly- ja tärinäarvioita. Kunkin vaikutusosa-alueen yhteydessä
on kerrottu tarkemmin arvioinnin epävarmuustekijöistä. Muiden vaikutusarviointien mahdolliset
epävarmuudet voivat kertaantua sosiaalisten vaikutusten arviointiin niiltä osin, kuin ne vaikuttavat
asuin- ja elinympäristön viihtyvyyteen.
Hankkeen ympäristövaikutuksia, kuten melun, pölyn, tärinän ja liikenteen vaikutuksia on seurattava ja tarvittaessa lievennettävä, etteivät ne aiheuta ihmisille liiallista haittaa.
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18. LUONNONVAROJEN HYÖDYNTÄMINEN
18.1 Vaikutusten muodostuminen
Luonnonvarat käsittävät kaikkea luonnossa olevaa, mitä ihminen kykenee hyödyntämään. Luonnonvarat jaotellaan pääasiassa uusiutuviin ja uusiutumattomiin luonnonvaroihin. Uusiutuviksi luonnonvaroiksi luetaan auringon säteily, makea vesi, tuuli, aallot ja metsäbiomassa. Uusiutumattomia
luonnonvaroja ovat mm. fossiiliset polttoaineet (hiili, maakaasu, öljy), metallit, mineraalit, turve
sekä maa- ja kiviainekset. Myös rakentamaton maa on luonnonvara.
Hankkeessa toiminnan vaikutus luonnonvarojen hyödyntämiseen painottuu alueella louhitun ja
sinne vastaanotetun louheen käyttöön (VE0+, VE1, VE2). Alueelta louhittavaa kiviaines hyödynnetään alueella täyttö- ja tukirakenteissa. Alueella olevat pintamaat hyödynnetään alueen rakentamisessa. Alueelle loppusijoitetaan ylijäämämaa-aineksia (kts. kuva 2-3, lähinnä savi ja kitkamaa),
joille ei löydy hyötykäyttökohteita.
Lisäksi vaihtoehdossa VE2 muodostuu vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen kierrätysmateriaalien hyödyntämisen mahdollistamisen kautta. Vaihtoehdon VE2 mukaiseen toimintaan kuuluu
alueella varastoitavien ja käsiteltävien kierrätysmateriaalien toimittaminen muualle hyötykäyttöön,
esimerkiksi hyödynnettäväksi rakentamisessa, jolloin kierrätysmateriaaleilla voidaan korvata uusiutumaattomia luonnonvaroja (maa- ja kiviainekset).
Lisäksi hankkeessa vaikutuksia voi muodostua pölyämisen myötä lähialueen metsien käyttöön virkistys- ja urheilualueena.
Erityisesti vaihtoehto VE2 tukee Vantaan kaupungin sitoutumista toimimaan resurssiviisaasti eli
käyttämään luonnonvaroja harkitusti.

18.1.1 Toimintavaihe

Hankkeessa vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen muodostuu rakentamisen aikana louhinnan sekä alueen rakenteissa hyödynnettävän louheen käytön kautta. Alueelta louhitaan kiviaineksia vaihtoehdossa VE0+ 150 000 m3ktr (kiintokuutiometriä) ja vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 noin 370
000 m3ktr (kiintokuutiometriä). Lisäksi alueelle vastaanotetaan kaikissa vaihtoehdoissa siellä hyödynnettävää louhetta.
Vaihtoehdossa VE0+ ylijäämämaan vuosittainen vastaanotto ja loppusijoitettava määrä on 1,2
milj. tonnia, kunnes toteutunut täyttötilavuus on 11,5 miljoonaa m 3. Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2
vuosittainen vastaanotto ja loppusijoitettava määrä on 1,4…2 milj. tonnia, kunnes toteutunut täyttötilavuus on 19,7 miljoonaa m3. Vastaanotettavan hyödyntämiskelvottoman ylijäämämaan kokoaminen yhdelle jo vastaavassa käytössä olevalle alueelle säästää luonnontilaisia alueita ja luonnonvaroja toisaalla.
Lisäksi vaihtoehdossa VE2 muualla maanrakennuskohteissa hyödynnettäviä kierrätysmateriaaleja
välivarastoidaan ja käsitellään hankealueella noin 95 000 tonnia vuodessa. Kierrätysmateriaalien
hyödyntäminen säästää osaltaan uusiutumattomia luonnonvaroja (lähinnä maa- ja kiviainekset)
maarakentamisessa.
18.1.2 Toiminnan päätyttyä

Toiminnan päätyttyä myös louheen hyödyntäminen alueella päättyy. Lisäksi luonnonvaroja korvaavien kierrätysmateriaalien käsittely ja välivarastointi päättyvät.
Toiminnan päätyttyä täyttömäki maisemoidaan ja sinne istutetaan kasvillisuutta. Alue vapautuu
kaavoissa osoitetuille urheilu- ja virkistymistoiminnoille (kts. kappale 5 Maakunta- ja yleiskaavaotteet).
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18.2 Lähtötiedot, arviointimenetelmät ja määritelmät
Hankkeen vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön ja hyödyntämiseen on tarkasteltu alueen nykyisten
luonnonvarojen käytön (louhe) sekä kierrätysmateriaalien hyötykäytön mahdollistamisella.
Lisäksi huomioitiin mm. hankkeen pölyämisen vaikutuksia lähialueiden virkistyskäyttöön hankealueen läheisyydessä.
Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen on huomioitu materiaalivirtoina hankkeen toiminnan
ajalta. Myös käsittelyssä ja kuljetuksissa tarvittavan polttoaineen kulutus on huomioitu.
18.3 Nykytila
Hankealueen pinta-ala on vaihtoehdosta riippuen 65-70 hehtaaria. Hankealue on ollut aiemmin
vaihtoehtoja VE0+ ja VE1 vastaavassa ylijäämämaa-aineksen loppusijoituskäytössä. Suunnitellut
uudet toiminnot ja laajennukset sijoittuvat nykyisten toimintojen alueelle tai niiden yhteyteen.
Hankealueella on hyödynnettäviä luonnonvaroja, eli louhittavia kiviaineksia.
Petikko on Vantaan laajin yhtenäisen kokonaisuuden muodostava metsäalue, jolla on tärkeä merkitys ulkoilu- ja retkeilyalueena. Täyttömäen länsipuolella on golfkentäksi rakennettu entinen peltoalue. Alueen lounaispuolella sijaitsee Natura 2000 –verkostoon kuuluva alue Pyymosan lehto.
Pyymosan lehto kuuluu laajempaan Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät Natura-alueeseen, jolla
sijaitsee suojelullisia luontoarvoja.
Hankealueen ympäristöä käytetään virkistykseen ja urheiluun.

18.4 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
18.4.1 Vaihtoehto VE0+

Vaihtoehdossa VE0+ kiviainesta louhitaan, vastaanotetaan ja hyödynnetään täyttöalueella vielä
muutaman vuoden ajan. Hyödyntämiskelvottoman ylijäämämaan vastaanottoa ja loppusijoittamista jatketaan samoin muutaman vuoden ajan.
Toiminnan päättymisen jälkeen alueella ei enää kohdistu toiminnan aikaisia vaikutuksia luonnon
varojen hyödyntämiseen. Vuodesta 2023 alkaen Vantaan kaupungin tulee olla käytössä korvaava
alue ylijäämämaan vastaanotolle ja loppusijoitukselle.

