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I

TIIVISTELMÄ
Petikonhuipun (ent. Pitkäsuon) täyttömäki on toiminnassa oleva maanläjitysalue, joka sijaitsee
Vantaan kaupungin alueella Petikon kaupunginosassa. Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään suunnitelma maanläjitysalueen täyttötilavuuden lisäyksen ja kierrätysmateriaalien välivarastoinnin ja käsittelyn ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Hankkeesta vastaavana
YVA-menettelyssä toimii Vantaan kaupunki, ja tarkemmin Kuntatekniikan keskus.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan ja arvioidaan seuraavat
vaihtoehdot:
Vaihtoehto 0+ (VE0+)
Laajennushanketta ei toteuteta. Petikonhuipun täyttömäen toiminnassa jatketaan puhtaiden ylijäämämaiden läjitystä, kunnes toteutunut täyttötilavuus on 11,5 miljoonaa m3. Vuosittainen vastaanottomäärä 1,2 milj. tonnia. Alueella jatketaan kallion louhintaa. täyttömäen rakenteiden tarpeisiin. Louhittava alue on pinta-alaltaan 0,75 ha ja louhintamäärä 150 000 m3ktr. Maanläjitysalueen kokonaispinta-ala on 65 ha.
Vaihtoehto 1 (VE1)
Petikonhuipun täyttömäen toiminnassa jatketaan puhtaiden ylijäämämaiden läjitystä ja täyttötilavuutta laajennetaan. Laajennus toteutetaan täyttötilavuutta lisäämällä sekä laajentamalla täyttöaluetta. Alueella jatketaan kallion louhintaa täyttömäen rakenteiden tarpeisiin. Louhinta-aluetta
laajennetaan. Louhittava alue on 1,7 ha ja louhittava määrä on 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.
Vaihtoehto 2 (VE2)
Kuten VE 1 täyttömäen laajennuksen ja louhinnan osalta. Lisäksi uutena toimintona alueella välivarastoidaan ja käsitellään muualla maanrakennuskohteissa hyödynnettäviä kierrätysmateriaaleja 95 000 tonnia vuodessa.

Kuva 1-1. Petikonhuipun täyttömäen sijainti.

II

Ympäristön nykytila
Petikonhuipun täyttömäki sijaitsee harvaan rakennetulla metsäisellä alueella, noin 4 km Kehä
III:lta pohjoiseen. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat täyttömäen itäpuolella noin 300 metrin
ja lounaispuolella noin 550 metrin etäisyydellä. Liikennereitti alueelle kulkee pääasiassa Kehä III
pitkin ja edelleen Petikon teollisuusalueen läpi Petikontietä ja Tiilitietä pitkin. Teollisuusalueen jälkeen liikennöinti tapahtuu Pyymosantien kautta maanläjitysalueelle. Täyttömäelle saapuvan raskaan liikenteen määrä on nykyisin keskimäärin noin 250 edestakaista ajoneuvoa vuorokaudessa.
Petikonhuipun alue on maakuntakaavojen yhdistelmässä osoitettu ylijäämämaiden loppusijoitukseen varatuksi alueeksi, joka käytön jälkeen varataan virkistykseen ja ulkoiluun (EJ3/v). Vantaan
kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymässä yleiskaavassa Petikonhuipun täyttömäki sijoittuu
urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi (VU). Myös Vantaan yleiskaavan 2020 kaavaluonnoksessa (luonnos ollut nähtävillä 18.2.-29.3.2019) Petikonhuipun alue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU).
Petikko on Vantaan laajin yhtenäisen kokonaisuuden muodostava metsäalue, jolla on tärkeä merkitys ulkoilu- ja retkeilyalueena. Petikonhuipun täyttömäki rajautuukin virkistysalueisiin pohjois-,
itä- ja eteläpuoliltaan. Petikonhuippu rajautuu myös luonnonsuojelualueisiin: täyttömäen lounaispuolella sijaitsee laajempaan Natura-aluekokonaisuuteen Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät
kuuluva osa-alue Pyymosan lehto. 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.
Ympäristövaikutusten arviointi
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan suunnitellun hankkeen vaikutukset YVAlain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella. YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeeseen liittyvien toimintojen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia, jotka kohdistuvat:
·
·
·
·
·

Yhdyskuntarakenteeseen
Maisemaan ja kulttuuriperintöön
Ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
Maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti suojeltuihin lajeihin ja luontotyyppeihin
Luonnonvarojen hyödyntämiseen

Keskeisiä arvioitavia vaikutuksia tulevat alustavasti tässä laajennushankkeessa olemaan: meluja pölyvaikutukset, vaikutukset luonnonsuojelualueisiin, maisemalliset vaikutukset sekä vaikutukset pintavesiin.
YVA-menettely itsessään ei ole lupahakemus, suunnitelma tai päätös hankkeen toteuttamiseksi,
vaan sen avulla tuotetaan tietoa hanketta koskevaa päätöksentekoa ja lupaprosessia varten. Petikonhuipun YVA-menettely alkaa virallisesti elokuussa 2019, kun hankkeesta vastaava toimittaa
tämän YVA-ohjelman yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomaisena tässä YVA:ssa toimii Uudenmaan ELY-keskus. Yhteysviranomainen asettaa YVA-ohjelman nähtäville ja pyytää siitä lausunnot
ja mielipiteet. Mielipiteitä YVA-ohjelmasta ja sen riittävyydestä saavat antaa kaikki ne, joihin
hanke saattaa vaikuttaa. Mielipiteiden ja lausuntojen perusteella yhteysviranomainen antaa oman
lausuntonsa YVA-ohjelmasta.
Ympäristövaikutusten arviointi tehdään YVA-ohjelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen lausunnon perusteella. Ympäristövaikutusten arvioinnissa keskitytään hankkeen olennaisimpiin vaikutuksiin ja arviointityön tulokset kootaan YVA-selostukseen. Suunnitellun aikataulun mukaan valmis arviointiselostus toimitetaan yhteysviranomaiselle marraskuussa 2019. Yhteysviranomainen
asettaa arviointiselostuksen YVA-ohjelman tavoin julkisesti nähtäville. Yhteysviranomainen myös
laatii perustellun päätelmän hankkeen merkittävimmistä ympäristövaikutuksista. Perusteltu päätelmä tulee ottaa huomioon hankkeen myöhemmissä lupaprosesseissa.

III

SAMMANDRAG
Petikkotoppens (f.d. Långmossens) fyllnadsbacke är ett i bruk varande deponiområde för jordmassor. Området är beläget i Vanda stad i Petikko stadsdel. I detta miljökonsekvensbedömningsprogram förevisas en plan för bedömning av konsekvenserna till följd av att man planerar öka på
volymen av fyllnadsbacken samt att man i fortsättningen även vill förvara och behandla återvinningsmaterial på området. Som projektansvarig i MKB-förfarandet fungerar Vanda stad och närmare bestämt Kommunalteknikcentralen.
I miljökonsekvensbedömningsförfarandet undersöks och bedöms följande alternativ:
Alternativ 0+ (ALT0+)
Utvidgningsprojektet genomförs inte. Man fortsätter med den nuvarande deponiverksamheten
tills den sammanlagda deponimängden är 11,5 miljoner m3. Den årliga mottagningsmängden är
1,2 milj. ton. Man fortsätter att bryta berg på området för deponiområdets konstruktionsbehov.
Stenbrytningsområdets areal är 0,75 hektar och schaktningsmängden 150 000 m3ktr. Jorddeponiområdets sammanlagda areal är 65 hektar.
Alternativ 1 (ALT1)
Man fortsätter med deponiverksamheten av rena överskottsjordmassor och dessutom utvidgar
man fyllnadsområdets volym. Utvidgningen genomförs genom att öka på fyllnadsvolymen samt
genom att utvidga utfyllningsområdet. Man fortsätter att bryta berg på området för deponiområdets konstruktionsbehov. Man utvidgar stenbrytningsområdet. Stenbrytningsområdets areal är
1,7 hektar och schaktningsmängden 370 000 m3ktr. Jorddeponiområdets sammanlagda areal efter utvidgningen är ca 70 hektar och den sammanlagda volymen ca 19,7 miljoner m3. Den årliga
mottagningsmängden är 1,4-2 milj. ton.
Alternativ 2 (ALT2)
Som ALT 1 då det gäller utvidgning av fyllnadsbacken och stenbrytningen. Som ny verksamhet
mellanlagrar och behandlar man dessutom årligen 95 000 ton återvinningsmaterial som kan användas som markbyggandsmaterial.

Bild 1-2. Petikkotoppens fyllnadsbackes läge.

