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TIIVISTELMÄ
Hankkeen kuvaus
Remeo Oy suunnittelee kierrätysmateriaalien käsittelytoiminnan keskittämistä Vantaan
Långmossebergeniin voimalaitoksen itäpuolelle. Noin viiden hehtaarin alueelle
suunnitellaan mekaanista lajittelulaitosta rakennustyömaiden sekä kaupan- ja
teollisuuden sivuvirtojen käsittelyyn. Laitoksella pyritään mahdollisimman suureen
kierrätysmateriaalien talteenottoon. Lajittelun jälkeen jäävän loppusijoitukseen
toimitettavan hyödyntämiskelvottoman materiaalin määrä pyritään minimoimaan.
Laitoksen suurin kapasiteetti olisi käsitellä materiaaleja enintään 340 000 tonnia
vuodessa. YVA-menettelyssä tutkitaan vaihtoehtoja, joissa laitosta ei rakennettaisi
ollenkaan tai laitoksella ei käsiteltäisi sekalaisia kaupan- ja teollisuuden sivuvirtoja
50 000 tonnia ja betonia- ja tiiliä 50 000 tonnia vuodessa.
Liikenne alueelle tapahtuu nykyisen voimala-alueen sisääntulon kautta.
Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot olisivat:
Vaihtoehto 0 (VE 0): Hanketta ei toteuteta lainkaan.
Vaihtoehto 1 (VE 1): Hankealueelle (5 ha) rakennetaan materiaalien käsittelylaitos,
jonka vastaanottomäärä on enimmillään 340 000 tonnia vuodessa.
Vaihtoehto 2 (VE 2): Hanke toteutetaan muuten VE1:n mukaisesti, mutta laitoksella
ei vastaanoteta ja käsitellä kaupan ja teollisuuden sivuvirtoja (50 000 t/a) eikä betonia
ja tiiliä (50 000 t/a). Kokonaismäärä olisi enintään 240 000 tonnia vuodessa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen toteuttamisen eri
vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla.
Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on luoda tietoa hankkeen vaikutuksista
ihmisiin
ja
ympäristöön
sekä
lisätä
kansalaisten
tiedonsaantia
ja
osallistumismahdollisuuksia. Arviointi on edellytys sille, että hankkeelle voidaan
myöntää ympäristölupa.
YVA-menettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten
arviointiohjelma (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on selvitys hankealueen nykytilasta
sekä suunnitelma, jossa kuvataan hankkeen vaikutuksien arvioimiseksi tarvittavat
selvitykset ja arviointimenettelyn järjestäminen. Varsinainen arviointityö tehdään tämän
arviointiohjelman ja siitä annetun yhteysviranomaisen lausunnon mukaisesti.
Arvioinnin tulokset kootaan arviointiselostukseen.
Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiohjelman, jolloin viranomaiset voivat antaa siitä
lausuntonsa ja yksityiset ihmiset ja kansalaisjärjestöt voivat ilmaista mielipiteensä.
Yhteysviranomainen laatii yhteenvedon lausunnoista ja mielipiteistä ja antaa samalla
oman lausuntonsa hankkeesta.
Arviointiohjelman nähtävillä oloaikana järjestetään yleisötilaisuus, jossa hanke ja
arviointiohjelma esitellään.
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1. Johdanto
Remeo Oy suunnittelee kierrätysmateriaalien lajitteluliiketoiminnan keskittämistä
Vantaan voimalaitoksen itäpuolelle Långmossebergeniin. Alueelle rakennettaisiin
mekaaninen materiaalien lajittelulaitos rakennustyömaiden sekä kaupan- ja
teollisuuden sivuvirtojen käsittelyyn.
Hanke edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely), koska
laitoksella käsitellään fysikaalisesti jätteeksi luokiteltavia materiaaleja yli 100 tonnia
vuorokaudessa (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017), Liite 1.
kohta 11b).
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että
ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella ja lisätä kansalaisten
mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. Menettelyssä tulee
arvioida hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutukset. Remeon tarkoituksena
on sijoittaa laitos pääkaupunkiseudun itäpuolelle, jossa kierrätysmateriaalien
laitosmaista lajittelua ei juuri ole. Jätevoimalan vieressä oleva alue on sijainniltaan hyvä
ja alue on asemakaavassa osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET). Tällaisia alueita ole muita Vantaan
alueella, joten laitokselle ei ole käytännössä vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja kohteena
olevalla alueella.
Tämä arviointiohjelma on suunnitelma siitä miten YVA-menettely tullaan toteuttamaan.
Se kuvaa, miten hanketta arvioidaan ja mitä selvityksiä tarvitaan. Arviointiohjelma
toimitetaan yhteysviranomaiselle eli Uudenmaan ELY-keskukselle. ELY-keskus
tiedottaa arviointiohjelman vireilläolosta ja pyytää tarvittavat lausunnot. Varsinainen
arviointityö tehdään arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon
mukaisesti. Arviointityö esitetään arviointiselostuksessa.

2. Hankekuvaus
2.1 Hankkeesta vastaava
Hankkeesta vastaava on ympäristöhuoltoalan yritys Remeo Oy. Yritys toimii
pääasiassa Suomessa ja liikevaihto on yli 80 miljoonaa euroa ja työllistää noin 350
henkilöä. Remeo vastaa kiertotalouden kehittämiseen rakentamalla lisäkapasiteettia
kierrätysmateriaalien käsittelyyn ja lajitteluun.
Yhtiö vastaa hankkeen valmistelusta ja toteuttamisesta sekä suunnitellun toiminnan
ympäristövaikutusten selvittämisestä.
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2.2. Sijainti
Suunniteltu kierrätysmateriaalien käsittelylaitos sijoittuu Vantaan kaupungin
kaakkoisosaan Långmossebergeniin voimalaitoksen itäpuolelle. Tontti on kooltaan
noin 5 hehtaaria ja se on nykyisin viljelykäytössä olevaa peltoa.

Kuva 2.1. Hankealueen sijainti yleiskartalla.

Kuva 2.2. Hankealueen sijainti Vantaan voimalaitoksen itäpuolella.
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2.3 Esiselvitykset
Kierrätyslaitoksen vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja tarkasteltiin ennen YVA-menettelyn
aloittamista. Tarkastelun kohteena oli Vantaan itäosissa olevat alueet, koska tällä
alueella ei ole kierrätysmateriaalien lajittelulaitoksia. Valittu alue oli ainoa, jossa
riittävän suuri alue oli kaavoitettu lajittelulaitokselle sopivaksi yhdyskuntateknisen
huollon alueeksi.

2.4 Hankkeen tavoite ja tarve
Remeo Oy suunnittelee kierrätysmateriaalien lajittelutoiminnan keskittämistä
hankealueelle, koska yhtiön nykyisten laitosten tilat ja kapasiteetti Helsingin Viikissä ja
Vantaan Linjatiellä ovat käyneet pieniksi.