18.4.2 Vaihtoehto VE1

Vaihtoehdossa VE1 vaikutuksista luonnonvarojen hyödyntämiseen voidaan todeta, että:
•
•
•

•

•
•

Alueella louhittua ja vastaanotettavaa kiviaineksesta käytetään täyttöalueen rakenteissa
Alueelta poistettavia pintamaita hyödynnetään alueen rakentamisessa
Hankkeessa käytettävät luonnonvaroista tehdyt tuotannontekijät (polttoaineet, räjähdysaineet jne.) ovat välttämättömiä hankkeen toteuttamiseksi ja määrältään suhteellisen
pieniä.
Alueen käyttö muihin tarkoituksiin voi paikallisesti heikentyä. Toiminnasta johtuva pölyäminen voi paikoin heikentää ilman laatua ja aiheuttaa melun lisääntymistä virkistys- ja
ulkoilualueilla.
Hankealue ei sijoitu yhteiskunnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle, eikä sillä siten ole
vaikutuksia vedenottoon.
Toiminnasta voi aiheutua välillisiä vaikutuksia (melu, pöly) läheisille luonnonsuojelualueille.
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Luonnonvarojen hyödyntämisen kannalta hankkeella on sekä paikallista että alueellista vaikutusta.
Toiminnan aikaiset vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen muodostuu vaihtoehdossa VE1
alueen kiviaineksen louhinnasta sekä alueella tuotetun louheen että sinne vastaanotetun louheen
hyödyntämisestä täyttöalueen rakenteissa. Paikan päällä louhitun kiviaineksen kuljetukseen hyödyntämiskohteeseen kuluu vain vähän polttoainetta.
Toiminnan päättymisen jälkeen alueella ei enää kohdistu toiminnan aikaisia vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen ja aluetta voidaan hyödyntää kaavanmukaisessa käytössä huomioiden
täyttömäen rajoitteet. Vuodesta 2040 alkaen Vantaan kaupungin tulee olla käytössä korvaava alue
ylijäämämaan vastaanotolle ja loppusijoitukselle.
18.4.3 Vaihtoehto VE2

Vaihtoehdossa VE2 vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen ovat samat kuin yllä vaihtoehdossa VE1. Tämän lisäksi vaihtoehdossa VE2 vaikutuksista luonnonvarojen hyödyntämiseen voidaan todeta, että
•

Vastaanotettavien ja välivarastoitavien kierrätysmateriaalien hyödyntäminen muualla kohteissa rakentamisessa, säästää uusitumattomia luonnonvaroja

Luonnonvarojen hyödyntämisen kannalta hankkeella on sekä paikallista että alueellista vaikutusta.
Alueella vastaanotettuja ja välivarastoituja kierrätysmateriaaleja, kuten betoni- ja tiilijätettä, sekä
toiminnan aikana vastaanotettavia ja edelleen hyötykäyttöön toimitettavia materiaaleja otetaan
vastaan eri puolelta pääkaupunkiseutua. Hanke tukee materiaalien hyödyntämistä laajasti.

18.5 Vaikutusten merkittävyys ja vaihtoehtojen vertailu
Nykytilassa hankealueen luonnonvarojen hyödyntäminen on vähäistä. Alueen ympäristöllä on merkitystä kaupunkilaisten virkistys- ja urheilualueena. Alueen läheisyydessä sijaitsee luonnonsuojelualueita. Alueen herkkyys luonnonvarojen osalta on vähäinen.
Vaikutukset luonnonvarojen (louheen) käyttöön ja hyödyntämiseen ovat vaihtoehdossa VE0+ ja
nykytilan välillä pientä. Vaihtoehdossa VE0+ louhintaa jatketaan vielä muutaman vuoden ajan
150 000 kiintokuutiometriä. Louhitut materiaalit hyödynnetään paikan päällä, jolloin kuljetusmatkat ovat lyhyitä. Täyttöalueen pinta-ala on 65 ha.
Vaikutuksen luonnonvarojen (louheen osalta) käyttöön ja hyödyntämiseen ovat keskenään samanlaisia vaihtoehdoissa VE1 ja VE2. Molemmissa vaihtoehdossa louhintaa jatketaan vielä usean vuoden ajan 370 000 kiintokuutiometriä. Louhitut materiaalit hyödynnetään paikan päällä, jolloin kuljetusmatkat ovat lyhyitä. Täyttöalueen pinta-ala on molemmissa vaihtoehdoissa 70 ha. Lisäksi
vaihtoehdossa VE2 kierrätysmateriaalien käsittelyn pölyäminen ja melu voi heikentää lähialueen
virkistys- ja urheilukäyttöä.
Vaikutukset luonnonvarojen (eli louheen) käyttöön ja hyödyntämiseen ovat vaihtoehdoissa VE0+
VE1 ja VE2 pieniä kielteisiä.
Toisaalta vaihtoehdossa VE2 kierrätysmateriaalien käsittely ja välivarastointi vaikuttaa positiivisesti vähentäen uusitumattomien luonnonvarojen käyttöä toisaalla rakennuskohteissa. VE2 vaikutukset ovat vaikutuksiltaan myös keskisuuria positiivisia.
Kokonaisuutena vaihtoehtojen VE0+ ja VE1 vaikutukset ovat pieniä kielteisiä ja vaihtoehdon VE2
vaikutukset ovat pieniä positiivisia.
Tällöin vaihtoehtojen vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen arvioidaan vaihtoehdoissa
VE0+ ja VE1 merkitykseltään vähäiseksi kielteiseksi ja vaihtoehdossa VE2 merkitykseltään vähäiseksi myönteiseksi.
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18.6 Haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventäminen
Luonnonvarojen käytön (louhe) osalta vaikutukset ovat kaikissa vaihtoehdoissa (VE0+, VE1 ja VE2)
kielteisiä, kun uusitumattomia luonnonvaroja käytetään rakentamisessa. Louheen kuljetusmatkat
ovat kuitenkin lyhyitä ja niihin kuluvat luonnonvarat ovat määrältään pieniä.
Luonnonvarojen hyödyntämisen (louhe ja kierrätysmateriaalit) osalta vaikutukset ovat pääosin
myönteisiä. Louhetta hyödynnetään alueella tukirakenteissa. Muualla rakentamisessa hyödynnetään alueella kierrätettyjä materiaaleja, jolloin voidaan säästää uusitumattomia luonnonvaroja
(maa- ja kiviainekset).
Hankealueella kiviaineksen hyödyntämiseen kohdistuvia vaikutuksia ei juuri voi lieventää. Louhinta
muuttaa maankäytön. Louhinnan, kuljetuksien ja kippauksen pölyämisen ehkäisemisellä, mm. teknisesti (laitteistot, kastelu) sekä suojavallein ja -rintauksin vähennetään melun ja pölyn leviämistä
hankealueen ympäristöön, jotka voisivat heikentää luonnonvarojen käytettävyyttä virkistykseen
toiminta-alueen ulkopuolella.
18.7 Arviointiin liittyvät epävarmuudet ja vaikutusten seuranta
Luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvissä vaikutuksissa epävarmuudet ovat hyvin pieniä. Vaikutus louhinnan, ylijäämämaa-aineksen ja kierrätysmateriaalien vastaanotto-, käsittely- ja siirtokuormaustoiminnan aikana on selvä, mutta paikallisesti rajallinen, kohdistuen hankealueelle. Vaikutus muiden paikallisten luonnonvarojen hyödyntämiseen on arvion mukaan vähäinen, eikä edellytä seurantatarvetta.
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19. RISKIT JA POIKKEUSTILANTEET
19.1 Vaikutusten muodostuminen
Ympäristöriski on vaara tai muu tekijä, joka voi aiheuttaa ei toivotun tapahtuman. Riskeinä on
arvioitu ympäristövahinkoriskejä, eli ei toivotuista tapahtumista aiheutuvia vaikutuksia.
Ympäristöriskit voidaan yleisesti jakaa esimerkiksi:
• pitkäaikaisiin suoriin vaikutuksiin,
• pitkäaikaisiin välillisiin vaikutuksiin sekä
• äkillisiin, onnettomuuden tapaisiin vaikutuksiin.
Pitkäaikaisia suoria vaikutuksia ovat esimerkiksi mahdolliset vuodot, joita ei havaita nopeasti, kuljetusten turvallisuus-, päästö- ja meluvaikutukset. Pitkäaikaisia välillisiä vaikutuksia ovat esimerkiksi raaka-aineiden ja tuotteiden valmistuksen luonnonvarojen tarve. Äkillisiä vaikutuksia ovat
ennalta odottamattomat onnettomuudet, jotka vaikuttavat terveyteen tai ympäristöön.
19.1.1 Toimintavaihe