IV

Omgivningens nutillstånd
Petikkotoppens fyllnadsbacke är belägen i ett glest bebyggt skogsområde ca 4 km norr om Ring
III. De närmaste bostadshusen är belägna öster om fyllnadsbacken på ca 300 m avstånd och
sydväst om området på ca 550 m avstånd. Trafikeringsrutten till området går huvudsakligen
längs Ring III och vidare genom Petikko industriområde längs Petikkovägen och Tegelvägen. Efter industriområdet sker trafiken längs Bymossavägen fram till deponiområdet. Den tunga trafiken som kommer till deponiområdet består i dagens läge av ca 250 fordon tur-retur om dygnet.
I landskapsplanerna är Petikkotoppens område reserverat för deponering av överskottsjordmassor och efter verksamheten reserveras området för rekreation och motionsverksamhet (EJ3/v). I
generalplanen som Vanda stadsfullmäktige godkänt 17.12.2007 placerar sig Petikkotoppens fyllnadsbacke på område för sport- och rekreationstjänster (VU). Även i planutkastet för Vanda generalplan 2020 (till påseende 18.2.-29.3.2019) placerar sig Petikkotoppen på område för sportoch rekreationstjänster (VU).
Petikko är Vandas mest omfattande sammanhängande skogsområde och har en viktig betydelse
som frilufts- och utflyktsområde. Petikkotoppens fyllnadsbacke gränsar på de norra, östra och
södra sidorna till rekreationsområden. Petikkotoppen gränsar även till naturskyddsområden: på
sydvästra sidan ligger Bymossens lund som är den del av det vidsträckta Natura-området Vestra
kärr, lundar och gamla skogar. Söder om fyllnadsbacken ligger dessutom Bymosseskogens naturskyddsområde och norr om området ligger Alkärrs skogsområde, som i Vanda generalplan 2020
är reserverat för naturskydd (SL).
Petikkotoppens fyllnadsbacke är inte belägen på klassificerat grundvattenområde. Runt om Petikkotoppen finns tre sedimentationsbassänger, genom vilka deponiområdets ytvatten rinner ut
genom diken och vidare till Lillträsket och därifrån vidare till Långträsket, som huvudsakligen är
belägen på Esbo stads sida.
Bedömning av miljökonsekvenser
I miljökonsekvensbedömningsförfarandet bedömer man det planerade projektets konsekvenser
så som förutsätts i MKB-lagen och -förordningen. I MKB-förfarandet bedömer man projektets direkta och indirekta konsekvenser som uppstår för:
·
·
·
·
·

Samhällsstrukturen
Landskap och kulturarv
Människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel
Jordmån, vatten, luft, klimat, växtlighet samt organismer och naturens mångfald, speciellt angående skyddade arter och naturtyper
Utnyttjande av naturresurser

De centrala konsekvenserna som bedöms i detta utvidgningsprojekt är: buller- och dammkonsekvenser, konsekvenser för naturskyddsområden, konsekvenser för landskapsbild samt konsekvenser för ytvatten.
MKB-förfarandet i sig är inte en tillståndsansökan, plan eller ett beslut för att genomföra projektet, utan med hjälp av förfarandet producerar man information för kommande beslutsfattande
och tillståndsprocesser. Petikkotoppens MKB-förfarande börjar officiellt i augusti 2019, då den
projektansvarige skickar MKB-programmet till kontaktmyndigheten. Som kontaktmyndighet fungerar i detta MKB-projekt Nylands NTM-central. Kontaktmyndigheten ställer ut MKB-programmet
till allmänt påseende och begär utlåtanden och åsikter angående programmet. Alla som påverkas av projektet får ge åsikter angående MKB-programmet. Utgående från åsikterna och utlåtandena ger kontaktmyndigheten sitt eget utlåtande angående MKB-programmet.
Miljökonsekvensbedömningen utförs utgående från MKB-programmet samt utlåtandet som fås av
kontaktmyndigheten. I miljökonsekvensbedömningen koncentrerar man sig till de mest väsentliga konsekvenserna och bedömningsresultaten sammanfattas i en MKB-beskrivning. Enligt den
planerade tidtabellen skickas den slutliga bedömningsbeskrivningen till kontaktmyndigheten i november 2019. Kontaktmyndigheten sätter konsekvensbeskrivningen till allmänt påseende på
samma sätt som MKB-programmet. Kontaktmyndigheten sammanställer även en motiverad slutsats angående de mest anmärkningsvärda miljökonsekvenserna. Den motiverade slutsatsen skall
tas i beaktande i projektets kommande tillståndsprocesser.
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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 puhtaita ylijäämämaita. 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 puhtaiden 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 puhtaita ylijäämämaita. Myös jatkossa Petikonhuipun alueelle
on tarkoitus loppusijoittaa vain puhtaita 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 puhtaita 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.
Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen työohjelma hankkeen vaikutusten arvioimiseksi tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä.

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 puhtaiden
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.
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2.

HANKKEEN KUVAUS

2.1

Hankkeen tavoitteet ja aikataulu
Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioitava hanke on Petikonhuipun täyttömäen laajennus ja
kierrätystoiminta. Hankkeen tavoitteena on jatkaa puhtaiden 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 luononvaroja 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, Pyymosantielle.
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 olemassa olevat selkeytysaltaat.
2.1

Hankealueen nykytila
Petikonhuipun (ent. Pitkäsuon) maanläjitysalueella vastaanotetaan Vantaan kaupungin alueella
työmailla syntyneitä puhtaita ylijäämämaita. 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 1989-2018.

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 puhtaiden 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 puhtaiden 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 puhtaiden 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 puhtaiden 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 hankkeen 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 etenee
YVA-menettelyn rinnalla ja hanketta voidaan tarvittaessa muokata.
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.
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. Louhinta kestää kerrallaan noin 15 viikkoa.
Kalliota louhitaan alimmillaan tasoon +40. Kallion pinta on korkeimmillaan tasolla noin +68, joten
louhittavaa kalliota on enimmillään noin 25 m.
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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-ohjelman liitteenä 1.

Kuva 2-6. Alustava louhintasuunnitelma VE1 ja VE2 (ilmakuva vuodelta 2018). Louhintasuunnitelma A3
kokoisena on esitetty tämän YVA-ohjelman liitteenä 2.
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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 600 000 m3itd / vuosi eli noin 400 000 m3rtr / vuosi. Täyttötilavuuden arvioidaan riittävän nykyisellä täyttövauhdilla eli vuoteen 2022.

Kuva 2-7. Maanläjitysalueen nykyinen täyttösuunnitelmapiirustus (A3). Nykyinen täyttösuunnitelma A3
kokoisena on esitetty tämän YVA-ohjelman liitteenä 3.

Päivitetty täyttösuunnitelma (VE1 ja VE2)
Maaläjitysalueelle on tarkoitus läjittää puhtaita 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
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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.
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-ohjelman 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 puhtaus 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.
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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.
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.
Kierrätystoimintojen sijainnille otettiin tarkasteluun mukaan kaksi vaihtoehtoista aluetta, joista
molemmat voivat olla käytössä myös 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 vaihtoehtoiset sijoituspaikat vaihtoehdossa VE2.

Maarakentamisessa käytettävien kierrätysmateriaalien osalta tarkasteluun ovat valikoituneet materiaalit, jotka on mahdollista käsitellä ja varastoida ulkona ilman katosta. Kierrätysalueiden
kenttärakenne toteutetaan tiiviiksi esimerkiksi kalvon avulla.
Vastaanotettavat kierrätysmateriaalit ovat seuraavan taulukon 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,
20 000
Betoni- ja kevytbetonimurske ja kevytsora
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.
Kierrätysmateriaaleja varastoidaan alueella enintään kolmen vuoden ajan. Materiaalit varastoidaan
toisistaan erillään. Tarvittaessa kasat voidaan peittää ja niitä voidaan kastella.
YVA-menettelyn edetessä, voidaan joitain materiaaleja päättää jättää pois, mikäli ne osoittautuvat
hankaliksi esim. pinta- tai pohjavesivaikutusten vuoksi.
2.6

Toiminta-ajat
Maanläjitysalueen ympäristöluvan mukaiset toiminta-ajat ovat:
·

ma – to, klo 7.00 – 17.00 ja

·

pe, klo 7.00 – 16.00 lukuun ottamatta arkipyhiä.

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.
2.7

Tukitoiminnot
Kyseessä on toiminnassa oleva maanläjitysalue, jonka rakenteita, kuten tukitoiminta-aluetta ja
sosiaalitiloja hyödynnetään myös jatkossa. Laajennusalueen rakentaminen ei edellytä uusien tukitoiminta-alueiden tai sosiaalitilojen rakentamista. Tukitoiminnot sijaitsevat maanläjitysalueen
sisääntuloalueen yhteydessä.
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Työkoneiden polttoaine varastoidaan tukitoiminta-alueella altaallisissa kaksoisvaipallisessa säiliössä. Tankkaus on keskitetty alueelle, jonka pohjalle on rakennettu allas bentoniittimatosta. 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 alueelle johtavan tien kasteluun ja herkästi pölyävän
maa-aineksen kasteluun, sekä sosiaalitiloissa.
Alueella käytettävä vesi tuodaan alueelle säiliöautolla. Aluetta ei ole yhdistetty yleiseen viemäriverkostoon vaan toimisto ja sosiaalitilojen vedet kerätään umpisäiliöön.