2.5 Laitoksen vastaanottomäärät ja hankkeen tekninen kuvaus
Taulukossa 2.1 on esitetty laitokselle vastaanotettavaien materiaalien suurimmat
vuosittaiset määrät ja kertavarastomäärät.
Taulukko 2.1. Laitoksessa vastaanotettavat ja kerralla varastossa olevat laadut.
Materiaali

EWC nimike

Suurin
määrä
(t/a)

Suurin
kertavarasto
(t)

Rakennusmateriaalit

170101-03, 17 01 07,
170201-03, 17 08 02,
17 09 04, 200101, 200137*,
200138, 200139

120 000

10 000

Energiajae,
materiaalikierrätykseen
kelpaava jae

03 01 01, 03 01 05, 03 01 99,
03 03 01, 03 03 08,
15 01 01–03, 15 01 06,
16 01 19, 16 01 03, 16 01 22,
16 01 99, 19 02 10, 19 12 01,
19 12 04, 19 12 06, 19 12 08,
19 12 10, 19 12 12,
20 01 01, 20 01 10, 20 01 11,
20 01 39, 20 01 99

60 000

10 000

Sekalainen materiaali (kauppa ja
teollisuus)

kuten 20 03 01, 20 01 01

50 000

1 000

Betoni- ja tiili

10 13 14, 17 01 01-07

50 000

20 000

Puut, risut ja
kannot,

03 01 01, 03 01 05, 05 01 03,
15 01 03, 17 02 01, 20 01 38

60 000

5 000

Metalli

12 01 01, 12 01 02, 12 01 03,
12 01 04, 15 01 04, 16 01 04,
16 01 07, 16 01 08, 17 04,
19 10 01, 19 10 02, 19 10 04,
20 01 40

2 000

2 000

Lasi

16 01 20, 20 01 02

2 000

500

344 000

48 500

Yhteensä
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Taulukossa esitetyt suurimmat kertavarastomäärät eivät toteudu samanaikaisesti,
vaan laitoksella vastaanotettu ja käsitelty materiaali toimitetaan mahdollisimman
nopeasti asianmukaisen ympäristöluvan omaavaan vastaanottopaikkaan.

2.6 Toiminnan prosessikuvaukset
Materiaalien käsittely
Kaikki kierrätyslaitokseen tuotavat materiaalit vastaanotetaan vaaka-asemalla, jossa
niiden laatu ja määrä sekä alkuperä ja tuojan tiedot kirjataan vaakajärjestelmään.
Tämän jälkeen kuormat ohjataan ominaisuuksiensa mukaan käsittelyhalliin tai
välivarastointi- ja käsittelykentille.
Rakennusmateriaalin lajittelu
Rakennustyömailta tulevan kierrätysmateriaalin lajittelussa hyödynnetään viimeisintä
käytettävissä olevaa teknologiaa. Koneellisella lajittelulla pyritään tuottamaan
mahdollisimman puhtaita erillisjakeita, hyötykäytettäväksi kierrätysmateriaaleina näille
soveltuvissa kohteissa.
Materiaalin käsittelyprosessi:
– Lajittelukoneilla erotellaan esilajittelussa suuret ja painavat materiaalit mm. puu,
betoni, kiviaines ja energiajae
– Jäljelle jäänyt lajittelematon aines syötetään seulan läpi, jolla erotellaan
materiaalivirrasta hienompi aines. Seulatekniikkana käytetään rumpuseulaa,
täryseulaa tai muuta vastaavaa seulaa. Seulan alite toimitetaan kaatopaikkojen
rakennemateriaaliksi tai muuhun soveltuvaan hyötykäyttöön. Seulan ylite syötetään
koneelliseen jatkolajitteluun.
– Jatkolajittelussa materiaalivirrasta erotellaan puuta, kiviä ja betonia, metalleja sekä
muoveja ja rejektimateriaaleja.
Rakennustyömailta tuleva kierrätysmateriaali otetaan vastaan ja varastoidaan hallissa.
Betoni- ja tiili otetaan vastaan ja varastoidaan kentällä ja käsitellään ulkona perusmaan
päällä.
Kierrätysmateriaalien käsittelyä tehdään hallissa ympärivuorokauden seitsemän
päivää viikossa.
Energiapitoinen materiaali
Syntypaikkalajiteltu energiapitoinen materiaali vastaanotetaan, välivarastoidaan ja
käsitellään hallissa. Materiaali murskataan hallissa sijaitsevalla käsittelylaitteistolla
kierrätyspolttoaineeksi. Ennen murskausta materiaalin jalostusarvoa pyritään
nostamaan, erottelemalla osa jakeista pois polttoaine-materiaalivirrasta. Valmis
kierrätyspolttoaine toimitetaan energiahyötykäyttöön eri polttolaitoksiin.
Energiapitoisen materiaalin käsittelyä tehdään hallissa ympärivuorokauden seitsemän
päivää viikossa. Käsittelyprosessi pääpiirteissään on esitetty kuvassa 2.3.
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Kuva 2.3. Energiajätteen käsittelyprosessi.
FE= rauta, NonFE= Alumiini, messinki yms., SRF= Solid Recovered Fuel eli
kierrätyspolttoaine.

Sekalainen materiaali
Sekalaisella kuivalla materiaalilla tarkoitetaan kauppaliikkeistä ja teollisuudesta tulevaa
sekalaista jaetta, jolle on tehty vain vähäistä syntypaikkalajittelua. Sekalainen
materiaali vastaanotetaan, välivarastoidaan ja käsitellään hallissa. Käsittelyä tehdään
hallissa ympärivuorokauden seitsemän päivää viikossa.
Tämä materiaali käsitellään samalla tavalla, kuin energiapitoisen materiaalin
alkuvaiheen prosessissa.
Materiaali:




esimurskataan
seulotaan (80 mm)
alitteesta poistetaan metallit.

Seulonta-alite pyritään hyödyntämään biomateriaalien käsittelyprosessissa tälle
sopivassa käsittelylaitoksessa. Seulonta ylite (kevyempi jae) toimitetaan
hyödynnettäväksi energian tuotannossa.

Betoni- ja tiilet
Betoni- ja tiilet vastaanotetaan, välivarastoidaan ja käsitellään ulkona. Materiaali
varastoidaan ja murskataan siirrettävällä murskaimella. Ennen murskausta isommat
kappaleet paloitellaan kaivinkoneeseen liitettävillä hydraulisilla murskausleuoilla ja
betonia seulotaan.
Betonin murskausta tapahtuu maanantaista perjantaihin klo 6.00 - 22.00 ja lauantaina
klo 7.00 - 18.00.
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Puu
Laitokselle otetaan vastaan risuja, kantoja, teollisuudesta sekä rakennustyömailta
tulevaa puuainesta. Puu vastaanotetaan, varastoidaan ja murskataan hakkeeksi
asfaltoidulla alueella ulkona. Murskaus tehdään liikuteltavalla murskaimella.
Jalostustavan ja -asteen määrää raaka-aineen laatu ja loppukäyttökohde.
Puun haketusta/murskausta tapahtuu maanantaista perjantaihin klo 7.00 - 21.00 ja
lauantaina klo 7.00 - 18.00.
Touko-syyskuussa puuvarastojen määrä terminaalissa kasvaa ja vastaavasti varastot
pienenevät lämmityskauden kuluessa talvella.
Hake kuljetetaan alueelta pois täysperävaunuautoilla. Haketta kuljetetaan laitokselta
asiakkaille lämmityskautena ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Raakaaineiden kuormaukset suoritetaan pyöräkuormaajilla. Kuljetustapahtumien ohjaus on
kiinni voimalaitosten tarpeesta.

Toimintojen alustava sijoittuminen alueella on esitetty kuvassa 2.4.