Hankkeen nykytilassa ja toimintavaiheessa riskejä voi aiheutua louhinnan räjäytystöistä, maanvastaanottotoiminnasta ja kierrätystoiminnoista (VE2). Maan vastaanotto ja kierrätystoiminta
(VE2) voivat altistaa toiminnan aikana haitta-aineille.
Toiminnan aikaisia tunnistettuja riskejä ovat myös kenttärakenteiden rikkoutuminen, rankkasateet
ja ylivuodot, sortumat, tulipalot, polttoainevuodot ja liikenne. Yllä kuvatut äkilliset nopeasti tai
hitaasti havaittavat tilanteet voivat altistaa myös haitta-aineille.
19.1.2 Toiminnan päätyttyä

Toiminnan päätyttyä pääosin alueen aktiiviset toimenpiteet lakkaavat ja tunnistettuja riskejä ovat
edelleen kenttärakenteiden rikkoutuminen, rankkasateet ja ylivuodot ja sortumat.
19.2 Lähtötiedot, arviointimenetelmät ja määritelmät
Louhintaan, maa-ainesten läjitykseen ja kierrätysmateriaalien käsittelyyn liittyvät ympäristöriskit
arvioitiin toiminnasta saatujen kokemusten lisäksi hyödyntäen muissa vastaavissa kohteissa havaittuja riskejä. Lisäksi on arvioitu riskien toteutumisen todennäköisyyttä ja vaikutusta.
19.3 Louhinta
Louhintaan liittyvät räjäytystyöt muodostavat riskin. Kallion louhintaan liittyvät räjäytykset aiheuttavat paineaallon, jonka mukana voi sinkoutua kallion kappaleita myös työskentelyalueen ulkopuolelle. Todennäköisyys vahingolle on pieni, mutta vakavuus on suuri. Henkilö- ja materiaalivahinkoja
ehkäistään riittävillä ja noudattamalla työturvallisuusmääräyksiä sekä räjäytystöihin liittyviä lakeja
ja asetuksia (mm. Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 644/2011).
Ennen jokaista räjäytystä on laadittava räjäytyssuunnitelma ja panokset mitoitettava siten, ettei
vahinkoja synny. Räjäytyksistä varoitetaan etukäteen merkkiäänellä ja räjäytyskohteen henkilöstö
varmistaa, ettei varoalueella ole ihmisiä.
Louhintaan liittyy myös riski räjähdeaineiden jäämille kalliossa. Jos jatkuvasti jää räjähtämätöntä
louhintaräjähdettä kallioon, voi typpipäästö vesistöön kasvaa. Todennäköisyys tapahtumalle on
kohtalainen, mutta vakavuus jää pieneksi. Typpikuormituksen nousua vähennetään huolellisella
räjäytyssuunnittelulla ja sen myötä optimoidulla räjähdeainemäärällä ja panostuksella.
Tärinän riskejä on arvioitu vaikutusten arvioinnin yhteydessä kohdassa Virhe. Viitteen lähdettä
ei löytynyt..
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19.4 Vastaanotettavat materiaalit
Alueella vastaanotetaan ja loppusijoitetaan ylijäämämaita, , jotka eivät sisällä haitta-aineita yli
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvotason tai maa-aineksen lähtöpaikan
mukaisten luontaisten taustapitoisuuksien. On kuitenkin olemassa riski, että vastaanotettavat
kuormat sisältävät haitallisia aineita. Alueelle toimitettavien maa-ainesten puhtaus varmistetaan
aina maa-ainesten lähtöpäässä. Vastaanotettavista maa-aineksista kirjataan massojen alkuperä,
sijoitusalue, massamäärä, tuontipäivämäärä ja massojen laatu.
Vaihtoehdossa VE2 otetaan vastaan myös kierrätysmateriaaleja. Kierrätysmateriaalit käsitellään
tarvittaessa ennen hyötykäyttöön ohjaamista. Käsittelymenetelmiä ovat metallin erotus, murskaus ja seulonta. Vastaanotettavat kierrätysmateriaalit ovat taulukon 2-1 mukaiset mara-asetuksen ja masa-asetusluonnoksen mukaiset materiaalit, jotka voivat sisältää haitta-aineista asetusten sallimia määriä.
Kierrätysmateriaaleja varastoidaan alueella enintään kolmen vuoden ajan. Maarakentamisessa
käytettävien kierrätysmateriaalien osalta tarkasteluun ovat valikoituneet materiaalit, jotka on
mahdollista käsitellä ja varastoida ulkona ilman katosta. Materiaalit varastoidaan toisistaan erillään. Tarvittaessa kasat voidaan peittää ja niitä voidaan kastella. Kierrätysalueiden kenttärakenne
toteutetaan tiiviiksi ja reunoilta korotetuksi esimerkiksi kalvon avulla.
Vastaanotettavien materiaalien laatuun liittyy riski, että joukossa on prosessia tai muuta käsittelyä
haittaavaa materiaalia. Materiaaleissa voi olla jopa ennalta arvaamatonta materiaalia, joka häiritsee tai pysäyttää käsittelyprosessin. Tämän vuoksi materiaalien vastaanotto- ja käsittelytoimintaan kiinnitetään erityisesti huomiota.
Alueelle vastaanotettavista kierrätysmateriaaleista pyydetään tiedot jo ennen niiden vastaanottoa,
jotta voidaan selvittää vastaanoton mahdollisuudet sekä tarvittava käsittely.
Ennen
•
•
•
•
•
•
•

vastaanottoa selvitetään kierrätysmateriaalien:
haltija
alkuperä ja kuvaus prosessista, jossa materiaali syntyy
kuvaus ja koostumus
määrä
testaus ja näytteenotto
luokittelu
kierrätysmahdollisuudet

