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Esipuhe
Helsingin itäosien ja Sipoon maankäytön kehittäminen edellyttää kiviaineksia sekä
puhtaalle ylijäämämaalle sijoituspaikkoja.
Vekkox Oy on kehittämässä ja laajentamassa Porvoossa sijaitsevaa Slåtlidenin
murskaamoaluetta niin, että kiviaineksen murskauksen kapasiteettia pystytään
lisäämään. Kiviaineksen louhinnassa muodostuviin altaisiin sijoitetaan puhdasta
ylijäämämaata.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä tekee Vekkox Oy:n toimeksiannosta Sito
Oy, jossa työtä tekee seuraava konsulttiryhmä:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dipl.ins. Timo Huhtinen, projektipäällikkö
FM Elina Kerko, projektikoordinaattori, geologia ja pohjavedet, raportointi
FT Reijo Pitkäranta, geologia ja pohjavedet
Dipl.ins. Teuvo Leskinen, liikenneselvitykset
Dipl.ins. Johanna Virtanen, hankesuunnittelu
Dipl.ins. Eeva Vahtera, hankesuunnittelu
Dipl.ins. Jarno Kokkonen, melu- ja tärinäselvitykset
FM Lauri Erävuori, luontovaikutukset
MMM Heikki Holmén, luontoselvitys
Maisema-arkkitehti Hanna-Maria Piipponen, maisemavaikutukset
FM Jarkko Kukkola, teemakartat
Arkkit. Jarkko Männistö, virtuaalimalli
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Slåtlidenin murskaamoalueen kehittäminen, ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Tiivistelmä
Hankkeen tausta ja kuvaus
Hankealue sijaitsee Porvoon kaupungissa Ali-Vekkosken kylässä rajoittuen
lounaassa Porvoon kaupungin ja Sipoon kunnan väliseen rajaan. Alueella on
voimassa maa-ainesten ottolupa ja ympäristölupa, jotka mahdollistavat
kalliokiviaineksen ottoa ja sen jalostusta. Alueella on suoritettu valmistelevia töitä
kiviaineksen ottoa ja jalostusta varten.
Hanke käsittää kiviaineksen ottoa ja murskausta, puhtaiden ylijäämämaiden
sijoittamista sekä asfalttiaseman. Hankeen on suunniteltu käsittävän enimmillään
noin 10,5 miljoonan kuutiometrin kiviaineksen oton ja noin 33 miljoonan kuutiometrin
puhtaan ylijäämämaan läjityksen.
Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa alueella kiviaineksen ottaminen ja murskaus,
puhtaiden
ylijäämämaiden
sijoittaminen,
asfalttiaseman
toiminta
sekä
purkumateriaalien kuten rakennusjätteen ja betonin käsittely. Hankealue palvelee
erityisesti Helsingin itäosien ja Sipoon rakentamisen tarpeita. Hankkeen tavoitteena
onkin mahdollistaa kiviainesten pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen ottaminen lähellä
tulevia käyttökohteita. Lyhyet kuljetusmatkat edistävät rakentamisen kustannusten
pysymistä kohtuullisina ja samalla hillitsevät kuljetusten aiheuttamia päästöjä ja
tieverkon kulumista.
Samalla alueella sijaitseva kiviaineksen tuotanto, purkumateriaalien käsittely ja
ylijäämämaiden
vastaanotto
muodostavat
kustannustehokkaan
ja
ympäristövaikutuksia minimoivan kokonaisuuden. Työmaiden ja Slåtliden välinen
liikennöinti on tällä järjestelyllä mahdollista tehdä täysillä kuormilla molempiin
suuntiin.
Vaihtoehdot
Tarkasteltavana on kuusi toteutusvaihtoehtoa sekä niin kutsuttu nollavaihtoehto.
Vaihtoehtojen erot liittyvät louhintasyvyyteen ja täyttökerroksen korkeuteen. Louhintaja täyttöalueen laajuus on vaihtoehdoissa sama. Kaikissa vaihtoehdoissa on varattu
hankealueen eteläosaan tilaa asfalttiasemalle, mullantuotannolle, rakennusjätteen ja
betonin käsittelylle sekä tukitoiminnoille.
Vaihtoehto 1
Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +5 eli noin 45 metriä nykyisen maanpinnan
alapuolelle. Louhittavan kiviaineksen määrä yhteensä noin 10,5 milj. m 3.
Ylijäämämaan täyttö toteutetaan korkeana täyttömäkenä, joka ulottuu noin
korkeustasolle +130. Täytön kokonaistilavuus on yhteensä noin 33 milj. m 3.
Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen
rakenteisiin tarvittavan aineksen.
Vaihtoehto 2
Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +5 eli noin 45 metriä nykyisen maanpinnan
alapuolelle. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 10,5 milj. m 3.
Ylijäämämaan täyttö toteutetaan lähelle puurajan tasoa, siten ettei täyttömäki näy
maisemassa kaukaa katsottuna. Täyttö ulottuu noin korkeustasolle +60. Täytön
kokonaistilavuus on yhteensä noin 20 milj. m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään
loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.
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Vaihtoehto 3
Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +5 eli noin 45 metriä nykyisen maanpinnan
alapuolelle. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 10,5 milj. m 3.
Ylijäämämaan täyttö toteutetaan lähelle alueen nykyistä maanpinnan tasoa. Täyttö
ulottuu noin korkeustasolle +35. Jälkikäyttönä läjityksen päällä varaudutaan varastoja työpaikkatoimintaan. Täytön kokonaistilavuus on yhteensä noin 10 milj. m 3.
Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen
rakenteisiin tarvittavan aineksen.
Vaihtoehto 4
Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +23 m. Tällöin vesi voidaan johtaa gravitaation
avulla alueen eteläpuoliseen ojaan. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin
5,5 milj. m3.
Ylijäämämaan täyttö toteutetaan korkeana täyttömäkenä, joka ulottuu noin
korkeustasolle +130. Täytön kokonaistilavuus on yhteensä noin 28 milj. m 3.
Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen
rakenteisiin tarvittavan aineksen.
Vaihtoehto 5
Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +23 m. Tällöin vesi voidaan johtaa gravitaation
avulla alueen eteläpuoliseen ojaan. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin
5,5 milj. m3.
Ylijäämämaan täyttö toteutetaan lähelle puurajan tasoa, siten ettei täyttömäki näy
maisemassa kauempaa katsottuna. Täyttö ulottuu noin korkeustasolle +60. Täytön
kokonaistilavuus on yhteensä noin 15 milj. m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään
loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.
Vaihtoehto 6
Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +23 m. Tällöin vesi voidaan johtaa gravitaation
avulla alueen eteläpuoliseen ojaan. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin
5,5 milj. m3.
Ylijäämämaan täyttö toteutetaan lähelle alueen nykyistä maanpinnan tasoa. Täyttö
ulottuu noin korkeustasolle +35. Jälkikäyttönä läjityksen päällä varaudutaan varastoja työpaikkatoimintaan. Täytön kokonaistilavuus on yhteensä noin 5 milj. m 3.
Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen
rakenteisiin tarvittavan aineksen.
Nollavaihtoehto
Nollavaihtoehtona tarkastellaan tilannetta, jossa louhinnan laajennus ja ylijäämämaan
vastaanotto ei toteudu. Kalliokiviaineksen ottoa ja murskausta tehdään voimassa
olevien lupien mukaisesti. Toiminnalle haetaan tarvittaessa uusia lupia ja
lupamääräysten tarkistamista.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) koskevan lain tavoitteena on ”edistää
ympäristövaikutusten arviointia ja vaikutusten yhtenäistä huomioon ottamista
suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja
osallistumismahdollisuuksia”. YVA–menettely ei ole lupamenettely, vaan sen
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tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksentekoa varten. Arviointiselostus ja siitä annettu
yhteysviranomaisen lausunto otetaan huomioon myöhemmässä päätöksenteossa ja
lupaharkinnassa.
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä edellyttää arviointimenettelyn
soveltamista kiven, soran tai hiekan otolle, kun louhinta- tai kaivualueen pinta-ala on
yli 25 hehtaaria tai otettava ainesmäärä on vähintään 200 000 kiintokuutiometriä
vuodessa. YVA–laki edellyttää arviointimenettelyn soveltamista pilaantumattoman
ylijäämämaan kaatopaikalle, kun alue on mitoitettu vähintään 50 000 tonnin
vuotuiselle jätemäärälle. Tässä YVAssa tarkastellaan kiviainesten ottoa ja
pilaantumattomien ylijäämämaiden loppusijoittamista sekä purkumateriaalien kuten
rakennusjätteen ja betonin käsittelyä.
Arvioitavat ympäristövaikutukset
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia
kokonaisvaltaisesti ihmisiin, ympäristön laatuun ja tilaan, maankäyttöön ja
luonnonvaroihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin YVA–lain ja asetuksen edellyttämässä laajuudessa.
Tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan louhinnan ja murskauksen
sekä ylijäämämaan täytön sekä niihin liittyvien toimintojen mm. liikenteen välittömiä ja
välillisiä vaikutuksia ympäristöön.
Tässä hankkeessa keskeisimpiä selvitettäviä vaikutuksia
liikenteeseen ja maisemaan sekä melu- ja tärinävaikutukset.

ovat

vaikutukset

YVAn aikataulu ja osallistuminen
Seuraavassa kuvassa on esitetty YVA–menettelyn alustava aikataulu. YVA–ohjelma
asetetaan nähtäville joulukuussa 2015. Tällöin kaikki asianomaiset voivat jättää
mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Arviointiohjelman nähtävillä olon aikana
järjestetään
yleisötilaisuus.
Yhteysviranomainen
antaa
lausuntonsa
arviointiohjelmasta talvella 2016.
YVA-selostus valmistuu alustavan aikataulun mukaan toukokuussa 2016, jolloin se
asetetaan nähtäville. Selostusvaiheessa järjestetään vastaavasti nähtävilläolo ja
yleisötilaisuus.
YVA–menettely
päättyy
yhteysviranomaisen
lausuntoon
arviointiselostuksesta syksyllä 2016.
2015
2016
10 11 12 1 2
YVA-ohjelmavaihe
Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatiminen
Arviointiohjelma nähtävillä
Yhteysviranomaisen lausunto
YVA-selostusvaihe
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laatiminen
Arviointiselostus nähtävillä
Yhteysviranomaisen lausunto
Tiedotus ja vuorovaikutus
Kuulutus
Yleisötilaisuus

YVA-menettelyn alustava aikataulu.
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Utveckling av Slåtlidens krossområde, program för miljökonsekvensbedömning