Kuva 2.4. Alustava asemakuva laitosalueen toiminnoista.
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2.7 Rakentaminen
Alueen rakentamisen vaiheet ovat seuraavat: pintamaiden poisto, vähäinen louhinta,
mursketäyttö, sadevesiviemäröinti ja asfaltointi. Alue toteutetaan kallistuksilla siten,
että hulevedet alueelta ohjautuvat alueen eteläosassa oleviin tasausaltaisiin ja
edelleen hallitusti ojaan. Alue asfaltoidaan kokonaisuudessaan.
Kaivumaista käytetään noin 1/3 alueen pengertäytössä ja 2/3 kasataan tontille ja
käytetään tontin viimeistelyssä sekä meluvallin rakentamisessa pohjoisreunalle.
Kalliota joudutaan mahdollisesti louhimaan pieniä määriä kiinteistön reuna-alueilta.
Suuret kalliolohkareet halkaistaan rikottamalla. Louhinnan työvaiheet ovat poraus,
räjäytys, rikotus ja louheen välivarastointi. Louhetta käytetään pengertäytössä ja
ylimääräinen louhe kuljetetaan muualle jalostettavaksi.
Käsittelykenttäalueet rakennetaan pääosin tiivisasfalttirakentein. Purkubetonin
käsittelyalueella ei ole asfalttirakenteita, koska asfaltti ei käytännössä kestä
murskaimien siirtelyä. Käsittelykentillä varastoidaan ja käsitellään puumateriaaleja
sekä maa-aineksia
Laitosalueelta tulevien hulevesien käsittelyyn rakennetaan tasausaltaat ja
öljynerottimet alueen eteläreunaan. Tasausaltaat mitoitetaan Suomen Kuntaliiton
hulevesioppaan (Suomen Kuntaliitto, Hulevesiopas, 2012) mitoitusperusteiden
mukaisesti. Tasausaltaat rakennetaan tiivisrakentein, jolla estetään vesien pääsy
maaperään ja pohjaveteen. Rakenteissa käytetään yleisesti käytössä olevia
materiaaleja.

Kuva 2.5. Asemapiirros laitosalueesta ja tasausaltaiden sijoittuminen.
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2.8 Hankkeen aikataulu
Laitoksen suunnittelun ja käyttöönoton on tarkoitus edetä seuraavassa aikataulussa:
1.
2.
3.
4.

Ympäristövaikutusten arviointi saadaan päätökseen helmikuussa 2019.
Vuoden 2018 aikana toteutetaan yleissuunnittelu.
Rakentaminen aloitetaan alkukesästä 2019
Laitoksen toiminta alkaa keväällä 2020.

Toiminnan aloittaminen esitetyssä aikataulussa edellyttää, että hankesuunnittelu on
aloitettu samanaikaisesti YVA- ja lupamenettelyn kanssa. Suunnittelu on edennyt
ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa ja arviointiselostuksessa voidaan hyödyntää
uusimpia suunnitelmia.

2.9 Hanketta varten tarvittavat luvat ja päätökset
Ympäristölupa
Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) mukaan
ympäristölupa on oltava kierrätysmateriaalien käsittelyyn, joka on ammattimaista tai
laitosmaista.
Ympäristöluvan myöntämisen edellyttää muun muassa, ettei hankkeesta aiheudu
yksinään eikä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta
ympäristön pilaantumista eikä maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Toimintaa ei
voi myöskään sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Sijoittamisessa on otettava huomioon
oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat
kaavamääräykset. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päättymisen jälkeen
YVA-selostus ja ELY-keskuksen siitä antama perusteltu päätelmä liitetään laadittavaan
ympäristölupahakemukseen.
Ympäristölupaviranomainen tässä hankkeessa on Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
Rakennuslupa ja toimenpidelupa
Rakennusten rakentamiseen haetaan lupaa Vantaan kaupungin rakennuslupaviranomaiselta. Alueen maanrakennustöihin tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) mukainen toimenpidelupa.
Rekisteröinti-ilmoitus kierrätysmateriaalien käyttämisestä maanrakentamisessa
Betonimurskeen käyttämisestä maarakenteissa tehdään Uudenmaan ELYkeskukselle rekisteröinti ilmoitus (ns. Mara-ilmoitus) valtioneuvoston asetuksen
843/2017 mukaisesti.
Sopimus kunnan jätevedenpuhdistamon kanssa
Jätevesien laskemista varten tehdään sopimus HSY vesihuollon kanssa. Sopimuksella
varmistetaan, että laitoksen omassa käsittelyprosessissa saavutetaan hyväksyttävät
raja-arvot.

2.10 Liittyminen muihin hankkeisiin
Suunniteltu hanke ei suoraan liity muihin saman alueen laitoksiin ja hankkeisiin.
Hankkeella on liittymäkohtia viereisen voimalaitoksen toimintaan. Hanke tukee yhtiön
ympäristöliiketoiminnan kehittämistä ja edistää kiertotaloutta.
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3. YVA-MENETTELYSSÄ TARKASTELTAVAT VAIHTOEHDOT
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen eli kierrätysmateriaalien
käsittelylaitoksen toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia YVA-lain ja asetuksen edellyttämällä tavalla. Lisäksi tarkastelussa on vertailuna vaihtoehto, jossa
hanke jätetään toteuttamatta (vaihtoehto VE0)
Vaihtoehto 0 (VE 0): Hanketta ei toteuteta lainkaan.
Vaihtoehto 1 (VE 1): Hankealueelle (5 ha) rakennetaan materiaalien käsittelylaitos,
jonka vastaanottomäärä on enimmillään 340 000 t/a.
Vaihtoehto 2 (VE 2): Hanke toteutetaan muuten VE1:n mukaisesti, mutta laitoksella ei
vastaanoteta ja käsitellä kaupan ja teollisuuden sivuvirtoja (50 000 t/a) eikä betonia- ja
tiiliä (50 000 t/a). Kokonaismäärä olisi enintään 240 000 tonnia vuodessa.

4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY
4.1 Arviointimenettelyn sisältö ja tavoite
Ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn
tarkoituksena
on
edistää
ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja
päätöksenteossa. Tavoitteena on myös lisätä tiedonsaantia ja mahdollisuuksia
osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun.
YVA-menettely ei ole lupaprosessi, mutta se toimii myöhemmin haettavan
ympäristöluvan taustatietona.
Arviointiohjelma
YVA-menettely alkaa arviointiohjelman (YVA-ohjelman) laadinnalla ja jättämisellä
yhteysviranomaiselle eli Uudenmaan ELY-keskukselle. YVA-ohjelma on suunnitelma
siitä, miten hankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan. Arviointiohjelmassa selvitetään
myös tutkittavat vaihtoehdot ja suunnittelualueen nykytila.
ELY-keskus kuuluttaa arviointiohjelman, jolloin viranomasiset voivat antaa siitä
lausuntonsa ja yksityiset ihmiset ja kansalaisjärjestöt voivat ilmaista ohjelmasta
mielipiteensä. Yhteysviranomainen laatii yhteenvedon lausunnoista ja mielipiteistä ja
antaa samalla oman lausuntonsa hankkeesta.
Arviointiohjelman nähtävillä oloaikana järjestetään yleisötilaisuus, jossa hanke ja
arviointiohjelma esitellään.
Arviointiselostus
Ohjelmavaiheen jälkeen hankkeesta vastaava jatkaa vaihtoehtojen suunnittelua ja
arvioi hankkeen vaikutuksia YVA-ohjelman ja siitä annetun lausunnon perusteella.
Nämä selvitykset ja arviot kootaan YVA-selostukseen, jossa muun muassa esitetään
menettelyn aikana tehtyjen vaikutus- ja ympäristöselvitysten tulokset, kuvataan
merkittävimmät vaikutukset ja haitallisten vaikutusten lieventämiskeinot sekä
vertaillaan vaihtoehtoja.
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YVA-selostuksessa:







kuvataan tarkemmin tarkastellut hankevaihtoehdot ja nollavaihtoehto
kuvataan ympäristön nykytila
arvioidaan vaihtoehtojen ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyys
vertaillaan arvioitavia vaihtoehtoja
suunnitellaan, miten haitallisia vaihtoehtoja voidaan ehkäistä ja lieventää
esitetään ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi

Kuulutus, lausuntojen ja mielipiteiden kokoaminen tapahtuu kuten YVA-ohjelman
kohdalla. Keskeiset tulokset esitellään yleisötilaisuudessa.
Uudenmaan ELY-keskus pyytää kirjallisen lausunnon arviointiohjelmasta ja
arviointiselostuksesta tarpeellisiksi katsomiltaan viranomaisilta ja muilta tahoilta.
Lopuksi Uudenmaan ELY-keskus tarkistaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen
riittävyyden ja laadun sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätelmän merkittävistä
ympäristövaikutuksista.
YVA-menettely ei ole lupamenettely, vaan se toimii myöhemmän päätöksenteon
pohjana. Ympäristölupaviranomainen ottaa yhteysviranomaisen perustellun
päätelmän huomioon myöhemmin omassa päätöksentekoprosessissaan. YVAmenettelyn prosessi on esitetty kuvassa 4.1.

Kuva 4.1. YVA-menettely.

4.2 Osallistuminen ja vuorovaikutus
4.2.1 Arviointimenettelyn osapuolet
Remeo Oy on hankkeesta vastaava ja yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELYkeskus. Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy toimii Remeo Oy:n toimeksiannosta
YVA-konsulttina ja vastaa YVA-prosessin kulusta, laatii arviointiohjelman ja organisoi
ja laatii varsinaisen arviointityön. Yritys on perustettu vuonna 1990. YVA-konsultin
projektipäällikkönä toimii FM Juha Roivainen. Hän on toiminut jätteidenkäsittelyyn
liittyvien laitosten ympäristöasiantuntijana yli 30 vuotta. Hankkeen pohjavesi- ja
vesistövaikutukset sekä melumallinnukset tekee ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.
Tarpeen mukaan käytetään myös muita ulkopuolisia asiantuntijoita.
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Ympäristövaikutusten arviointimenettely on avoin menettely, jonka keskeisenä
tavoitteena on lisätä asukkaiden ja muiden lähialueella toimivien ryhmien tiedonsaantia
ja mahdollisuuksia osallistua arviointiprosessiin. YVA-menettelyyn voivat osallistua
hankkeesta vastaavan (Remeo Oy), yhteysviranomaisen (Uudenmaan ELY-keskus) ja
muiden viranomaisten lisäksi yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset
saattavat koskea sekä kaikki ne, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa.
Osallisia voivat olla siis esimerkiksi hankkeen vaikutusalueella asuvat, työskentelevät,
liikkuvat tai harrastavat henkilöt. Lisäksi osallisia ovat hankkeen vaikutusalueella
toimivat muut yritykset.
Kenellä tahansa on kuulutusaikana oikeus jättää mielipiteensä YVA-ohjelmasta. YVAohjelmaa koskevissa mielipiteissä tulisi keskittyä erityisesti YVA-ohjelmassa
esitettyihin ympäristön nykytilaa sekä vaikutusten arviointia koskeviin seikkoihin. Kaikki
halukkaat voivat myös esittää mielipiteensä myöhemmin YVA-selostuksesta sen
kuulutusaikana, jolloin mielipiteissä voidaan keskittyä vaikutusten arvioinnin tuloksiin.

4.2.2 Ennakkoneuvottelut
Arviointiohjelman laatimisen alkuvaiheessa pidettiin Uudenmaan ELY-keskuksessa
21.6.2018 ennakkoneuvottelu, jossa oli edustettuina toiminnanharjoittaja ja keskeiset
viranomaiset: Uudenmaan ELY-keskus, Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Vantaan
ympäristökeskus.
Neuvottelussa käytiin läpi hanke ja sen YVA-menettelyyn liittyvät asiat.

4.2.3 Tiedottaminen
YVA-hankkeesta tiedotetaan ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa
www.ymparisto.fi (→ Asiointi, luvat ja ympäristövaikutustenarviointi → Ympäristövaikutusten arviointi → YVA-hankkeet). YVA-ohjelman ja YVA-selostuksen kuulutukset
julkaistaan paikallislehdissä ja Vantaan kaupungin verkkosivuilla.

4.2.4 Yleisötilaisuudet
YVA-menettelyn aikana järjestetään kaksi avointa yleisötilaisuutta:
- ensimmäinen YVA-ohjelman kuulutusaikana
- toinen YVA-selostuksen kuulutusaikana.
Tarkemmin yleisötilaisuuksien ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan YVA-ohjelman ja
YVA-selostuksen kuulutuksissa. Uudenmaan ELY-keskus kuuluttaa sekä
arviointiohjelmasta että arviointiselostuksesta ja asettaa ne julkisesti nähtäville.
Kuulutus julkaistaan Vantaan kaupungin ja Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla
sekä paikallislehdessä. Kuulutuksessa ilmoitetaan, missä arviointiohjelma ja
arviointiselostus ovat nähtävillä. Ohjelmaa koskevat mielipiteet ja kuvaus toimitetaan
sähköisesti tai postitse Uudenmaan ELY-keskukselle. Arviointiohjelma ja
arviointiselostus ovat nähtävillä 30 päivää.
Yleisötilaisuuksissa kerrotaan hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista.
Yleisötilaisuuksissa osallistujien toivotaan tuovan esiin näkemyksiään mm.
hankkeeseen liittyvistä toiminnoista ja niiden sijoittumisesta, ympäristön nykytilasta
sekä arvioitavista vaikutuksista. Yleisötilaisuuksissa saatavaa palautetta
hyödynnetään vaikutusten arvioinnissa.
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5. YMPÄRISTÖN NYKYTILA
5.1 Maankäyttö ja kaavoitus
Valtakunnallisten maankäytön tavoitteiden tarkoituksena on muun muassa edistää
hyvän elinympäristön ja kestävän kehityksen toteutumista. Lisäksi tarkoituksena on
turvata alueidenkäytölliset edellytykset valtakunnallisille hankkeille.
Hanke tukee maankäytön tavoitteita, sillä se sijoittuu voimalaitoksen viereen alueelle,
joka on kaavoitettu yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET).
Maakuntakaava
Alueella on voimassa ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistama Uudenmaan
maakuntakaava,
jossa
alue
on
merkitty
energiahuollon
alueeksi/
jätteenkäsittelyalueeksi (EN/EJ). Kaavamääräyksissä on maininta, että aluetta voidaan
käyttää uusiomateriaalien hyödyntämiseen liittyvässä yritys- ja teollisuustoiminnassa.
Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi osana Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaa, Östersundomin alueen vaihemaakuntakaavan kaavan 12.6.2018. Hankealue
on merkitty jäte- ja energiahuollon alueeksi (EJ/EN). Merkinnällä osoitetaan
vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja energia- ja jätehuoltoa palvelevia laitoksia varten.