Esitietojen riittävyys arvioidaan ja tarvittaessa asiakkaalta pyydetään lisätietoja. Esikokeita voi olla
tehtynä asiakkaan toimesta tai niitä tehdään vastaanoton mahdollisuuksien selvittämisen yhteydessä. Esikokeiden tarpeellisuus riippuu muun muassa erän aikataulusta sekä koosta. Tarvittavat
kokeet riippuvat materiaalin laadusta, suunnitellusta käsittelymenetelmästä sekä käyttökohteesta.
Näytteitä tutkitaan myös siinä tapauksessa, että on syytä epäillä ennakkotietojen olevan puutteellisia tai vääriä. Ennakkotietojen ja mahdollisten esikokeiden perusteella varmistutaan siitä, että
materiaalit ovat käsiteltävissä ympäristöä ja terveyttä vaarantamatta. Ympäristön ja terveyden
vaarantumisen kriteereinä käytetään arviota siitä, voidaanko kyseinen materiaalierä käsitellä hallitusti niin, ettei siitä aiheudu ympäristöpäästöjä ja ilman, että työntekijät altistuvat haitallisille
yhdisteille.
Materiaalien tuonti alueelle on valvottua, joten riski ympäristölle tai terveydelle vaarallisten tai
haitallisten materiaalien päätymiseen alueelle on pieni (VE0+ ja VE1). Kierrätystoiminnan yhteydessä (VE2) haitta-aineita sisältävien materiaalien käsittely ja varastointi alueella kasvaa. Edelleen
kuitenkin alueelle tuotavien materiaalien tuonti on valvottua.
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19.5 Altistuminen pölylle ja haitta-aineille
Kierrätysmateriaalien tuonti, käsittely ja varastointi lisäävät vaihtoehdossa VE2 pölylle ja sen
haitta-aineille altistumista alueella. Altistuminen haitta-aineille voi tapahtua ihokosketuksen, hengityksen tai haitta-aineen nielemisen kautta. Riskiä voidaan vähentää toimintojen sijoittamisella
riittävän kauas häiriintyvistä kohteista. Riskiä voidaan välttää myös varustamalla henkilökunta
henkilökohtaisin suojavarustein ja työmaa-ajoneuvot ja -koneet asianmukaisin raitisilmasuodattimin.
Pölyäminen on voimakkainta pitkään jatkuvan kuivan kauden aikana ja tuulisella säällä. Sään ääriilmiöitä voimistaa ilmastonmuutos. Pölyn torjuntaan on syytä valmistautua ennakolta. Pölyn muodostumista voidaan torjua välttämällä herkästi pölyävien materiaalien käsittelyä tuulisella säällä,
peittämällä varastokasoja, kastelemalla tai käyttämällä käsittelyyn suljettuja, pölynerotuslaittein
varustettuja laitteita. Altistumisen torjuntaan pitää kuulua myös henkilökunnan perehdyttäminen
jätejakeiden käsittelyyn sekä riskien torjuntaan säännöllisellä koulutuksella.
Altistuminen on huomioitu terveysvaikutustenarvioinnissa kappaleessa 16.
19.6 Rakenteiden rikkoutuminen
Kierrätysmateriaalien kenttärakenteiden kuntoa tulee seurata. Tiiviiden rakenteiden vaurioituminen ja rikkoutuminen on helposti havaittavissa, jolloin myös korjaustoimenpiteisiin voidaan ryhtyä
välittömästi. Rakenteiden rikkoutumiseen liittyvät riskit arvioidaan melko pieniksi ja helposti hallittaviksi.
19.7 Rankkasateet ja ylivuoto
Rankkasateet lisäävät kiintoaineksen määrää hulevesissä ja suuri virtaama voi aiheuttaa kiintoaineen läpipääsyn selkeytysaltaasta. Rankkasateet lisäävät käsittelykentiltä muodostuvaa vesimäärää. Alueen selkeytysaltaiden mitoitus on tarkastettu ja ne pystyvät vastaanottamaan myös rankkasateiden aiheuttamat vesimäärät (kts. kappale 7). Mitoituksessa on huomioitu myös ilmastonmuutoksen vaikutus rankkasateisiin.
Kierrätysmateriaalien käsittelykentällä mahdollisesti peittämättömänä varastoitavat tuhkat ja jätteenpolton kuona voivat rankkasateella lähteä veden mukana liikkeelle ja voivat tukkia pengersuodattimia tai päätyä pintavesiin (kts. Vesienkäsittelyn yleissuunnitelma, Liite 5).
19.8 Sortumat
Ylijäämämaiden täyttöön liittyy läjitysalueen sortumavaara. Sortumia estetään toiminnassa louheesta rakennettavilla penkereillä.
Mahdollisesti myös vaihtoehdossa VE2 kierrätystoimintojen alueelle rakennettaviin meluvalleihin
liittyy sortumavaara. Meluvallien vakaus on varmennettava ennen niiden rakentamista, jotta voidaan varmistua siitä, että valleista ei tapahdu sortumia.
Toiminnan loputtua täyttöalueen läjitysrakenteet voivat sortua esim. rankkasateen vaikutuksesta,
erityisesti mikäli päällyskasvillisuus ei ole vielä ehtinyt riittävästi kasvaa alueelle. Tarvittaessa pintarakenteita voidaan korjata.
19.9 Tulipalot
Alueen suurin tulipalon riski liittyy työkoneisiin. Tulipalo voi syttyä työkoneessa tapahtuvasta kuumenemisesta tai kipinöinnistä Tulipalojen konkreettisin vaara liittyy paitsi palon leviämiseen ympäristöön, myös epäpuhtaan palamisen seurauksena ympäristöön savun mukana leviäviin haittaainepäästöihin. Haitta-aineita sisältävät sammutusvedet sekä mahdollinen palontorjunta-aineiden,
kuten sammutusvaahtojen, käyttö sisältää riskin maaperän sekä pohja- ja pintavesien pilaantumisesta.
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Tulipalot havaitaan yleensä nopeasti, jolloin laajamittaisen tulipalon esiintymisen todennäköisyys
on vähäinen. Työkoneissa on useimmiten sammuttimet.
19.10 Polttoainevuodot
Toiminnassa tarvitaan polttoöljykäyttöisiä koneita ja laitteistoja. Murskaukseen ja seulontaan käytettävät siirrettävät murskaimet ovat useimmiten polttoöljykäyttöisiä. Vauriotilanteessa polttoainesäiliöstä voi päästä öljyä maaperään ja hulevesien myötä vesistöön. Todennäköisyys tapahtumalle on pieni ja tapahtuman vakavuus voi olla lievä, koska alue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella ja säiliökoot ovat verraten pieniä.
Työkoneiden polttoaine varastoidaan tukitoiminta-alueella altaallisissa kaksoisvaipallisissa säiliöissä (noin 5 kpl, 1,5…3 m2). Säiliöt on varustettu ylitäytönestimillä.
Mahdollisia öljyvuototilanteita säiliöistä ovat törmäys tai vahinko tankkaustilanteessa. Myös työkoneista voi vuotaa öljytä.
19.11 Liikenne
Kuljetuksiin liittyvät riskit ovat pienet ja liittyvät lähinnä kuorma-auton kaatumiseen. Kuljetettavat
materiaalit ovat pääosin kiinteitä ja niiden siivoaminen maastosta on helppoa. Liikenteeseen ja
kuljetuksiin liittyviä riskejä voidaan pienentää huolehtimalla alueen sekä ajoneuvojen kunnosta
sekä perehdyttämällä laitoksen alueella ajamiseen. Liikenneonnettomuuksista aiheutuvien haittojen todennäköisyys on pieni ja haitat vähäisiä.
19.12 Vaikutusten merkittävyys
Tunnistettujen riskitilanteiden mahdollinen vaikutus rajautuu hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Lähin asutus ja kaivot sijaitsevat kauempana. Vaikutusalueella ei ole tärkeiksi luokiteltuja pohjavesialueita. Mahdolliset vesistövaikutukset voivat kuitenkin ulottua laajemmalle. Vaikutusalueen herkkyys toiminnan riskeille arvioidaan vähäiseksi.
Vaihtoehdot VE0+ ja VE1 vaihtoehdot ovat riskien vaikutuksien kannalta samanlaiset, riskien todennäköisyys ja vakavuus huomioiden riskien vaikutukset ovat pienet kielteiset. Vaihtoehdossa
VE2 kierrätysmateriaalien vastaanotto, käsittely ja varastointi lisäävät haitta-aineiden määrää alueella ja vaikutus on keskisuuri kielteinen.