Sammandrag
Bakgrund och beskrivning
Projektområdet ligger i Söderveckoski by i Borgå stad så att det i sydväst gränsar till
gränsen mellan Borgå stad och Sibbo kommun. För området finns ett giltigt
marktäktstillstånd och miljötillstånd, som möjliggör täkt och förädling av
bergstenmaterial. På området har utförts förberedande arbeten för täkt och förädling
av stenmaterial.
Projektet omfattar täkt och krossning av stenmaterial, deponering av rena
överskottsmassor samt en asfaltstation. Enligt planerna ska projektet som mest
omfatta täkt av högst cirka 10,5 miljoner kubikmeter stenmaterial och deponering av
cirka 33 miljoner kubikmeter rena överskottsmassor.
Syftet med projektet är att möjliggöra täkt och krossning av stenmaterial, deponering
av rena överskottsmassor, en asfaltstations verksamhet samt behandling av
rivningsmaterial, t.ex. byggnadsavfall och betong, på området. Projektområdet
betjänar i synnerhet behoven hos byggnadsverksamheten i de östra delarna av
Helsingfors samt Sibbo. Ett syfte med projektet är också att möjliggöra långsiktig och
planmässig täkt av stenmaterial nära de kommande användningsobjekten. Korta
transportsträckor bidrar till att hålla nere byggnadskostnaderna och minskar samtidigt
utsläppen från transporterna och slitaget på vägnätet.
Produktion av stenmaterial, behandling av rivningsmaterial och mottagning av
överskottsmassor på samma område bildar en kostnadseffektiv helhet som
minimerar miljökonsekvenserna. Med detta arrangemang är det möjligt att köra med
fulla lass i bägge riktningarna mellan arbetsplatserna och Slåtliden.
Alternativ
Här granskas sex alternativa sätt att genomföra projektet samt ett s.k. nollalternativ.
Skillnaderna mellan alternativen har att göra med brytningsdjupet och fyllnadslagrets
höjd. Brytnings- och fyllnadsområdets omfattning är densamma i samtliga alternativ. I
samtliga alternativ har utrymme för en asfaltstation, mullproduktion, behandling av
byggnadsavfall och betong samt stödfunktioner reserverats i projektområdets södra
del.
Alternativ 1
Täkten av stenmaterial når nivån +5, dvs. cirka 45 meter under den nuvarande
markytan. Sammanlagt cirka 10,5 miljoner m3 stenmaterial kommer att brytas.
Av överskottsmassorna byggs en hög fyllnadsbacke som når ungefär nivån +130.
Den totala volymen är sammanlagt cirka 33 miljoner m3. Den totala volymen
innefattar de slutdeponerade överskottsmassorna samt material som behövs för
fyllnadsbackens strukturer.
Alternativ 2
Täkten av stenmaterial når nivån +5, dvs. cirka 45 meter under den nuvarande
markytan. Sammanlagt cirka 10,5 miljoner m3 stenmaterial kommer att brytas.
De deponerade överskottsmassorna når nästan nivån för trädgränsen, men så att
fyllnadsbacken inte syns på avstånd i landskapet. Överskottsmassorna når ungefär
nivån +60. Den totala volymen är sammanlagt cirka 20 miljoner m3. Den totala
volymen omfattar de slutdeponerade överskottsmassorna samt material som behövs
för fyllnadsbackens strukturer.
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Alternativ 3
Täkten av stenmaterial når nivån +5, dvs. cirka 45 meter under den nuvarande
markytan. Sammanlagt cirka 10,5 miljoner m3 stenmaterial kommer att brytas.
Deponeringen överskottsmassor sker nästan i nivå med områdets nuvarande
markyta. Överskottsmassorna når ungefär nivån +35. Ovanpå de deponerade
massorna förbereds efteranvändning i form av lager- och arbetsplatsverksamhet.
Den totala volymen är sammanlagt cirka 10 miljoner m3. Den totala volymen omfattar
de slutdeponerade överskottsmassorna samt material som behövs för
fyllnadsbackens strukturer.
Alternativ 4
Täkten av stenmaterial når nivån +23 meter. Då kan vattnet med hjälp av
gravitationen ledas till ett dike söder om området. Sammanlagt cirka 5,5 miljoner m3
stenmaterial kommer att brytas.
Av överskottsmassorna byggs en hög fyllnadsbacke som når ungefär nivån +130.
Den totala volymen är sammanlagt cirka 28 miljoner m3. Den totala volymen omfattar
de slutdeponerade överskottsmassorna samt material som behövs för
fyllnadsbackens strukturer.
Alternativ 5
Täkten av stenmaterial når nivån +23 meter. Då kan vattnet med hjälp av
gravitationen ledas till ett dike söder om området. Sammanlagt cirka 5,5 miljoner m3
stenmaterial kommer att brytas.
De deponerade överskottsmassorna når nästan nivån för trädgränsen, men så att
fyllnadsbacken inte syns på avstånd i landskapet. Överskottsmassorna når nästan
nivån +60. Den totala volymen är sammanlagt cirka 15 miljoner m3. Den totala
volymen omfattar de slutdeponerade överskottsmassorna samt material som behövs
för fyllnadsbackens strukturer.
Alternativ 6
Täkten av stenmaterial når nivån +23 m. Då kan vattnet med hjälp av gravitationen
ledas till ett dike söder om området. Sammanlagt cirka 5,5 miljoner m3 stenmaterial
kommer att brytas.
Deponeringen av överskottsmassor sker nästan i nivå med områdets nuvarande
markyta. Överskottsmassorna når ungefär nivån +35. Ovanpå de deponerade
massorna förbereds efteranvändning i form av lager- och arbetsplatsverksamhet.
Den totala volymen är sammanlagt cirka 5 miljoner m3. Den totala volymen omfattar
de slutdeponerade överskottsmassorna samt material som behövs för
fyllnadsbackens strukturer.
Nollalternativ
Som nollalternativ granskas en situation där brytningen inte utvidgas och
mottagningen av överskottsmassor inte genomförs. Täkt och krossning av
bergstenmaterial sker i enlighet med de gällande tillstånden. Vid behov ansöks om
nya tillstånd och ändring av tillståndsvillkoren för verksamheten.
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB)
Syftet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB) är att ”främja
bedömningen och ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenser vid planering och
beslutsfattande och samtidigt öka medborgarnas tillgång till information och deras
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möjligheter till medbestämmande”. MKB–förfarandet är inte ett tillståndsförfarande,
utan
syftet
är
att
producera
information
för
beslutsfattandet.
Miljökonsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om den beaktas
senare i beslutsfattandet och tillståndsprövningen.
Lagen
om
förfarandet
vid
miljökonsekvensbedömning
förutsätter
att
bedömningsförfarandet tillämpas på tagande av sten, grus eller sand, om brytningseller täktområdets areal överstiger 25 hektar eller den substansmängd som tas ut är
minst 200 000 kubikmeter fast mått om året. MKB-lagen förutsätter att
bedömningsförfarandet tillämpas på avstjälpningsplatser för icke-förorenade
överskottsmassor vilka är dimensionerade för minst 50 000 ton avfall om året. Vid
detta MKB-förfarande granskas täkt av stenmaterial och slutdeponering av ickeförorenade överskottsmassor samt behandling av rivningsmaterial, t.ex.
byggnadsavfall och betong.
Miljökonsekvenser som ska bedömas
Vid förfarandet för miljökonsekvensbedömning granskas på ett övergripande sätt
projektets konsekvenser för människorna, miljöns kvalitet och tillstånd,
markanvändningen och naturresurserna samt växelverkan mellan dessa i den
omfattning som MKB-lagen och MKB-förordningen förutsätter.
I detta projekt avses med miljökonsekvenser de direkta och indirekta konsekvenserna
för miljön av brytningen och krossningen samt dumpningen av överskottsmassor och
verksamheten i anslutning därtill, bl.a. trafiken.
De viktigaste konsekvenserna som bör utredas inom detta projekt är konsekvenserna
för trafiken och landskapet samt konsekvenserna i form av buller och vibrationer.
MKB-tidtabell och deltagande
I följande figur presenteras den preliminära tidtabellen för MKB-förfarandet.
Programmet för miljökonsekvensbedömning läggs fram i december 2015. Alla
berörda
får
då
meddela
kontaktmyndigheten
sin
åsikt.
Medan
bedömningsprogrammet är framlagt ordnas ett möte för allmänheten.
Kontaktmyndigheten ger sitt utlåtande om bedömningsprogrammet vintern 2016.
Enligt den preliminära tidtabellen blir miljökonsekvensbeskrivningen klar i maj 2016,
då den också läggs fram. Under beskrivningsfasen ordnas på motsvarande sätt ett
möte för allmänheten medan beskrivningen är framlagd. MKB-förfarandet avslutas
med kontaktmyndighetens utlåtande om konsekvensbeskrivningen hösten 2016.
2015
2016
10 11 12 1 2
Bedömningsprogramfas
Bedömningsprogrammet utarbetas
Bedömningsprogrammet framlagt
Kontaktmyndighetens utlåndet
Konsekvensbeskrivningsfas
Konsekvensbeskrivningen utarbetas
Konsekvensbeskrivningen framlagt
Kontaktmyndighetens utlåndet
Information och växelvärkan
Kungörelse
Mötet för allmänheten

Preliminär tidtabell för MKB-förfarandet.
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Vekkox Oy suunnittelee toimintansa laajentamista Porvoon kaupungin Ali-Vekkoksen
kylässä sijaitsevalla Slåtlidenin alueella. Osalla alueesta on Porvoon kaupungin
myöntämä maa-ainesten ottolupa ja Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämä
toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa kallion louhintaa ja murskausta varten.
Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa alueella kiviaineksen ottaminen ja murskaus,
puhtaiden ylijäämämaiden sijoittaminen, mullantuotanto, asfalttiaseman toiminta sekä
purkumateriaalien, kuten rakennusjätteen ja betonin käsittely.
Hankealue palvelee erityisesti Helsingin itäosien ja Sipoon rakentamisen tarpeita.
Hanke osaltaan täydentää pääkaupunkiseutua palvelevien kalliokiviainesten oton ja
ylijäämämaan sijoittamisen alueita itäisellä alueella. Nykyisin lännessä
pääkaupunkiseutua palvelee Espoon Kulmakorven alue ja pohjoisessa Vantaan ja
Tuusulan rajalla Senkkerin alue. Idässä kohtuullisen etäisyyden päässä ei vastaava
aluetta ole ollut. Hankkeen tavoitteena on täyttää tämä tarve ja mahdollistaa
kiviainesten pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen ottaminen tulevia käyttökohteita
lähellä. Lyhyet kuljetusmatkat edistävät rakentamisen kustannusten pysymistä
kohtuullisina ja samalla hillitsevät kuljetusten aiheuttamia päästöjä ja tieverkon
kulumista.
Samalla alueella sijaitseva kiviaineksen tuotanto, purkumateriaalien käsittely ja
ylijäämämaiden
vastaanotto
muodostavat
kustannustehokkaan
ja
ympäristövaikutuksia minimoivan kokonaisuuden. Työmaiden ja Slåtlidenin välinen
liikennöinti on tällä järjestelyllä mahdollista tehdä täysillä kuormilla molempiin
suuntiin.
1.2

Hankkeen laajuus ja sijainti
Hankealue sijaitsee Ali-Vekkosken kylässä seututien 148 (Öljytie) länsipuolella (Kuva
1.1). Alue rajoittuu lounaassa Porvoon kaupungin ja Sipoon kunnan väliseen rajaan.
Hankealueen pinta-ala on noin 51 hehtaaria. Hankealueen lähiympäristö on
metsäistä aluetta. Alueen rajalla sen eteläpuolella tehdään kiviaineksen louhintaa ja
murskausta. Etäämpänä hankealueesta on haja-asuttua maaseutua. Porvoonväylä
(valtatie 7) kulkee noin 3 km hankealueen eteläpuolella.
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Kuva 1.1. Hankealue on kuvattu punaisella ja tieyhteys hankealueelle mustalla.
Bild 1.1. Projektområdet har angetts med rött och vägförbindelsen till projektområdet
med svart.
Hanke käsittää kiviaineksen ottoa ja murskausta, puhtaiden ylijäämämaiden
sijoittamista, mullantuotantoa, asfalttiaseman sekä purkumateriaalien kuten
rakennusjätteen ja betonin käsittelyn.
Hanke käsittää enimmillään noin 10,5 milj. m3 kiviaineksen oton ja tilavuudeltaan
enintään 33 milj. m3 täytön. Täyttötilavuus sisältää sekä loppusijoitettavan
pilaantumattoman ylijäämämaan että rakenteisiin tarvittavan aineksen. Alueelle ei
loppusijoiteta muita kuin pilaantumattomia ylijäämämaita.
1.3

Hankkeesta vastaava
Hankkeen kehittämisestä, valmistelusta ja toteutuksesta vastaa Vekkox Oy. Vekkox
Oy louhii, jalostaa ja myy kiviaineksia Uudenmaan alueella.
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Alueen nykyiset ympäristöluvat ja muut luvat
Alueella on voimassa Uudenmaan ympäristökeskuksen 19.2.2008 myöntämä
ympäristölupa, joka koskee kallion louhintaa ja louheen murskausta. Lupa on
voimassa toistaiseksi.
Alueella on voimassa Porvoon kaupungin kaavoitus- ja rakennuslautakunnan
29.5.2008 kymmeneksi vuodeksi myöntämä maa-ainesten ottolupa.

1.5

Hankesuunnitelma

1.5.1

Kalliokiviaineksen otto ja ylijäämämaan läjitys
YVA–menettelyn yhteydessä hankkeen vaihtoehdoista on laadittu yleispiirteiset
ottosuunnitelmat
ja
pilaantumattomien
ylijäämämaiden
täyttösuunnitelmat.
Suunnitelmissa määritellään louhittavat massamäärät sekä esitetään läjittämisen
toteutusperiaatteet.

