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Tiivistelmä
Toiminnanharjoittaja ja hankkeesta vastaava on YIT Infra Oy. YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö, joka kehittää ja rakentaa
asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita.
Hankkeessa on kyse kaksiosaisen kiviainesalueen laajentamisesta Loviisan kaupungin Malmgårdin kylässä Myrskyläntien (tie 167) varressa. Hankealueen läntisessä
osassa (Sora-Malmgård) harjoitetaan soranottoa ja itäisessä osassa (Kallio-Malmgård)
kalliokiviaineksenottoa voimassa olevien ympäristö- ja maa-aineslupien turvin. Hankkeessa sekä soranottoa- että kallionottoa on tarkoitus laajentaa.
Hankealueelta otettavaa kiviainesta toimitetaan Kaakkois- ja Etelä-Suomen asfaltti- ja
betoniasemille sekä muuhun infrarakentamiseen. Alueen kalliokiviaines on korkeatasoista ja siitä tehdään ainoastaan korkeampiluokkaisia jalosteita lähinnä ratasepeliksi
ja asfalttimassojen raaka-aineeksi. Etelä-Suomen alueella on vain vähän kallioalueita,
joista on saatavilla vastaavanlaatuista kiviainesta.
YVA-menettelyssä tarkasteltavia hankevaihtoehtoja on kolme - vaihtoehto 0 (VE0),
vaihtoehto 1 (VE1) ja vaihtoehto 2 (VE2). Vaihtoehdossa VE0 soran ja kallion ottamista
ja jalostamista jatketaan voimassaolevien lupien mukaisesti. Vaihtoehdossa VE1 sekä
soran- että kallionottoaluetta laajennetaan niin, että ne käsittävät kiinteistöt Sora-Malmgård ja Kallio-Malmgård kokonaisuudessaan lukuun ottamatta tiehen ja kiinteistön rajoihin nähden jätettäviä suojavyöhykkeitä. Vaihtoehdossa VE2 soranotto toteutetaan
kuten vaihtoehdossa VE1, mutta kallionotto ulotetaan tasolle -6. Ottamisen jälkeen kalliolouhos täyttyy osittain vedellä.
Voimassa olevien Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmässä 2017 osa hankealueesta kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ja hankealue sivuaa merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Hankealueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa. Läntinen hankealue sijaitsee kokonaisuudessaan ja itäinen hankealue sijaitsee osittain Orrmossmalmenin (0158554 B) II luokan pohjavesialueella. Hankkeen suunnittelun yhteydessä teetettyjen luontoselvitysten perusteella
hankealueelta ei ole löytynyt suojeltavia luontoarvoja eikä harvinaisia tai uhanalaisia
lajeja. Hankealueen läheisyydessä ei ole Natura-alueita tai luonnonsuojelualueita.
Hankevaihtoehtojen ympäristövaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona käytettävissä olevan tiedon perusteella ja erillisselvitysten avulla hankittavan tiedon avulla. Arvioinnissa huomioidaan normaalin tuotantotoiminnan lisäksi myös mahdolliset onnettomuus- ja häiriötilanteet sekä mahdolliset yhteisvaikutukset.
Toiminnan aiheuttaman melun ja pölyn leviämisestä laaditaan melumallinnukset.
Hankkeen vaikutuksista liikenteeseen laaditaan erillisselvitys, jossa selvitetään alueen
nykyiset liikennemäärät ja -jakaumat sekä kuljetuksiin liittyvät muutokset, mittakaava,
jakauma, suuntautuminen sekä liikenneturvallisuusriskit. Raskaan liikenteen kasvun ja
kevyen liikenteen perusteella arvioidaan muutosten vaikutukset mm. turvallisuuteen.
Hankevaihtoehtojen vaikutukset luonnonympäristöön arvioidaan olemassa olevan tiedon perusteella sekä kevään ja kesän 2018 aikana tehtyjen maastokäyntien perusteella. Talousvesikaivoihin kohdistuvien vaikutusten arviointia varten hankealueelta
noin 1 km etäisyydellä olevat talousvesikaivot ja energiakaivot kartoitetaan. Kallioperän
heikkousvyöhykkeet tunnistetaan olemassa olevan tiedon ja projektiryhmän geologisen asiantuntemuksen avulla.
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Sammandrag
Projekt
Verksamhetsutövare och projektansvarig är YIT Infra Oy. YIT är Finlands största och
ett betydande nordeuropeiskt byggbolag, som utvecklar och bygger bostäder, verksamhetslokaler och hela områden.
Projektet gäller en tvådelad utvidgning av ett stenmaterialområde intill Mörskomvägen
(väg 167) i byn Malmgård i Lovisa stad. I projektområdets västra del (Grus-Malmgård)
bryts grus och i den östra delen (Berg-Malmgård) bryts berg i enlighet med gällande
miljö- och marktäktstillstånd. Avsikten är att utvidga både grus- och bergtäkten inom
projektet (bild 1, s.12, bilder 2 och 3, s. 14).
Stenmaterial från projektområdet levereras till asfalt- och betongstationer i sydöstra
och södra Finland samt annat infrastrukturbyggande. Områdets bergmaterial är av hög
kvalitet och används endast till förädlade produkter av högre klass, främst som järnvägsmakadam och råvara för asfaltmassor. I södra Finland finns endast några få bergområden där motsvarande stenmaterial är tillgängligt.
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
Syftet med MKB-förfarandet är att främja bedömningen av miljöeffekter och ett enhetligt beaktande av sådana i planering och beslutsfattande samt att samtidigt förbättra
informationen till medborgarna och deras möjligheter att vara delaktiga. MKBförfarandet genomförs i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) och statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (277/2017). MKB-förfarandet är en process som består av två delar, ett MKBprogram och en MKB-rapport.
Förfarandet för bedömning av miljökonsekvenser inleds när den projektansvariga lämnar in ett bedömningsprogram till kontaktmyndigheten, som är närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen). I bedömningsprogrammet beskrivs vilka alternativ för genomförande av projektet och vilka effekter som kommer att utredas under planeringen
samt hur bedömningen och informationen om den samt möjligheterna för boende i området att delta i bedömningen ska ordnas. När de alternativ som presenteras i bedömningsprogrammet och deras effekter har utretts, sammanställs informationen i en bedömningsrapport.
Kontaktmyndigheten informerar om bedömningsprogrammet och den anhängiga bedömningsrapporten inom det område som påverkas av projektet, sammanställer anmärkningar från boende och organisationer samt myndighetsutlåtanden och skriver ett
utlåtande utgående från dessa och sin egen expertis. Förfarandet för bedömning av
miljökonsekvenser avslutas när kontaktmyndigheten har kontrollerat bedömningsrapportens tillräcklighet och kvalitet samt formulerat en välgrundad slutsats om projektets
betydande miljöeffekter (bild 4, s.15).
Informationsförmedlingen och möjliggörandet av deltagande har en central betydelse i
MKB-förfarandet. Alla som kan påverkas av projektet får delta i MKB – såväl privatpersoner som företag och organisationer.
Undersökta alternativ
De projektalternativ som ska gås igenom i MKB-förfarandet är tre – alternativ 0 (ALT0),
alternativ 1 (ALT1) och alternativ 2 (ALT2) (bild 6, s.18, bild 7, s. 19, bild 8, s. 20 och
bild 9, s. 21).

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

YVA arviointiohjelma
YIT Infra Oy, Loviisa

5 (45)