Riskitilanteiden vaikutusten merkittävyys arvioidaan kaikissa hankevaihtoehdoissa (VE0+,
VE1 ja VE2) vähäiseksi kielteiseksi.
19.13 Riskien vähentämiskeinot
Toiminnassa pyritään teknisin toimenpitein, laitteiden huolellisella käytöllä ja henkilöstön koulutuksella varmistamaan, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa ihmisille ja ympäristölle. Ennalta varautuminen onnettomuustilanteisiin ehkäisee myös häiriötilanteiden muodostumista ja niistä aiheutuvia vaikutuksia. Poikkeustilanteita varten toiminta-alueella tulee varata riittävä ja asianmukainen
kalusto. Henkilökunnalla tulee olla ohjeet menettelystä vuoto- ja tulipalotapauksissa.
19.14 Arviointiin liittyvät epävarmuudet ja vaikutusten seuranta
Hankkeeseen liittyvien toimintojen ympäristöriskit ja niihin varautuminen tiedetään vastaavista
kohteista saatujen kokemusten perusteella varsin hyvin. Riskeihin ja häiriötilanteisiin ei liity siten
suuria epävarmuuksia. Riskien tarkkailu liittyy toiminnan käyttötarkkailuun ja ylijäämämaa-ainesten sekä kierrätysmateriaalien edellä kuvattuun seurantaan.
Alueelle noudatetaan turvallisuus- ja työturvallisuusasiakirjoja.
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20. YHTEISVAIKUTUKSET
Hanke ei suoraan liity muihin hankkeisiin tai suunnitelmiin. Yhteisvaikutusten osalta huomioitiin
kuitenkin seuraavat lähialueen toiminnot ja arvioitiin voiko niillä olla yhteisvaikutusta:
Vantaan Golfpuisto
Helsingin Talosiirto Oy:n betonipurkujätteen käsittelylaitos.
Edellä mainittujen toimintojen vaikutuksia ei arvioitu tässä YVA-menettelyssä. Lähtötietoina yhteisvaikutusten arvioinnissa käytettiin olemassa olevaa ja saatavilla olevaa tietoa.
Lisäksi melun osalta tarkasteltiin lisäksi lentomelun ja tieliikennemelun yhteisvaikutuksia hankkeesta aiheutuvan melun kanssa. Ilmanlaatuvaikutusten osalta huomioitiin pölyn taustapitoisuus.
20.1 Yhteisvaikutukset pintavesiin
Nykyisten toimintojen (Vantaan Golfpuisto, Helsingin Talosiirto Oy:n betonipurkujätteen käsittelylaitos ja Petikonhuipun alue) kuormitus ja vaikutukset huomioitiin hankevaihtoehtojen pintavesivaikutusten arvioinneissa (luku 7.4.). Toimintojen yhteiskuormitus huomioituna arvioitiin, ettei
näistä aiheudu merkittäviä pintavesivaikutuksia.
20.2 Yhteisvaikutukset meluun
Helsingin Talosiirto Oy:n kanssa melun yhteisvaikutus on mahdollista lähinnä kuljetusreitin varrella ja lounaispuolen asutuksella. Yhteisvaikutusten ei kuitenkaan arvioida olevan merkittäviä.
Hankealue ja sen ympäristö on osittain lentomelualueella, mutta lentomelu on eri tyyppistä kuin
teollisesta toiminnasta aiheutuva melu ja niille on määrätty erilaiset vertailuarvot.
Tieliikennemelun kanssa melun yhteisvaikutukset arvioitiin vähäisiksi.
20.3 Yhteisvaikutukset liikenteeseen
Helsingin Talosiirto Oy:n toiminnasta kuljetukset kohdistuvat samoille teille kuin Petikonhuipun
täyttömäenkin kuljetukset. Koska Talosiirto Oy:n kuljetusten määrä on suhteessa hyvin pieni verrattuna Petikonhuipun kuljetuksiin, ei merkittäviä yhteisvaikutuksia arvioida aiheutuvan.
20.4 Tärinän yhteisvaikutukset
Kuljetusliikenteen tärinän osalta hankkeella on saman kaltaisia vaikutuksia Helsingin talosiirto
Oy:n betonipurkujätteen käsittelyalueen kuljetusliikenteen kanssa. Koska toistomäärillä ei ole liikenteen tärinän osalta kumuloituvaa vaikutusta, ei liikenteen tärinä kasva yhteisvaikutuksena.
20.5 Yhteisvaikutukset ilmanlaatuun
Helsingin Talosiirto Oy:n toiminnan kanssa hankkeesta voi aiheutua pölyvaikutuksia yhtä aikaa ja
yhteisvaikutuksella voi olla lisäävä vaikutus ohje- ja raja-arvoihin verrannollisiin pölypitoisuuksiin. Pölypitoisuudet voivat kasvaa lähimmällä luonnonsuojelualueella.
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21. VAIKUTUSTEN SEURANTA
Vaikutusarvointien yhteydessä on arvoitu tarve haitallisten vaikutusten tarkkailemiseksi. Seuraavassa on esitetty tiivistetysti tarkkailuehdotukset.
21.1 Pintavesitarkkailu
Vaikutusten seuraamiseksi ehdotetaan nykyistä pintavesien tarkkailua jatkettavan sekä lisättäväksi tarkkailuun koillisen hulevesien selkeytysaltaan toimivuuden seurantaa. Vesistökuormituksen
ja vaikutusten tarkkailua tulee tehdä Tiistronojasta, Kynikenojasta ja Myllymäenojasta.
Toiminnan päätyttyä vesien tarkkailua jatketaan myöhemmin laadittavan jälkitarkkailuohjelman
mukaisesti.
21.2 Pohjavesitarkkailu
Toiminnan aikana pohjaveden laadullista ja määrällistä tilaa tarkkaillaan kaikissa hankevaihtoehdoissa nykyisessä tarkkailusuunnitelmassa olevien havaintoputkien lisäksi kahdesta uudesta havaintoputkesta, jotka liitetään mukaan tarkkailuun. Tarkkailu toteutetaan havaintoputkista otettavien vesinäyttein ja pohjaveden pinnankorkeusmittauksin.
Toiminnan jälkeen vaikutuksia pohjaveteen tarkkaillaan erikseen suunniteltavana jälkitarkkailuna.
21.3 Tärinän tarkkailu
Tarkkailumittauksia louhinnan tärinän osalta esitetään tehtäväksi maaperältään ja rakenteiltaan
erityyppisissä kohteissa, eri etäisyyksillä ja eri ilmansuunnilla louhinta-alueelta. Tärinämittareiden
sijoituspaikat määritellään alustavan riskianalyysin mukaisesti perustuen louhintaa lähinnä oleviin
rajoittaviin rakennuksiin, rakenteisiin tai laitteisiin. Lähialueen talot suositellaan katselmoitavaksi
ennen louhinnan aloittamista laajennusalueella. Tärinämittauksia tulee tehdä aina toimintaa aloitettaessa tai louhintatapaa oleellisesti muutettaessa.
21.4 Melun tarkkailu
Toimintaan liittyvissä nykyisissä ympäristöluvissa ei ole edellytetty melun mittaamista. Melumallinnusten perusteella melumittauksia suositellaan vaihtoehdon VE2 toteutuessa kierrätystoiminnoista aiheutuvan melutason mittaamiseksi ja meluntorjunnan riittävyyden varmistamiseksi kertaluonteisesti lähimpien asutusten luona Petaksen alueella.
21.5 Ilmanlaadun tarkkailu
Peikonhuipun maanvastaanottoalueen nykyisissä ympäristöluvissa ei ole edellytetty pölypäästöjen mittaamista. Kertaluonteiset pölymittaukset suositellaan tehtäväksi, mikäli kierrätystoiminta
ja siihen liittyvä liikenne käynnistyvät alueella. Pölypitoisuutta voidaan mitata suodatinkeräysmenetelmällä PM10-keräimellä standardin SFS 3863 mukaisesti tai muulla vastaavalla menetelmällä.
Mittauspisteet sijoitetaan lähimmän häiriintyvän kohteen suunnalle. Pölymittauksilla saadaan tietoa pölypitoisuuden terveysperusteisista arvoista. Lisäksi mahdollista pölyämistä voidaan seurata
ja arvioida silmämääräisesti maaston pölyisyyden perusteella.
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22. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS
22.1 Vaihtoehtojen vertailu
Hankkeen elinkaari on huomioitu arvioinnin aikana. Seuraavassa taulukossa 22-1 on esitetty yhteenveto vaikutusten kestosta ja pysyvyydestä.
Taulukko 22-1. Vaikutusten kesto ja pysyvyys.