Kuva 1.2. Hankesuunnitelma. Kuvassa on esitetty korkein täyttömäkivaihtoehto, jossa
mäen huippu on tasolla +130. Oranssi alue on varattu tukitoiminnoille. Kuvaan on
merkitty leikkauskuvien linjat.
Bild 1.2. Projektplan. Figuren visar alternativet med den högsta fyllnadsbacken, där
backens krön når nivån +130. Det orange området är reserverat för stödfunktioner.
På bilden anges skärningsfigurernas linjer.
Kuvassa (Kuva 1.2) on esitetty alustava suunnitelma täyttömäestä korkeimman
vaihtoehdon mukaisena. Kuvassa ei ole osoitettu asfalttiaseman, mullantuotannon tai
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purkumateriaalien käsittelyn alueita, koska kyseiset toiminnat loppuvat alueelta
ennen täyttömäen valmistumista.

Kuva 1.3. Poikkileikkaus A–A. Sinisellä on merkitty täytön korkeus + 35, jos sen
päälle toteutetaan jälkikäyttönä varasto- ja teollisuustoimintoja. Punaisella on merkitty
täytön korkeus + 60, jossa täyttö ei ulotu puurajan yläpuolelle. Suurin täyttö ulottuu
korkeustasolle + 130.
Bild 1.3. Tvärsektionerna A–A. Med blått anges fyllnadshöjden + 35, om
efteranvändning i form av lager- och industriverksamhet genomförs ovanpå
fyllnadslagret. Med rött anges fyllnadshöjden + 60, där fyllnadsbacken inte når
ovanför trädgränsen. Den högsta fyllnadsbacken når nivån + 130.

Kuva 1.4. Poikkileikkaus B–B. Sinisellä on merkitty täytön korkeus + 35, jos sen
päälle toteutetaan jälkikäyttönä varasto- ja teollisuustoimintoja. Punaisella on merkitty
täytön korkeus + 60, jossa täyttö ei ulotu puurajan yläpuolelle. Suurin täyttö ulottuu
korkeustasolle + 130.
Bild 1.4. Tvärsektionerna B–B. Med blått anges fyllnadshöjden + 35, om
efteranvändning i form av lager- och industriverksamhet genomförs ovanpå
fyllnadslagret. Med rött anges fyllnadshöjden + 60, där fyllnadsbacken inte når
ovanför trädgränsen. Den högsta fyllnadsbacken når nivån + 130.
YVAssa tutkittavat vaihtoehdot on kuvattu luvussa 3.
1.5.2

Muut toiminnot
Alueella varaudutaan mullantuotantoon ja kalliokiviaineksia käyttävään toimintaan
kuten asfalttiasemaan sekä purkumateriaalien kuten rakennusjätteen ja betonin
käsittelyyn. Mullan valmistuksessa käytetään louhittavan alueen pintamaita. Lisäksi
alueella varaudutaan ottamaan vastaan ja edelleen jalostamaan ulkopuolelta tulevia
kiviaineksia.
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Tieyhteydet ja alueen sisäinen liikenne
Vekkox Oy:n toiminta-alue sijaitsee Porvoon ja Sipoon rajalla. Alueelle on tieyhteys
Kilpilahteen kulkevan junaradan huoltotietä pitkin radan länsipuolella. Liikenne on
ohjattu huoltotietä pitkin etelään Helsingintielle (seututie 170) ja edelleen valtatielle 7.
YVA:ssa tarkastellaan lisäksi huoltotietä noudattavaa yhteyttä pohjoiseen Öljytielle
(seututie 148).

1.6

Hankkeen edellyttämät luvat ja päätökset
Hanke kuuluu YVA–menettelyn piiriin. YVA–menettely ei ole lupamenettely, vaan sen
tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksentekoa varten ja varmistaa kansalaisten
tiedonsaanti ja osallistumismahdollisuudet. Arviointiselostus ja siitä annettu
yhteysviranomaisen lausunto otetaan huomioon myöhemmässä päätöksenteossa ja
lupaharkinnassa.
Maa-aineksen ottaminen edellyttää maa-aineslain mukaista ottolupaa, joka voidaan
myöntää enintään 20 vuodeksi kerrallaan. Kiviaineksen louhinta ja murskaus sekä
ylijäämämaan läjitys edellyttävät ympäristölupaa.
Alueelle mahdollisesti sijoitettavia rakennuksia ja rakennelmia varten tarvitaan
rakennus- tai toimenpidelupia.
Alueella ei ole asema- tai yleiskaavoja. Voimassa olevassa maakuntakaavassa alue
on osoitettu työpaikka-alueeksi. Hankkeen toteuttaminen ei edellytä kaavojen
muutosta.

1.7

Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin
Uudenmaan ympäristökeskuksen johdolla tehtiin vuonna 2006 valmistunut ns.
POSKI–projektin
selvitys
”Pohjavesien
suojelun
ja
kiviaineshuolloin
yhteensovittaminen, Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan loppuraportti” (Kinnunen ym.
2006). Siinä hankealue on luokiteltu kallioperän kiviainesten osalta maa-ainesten
ottoon soveltuvaksi alueeksi (M).
Östersundomin alueelle laaditaan parhaillaan kolmen kunnan Helsingin, Sipoon ja
Vantaan yhteistä yleiskaavaa. Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 26.1.–4.3.2015.
Kaava-aineiston perusteella tehokkain rakentaminen sijoittuu Porvoonväylän ja
Uuden Porvoontien väliselle alueelle. Alueen tuleva rakentaminen edellyttää
kiviaineksia ja toisaalta ylijäämämaan käsittelyä.
Käynnissä olevassa Östersundomin maa-aines YVAssa Slåtlidenin alue sijaitsee
nollavaihtoehtona idän suunnassa esitetyllä vyöhykkeellä.

1.8

Hankkeen toteuttamisen aikataulu
YVAlla varaudutaan kiviainesten louhinnan tehostamiseen vuodesta 2019 alkaen.
Louhinnan laajennuksen ajoitus riippuu kiviaineksen kysynnästä.
Louhinta- ja murskaustoiminnan loppuminen riippuu valitusta vaihtoehdosta ja
kiviaineksen kysynnästä. Jos louhinta ulotetaan korkeustasoon +5, kiviainesta riittää
kysynnästä riippuen 20–50 vuotta.
Jos ylijäämämaan täyttö toteutetaan laajimman vaihtoehdon mukaisesti, täyttö kestää
arviolta 40–80 vuotta. Täyttö on mahdollista aloittaa arviolta 5 vuoden kuluttua.
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Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) koskevan lain tavoitteena on ”edistää
ympäristövaikutusten arviointia ja vaikutusten yhtenäistä huomioon ottamista
suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja
osallistumismahdollisuuksia”. YVA–menettely ei ole lupamenettely, vaan sen
tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksentekoa varten. Arviointiselostus ja siitä annettu
yhteysviranomaisen lausunto otetaan huomioon myöhemmässä päätöksenteossa ja
lupaharkinnassa.
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä edellyttää arviointimenettelyn
soveltamista kiven, soran tai hiekan otolle, kun louhinta- tai kaivualueen pinta-ala on
yli 25 hehtaaria tai otettava ainesmäärä on vähintään 200 000 kiintokuutiometriä
vuodessa. YVA–laki edellyttää arviointimenettelyn soveltamista pilaantumattoman
ylijäämämaan kaatopaikalle, kun alue on mitoitettu vähintään 50 000 tonnin
vuotuiselle jätemäärälle. Tässä YVAssa tarkastellaan kiviainesten ottoa ja
pilaantumattomien ylijäämämaiden loppusijoittamista sekä purkumateriaalien, kuten
rakennusjätteen ja betonin, käsittelyä (luku 3).
2.2

Arviointimenettelyn sisältö
Ympäristövaikutusten arviointimenettely jakautuu kahteen päävaiheeseen, jotka ovat
arviointiohjelmavaiheeseen ja arviointiselostusvaiheeseen (Kuva 2.1)

Kuva 2.1. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn vaiheet.
Bild 2.1. Faserna i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning.
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Arviointiohjelma
YVA–menettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten
arviointiohjelma. Arviointiohjelma on selvitys hankealueen nykytilasta ja suunnitelma
siitä, mitä ympäristövaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään.
Arviointiohjelmassa esitetään lisäksi perustiedot hankkeesta ja sen aikataulusta,
tutkittavat vaihtoehdot sekä suunnitelma osallistumisesta ja tiedottamisesta.
Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiohjelman asettamisesta nähtäville alueen
kuntiin ja pyytää ohjelmasta lausunnot eri viranomaisilta. Kansalaiset ja muut tahot
voivat esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Nähtävilläoloaikana järjestetään
yleisötilaisuus, jossa esitellään arviointiohjelmaa. Yhteysviranomainen kokoaa
ohjelmasta annetut mielipiteet ja viranomaislausunnot sekä antaa niiden perusteella
oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle kuukauden kuluessa nähtävilläoloajan
päättymisestä.
Tämän
jälkeen
ympäristövaikutusten
arviointityö
jatkuu
arviointiselostusvaiheella.
Arviointiselostus
Arviointiselostukseen kootaan YVA–menettelyn yhteydessä tehdyt selvitykset ja
arviot hankkeen ympäristövaikutuksista. Selostuksessa esitetään myös vaihtoehtojen
vertailu, käytetty aineisto, arviointimenetelmät, arviointityön epävarmuudet,
haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventäminen sekä vaikutusten seuranta.
Selostuksen laatimisessa otetaan huomioon yhteysviranomaisen lausunto
arviointiohjelmasta.
Yhteysviranomainen kuuluttaa ja asettaa arviointiselostuksen nähtäville samalla
tavoin kuin arviointiohjelman. Arvioinnin keskeisten tulosten esittelemiseksi
järjestetään yleisötilaisuus. Yhteysviranomainen kokoaa selostuksesta annetut
mielipiteet ja viranomaislausunnot ja antaa niiden sekä oman asiantuntemuksensa
perusteella lausuntonsa arviointiselostuksesta kahden kuukauden kuluessa
nähtävilläoloajan päättymisestä. Arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen
arviointiselostuksesta antamaan lausuntoon. Arviointiselostus ja siitä annettu
yhteysviranomaisen lausunto otetaan huomioon myöhemmässä päätöksenteossa ja
lupaharkinnassa.
2.3

YVA–menettelyn aikataulu
Virallisesti
YVA–menettely
alkaa,
kun
hankkeesta
vastaava
toimittaa
arviointiohjelman yhteysviranomaiselle, minkä jälkeen yhteysviranomainen kuuluttaa
YVA–ohjelman nähtävilläolosta. Selvitysten teko YVA–ohjelmaa varten aloitettiin
keväällä 2013. YVA–selostuksen laatiminen aloitetaan välittömästi ohjelman
valmistuttua
ja
selostusta
täsmennetään
arviointiohjelmasta
saatavan
yhteysviranomaisen lausunnon perusteella. YVA–selostus valmistuu alustavan
aikataulun mukaan heinäkuussa 2016.
YVA–menettelyn vaiheet ja niiden arvioitu aikataulu näkyvät seuraavassa kuvassa
(Kuva 2.2). Yleisötilaisuudet pidetään Porvoossa YVA–ohjelman ja YVA–selostuksen
nähtävilläolon aikana.
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YVA-ohjelmavaihe
Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatiminen
Arviointiohjelma nähtävillä
Yhteysviranomaisen lausunto
YVA-selostusvaihe
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Kuva 2.2. YVA-menettelyn alustava aikataulu.
2015
2016
10 11 12 1 2
Bedömningsprogramfas
Bedömningsprogrammet utarbetas
Bedömningsprogrammet framlagt
Kontaktmyndighetens utlåndet
Konsekvensbeskrivningsfas
Konsekvensbeskrivningen utarbetas
Konsekvensbeskrivningen framlagt
Kontaktmyndighetens utlåndet
Information och växelvärkan
Kungörelse
Mötet för allmänheten

Bild 2.2. Preliminär tidtabell för MKB-förfarandet.
2.4

Arviointimenettelyn osapuolet
Hankkeesta vastaavana toimii Vekkox Oy ja yhteysviranomaisena Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY–keskus). Ympäristövaikutusten
arviointiohjelman ja arviointiselostuksen laatimisesta vastaa Vekkox Oy:n
toimeksiannosta Sito Oy.