2.8

Vesien käsittely
Nykytilanne VE0+
Maanläjitysalueen täytön sisäiset suotovedet kerätään kivisalaojilla ja johdetaan ympärysojia pitkin selkeytysaltaisiin. Maanläjitysalueen pintavedet ohjataan ympärysojilla selkeytysaltaisiin. Pääosa selkeytysaltaissa käsiteltävistä vesistä on kivisalaojien kautta kerättyjä vesiä. Maanläjitysalueenvesien keräily toteutetaan siten, että läjitysalueen sisäiset vedet ja ulkopuoliset vedet eivät
sekoitu toisiinsa. Selkeytysaltaita on kolme kappaletta. Selkeytysallas koostuu kahdesta altaasta
(selkeytys ja hapetus), joiden välissä on 10 metriä leveä hiekasta ja sepelistä rakennettu maasuodatin. Altaat puhdistetaan joka toinen vuosi. Samalla vaihdetaan maasuodattimen likaantunut
osa. Altaiden purkukohdat on varustettu mittapadolla ja sulkulaitteella.
Maanläjitysalueen eteläinen selkeytysallas saa vetensä valuma-alueelta, jonka suuruus on noin
44 ha. Selkeytysallas muodostuu kahdesta osasta, joiden yhteenlaskettu tilavuus on noin 16 500
m3. Altaista käsitellyt vedet lasketaan Tiistronojaan.
Maanläjitysalueen läntinen selkeytysallas saa vetensä valuma-alueelta, jonka suuruus on noin 15
ha. Selkeytysallas muodostuu kahdesta osasta, joiden yhteenlaskettu tilavuus on noin 2 500 m3.
Allas on varustettu sulkulaitteella. Altaista käsitellyt vedet lasketaan Kynikenojaan.
Maanläjitysalueen koillinen selkeytysallas saa vetensä valuma-alueelta, jonka suuruus on noin 9
ha. Selkeytysallas muodostuu kahdesta osasta, joiden yhteenlaskettu tilavuus on noin 1 600 - 2
000 m3. Altaista käsitellyt vedet lasketaan kynikenojaan.

Kuva 2-10. Rakenteilla oleva koillinen selkeytysallas keväällä 2019.
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Kuva 2-11. Vesienhallinnan periaatepiirros.

Vesienkäsittely vaihtoehdossa 1 (VE1)
Nykyisten maanläjitysalueen selkeytysaltaiden käyttöä jatketaan kuten tähän saakka. Vesienkäsittelyn periaatteet pysyvät samana kuin nykytilanteessa. Koillisen täyttöalueen laajennuksen vedet johdetaan koilliseen selkeytysaltaaseen ja pohjoisen täyttöalueen laajennuksen vedet läntiseen selkeytysaltaaseen.
Vesienkäsittely vaihtoehdossa 2 (VE2)
Maanläjitysalueen vedet johdetaan selkeytysaltaisiin, kuten tähän saakka. Koillisen täyttöalueen
laajennuksen vedet johdetaan koilliseen selkeytysaltaaseen ja pohjoisen täyttöalueen laajennuksen vedet läntiseen selkeytysaltaaseen.
Kierrätystoiminnasta mahdollisesti aiheutuva vesien käsittelyn lisätarve selvitetään ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä. Maarakentamisessa käytettävien kierrätysmateriaalien laadusta
riippuen vesien käsittely voi olla esim. pH:n säätöä tai selkeytysaltaiden kapasiteetin lisäämistä.
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 puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottopaikalle ja maanrakennustoiminnassa kierrätettävien materiaalien välivarastointipaikalle.
Ylijäämämaiden loppusijoitustarvetta vähentää mahdolliset ylijäämämaiden hyötykäyttökohteet.
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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 alustava 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.
Ihmisten tavoitteet ja mielipiteet ovat tärkeitä, ja arviointimenettelyssä tavoitteena on näiden mielipiteiden huomioonottaminen. Keskenään ristiriitaiset tavoitteet voidaan siten suunnittelussa nostaa esille niin, että kaikki näkemykset voidaan päätöksenteossa ottaa huomioon.
Hankkeeseen liittyen järjestetään kaksi yleisötilaisuutta: toinen ohjelmavaiheessa ja toinen selostusvaiheessa. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia hankkeen esittelytilaisuuksia. Tilaisuuksissa kansalaiset voivat tuoda esille näkemyksiään hankkeesta ja arvioitavista vaikutuksista.
Yhteysviranomainen kuuluttaa ja asettaa nähtäville arviointidokumentit. Kuulutuksissa myös kutsutaan koolle yleisötilaisuudet, ilmoitetaan paikata ja ajankohdat.
Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana hankkeesta vastaava ja/tai YVA-konsultti ovat tarpeen mukaan yhteydessä hankkeen ja arvioinnin kannalta tärkeisiin viranomaisiin, sidosryhmiin, järjestöihin ja yhteisöihin.
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3.3

Arviointiohjelman laatijat
Hankkeesta vastaavana toimii Vantaan kaupungin Kuntatekniikan keskus ja YVA-konsulttina hankkeessa toimii Ramboll Finland Oy. YVA-ohjelman laatimiseen osallistuneet henkilöt ja heidän pätevyytensä on esitetty seuraavassa taulukossa. Myöhemmin laadittavassa arviointiselostuksessa kuvataan ympäristövaikutusten arviointiin osallistuneet henkilöt ja heidän pätevyytensä.
Henkilö

Pätevyys

Vantaan kaupunki
Jukka Hietamies

Projekti-insinööri, KIAS

Heikki Kangas

Geotekniikkapäällikkö, KIAS

Jaakko Koivunurmi

Rakennuspäällikkö, Kuntatekniikan keskus

Ramboll Finland Oy
Minna Miettinen,
projektipäällikkö

DI, ympäristötekniikka. Toiminut projektipäällikkönä,
projektikoordinaattorina ja asiantuntijana noin 40:ssä
YVA-hankkeessa. Työkokemusta ympäristökonsultoinnista 12 vuoden ajalta.

Antti Lepola,
laadunvarmistus

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

Kaisa Torri,
projektikoordinaattori

FM, biologi. Toiminut projektikoordinaattorina ja asiantuntijana YVA-hankkeissa yli kymmenen vuoden ajan.
Lisäksi kokemusta luontovaikutusten arvioinnista erilaisissa hankkeissa.
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4.

YMPÄRISTÖN NYKYTILAN JA KEHITYKSEN KUVAUS

4.1

Kaavoitustilanne

4.1.1

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.
Petikonhuipun alue on maakuntakaavojen yhdistelmässä osoitettu ylijäämämaiden loppusijoitukseen varatuksi alueeksi, joka käytön jälkeen varataan virkistykseen ja ulkoiluun (EJ3/v). 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.

Kuva 4-1 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 kaavaa valmistellaan vuosina 2016−2019. Tullessaan voimaan kaava kumoaa
sekä nyt voimassa olevat että lainvoimaiset maakuntakaavat. Uusimaa-kaava 2050 on edennyt
ehdotusvaiheeseen. Ehdotusvaiheen lausuntoaika oli 21.3.-24.5.2019. Oheisessa kuvassa (kuva
4-2) on ote ehdotusvaiheen lausuntoaineiston kaavakartasta.
Petikonhuipun alue sijoittuu kaavakartalla laajemmalle virkistysalueelle (vihreä rasteri) ja lentomelualueelle (musta kaariviiva). Petikonhuipun alueen itäpuolelle on osoitettu kaupan alue oranssinruskealla ympyrällä.
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Kuva 4-2 Ote Uusimaa 2050 kaavaehdotusvaiheen lausuntoaineiston kaavakartasta. Suunnittelualue on
lisätty otteeseen sinisellä viivalla.
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4.1.2

Yleiskaavat

Vantaan yleiskaava 2007
Vantaan kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymässä yleiskaavassa Petikonhuipun täyttömäki
sijoittuu urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi (VU). Alueelta on osoitettu osa-aluemerkinnällä
määräaikaisen yhdyskuntateknisen huollon alue (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).

Kuva 4-3 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 urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU).
VU kaavamääräys: Alue varataan liikunnan, urheilun ja virkistyksen vapaa-ajantoiminnoille. Alueella sallitaan näihin toimintoihin liittyvä rakentaminen, ei kuitenkaan suurten urheilulaitosten rakentamista.
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Kuva 4-4 Ote Vantaan yleiskaavaluonnoksesta 2020. Suunnittelualue on lisätty otteeseen sinisellä viivalla.

4.1.3

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 4-5. Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuvat asemakaavoitetut alueet. Vihreällä Vantaan ajantasa-asemakaavan alueet ja punaisella Espoon asemakaavoitetut alueet.
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4.2

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

4.2.1

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 betonipurkujätteen käsittelylaitos.
Täyttömäen ympäristöä on ohessa esitelty ilmakuvassa (Kuva 4-6).