Kuva 5.1. Vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmä.
Yleiskaava
Kaakkois-Vantaan osayleiskaavassa (lainvoimainen 3.3.2004) alue sijoittuu
yhdyskuntateknisen huollon alueelle (ET). Alueen pohjoispuolelle on osoitettu
raideliikenteen aluevaraus (LR) sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU).
Itäpuolella on suojaviheralue (EV). Länsi- ja eteläpuoliset alueet on osoitettu
tieliikenteen alueiksi (LT).
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Koko Vantaan yleiskaavaa ollaan uudistamassa vuoteen 2020 mennessä.
Östersundomiin laaditaan Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteinen yleiskaava, josta on
kaavaehdotus 19.6.2018.

Kuva 5.2. Ote Vantaan osayleiskaavasta. Hankealue sijoittuu yhdyskuntateknisen
huollon alueelle (ET).
Asemakaava
Voimassa olevassa asemakaavassa alue on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten korttelialuetta (ET). Asemakaavaa laadittaessa on tarkasteltu
sekä kivihiilivoimalaitoksen että jätteidenkäsittelyn tukikohdan sijoittumista alueelle.

Kuva 5.3. Ote asemakaavasta. Violetti alue on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa
palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET). Hankealue on merkitty
punaisella rajauksella.
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5.2 Asutus ja muu toiminta lähialueella
Alue sijaitsee Vantaan kaupungin kaakkoisosassa Långmossebergenissä.
Hankealueen länsipuolella sijaitsee Vantaan Energian voimalaitos ja Rudus Oy:n
betonin ja kiviaineksen murskauslaitos sekä betoniasema. Eteläpuolella kulkee
Porvoonväylä ja itäpuolella Sotungintie. Lounaispuolella on Kehä III:n ja
Porvoonväylän eritasoliittymäalue. Alueen pohjoispuolella on suurjännitevoimalinjoja
sekä Ojangon ulkoilualue.
Noin 500 metrin etäisyydellä etelään Porvoon väylän toisella puolella sijaitsee
Västersundomin koulu. Lähimmät asuintalot sijaitsevat noin 400 metrin etäisyydellä
suunnittelualueen rajasta pohjoiseen ja koilliseen Kalliolaaksontien ja Rapuojantien
varrella. Länsisalmen asutus Porvoonväylän eteläpuolella sijaitsee noin 500 metrin
etäisyydellä hankealueen rajasta.
Hankealueen ja voimalaitoksen välissä kulkee Vuosaaren sataman rautatietunneli.

5.3 Liikenne
Liikenne alueelle tapahtuu Kehä III:n ja Porvoonväylän risteysalueesta voimalaitoksen
eritasoliittymän kautta. Liikenne ohjataan Kehä III:n suuntaisena kulkevaa
Pitkäsuontien katualuetta pitkin kierrätyslaitokselle.

5.4 Melu
Alue sijaitsee tieliikenteen melualueella, välittömästi vilkasliikenteisen Porvoon väylän
(valtatie 7) pohjoispuolella ja itäpuolella kulkee Sotungintie. Alueen ekvivalenttimelutaso päiväaikana on jätevoimalan ympäristölupaprosessin yhteydessä tehtyjen
melumallinnuksen mukaan yli 55 dB ja Porvoonväylän läheisyydessä yli 65 dB.
Valtatie 7 (E18) on melualuetta, jonka äänitaso on päiväaikaan yli 75 dB.

5.5 Ilmanlaatu
Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua arvioidaan jatkuvin ja suuntaa-antavin mittauksin,
mallintamalla sekä bioindikaattorien avulla. Vantaalla ilmanlaatua seurataan pysyvästä
mittauspisteestä Tikkurilassa ja useammasta siirrettävästä mittauspisteestä.
Lähimmät suuremmat kiinteät Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY:n ilmanlaadun
seurantapisteet ovat yli 4 km etäisyydellä Helsingin Vartiokylässä ja Vantaan ItäHakkilassa. Hankealueen eteläosan HSY:n ilmanlaatuindeksillä mitaten on toiseksi
parhaalla tasolla johtuen Porvoonväylän liikenteen päästöistä ja pohjoisosassa
ilmanlaatu on hyvää.

5.6 Maisema ja kulttuuriympäristö
5.6.1 Arvokkaat maisema- ja kulttuuriympäristökohteet
Lähistöllä ei ole arvokkaita maisema- tai kulttuuriympäristökohteita. Alueen
pohjoispuolella sijaitsee avoimista kulttuurimaisemista ja metsäisistä selännealueista
koostuva Ojangon virkistysalue.

5.6.2 Muinaisjäännökset
Hankealueen itäreunalle ulottuu rakennusperintökohde, joka on muinaismuistolailla
suojeltu muinaisjäännöskohde. Paikalla on todennäköisesti sijainnut autioitunut
kylätontti. Rakennusperintökohteeseen on tehty katselmus Vantaan museoviraston
kanssa. Kun maanrakennustyöt itäosassa aloitetaan, on paikalla Vantaan
museoviraston henkilö.
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Alueen peltoa on viljelty pitkään ja maata käännetty, joten oletuksena on, että
rakennustöiden aikana ei löydy merkittäviä löydöksiä.

Kuva 5.4. Rakennusperintökohde, jossa on vanha kylän paikka, on kuvattu kartassa
soikiolla.

5.7 Maa- ja kallioperä
Hankealueen maasto on pääosin peltoa, jonka maanpinta on noin tasolla + 20 m
merenpinnasta. Maaperä kohoaa ympärillä etelän suuntaa lukuun ottamatta. Maaperä
on savi- ja silttikerrostumaa.

5.8 Pohjavesi
Alue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä luokitellulla pohjavesialueella. Lähin
Fazerilan I luokan pohjavesialue sijaitsee hankealueesta länteen, lähimmillään noin
700 m etäisyydellä (kuva 5.5.).
Fazerilan pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,8 km2, josta varsinaista
muodostumisaluetta on noin 1,4 km2. Fazerilan pohjavesialueella toimii kolme
vedenottamoa (Valio, Fazer 1 ja Fazer 2 noin 0,8-1,8 kilometrin etäisyydellä
hankealueen reunasta). Niiden vettä käytetään elintarviketeollisuuden raakavetenä ja
jäähdytysvetenä.
Kalliokynnys
estää
pohjaveden
virtauksen
toiminta-alueelta
Fazerilan
pohjavesialueelle. Hankealueella ei muodostu varsinaista pohjavettä ja pääosa
sadannasta päätyy pintavaluntana avo-ojaan.
Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei ole tiedossa yksityisiä talousvesikaivoja.
Lähimmät yksityiset talousvesikäytössä olevat kaivot sijaitsevat hankealueen reunasta
400–500 metriä koilliseen ja etelään.
Hankealueen läheisyydessä on pohjaveden tarkkailuputkia jätevoimalan ja Ruduksen
Länsisalmen tuotantoalueella. Hankealueen luoteispuolella on Vuosaaren sataman
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rakentamiseen liittyviä Vuoli-projektin tarkkailuputkia, joista pohjaveden virtaussuunta
on pohjoiseen/koilliseen ja Porvoontien eteläpuolella etelään.
Voimalaitoksen alueen pohjaveden laatua tutkittiin vuonna 2009 alueen louhinnan
aikana. Tulosten perusteella pohjaveden laatu alueella on varsin heikko ja etenkin
alueen länsi- ja luoteisosissa huono. Ihmistoiminnan vaikutukset näkyvät muun
muassa
kohonneina
pohjaveden
pH-arvoina,
korkeina
kloridija
ammoniumpitoisuuksina sekä korkeina sähkönjohtavuuksina. Useissa pisteissä
havaittiin liuotinaineita ja PAH-yhdisteitä. Raskasmetallien osalta pohjavedestä
havaittiin talousveden laatuvaatimukset ylittäviä pitoisuuksia arseenia, nikkeliä ja lyijyä.
Lisäksi sulfaatin ja ammoniumtypen pitoisuudet olivat koholla muutamissa louhintaalueella olevissa havaintopisteissä ja pH oli melko korkea louhinta-alueen
luoteisreunalla olevissa havaintopisteissä. Todetut pitoisuudet olivat keskimäärin
korkeampia syksyn näytteenoton yhteydessä. Pitoisuudet poikkesivat normaaleista
luonnon taustapitoisuuksista ja olivat esim. kloridin ja sulfaatin suhteen paikoin melko
korkeita. Osassa havaintopisteistä todettiin myös pieniä määriä orgaanisia haittaaineita: öljyhiilivetyjä, BTEX- ja PAH-yhdisteitä sekä oksygenaatteja.