ENV1384
12.10.2018

ALT0
Grustäkten fortsätter på Grus-Malmgård fram till år 2025 enligt det tillstånd som grundar sig på den gällande marktäktslagen så att täktområdet är 10,5 hektar stort, den
totala mängden material som bryts är 470 000 m3, den mängd som bryts årligen är
högst 50 000 m3 och den lägsta brytningsnivån är +31,5 m (N60). Det stenmaterial som
bryts på fastigheten Grus-Malmgård förädlas genom torrsållning och krossning i enlighet med gällande miljötillstånd. Mängden stenmaterial som behandlas är högst
400 000 ton per år (tabell 4, s. 22).
På fastigheten Grus-Malmgård avser man också att vattensålla stenmaterial och att ta
grundvatten för detta syfte. För tagande av grundvatten och vattensållning finns tillstånd enligt vattenlagen. Det vatten som behövs för vattensållningen tas från en borrad
brunn som byggs på Grus-Malmgård. Den mängd vatten som tas är högst 350 m3/d
beräknat som ett månadsmedeltal.
Brytningen av bergmaterial på fastigheten Berg-Malmgård genomförs i enlighet med
två gällande tillstånd som bygger på marktäktslagen så att de två täktområdena, som
ligger intill varandra, har en sammanlagd yta på 17 ha, den sammanlagda mängden
material som bryts är totalt 1 470 000 m3, den mängd som bryts årligen är högst
265 000 m3 per år och den lägsta brytningsnivån är +24 m (N60). Det ena av tillstånden
enligt marktäktslagen löper ut år 2024 och det andra år 2032.
Brytningen av stenmaterial berörs förutom av marktäktslagen även av ett miljötillstånd
som är i kraft tills vidare, där brytning och krossning av högst 500 000 ton stenmaterial
årligen har beviljats. Det är också möjligt att placera en flyttbar asfaltstation på området.
ALT1
Grustäktsområdet på fastigheten Grus-Malmgård utvidgas så att det med undantag av
skyddszonerna vid fastighetens gränser och vägar täcker hela fastigheten. Mellan täktområdet och vägen lämnas ett säkerhetsavstånd på minst 30 meter mätt från vägens
mittlinje. Mellan täktområdet och vägen lämnas ett trädbestånd som skydd. Mellan den
lägsta brytningsnivån och den högsta observerade grundvattennivån lämnas ett minst
4 meter tjockt lager av skyddande jordmaterial. Den lägsta brytningsnivån är +31,5 m
(N60). Krossningen och vattensållningen av det material som bryts fortsätter.
Bergtäktsområdet på fastigheten Berg-Malmgård utvidgas så att det med undantag av
skyddszonerna vid fastighetens gränser och vägar täcker hela fastigheten. Den lägsta
brytningsnivån är +24 m (N60) i enlighet med det nuvarande tillståndet och mängden
material som bryts är 3 900 000 m3. Krossningen av stenmaterial fortsätter och det är
också möjligt att placera en flyttbar asfaltstation på området.
Mellan täktområdet och vägen lämnas ett säkerhetsavstånd på minst 30 meter mätt
från vägens mittlinje. Mellan täktområdet och åkrarna öster om det samt mellan täktområdet och väg 167 lämnas ett trädbestånd som skydd.
ALT2
I alternativ ALT2 genomförs grustäkten på samma sätt som i alternativ ALT1.
Bergtäktsområdet på fastigheten Berg-Malmgård utvidgas så att det med undantag av
skyddszonerna vid fastighetens gränser och vägar täcker hela fastigheten. Brytningsnivån sänks också till nivån -6 m (N60) både på det nuvarande området och på utvidgningsområdet. Krossningen av stenmaterial fortsätter och det är också möjligt att placera en flyttbar asfaltstation på området.
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Mellan täktområdet och vägen lämnas ett säkerhetsavstånd på minst 30 meter mätt
från vägens mittlinje. Mellan täktområdet och åkrarna öster om det samt mellan täktområdet och väg 167 lämnas ett trädbestånd som skydd.
Brytningen av berg sträcker sig längre ner än grundvattnets ytnivå. Under brytningen
hålls brottet torrt genom pumpning. Efter brytningen fylls brottet delvis med vatten.
Miljöns nuvarande tillstånd
Enligt sammanställningen av de gällande landskapsplanen för Nyland 2017 hör en del
av projektområdet till ett nationellt värdefullt landskapsområde och gränsar till den betydande byggd kulturmiljö. Ingen gällande general- eller detaljplan finns för projektområdet (bild 10, s.26 och bild 11, s. 27).
Projektområdet är omgivet av skogar och åkrar. Omkring 500 m söder om projektområdet finns ett marktäktsområde. Öster, väster och norr om projektområdet finns inga
bostadsbyggnader inom 1 km från projektområdet. De närmaste bostadsbyggnaderna
finns ungefär 500 m söder om projektområdet. Avståndet mellan projektområdet och
Malmgårds huvudbyggnad är 1 km (bild 12, s. 28).
I projektområdets västra del består jordmånen huvudsakligen av sand och grus. Projektområdets östra del utgörs av två bergkullar, och jordmånen mellan dem består av
morän och sandmo. På projektområdet finns inga betydande försvagningszoner i berggrunden (bild 13, s. 29 och bilder 14 och 15, s. 30).
Det västra projektområdet ligger i sin helhet och det östra projektområdet delvis inom
Orrmossmalmens (0158554 B) II klass grundvattenområde. Grundvattnet används inte
för samhällelig vattenförsörjning. En grundvattenobservation för projektområdet inleddes 2005. Observationsrapporten visat att inga betydande förändringar i grundvattnets
kvalitet har noterats under årens lopp (bild 16, s. 31 och bild 17, s. 32).
Projektområdet hör till avrinningsområdet vid den nedre delen av Forsby å. Ytvatten
från projektområdet rinner ut i Forsby å, som rinner ut i havet söder om Forsby. Enligt
vattenvårdsplanen och vattenkartan är Forsby ås nedre dels ekologiska status tillfredsställande. I åtgärdsprogrammet för vattenvården ingår inga vattenförekomstspecifika
åtgärder för ån.
Enligt den natur- och landskapsutredning samt den naturtypsutredning som gjorts i
samband med planeringen av projektet består skogarna i Grus-Malmgårds område huvudsakligen av barrträd och största delen av området är frisk mo. Inga naturvärden
som behöver skyddas eller sällsynta eller hotade arter har hittats i området. Området
kring Berg-Malmgård är främst tallbevuxen moskog. I närheten av projektområdet finns
inga Natura-områden eller naturskyddsområden.
Buller från verksamheten på Berg-Malmgård och Grus-Malmgård har inte konstaterats
orsaka olägenheter för de bostadsbyggnader som är belägna närmast projektområdet.
Den projektansvariga har mätt bullret från verksamheten åren 2004–2012 i egen övervakning.
Vibrationerna från sprängningarna i Berg-Malmgård har mätts vid närmaste objekt som
kan störas. Enligt mätresultaten har inga vibrationer noterats. På Grus-Malmgårds område sker inga sprängningar som skulle kunna orsaka vibrationer.
Damm uppstår vid krossning och lastning samt i samband med trafiken till och från
platsen.
Fordon tar sig till projektområdet främst från riksväg 6 eller 7 och vidare längs väg 167.
I den nuvarande verksamheten är antalet besök av tung trafik omkring 20–30 per dygn
(bild 20, s. 36).
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Förväntade miljökonsekvenser
Projektalternativens miljöeffekter bedöms genom sakkunnigutvärdering utgående från
den information som finns tillgänglig eller information som skaffas genom separata utredningar. I bedömningen beaktas förutom normal produktionsverksamhet även möjliga olycks- och störningssituationer samt möjliga synergieffekter. Med synergieffekter
avses synergieffekter mellan projektområdets olika funktioner (brytning, sållning,
krossning etc.) samt synergieffekter mellan funktioner på projektområdet och funktioner utanför det (t.ex. andra marktäktsområden).
De effekter som gås igenom är:
·
·
·
·
·

effekterna på befolkningen samt människors hälsa, livsvillkor och trivsel
effekterna på marken, jordmånen, vattendrag, luften, klimatet, växtligheten
samt organismer och naturens mångfald
effekterna på samhällsstrukturen, materiell egendom, landskapet, stadsbilden
och kulturarvet
effekterna på utnyttjandet av naturresurser
effekter som gäller de inbördes förhållandena mellan ovan nämnda faktorer.

Effekterna av trafik, buller, damm och vibrationer bedöms som en del av effekterna på
människors hälsa, livsvillkor och trivsel.
Sprängningen av berggrunden, krossningen och lastningen av stenmaterial samt trafiken orsakar buller. Bullret och de olägenheter som detta medför kontrolleras genom
begränsade verksamhetstider, inkapsling och andra tekniska lösningar samt lämplig
placering av krossningsutrustning och produktlager. Bullermodeller görs upp för spridningen av det buller som verksamheten orsakar.
I arbetet utreds områdets nuvarande trafikmängder och -fördelning samt förändringar,
skala, fördelning, orientering samt trafiksäkerhetsrisker som anknyter till transporterna.
Förändringarnas effekter på bland annat säkerheten bedöms utgående från ökningen
av den tunga trafiken och den lätta trafiken.
Projektet förväntas ge upphov till damm. En modell görs upp för spridningen av det
damm som verksamheten förorsakar.
Projektalternativens effekter på naturmiljön utvärderas utgående från den information
som finns tillgänglig samt besök i terrängen som gjorts under våren och sommaren
2018.
De mest betydande effekterna på jordmånen och berggrunden samt grundvattnet anknyter till utvidgningen av täktområdet på grundvattenområdet samt utvidgningen av
bergbrytningen till nivå -6. Bland annat effekterna av bergbrytningen och torrläggningen av brottet på brunnar för hushållsvatten och grundvattennivån i grundvattenområdet kommer att utvärderas. Med tanke på bedömningen av effekterna på hushållsvattenbrunnar kommer hushållsvattenbrunnarna och energibrunnarna inom cirka 1 km
från projektområdet att kartläggas. Försvagningszoner i berggrunden identifieras med
hjälp av tillgänglig information och projektgruppens geologiska expertis. Projektets effekter på grundvattnet bedöms genom sakkunnigutvärdering utgående från ovan beskrivna information och annan tillgänglig information.
Projektområdet ligger delvis på ett nationellt värdefullt landskapsområde och gränsar
också till en nationellt betydelsefull byggd kulturmiljö. Projektets effekter på landskapet
bedöms utgående från befintlig information och en landskapsutredning som görs upp.
I bedömningen av projektets landskapseffekter utvärderas täktområdets synlighet och
de förändringar i landskapsbilden som projektet ger upphov till.
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Lyhenteitä ja määritelmiä
AVI

Aluehallintovirasto

ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

Los Angeles -luku

Los Angeles -vertailutestin tuloksena saatava kiviaineksen
iskunkestävyyttä kuvaava luku

N60

Suomen toiseen valtakunnalliseen tarkkavaaitukseen perustuva korkeusjärjestelmä. Muita korkeusjärjestelmiä ovat
toisen tarkkavaaituksen aikana perustettu väliaikainen korkeusjärjestelmä N43 sekä Suomen kolmanteen valtakunnalliseen tarkkavaaitukseen perustuva N2000.

RKY

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt

YVA-asetus

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017)

YVA-laki

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)
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1

Johdanto
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan hankkeen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja
säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. Menettely tuottaa
tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista, edistää ympäristönäkökohtien huomioimista
suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisää alueen asukkaiden ja muiden tahojen
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Hankkeet, joihin menettelyä sovelletaan, on
lueteltu YVA-lain liitteessä 1. Hankkeesta vastaava huolehtii ympäristövaikutusten selvittämisestä ja arvioinnista. YVA-menettelyssä on kaksi vaihetta - arviointiohjelma- ja
arviointiselostusvaihe.
YVA-menettelyn keskeisiä osatehtäviä ovat hankkeen kuvaus, hankevaihtoehtojen
määrittäminen ja vertailu, ympäristön nykytilan selvittäminen sekä hankkeen vaikutusten arviointi ja osallistumisen järjestäminen. Kuvattujen hankkeiden vaikutukset luontoon, ihmisiin ja rakennettuun ympäristöön kuuluvat myös menettelyssä arvioitaviin
seikkoihin. Muun muassa poikkeustilanteet, ympäristöonnettomuudet ja haitallisten
vaikutusten lieventämiskeinot tuodaan esiin.
YVA-menettelyssä koottu ja tuotettu tieto palvelee hankkeen suunnittelua ja hanketta
koskevaa päätöksentekoa. Hankkeen toteutuminen ja sen ehdot ratkaistaan erikseen
lupamenettelyssä.
Tässä hankkeessa on kyse keskenään lähekkäin sijaitsevan soranotto- ja kallionottoalueen laajentamista ja kallionottoalueen syventämisestä. Hankkeeseen sovelletaan
YVA-menettelyä, koska toteutusvaihtoehdoissa VE1 ja VE2 otettavan kiviaineksen
määrä on yli 200 000 kuutiometriä vuodessa ja ottamisalueiden yhteenlaskettu pintaala on yli 25 hehtaaria.
Hankevastaavan puolelta arviointiohjelman laatimiseen ovat asiantuntijoina osallistuneet:
DI Kristiina Hänninen
Mittausteknikko Lasse Vilhunen
Arviointiohjelman on laatinut YIT Infra Oy:n toimeksiannosta Vahanen Environment
Oy:n konsulttiryhmä:
FM, DI Ulla-Maija Liski
FM Mikael Takala
ins. (AMK) Liisa Pekki
ins. (AMK) Teija Käpynen
Melu-, pöly- ja liikennevaikutusten osalta arviointiohjelman laatimiseen on osallistunut
Envineer Oy:n asiantuntija
ins.(AMK) Janne Nuutinen
Maisemavaikutusten osalta arviointiohjelman laatimiseen on osallistunut Ramboll Finland Oy:n asiantuntija
YTM Timo Laitinen
Elolliseen luontoon kohdistuvien vaikutusten osalta arviointiohjelman laatimiseen on
osallistunut Ympäristötutkimus Yrjölä Oy:n asiantuntija
FT Rauno Yrjölä
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2

Yhteystiedot
Hankevastaava:
YIT Infra Oy
PL 169, Salmisaarenaukio 2, 00181 Helsinki
Puh. 020 433 111
Y-tunnus 2138243-1
Hankevastaavan yhteyshenkilö:
Ympäristöasiantuntija Kristiina Hänninen
Puh. 0400 787 453
kristiina.hanninen@yit.fi
Konsultti:
Vahanen Environment Oy
Tampellan esplanadi 2, 33100 Tampere
Konsultin yhteyshenkilö:
Johtava asiantuntija Ulla-Maija Liski
Puh. 040 8422 687
ulla.liski@vahanen.com
YVA-yhteysviranomainen:
Uudenmaan ELY-keskus
PL 36, Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki
Puhelinvaihde 0295 021 000
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
Yhteysviranomaisen yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Erika Heikkinen
Puh. 02950 21142
erika.heikkinen@ely-keskus.fi
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3
3.1

Hanke
Hankevastaava
Toiminnanharjoittaja ja hankkeesta vastaava on YIT Infra Oy. YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Yhtiö kehittää ja rakentaa
asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi yhtiö on vaativan infrarakentamisen
erikoisosaaja ja päällystäjä. YIT toimii 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Samassa yhteydessä Lemminkäinen Infra Oy:n nimi muuttui YIT Infra Oy:ksi.