2.5

Tiedottaminen ja osallistumisen järjestäminen
Ympäristövaikutusten arviointimenettely on avoin prosessi, jossa tavoitteena on
kansalaisten tiedonsaannin ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen. YVAssa
osallistumisella tarkoitetaan vuorovaikutusta seuraavien tahojen välillä: hankkeesta
vastaava, yhteysviranomainen, muut viranomaiset, henkilöt joiden oloihin tai etuihin
hanke saattaa vaikuttaa sekä yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa vaikutukset
saattavat koskea. Osana YVA–menettelyä järjestetään virallinen kuuleminen, josta
vastaa yhteysviranomainen.
Kansalaiset voivat osallistua hankkeeseen esittämällä mielipiteensä ja
näkemyksensä yhteysviranomaiselle, Vekkox Oy:lle tai konsultin edustajille.
Vuoropuhelun eräänä keskeisenä tavoitteena on eri osapuolten näkemysten
kokoaminen.
Arviointiohjelman nähtävilläolon aikana järjestetään yleisötilaisuus Porvoossa. Siellä
kansalaisilla on mahdollisuus tutustua arviointiohjelmaan ja hankkeen vaihtoehtoihin
sekä esittää näkemyksiään ja mielipiteitään hankkeen vaihtoehdoista sekä siitä,
miten ympäristövaikutukset aiotaan arvioida. Yhteysviranomainen tiedottaa
arviointiohjelman valmistumisesta kuuluttamalla siitä hankkeen vaikutusalueen
lehdissä sekä Porvoon ja Sipoon kuntien ilmoitustauluilla. Arviointiohjelma on
nähtävillä Uudenmaan ELY–keskuksen verkkosivuilla.
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Ympäristövaikutusten arviointiselostus laaditaan arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta. Arviointiselostuksen valmistuttua
järjestetään yleisötilaisuus, jossa on mahdollisuus esittää näkemyksiään hankkeesta
ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksen sisällöstä. Yhteysviranomainen tiedottaa
arviointiselostuksen valmistumisesta kuuluttamalla siitä hankkeen vaikutusalueen
lehdissä.

3

Tarkasteltavat vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kuutta vaihtoehtoa, jotka poikkeavat
toisistaan kiviaineksen ottosyvyyden sekä täytön korkeuden suhteen. Hankealue on
kaikissa vaihtoehdoissa sama. Lisäksi tarkastellaan nollavaihtoehtona hankkeen
toteuttamatta jättämistä.

3.1

Vaihtoehto 0
Vaihtoehdossa 0 kalliokiviaineksen ottoa ja murskausta tehdään voimassa olevien
lupien mukaisesti. Toiminnalle haetaan tarvittaessa uusia lupia ja lupamääräysten
tarkistamista.
Alueen kallion pinta ennen ottoa oli noin tasolla +40 - +47 ja ottamisen loputtua noin
tasolla +30 (korkeustaso merenpinnasta), eli kiviaineksia otetaan noin 12 metrin
kerros. Kiviaineksia otetaan alueelta noin 1,77 miljoonaa kiintokuutiometriä.

3.2

Vaihtoehto 1
Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +5 eli noin 45 metriä nykyisen maanpinnan
alapuolelle. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 10,5 milj. m 3.
Ylijäämämaan täyttö toteutetaan mahdollisimman korkeana täyttömäkenä, joka
ulottuu noin korkeustasolle +130. Täytön kokonaistilavuus on yhteensä noin 33 milj.
m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä
täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.
Alueen eteläosaan voidaan sijoittaa asfalttiasema
rakennusjätteen ja betonin käsittely sekä tukitoiminnot.

3.3

ja

mullantuotanto

sekä

Vaihtoehto 2
Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +5 eli noin 45 metriä nykyisen maanpinnan
alapuolelle. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 10,5 milj. m 3.
Ylijäämämaan täyttö toteutetaan lähelle puurajan tasoa, siten ettei täyttömäki näy
maisemassa kauempaa katsottuna. Täyttö ulottuu noin korkeustasolle +60. Täytön
kokonaistilavuus on yhteensä noin 20 milj. m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään
loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.
Alueen eteläosaan voidaan sijoittaa asfalttiasema
rakennusjätteen ja betonin käsittely sekä tukitoiminnot.

3.4

ja

mullantuotanto

sekä

Vaihtoehto 3
Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +5 eli noin 45 metriä nykyisen maanpinnan
alapuolelle. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 10,5 milj. m 3.
Ylijäämämaan täyttö toteutetaan lähelle alueen nykyistä maanpinnan tasoa. Täyttö
ulottuu noin korkeustasolle +35. Jälkikäyttönä läjityksen päällä varaudutaan varastoja työpaikkatoimintaan. Täytön kokonaistilavuus on yhteensä noin 10 milj. m 3.
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Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen
rakenteisiin tarvittavan aineksen.
Alueen eteläosaan voidaan sijoittaa asfalttiasema
rakennusjätteen ja betonin käsittely sekä tukitoiminnot.
3.1

ja

mullantuotanto

sekä

Vaihtoehto 4
Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +23 m. Tällöin vesi voidaan johtaa gravitaation
avulla alueen eteläpuoliseen ojaan. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin
5,5 milj. m3.
Ylijäämämaan täyttö toteutetaan korkeana täyttömäkenä, joka ulottuu noin
korkeustasolle +130. Täytön kokonaistilavuus on yhteensä noin 30 milj. m 3.
Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen
rakenteisiin tarvittavan aineksen.
Alueen eteläosaan voidaan sijoittaa asfalttiasema
rakennusjätteen ja betonin käsittely sekä tukitoiminnot.

3.2

ja

mullantuotanto

sekä

Vaihtoehto 5
Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +23 m. Tällöin vesi voidaan johtaa gravitaation
avulla alueen eteläpuoliseen ojaan. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin
5,5 milj. m3.
Ylijäämämaan täyttö toteutetaan lähelle puurajan tasoa, siten ettei täyttömäki näy
maisemassa kauempaa katsottuna. Täyttö ulottuu noin korkeustasolle +60. Täytön
kokonaistilavuus on yhteensä noin 15 milj. m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään
loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.
Alueen eteläosaan voidaan sijoittaa asfalttiasema
rakennusjätteen ja betonin käsittely sekä tukitoiminnot.

3.3

ja

mullantuotanto

sekä

Vaihtoehto 6
Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +23 m. Tällöin vesi voidaan johtaa gravitaation
avulla alueen eteläpuoliseen ojaan. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin
5,5 milj. m3.
Ylijäämämaan täyttö toteutetaan lähelle alueen nykyistä maanpinnan tasoa. Täyttö
ulottuu noin korkeustasolle +35. Jälkikäyttönä läjityksen päällä varaudutaan varastoja työpaikkatoimintaan. Täytön kokonaistilavuus on yhteensä noin 5 milj. m 3.
Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen
rakenteisiin tarvittavan aineksen.
Alueen eteläosaan voidaan sijoittaa asfalttiasema
rakennusjätteen ja betonin käsittely sekä tukitoiminnot.

4

ja

mullantuotanto

sekä

Nykytilan kuvaus
Vekkox Oy:n louhinta-alue sijaitsee Porvoon kaupungissa Ali-Vekkosken kylässä
rajoittuen lounaassa Porvoon kaupungin ja Sipoon kunnan väliseen rajaan. Alueella
on suoritettu valmistelevia töitä kiviaineksen ottoa ja jalostusta varten.
Alueen kasvillisuus ja pintamaa on suurelta osin poistettu (Kuva 4.1). Alueella on
voimassa
maa-ainesten
ottolupa
ja
ympäristölupa,
joka
mahdollistaa
kalliokiviaineksen ottoa ja sen jalostusta.
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Alueella voidaan louhia kalliota, joka jalostetaan murskeiksi ja sepeleiksi. Kallion
louhinta koostuu porauksesta ja räjäytyksistä. Räjäytyksiä tehdään noin kerran
viikossa. Louhinnan jälkeen ylisuuret lohkareet rikotaan murskaamoon sopiviksi esim.
hydraulisella
iskuvasaralla
varustetulla
kaivinkoneella.
Louhe
siirretään
murskattavaksi, jonka jälkeen murske seulotaan. Valmiit tuotteet varastoidaan
lajeittain 6-10 m kasoissa.
Murskausta voidaan suorittaa ympäristölupaehtojen mukaisesti pääsääntöisesti
arkipäivisin klo 6–22. Kallion porausta ja kiven rikotusta suoritetaan arkisin klo 7–18
ja räjäytyksiä klo 9–16.

Kuva 4.1. Hankealuetta kuvattuna kohti idässä kulkevaa rautatietä.
Bild 4.1. Projektområdet avbildat mot järnvägen i öster.
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Hankealueella on voimassa Itä-Uudenmaan maakuntakaava (vahvistettu 15.2.2010).

Kuva 4.2. Ote Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta.
Bild 4.2. Utdrag ur Östra Nylands landskapsplan.
Itä-Uudenmaan maakuntakaava kumosi aiemmat seutukaavat. Maakuntakaavassa
alue sijoittuu työpaikka-alueen pitkän aikavälin laajenemisalueelle (TP/r).
Hankealueen länsireunaan on merkitty ohjeellinen tieyhteys. Länsipuolella alue on
merkitty metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Hankealueen itäpuolella kulkee yhdys- tai
sivuraide. Hankealueen itäpuolelle on kaavaan merkitty maakaasuputken yhteystarve
sekä uusi tai merkittävästi parannettava voimajohto (110 kV ja 400 kV).
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Kuva 4.3. Ote Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavasta (vahv. 30.10.2014).
Bild 4.3. Utdrag ur Etapplandskapsplan 2 för Nyland (fastställd 30.10.2014).
Maakuntakaavoja täydentävä ja uudistava 2. vaihemaakuntakaava hyväksyttiin
maakuntavaltuustossa 20.3.2013. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 30.10.2014. 2.
vaihemaakuntakaavassa hankealue sijoittuu taajamatoimintojen ja työpaikkaalueiden reservialueelle (pystyviivoitus) sekä työpaikka-alueelle (punainen).
Alueen itäpuolitse kulkee yhdysrata Kilpilahteen (viiva poikkiviivoin), 110 kV
voimajohto (z-merkitty viiva) ja tasavirtakaapeli Estlink 2 (e2-merkitty viiva). Noin
kahden kilometrin etäisyydellä pohjoisessa on merkinnällä, pääradan ohjeellinen
linjaus (katkoviiva poikkiviivoin), osoitettu nopea ratayhteys Helsingistä itään.
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Kuva 4.4. Ote maakuntakaavojen epävirallisesta yhdistelmästä, johon on koottu
yhteen seuraavat vahvistetut maakuntakaavat: Uudenmaan maakuntakaava,
Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava, Itä-Uudenmaan maakuntakaava, Uudenmaan
2. vaihemaakuntakaava, Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava.
Bild 4.4. Utdrag ur den inofficiella sammanställningen av landskapsplanerna, där man
har sammanställt följande fastställda landskapsplaner: Landskapsplanen för Nyland,
Etapplandskapsplan 1 för Nyland, Östra Nylands etapplandskapsplan,
Etapplandskapsplan 2 för Nyland, Etapplandskapsplan 3 för Nyland.
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Kuva 4.5 Ote Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta (nähtävillä
1.12.2015 - 29.2.2016).
Bild 4.5. Utdrag ut förslaget till etapplandskapsplan 4 för Nyland (framlagt 1.12.2015 29.2.2016).
Uudenmaan liitto valmistelee parhaillaan Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaa.
Vaihemaakuntakaavan ehdotus on nähtävillä 1.12.2015 - 29.2.2016. Hankealue
sijoittuu kaavaehdotuksen LOG, (suuri yhtenäinen logistiikka-alue) MLY (laaja,
yhtenäinen ja ekologisen verkoston kannalta merkittävä metsätalousvaltainen alue)
alueille. Lisäksi alueen poikki on merkitty vihreällä katkoviivalla viheryhteystarve.
Hankealueen koillispuolella on vihreällä vaakaviivalla merkitty valtakunnallisesti
arvokas maisema-alue.
Maakuntakaavoituksen yhteydessä on tehty selvitys ”MLY-alueiden eli laajojen,
yhtenäisten ja ekologisen verkoston kannalta merkittävien metsätalousvaltaisten
alueiden kohdekuvaukset” (Uudenmaan liitto 2015). Selvityksessä on edellisen kuvan
(Kuva 4.5) mukainen kartta maakuntakaavaehdotuksesta, jossa näkyy
viheryhteystarve. Selvityksessä ei kuitenkaan käsitellä mitenkään viheryhteystarpeita
eikä esitetä niille perusteita.
4.1.2

Yleiskaavat
Hankealueella Porvoossa ei ole yleiskaavaa. Hankealueen lähellä Helsingintien
eteläpuolella on vireillä Porvoon Sköldvikin vahvistetun osayleiskaavan muuttaminen.