Kuva 5.5. Fazerilan pohjavesialue. Kierrätyslaitoksen hankekohde on merkitty
ympyrällä. Lähimmät talousvesikaivot sijaitsevat 400-500 m etäisyydellä laitoksesta.

5.9 Pintavedet
Kaikki laitosalueen pintavedet purkautuvat etelään Västerkullanojaan ja edelleen noin
4 km etäisyydellä mereen Porvarinlahteen. Laitosalueen hulevedet purkautuvat
hallitusti tasausaltaiden kautta ojaan. Ympäröivien alueiden hulevedet ohjataan alueen
reunoille rakennettavilla ojilla alueen eteläpuolelle Västerkullanojaan.

5.10 Luonnonympäristö ja suojelukohteet
5.10.1 Kasvisto ja eläimistö
Lähialueelle ollaan tekemässä yleiskaavan uudistamista varten ekologisten yhteyksien
tarkastelua. Tuoreimmassa luontoselvityksessä alueelta on kartoitettu uhanalaisen
EU-direktiivilajin lahokaviosammalen inventointi. Kuvassa 5.6. on esitetty
lahokaviosammaleen inventoinnin tulokset. Vihreällä poikkiviivalla on osoitettu
ekologinen yhteys hankealueen itäpuolella metsäiselle suojaviheralueelle (EV-alue).
Ekologinen
yhteys
kytkee
Sipoonkorven
metsämantereen
Mustavuoren
lehtoalueeseen.
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Kuva 5.6. Lahokaviosammaleen esiintymiä ja sille sopivan elinympäristön rajauksia
on esitetty punaisilla pisteillä ja mustalla rajauksella. Vihreällä poikkiviivalla on osoitettu
tärkeä Mustavuoren ekologinen yhteys metsäiselle suojaviheralueelle.

5.10.2 Suojelukohteet
Noin kolmen kilometrin etäisyydellä kohteesta kaakkoon sijaitsee Natura 2000 alue
Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet. Sipoonkorven Natura-alue ulottuu
lähimmillään noin 0,5 km etäisyydellä koilliseen kohteesta. Noin kilometrin etäisyydellä
lounaaseen sijaitsee Länsimäen jalopuumetsikkö ja noin kahden kilometrin
etäisyydellä länteen Koivumäen lehmuslehto.

6. VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PERIAATTEET
6.1 Selvitettävät ympäristövaikutukset ja vaihtoehtojen vertailu
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä
välittömiä ja välillisiä vaikutuksia mm.:





arvioidaan

hankkeen

aiheuttamia

ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon
monimuotoisuuteen
yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja
kulttuuriperintöön
luonnonvarojen hyödyntämiseen

YVA-lain mukainen määritelmä ympäristövaikutuksista on hyvin laaja, mistä johtuen
ympäristövaikutuksia selvitettäessä keskitytään merkittävimmiksi arvioituihin ja
koettuihin vaikutuksiin. Välittömät vaikutukset, kuten maaperään tai vesiin kohdistuvat,
ovat yleensä selkeämmin arvioitavissa, mutta välillisistä, yksittäisten ihmisten tai
sidosryhmien tärkeiksi kokemista asioista tietoa joudutaan keräämään mm.
tiedottamis- ja kuulemismenettelyjen yhteydessä.
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Ympäristövaikutusten arviointi perustuu








Långmossebergenin alueella aiemmin tehtyihin luontoselvityksiin
alueella tehtyihin maaperä- ja pohjavesitutkimuksiin
ilmanlaatuselvitysten tietoihin
melumallinnuksiin
laitevalmistajien tietoihin ja kirjallisuuteen
yleisötilaisuuksissa sekä lausunnoissa ja mielipiteissä esiin tulleisiin seikkoihin
eri menetelmillä tehtäviin vaikutusten arviointeihin.

Ympäristön nykytilaa koskevia uusia selvityksiä ei aiota tehdä. Perusteluna on se, että
laitos sijoittuu kokonaisuudessaan peltoalueelle ja alueelta on tehty hankkeen koko
huomioon ottaen riittävästi mm. luonto- ja ilmanlaatuselvityksiä.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa vertaillaan hankkeen toteuttamisen ja hankkeen
toteuttamatta jättämisen ympäristövaikutuksia sekä niiden välisiä eroja. Vaikutusten
merkittävyyttä arvioidaan muutoksen suuruudella ja vastaanottavan ympäristön
herkkyyden perusteella. Muutoksen suuruudella tarkoitetaan vaikutuksen
voimakkuutta, kestoa ja laajuutta. Vaikutusten keskinäiset suuruusluokat arvioidaan
kvalitatiivisesti. Vertailu tapahtuu käytettävissä olevan tiedon ja arviointityön aikana
tarkentuvan tiedon perusteella.
Vaikutuskohteen herkkyys
Vaikutuksen vastaanottavan ympäristön herkkyyttä arvioidaan sen perusteella, kuinka
ympäristö sietää syntyvää vaikutusta. Tämän perusteella vastaanottavan ympäristön
herkkyys voi olla vähäinen, kohtalainen tai suuri.
Vaikutuksen suuruus
Muutoksen suuruudella tarkoitetaan vaikutuksen voimakkuutta, kestoa ja laajuutta,
minkä perusteella vaikutuksen suuruus voi olla pieni, keskisuuri tai suuri.
Vaikutuksen merkittävyys
Vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan muutoksen suuruudella ja vastaanottavan
ympäristön herkkyyden perusteella. Vaikutusten merkittävyys määritetään
ristiintaulukoimalla vaikutuksen suuruus ja vaikutuskohteen herkkyys, jolloin
vaikutukset voivat olla merkityksettömiä, vähäisiä, kohtalaisia tai suuria.

Vaikutusten suuruuden ja
seurausten arviointi

Vaikutuskohteen herkkyyden/
arvon määrittäminen

Vaikutuksen merkittävyyden arviointi

Kuva 6.1. Periaate vaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi.
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Vaihtoehtojen vertailu
Ympäristövaikutusten arvioinnissa vertaillaan hankkeen kunkin vaihtoehdon sekä
nollavaihtoehdon ympäristövaikutuksia. Vertailu tehdään saatavilla olevien tietojen
pohjalta, ja siinä kuvataan kunkin vaihtoehdon erot ja vaikutukset.
Hankkeen vaihtoehtojen vertailu esitetään havainnollisesti taulukoituna ja värikoodein
eroteltuna vaikutusten suunnan ja merkittävyyden suhteen. Vaikutus voi olla
negatiivinen tai positiivinen.