3.2

Hankkeen kuvaus
Hankkeessa on kyse kaksiosaisen kiviainesalueen laajentamisesta. Hankealueen läntisessä osassa (sora-alue) harjoitetaan soranottoa Loviisan kaupungin vuonna 2015
myöntämän maa-aineslain mukaisen luvan turvin. Lupa koskee osaa kiinteistöstä
Sora-Malmgård ja tarkoituksena on laajentaa ottamisaluetta niin, että se käsittää koko
kiinteistön lukuun ottamatta tilan rajoihin ja seututiehen 167 nähden jätettäviä suojavyöhykkeitä. Ottotaso olisi koko läntisellä osa-alueella nykyisen luvan mukainen eli
+31,5 m (N60) (kuva 1).
Itäisellä hankealueen osalla harjoitetaan kalliokiviaineksenottoa Loviisan kaupungin
vuosina 2014 ja 2017 myöntämien maa-aineslain mukaisten lupien ja vuonna 2011
myönnetyn ympäristöluvan turvin. Luvat koskevat osaa kiinteistöä Kallio-Malmgård ja
tarkoituksena on laajentaa ottamisaluetta niin, että se käsittää koko kiinteistön lukuun
ottamatta tilan rajoihin ja seututiehen 167 nähden jätettäviä suojavyöhykkeitä. Lisäksi
kalliokiviaineksen ottotasoa on tarkoitus toisessa toteutusvaihtoehdossa alentaa tasolta +24 m (N60) tasolle -6 m (N60) (kuva 1).
Hanke ei liity muihin hankkeisiin.

Kuva 1. Hankealue. Lähde: Maanmittauslaitos.
Bild 1. Projektområde. Källa: Lantmäteriverket.
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3.3

Hankkeen tarkoitus
Kiviainesten käyttö on välttämätön osa yhdyskunnan rakentamista ja ylläpitoa. Kiviaineksia eli hiekkaa, soraa, kalliomursketta ja sepeliä tarvitaan yleisesti rakennusten ja
väylien perustamiseen, rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä erilaisten ympäristörakenteiden kuten puistojen, virkistysalueiden, kenttien ja meluvallien rakentamiseen ja
korjaamiseen. Merkittävä osa kiviaineksista käytetään ja tuotetaan esirakentamisessa,
jossa maasto muokataan rakentamiseen soveltuvaksi. Harjusoraa käytetään betonin
valmistuksessa, jossa sitä on hankala korvata muilla kiviaineksilla. Lisäksi kiviaineksia
käytetään muun muassa asfaltin valmistukseen. Kiviaineksia kaivetaan tai louhitaan
Suomessa noin 200 miljoonaa tonnia vuosittain (Huhtinen, T. ym. 2018).
Hankealueelta otettavaa kiviainesta toimitetaan Kaakkois- ja Etelä-Suomen asfaltti- ja
betoniasemille sekä muuhun infrarakentamiseen. Alueen kalliokiviaines on luokaltaan
parempaa ja siitä tehdään ainoastaan korkeampiluokkaisia jalosteita lähinnä ratasepeliksi ja korkeampiluokkaisten asfalttimassojen raaka-aineeksi.
Kalliokiviaineksen lujuutta tutkitaan Los Angeles -testillä ja/tai kuulamyllykokeella. Kuulamyllyarvo kuvaa kiviaineksen nastarengaskulutuskestävyyttä ja Los Angeles -luku
kuvaa iskunkestävyyttä. Kiviaineksen laatua testaan useita kertoja vuodessa. Testausmäärät ovat riippuvaisia tuotettavista lajikkeista ja määristä. Alueelta saatava kalliokiviaines kuuluu nastarengaskulutuskestävyydeltään korkeimpaan luokkaan AN7, joka
vastaa entistä I-luokkaa. Etelä-Suomen alueella on vain vähän kallioalueita, joista on
saatavilla vastaavanlaatuista kiviainesta.

3.4

Hankkeen suunnittelutilanne
Hankealueelta otetaan maa- ja kalliokiviainesta voimassaolevien maa-aines- ja ympäristölupien puitteissa.
Laajennushankkeen suunnittelun etenemiseen ja toteuttamisaikatauluun vaikuttaa
mm. YVA:n eteneminen ja lopputulos, toteutusvaihtoehdon lupaprosessi ja sen lopputulos sekä markkinatilanne.

3.5

Sijainti ja maankäyttötarve
Hankealue sijoittuu Loviisan kaupungin luoteisosaan, Malmgårdin kylään Myrskyläntien (tie 167) varrelle (kuva 2). Myrskylän kunnan rajalle on hankealueelta matkaa noin
500 m. Hankealue muodostuu soranottoalueesta ja kalliokiviaineksen ottoalueesta,
jotka sijoittuvat kummallekin puolelle Myrskyläntietä. Hanke sijoittuu YIT:n omistamille
kiinteistölle Kallio-Malmgård (434-451-1-115, 40,4675 ha) ja Sora-Malmgård (434-4511-116, 20,0655 ha) (kuva 3). Hankealueen osa-alueiden pinta-ala on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Hankealueen osa-alueiden likimääräinen pinta-ala.
Tabell 1. Ungefärlig yta för projektområdets delområden.
Hankealueen osa
Nykyinen soranottoalue
Nykyinen kallionottoalue
Soranottoalueen laajennus
Kallionottoalueen laajennus

Pinta-ala (ha)
11
17
7
17
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Kuva 2. Hankealueen sijainti. Lähde: Maanmittauslaitos.
Bild 2. Projektområdets läge. Källa: Lantmäteriverket.

Kuva 3. Hankealueiden sijainti ja kiinteistötunnukset. Lähde: Maanmittauslaitos.
Bild 3. Projektområdenas lägen och fastighetsbeteckningar. Källa: Lantmäteriverket.
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4
4.1

Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Yleistä
YVA-menettelyn tarkoituksena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä
huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettely toteutetaan YVA-lain
(252/2017) ja valtioneuvoston asetuksen (277/2017) mukaisesti. YVA-lain 3 §:n 1. momentin mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia. YVAmenettely on kaksivaiheinen prosessi, joka sisältää YVA-ohjelma- ja YVAselostusvaiheen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioitavat hankkeet on
lueteltu lain liitteessä 1.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa, kun hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle, joka on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(ELY-keskus). Arviointiohjelmassa kuvataan, mitä hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja ja
vaikutuksia suunnittelun aikana tullaan selvittämään sekä miten arviointi ja siihen liittyvä tiedottaminen ja vaikutusalueella asuvien osallistuminen arviointiin järjestetään.
Kun arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ovat selvitetty, kootaan tieto arviointiselostukseen.
Ennen ympäristövaikutusten arviointiohjelman toimittamista tai arviointimenettelyn kuluessa yhteysviranomainen voi omasta aloitteestaan taikka toisen asiaa käsittelevän
viranomaisen tai hankkeesta vastaavan pyynnöstä järjestää ennakkoneuvottelun yhteistyössä hankkeesta vastaavan ja keskeisten viranomaisten kanssa. Ennakkoneuvottelun tavoitteena on edistää hankkeen vaatimien arviointi-, suunnittelu- ja lupamenettelyjen kokonaisuuden hallintaa, hankkeesta vastaavan ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä parantaa selvitysten ja asiakirjojen laatua ja käytettävyyttä sekä sujuvoittaa menettelyjä.
Yhteysviranomainen tiedottaa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen vireilläolosta
hankkeen vaikutusalueella, kokoaa niistä annetut asukkaiden ja järjestöjen mielipiteet
ja viranomaisten lausunnot ja laatii niiden sekä oman asiantuntemuksensa pohjalta
lausuntonsa. Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen on tarkistanut arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatinut perustellun
päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista (kuva 4).

Kuva 4. YVA-menettely. Lähde: Ympäristöministeriö 2017.
Bild 4. MKB-förfarande. Källa: Miljöministeriet 2017.
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Tiedonjakaminen ja osallistumisen mahdollistaminen ovat YVA-menettelyn keskeinen
tarkoitus. YVA:iin saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa – yksityiset ihmiset, yritykset ja yhteisöt.

4.2

YVA-ohjelma
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ensimmäinen vaihe, YVA-ohjelma, on selvitys hankealueen nykytilasta sekä suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja miten selvitykset tehdään. YVA-ohjelmassa selvitetään hankkeen perustiedot ja vaikutusalue, esitetään toteutusvaihtoehdot, rajataan arvioitavat asiat ja arvioidaan hankkeen aikataulu.
Yhteysviranomainen asettaa YVA-ohjelman nähtäville, jonka aikana kansalaiset voivat
esittää mielipiteitään yhteysviranomaiselle. Nähtävilläoloajan jälkeen yhteysviranomainen laatii oman lausunnon annettujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta.