Slåtlidenin murskaamoalueen kehittäminen
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

27.1.2016

27 (48)

Kuva 4.6. Ote Sipoon yleiskaavasta 2025 (vahv. 23.12.2011).
Bild 4.6. Utdrag ur Sibbo generalplan 2025 (fastställd 23.12.2011).
Sipoon yleiskaavassa hankealueen länsipuoli on osoitettu merkinnällä MLY (Laajat
yhtenäiset metsäalueet/Metsätalousvaltainen alue, joka on laaja, yhtenäinen ja
ekologisen verkoston kannalta merkittävä). Hankealueen luoteispuolelle on osoitettu
erityisalue (E). Alueella on ampumarata.
Hankealueen länsipuolella on voimassa Sipoon Boxin osayleiskaava (vahvistunut
3.4.2014).
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Kuva 4.7. Ote Boxin osayleiskaavasta (vahv. 3.4.2014). Hankealueen likimääräinen
sijainti on merkattu sinisellä. Hankealue sijaitsee kaavan koillispuolella kiinni kaavaalueessa.
Bild 4.7. Utdrag ur Box delgeneralplan (fastställd 3.4.2014). Projektområdets
ungefärliga läge har angetts med blått. Projektområdet ligger nordost om planen,
alldeles intill planområdet.
Boxin osayleiskaavassa hankealueen vieressä on MY-aluetta, maa- ja
metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. MY-aluetta koskee seuraava
kaavamääräys: ”Merkinnällä osoitetaan pääasiassa metsätalouskäytössä olevia,
pinta-alaltaan laajoja ja yhtenäisiä metsäalueita, jotka ovat seudullisen ekologisen
verkoston kannalta merkittäviä. Alueita voidaan käyttää metsälain säätelemän
metsätalouden lisäksi maanviljelyyn ja asumiseen. Alueella voidaan toteuttaa ulkoiluja virkistysreittejä sekä rakentaa virkistystä palvelevia rakennuksia ja rakennelmia.
Alueella sallitaan haja-asutusluontoinen rakentaminen kuitenkin niin, että alueen
säilyminen yhtenäisenä turvataan. Lisäksi alueella tulee välttää muulla maankäytöllä
tapahtuvaa pirstomista niin, että syntyy alueen kokoon nähden vaikutuksiltaan laajaalaista, pysyvää tai muuta merkittävää pitkäkestoista haittaa. Alueelle suunniteltavien
reittien sijoittelussa tulee ottaa huomioon alueen luontoarvot ja reittien toteuttaminen
tulee perustua yksityiskohtaiseen suunnitelmaan.”
Hankealueella tai sen lähistöllä ei ole asemakaavoja.
4.2

Maankäyttö
Hankealueen ympäristö on metsäistä aluetta. Hankealue rajoittuu koillisessa
Kilpilahteen vievään junarataan, joka kulkee lähimmillään noin 100 m etäisyydellä
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suunnitellusta kaivualueesta. Hankealueen itäpuolella, noin 450 m etäisyydellä
kulkee pääkaasu- ja pääsähkölinjat. Hankealueen pohjoispuolella kulkee maantie
148. Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat seuraavat toiminnot:
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Rännarsten murskaamo (BJ-Eklund Oy) eteläpuolella hankealueeseen rajautuen.
Alueella louhitaan ja murskataan kalliokiviainesta.
Moottorirata (Premier Park) noin 550 metrin päässä hakealueen itäpuolella.
Flymossenin ottoalue (Rudus Oy) noin 900 metriä hankealueen luoteispuolella.
Alueella louhitaan ja murskataan kalliokiviainesta.
Flymossenin kierrätysterminaali (BJ-Eklund Oy) noin kilometri hankealueen
luoteispuolella. Alueella vastaanotetaan ja käsitellään kantoja, risuja ja louhetta.
Moottorirata (Sipoon Moottorikerho ry) noin 2 kilometriä hankealueesta
luoteeseen. Alueella on mm. motocross- ja enduroradat.
Sipoon Materiaalipuisto (Sipoon Humus Oy) noin 2,4 kilometriä hankealueen
luoteispuolella. Alueella otetaan vastaan ja käsitellään rakennus- ja
purkutoiminnasta syntyvää jätettä, kantoja, risuja ja puhdasta puuta, maaaineksia, louhetta, sepeliä ja hiekkamaita, betonia, sähkö- ja elektroniikkaromua,
rautaromua, romuautoja ja renkaita sekä kotitalouksien yhdyskuntajätettä.
Nikkilän ottoalue (NCC Roads Oy) noin 2,5 kilometriä hankealueen
luoteispuolella. Alueella louhitaan ja murskataan kalliokiviaineista.
Lähin Sipoon Savijärven ampumaradoista noin 900 metriä hankealueen
luoteispuolella.
Kilpilahden rata välittömästi hankealueen itäpuolella. Rata on sähköistetty
tavaraliikenteen rata.

Slåtlidenin murskaamoalueen kehittäminen
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

27.1.2016

Kuva 4.8. Hankkeen lähialueen toimintojen sijainti.
Bild 4.8. Verksamhet i projektets närområde.
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Ihmisten elinolot

Kuva 4.9. Maanmittauslaitoksen maastotietokannan asuin- ja lomarakennukset
hankealueen läheisyydessä.
Bild 4.9. Bostadsbyggnader och fritidsbostäder i närheten av projektområdet enligt
Lantmäteriverkets terrängdatabas.
Alle kilometrin etäisyydellä hankealueesta sijaitsee kaksi asuinrakennusta ja kolme
lomarakennusta. Asuinrakennukset sijaitsevat hankealueen kaakkoispuolella noin
600 metrin ja 700 metrin etäisyydellä hankealueelta. Lomarakennuksista yksi
sijaitsee hankealueen kaakkoispuolella noin 800 metrin etäisyydellä ja kaksi
hankealueen luoteispuolella lähimmillään noin 200 metrin ja 250 metrin etäisyydellä
hankealueen rajasta. Lähin koulu ja päiväkoti sijaitsevat Kulloon kylässä noin
3,5 kilometriä hankealueesta kaakkoon.
Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole virkistysalueita, ulkoilureittejä tai
virkistyspalveluita lukuun ottamatta moottoriratoja ja ampumaratoja.
4.4

Liikenne
Hankealueen pohjoispuolella sijaitsee Öljytie (seututie 148), joka kulkee luode–
kaakko suunnassa. Hankealue rajoittuu koillisessa Kilpilahteen vievään junarataan,
joka kulkee lähimmillään noin 100 metrin etäisyydellä suunnitellusta kaivualueesta.
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Hankealueelle on tieyhteys Kilpilahteen kulkevan junaradan viereistä huoltotietä pitkin
etelään Helsingintielle (seututie 170). Helsingintie ja Porvoonväylä kulkevat lounais–
koillissuunnassa noin 2,5 km. alueen eteläpuolella. Kuninkaantie kulkee noin 3 km
päässä alueen pohjoispuolella. Junaradan ylittävän tieyhteyden (Västergårdintie)
kautta ei ole hankkeeseen liittyvää liikennettä.
4.5

Yhdyskuntatekninen huolto
Louhinta-aluetta ei ole kytketty sähköverkkoon. Louhinta-alueella ei ole vesi- ja
viemäriverkkoa. Alueella muodostuvat hulevedet johdetaan itään Högforsmosseniin
ja sieltä Mossakärrsbäckeniin.

4.6

Maisema ja kulttuuriperintö
Alueellinen ja seudullinen maisema on metsäinen ja mäkinen. Mäkien välisillä alueilla
on peltoja ja soistuneita notkelmia. Hankealueen lähistöllä ei ole valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti
arvokkaita
kulttuuriympäristöjä.
Lähimmät
kiinteät
muinaisjäännökset sijaitsevat noin 2,5–3 kilometrin päässä hankealueen itä- ja
länsipuolella.

Kuva 4.10. Maisemarakenne.
Bild 4.10. Landskapsstrukturen.
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Kuva 4.11. Ortokuva hankealueen läheisyydestä.
Bild 4.11. Ortofoto av projektområdets närhet.
4.7

Maa- ja kallioperä
Alueen kallioperä on pääasiassa graniittia, jossa voi esiintyä granodioriittijuonia.
Alueen länsiosassa kallioperä on osin kvartsimaasälpägneissiä tai -liusketta.
Kallionpinta on osittain näkyvissä tai pinnan päällä on vain ohut moreenikerros.
Etenkin nykyisen ottoluvan mukaisesta alueelta maan pintakerros on kuorittu pois.
Alueen pohjoisosassa Slåttmossenin alueella maaperä on saraturvetta.
Hankealue kuuluu osittain POSKI–projektissa (Kinnunen ym. 2006) kalliokiviainesten
ottoon soveltuviin alueisiin (M). Muulla osalla hankealuetta ei ole POSKI–luokittelua.

Slåtlidenin murskaamoalueen kehittäminen
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

27.1.2016

34 (48)

Kuva 4.12. Ote maaperäkartasta 1:20 000. Karttaan on merkitty punaisella
hankealueen sijainti.
Bild 4.12. Utdrag ur jordmånskartan 1:20 000. Projektområdets läge har angetts med
rött på kartan.
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Kuva 4.13. Ote kallioperäkartasta 1:200 000. Karttaan on merkitty punaisella
hankealueen sijainti.
Bild 4.13. Utdrag ur berggrundskartan 1:200 000. Projektområdets läge har angetts
med rött på kartan.
4.8

Pohja- ja pintavedet
Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä sen läheisyydessä sijaitse
tärkeää pohjavesialuetta. Hankealueen läheisyydessä ei ole vedenottoon soveltuvaa
aluetta, mikä johtuu alueen kallioperän tiiveydestä ja soista. Pohjaveden laadusta
hankealueella ei ole tietoja.
Hankealue sijaitsee Mustajoen vesistöalueelle, joka on yksi Suomen
päävesistöalueista
(nro
19)
ja
kuuluu
Kymijoen–Suomenlahden
vesienhoitoalueeseen. Tarkemmassa jaottelussa hankealue kuuluu Mustijoen
alaosan alueeseen (nro 19.001).
Hankealueen pintavedet valuvat pohjoiseen Slåtmossenin läpi virtaavaan
Mossakärrsbeckeniin tai itään Högforsmossenin kautta Mossakärrsbeckeniin. Vedet
virtaavat Mossakärrsbeckeniä pitkin itään ja Grindängsbäckenin kautta Mustijokeen
ja edelleen mereen. Hankealueelta Mossakärrsbeckeniä myöden Mustijokeen on
matkaa noin 10 kilometriä.
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Kuva 4.14. Vesistöt ja valuma-aluejaot hankealueen läheisyydessä.
Bild 4.14. Vattendrag och avrinningsområdesindelningar i projektområdets närhet.
Hankealueesta ylävirran suuntaan noin 850 metrin etäisyydellä on vedenlaadun
tarkkailupiste (Mossakärrsbäcken 3,9), josta uusimmat käytössä olevat
vedenlaatutiedot ovat vuodelta 2015. Hankealueesta alavirran suuntaan noin 1,2
kilometrin etäisyydellä on vedenlaadun tarkkailupiste (Mossakärrsbäcken 1,0), josta
uusimmat käytössä olevat tulokset ovat vuodelta 2011. Hankealueesta alavirran
suuntaan ennen Mustijokea ei tätä uudempia vedenlaadun tuloksia ei ole saatavissa
ympäristöhallinnon OIVA-tietokannasta.
Vedenlaatupisteiden analyysitulosten kokonaisfosforipitoisuuksien perusteella puron
vedenlaatua voi pitää lievästi rehevänä ja ajoittain myös rehevänä.
Kokonaistyppipitoisuuksien perusteella vesi on lievästi rehevää tai rehevää. Vesi on
humuksista ja silmämääräisesti sameaa. Sähkönjohtavuus ja pH–arvo ovat
pintavesille normaaleissa vaihteluväleissä.
Mustijoki on keskisuuri savimaiden joki. Vesienhoidon ensimmäisen ja toisen
suunnittelukauden luokituksessa Mustajoen alaosan alueen ekologinen tila on
luokassa tyydyttävä ja kemiallinen tila luokassa hyvä.
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Kasvillisuus ja eläimistö
Hankealueen
luonnonympäristö
on
kartoitettu
vuonna
2013
tehdyssä
luontoselvityksessä (Sito Oy 2013). Hankealueen lähiympäristö on metsäistä aluetta.
Alueen välittömässä läheisyydessä, sen eteläpuolelle sijoittuu kiviaineksen louhintaja murskaustoimintaa. Etäämpänä hankealueesta sijoittuu haja-asuttua maaseutua.
Hankealue koostuu avoimesta alueesta ja metsämaasta. Avoin alue käsittää suuren
osan hankealueesta. Avoimen alueen pintamaa on osin poistettu ja kallioperä on
paljastunut. Alue on osin heinittynyttä aukeaa. Hankealueen pohjoisosissa sijaitsee
Slåtmossenin ojitettu metsäinen suoalue, joka on metsätalouskäytössä. Alue koostuu
pääasiassa
eri-ikäisistä
kuusivaltaisista
turvekankaan
kasvatusmetsistä.
Hankealueen luoteisosissa sijaitsee eri-ikäisiä kuusitaimikoita.