6.2 Tarkastelualue
Tarkastelualueen laajuus vaihtelee eri vaikutusten kohdalla. Alustavan arvion mukaan
vaikutukset ulottuvat 500…1000 metrin etäisyydelle hankealueesta, millä rajauksella
arvioidaan mm. melu- ja pölyämisvaikutuksia.
Suunnitellun hankkeen välittömistä vaikutuksista laaja-alaisimpia ovat melu sekä
yleisesti vaikutukset ilman laatuun (pöly). Melu- ja pölyvaikutukset arvioidaan noin
kilometrin säteellä hankealueesta. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan
myös mahdollisia riskitilanteita ja niiden ympäristövaikutuksia.
Liikenteen aiheuttamia vaikutuksia arvioidaan niillä tieosuuksilla, joilla hankkeen
aiheuttama liikenne aiheuttaa merkittävää lisäystä liikennemääriin.

6.3 Maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset
Hanke sijoittuu käyttötarkoituksensa mukaiselle toiminnalle varatulle alueelle, eikä sillä
siksi arvioida olevan vaikutuksia maankäyttöön tai yhdyskuntarakenteeseen.
Arviointimenettelyssä kuvataan nykyinen maankäyttö- ja kaavoitustilanne sekä vireillä
olevat maankäyttösuunnitelmat alueen ympäristössä. Maankäyttöön kohdistuvilla
vaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia alueen maankäytön pysyviä
muutoksia.
Arvioinnissa käytetään Vantaan ja Helsingin kaupungeilta sekä Sipoon kunnalta
saatavia tietoja, voimassa olevia maakunta-, yleis- ja asemakaavoja,
ympäristöhallinnon tietojärjestelmiä sekä hankkeen teknisiä suunnitelmia.

6.4 Maisemaan ja kulttuuriperintöön kohdistuvat vaikutukset
Hanke sijoittuu peltoalueelle voimalaitoksen viereen. Maisemaan kohdistuvia
vaikutuksia ja muutosten suuruutta arvioidaan ilmakuvien, karttatarkastelujen ja
valokuvien perusteella. Alueen rakentamisen aiheuttamat muutokset kulttuuriperintöön
nähdään vähäisenä.
YVA-selostuksessa arvioidaan hankkeen aiheuttama muutos maisemassa ja tehdään
arvio alueesta, jolle muutokset tulevat näkymään.

6.5 Kuljetukset ja niiden vaikutukset liikenteeseen
Arvioinnissa selvitetään hankkeesta johtuvaa raskaan liikenteen lisääntymistä, ja
lukuja verrataan nykyisiin liikennemääriin. Suunnitellut toiminnat aiheuttavat liikennettä
150 - 250 käyntiä vuorokaudessa. Arvioinnissa selvitetään mahdolliset uudet
liikenneväylät ja niiden vaikutukset. Melumallinnuksessa otetaan huomioon liikenteen
meluvaikutukset
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6.6 Ilmastoon ja ilmanlaatuun kohdistuvat vaikutukset
Alueen maanrakentamisesta, kuljetuksista sekä laitosten rakentamisesta aiheutuu
pölyämistä.
Laitoksen toiminnoista ilmaan aiheutuvia päästöjä ovat lähinnä ulkoalueella
tapahtuvasta puun ja betonin murskauksesta aiheutuva pölyäminen sekä liikenteen ja
työkoneiden aiheuttama pölyäminen ja pakokaasupäästöt.
Liikenteen pakokaasupäästöt arvioidaan ajosuoritteiden ja päästökertoimien avulla.
Myös työkoneiden päästöt arvioidaan konetyypin, lukumäärän ja käyttöajan perusteella
päästökertoimia
käyttäen.
Arvioinnissa
hyödynnetään
saatavilla
olevaa
tutkimusaineistoa liikenteen aiheuttamista päästöistä eri käyttöasteisten teiden varsilla.
Toiminnasta muodostuvan pölyn leviämistä arvioidaan maastomuotojen ja tyypillisten
sääolosuhteiden perusteella. Vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon ympäristön
erityispiirteet kuten asutuksen ja muiden herkkien kohteiden sijainti. Ilmanlaatuarvioita
verrataan annettuihin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.
Ruuan tähteiden ja muun bioaineksen määrä sekalaisissa kuormissa on vähäinen, eikä
niistä oleteta syntyvän merkittävää hajua.
Hankkeen vaikutuksia ilmaan ja ilmanlaatuun tarkastellaan arvioimalla toiminnan
aikana syntyviä pöly- ja hajuvaikutuksia. Arviointi tehdään vastaavista laitoksista
saatujen pöly- ja hajuvaikutusten perusteella.

6.7 Meluvaikutukset
Melun leviäminen ympäristöön arvioidaan tekemällä melumallinnus. Melulaskennoissa tarkastellaan kierrätyslaitoksen toiminnan melua yhdessä olemassa olevien
melujen kanssa sekä otetaan huomioon mahdollisten meluvallien vaikutukset.

6.8 Elinoloihin, viihtyvyyteen, virkistysmahdollisuuksiin ja terveyteen kohdistuvat
vaikutukset
Arvioinnissa käsitellään hankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja
virkistysmahdollisuuksiin. Elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyvillä vaikutuksilla tarkoitetaan
ihmisiin ja yhteisöihin kohdistuvia vaikutuksia. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia
arvioidaan lähinnä hankkeesta aiheutuvien päästöjen, melun, pölyn, hajujen ja
liikenteen pohjalta. Lähtötietoina käytetään olemassa olevia tietoja vastaavista
laitoksista, laitostoimittajien tietoja sekä esimerkiksi yleisötilaisuuksissa saatuja
kommentteja. Myös vaikutusten arvioinnin muissa vaiheissa saatuja tietoja käytetään
lähdeaineistona.

6.9 Maa- ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset
Hankealue on viljelykäytössä olevaa savimaata. Hankkeen vaikutukset maa- ja
kallioperään arvioidaan suunnitellun alueen maa- ja kallioperätietojen perusteella.
Lähtötietoina käytetään maaperäkarttoja sekä alueella tehtyjä maaperätutkimuksia.
Kierrätyslaitoksen vaikutukset maaperään muodostuvat pääosin rakentamisen
aikaisista maarakennustoimenpiteistä. Alue on peltoa, josta kuoritaan pintamaa pois ja
rakennetaan kestävät kenttärakenteet, jotka on mitoitettu kestämään raskasliikenne ja
materiaalien varastointi. Laitosalueen rakentaminen ei poikkea muusta
maarakentamisesta ja suorat vaikutukset kohdistuvat hankealueelle. Kenttäalueet
tehdään tiiviillä rakenteilla, lukuun ottamatta mahdollista betonin ja betonimurskeen
varastointi- ja käsittelyaluetta. Maaperävaikutukset arvioidaan olevan merkityksettömiä
ja niitä ei ole tarve selvittää tarkemmin arviointiselostusvaiheessa riskitarkastelua
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lukuun ottamatta. YVA-selostusvaiheessa kuvataan maaperään kohdistuvat
rakentamisen aikaiset toimenpiteet ja arvioidaan mahdollisessa onnettomuus- tai
poikkeustilanteessa tapahtuvat maaperävaikutukset.