4.3

YVA-selostus
Arviointiohjelman selvityksen ja suunnitelman sekä yhteysviranomaisen antaman lausunnon perusteella tehdään YVA-selostus. YVA-selostuksessa esitetään mm. YVAohjelman tiedot tarkistettuina, hankkeen kuvaus ja tekniset tiedot, selvitys ympäristöstä
ja hankkeen vaikutuksesta ympäristöön sekä ympäristövaikutusten ehkäisy, hankkeen
vaihtoehdot ja niiden toteuttamiskelpoisuus, ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi, selvitys osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta arviointimenettelyn aikana
ja selvitys yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottamisesta arviointiohjelmassa.
YVA-selostuksessa hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset tunnistetaan ja
perustellaan selkeästi. Vaikutuksia arvioitaessa myös lieventämistoimenpiteet otetaan
huomioon. Alueen eri toimintojen mahdolliset yhteisvaikutukset huomioidaan vaikutusten merkittävyyttä arvioitaessa. Vaikutusten merkittävyyttä havainnollistetaan kuvassa
5. esitetyn asteikon avulla.

Kuva 5. Vaikutusten merkittävyyden asteikko.
Bild 5. Skala för effekternas betydelse.

Yhteysviranomainen asettaa YVA-selostuksen nähtäville 1–2 kuukaudeksi, jonka aikana mm. asukkailla on mahdollisuus esittää asiasta mielipiteensä. Yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmänsä arviointiselostuksesta enintään kahden kuukauden
kuluttua kuulutuksen julkaisemispäivästä. Päätelmä annetaan selostuksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä yhteysviranomaisen oman asiantuntemuksen
pohjalta.
Arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa arviointiselostuksesta antamansa perustellun päätelmän hankkeesta vastaavalle.
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4.4

Arviointiohjelman ja -selostuksen laatijoiden pätevyys
Hankkeesta vastaava YIT Infra Oy
Hankkeesta vastaavan edustajina toimivat ympäristöasiantuntijat Kristiina Hänninen ja
Lasse Vilhunen. Hänninen on koulutukseltaan DI (ympäristö- ja energiatekniikka) ja on
lisäksi suorittanut työtehtäviä tukevia ympäristöoikeuden opintoja. Hänninen on toiminut vuodesta 2011 lähtien vastuuhenkilönä yrityksen maa-aines- ja ympäristölupaprosesseissa. Vilhunen on toiminut 16 vuotta kuntasektorilla mittaustyönjohtajan tehtävissä ja yli 20 vuotta yrityksen mittauspäällikkönä, lupasuunnittelijana ja nykyisin ympäristöasiantuntijana vastuualueena maa-aines- ja ympäristölupaprosessit. Vilhunen
on ollut mukana useissa yrityksen kiviaineshankkeiden YVA-prosesseissa.
Arviointiohjelman laatija Vahanen Environment Oy
Arviointiohjelman laatimisesta on Vahanen Environment Oy:ssä vastannut johtava asiantuntija, FM, DI Ulla-Maija Liski. Liskillä on sekä maaperägeologin että ympäristötekniikan diplomi-insinöörin koulutus sekä noin 20 vuoden kokemus valtion valvontaviranomaisen palveluksessa useassa ympäristökeskuksessa sekä Hämeen ELYkeskuksessa, jossa toimi Ympäristö ja luonnonvarat -yksikön päällikkönä. Liski on
YVA-yhteysviranomaisen edustajana osallistunut lukuisten YVA-menettelyjen ohjaamiseen sekä lausuntojen antamiseen YVA-arviointiohjelmista ja YVA-selostuksista.
Liski on valtion valvontaviranomaisen palveluksessa mm. valvonut maa-ainestenottoa,
osallistunut ympäristölupien valmisteluun ja lupahakemuksista annettavien lausuntojen laatimiseen, valvonut lupien noudattamista sekä vastannut vesilain mukaisesta valvonnasta. Vahanen Environment Oy:n palveluksessa Liski on toiminut projektipäällikkönä ja asiantuntijana useissa vaativissa hankkeissa, mm. YVA-hankkeissa, vesitaloushankkeissa sekä pilaantuneen ympäristön tutkimukseen ja kunnostustarpeen arviointiin liittyvissä hankkeissa, mm. St1 Biofuels Oy:n Kajaanin bioetanolitehtaan laajennuksen YVA-hankkeessa, Rudus Oy:n Inkoon kiviaineshankkeen pohjavesivaikutusten arvioinnissa sekä Helsingin kaupungin Östersundomin kiviaineshankkeen pohjavesivaikutusten arvioinnissa.
Melu-, pöly- ja liikennevaikutukset, Envineer Oy
Arviointiohjelman laatimiseen yllä mainittujen vaikutusten osalta on osallistunut
ins.(AMK) Janne Nuutinen. Nuutisella on yli 15 vuoden kokemus ympäristöalan työtehtävistä ja hän on toiminut mm. ryhmäpäällikön, projektipäällikön sekä ulkoilmanlaadun
asiantuntijan tehtävissä YVA-hankkeissa. Nuutisella on pitkäaikainen kokemus myös
työilma-, ilmanlaatu- ja melumittauksista sekä päästökartoituksista ja leviämislaskelmista.
Maisemavaikutukset, Ramboll Finland Oy
Maisemavaikutusten osalta arviointiohjelman laatimisesta on vastannut Ramboll Finland Oy:n asiantuntija, YTM Timo Laitinen. Laitinen työskentelee pääsääntöisesti YVAselvitysten, maankäyttö- ja ympäristöselvitysten, maisema- ja kulttuuriympäristövaikutusten arviointien sekä paikkatietoon liittyvien tehtävien parissa. Hän toimii myös projektipäällikkönä maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksissä ja projektikoordinaattorina
YVA-hankkeissa.
Elolliseen luontoon kohdistuvat vaikutukset, Ympäristötutkimus Yrjölä Oy
Arviointiohjelman laatimiseen elolliseen luontoon kohdistuvien vaikutusten osalta on
osallistunut FT, biologi Rauno Yrjölä. Ympäristötutkimus Yrjölä on vuonna 1999 perus-
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tettu ympäristötutkimukseen ja -viestintään erikoistunut yritys. Yrityksen tuottamia palveluita ovat mm. luonto- ja maisemaselvitykset, Natura-arvioinnit sekä käyttö- ja hoitosuunnitelmat.

5

Tarkasteltavat vaihtoehdot
YVA-menettelyssä tarkasteltavia hankevaihtoehtoja on kolme, vaihtoehto 0 (VE0),
vaihtoehto 1 (VE1) ja vaihtoehto 2 (VE2) (kuva 6). Taulukoissa 2 ja 3 on esitetty otettavan aineksen määrä ja ottamisalueen pinta ala eri vaihtoehdoissa. Vaihtoehtojen
karttapiirustukset on esitetty kuvissa 7-9.

Kuva 6. Tarkasteltavat vaihtoehdot.
Bild 6. Alternativ som gås igenom.
Taulukko 2. Yhteenveto otettavan kiviaineksen määrästä ja eri vaihtoehdoissa.
Tabell 2. Sammanfattning av den mängd stenmaterial som bryts och de olika alternativen.
Vaihtoehto
VE0
VE1
VE2

Sora
m3
470 000
915 000
915 000

Kallio
m3
1 470 000
3 770 000
10 970 000

Yhteensä
m3
1 940 000
4 685 000
11 885 000

Taulukko 3. Yhteenveto ottamisalueen pinta-alasta eri vaihtoehdoissa.
Tabell 3. Sammandrag av täktområdets yta i de olika alternativen.
Vaihtoehto
VE0
VE1
VE2

Sora-Malmgård
ha
11
18
18
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Kallio-Malmgård
ha
17
17
17

Yhteensä
ha
28
35
35
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Kuva 7. Vaihtoehto VE0. Karttapohja Maanmittauslaitos.
Bild 7. Alternativ ALT0. Kartmall Lantmäteriverket.
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Kuva 8. Vaihtoehto VE1. Karttapohja Maanmittauslaitos.
Bild 8. Alternativ ALT1. Kartmall Lantmäteriverket.
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Kuva 9. Vaihtoehto VE2. Karttapohja Maanmittauslaitos.
Bild 9. Alternativ ALT2. Kartmall Lantmäteriverket.
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5.1

VE0
Soranottoa jatketaan kiinteistöllä Sora-Malmgård vuoteen 2025 saakka voimassaolevan maa-aineslain mukaisen luvan mukaisesti siten, että ottamisalue on 10,5 hehtaarin
laajuinen, otettavan aineksen kokonaismäärä 470 000 m3, vuosittain otettava määrä
on enintään 50 000 m3 ja alin ottotaso on +31,5 m (N60). 9.4.2015 myönnetyn luvan
puitteissa vuosittain otettu ainesmäärä on esitetty taulukossa 4.
Taulukko 4. Tiloilta Sora-Malmgård ja Kallio-Malmgård vuosina 2010-2017 otettu ainesmäärä.
Tabell 4. Mängden material som tagits från Grus-Malmgård och Berg-Malmgård åren 2010–
2017.
Vuosi
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Sora-Malmgård
22 821
0
0
0
12 519
28 337
31 957
26 615

Kallio-Malmgård
79 160
135 840
130 379
14 478
65 357
107 817
40 313
75 900

Kiinteistöltä Sora-Malmgård otettavaa kiviainesta jalostetaan seulomalla ja murskaamalla voimassaolevan ympäristöluvan mukaisesti (Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunta 29.6.2017, § 47). Sora murskataan paikalle tuotavalla siirrettävällä murskauslaitoksella. Murskaimia on 3–5 kappaletta – esi- ja välimurskain sekä tarvittava määrä
jälkimurskaimia. Murskauksen yhteydessä käytettävät seulat ovat 2- tai 3-tasoseuloja.
Murskauslaitoksen toimintaan tarvittava sähkö saadaan alueella olevasta sähköliittymästä. Murskauslaitos kuuluu pölynpoistoluokkaan B, mikä tarkoittaa siirrettävää laitosta, jossa pölyn haitallinen leviäminen ympäristöön on estetty kesällä kastelemalla ja
talvella suojaamalla seulastot ja muut huomattavat pölylähteet peittein tai koteloinnein.
Murskaustoimintaa tehdään arkisin klo 7–22 välisenä aikana. Käsiteltävä kiviainesmäärä on enintään 400 000 tonnia vuodessa.
Kiinteistöllä Sora-Malmgård on tarkoitus myös vesiseuloa kiviainesta ja ottaa tähän
tarkoitukseen pohjavettä. Pohjaveden ottamiseen ja vesiseulontaan on vesilain mukainen lupa (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 13.10.2016). Malmgårdin alueelta saatava
sora sisältää liikaa hienoainesta betonin raaka-aineeksi. Vesiseulonnalla materiaalista
saadaan laadukkaampaa, joka soveltuu valmisbetonin raaka-aineeksi. Kiviaines saadaan hyödynnettyä vesiseulonnan avulla kokonaisuudessaan, koska myös kiviaineksen hienoaines erottuu käytettäväksi tuotteeksi. Vesiseulottavan raaka-aineen osuus
on noin 40 % otettavan aineksen kokonaismäärästä. Vesiseulontaan tarvittava vesi
otetaan kiinteistölle Sora-Malmgård rakennettavasta porakaivosta. Otettava vesimäärä
on korkeintaan 350 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna.
Kalliokiviaineksen ottaminen kiinteistöllä Kallio-Malmgård toteutetaan kahden voimassaolevan maa-aineslain mukaisten lupien mukaisesti siten, että vierekkäin sijaitsevien
ottamisalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 17 ha, otettavan aineksen kokonaismäärä
yhteensä 1 470 000 m3, vuosittain otettava määrä yhteensä enintään 265 000 m3 vuodessa ja alin ottotaso +24 m (N60). Toinen maa-aineslain mukaisesti luvista päättyy
vuonna 2024 ja toinen vuonna 2032.
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Kalliokiviaineksenottoa koskee maa-aineslain mukaisen luvan lisäksi myös toistaiseksi
voimassa oleva ympäristölupa, joka on myönnetty enintään 500 000 tonnin vuosittaisen kiviainesmäärän louhintaan ja murskaukseen. Alueelle on lisäksi mahdollista sijoittaa siirrettävä asfalttiasema. Asfalttiasema on rekisteröity Valtioneuvoston asetuksen
846/2012 (VNA asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista) tarkoittamalla tavalla
ja siirrettävä asema on ollut sijoitettuna alueelle kesällä 2017.
Kallion louhintatyö koostuu porauksesta, räjäytyksestä ja rikotuksesta. Poraus suoritetaan hydraulisesti toimivalla poravaunulla. Porausreiät porataan ennalta määritetyn
etäisyyden päähän toisistaan. Jokaisesta räjäytyksestä tehdään räjäytyssuunnitelma.
Yli 1 m3:n suuruiset lohkareet rikotaan hydraulisella iskuvasaralla. Kalliokiviaineksen
murskaus toteutetaan samoin kuin soran murskaus.