Kuva 4.15. Ilmakuva hankealueesta.
Bild 4.15. Flygfoto av projektområdet.
Hankealueen pohjoispuolella virtaa Mossakärrsbäcken. Puron varren metsät ovat
intensiivisen metsätalouden piirissä. Metsätaloustoimet ulottuvat puron välittömään
läheisyyteen ja purossa on paikoittain runsaasti hakkuutähteitä. Puro on menettänyt
luonnontilaisuutensa hankealueen läheisyydessä metsätaloustoimien seurauksena.
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Hankealueen länsipuolella sijaitsee mäntyvaltainen kalliometsäalue. Metsäalue
ulottuu osin hankealueelle. Alueella on pienipiirteistä vaihtelua kallioperän muotojen
ja maaperän paksuuden mukaan. Alueen luontotyyppi vaihtelee mäntyvaltaisten
karujen kalliometsien ja turvepohjaisten kalliopainanteiden välillä. Metsäalue on
karuimmilta osiltaan jätetty metsätalouskäytön ulkopuolelle.
Hankealueen metsien luonteesta johtuen alueella ei esiinny liito-oravaa eikä
hankealueella ole lajille sopivia ympäristöjä. Hankealueen eteläpuolella Mörkärretin
ympäristössä on kuusikoita ja yksittäisiä haaparyhmiä. Alueelta ei havaittu liitooravaa vuonna 2013.
Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Lähin
suojelualue on Savijärven yksityinen luonnonsuojelualue, joka sijaitsee n. 3 km
etäisyydellä hankealueen rajalta luoteeseen. Lähin Natura-2000 verkostoon kuuluva
suojelualue on noin 5 km etäisyydellä hankealueen eteläpuolella sijaitseva Boxin
suot.
Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse suojeltuja luontotyyppejä,
eikä erityisiä luontoarvoja sisältäviä alueita. Hankealueen pohjoispuolella virtaava
Mossakärrsbäcken – niminen puro on hankealueen läheisyydessä menettänyt
luonnontilaisuutensa metsätaloustoimien seurauksena.
4.10

Melu ja tärinä
Tällä hetkellä hankealueella ei ole melua tai tärinää aiheuttavaa toimintaa. Luvan
mukaisen toiminnan käynnistyttyä alueella harjoitetaan kalliokiviaineksen ottoa ja
jalostusta. Alueelta louhitaan kalliota, joka jalostetaan murskeiksi ja sepeleiksi.
Porauksista,
räjäytyksistä,
lohkareiden
rikotuksesta
sekä
kiviaineksen
murskauksesta, kuormauksista ja kuljetuksista aiheutuu melua. Etäisyys lähimpään
melulle altistuvaan kohteeseen on louhinta-alueesta lyhimmillään noin 400 metriä.
Välittömästi
hankealueen
eteläpuolella
on
kiviaineksen
louhintaja
murskaustoimintaa, jotka aiheuttavat melua ja tärinää. Tämän toiminnan melu ja
tärinä voivat jossain määrin levitä hankealueelle.
Hankealueen itäpuolella sijaitsee sähköistetty rata, jota pitkin kulkee öljyjunia
Kilpilahteen. Nämä raskaat junat aiheuttavat melua mahdollisesti myös tärinää radan
lähistölle.
Hankealueen itäpuolella reilun puolen kilometrin päässä on moottorirata, lähes
puolentoista kilometrin päässä hankealueen luoteispuolella sijaitsee lähin Sipoon
Savijärven ampumaradoista ja noin kilometrin päässä on kantojen, risujen ja louheen
kierrätysalue sekä kalliokiviaineksen otto- ja murskausalue. Etäämpänä
hankealueesta luoteeseen sijaitsee toinen moottorirata noin 2 kilometrin etäisyydellä
ja noin 2,5 kilometrin etäisyydellä kalliokiviainesten otto- ja murskausalue sekä
materiaalien kierrätysalue, jolla voidaan käsitellä rakennus- ja purkutoiminnasta
syntyvää jätettä, kantoja, risuja ja puhdasta puuta, maa-aineksia, louhetta, sepeliä ja
hiekkamaita, betonia, sähkö- ja elektroniikkaromua, rautaromua, romuautoja ja
renkaita sekä kotitalouksien yhdyskuntajätettä. Nämä aiheuttavat melua, joka on
kuultavissa myös hankealueella.

4.11

Pöly ja päästöt ilmaan
Tällä hetkellä hankealueella ei ole pölyämistä aiheuttavaa toimintaa. Kiviaineksen
murskaus ja alueella käytettävät koneet aiheuttavat pölyämistä ja pakokaasupäästöjä
ilmaan. Pölyämistä aiheutuu myös kiviaineksen varastoinnista ja kuormauksesta sekä
liikennöinnistä alueella.
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Välittömästi
hankealueen
eteläpuolella
on
kiviaineksen
louhintaja
murskaustoimintaa, jotka aiheuttavat pölyämistä ja pakokaasupäästöjä ilmaan.
Tämän toiminnan aiheuttamat pöly- ja pakokaasupäästöt voivat jossain määrin levitä
hankealueelle.

5

Vaikutusarvioinnin rajaukset ja vaikutusten merkittävyys

5.1

Arvioitavat ympäristövaikutukset
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan YVA-lain mukaisesti keskinäiset
vuorovaikutussuhteet mukaan lukien vaikutukset
·
·
·
·

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

Vaikutusten arvioinnissa käytetään enimmäkseen olemassa olevia lähtötietoja.
Lähtötietoina käytetään alueen ympäristölupia, kaavoja ja kaavaselostuksia sekä
alueelta tehtyjä ympäristöselvityksiä. Paikkatietoaineistojen ja ympäristöhallinnon
OIVA-palvelun avulla saadaan tietoa alueen ympäristön arvokohteista.
YVA-menettelyn aikana ollaan yhteydessä viranomaisiin ja yleisötilaisuuksissa
keskustellaan lähialueen asukkaiden ja muihin sidosryhmien kanssa, joilta saadaan
tietoa alueen arvokohteista. Työn aikana hankealueella tehdään maastokäyntejä
luonto- ja maisema-arvojen arviointia varten.
5.2

Vaikutusalue
Vaikutusalueena on koko se alue, jonne arvioidaan aiheutuvan joitakin vaikutuksia.
Ympäristövaikutusten laajuus ja merkitys riippuvat vaikutuksen kohteen luonteesta.
Erityyppiset ympäristövaikutukset kohdistuvat alueellisesti eri tavoin. Osa
vaikutuksista kohdistuu vain paikallisiin asioihin, osa taas voi koskettaa jopa laajoja
valtakunnallisia kokonaisuuksia.
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Kuva 5.1. Vaikutusalueen rajaus.
Bild 5.1. Avgränsning av influensområdet.
Useimmat
vaikutukset
ovat
suoria,
jolloin
vaikutukset
kohdistuvat
lähivaikutusalueelle. Tällaisia osa-alueita ovat muun muassa toiminta-alueen melu,
pöly ja räjäytysten aiheuttama tärinä, sekä luonto- tai pintavesivaikutukset. Sen sijaan
liikenne ja liikenteen välilliset vaikutukset ulottuvat laajemmalle, mahdollisesti
päätieverkolle saakka.
Tässä YVAssa vaikutusalueeksi on määritelty kahden kilometrin etäisyydelle
hankealueen rajasta ulottuva alue, jonka lisäksi siihen kuuluu liikenneyhteys Porvoon
moottoritielle asti. Vaikutusalueen rajaus on esitetty kuvassa (Kuva 5.1).
5.3

Vaikutusten merkittävyyden arviointi
Merkittävyyden arviointimenetelmän tavoitteena on yhtenäistää eri osa-alueiden
vaikutusten arviointia ja kertoa merkittävyyteen vaikuttavat tekijät. Merkittävyyden
kriteerit perustuvat kussakin osa-alueessa kohteen tai vaikutuksen alaisena olevan
ympäristön herkkyystasoon ja muutoksen voimakkuuteen.
Vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan osa-alueittain matriisikehikkoon perustuen.
Arviointi tehdään sekä kohteittain että kootusti hankevaihtoehdoittain. Merkittävyys
arvioidaan käyttäen viisiasteista luokittelua:
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Erittäin merkittävä – merkittävä – kohtalainen – vähäinen – merkityksetön.
Merkittävyyden arvioinnit tehdään avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteita
kunnioittaen määrittämällä aluksi vaikutusten merkittävyyden eri tasot
vaikutustyypeittäin. Tämän jälkeen vaikutukset arvioidaan vaikutustyypeittäin
määrittelyjemme mukaan. Lopuksi vaikutukset kootaan ja taulukoidaan
vaihtoehdoittain ja vaikutustyypeittäin vaihtoehtojen vertailua varten (Luku 9).
Tässä YVAssa vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa ja vaihtoehtojen vertailussa
sovelletaan Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa IMPERIA–hankkeessa
kehitettyjä menetelmiä ja työkaluja. Ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointiin
on IMPERIAssa kehitetty järjestelmällinen lähestymistapa. Siinä merkittävyys
määritetään vaikutuskohteen arvon ja hankkeen aiheuttaman muutoksen suuruuden
perusteella (Kuva 5.2). Molemmat tekijät jakaantuvat kolmeen osatekijään, joille
määritetään arvot kunkin vaikutuksen suhteen. Osatekijöiden saamien arvojen
perusteella asiantuntijat arvioivat vaikutuskohteen arvoa/herkkyyttä ja hankkeen
aiheuttaman muutoksen suuruutta. Merkittävyyden arvioinnissa voidaan soveltaa
ohjeellista taulukkoa (Taulukko 5.1), jossa myönteiset vaikutukset ovat vihreällä ja
kielteiset punaisella.

Kuva 5.2. Vaikutuksen merkittävyyden määräytyminen vaikutuskohteen
arvon/herkkyyden ja hankkeen aiheuttaman muutoksen suuruuden perusteella.
Bild 5.2. Bestämmande av konsekvensens betydelse på grund av objektets
värde/känslighet och omfattningen av den förändring som projektet orsakar.
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Taulukko 5.1. Vaikutuksen kokonaismerkittävyyden muodostuminen muutoksen suuruuden ja vaikutuskohteen arvon/herkkyyden perusteella arvioituna (vihreä
väri=myönteinen vaikutus, punainen väri=kielteinen vaikutus).

Kohteen herkkyys

Muutoksen suuruus
Erittäin suuri
muutos
Vähäinen
herkkyys
Kohtalainen
herkkyys
Suuri herkkys
Erittäin suuri
herkkyys

Suuri muutos

Kohtalainen
muutos

Vähäinen
muutos

Ei muutosta

Vähäinen
muutos

Kohtalainen
muutos

Suuri muutos

Erittäin suuri
muutos

Merkittävä
vaikutus*

Kohtalai nen
vaikutus*

Vähäinen
vaikutus

Vähäinen
vaikutus

Ei vaikutusta

Vähäinen
vaikutus

Vähäinen
vaikutus

Kohtalainen
vaikutus*

Merkittävä
vaikutus*

Merkittävä
vaikutus

Merkittävä
vaikutus*

Kohtalai nen
vaikutus

Vähäinen
vaikutus

Ei vaikutusta

Vähäinen
vaikutus

Kohtalainen
vaikutus

Merkittävä
vaikutus*

Merkittävä
vaikutus

Merkittävä
vaikutus

Merkittävä
vaikutus*

Kohtalai nen
vaikutus*

Ei vaikutusta

Kohtalainen
vaikutus*

Merkittävä
vaikutus*

Merkittävä
vaikutus

Erittäin
merkittävä
vaikutus

Merkittävä
vaikutus

Merkittävä
vaikutus*

Ei vaikutusta

Merkittävä
vaikutus*

Merkittävä
vaikutus

Erittäin
merkittävä
vaikutus

Erittäin
merkittävä
vaikutus
Erittäin
merkittävä
vaikutus

Erittäin
merkittävä
vaikutus
Erittäin
merkittävä
vaikutus

* Jos herkkyys tai muutos on luokan alarajalla, niin merkittävyys voidaan arvioida vähäisemmäksi

Tabell 5.1. Konsekvensens totala betydelse bedömd utifrån förändringens omfattning
och objektets värde/känslighet (grön färg=positiv konsekvens, röd färg=negativ
konsekvens).