Maankäyttö

Toiminnan aikaiset vai-

Vaikutukset

toiminnan

Pysyvät vaikutukset

kutukset

päätyttyä

VE0+: vaikutukset nykyisen toi-

Toiminnan päättyessä alue va-

Täyttömäki on rakenteena py-

minnan kaltaisia, toiminta jat-

pautuu urheilu- ja virkistyskäyt-

syvä ja huomioitava alueen tule-

kuu arviolta vuoteen 2022.

töön ja ympäröiville alueille koh-

vassa maankäytössä.

VE1 ja VE2: toiminta laajenee ja

distuvat toiminnan aikaiset haitat

toiminta jatkuu arviolta vuoteen

lakkaavat.

2040.

Kaavoitus

VE0+:

Hankealue on mahdollista ottaa

Täyttömäki on rakenteena py-

kaista, ei muutosta.

toiminta

kaavan

mu-

kaavojen osoittamaan virkistys-

syvä ja huomioitava alueen tule-

VE1 ja VE2: hanketta ei ole huo-

käyttöön.

vassa kaavoituksessa.

mioitu vireillä olevassa yleiskaavassa.

Maisema ja kulttuuriym-

Vaikutukset kasvavat täyttötoi-

Hankkeen vaikutus lievenee maisemoinnin myötä. Täyttömäki on

päristö

minnan edetessä.

maamerkkinä pysyvä. Tuleva virkistyskäyttö määrittelee millaiseksi

Pintavedet

Vaikutuksia syntyy suotovesien

Pintavesivalunta ja suotoveden

Suotovesien selkeytysaltaat ovat

ja sadeveden mukana tulevasta

määrä pienenevät tiivistämisen,

pysyvät rakenteet. Suotovesien

kuormituksesta. VE2: Kuormi-

maanpeitteen ja kasvillisuuden

kuormitus pienenee edelleen ajan

tusta aiheutuu myös kierrätys-

myötä.

myötä.

täyttömäen maisemavaikutukset muotoutuvat.

toiminnoista.

Maaperä

Vaikutukset aiheutuvat kallion

Louhinnan vaikutukset maaperään ovat pysyviä.

louhinnasta.

Pohjavesi

Pohjaveden

vaikuttaa

Pohjaveden pinnantasot palautu-

Suotovesistä johtuva kuormitus

maanläjitystoiminta ja louhinta.

laatuun

vat, kun louhittu alue täytetään

pienenee edelleen ajan myötä.

Louhinta voi alentaa paikallisesti

ylijäämämailla. Pintamaan tiivis-

pohjaveden pinnankorkeutta.

täminen, maapeite ja kasvillisuus
vähentävät suotautuvan veden
määrää ja siten kuormitusta alueen pohjaveteen.

Melu

Melua aiheutuu toiminta-aikoina

Meluvaikutus pienenee louhinnan

(arkisin klo 7-16).

päätyttyä.

VE0+ ja VE1: melu jatkuu nykyi-

Meluvaikutus

sen kaltaisena.

moinnin jälkeen.

päättyy

Ei pysyviä meluvaikutuksia

maise-

VE2: kierrätystoiminnot lisäävät
melua.

Tärinä

Louhinnasta

aiheutuu

tärinää

Tärinä vähenee louhinnan loput-

jaksoittain (louhintaa noin 0-2

tua. Myös liikenteen tärinä lop-

kertaa

puu

vuodessa)

toiminta-ai-

koina (arkisin klo 7-16).
Liikenteestä

aiheutuu

eella.
tärinää

päivittäin aukioloaikoina (arkisin
klo 7-17).

toiminnan päätyttyä alu-

Ei pysyviä tärinävaikutuksia
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Ilmanlaatu ja ilmasto

Liikenne

Toiminnan aikaiset vai-

Vaikutukset

kutukset

päätyttyä

Toiminnasta ja liikenteestä ai-

Päästöt ilmaan loppuvat. Alue

Kasvillisuus sitoo ilmasta hiilidi-

heutuu pölyämistä sekä pako-

maisemoidaan ja alueelle istute-

oksidia ja toimi ns. hiilinieluna.

kaasupäästöjä.

taan kasvillisuutta.

Materiaalien

kuljetuksesta

ai-

heutuu raskasta liikennettä päivittäin

aukioloaikoina

toiminnan

Pysyvät vaikutukset

Toiminnan päätyttyä liikennevaikutukset muodostuvat alueen jatkokäytöstä.

(arkisin

klo 7-17).

Kasvillisuus ja eläimistö

Luonnonsuojelu

Välillisiä vaikutuksia (melu, pöly,

Toimintojen päätyttyä ei enää

Alueelle

maisemoinnin

yhtey-

pohjavesi, pintavesi) hankealu-

muodostu haitallisia vaikutuksia

dessä istutettavalla kasvillisuu-

etta ympäröiville metsäalueille

lähialueiden kasvillisuudelle tai

della voidaan luoda uusia elinym-

ja eläimistölle.

eläimistölle.

päristöjä esim. niittylajistolle.

Välillisiä vaikutuksia (melu, pöly,

Toimintojen päätyttyä ei enää muodostu haitallisia vaikutuksia lähialu-

riski vieraslajien leviämisestä)

eiden luonnonsuojelualueille.

läheisille luonnonsuojelualueille.

Ihmisten elinolot, viihty-

Välillisiä vaikutuksia (melu, pöly,

Toimintojen

hank-

Toiminnan päättyessä alue va-

vyys

tärinä ja liikenne).

keesta ei enää muodostu vaiku-

pautuu urheilu- ja virkistyskäyt-

VE0+: vaikutukset nykyisen kal-

tuksia, joista voisi olla haitallisia

töön.

taisia vuoteen 2022 asti.

vaikutuksia ihmisten elinoloihin

VE1 ja VE2: vaikutuksia arviolta

tai viihtyvyyteen.

päätyttyä

vuoteen 2040 asti.

Ihmisten terveys

Välillisiä vaikutuksia (melu, pöly).

Toimintojen päätyttyä ei enää muodostu vaikutuksia, joista voisi olla

Ei kuitenkaan ihmisten terveyttä

vaikutuksia ihmisten terveyteen.

heikentäviä vaikutuksia. Poikkeuksena VE2, mikäli meluntorjuntaa ei toteutettaisi.

Luonnonvarojen hyödyn-

Louhetta hyödynnetään täyttöalu- Alue maisemoidaan ja sinne istutetaan kasvillisuutta. Hankkeen vaiku-

täminen

een tukirakenteissa.

tukset luonnonvarojen hyödyntämiseen loppuvat toiminnan päätty-

VE2: Kierrätystoiminnot edistävät

essä.

uusiutumattomien luonnonvarojen korvaamista maarakentamisessa muissa kohteissa.

Tarkastellut vaihtoehdot eroavat toisistaan vaikutuksiltaan ja vaikutusten merkittävyydeltään.
Vaikutusten merkittävyys on arvioitu edellä kunkin vaikutusarvioinnin yhteydessä. Vaikutusten
merkittävyys on määritetty ristiintaulukoimalla vaikutuksen suuruus ja vaikutuskohteen herkkyys. Vaikutusten merkittävyydet vaihtoehdoittain on esitetty taulukossa 22-2.
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Taulukko 22-2. Tiivistelmä tarkasteltujen vaikutusten merkittävyydestä vaihtoehdoittain.

Vaikutusten merkittävyys

Kielteinen vaikutus
suuri

kohtalainen

Myönteinen vaikutus

vähäinen

ei
vaikutusta

vähäinen

kohtalainen

suuri

VE0+

VE1

VE2

Maankäyttö

vähäisiä kielteisiä

kohtalaisia kielteisiä

kohtalaisia kielteisiä

Kaavoitus

kohtalaisia

kohtalaisia kielteisiä

kohtalaisia kielteisiä

(huomioitava kaavoituk-

(huomioitava kaavoituk-

sessa)

sessa)

vähäisiä kielteisiä

vähäisiä kielteisiä

vähäisiä kielteisiä

Pintavedet

vähäisiä kielteisiä

vähäisiä kielteisiä

vähäisiä kielteisiä

Maaperä

vähäisiä kielteisiä

vähäisiä kielteisiä

vähäisiä kielteisiä

Pohjavesi

vähäisiä kielteisiä

vähäisiä kielteisiä

vähäisiä kielteisiä

Melu

vähäisiä kielteisiä

vähäisiä kielteisiä

kohtalaisia kielteisiä

Tärinä

vähäisiä kielteisiä

kohtalaisia kielteisiä

kohtalaisia kielteisiä

Ilmanlaatu

vähäisiä kielteisiä

vähäisiä kielteisiä

kohtalaisia kielteisiä

Ilmasto

ei vaikutusta

ei vaikutusta

ei vaikutusta

Liikenne

vähäisiä kielteisiä

kohtalaisia kielteisiä

kohtalaisia kielteisiä

vähäisiä kielteisiä

vähäisiä kielteisiä

vähäisiä kielteisiä

vähäinen kielteinen

kohtalainen kielteinen

VE2meluntorjunta

myönteisiä

(kaavan mukainen)

Maisema ja kulttuuriympäristö

Petikon teollisuusalueen tiet
Liikenne
Kehä III, Hämeenlinnanväylä ja
Vihdintie
Kasvillisuus ja eläimistö

kohtalainen kielteinen
VE2ilman meluntorjuntaa
suuri kielteinen
Luonnonsuojelu

vähäinen kielteinen

kohtalainen kielteinen

VE2melun ja pölyn torjunta
kohtalainen kielteinen
VE2ilman melun ja pölyn torjuntaa
suuri kielteinen