Kuva 4-6 Ilmakuva täyttömäestä ja sen ympäristöstä. Ilmakuva on vuodelta 2018.
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4.2.2

Asutus

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat täyttömäen itäpuolella noin 300 metrin ja lounaispuolella
noin 550 metrin etäisyydellä. Lähimmät koulut ja päiväkodit sijaitsevat yli kahden kilometrin etäisyydellä täyttömäestä. Täyttömäen välittömässä läheisyydessä sen eteläpuolella sijaitsee Helsingin Talosiirto Oy:n betonipurkujätteen käsittelylaitos.

Kuva 4-7 Rakennukset täyttömäen läheisyydessä.
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4.2.3

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. Oheisessa kuvassa on esitetty ote pääkaupunkiseuden ulkoilukartan osoittamista reiteistä täyttömäen läheisyydessä (www.ulkoilukartta.fi/).

Kuva 4-8 Ulkoilureittejä Petikonhuipun läheisyydessä (karttapoiminta: www.ulkoilukartta.fi/).

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

Kuva 4-9 Reitti 2000 ulkoilureitti (kartta: http://www.sattuma.net/reitti2000.html).
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4.3

Maisema ja kulttuuriympäristöt

4.3.1

Arvokkaat maisema-alueet, kulttuuriympäristöt ja muinaisjäännökset

Täyttömäen läheisyydessä ei sijaitse arvokkaita maisema-alueita, kulttuuriympäristökohteita tai
muinaisjäännöksiä.
4.4

Luonnonympäristö

4.4.1

Maa- ja kallioperä

Ympäristölupa-alueen ja sen ympäristön topografia on pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa ja vaihtelee pienipiirteisesti mäkien ja notkelmien välillä. Alueella esiintyy myös runsaasti avokallioita.
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.
Alueen maaperä koostuu pääasiassa alavien savikkojen ympäröimistä moreeni ja hiekka-alueista.
Painannealueella savi- ja turvekerrosten paksuus on suurimmillaan alueen keski- ja luoteisosassa, kerrospaksuus on 5-8 metriä. Pohjoisella laajennusalueella maaperä on silttiä ja moreenia.
4.4.2

Pohjavesi

Petikonhuippu ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä täyttömäeltä ole pohjaveden virtausyhteyttä luokitelluille pohjavesialueille. Lähimmät luokitellut pohjavesialueet ovat:
·

Metsämaa (0104903, 1-luokka) noin 2,2 km suunnittelualueelta länteen

·

Vestra (0109209, 1-luokka) noin 2,6 km alueelta luoteeseen

·

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

Pohjavesialueiden sijainnit on esitetty oheisessa kuvassa.

Kuva 4-10 Lähimmät pohjavesialueet.
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Nykyinen täyttömäki sijaitsee pohjavedenjakajalla. Maankaatopaikan alueella muodostuu vähäisiä määriä pohjavettä mäkien rinnealueilla. Pohjaveden virtaus suuntautuu pääosin kaakkoon ja
koilliseen, sekä alueen länsiosasta länteen, kohti Pyymosan laaksopainannetta. Pohjavettä purkautuu osin alueen ympäristön puroihin. Alueella sijaitsee useita pohjaveden havaintoputkia, joiden sijainnit on esitetty kuvassa 4-11.
Täyttömaa-alueesta noin 550 metriä kaakkoon sijaitsee Grankullan lähteikköalue (lähteikön sijainti on esitetty kuvassa 4-11, lähteisyyttä on puron varressa laajemmallakin alueella).

Kuva 4-11. Pohjaveden havaintoputket ja Grankullan lähteikön sijainti.

4.4.3

Pintavedet

Hankealue sijoittuu Espoon Pitkäjärven valuma-alueelle, joka kuuluu Espoonjoen valuma-alueeseen (81.055). Espoonjoen koko valuma-alueen pinta-ala on 132 km2 ja järvisyys 6,3 %.
Petikonhuipun täyttömäen sisäiset suotovedet ja valumavedet ohjataan hallitusti salaojien ja ympärysojien avulla selkeytysaltaiden kautta maastoon. Selkeytysaltaat sijaitsevat täyttömäen länsi, etelä- ja koillispuolella. Täyttömäen laajennuksen yhteydessä hyödynnetään näitä olemassa olevia selkeytysaltaita.
Selkeytysaltaiden kautta vedet purkautuvat ojia pitkin Pikkujärveen. Läntisestä laskeutusaltaasta
pintavedet laskevat Tiistronojaa pitkin Pikkujärveen. Eteläisestä ja koillisesta laskeutusaltaista pintavedet laskevat Kynikenojaa pitkin Pikkujärveen (kuva 19). Pikkujärvestä vedet virtaavat Hämeenkylänpuroa pitkin Espoon Pitkäjärveen ja edelleen mereen Espoonlahteen.
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.
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
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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 (asiantuntija-arvio). (lähde: Hertta-tietokanta,
ympäristöhallinnon vuoden 2013 luokittelu).
Kuvassa 4-11 on esitetty Grankullan lähteikön sijainti. Lähteikön vedet purkavat Kynikenojaan,
johon tullaan johtamaan myös koillisen selkeytysaltaan vedet. 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 (Janatuinen 2011).

Kuva 4-12 Pintavesien purkureitti ja pienvaluma-alueet (lähde: kartta.vantaa.fi/).
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4.4.4

Luonnonsuojelu

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.
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.
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 4-13 Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät Natura-alue sijoittuu Petikonhuipun täyttömäen välittämään läheisyyteen.

28

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. Pyymosan lehto on nimettynä kuvan 4-10 kartalla.

Kuva 4-14 Luonnonsuojelualueet Petikonhuipun läheisyydessä.
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Pyymosanmetsän luonnonsuojelualue koostuu tuoreen ja lehtomaisen kankaan metsistä, 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 erityisesti suojeltava lahokaviosammal sekä
mm. rakkosammal ja pikkuliuskasammal. Myös kuusenpiilojäkälä ja norjantorvijäkälä kuuluvat
alueen lajistoon.
Pyymosanmetsän luonnonsuojelualueella pesivät mm. mehiläishaukka, palokärki, pyy, kulorastas, pähkinähakki ja pikkusieppo. Luonnontilaisten metsien indikaattorilajeista mm. hömötiainen,
kuusitiainen, puukiipijä ja sirittäjä pesivät runsaina alueella.
Suojelualuevaraukset
Vantaan uudessa yleiskaavaluonnoksessa (yleiskaava 2020) on esitetty uudeksi SL- alueeksi Petikonhuipun pohjoispuolella sijaitsevaa Alkärrin metsäaluetta. Voimassa olevassa yleiskaavassa Alkärrin metsäalue 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-ohjelmassa
esitetty kuvaus Alkärrin monipuolisen metsäalueen luontoarvoista on peräisin julkaisusta Vantaan
luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (Ojala 2005) sekä Aviapoliksen
suuralueen uudet luonnonsuojelu- ja luo-alue-ehdotukset YK2020 luonnos (Vantaan kaupunki
2019).
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. Pu-
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ronvarrella 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.

Kuva 4-15 Yleiskaavan SL-aluevaraus Petikonhuipun pohjoispuolella.
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4.4.5

Kasvillisuus ja eläimistö

Petikonhuipun täyttömäki on käytössä oleva maanvastaanottoalue, joka on läjitetyn alueen osalta
luonnonolosuhteiltaan jo muuttunut.

Kuva 4-16 Täyttömäen laajennusaluetta pohjoisen suunnasta kuvattuna (kuva vuodelta 2018).

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-aluvaraukseen. Bredmalmin sieppometsä ja pikkusieppo/varpuspöllömetsä
puolestaan sisältyvät Vantaan yleiskaavaluonnoksessa 2020 luo-aluemerkinnäksi ehdotettuun
alueeseen (alla oikealla rajaus).

Kuva 4-17 Lähimmäs Petikonhuippua sijoittuvat luontoarvokohteet Vantaan karttapalvelussa. Bredmalmin luo-aluerajaus kuvassa oikealla (Vantaan kaupunki 2019).
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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.
Nyt käynnistyneen YVA-hankkeen vuoksi täyttömäen lähialueilta tarkistettiin liito-oravien esiintyminen myös maaliskuussa 2019, laadittu selvitys kokonaisuudessaan raportoidaan tarkemmin
YVA-selostusvaiheessa. Oheisella kartalla on esitetty keväällä 2019 hankealueen välittömässä läheisyydessä tehdyt liito-oravahavainnot.
Nykyisen käytössä olevan läjitysalueen ja suunnitellun koillisen laajennusalueen välittömään läheisyyteen sijoittuu liito-oravan käytössä olevia kolopuita. Selvityksen havaintojen perusteella
myös Uudenmaan ELY-keskus on tulkinnut lähimmäs täyttömäkeä sijoittuvien kolopuiden täyttävän liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan kriteerit. Liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on lailla kiellettyä (LSL 49 §). Liito-oravien lisääntymisja levähdyspaikka huomioidaan hankkeen jatkosuunnittelussa säilyttämällä vähintään 30 metrin
etäisuus täyttömäen laajennusalueen sekä siihen liittyvien rakenteiden (mm. ojat ja tiet) ja liitooravien käytössä olevan alueen välillä.
Hankealueen välittömässä läheisyydessä myös Pyymosan lehdon alueelta tehtiin keväällä 2019
havaintoja liito-oravista. Tällä alueella ei kuitenkaan havaittu liito-oravien käyttämiä kolopuita.
Tehdyt havainnot kokonaisuudessaan on esitetty oheisella kartalla.