Objektets känslighet

Förandringens storlek
Mycket stor
förandring

Stor
förandring

Måttlig
förandring

Liten
förandring

Ingen
förandring

Liten
förandring

Måttlig
förandring

Stor
förandring

Mycket stor
förandring

Liten
känslighet

Betydande*

Måttlig
betydel se*

Liten
betydelse

Liten
betydelse

Ingen påverkan

Liten
betydelse

Liten
betydelse

Måttlig
betydelse*

Betydande*

Måttlig
känslighet

Betydande

Betydande*

Måttlig
betydelse

Liten
betydelse

Ingen påverkan

Liten
betydelse

Måttlig
betydelse

Betydande*

Betydande

Stor känslighet

Mycket
betydande

Betydande

Betydande*

Måttlig
betydel se*

Ingen påverkan

Måttlig
betydelse*

Betydande*

Betydande

Mycket
betydande

Mycket stor
känslighet

Mycket
betydande

Mycket
betydande

Betydande

Betydande*

Ingen påverkan

Betydande*

Betydande

Mycket
betydande

Mycket
betydande

* Om känsligheten eller förandringen befinner sig på klassens undre gräns kan dess signifikans bedömas vara lägre.

5.4

Hanketta varten tehdyt selvitykset
Tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on tehty seuraavat selvitykset
ympäristön nykytilatiedon lisäämiseksi ja vaikutusten arvioinnin pohjaksi:
·

Luontoselvitys hankealueen nykytilasta (Sito Oy 2013)

6

Arvioitavat ympäristövaikutukset ja arviointimenetelmät

6.1

Yhdyskuntarakenne, maankäyttö ja kaavoitus
Selostuksessa tarkennetaan tämänhetkisen maankäytön ja asutuksen tiedot.
Selostuksessa esitetään arvio hankkeen soveltumisesta nykyiseen ja suunniteltuun
yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön sekä verkostoihin (mm. liikenneyhteydet
sekä sähkö-, vesi- ja viemäriverkostot).
Hankekokonaisuuden vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen arvioidaan
kaavoitusinsinöörin tekemänä asiantuntija-arviona. Vaikutuksia havainnollistetaan
karttaesityksin.
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Elinkeinotoiminta
Hankkeen vaikutuksia elinkeinoelämään arvioidaan muun muassa kuljetusten,
kiviaineksiin liittyvän jalostustoiminnan, rakentamisen ja alueen loppukäytön
näkökulmasta.
Vaikutukset elinkeinotoimintaan arvioidaan työssä koottujen lähtötietojen ja tehtyjen
selvitysten perusteella konsultin työryhmän tekemänä asiantuntija-arviona.

6.3

Liikenne
Arvioinnissa selvitetään hankkeen vaihtoehtojen aiheuttaman kuorma- ja henkilöautoliikenteen määrä sekä liikenteen jakautuminen ympäröivälle tieverkolle. Arvioinnissa
tarkastellaan koko Vekkox Oy:n kiviaseman alueen tuottamaa liikennettä.
Toiminnasta aiheutuvan liikenteen vaikutuksia arvioidaan suhteessa tieverkon
nykyiseen ja ennustettuun liikenteeseen hankkeen toteuttamisen ja loppukäytön eri
vaiheissa. Samalla arvioidaan teiden ja liittymien rakentamis- ja parantamistarvetta.
Arvioinnissa otetaan huomioon suunnitteilla olevat tieverkon kehittämishankkeet.
Arviointi tehdään niiltä tieosuuksilta, joissa hankkeen aiheuttaman liikenteen
lisäyksestä aiheutuva vaikutus on havaittava. Ajoneuvoliikenteen lisäksi tarkastellaan
vaikutuksia kevyeen liikenteeseen, sen liikenneturvallisuuteen sekä virkistysreitteihin.
Liikenteestä aiheutuvan pölyämisen arvioinnissa hyödynnetään havaintoja ja
kokemusta nykyisen toiminnan aiheuttamasta pölyämisestä. Maansiirtokuljetuksista
aiheutuvat liikenteen päästöjen vaikutukset voidaan arvioida aiheutuvien
liikennemäärien perusteella.
Liikennemäärien arviointimenetelmänä on liikenneinsinöörin tekemä selvitys
nykyisistä ja ennustetuista liikennemääristä, minkä lisäksi selvitetään Vekkox Oy:n
kiviaseman eri toimintojen tuottamat liikennemäärät sopivina esimerkkivuosina.
Liikenneinsinööri arvioi asiantuntija-arviona hankkeen liikenteelliset vaikutukset
pääväylille johtavilla teillä ja kaduilla sekä vaikutukset liittymien toimivuuteen ja
liikenneturvallisuuteen.

6.4

Maisema ja kulttuuriperintö
Arviointityössä tarkastellaan hankealueen toimintojen ja näistä johtuvien, alueen
ulkopuolelle ulottuvien toimintojen vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön.
Arvioinnissa huomioidaan hankkeen välittömät ja välilliset vaikutukset. Arvioinnissa
tarkastellaan vaihtoehtojen tuomat pysyvät ja lyhytaikaiset muutokset maiseman ja
kulttuuriympäristön rakenteeseen ja laatuun. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön
kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan lähtöaineiston ja maastokäyntien perusteella
maisema-arkkitehdin asiantuntijatyönä.
Maa-aineksen otto- ja täyttöalueet aiheuttavat näkyvän elementin maisemakuvassa.
Visuaalisten vaikutusten voimakkuus ja havaittavuus voi kuitenkin vaihdella paljon
tarkastelupisteestä ja -ajankohdasta riippuen. Maa-aineksen käytön vaikutukset
maisemaan ja kulttuuriympäristöihin ovat sidoksissa myös hankkeen toimintojen ja
rakenteiden ulkonäköön, kokoon ja näkyvyyteen liittyviin tekijöihin. Lisäksi
ympäröivän
maiseman
ominaispiirteillä
ja
sietokyvyllä
on
merkitystä
maisemavaikutusten merkittävyyteen. Vaikutusalueen laajuus riippuu muun muassa
alueen topografiasta ja peitteisyydestä (kasvillisuus). Apuna maisemavaikutusten
arvioinnissa ja vaikutusten havainnollistamisessa käytetään virtuaalimallia.
Virtuaalimallissa on mahdollista liikkua vapaasti, ja sen avulla voidaan vapaasti
tarkastella hankkeen näkyvyyttä eri suunnista.
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Maisema-arkkitehti arvioi virtuaalimallin, maisemarakenteen sekä maiseman ja
kulttuuriperinnön kannalta arvokkaiden kohteiden tietojen perusteella vaikutuksia
maisemaan ja kulttuuriperintöön.
6.5

Maa- ja kallioperä
Maan kaivun ja louhinnan sekä louheen, purkubetonin ja rakennusjätteen käsittely
sekä kaivumaiden sijoittamisen ja asfalttiaseman toiminnan aiheuttamat muutokset
nykytilanteeseen verrattuna todetaan ja niiden aiheuttamat mahdolliset vaikutukset
maa- ja kallioperään arvioidaan vaihtoehtokohtaisesti. Arviointi rajoittuu
hankealueeseen.
Vaikutusarvioinnissa lähtötietoina käytetään olemassa olevia pohjatutkimustietoja
sekä kartta-aineistoja, kuten Geologian tutkimuskeskuksen maa- ja kallioperäkarttoja.
Arvioinnissa tarkastellaan myös keinoja mahdollisten haitallisten vaikutusten
ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi. Arvioinnin tekee geologi olemassa olevaan
aineistoon ja maastotarkasteluihin perustuen.

6.6

Pohja- ja pintavedet
Maan kaivun ja louhinnan sekä louheen, purkubetonin ja rakennusjätteen käsittely
sekä kaivumaiden sijoittamisen ja asfalttiaseman toiminnan aiheuttamat muutokset
nykytilanteeseen verrattuna todetaan ja niiden aiheuttamat mahdolliset vaikutukset
pohja- ja pintavesiin arvioidaan vaihtoehtokohtaisesti. Pohjavesivaikutusten
arvioinnissa
tarkastellaan
toiminnan
mahdollisia
vaikutuksia
lähimpiin
talousvesikaivoihin sekä yleensä alueen vesitasapainoon. Pintavesivaikutusten
tarkasteluissa huomioidaan veden laadun ja virtausolosuhteiden todennäköiset ja
mahdolliset muutokset eri vaihtoehdoissa.
Arviointia tehdään myös sekä toiminta- että hankevaihekohtaisesti, jolloin on
mahdollista erikseen huomioida esimerkiksi aloitusvaiheen alueen raivauksesta
johtuva mahdollinen kiintoaine-, ravinne- ja humuskuormitus sekä louhintavaiheen
räjähdysaineperäinen typpikuormitus.
Vaikutusarvion lähtötietoina alueelta olevaa suunnittelutietoa, valuma-alue- ja
maaperätietoja, kartta-aineistoja sekä ympäristöhallinnon OIVA–tietojärjestelmää.
Arvioinnin tekee olemassa olevaan aineistoon perustuen pohja- ja pintavesiin
perehtynyt asiantuntija.

6.7

Kasvillisuus ja eläimistö
Ympäristövaikutusten arviointia varten hankealueella on tehty luontoselvitys vuonna
2013. Luontoasiantuntija arvioi sanallisena kuvauksena tehtyjen luontoselvitysten ja
maastokäyntien perusteella hankkeen vaihtoehtojen vaikutukset kasvillisuuteen ja
eläimistöön. Arvioinnissa tarkastellaan myös hankevaihtoehtojen vaikutuksia
alueelliseen monimuotoisuuteen.