Ihmisten elinolot, viihtyvyys

vähäisiä kielteisiä

vähäisiä kielteisiä

kohtalaisia kielteisiä

Ihmisten terveys

ei vaikutusta

ei vaikutusta

VE2meluntorjunta
ei vaikutusta
VE2

ilman meluntorjuntaa

kohtalainen kielteinen
Luonnonvarojen hyödyntäminen

vähäisiä kielteisiä

vähäisiä kielteisiä

vähäisiä myönteisiä
(kierrätystoiminnot)
vähäisiä kielteisiä (louhinta)

Suuria kielteisiä vaikutuksia arvioidaan aiheutuvan kasvillisuuteen, eläimistöön ja luonnonsuojeluun kierrätystoimintojen toteutuessa vaihtoehdossa VE2. Vaikutuksia voitaisiin vähentää siirtämällä kierrätystoimintojen alueita kauemmas häiriintyvistä kohteista sekä melun- ja pölyn torjuntatoimilla. Kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia aiheutuu toiminnan laajennuksesta sekä vaihtoehdossa VE1 että VE2. Vaihtoehdossa VE0+ vaikutukset ovat pääasiassa vähäisiä kielteisiä.
Myönteisiä vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen tunnistettiin kierrätystoiminnoissa vaihtoehdossa VE2. Myönteisiä vaikutuksia kaavoitukseen arvioitiin vaihtoehdossa VE0+, kun toiminta vastaa voimassa- ja vireillä olevaa yleiskaavaa.
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22.2 Hankeen toteuttamiskelpoisuus
Vaihtoehto VE0+, toiminnan jatkaminen nykyisten lupien mukaisesti
Vaihtoehdon VE0+ mukaisesti Petikonhuipun täyttömäen toiminta (louhinta ja ylijäämämaiden
vastaanotto) jatkuu nykyisten ympäristölupien salliman täyttötilavuuden loppuun asti. Täyttötilavuutta riittää arviolta vuoteen 2022 asti. Toiminnan jatkuminen vaihtoehdon VE0+ mukaisesti aiheuttaisi vähäisiä kielteisiä ympäristövaikutuksia.
Hanke on toteuttamiskelpoinen seuraavat seikat huomioiden.
Petikonhuippu on tällä hetkellä ainoa Vantaan kaupungin yleinen ylijäämämaiden vastaanottopaikka. Petikonhuipun täyttömäelle pitäisi löytää korvaava ylijäämämaiden sijoituspaikka ja
saada sille tarvittavat luvat muutaman vuoden sisällä. Tässä YVA:ssa ei ole tarkasteltu tällaisia
korvaavia vaihtoehtoja.
Vesienkäsittelyn osalta toiminnassa tulee ratkaista koillisen laajennusaltaan vesien johtaminen
Kynikenojaan, joko kaivettavaa purkuojaa pitkin tai rakennettavaa putkea pitkin eteläisen laajennusaltaan purkupisteeseen arvokkaan Grankullan purolaakson suojelun varmistamiseksi.
Toiminnassa (ml. purkuojan kaivaminen) tulee huomioida liito-oravat säilyttämällä 30 metrin
suojavyöhyke liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkaan alueen koillispuolella.
Vaihtoehto VE1, täyttömäen laajentaminen
Vaihtoehdossa VE1 Petikonhuipun täyttömäen laajennus on tarkoitus toteuttaa siten, että hankealueen maksimi täyttötilavuus saadaan hyödynnettyä. Louhinta-aluetta laajennettaisiin, mutta
louhetta jouduttaisiin tuomaan myös alueen ulkopuolelta täyttömäen tukipenkereisiin.
Täyttötilavuutta riittäisi arviolta vuoteen 2040 saakka ja Vantaan kaupungilla olisi hyvin aikaa perustaa ja luvittaa uusi ylijäämämaiden täyttöalue.
Hanke on toteuttamiskelpoinen seuraavat seikat huomioiden.
Toiminnan laajentaminen edellyttää huomiointia alueen kaavoituksessa. Vireillä olevassa yleiskaavassa Petikon aluetta ei ole osoitettu määräaikaisen yhdyskuntateknisen huollon alueen. Tämän vuoksi alueelle olisi kaavaehdotuksessa syytä lisätä suunnittelumääräys, joka mahdollistaa
nykyisten ympäristölupien mukaista aikajännettä pidempään toiminnan alueella, vaikka alueen
loppukäyttö onkin virkistys.
Täyttömäen laajennus edellyttää tarkemman ottosuunnitelman ja täyttösuunnitelman laatimista
lupavaiheessa. Ympäristövaikutusten arvioinnin edetessä on käynyt ilmi, että YVA:ssa tarkasteltavaa maksimitäyttötilavuutta ei saada toteutettua täyttöalueen nykyiset rakenteet ja tehdyt
maisemointityöt huomioiden. Täyttötilavuus tulee siis jäämään arvioitua pienemmäksi ja toiminnan kesto tulee lyhenemään joitain vuosia. Laajennus on silti tarpeellinen.
Vesienkäsittelyn osalta tulee huomioida mitä edellä vaihtoehdon VE0+ osalta mainittiin koillisen
selkeytysaltaan vesien johtamisesta. Läntisen alueen hulevedet suositellaan johtamaan avo-ojan
sijasta putkessa Natura-alueen ohi vieraslajien leviämisen torjumiseksi.
Toiminnassa tulee huomioida liito-oravat säilyttämällä 30 metrin suojavyöhyke liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkaan alueen koillispuolella.
Toiminnan laajentamiselle tulee hakea ympäristölupaa ja maa-aineslupaa. Päivitettävään täyttösuunnitelmaan perustuen tulee selvittää ANS Finlandilta lentoesteluvan tarve. Tarkempaan ottamissuunnitelmaan perustuen tulee selvittää vesilainmukaisen luvan tarve pyytämällä lausunto
Uudenmaan ELY-keskukselta.
Vaihtoehto VE2, täyttömäen laajentaminen ja kierrätystoiminnot
Vaihtoehto VE2 on hankevaihtoehto, jossa Petikonhuipun täyttömäen laajennus on tarkoitus toteuttaa kuten vaihtoehdossa VE1. Lisäksi alueelle sijoitettaisiin maarakentamisessa käytettävien
kierrätysmateriaalien varastointi- ja käsittelytoimintaa.
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Hanke on toteuttamiskelpoinen seuraavat seikat huomioiden.
Vaihtoehdossa VE2 täyttömäen laajennus toteutettaisiin samoin, kuin vaihtoehdossa VE1, joten
sitä koskee edellä vaihtoehdon VE1 osalta esitetyt arviot laajennushankkeen toteuttamisessa
huomioitavista asioista.
Vantaan kaupungilla on tarve maanrakennuksessa hyödynnettävien kierrätysmateriaalien välivarastointipaikalle. Petikonhuipun ylijäämämaiden vastaanottoalue on valvottu ja aidattu alue hyvien liikenneyhteyksien varrella, jonka yhteyteen kierrätystoiminta voisi olla järkevää sijoittaa.
Vaihtoehdossa VE2 on tarkasteltu maksimimäärä kierrätysmateriaaleja. Vaikutusten arvioinnin
edetessä on huomattu, että alueella ei välttämättä löydy tarpeeksi tilaa YVA:ssa tarkastellun teoreettisen maksimimäärän varastoimiseksi alueella. Kierrätysmateriaalien määrät tarkentuvat
mahdollisessa lupavaiheessa.
Kierrätysalueen 2 sijoituspaikka on ympäröivää aluetta ylempänä, joten melu pääsee leviämään ympäristöön. Riittävä meluntorjunta kierrätysalueella 2 toteuttamisen edellytys, jotta melun ohjearvot eivät ylity Petaksen alueella lähimpien asuntojen ja loma-asuntojen luona. Melumallinnuksen perusteella meluvallin riittävä korkeus olisi 7 metriä. Kierrätysalueen 2 läheisyydessä sijaitsee liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikka. On mahdollista, että kierrätyskentän
toiminnoista aiheutuu liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa heikentäviä vaikutuksia. Vaikutuksia voitaisiin vähentää sijoittamalla kierrätysalue 2 kauemmas liito-oravista sekä melun torjuntakeinoilla. Mikäli kierrätysalue 2 aiotaan toteuttaa, tulee Uudenmaan ELY-keskukselta selvittää tarve luonnonsuojelulain 49 § 3 momentin mukaiselle poikkeusluvalle.