Kuva 4-18 Kevään 2019 liito-oravahavainnot Petikonhuipun läheisyydessä.
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4.5

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys

4.5.1

Melu ja tärinä

Nykytilassa hankealueelta aiheutuu melua louhinnasta (poraus ja räjäytys), jota tehdään alueen
luoteisosassa. Lisäksi melua muodostuu maa-ainesten kuljetuksesta, kippauksesta, lajittelusta ja
siirtotyöstä. Alueella ei ole tehty melumittauksia. Toiminnan meluvaikutukset on mallinnettu
vuonna 2007 Pitkäsuon täyttömäen laajennuksen YVA:n yhteydessä. Arvioinnissa käytetty lähtömelutaso 110 dB kattaa louhintatyöstä aiheutuvan melun sekä työkoneiden melun. Mallinnuksen
mukaan luonnonsuojelualueelle asetettu päivämelutason ohjearvo 45 dB ylittyy Pyymossan lehdon
alueella. Täyttöalueen itäpuolella olevilla ulkoilualueilla päivämelun ohjearvo ei ylity (ohjearvo 55
dB).
Petikonhuipun alue kuuluu myös lentomelualueeseen (60 dB).
Louhinnasta aiheutuu myös tärinää. Räjäytyksistä aiheutuva tärinä on ajoittaista. Täyttömäen
muista toiminnoista ei aiheudu tärinää.

4.5.2

Ilmanlaatu

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 ja kuormia. Poravaunut on
varustettu pölyn talteenottojärjestelmillä.
Vaikutuksia ilmanlaatuun syntyy myös työkoneiden ja liikenteen pakokaasupäästöistä.

4.5.3

Liikenne

Liikennereitti alueelle kulkee pääasiassa Kehä III pitkin ja edelleen Petikon teollisuusalueen läpi
Petikontietä ja Tiilitietä pitkin. Teollisuusalueen jälkeen liikennöinti tapahtuu Pyymosantien kautta
maanläjitysalueelle.
Täyttömäelle tulevan raskaan liikenteen määrä on nykyisin keskimäärin noin 250 edestakaista ajoneuvoa vuorokaudessa. Henkilöautoliikenne on keskimäärin 10 edestakaista ajoa vuorokaudessa.
Hankealueen lähipääteille on suunniteltu tai suunnitteilla kehityshankkeita. Vihdintiestä on tekeillä
kehityskäytäväselvitys, jossa laaditaan 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 4-4). Katuvaraus on esitetty tunnelissa niiltä
osin kuin se katuliittymien ja kallion olemassa olon perusteella on arvioitu mahdolliseksi. (Vantaan
kaupunki 2019b)
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Kuva 4-19 Liikennemäärät (KVL ja KVL ras) kuljetusreitistön teillä.

Vantaan kaupunki (2019a). Yleiskaavatoimikunnan kokous. https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/144283_Yktmk_esityslista_190402.pdf
Vantaan kaupunki (2019b). Yleiskaava 2020 – luonnos. https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/143606_Yleiskaava_2020_luonnos_selostus.pdf.
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5.

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET JA ARVIOINTIMENETELMÄT

5.1

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 5-1.

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 tulevat alustavasti tässä laajennushankkeessa olemaan:
-

melu- ja pölyvaikutukset

-

vaikutukset luonnonsuojelualueisiin

-

maisemalliset vaikutukset

-

vaikutukset pintavesiin

-

vaikutukset virkistysreitteihin

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.
5.2

Ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta
Tarkastelualueen laajuus riippuu tarkasteltavasta ympäristövaikutuksesta. Tarkastelualue pyritään
ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä määrittelemään niin suureksi, ettei merkittäviä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän enää tarkasteltavan alueen ulkopuolella. Varsinainen vaikutusalueiden määrittely tehdään ympäristövaikutusten arviointiselostuksen yhteydessä arviointityön aikana toteutettuihin selvityksiin ja niiden tuloksiin perustuen.
Hankkeen välittömät vaikutukset, kuten melu ja pöly kohdistuvat hankealueen lähiympäristöön.
Myös luontoon ja luonnonsuojeluun kohdistuvien vaikutusten osalta vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti lähiympäristöön. Maiseman osalta vaikutusalueena on näkemäalue. Vaikutusalueet tarkentuvat arviointia tehdessä.

5.3

Hankkeen elinkaari
Hankkeen elinkaaren eri vaiheiden ympäristövaikutukset voivat poiketa toisistaan merkittävästi.
Hankkeen toteutusvaihtoehtojen (VE1 ja VE2) sekä hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE0+)
vaiheet ja vaiheiden ajallinen kesto kuvataan arviointiselostuksessa toiminnan päättymiseen
saakka. Alueen jatkokäyttö läjitystoiminnan päätyttyä kuvataan lyhyesti, mutta sen vaikutusten
arviointi ei kuulu tähän YVA-menettelyyn.
Petikonhuipun täyttömäen elinkaari huomioidaan vaikutusarvioinneissa kunkin vaikutuksen osalta
tarpeellisin osin. Erityisesti kiinnitetään huomiota merkittävimpiin vaikutuksiin.
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5.4

Vaikutusten merkittävyyden arvioiminen

5.4.1

Arvioinnin eteneminen

Tässä arvioinnissa edetään systemaattisesti siten, että
1. Kuvataan kunkin vaikutuksen alkuperä, arvioinnissa käytetyt menetelmät sekä vaikutuskohteen herkkyys.
2. Kuvataan vaikutuskohteen nykytilaa ja sen perusteella arvioidaan sen häiriöherkkyys eli kyky
vastaanottaa tarkasteltavaa vaikutusta.
3. Kuvataan kunkin vaihtoehdon rakentamisen ja käytön aiheuttamat muutokset ja niiden suuruus.
4. Määritetään vaikutusten merkittävyys. Jos arvioinnin mukaan jokin vaikutus on yksin tai yhdessä toisten vaikutusten kanssa merkittävä, on hankkeen päätöksentekoprosessissa syytä
käsitellä mahdollisuuksia parantaa vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta vaikutusten lieventämistoimilla tai muuten hankevaihtoehtoja muuttamalla.
5. Vertaillaan vaihtoehtojen vahvuuksia ja heikkouksia eri näkökulmista vaikutusten merkittävyyden perusteella. Vertailua varten kootaan tiivistävät yhteenvetotaulukot. Vaikutusten yhteismitattomuuden vuoksi johtopäätöksissä kuvataan vertailussa painottuneet tekijät. Vertailussa tuodaan esiin myös eri osapuolten tavoitteisiin liittyvät painotukset ja ristiriidat. Vertailussa pyritään tunnistamaan tutkittavista vaihtoehdoista ratkaisu, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja ihmisten hyvinvoinnille.
Vertailussa pyritään tunnistamaan tutkittavista vaihtoehdoista ratkaisu, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja ihmisten hyvinvoinnille. Vaikutusten yhteismitattomuuden
vuoksi johtopäätöksissä kuvataan vertailussa painottuneet tekijät. Vertailussa tuodaan esiin myös
eri osapuolten tavoitteisiin liittyvät painotukset ja ristiriidat.
Vaikutusten arvioinnissa esitetään myös haitallisten vaikutusten lieventämistoimia, jotka eivät sisälly hankekuvaukseen ja vaikutusarviointiin.

Vaikutus on suunnitellun toiminnon aiheuttama muutos ympäristön tilassa.
Muutos arvioidaan suhteessa vaikutuskohteen nykyiseen tilaan.