6.8

Melu
Hankkeen meluvaikutukset arvioidaan melulaskennan avulla ja tulokset
havainnollistetaan meluvyöhykekarttojen avulla. Kustakin vaihtoehdosta lasketaan
arvioitu pahin melutilanne. Melulaskennassa melulähteinä huomioidaan alueen
merkittävimmät tiemelulähteet sekä kiviaineisten kuljetusreitin liikenne. Lisäksi
melulähteinä huomioidaan muut hankkeen melua aiheuttavat toiminnot, kuten
poraus, rikotus, seulonta, välppäys, murskaus, lastaus, isot työkoneet sekä
asfalttiasema. Hankealueen ulkopuolisten toimintojen, kuten raideliikenteen,
moottoriratojen, ampumaratojen, Flymossenin alueen kiviaineskierrätystoiminnan ja
kalliokiviaineksen ottamis- ja murskaustoiminnan sekä hankealueen eteläpuolisen
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kiviaineksen ottoalueen, yhteismeluvaikutukset kokonaismelutilanteeseen arvioidaan
sanallisesti. Sanallisessa arvioinnissa hyödynnetään Porvoon meluselvitystä
(Ramboll Finland Oy 2013), jossa on tarkasteltu myös Sipoon ja Porvoon rajan
tuntumassa olevia meluavia toimintoja.
Melulaskenta perustuu melun leviämiseen 3D–maastomallissa, jossa on
tarkasteltavien melulähteiden sijainti- ja melupäästötiedot sekä äänen leviämisen
kannalta merkittävät maaston muodot (maastomalli) ja pintojen akustiset
ominaisuudet. Lisäksi melulaskennoissa oletuksena on, että melun leviämiselle on
suotuisat sääolosuhteet kaikkiin ilmansuuntiin. Liikennemelulähteiden melupäästö
määritetään liikennetietojen perusteella. Teollisuusmelulähteiden äänitehotasojen
lähtötiedoissa (kokonaistaso LW
sekä spektrijakauma oktaavikaistoittain)
hyödynnetään sekä arvioituja että mitattuja melutasoja vastaavista kohteista (mm.
kivenmurskaustoiminnot). Lähtömelutasojen lisäksi huomioidaan myös melua
aiheuttavien toimintojen, kuten louhinnan ajankohta ja kesto.
Selvityksessä lasketaan päivä- ja yöajan keskiäänitasot LAeq,7–22 ja LAeq,22–7, jolloin
niitä voi verrata valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annettuihin melutason
ohjearvoihin.
Melulaskennat
tehdään
Datakustik
CadnaA
4.5
-melunlaskentaohjelmalla pohjoismaisiin tieliikennemelun ja teollisuusmelun
laskentamalleihin perustuen. Melutason laskentakorkeus on kaksi metriä.
Meluselvityksen maastomallina käytetään Maanmittauslaitoksen maanpintamallia
sekä maastotietokantaa. Melulaskentojen tulokset esitetään melukartoilla, jossa
meluvyöhykkeet kuvataan viiden desibelin välein. Melutarkastelut tekee akustiikkaan
perehtynyt meluasiantuntija. Meluasiantuntija arvioi hankkeen aiheuttaman melun
kokonaishäiritsevyyttä sanallisena arviona.
6.9

Tärinä
Ympäristövaikutusten
arvioinnissa
tarkastellaan
louhinnan
räjäytystöiden
aiheuttamaa tärinää. Tärinän voimakkuutta arvioidaan suhteessa etäisyyteen
tärinälähteestä saatavilla olevan tiedon ja aiempien kokemusten perusteella.
Tärinävaikutusten osalta tarkastellaan myös louhintamääriä. Arvioinnissa
huomioidaan hankealueen läheisyydessä sijaitsevat rakennukset sekä ihmisten
mahdollisesti kokemat häiriövaikutukset. Arviointi tehdään vertaamalla ennustettuja
tärinätasoja rakennuksille sallittuihin suurimpiin tärinätasoihin tärinälle herkissä
kohteissa.
Maan värähtely voi aiheuttaa lähietäisyydellä rakennuksen tärinää tai rakenteiden ja
maaperän kautta runkomeluna siirtyvää seinäpintojen säteilemää ääntä. Värähtelyn
leviämiseen maaperässä ja sen taajuussisältöön vaikuttavat erityisesti maalaji,
pehmeän maakerrokseen paksuus ja sen alla olevan peruskallion tai kovan
maapohjan topografia.

6.10

Pöly ja muut päästöt
Pölyämistä arvioidaan sekä hankealueella että kuljetusreittien varrella. Muut päästöt
muodostuvat moottoreiden polttoaineiden kulutuksen perusteella.
Toiminnasta aiheutuvat pölypäästöt ja pölyn leviäminen selvitetään olemassa olevin,
muun muassa kirjallisuudesta ja tilaajalta saatavin tiedoin, ja vaikutuksia ympäristöön
ja lähiasutukseen arvioidaan laadullisena arviona. Myös liikenteen pölypäästöt
huomioidaan arvioinnissa.
Purkubetonin ja rakennusjätteen käsittelystä aiheutuvat muut mahdolliset ilmapäästöt
arvioidaan asiantuntija-arviona muista vastaavista kohteista saatujen seurantatietojen
avulla.
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Kuljetusten aiheuttamia päästöjä arvioidaan keskimääräisten kuljetusmatkojen ja
tonnikilometriä kohti määriteltyjen yksikköpäästöjen perusteella. Arvioinnin tekevät
konsulttiryhmän liikenne- ja ympäristöasiantuntijat.
6.11

Ihmisten elinolot, terveys ja viihtyvyys
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat vaikutuksia ihmisten päivittäisessä elämässä ja
asuinympäristön viihtyisyydessä. Lisäksi niiden osana tarkastellaan vaikutuksia
ihmisten terveyteen. Käytännössä vaikutukset muodostavat yhteenvedon siitä, miten
alueen asukkaat kokevat hankkeen aiheuttamat muutokset ja niiden vaikutukset
ihmisten jokapäiväiseen elämään, elinympäristöön ja elämänlaatuun.
Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset kytkeytyvät muihin arviointiosioihin, joissa
käsiteltävät vaikutukset ovat yhteydessä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Näitä
vaikutusosa-alueita ovat erityisesti maankäyttö (asutuksen sijainti ja palvelut) sekä
maisema (viihtyisyys). Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan
samoja asioita erityisesti ihmisten ja yhteisöjen näkökulmasta. Esimerkiksi ihmisten
välittömässä elinympäristössä tapahtuvat maisemamuutokset ovat asukkaiden
kannalta merkittäviä.
Vaikutusten arvioinnissa tunnistetaan muutoksille herkät elinympäristöt, kuten koulut
ja herkät väestöryhmät, esimerkiksi lapset, ja hankkeen aiheuttamat merkittävät
vaikutukset. Hankkeen aiheuttamat vaikutukset ihmisiin sekä elinoloihin ja
viihtyvyyteen arvioidaan vaikutuskohteen herkkyyteen ja muutoksen suuruuteen
perustuen. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa huomioidaan, että yksilöön
tai pieneen alueeseen kohdistuvat vaikutukset voivat olla suuria, vaikka vaikutus
kokonaisuuden kannalta olisi vähäinen. Lähtöaineistona käytetään YVA–menettelyn
aikana saatua sidosryhmäpalautetta, kartta-aineistoja sekä muissa vaikutusarvioosioissa tuotettua tietoa vaikutuksista.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin laatii sosiologi (VTM) yhdessä muiden
asiantuntijoiden kanssa.

6.12

Luonnonvarojen hyödyntäminen
Suomi on asukaslukuun suhteutettuna Euroopan Unionin suurimpia kiviainesten
tuottajia. Maa- ja kalliokiviaineksia otetaan pääkaupunkiseudulta useilta alueilta, joilla
on voimassa oleva maa-ainelupa. Uusimaa ja erityisesti pääkaupunkiseutu
muodostavat maamme suurimman kiviainesten kulutusalueen. Kiviaineksia saadaan
kalliosta, harjumuodostumista ja kierrättämällä. Uudellamaalla otettavista olevat
harjukiviaines on jo lähes loppunut ja sen kuljetusmatkat ovat kasvaneet
voimakkaasti.
Suomessa etäisyydet ovat suuret ja maa routii. Talojen, teiden ja ratojen
rakentamiseen ja kunnossapitoon kuluu paljon kiviaineksia, kuten soraa, hiekkaa,
kalliomurskeita ja sepeleitä. Niitä käytetään 100 miljoona tonnia vuodessa, kuormaautollinen per asukas. Neitseellisten kalliokiviainesten kysyntä on noin 4–6
tonnia/henkilö/vuosi, joten pääkaupunkiseudun kysyntä on noin 5–7 miljoonaa tonnia
vuodessa eli noin 2 miljoonaa kiintokuutiometriä vuodessa.
Hankkeen vaikutuksia arvioidaan arvioimalla eri vaihtoehtojen kiviainesten
ottomahdollisuuksia
ja
ylijäämämaan
sijoittamisen
mahdollisuuksia.
Arviointimenetelminä ovat kuljetusten polttoaineen kulutuksen laskelmat sekä
asiantuntija-arvio luonnonvarojen hyödyntämisestä eri vaihtoehdoissa.
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Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen
Arviointiselostuksessa esitetään YVA–asetuksen mukaisesti tarpeellisessa määrin
ehdotukset toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan haitallisia ympäristövaikutuksia.
Toimet voivat koskea esimerkiksi louhintatekniikoita, käytettäviä laitteita tai toiminnan
ajoittamista.

8

Epävarmuustekijät
Arviointityön aikana otetaan huomioon mahdolliset epävarmuustekijät lähtötiedoissa,
hankevaihtoehdoissa ja vaikutusten arvioinnissa. Arviointiselostuksessa nämä
arviointityön tarkkuuteen vaikuttavat tekijät tuodaan esille ja niiden merkitys
arvioidaan.

9

Vertailumenetelmät ja arviointiin liittyvät oletukset

9.1

Vertailumenetelmät
Vaihtoehtojen vertailumenetelmänä käytetään erittelevää vertailua. Siinä tuodaan
esiin vaikutukset kullekin vaikutustyypille soveltuvalla arviointitavalla ilman, että
erilaisia vaikutuksia yritetään yhdistää esimerkiksi yhdeksi luvuksi tai raha-arvoksi.
Menetelmällä ei pyritä etsimään parasta vaihtoehtoa vaan tuomaan esiin eri
vaihtoehtojen ominaisuuksia, joita osalliset ja päättäjät voivat hyödyntää, kun he
muodostavat kantaansa vaihtoehtoihin omien arvojensa pohjalta.
Ympäristövaikutusten vertailusta laaditaan yhteenveto sekä sanallisesti että
taulukkomuodossa. Vaikutusten vertailun pohja on vaikutustyypeittäin tehtävässä
merkittävyydenarvioinnissa (Kappale 5.3). Lisäksi vaikutusten merkittävyyttä
arvioidaan asiantuntijatyöryhmässä.
Kunkin vertailtavan vaihtoehdon tai osa-alueen kohdalla verrataan tutkittavaa
vaihtoehtoa sekä nykytilanteeseen että muihin vaihtoehtoihin. Taulukkomuotoisessa
vertailussa esitetään vaikutukset havainnollisesti värikoodein, jotka on määritelty
viereisen taulukon mukaisesti.
Taulukko 9.1. Vaikutusten merkittävyyden luokittelu.
Tabell 9.1. Klassificering av konsekvensernas betydelse.
Vaikutusten merkittävyyden luokittelu / Klassifiering av konsekvensernas betydelse
Erittäin merkittävä myönteinen vaikutus / Mycket betydande positiv påverkan
Merkittävä myönteinen vaikutus / Betydande positiv påverkan
Kohtalainen myönteinen vaikutus / Måttlig positiv påverkan
Vähäinen myönteinen vaikutus / Liten positiv påverkan
Neutraali muutos tai ei vaikutusta / Neutral ändring eller ingen påverkan
Vähäinen kielteinen vaikutus / Liten negativ påverkan
Kohtalainen kielteinen vaikutus / Måttlig negativ påverkan
Merkittävä kielteinen vaikutus / Betydande negativ påverkan
Erittäin merkittävä kielteinen vaikutus / Mycket betydande negativ påverkan

Värikoodien tarkoitus on helpottaa taulukon lukemista. Arvioidut asiat eivät ole
yhteismitallisia, joten eri kohtien värikoodien esiintymisiä ei voi laskea yhteen.
Vaihtoehtojen vertailussa esitetään johtopäätöksenä myös arvio hankkeen ja sen
vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta.
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Oletukset ja ennusteet
Kiviainekset ovat välttämättömiä yhteiskunnan infrastruktuurin kuten rakennusten
rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Kiviaineksen kysyntää ja tarjontaa on selvitetty
raportissa Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Uudenmaan
ja Itä-Uudenmaan loppuraportti sekä Uudenmaan liiton tekemissä maakuntakaavan
maa-ainesten ottoalueisiin liittyvässä taustaselvityksessä.
Niiden mukaan neitseellisen kalliokiviaineksen kysyntä on noin 4–6
tonnia/henkilö/vuosi, joten pääkaupunkiseudun kysyntä on noin 5–7 miljoonaa tonnia
vuodessa eli noin 2 miljoonaa kiintokuutiometriä vuodessa.
Kuljetusten liikenne-ennusteet riippuvat siitä ainesmäärästä, joka alueelta oletetaan
otettavan. Kuljetusten yksikkökustannukset ja päästöjen yksikkömäärät määritellään
VTT:n laatimien ennustemallien pohjalta (LIPASTO).
Ylijäämämaan läjitystarvetta arvioidaan nykyisen toteutuneen tilanteen pohjalta.

10

Ympäristövaikutusten seuranta
Arvioinnin aikana selvitetään, onko alueella kohteita, joihin kohdistuu merkittäviä
vaikutuksia tai liittyykö vaikutusten arviointiin oleellisia epävarmuustekijöitä. Jos
seuranta katsotaan näiden osalta tarpeelliseksi, arviointiselostuksessa esitetään
YVA–asetuksen mukaisesti ehdotus seurannan sisällöstä.

11
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