5.2

VE1
Soranottoaluetta kiinteistöllä Sora-Malmgård laajennetaan niin, että se kiinteistön rajoihin ja tiehen jätettäviä suojavyöhykkeitä lukuun ottamatta kattaa koko kiinteistön. Ottamisalueen ja tien väliin jätetään vähintään 30 m suojaetäisyys tien keskilinjasta mitattuna. Ottamisalueen ja tien väliin jätetään suojapuusto. Alimman ottotason ja ylimmän havaitun pohjavedenpinnan väliin jätetään vähintään 4 m paksuinen suojakerros
maa-ainesta. Alin ottotaso on +31,5 m (N60). Otetun aineksen murskausta ja vesiseulontaa jatketaan.
Kalliokiviaineksen ottamista kiinteistöllä Kallio-Malmgård laajennetaan niin, että se kiinteistön rajoihin ja tiehen nähden jätettäviä suojavyöhykkeitä lukuun ottamatta kattaa
koko kiinteistön. Alin ottotaso on nykyisen luvan mukainen +24 m (N60) ja otettavan
aineksen määrä on 3 900 000 m3. Kalliokiviaineksen murskausta jatketaan ja alueelle
on lisäksi mahdollista sijoittaa siirrettävä asfalttiasema.
Ottamisalueen ja tien väliin jätetään vähintään 30 m suojaetäisyys tien keskilinjasta
mitattuna. Ottamisalueen ja itäpuoleisten peltojen väliin sekä ottamisalueen ja tien 167
väliin jätetään suojapuustoa.

5.3

VE2
Vaihtoehdossa VE2 soranotto toteutetaan kuten vaihtoehdossa VE1.
Kalliokiviaineksen ottamista kiinteistöllä Kallio-Malmgård laajennetaan niin, että se kiinteistön rajoihin ja tiehen nähden jätettäviä suojavyöhykkeitä lukuun ottamatta kattaa
koko kiinteistön. Lisäksi ottotaso alennetaan sekä nykyisellä että laajennusalueella tasolle -6 m (N60). Kalliokiviaineksen murskausta jatketaan ja alueelle on lisäksi mahdollista sijoittaa siirrettävä asfalttiasema.
Kallion louhinta ulottuu pohjaveden pinnan alapuolelle. Louhinnan aikana louhosta pidetään kuivana pumppaamalla. Louhinnan jälkeen louhos täyttyy osittain vedellä.
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6
6.1

Hankkeen toteuttamisen edellyttämät vaatimukset, suunnitelmat, luvat ja päätökset
Vaihtoehto VE0 ja voimassaolevat luvat
Kiinteistö Sora-Malmgård
·

Maa-aineslain mukainen lupa soran ottamiseen. Myönnetty 9.4.2015, Loviisan
kaupunki, rakennus- ja ympäristölautakunta. Voimassa 10 vuotta. Ottamisalue
10,5 ha. Otettavan aineksen määrä yhteensä. 470 000 m3, vuosittain enintään
50 000 m3. Alin ottotaso +31,5 m (N60).

·

Vesilain mukainen lupa pohjaveden ottamiseen ja kiviaineksen vesiseulontaan.
Myönnetty 13.10.2016, Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Voimassa toistaiseksi, mutta enintään kuitenkin siihen saakka, kun aluetta koskeva maa-aineslain mukainen lupa päättyy. Otettava vesimäärä korkeintaan 350 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna.

·

Ympäristölupa 29.6.2017 hiekan ja soran murskaukseen sekä vesiseulontaan.
Myönnetty 29.6.2017, Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunta. Enintään
400 000 tonnia murskausta, seulontaa ja vesiseulontaa vuosittain. Voimassa
toistaiseksi.

Kiinteistö Kallio-Malmgård
·

Maa-aineslain mukainen lupa, myönnetty 14.12.2017, Loviisan rakennus- ja
ympäristölautakunta. Voimassa 15 vuotta. Ottamisalue 6 ha. Otettavan aineksen määrä yhteensä 940 000 m3, vuosittain enintään 140 000 m3. Alin ottotaso
+24 m (N60).

·

Maa-aineslain mukainen lupa, myönnetty 15.5.2014, Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunta. Voimassa 10 vuotta. Ottamisalue, 11 ha. Otettavan aineksen
määrä yhteensä 930 000 m3, vuosittain enintään 125 000 m3. Alin ottotaso +24
m (N60). Ottamisalueet sijaitsevat vierekkäin.

·

Ympäristölupa louhintaan ja murskaukseen, myönnetty 3.3.2011, Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunta. Lupaa muutettu vesitarkkailun osalta
15.5.2014. Voimassa toistaiseksi. Louhittavan ja murskattavan aineksen kokonaismäärä enintään 500 000 tonnia vuodessa.

·

Siirrettävä asfalttiasema rekisteröity 27.8.2015.

·

Toimenpidelupa 30.5.2017–15.6.2020 kahden varastokentän rakentamiseen
kivituhkaa varten, pinta-alat 8 300 m2 ja 15 000 m2.

·

Rakennuslupa varikolle, myönnetty 3.9.2014.

Vaihtoehdon VE0 toteuttaminen saattaa edellyttää uusia maa-aineslain mukaisia lupia,
jos hanketta ei saada toteutettua määräaikaisten lupien voimassaolon aikana.
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6.2

Vaihtoehdot VE1 ja VE2
Kiinteistö Sora-Malmgård
Hankkeen toteuttaminen vaatii maa-aineslain mukaisen luvan soran ottamiseen laajennusalueella.
Kiinteistö Kallio-Malmgård
Hankkeen toteuttaminen vaatii maa-aineslain mukaisen luvan kiviaineksen ottamiseen
laajennusalueella sekä vaihtoehdossa VE2 myös ottotason syventämiseen nykyisillä
ottamisalueilla. Hankkeen toteuttaminen vaatii uuden ympäristönsuojelulain mukaisen
luvan kalliokiviaineksen ottamiseen ja murskaukseen tai nykyisen ympäristöluvan
muuttamisen toiminnan olennaisen muuttumisen takia.
Hanke vaatii vesilain mukaisen luvan, mikäli se voi muuttaa pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos aiheuttaa pohjavesiesiintymän tilan huononemista tai olennaisesti
vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän
antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä. Lupa tarvitaan
myös siinä tapauksessa, että hankkeen yhteydessä tai seurauksena pohjavesiesiintymästä poistuu muutoin kuin tilapäisesti pohjavettä vähintään 250 m3/d.
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7
7.1

Ympäristön nykytilan kuvaus
Kaavoitustilanne

Kuva 10. Ote Uudenmaan voimassaolevien maakuntakaavojen yhdistelmästä. Lähde: Uudenmaanliitto 2017 a.
Bild 10. Utdrag ur en sammanställning av giltiga landskapsplaner för Nyland. Källa: Nylands
förbund 2017a.

Voimassa olevien Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmässä 2017 osa hankealueesta kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ja hankealue sivuaa merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (kuva 10). Uudenmaan kokonaismaakuntakaava ”Uusimaa-kaava 2050” on valmisteilla ja kaavaluonnos tulee nähtäville lokakuussa 2018. Hankealueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa.

7.2

Maisema ja rakennettu ympäristö
Valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa hankealue kuuluu eteläiseen rantamaahan ja tarkemmin eteläiseen viljelyseutuun (Ympäristöministeriö 1992). Eteläinen viljelyseutu on maastonmuodoiltaan vaihtelevaa. Maisemaseudulla savialueet ovat pääosin viljelykäytössä. Itä-Uudenmaan alueelle on tehty valtakunnallista maisemamaakuntajakoa tarkentava maisematyyppijako (Itä-Uudenmaan liitto 2007). Maisematyyppijaossa hankealue sijoittuu Koskenkylänjokilaakson alueelle. Koskenkylänjokilaakson
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maisemakuvaa ja hankealueen itäpuolista aluetta leimaavat Litorinanmerestä kohonneilla savikoilla sijaitsevat laajat viljelyaukeat sekä varhainen asutus. Itse hankealue
on asumatonta jokilaaksoa reunustavaa korkeampaa moreeni- ja kalliomaata.

Kuva 11. Hankealueen ympäristössä sijaitsevat muinaisjäännökset sekä arvokkaat maisemaja kulttuuriympäristöalueet. Lähteet: Museovirasto 2018a ja Uudenmaan liitto 2017a, karttapohja Maanmittauslaitos 2018.
Bild 11. Fornlämningar samt landskaps- och kulturmiljöområden i närheten av projektområdet.
Källor: Museiverket 2018a och Nylands förbund 2017a, kartmall Lantmäteriverket 2018.

Sekä Myrskyläntien länsi- että itäpuolinen osa hankealuetta sijoittuu hankealueen itäpuoliselta viljelyalueelta nousevalle kumpuilevalle ja kallioiselle selännealueelle. Kummallakin hankealueen osalla on nykyisin maa-ainestenottoa, joka mahdollistaa näkymien avautumisen hankealueen sisäisessä maisemassa. Muutoin hankealue on pääosin sulkeutunutta metsätalousaluetta. Nykyinen ottotoiminta on nähtävissä Myrskyläntiellä liikuttaessa hankealueen pohjoispuolelta, mutta ei eteläpuolelta.