5.4.2

Vaikutuskohteen herkkyys

Vaikutuskohteen herkkyyttä arvioitaessa tarkastellaan kohteen tai alueen ominaispiirteitä nykytilanteessa: millainen on kohdealueen luonto-, maisema- tai virkistysarvo, nykyiset liikenneolosuhteet tai melun ja ilmanlaadun tilanne. Kohteella voi olla myös taloudellisia tai sosiaalisia arvoja.
Nykytilannetta selvitetään lähtötietojen, selvitysten, sidosryhmien kuulemisen ja asiantuntija-arvioiden avulla.
Vaikutuskohteen muutosherkkyys kuvaa kohteen kykyä vastaanottaa, kestää tai sietää hankkeesta
aiheutuvaa muutosta. Esimerkiksi virkistysalue on yleensä herkempi muutokselle kuin teollisuusalue. Herkkyyteen vaikuttaa myös se, onko kohde lailla suojeltu tai onko vaikutukselle määritettyjä
kynnysarvoja tai suosituksia. Ihmisiin kohdistuvissa vaikutuksissa otetaan huomioon myös kohteen
käyttäjien tai kokijoiden määrä ja kokemus.
Muutosherkkyyttä arvioidaan kolmiportaisella asteikolla (vähäinen, kohtalainen, suuri) niissä kohteissa, joihin hankkeeseen liittyvät toimenpiteet voivat vaikuttaa.

Vaikutuskohteen herkkyys kuvaa kohteen lainsäädännöllistä ohjausta, yhteiskunnallista arvoa ja
kykyä vastaanottaa hankkeen aiheuttamaa muutosta.

5.4.3

Muutoksen suuruus

Hankkeen aiheuttaman muutoksen suuruutta arvioidaan rakentamisen ja käytön aikana. Muutoksen suuruutta arvioitaessa otetaan huomioon sen laajuus, kesto ja voimakkuus. Muutokselle määritetään myös suunta, eli onko vaikutus myönteinen vai kielteinen. Maantieteelliseltä laajuudeltaan
vaikutus voi olla paikallinen, alueellinen, kansallinen tai rajat ylittävä. Ajalliselta kestoltaan vaikutukset voivat olla väliaikaisia, lyhytaikaisia, pitkäaikaisia tai pysyviä. Joissakin vaikutuksissa tai
hankkeissa on oleellista tarkastella myös muita tekijöitä, kuten muutoksen toistuvuus, ajoittuminen, kasautuvuus ja palautuvuus.
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Mitattavien muutosten voimakkuutta voidaan usein mallintaa lähtötiedoista (esim. melu, ilmanlaatu). Laadullisten muutosten voimakkuuden määrittäminen on laadullinen asiantuntija-arvio,
jonka subjektiivisuutta pyritään vähentämään esittämällä mahdollisimman läpinäkyvästi ne lähtötiedot, joihin arvio perustuu. Lähtötietojen hankinnassa käytetään useita menetelmiä:
·
·
·
·
·
·

Olemassa olevan toiminnan seurantatiedot
Maastokäynnit
Vaikutuskohteiden ja alueiden kartoitus paikkatietojärjestelmän (GIS) avulla
Tilastotieteellinen arviointi esimerkiksi päästöjen leviäminen
Arviointityöryhmän aiempi kokemus
Lausunnoissa ja mielipiteissä esille tulevien asioiden analysointi.

Muutoksen suuruutta arvioidaan kuusiportaisella asteikolla suuresta kielteisestä suureen myönteiseen vaikutukseen.

Muutoksen suuruuteen vaikuttavat sen maantieteellinen laajuus, ajallinen kesto ja voimakkuus.

5.4.4

Vaikutuksen merkittävyys

Vaikutuksen merkittävyyden arviointi perustuu kohteen herkkyyteen ja muutoksen suuruuteen.
Vaikutuksen merkittävyys määritetään ristiintaulukoimalla vaikutuskohteen herkkyys ja muutoksen suuruus.

Kuva 6-2.

5.5

Vaikutusten merkittävyyden peruskehikko.

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 toteutettavista 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.

5.6

Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen
Laajennushankkeen suorat maankäyttövaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti hankealueelle ja sen
välittömään lähiympäristöön. Hankkeen toiminnoista muodostuu mm. melua, mikä voi vaikuttaa
lähiympäristön maankäyttömuotoihin.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetään vaikuttaako laajennushanke sen lähiympäristön tulevaan maankäyttöön. Maankäyttöön kohdistuvissa vaikutuksissa huomioidaan erityisesti lähimpiin asuinalueisiin kohdistuvat vaikutukset. Arvioidaan myös vaikutukset alueen ympäristön elinkeinoihin sekä virkistyskäyttöön.

38

Yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan nykyisen yhdyskuntarakenteen ja
hankkeen aiheuttamien ympäristövaikutusten pohjalta. Lähtöaineistoina maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa käytetään kaava-aineistoja, paikkatietoaineistoja ja ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tehtäviä selvityksiä (mm. melu- ja pölymallinnukset).
Hankkeen liittyminen alueellisiin ja valtakunnallisiin alueiden käyttöä koskeviin suunnitelmiin ja
hankkeisiin kuvataan YVA-selostuksessa.
5.7

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Maisemavaikutusten arvioinnissa tarkastellaan laajennushankkeen aiheuttamia muutoksia maisemakuvassa. Maisemamuutosten ja maisemavaikutusten taso on sidoksissa arvioitavan laajennushankkeen näkyvyyteen sekä maiseman ominaisuuksiin.
Laajennushankkeesta tehdään näkymäaluekartta hankkeen maisemavaikutusten tarkastelualueen määrittämiseksi. Laajennushankkeen aiheuttama maisemanmuutos näkyy pääasiassa hankealueen lähimaisemassa, mutta näkyvyys kaukomaisemassa tutkitaan myös. Paikallisesti näkyvyyteen vaikuttavat muun muassa puuston ja maaston peittovaikutus. Näkyvyysanalyysin mallinnus
perustuu Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoon ja hankealueen suunnitelmiin. Analyysi ottaa huomioon maaston muodot sekä laserkeilausaineistossa olevan puuston ja rakennusten peittävän vaikutuksen.
Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointi laaditaan asiantuntija-arviointina. Alueen maisemarakenteesta, maisemakuvasta ja kulttuuriympäristöstä laaditaan kuvaus.
Maisemarakenne muodostuu alueen maaston muodoista, maaperästä ja muista luonnonympäristön tekijöistä. Maisemakuvaan vaikuttavat muun muassa alueen luonnon- ja rakennetun ympäristön tyyppi, tärkeät näkymät ja maamerkit. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien
vaikutusten arvioinnissa aineistona käytetään karttoja, ilmakuvia, maankäyttösuunnitelmia ja
muita alueelle laadittuja selvityksiä sekä viranomaisten rekisteritietoja (mm. Museovirasto ja Ympäristöhallinnon Avoin tieto -paikkatietoaineistot).
Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa keskitytään maisemakuvallisen muutoksen tarkasteluun: minne hankkeen tuomat muutokset näkyvät, kuinka voimakas muutos maisemassa tapahtuu ja millä paikoilla maiseman muutos on merkittävä. Erityistä
huomiota kiinnitetään virkistysreittien maisemamuutokseen.
Maisemakuvassa tapahtuvia muutoksia havainnollistetaan kuvasovitteiden avulla. Havainnekuvat
laaditaan 3D-mallinnuksen avulla joko maan pinnalta avautuviin valokuvanäkymiin tai ilmakuviin
sovitettuna.

5.8

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluun
Laajennushanke sijoittuu toiminnassa olevalle täyttömäelle ja sen välittömään läheisyyteen, joka
on jo luonnonolosuhteiltaan muokattua aluetta. Arviointiselostukseen kootaan saatavissa olevat
tiedot hankealueen läheisyydessä sijaitsevista arvokkaista luontokohteista, ja aikaisempia selvityksiä täydennetään kevään 2019 liito-oravaselvityksellä. Liito-oravaselvitys kohdennettiin hankealueen välittömässä läheisyydessä sijaitseville liito-oravalle potentiaalisesti soveltuville metsäalueille, ja alustavat tiedot selvityksen tuloksista on huomioitu jo tässä YVA-ohjelmassa sekä
täyttöalueen laajennuksen rajauksessa.
YVA-selostuksessa arvioidaan hankkeen ja sen eri vaihtoehtojen vaikutukset luonnonsuojeluun.
Arviointiselostuksessa kuvataan hankealueen läheisyydessä sijaitsevien luonnonsuojelualueiden
luontoarvot sekä arvioidaan hankkeen mahdolliset vaikutukset lähimmille luonnonsuojelualueille.
Lisäksi YVA-selostuksen liitteenä esitetään Natura-arviointi laajennushankkeen vaikutuksista lähimmäs hankealuetta sijoittuvasta Natura-alueesta (Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät).
Luontoon ja luonnonsuojeluun kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään muita YVAselostusta varten laadittavia erillisselvityksiä, kuten pöly- ja melumallinnuksia. Pölyn leviämisen
vaikutus ympäristön arvokkaisiin luontokohteisiin arvioidaan luontovaikutusten yhteydessä.
Lisäksi luontovaikutusten arvioinnissa hyödynnetään mm. pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten
arviointia ja arvioidaan mahdolliset vaikutukset pohjavesivaikutteisiin luontotyyppeihin hankealueen läheisyydessä.
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5.9

Vaikutukset pintavesiin
Pintavesivaikutusten arvioinnissa arvioidaan maanläjitysalueelta muodostuva vesistökuormitus.
Kuormituksen arvioinnissa hyödynnetään olemassa olevia toiminnan tarkkailutietoja (nykyinen
kuormitus) ja arvioidaan mahdollinen kuormituksen kasvu. Vesistökuormituksessa huomioidaan
myös louhinnan aiheuttama typpikuormitus. Vaihtoehdossa VE2 arvioidaan näiden lisäksi kierrätystoimintojen vesistökuormitus.
Arvioinnissa tutkitaan hankkeen vaikutuksia alueen pintavesiin sekä niihin kohdistuvaa kuormitusta sekä vesimäärien että vedenlaadun osalta. Arvioitavia vaikutuksia ovat pintavesien osalta
mm. kiintoaineesta aiheutuva veden sameneminen, haitallisten aineiden pitoisuuksien mahdollinen kohoaminen ja mahdollisesta ravinnekuormituksesta aiheutuvat rehevöitymisvaikutukset.
Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa huomioidaan purkuvesistön ominais- ja erityispiirteet nykytilassa, kuten hydrologia ja morfologia, veden laatu, eliöstö ja vesistön käyttö. Arviointi tehdään asiantuntijatyönä.