6.10 Pinta- ja pohjavesiin kohdistuvat vaikutukset
Hankkeen vaikutukset pinta- ja pohjavesiin arvioidaan alueen läheisyydessä tehtyjen
pohjavesitutkimusten ja karttatarkastelun perusteella. Pintavesien laatua on
hankealueen alapuolisessa Västerkullanojassa on tutkittu jätevoimalan tarkkailuun
liittyen.
Vaikutusten arvioinnissa käytetään seuraavia pinta- ja pohjavesiä koskevia
selvityksiä ja raportteja:
-

Vantaan Långmossebergenin voimalan maaperästä, kallioperästä ja pohjavesistä
laaditut selvitykset
Vantaan Långmossebergenin voimalan pohja- ja pintaveden tarkkailu
Fazerilan pohjavesialueen pohjaveden tarkkailu
Voimala-alueen pohjaveden pinnantason kehityksen arviointi virtausmallin avulla,
Pöyry, Vantaan Energia 2012
Pohjavesiasemien korkeustiedot Kehä III varten, Syke

Oletuksena on, että laitoksen prosesseista ei synny jätevettä.

6.11 Luontoon ja luonnonsuojeluun kohdistuvat vaikutukset
Laitos sijoittuu kokonaisuudessaan peltoalueelle. Arviointiselostuksessa kuvataan
lähialueen luonnonympäristö ja arvioidaan, onko hankkeella vaikutuksia alueeseen.
Lähtöaineistona käytetään aluetta ja sen ympäristöä koskevaa olemassa olevaa
aineistoa sekä vaikutusten arvioinnin muissa vaiheissa saatuja tietoja.

6.12 Jätehuoltoon ja luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvat vaikutukset
Vastaanotettavan jätteen laatia ja määrää analysoidaan Remeon nykyisten laitosten
toiminnan sekä vastaavista muista laitoksista saatavien tietojen pohjalta. Arvioinnissa
selvitetään hankkeen vaikutusta alueelliseen jätehuoltoon, kierrätysmateriaalien
uusiokäyttöön ja luonnonvarojen hyödyntämiseen.

6.13 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Hankealueen länsipuolella sijaitsee voimalaitos sekä Ruduksen Länsisalmen kiven ja
betonin murskauslaitos. Arvioinnissa selvitetään, voiko tarkasteltavista hankevaihtoehdoista suorien vaikutusten lisäksi aiheutua yhdessä muiden lähialueen
toimintojen kanssa kumuloituvia tai toisiaan vahvistavia ympäristövaikutuksia.

6.14 Poikkeus- ja onnettomuustilanteiden vaikutukset
Poikkeus- ja vaaratilanteista voi aiheutua ympäristöön kohdistuvia riskejä. Laitoksen
riskit voidaan jakaa seuraavasti:






ennakoimattomien jakeiden löytyminen vastaanotettavasta materiaalista
käsittelyprosessin häiriöt
tulipalo
polttoainevuodot
ylitulvimiset vesienkäsittely- ja vesienjohtamisjärjestelmissä tai -altaissa sekä
putkirikot
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Laitoksen toiminnan riskit arvioidaan ja tunnistetaan etukäteen, jotta niihin pystytään
varautumaan jo suunnitteluvaiheessa. Toiminnan keskeytymisen aiheuttamat
ympäristövaikutukset huomioidaan riskitarkastelussa.

6.15 Epävarmuustekijät ja oletukset
Ympäristövaikutusten arviointiin liittyy epävarmuustekijöitä, johtuen käytettävissä
olevien suunnitelmien yleispiirteisyydestä arviointimenettelyn aikana. Arvioinnin
epävarmuuteen vaikuttavat käytettävä aineisto ja sen luotettavuus sekä arvioinnissa
käytettävät menetelmät kuten laskelmat ja mallinnukset. Hankkeen suunnitteluvaihe
voi vielä YVA-vaiheessa olla alustava, jolloin toiminnoista ei ole välttämättä käytössä
tarkkoja tietoja. Arvioinnin yhteydessä kuvataan siihen liittyvät epävarmuudet. Tämän
perusteella arvioidaan edelleen, kuinka arvioinnin epävarmuus voi vaikuttaa
vaihtoehtoihin ja niiden vaikutuksiin sekä hankkeen toteuttamiseen. Lisäksi esitetään
arvio epävarmuustekijöiden merkittävyydestä verrattuna tehtyihin arviointeihin.
Haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämistoimien suunnittelu on olennainen osa
hankkeen suunnittelua. Ympäristövaikutusten arvioinnissa kerätään tietoa suunnitellun
hankkeen ympäristövaikutuksista.

6.16 Haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot
Hankkeen suunnittelun lähtökohtana on parhaan käyttökelpoisen tekniikan
soveltaminen (BAT). Hankkeen suunnittelussa ympäristövaikutusten rajoittaminen
otetaan jo huomioon. Myös ympäristövaikutusten arvioinnin aikana voidaan esittää
toimenpiteitä,
joilla
hankkeesta
mahdollisesti
aiheutuvia
haitallisia
ympäristövaikutuksia voidaan vähentää tai ehkäistä. Vaikutusten ehkäisykeinot
määritellään yksityiskohtaisemmin arviointiprosessin edetessä ja ne tuodaan esiin
arviointiselostuksessa. Vähentämiskeinot voivat liittyä:







toimintojen sijoitteluun alueella (sijaintipaikka, korkeusasema, suojapuusto jne.)
toiminnan ajoitukseen (vuorokaudenaikainen)
toimintatapoihin (laitteistojen ja varastokasojen sijoittelu, pölyävien osavaiheiden
kastelu, peittäminen tai kotelointi)
ainesten laadunvalvontaan (vastaanotettava ja tuotteina toimitettava materiaali)
ennaltaehkäisyyn (polttoaineiden ja öljyjen käsittelypisteet ja rakenteet) sekä
toimenpiteisiin onnettomuus- ja häiriötilanteissa

6.17 Vaikutusten seuranta
Toiminnan tarkkailu ja vaikutusten seuranta voidaan yleisesti jakaa
1) Käyttötarkkailu
Käyttötarkkailu on normaalia laitoksella tehtävää toiminnan tarkkailua ja valvontaa.
Ympäristölupahakemuksen yhteydessä esitetään laitoksen materiaalinkäsittelyn
seuranta- ja tarkkailusuunnitelma.
2) Päästötarkkailu
Päästötarkkailu perustuu pääosin ympäristölupavaiheessa määriteltävään ja
viranomaisen hyväksymään yksityiskohtaiseen tarkkailuohjelmaan. Päästötarkkailua
tullaan tekemään ainakin hulevesien osalta viranomaisen hyväksymän pinta- ja
pohjaveden tarkkailusuunnitelman mukaisesti.
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3) Vaikutusten tarkkailu
Vaikutustarkkailua tehdään pääsääntöisesti toiminnanharjoittajan tekemänä velvoitetarkkailuna tarkkailuohjelman mukaisesti. Arviointityön aikana selvitetään, onko
lähialueella kohteita, joihin kohdistuu laitoksen toiminnasta merkittäviä haitallisia
vaikutuksia. Jos sellaisia löytyy, arviointiselostuksessa esitetään ehdotus näiden
vaikutusten seurannasta.
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