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

YVA arviointiohjelma
YIT Infra Oy, Loviisa

27 (45)

ENV1384
12.10.2018

Myrskyläntien länsipuolinen osa hankealueesta sijoittuu itäisimmältä osaltaan valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle Pernajanlahden ympäristö ja Koskenkylänjokilaakso. Myrskyläntien itäpuolinen osa hankealueesta sijoittuu pääosaltaan samaiselle maisema-alueelle lukuun ottamatta hankealueen läntisintä osaa (kuva 11).
Valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alue (RKY 2009) Malmgårdin kartano sivuaa Myrskyläntien itäpuolista osaa hankealueesta. Malmgårdin kartanon pihapiiriin rakennuksineen kertyy hankealueesta matkaa noin 800 metriä. Myrskyläntien länsipuolinen osa hankealuetta sijoittuu lähimmillään noin 500 metrin etäisyydelle RKY 2009 alueesta (kuva 11).
Uudenmaan kulttuuriympäristöistä on tehty uusin selvitys vuonna 2012 (Uudenmaan
liitto 2012) ja maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen aluerajaukset on esitetty Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa. Hankealuetta lähin maakunnallisesti
merkittävä kulttuuriympäristö, Hyövinkylän, Jaakkolan ja Hallilan kylien tiemaisema, sijoittuu lähimmillään noin 1,4 kilometrin etäisyydelle hankealueesta luoteeseen.

Kuva 12. Lähimmät asuinrakennukset ja etäisyys hankealueesta. Lähde: Maanmittauslaitos.
Bild 12. Närmaste bostadsbyggnader och deras avstånd från projektområdet. Källa: Lantmäteriverket.

Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole tunnettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Lähimmät tunnetut muinaisjäännökset ovat noin 1,1–1,3 kilometrin etäisyydellä pohjoisessa sijaitsevat Virmossen 1 ja 2 (1000015957, 1000015958) ja Skånkärret 1 ja 2
(1000015955, 1000015956) sekä 1,5 kilometrin etäisyydellä kaakossa sijaitseva Kuuskoskiby (1000022356) (kuva 11).
Hankealue on peltojen ja metsien ympäröimä. Hankealueesta noin 500 m etelään sijaitsee maa-aineksenottoalue. Hankealueelta itään, länteen ja pohjoiseen ei sijaitse
asuinrakennuksia alle 1 km etäisyydellä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin
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500 m hankealueelta etelään. Malmgårdin kartanon päärakennuksen ja hankealueen
välinen etäisyys on 1 km (kuva 12).

7.3

Maa- ja kallioperä
Hankealueen läntinen osa sijoittuu pohjois-etelä –suuntaiselle harjujaksolle ja maaperä
on pääosin hiekkaa ja soraa. Kallio nousee paikoin maan pintaan tai lähelle sitä. Alueen reunoilla esiintyy hienorakeisia maalajeja – hietaa ja savea. Hankealueen itäinen
osa muodostuu kahdesta kalliokohoumasta, joiden välissä maaperä on moreenia ja
hietaa. Osa-alueen reunoilla esiintyy myös moreenia ja savea (kuva 13).
Kallioperä koostuu hankealueen länsiosassa gabbrosta ja itäosassa rapakivigraniitista
(kuva 14).

Kuva 13. Maaperä hankealueella. Lähde: Geologian tutkimuskeskus.
Bild 13. Jordmån i projektområdet. Källa: Geologiska forskningscentralen.

Hankealueelle ei esiinny merkittäviä kallioperän heikkousvyöhykkeitä, jotka näkyvät
kartoissa ja maastossa pitkänomaisina painaumina ja joissa maan pinta on ympäröivää
maan pintaa alempana (kuva 15). Varsinkin itäisellä hankealueen osalla kallio kohoaa
ympäröivää maan pintaa korkeammalle ja tällaisilla alueilla kallio on yleisesti ottaen
eheää.
1,5 km säteellä hankealueelta ei ole maaperän tietojärjestelmään (MATTI) merkittyjä
kohteita.
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Kuva 14. Kallioperä hankealueella. Lähde: Geologian tutkimuskeskus.
Bild 14. Berggrund i projektområdet. Källa: Geologiska forskningscentralen.

Kuva 15. Hankealueen ja sen ympäristön maan pinnan korkeuden vaihtelu rinnevalovarjostuksen avulla esitettynä. Lähde: Maanmittauslaitos.
Bild 15. Variationer i markytans höjd i projektområdet och dess omgivning illustrerade med hjälp
av höjdskuggning. Källa: Lantmäteriverket.
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7.4

Pohja- ja pintavedet
Läntinen hankealue sijaitsee kokonaisuudessaan ja itäinen hankealue sijaitsee osittain
Orrmossmalmenin (0158554 B) II luokan pohjavesialueella (kuvat 16 ja 17). Itäisen
hankealueen länsireuna ulottuu sekä pohjavesialueen että pohjaveden muodostumisalueen rajan sisäpuolelle.
Suomen ympäristökeskuksen Hertta-tietojärjestelmässä pohjavesialuetta kuvataan
seuraavasti:
Pitkittäisharjujakso, joka ulottuu Myrskylän kunnan rajan vedenjakaja-alueelta
Koskenkylän joen rantaan etelässä. Aines pääosin hiekkavaltaista, paikoitellen
esiintyy soraa. Hienoainesliepeet nousevat korkealle harjuselänteessä pienentäen varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen pinta-alaa. Hienoainesta on
myös linsseinä ja kiiloina hiekka- ja sorakerroksissa. Pohjavesialueella esiintyy
kalliokynnyksiä, jotka ohjaavat pohjaveden virtausta ja jakavat aluetta erillisiksi
pohjavesialtaiksi. Veden saannin kannalta hyvä alue. Pohjavesialueen rajausta
on tarkistettu syyskuussa 2005, jolloin tehtiin osa-aluejako. Myrskylän puoleinen A-osa-alue on I-luokan pohjavesialue ja Loviisan kaupungin puoleinen Bosa-alue on II-luokan pohjavesialue.
Pohjavesialuetta ei käytetä yhdyskunnan vedenhankintaan. Hakijalla on aluehallintoviraston myöntämän lupa (ESAVI/1815/2016) pohjaveden ottamiseen omasta vedenottamosta ja kiviaineksen vesiseulontaan Sora-Malmgårdin kiinteistöllä 434-451-1-116.
Hankealueella on aloitettu pohjavesitarkkailu vuonna 2005. Vuodesta 2012 lähtien alueen pinta- ja pohjavesitarkkailua on toteutettu ELY-keskuksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Havaintopaikat on esitetty kuvassa 18.

Kuva 16. Hankealueen sijainti pohjavesialueella. Lähde: Suomen ympäristökeskus.
Bild 16. Projektområdets läge i grundvattenområde. Källa: Finlands miljöcentral.
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Kuva 17. Pohjavesialueen rajaus hankealueella. Lähde: Suomen ympäristökeskus ja Maanmittauslaitos.
Bild 17. Grundvattenområdets gränser i projektområdet. Källa: Finlands miljöcentral och Lantmäteriverket.

Alueella on neljä maaperään asennettua pohjaveden havaintoputkea (HP3, HP4, HP6,
HP28) ja kaksi kalliopohjavesiputkea (HP5 ja HP7). Pohjaveden pinnan tasoa tarkkaillaan kaikista putkista ja pohjaveden laatua neljästä maaperään asennetusta putkesta.
Pohjaveden pinnankorkeus määritetään neljä kertaa vuodessa ja laatu kerran vuodessa keväällä. Näytteistä analysoidaan koliformiset bakteerit, E. coli, kloridi, KMnO4luku, nitraatti, nitriitti, ammonium, lämpötila, mangaani, pH-luku, rauta, sameus, sulfaatti, sähkönjohtavuus, väriluku, mineraaliöljyt C10–C40. Vesiseulontaa varten rakennettava porakaivo liitetään mukaan pohjaveden laadun tarkkailuohjelmaan.
Alueen pintavesiä tarkkaillaan yhdestä tarkkailupisteestä kallionottoalueen itäpuolisesta avo-ojasta, jonne ohjataan imeytymättömät pintavedet ja lumien sulamisvedet.
Pintaveden virtaamaa mitataan neljä kertaa vuodessa ja laatua kaksi kertaa vuodessa.
Pintavesinäytteestä määritetään kemiallinen hapenkulutus, kiintoaine, nitraatti, nitriitti,
ammonium, lämpötila, pH-luku, sameus, sähkönjohtavuus ja tarvittaessa mineraaliöljyt
C10–C40. Mikäli ojassa on kalvoisuutta, lisäksi arvioidaan aistinvaraisesti haju ja väri.
Vuoden 2014 tarkkailuraportin perusteella pohjaveden laadussa ei ole havaittu merkittäviä muutoksia vuosien aikana. Talousveden laatuvaatimuksiin verrattaessa putken
HP3 kloridipitoisuus ja putkien HP3 ja HP4 rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat olleet
koholla. Myös sameus ja väriluku ovat koholla kaikissa putkissa. Pinnankorkeus on
vaihdellut sadannan ja vuodenaikaiskierron mukaan.
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Kuva 18. Pohjaveden havaintopaikat hankealueella. Pohjaveden pinnan tasot on mitattu
4.10.2016. Ylempi korkotieto on putken pään korko. Lähde: Envimetria 2017.
Bild 18. Observationsplatser för grundvatten i projektområdet. Grundvattennivåerna mättes
4.10.2016. Det övre värdet gäller för rörets ända. Källa: Envimetria 2017.

Hankealue kuuluu Koskenkylänjoen alaosan valuma-alueeseen. Hankealueelta pintavedet kulkeutuvat Koskenkylänjokeen, joka laskee Koskenkylän eteläpuolella mereen.
Vesienhoitosuunnitelman (Karonen, T. ym. 2015 a) ja vesikartan (Suomen ympäristökeskus) mukaan Koskenkylänjoen alaosan ekologinen tila on tyydyttävä. Vesienhoidon
toimenpideohjelmassa (Karonen, M. ym. 2015 b) ei joelle ole esitetty vesimuodostumakohtaisia toimenpiteitä.