5.10 Vaikutukset maaperään
Selvitetään ja tarkastellaan hankealueen ja sitä ympäröivän maan pinnanmuodot ja mahdollisesti
geologisesti arvokkaat piirteet. Lähtötietoina käytetään olemassa olevaa tietoa maa- ja kallioperästä. Tiedot maa- ja kallioperästä esitetään kartoilla. Arvioidaan louhinnan vaikutus kallioperään
sekä maanvastaanottotoiminnan ja kierrätystoiminnan vaikutukset maaperään.
Alustavan arvion mukaan hankkeesta ei arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia maaperään.
5.11 Vaikutukset pohjaveteen
Hankealueen pohjavesiolosuhteet kuvataan arviointiselostukseen. Pohjaveden virtausolosuhteet,
pohjavedenpinnan korkeudet ja pohjaveden tarkkailupisteet esitetään kartalla. Pohjaveden laadun tarkkailutulokset viime vuosilta kootaan taulukkoon. Tarkkailutuloksista selvitetään laatumuutoksia, joiden perusteella arvioidaan toiminnan kuormitusvaikutukset pohjaveteen. Lähtötietona käytetään ensisijaisesti alueelta olemassa olevaa kattavaa tarkkailuaineistoa. Tarvittaessa
hankealueen itäpuolelle asennetaan pohjaveden havaintoputki, josta otetaan pohjavesinäytteitä
ja tehdään havainnot pohjavedenpinnan tasosta. Lisäksi tarvittaessa alle 500 metrin etäisyydellä
alueesta sijaitsevat yksityiset kaivot kartoitetaan niihin mahdollisesti kohdistuvien vaikutusten
arvioimiseksi.
Pohjavesipinnan alapuolelle ulottuvan louhinnan vaikutus pohjavesipintaan arvioidaan ensisijaisesti aikaisemmin laaditun pohjavesimallinnuksen perusteella. Louhinnan aiheuttamaa pohjavedenpinnan alenemaa on tarkasteltu vuonna 2007 Pitkäsuon maankaatopaikan laajennushankkeen
YVA-menettelyssä. Vuoden 2007 YVA-selostuksen mukaan pohjaveden pinnan alenema on suurimmillaan vaiheessa, jossa louhinta on suoritettu alimmalle tasolle, mutta täyttötoiminta ei vielä
ole alkanut. Kaivannon täyttäminen maa-aineksilla palauttaa kuitenkin pohjaveden pinnan lähelle
louhintaa edeltävää tasoa, joten pohjaveden pinnan selvä alenema ei ole pysyvä. Mallinnusta
verrataan pohjaveden tarkkailutuloksiin ja tarvittaessa arviota täydennetään. Pohjaveden pinnan
aleneman vaikutus ympäristön arvokkaisiin luontokohteisiin arvioidaan luontovaikutusten yhteydessä.
Hankevaihtoehdon VE2 toteutuksen vaikutusten arviointia varten selvitetään varastoitavat ja käsiteltävät materiaalit, sekä niiden mahdollisesti aiheuttamat vaikutukset pohjaveden laatuun.
Hankevaihtoehtojen arvioinnin ja vertailun jälkeen esitetään tarvittaessa vaikutusten vähentämiskeinoja.
5.12 Meluvaikutukset
Maanvastaanottotoiminnan, louhinnan, liikenteen ja kierrätystoiminnan vaikutus lähialueen melutasoihin selvitetään melumallinnuksen avulla. Lähtötietoina käytetään aikaisemmin maanvastaanottoalueen laajennuksen yhteydessä tehtyä melumallinnusta sekä lentomelualueen tietoja. Lentomelun yhteisvaikutus arvioidaan sanallisesti, sillä toiminnan melu ja lentomelu ovat tyypiltään
erilaisia. Liikenteen vaikutukset mallinnetaan Pyymosantien alkuun asti. Melulähteiden äänitehotasojen osalta lähtötietoina käytetään vastaavista kohteista mitattuja tietoja. Mallinnus toteutetaan todellisella toiminta-ajalla. Arvioinnissa huomioidaan myös melun impulssimaisuus.
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Mallinnus tehdään 3D-mallinnusohjelmalla (SoundPlan) hankkeen eri vaihtoehdoista (VE0+, VE1
ja VE2) ja tarvittaessa eri vaiheista. Melumalli huomioi kolmiulotteisessa laskennassa mm. maaston muodot, rakennukset, heijastukset ja äänen vaimenemiset sekä melulähteiden käyntiajat ja
suuntaavuudet. Kustakin tarkasteltavasta tilanteesta saadaan meluvyöhykekartta, jonka perusteella arvioidaan melun leviämistä ja häiritsevyyttä. Melumallinnuksen tuloksia verrataan melun
ohje- ja raja-arvoihin.
5.13 Tärinävaikutukset
Tärinävaikutusten arvioinnissa selvitetään hankealueen läheisyyden rakennukset ja mahdolliset
muut tärinäherkät kohteet. Alustavan arvion mukaan toiminnasta saatuihin kokemuksiin perustuen toiminnasta ei aiheudu merkittäviä tärinävaikutuksia. Näin ollen tärinävaikutukset arvioidaan sanallisesti, eikä tärinän laskentamallia nähdä tarpeelliseksi.
5.14 Vaikutukset ilmanlaatuun
Pölyvaikutusten arvioinnissa hyödynnetään pölyn leviämislaskentamallia. Pölyn leviämislaskenta
tehdään hankkeen eri vaihtoehdoista (VE0+, VE1 ja VE2). Leviämislaskennoilla arvioidaan hengitettävien hiukkasten (PM10) leviämistä ympäristöön. Pölyn leviämislaskelmissa tarkastellaan toiminnan vaikutuksia lähialueen ilmanlaatuun. Päästöjen leviämismalli huomio mm. maaston korkeuserot, lähirakennukset ja säätietoja. Päästöarvioissa hyödynnetään kirjallisuudesta tai vastaavista kohteista määritettyjä päästötietoja. Tuloksia verrataan ilmanlaadun (PM10-pitoisuuden)
ohje- ja raja-arvoihin.
Pölyn leviämisen vaikutus läheisille ulkoilureiteille ja virkistysalueille huomioidaan vaikutuksissa
ihmisten viihtyvyyteen ja terveyteen. Pölyn leviämisen vaikutus ympäristön arvokkaisiin luontokohteisiin arvioidaan luontovaikutusten yhteydessä.
Liikenteen ja työkoneiden päästöt ilmaan arvioidaan maa-ainesmääriin, louhintamääriin ja kierrätysmateriaalien määriin perustuen. Pakokaasupäästöt lasketaan arvioitavan polttoaineen kulutuksen perusteella. Päästöjen vaikutuksia arvioidaan lähialueen ilmanlaadun nykytilaan alueellisia
ilmanlaadun tarkkailutuloksia hyödyntäen.
Alustavien arvioiden mukaan hankkeen vaikutus ilmanlaatuun on pääasiassa paikallinen, eikä
hankkeella ole merkittäviä vaikutuksia ilmastoon.
5.15 Liikennevaikutukset
Liikennevaikutusten arvioimiseksi selvitetään tarkastelualueen nykyiset liikennejärjestelyt, liikennemäärät, sekä liikenneonnettomuustilastot. Hankkeen vaikutus maanvastaanottoalueen kuljetusreitistön nykyisiin liikennemääriin arvioidaan hankevaihtoehtojen VE1 ja VE2 liikennemäärien
perusteella. Liikennevaikutusten arvioinnissa huomioidaan sekä keskimääräinen liikennemäärä,
että vilkkaimpien vuorokausien liikennemäärä (huippuliikennemäärä). Arvioinnissa huomioidaan
maanvastaanottotoiminnan ja kierrätystoiminnan kesto.
Liikennevaikutusten tarkastelualue kattaa liikennereitin hankealueelta Hämeenlinnanväylään,
Kehä III:n ja Vihdintiehen. Lisäksi arvioidaan liikenteen suuntautumista.
Liikennemäärien perusteella arvioidaan vaikutukset liikenteen sujuvuuteen ja liikenteen turvallisuuteen. Työssä arvioidaan aiheuttaako mahdollinen kuljetusten määrän kasvu parantamistarpeita liikenneverkolla liikenteen turvallisuuden ja toimivuuden varmistamiseksi. Lisäksi arvioidaan
liikenteen muita vaikutuksia, kuten meluvaikutusta.
Vantaan yleiskaavassa on esitetty pitkän aikavälin katualuevaraus Hämeenlinnanväylältä Vihdintielle. YVA-selostuksessa arvioidaan hankkeen vaikutukset osittain tunnelissa kulkevan katuyhteyden toteuttamismahdollisuuksiin. Lisäksi huomioidaan Vihdintien kehityskäytäväselvitys.
5.16 Luonnonvarojen hyödyntäminen
Toiminnan vaikutus luonnonvarojen hyödyntämiseen painottuu maa-ainesten käyttöön. Alueella
olevat pintamaat hyödynnetään alueen rakentamisessa. Alueelta louhittavaa kiviaines hyödynnetään alueella täyttörakenteissa. Alueelle loppusijoitetaan puhtaita maa-aineksia, joille ei löydy hyötykäyttökohteita. Maa-ainesten kierrättämisellä säästetään neitseellisiä luonnonvaroja muissa rakennuskohteissa.
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Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen kuvataan materiaalivirtoina hankkeen toiminnan
ajalta. Myös käsittelyssä ja kuljetuksissa tarvittavan polttoaineen kulutus huomioidaan.
5.17 Vaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen
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 tehdään yhteistyötä hankkeen muiden vaikutusten
arvioinnin kanssa, sillä sosiaaliset vaikutukset kytkeytyvät tiiviisti muihin vaikutuksiin joko välittömästi tai välillisesti. Asukkaiden ja muiden osallisten kokemusperäistä ja paikallistuntemukseen
perustuvaa tietoa verrataan hankkeen muihin vaikutusarvioihin ja tutkimustietoon, ja sitä kautta
tutkitaan niiden vastaavuutta. Hankkeen vaikutuksia ihmisten terveyteen, viihtyvyyteen ja elinoloihin arvioidaan pohjavesi-, pintavesi-, liikenne-, maisema-, melu-, tärinä- ja ilmanlaatuvaikutusten perusteella. Esimerkiksi koillisen vesienkäsittelyaltaan purkureitin varrella sijaitsee lomaasuntoja, joka huomioidaan osana arviointia. Tarkastelussa huomioidaan myös erityisesti vaikutusten ulottuminen lähimpiin asutuksiin, läheisiin ulkoilureitteihin ja virkistysalueisiin. Arvioinnissa pyritäänkin tunnistamaan ne väestöryhmät ja alueet, joihin vaikutukset tulisivat erityisesti
kohdistumaan. Samalla arvioidaan mahdollisuuksia lievittää ja ehkäistä hankkeen ihmisiin kohdistuvia haittavaikutuksia.
Yleisötilaisuudessa kuullaan lähialueen asukkaiden mielipiteitä ja mahdollisia huolia hankkeeseen
liittyen. Myös arviointiohjelmasta mahdollisesti saatavat mielipiteet huomioidaan arvioinnissa. Lisäksi erilaiset kartta- ja paikkatietoaineistot, tilastot ja muut kirjalliset lähteet (esim. kaupungin
nettisivut) toimivat sosiaalisten vaikutusten arvioinnin lähdeaineistona. Hankkeen terveysvaikutusten arviointi perustuu pitkälti erilaisten ohjearvojen ja tunnuslukujen tulkintaan mallinnusten
tulosten perusteella. Lisäksi terveysvaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon mm. onnettomuus- ja tapaturmariskit.
5.18 Riskit ja poikkeustilanteet
Louhintaan, maa-ainesten läjitykseen ja kierrätysmateriaalien käsittelyyn liittyvät ympäristöriskit
selvitetään. Kohteessa saatujen kokemusten lisäksi hyödynnetään muissa kohteissa havaittuja
riskejä. Riskit jaotellaan sisäisiin ja ulkoisiin riskeihin. Kuvataan riskien vähentämistoimet ja varautuminen riskeihin. Arvioidaan riskien toteutumisen todennäköisyyttä ja vaikutusta.
5.19 Yhteisvaikutukset
Hanke ei suoraan liity muihin hankkeisiin tai suunnitelmiin. Yhteisvaikutusten osalta huomioidaan
kuitenkin seuraavat lähialueen toiminnot ja arvioidaan voiko niillä olla yhteisvaikutusta:
Vantaan Golfpuisto, mahdolliset yhteisvaikutukset pintavesiin ja luonnonsuojeluun
Helsingin Talosiirto Oy:n betonipurkujätteen käsittelylaitos, mahdolliset yhteisvaikutukset
pintavesiin, liikenteeseen ja meluun.
Edellä mainittujen toimintojen vaikutuksia ei arvioida tässä YVA-menettelyssä. Lähtötietoina yhteisvaikutusten arvioinnissa käytetään olemassa olevaa ja saatavilla olevaa tietoa.
5.20 Vaikutusten seuranta
Vaikutusarviointien perusteella laaditaan ehdotus tarkasteltavista vaikutuksista ja esitetään tarvittavat muutokset olemassa oleviin pintavesien ja pohjavesien tarkkailusuunnitelmiin. Tarkastelu
tehdään erikseen hankevaihtoehdoille VE1 ja VE2 sekä hankeen toteuttamatta jättämiselle VE0+.
Hankkeen elinkaari huomioidaan esittämällä alustava ehdotus myös toiminnan jälkitarkkailusta,
jota tehdään toiminnan päätyttyä.
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6.