Kierrätysalueen 1 sijaintipaikka on lähellä Naturra-aluetta (Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät) sekä Pyymosanmetsän luonnonsuojelualuetta. Suojelualueisiin kohdistuvia vaikutuksia voitaisiin vähentää sijoittamalla kierrätystoimintojen alue 1 kauemmas suojelualueista tai lieventämällä pöly- ja meluvaikutuksia esimerkiksi joidenkin kierrätystoimintojen kattamisella.
Toiminnan laajentamiselle tulee hakea ympäristölupaa ja maa-aineslupaa. Kierrätystoiminnoille
voidaan hakea ympäristölupaa erikseen. Tarkempaan ottamissuunnitelmaan perustuen tulee selvittää vesilainmukaisen luvan tarve pyytämällä lausunto Uudenmaan ELY-keskukselta. Lisäksi tulee selvittää ANS Finlandilta lentoesteluvan tarve. Kierrätysalueen 2 osalta tulee selvittää Uudenmaan ELY-keskukselta poikkeusluvan tarve.
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23. TARVITTAVAT LUVAT JA PÄÄTÖKSET
23.1 Ympäristövaikutusten arviointimenettely
YVA-lain hankeluettelon kohdan 11 d) mukaan YVA-menettelyä sovelletaan muiden jätteiden kuin
vaarallisen jätteen ja yhdyskuntajätteiden tai lietteiden kaatopaikkoihin, jotka on mitoitettu
vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle. Luettelon kohtaa sovelletaan myös maankaatopaikkoihin.
Petikonhuipun täyttömäen laajennuksen yhteydessä on tarkoitus sijoittaa maa-aineksia maanläjitysalueelle keskimäärin 1,4 miljoonaa tonnia ja enimmillään 2 miljoonaa tonnia vuodessa. Koska
maa-aineksen vuotuinen sijoitusmäärä ylittää YVA-lain hankeluettelon kohdan 11 d) mukaisen
rajan ja kyseessä on kohdan 12) mukainen laajennus, hankkeen toteuttaminen edellyttää YVAmenettelyä.
Uudenmaan ELY-keskus totesi lausunnossaan YVA-menettelyn tarpeesta (8.1.2019), että Pitkäsuon maankaatopaikan toiminnan edellisessä YVA-menettelyssä (YVA-selostus ja yhteysviranomaisen lausunto vuodelta 2007) arvioitu maanläjityksen kokonaistilavuus oli noin 10,5 miljoonaa m3 käsittäen voimassa olleen ympäristöluvan mukaisen toiminnan ja silloisen alueen
laajennuksen. Tuleva toiminta on oleellisesti tätä laajempaa (kokonaistilavuus noin 19,7 milj. m3)
ja pidempikestoista, joten aiempi YVA-arviointi ei voi korvata nyt suunnitellun toiminnan
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
YVA-menettelyn tarpeesta annetun lausunnon jälkeen hanketta on laajennettu ottamalla mukaan
maarakentamisessa käytettävien kierrätysmateriaalien välivarastointi ja käsittely alueella.
23.2 Ympäristölupa
Toiminta on luvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja liitteen 1 taulukon 2 seuraavien kohtien perusteella:
7 c) Kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maarakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta,
jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää
13 f) f) Muu kuin taulukon 2 kohdissa 13 a, b ja e tarkoitettu jätelain soveltamisalaan
kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista.
Nykyistä toimintaa koskee seuraavat ympäristöluvat:
•
Uudenmaan ympäristökeskus. 2009. Ympäristölupapäätös. No YS 1318. Dnro UUS-2007Y-621-111. 23.10.2009.
•
Uudenmaan ympäristökeskus. 2006. Ympäristölupapäätös. No YS 1686. Dnro UUS-2004Y-851-121. 1.12.2006.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelulain 34
§:n ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 1 §:n 2 momentin
kohdan 13 e) perusteella.
Koska louhinnalla on ympäristönsuojelulain 41 §:n tarkoittama tekninen tai toiminnallinen yhteys
maanläjitysalueen toiminnan kanssa, toimivaltainen lupaviranomainen on ympäristönsuojelulain
34 §:n 3 momentin perusteella valtion ympäristölupaviranomainen, tässä tapauksessa Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
23.3 Maa-aineslupa
Louhinnalle tulee hakea maa-aineslain (555/1981) ja asetuksen (926/2005) mukainen ottamislupa. Maa-aineslupa ja ympäristölupa voidaan käsitellä yhteiskäsittelyssä, jolloin lupaviranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
Maa-aineslupa on määräaikainen lupa, joka voidaan myöntää normaalisti enintään 10 vuodeksi.
Hakemukseen maa-ainesten ottamiseksi liitetään ottamissuunnitelmaselostus karttoineen.
23.4 Vesilain mukainen lupa
Mikäli hankkeesta voi aiheutua vesilaissa (587/2011) mainittu muutos pohjavedelle, on toimenpiteelle haettava vesilain mukainen poikkeuslupa. Vesilain mukaisena lupaviranomaisena toimii
aluehallintovirasto. Ympäristölupa ja vesilainmukainen lupa voidaan käsitellä yhteiskäsittelyssä.
Vesilainmukaisen luvan tarve selvitetään pyytämällä lausunto Uudenmaan ELY-keskukselta.
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23.5 Lentoestelupa
Petikonhuipun täyttömäki sijaitsee lähellä Helsinki-Vantaan lentoasemaa. Lentoesteluvan tarve
selvitetään pyytämällä lausunto ANS Finlandilta ympäristö- ja maa-aineslupamenettelyn aikana,
kun täyttösuunnitelma on päivitetty ajantasaiseksi.
23.6 Poikkeuslupa liito-oravalle
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty. Mikäli hankkeen jatkosuunnitteluun valitaan VE2 ja mikäli siihen sisältyvä
kierrätystoimintojen sijoituspaikka 2 toteutetaan YVA-selostuksessa esitetyn mukaisella sijainnilla, tulee Uudenmaan ELY-keskukselta selvittää mahdollinen tarve luonnonsuojelulain 49 § 3
momentin mukaiselle poikkeusluvalle.
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25. SANASTOA JA LYHENTEITÄ
dB: desibeli eli äänenpainotason yksikkö, jonka asteikko on logaritminen. 10 dB:n lisäys tarkoittaa melun 10-kertaistumista.
ELY-keskus: elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus
m3itd: todellinen irtotilavuus. Löyhtyneen maan tilavuus esimerkiksi kuljetusvälineessä.
m3rtd: todellinen rakennetilavuus. Tiivistynyt tilavuus valmiissa rakenteessa.
m3rtr: teoreettinen rakennetilavuus. Rakenteen tiivistynyt tilavuus suunnitteluvaiheessa/piirustuksissa.
m3ktr: kiintoteoreettinen kuutiomäärä
m mpy: metriä merenpinnan yläpuolella. Maanpinnan korkeutta kuvaava yksikkö.
ottoalue: tarkoitetaan tässä aluerajausta, jolle on suunniteltu kivenlouhintaa
PNEC = vaikutukseton pitoisuustaso
PM10: Particulate Matter. Hengitettäviksi hiukkasiksi kutsutut halkaisijaltaan alle 10 mikrometrin
hiukkaset.
Pilaantumattomat ylijäämämaat: Termillä tarkoitetaan maa-ainesta, joka ei sisällä haitta-aineita yli valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvotason tai maa-aineksen lähtöpaikan mukaisten luontaisten taustapitoisuuksien.