TARVITTAVAT LUVAT JA PÄÄTÖKSET

6.1

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 puhtaita 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 YVA-menettelyä.
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.

6.2

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.
YVA- ja lupamenettelyn yhteensovittamista voidaan toteuttaa esim. menettelyjen yhteisillä, riittävän tarkoilla selvityksillä hankkeen ympäristövaikutuksista. Joissain tilanteissa myös hankkeen
ympäristölupahakemus ja YVA-arviointiselostus voidaan kuuluttaa yhtä aikaa.

6.3

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.
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6.4

Vesilain mukainen lupa
Mahdollinen vesilain mukaisen luvan tarve selvitetään YVA-menettelyn aikana suunnitelmien tarkentuessa.
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.

6.5

Lentoestelupa
Petikonhuipun täyttömäki sijaitsee lähellä Helsinki-Vantaan lentoasemaa. Lentoesteluvan tarve
selvitetään pyytämällä lausunto ANS Finlandilta YVA-menettelyn aikana.
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8.

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
PM10: Particulate Matter. Hengitettäviksi hiukkasiksi kutsutut halkaisijaltaan alle 10 mikrometrin
hiukkaset.

LOUHITTAVA ALUE, VE 0+

LOUHITTAVAN ALUEEN RAJA
(YVA-VAIHE, OHJEELLINEN)
LÄJITYSTOIMINTA KÄYNNISSÄ
LOUHINNAN OHJEELLINEN
ETENEMISSUUNTA

VE 0+
LOUHITTAVA ALUE 0,75 ha
LOUHINTATASO +40
LOUHINTAMÄÄRÄ n. 150 000 m3ktr

Ilmakuva: Vantaan kaupunki, kesäkuu 2017
Korkeusaineisto: Maanmittauslaitos laserkeilaus toukokuu 2018
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK-25
Korkeusjärjestelmä: N2000

PETIKONHUIPUN TÄYTTÖMÄKI, VANTAA
YVA-VAIHEEN LOUHINTASUUNNITELMA
VE 0+
19.6.2019
MK 1:2000 (A3)

LOUHITTAVA ALUE

LOUHITTAVAN ALUEEN RAJA
(YVA-VAIHE, OHJEELLINEN)
LÄJITYSTOIMINTA KÄYNNISSÄ
LOUHINNAN OHJEELLINEN
ETENEMISSUUNTA

LOUHITTAVA ALUE 1,7 ha
LOUHINTATASO +40
LOUHINTAMÄÄRÄ n. 370 000 m3ktr

Ilmakuva: Vantaan kaupunki, kesäkuu 2017
Korkeusaineisto: Maanmittauslaitos laserkeilaus toukokuu 2018
Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GK-25
Korkeusjärjestelmä: N2000

PETIKONHUIPUN TÄYTTÖMÄKI, VANTAA
YVA-VAIHEEN LOUHINTASUUNNITELMA
4.6.2019
MK 1:2000 (A3)
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