7.5

Kasvillisuus ja eläimistö
Ympäristötutkimus Yrjölä on hankkeesta vastaavan toimeksiannosta tehnyt hankealueelle luonto- ja maisemaselvityksen (Kallio-Malmgård 2011) sekä luontotyyppiselvityksen (Sora-Malmgård 2012). Luontoselvitystä täydennetään vuoden 2018 aikana. Luontotyyppiselvityksessä Sora-Malmgårdin alueella kartoitettiin luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit, metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt ja vesilain nojalla
suojeltavat kohteet. Lisäksi selvitettiin kasvillisuuden yleispiirteet ja mahdolliset harvinaiset tai uhanalaiset lajit. Selvityksen perusteella alueen metsät koostuvat pääosin
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havupuista ja valtaosa alueesta on tuoretta kangasta. Alueelta ei löytynyt suojeltavia
luontoarvoja eikä harvinaisia tai uhanalaisia lajeja.
Pohjoisempi alue Myrskyläntien länsipuolella (Sora-Malmgård) on pääosin kuusivaltaista tuoreen tai lehtomaisen kankaan metsää, paikoitellen valtapuuna on mänty. Järeitä koivuja ja lahopuupökkelöitä sekä maalahopuuta on paikoin runsaasti. Erityisesti
alueen pohjoisissa osin metsä on rakenteeltaan osittain eri-ikäisrakenteista ja varsin
edustavaa kangasmetsää. Alueella on myös maa-aineksenottoaluetta. Alueen pohjoispuolella sijaitsevan pienen lammen (Djupgölen) ympäristöstä ja lammikon eteläpuolella
selvitysalueen luoteisosassa on kuusikon joukossa muutamia järeitä haapoja ja pari
liito-oravalle soveltuvaa kolopuuta. Alue ei kuitenkaan ole liito-oravan asuttamaa keväällä 2018 tehtyjen selvityksen perusteella.
Eteläisempi alue Myrskyläntien itäpuolella (Kallio-Malmgård) on talousmetsävaltaista.
Valtaosa nykyisen ottamisalueen eteläpuolisesta alueesta on mäntyvaltaista tasaikäisrakenteista kangasmetsää. Alueen keskiosissa on kuivempaa kalliometsää, jossa
puuston rakenne on osin luonnontilaisen kaltainen. Kallioalueen itälaidan jyrkänteiden
alla on lehtomaista kangasta/tuoretta lehtoa ja paikoin järeämpää eri-ikäisrakenteista
kuusikkoa, jossa kasvaa koivua, raitaa ja haapaa ja lahopuuta on kohtuullisesti. Alueen
eteläosassa on taimettuva hakkuuaukko.
Hankealueen läheisyydessä ei ole Natura-alueita tai luonnonsuojelualueita. Lähin
luonnonsuojelualue on Kuskoskträsketin luonnonsuojelualue noin 3 km hankealueelta
kaakkoon.

7.6

Ihmiset ja yhteisöt
Hankealueelta itään, länteen ja pohjoiseen ei sijaitse asuinrakennuksia alle 1 km etäisyydellä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 500 m hankealueelta etelään.
Malmgårdin kartanon päärakennuksen ja hankealueen välinen etäisyys on 1 km (kuva
9).
Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse kouluja, päiväkoteja tai muita vastaavia julkisia
rakennuksia. Maa- ja metsätaloutta ja muita maa-aineksenottoalueita lukuun ottamatta
lähimmät työpaikat sijaitsevat Malmgårdin kartanon alueella.

7.7

Ilmasto ja ilmanlaatu
Loviisa kuuluu Uudenmaan maakuntaan ja eteläboreaaliseen luonnonvyöhykkeeseen.
Uudellamaalla suurin ilmastoon vaikuttava tekijä on Suomenlahti, joka toimii keväällä
ja alkukesällä rannikkoseutuja viilentäen sekä syksyllä ja alkutalvella niitä lämmittäen.
Uudenmaan vuoden keskilämpötila vaihtelee noin +4 – +6°C välillä ja vuotuinen sademäärä 600–700 mm välillä. Kevät on tavallisesti kuivinta ja syksy sateisinta aikaa. Syksyn sateisiin vaikuttaa matalapaineen ja lämpimän meren yhteisvaikutus. (Ilmatieteenlaitos 2009).
Uudenmaan alueelle on tehty vuonna 2014 ilmanlaadun bioindikaattoritutkimukset,
jossa bioindikaattoreina käytettiin männyillä kasvavia runkojäkäliä. Jäkälät ovat hyviä
ilmanlaadun mittareita, koska ne reagoivat herkästi epäpuhtauksille ulkomuodollaan
sekä lajiston koostumuksen ja runsauden muutoksilla. Tutkimuksissa ilmanlaatua on
kuvattu ilmanpuhtausindeksillä, joka on laskettu havaintopaikkojen jäkälähavaintojen
perusteella. Korkea indeksiarvo kertoo runsaasta jäkälälajistosta ja siten hyvästä ilmanlaadusta ja matala indeksi puolestaan lajistoltaan köyhtyneestä havaintopaikasta
ja heikentyneestä ilmanlaadusta. Hankealuetta lähimpänä olevissa havaintopaikoissa
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291 ja 289 ilmanpuhtausindeksi on 1,50–2,00 (kuva 19.), jonka perusteella voidaan
päätellä, että lajisto on köyhtynyttä ja ilmanlaatu heikentynyt (Keskitalo, T. ym. 2015).

Kuva 19. Keskimääräiset ilmanpuhtausindeksin arvot Loviisan kaupungin alueella. Lähde: ELYkeskus. Uudenmaan ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta vuonna 2014.
Bild 19. Genomsnittliga luftrenhetsindexvärden på Lovisa stads område. Källa: NTM-centralen.
Bioindikatoruppföljning av luftkvaliteten i Nyland år 2014.

7.8

Melu, tärinä ja liikenne
Kallio-Malmgårdin toiminnassa melua aiheutuu porauksesta, räjäytyksistä, rikotuksista, murskaamisesta, kuormauksesta ja liikenteestä. Murskauksesta aiheutuvaa melun leviämistä ehkäistään sijoittamalla murskaamo ympäröivää maanpintaa alemmalle
tasolle ja mahdollisuuksien mukaan varastokasojen suojaan.
Sora-Malmgårdin toiminnassa melua syntyy jokaisessa toimintavaiheessa: murskauksessa, kuormauksessa ja liikenteestä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 1,3 km:n
päässä nykyisestä ottoalueesta eikä melun ole todettu aiheuttaneen haittaa. Hankkeesta vastaava on mitannut toiminnasta aiheutuvaa melua vuosina 2004–2012
omana tarkkailunaan.
Kallio-Malmgårdin räjäytyksistä aiheutuvaa tärinää on mitattu lähimmässä häiriintyvässä kohteessa. Mittaustulosten perusteella tärinää ei ole havaittu. Pitkän etäisyyden
takia tärinää ei ole tarpeen seurata mittauksin. Sora-Malmgårdin alueella ei tehdä räjäytyksiä, joista aiheutuisi tärinää.
Pölyä muodostuu murskauksen ja kuormauksen yhteydessä sekä työmaaliikenteestä.
Pölyleijuman kokonaismäärään vaikuttavat murskattavan kiviaineksen kosteus, säätila, alueen tuuliolot ja murskattavan kiviaineksen raekoko.
Hankealueelle liikennöidään pääasiassa valtatieltä 6 tai 7 ja sieltä edelleen tietä 167
pitkin (kuva 20). Nykyisessä toiminnassa keskimääräisellä louhinnalla 100 000 t/a päivittäinen raskas liikenne on noin 20–30 käyntiä/vrk.
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Kuva 20. Hankealueelle kulkevat liikennereitit ja niiden liikennemäärät. Lähde: Liikennevirasto.
Bild 20. Trafikleder till projektområdet och deras trafikmängder. Källa: Trafikverket.
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8 Arvioitavat ympäristövaikutukset
8.1

Yleistä
Hankevaihtoehtojen ympäristövaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona käytettävissä olevan tiedon perusteella tai erillisselvitysten avulla hankittavan tiedon avulla.
Arvioinnissa huomioidaan normaalin tuotantotoiminnan lisäksi myös mahdolliset onnettomuus- ja häiriötilanteet sekä mahdolliset yhteisvaikutukset. Yhteisvaikutuksilla
tarkoitetaan hankealueen eri toimintojen (louhinta, seulonta, murskaus jne.) yhteisvaikutuksia sekä yhteisvaikutuksia hankealueen ulkopuolella olevien toimintojen (esim.
muut soranottoalueet) kanssa. Arvioinnissa kuvataan myös vaikutusten keskinäiset
vuorovaikutussuhteet. Arviointiselostus laaditaan vastaamaan YVA-lain ja -asetuksen
vaatimuksia.
Tarkasteltavia vaikutuksia ovat:
·
·
·
·
·

8.2

väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja
luonnon monimuotoisuuteen
yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
luonnonvarojen hyödyntämiseen
edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin kohdistuvat
vaikutukset.

Ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys
YVA-menettelyssä arvioidaan asiantuntijatyönä ja mallinnusten avulla eri hankevaihtoehtojen vaikutuksia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta käytettävissä olevan tiedon sekä hankkeen aikana toteutettavan vuorovaikutusprosessin aikana saadun tiedon (kuten yleisötilaisuudet) perusteella.
Liikenteen, melun, pölyn ja tärinän vaikutukset arvioidaan osana ihmisten terveyteen,
elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuviin vaikutuksia. Päästölaskelmien sekä leviämismallinnusten avulla arvioidaan toimintojen aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja vaikutuksia lähialueen ilmanlaatuun. Merkittävimmät melu- ja pölylähteet, lähiasutus ja
asuinalueet sekä tarkastelualueella olevat herkät kohteet esitetään karttapohjalla. Mallinnukset tehdään tilanteeseen, jolloin toiminta on lähimpänä asuinalueita tai toiminnan
vaikutukset ovat suurimmillaan.
Melua aiheutuu kallion räjäytyksestä, kiviaineksen murskauksesta ja kuormauksesta
sekä liikenteestä. Melua ja siitä aiheutuvia haittoja hallitaan rajoitetuilla toiminta-ajoilla,
koteloinneilla ja muilla teknisillä ratkaisuilla sekä murskaamon ja tuotevarastojen sijoituksella. Toiminnan aiheuttaman melun leviämisestä laaditaan melumallinnukset Datakustik CadnaA –mallinnusohjelmalla yhteispohjoismaisia teollisuus- ja liikennemelumalleja käyttäen. Melutasojen arviointi perustuu melun leviämiseen ja vaimenemiseen
3D-maastomallissa, johon on sijoitettu melulähteet, meluesteet ja maastonmuodot
sekä näiden akustiset ominaisuudet. Mallinnuksiin syötetään lähtötietoina mm. maaston korkeustiedot, toimintojen melupäästöt ja melulähteiden sijaintitiedot. Laskennat
tehdään ohjearvomäärittelyn mukaisesti päivä- ja yöajalle (klo 07–22 ja 22–07) huomioiden toiminta-ajat sekä suunnitellut meluntorjuntatoimenpiteet. YVA-selostuksessa
mallinnusten tulokset esitetään sanallisen kuvauksen lisäksi vaikutusaluekarttojen
avulla tavoitetasona ympäristömelun ohjearvot. Melumallin laatii Envineer Oy.
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Työssä selvitetään alueen nykyiset liikennemäärät ja -jakaumat sekä kuljetuksiin liittyvät muutokset, mittakaava, jakauma, suuntautuminen sekä liikenneturvallisuusriskit.
Raskaan liikenteen kasvun ja kevyen liikenteen perusteella arvioidaan muutosten vaikutukset mm. turvallisuuteen. Liikenneselvityksen laatii Envineer Oy.
Hankkeella arvioidaan olevan pölyvaikutuksia. Toiminnan aiheuttaman pölyn leviämisestä laaditaan pölymallinnus. Pölymallinnuksen laatii Envineer Oy. Pölypäästöjen leviämislaskelmat tehdään matemaattis-fysikaalisella AERMOD-mallilla, joka soveltuu
sekä hiukkasmaisten että kaasumaisten komponenttien, hajun, hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten, leijuvan pölyn ja laskeuman leviämisen tarkasteluun. Mallinnus
tehdään tilanteeseen, jolloin toiminta on lähimpänä asutusta tai toiminnan vaikutukset
ovat suurimmillaan. Pölyn leviämismallilla arvioidaan hengitettävien hiukkasten (PM10)
pistemäisten ja hajapäästöjen leviäminen lähialueelle (esim. 5 x 5 km) ja pitoisuudet
ilmoitetaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa. Laskennassa käytetään paikallisia
olosuhteita edustavaa 3 vuoden säädataa, joka pohjautuu läheisten sääasemien havaintoihin. Pölypäästöt arvioidaan mm. toiminta-aikojen, mitoitusvirtaamien, päästökertoimien ja –määrien perusteella. Hajapölypäästöjen arvioinneissa huomioidaan alueen
sadanta ja tuuliolosuhteet. YVA-selostuksessa mallinnusten tulokset esitetään sanallisen kuvauksen lisäksi vaikutusaluekarttojen avulla tavoitetasona ilmanlaadun raja-arvopitoisuudet.
Liikenteen, melun ja pölyn vaikutusten arvioinnissa otetaan erityisesti huomioon hankealueen läheisyydessä sijaitsevat muut kiviainesten ottamisalueet.
Vaihtoehtojen liikenteen aiheuttamat ilmapäästöt arvioidaan VTT:ssä toteutetun Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmän
(LIPASTO) avulla. LIPASTO-kokonaisuus koostuu eri liikennemuotojen laskentamallien kuvauksista ja niiden tuloksista sekä yksikköpäästöosiosta. Tulokset esitetään
vaihtoehdoittain taulukkomuodossa.
Pohjavesivaikutusten arvioinnin yhteydessä arvioidaan hankkeen vaikutukset vedenhankintaan.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten kohdalla todennäköisen vaikutusalueen arvioidaan
ulottuvan noin 1 km etäisyydelle hankealueen ulkoreunasta. Vaikutusalue tarkentuu
arvioinnin aikana.

8.3
8.3.1

Luonnonympäristö
Kasvit ja eläimet
Hankevaihtoehtojen vaikutukset luonnonympäristöön arvioidaan olemassa olevan tiedon perusteella sekä kevään ja kesän 2018 aikana tehtyjen maastokäyntien perusteella. Luontoselvityksen laatii Ympäristötutkimus Yrjölä.
Luontoselvitys käsittää seuraavat osaselvitykset:
·
·
·
·
·
·

luontotyyppiselvitys
putkilokasvi selvitys
linnustoselvitys
liito-oravaselvitys
lepakkoselvitys
kirjoverkkoperhosen selvitys.
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Kasvillisuuskartoitus on tehty kolmessa vaiheessa kesällä 2018. Ensimmäinen maastotyövaihe, kevätaspektin tutkimus, tehtiin toukokuun loppupuoliskolla ja varsinainen
kasvisto- ja kasvillisuustutkimus tehtiin kesäkuun lopun ja elokuun alun välisellä ajalla
kiertämällä alue kahdesti. Metsien ja kosteikkojen luokittelussa käytettiin Suomessa
yleisesti käytössä olevaa metsä- ja suokasvillisuustyyppiluokitusta. Luontotyyppikohteilta määriteltiin rajaus ja kasvillisuustyyppi. Kasvistotutkimuksen tavoitteena oli esittää mahdollisimman kattavasti suunnittelualueella esiintyvät putkilokasvilajit. Lajistoa
kartoitettiin luontotyyppiselvityksen yhteydessä. Erityistä huomiota kiinnitettiin uhanalaiseen lajistoon ja direktiivilajistoon sekä vieraslajeihin ja kasvupaikkatyyppiään indikoiviin lajeihin.
Lintukartoitus toteutettiin kolmen käyntikerran maastokartoituksena huhtikuun lopun ja
kesäkuun lopun välisenä aikana. Tällä tarkkuudella saadaan katsaus pesimälajistoon.
Lisäksi keväällä tehtiin yksi pöllökuuntelu alueelle. Linnustotiedot raportoidaan siten,
että harvalukuisten tai uhanalaisten lajien reviirit esitetään karttatiedostoilla, lintulajisto
esitetään taulukoina, joissa on arvio lajin parimäärästä alueella.
Liito-oravaselvityksessä kaikki liito-oravalle potentiaaliset esiintymisalueet käytiin vuoden 2018 maalis-huhtikuun aikana läpi. Erityisesti iäkkäämmät kuusi-haapasekametsiköt, jossa on järeitä (>25 cm halkaisijaltaan) haapoja tikankoloineen, ovat liito-oravan
suosimia alueita. Myös liito-oravalle huonommin soveltuvilta alueilta etsittiin papanoita,
mutta nuoret taimikot ja hakkuut, pellot, avosuot yms. rajattiin pois ja niitä tarkasteltiin
vain kulkuyhteyksien näkökulmasta.
Alueelta etsittiin liito-oravan jätöksiä ja sen mahdollisesti asuttamia kolopuita. Esiintymien rajat määriteltiin jätösten ja metsikön soveltuvuuden perusteella. Samalla määriteltiin liito-oravan yhteystarpeet ympäröiviin alueisiin ja havaittujen esiintymien välillä.
Selvityksen tulokset esitetään YVA-selostuksessa. Esiintymät rajataan kartalle, joille
merkitään myös liito-oravalle soveltuvat alueet, jotta suunnittelussa on mahdollista varautua liito-oravaesiintymien maantieteellisiin muutoksiin. Raportoinnissa käytetään
seuraavia liito-oravametsään liittyviä aluetta kuvaavia käsitteitä: Liito-oravan elinympäristöksi soveltuva alue tarkoittaa ulkoisten merkkien perusteella määriteltyä aluetta,
jonka voidaan olettaa soveltuvan hyvin liito-oravalle. Liito-oravan elinpiiri on se soveltuvan elinympäristön osa, jota kyseinen yksilö käyttää koko elinaikanaan. Ydinalue on
liito-oravan elinpiirin usein pienehkö osa, jolla se viettää suurimman osan ajastaan.
Ydinalueella naaras kykenee viettämään talven hyväkuntoisena lisääntyäkseen seuraavana keväänä. Selvityksessä pyritään tunnistamaan ja rajaamaan elinympäristöjen
tärkeimmät osat papanalöydösten ja puuston perusteella.
Lepakkoselvityksen maastotutkimukset kohdennettiin lepakoiden potentiaalisille esiintymisalueille ja erityisesti sellaisille alueille, joille suunnitellaan rakentamista. Selvitykset laadittiin siten, että voidaan todeta, mitä lajeja alueella esiintyy ja mitkä alueet ovat
lajien kannalta keskeisiä. Lepakoiden kannalta erityisen arvokkaita ovat yhdyskunnille
sopivat päiväpiilot puiden koloissa, rakennuksissa ja muissa suojaisissa paikoissa
sekä hyvät saalistusalueet riittävän lähellä päiväpiiloja.
Kartoituksessa kohdennettiin kolme maastokäyntiä samoille alueille toukokuun ja syyskuun välisenä aikana. Kartoitus suoritettiin lepakoiden kannalta suotuisissa olosuhteissa (tarpeeksi tyyntä ja lämmintä (<6 m/s, >6 astetta) sekä sateetonta). Lepakoiden
havainnoimiseen käytettiin ultraääni-ilmaisinta (Pettersson D240x, Wildlife Acoustics
EM3+), jolla havaitaan lepakoiden päästämät kaikuluotausäänet.
Kirjoverkkoperhonen (Euphydryas matura) kuuluu täpläperhosten (Nymphalidae) laajaan heimoon. Kirjoverkkoperhonen on listattu luontodirektiivin liitteessä IV. Suomessa
kirjoverkkoperhosen vahvimmat kannat ovat Päijät-Hämeessä, Itä-Uudellamaalla ja
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Kaakkois-Suomessa. Kirjoverkkoperhonen on valoisien metsien laji, jota esiintyy sekä
tuoreilla että kuivahkoilla kankailla. Usein lajia havaitaan teiden pientareella. Lajin
esiintymispaikalle on tärkeää mm. ravintokasvien esiintyminen alueella. Kirjoverkkoperhosen toukan pääasiallinen ravintokasvi Suomessa on kangasmaitikka (Melampyrum pratense). Kirjoverkkoperhosen esiintyminen selvitettiin kesäkuun puolivälin ja heinäkuun alun välillä, joka on kirjoverkkoperhosen paras lentokausi. Kartoitukset tehtiin
tyyninä ja aurinkoisina päivinä klo 10–17 välillä, jolloin perhosten lentoaktiivisuus on
huipussaan.
Eliöihin kohdistuvien vaikutusten kohdalla todennäköisen vaikutusalueen arvioidaan
rajoittuvan hankealueeseen ja sen välittömään läheisyyteen. Vaikutusalue tarkentuu
arvioinnin aikana.

8.3.2

Maaperä, kallioperä ja pohjavesi
Hankkeen vaikutukset maaperään, kallioperään ja pohjaveteen arvioidaan asiantuntija-arviona olemassa olevan tiedon ja maastokäynnin perusteella. Hankkeen vaikutukset maa- ja kallioperään ovat merkittävät, koska hankkeen tarkoituksena on hyödyntää
maa- ja kiviainesta hankealueella.
Hankkeen mahdollisia vaikutuksia pohjaveteen ovat:
·

soran ja kalliokiviaineksen ottamisen sekä louhoksen kuivatuksen vaikutus
pohjaveden virtaussuuntaan ja pohjaveden määrään pohjavesialueella sekä lähialueen talousvesi- ja energiakaivoissa

·

soran ja kalliokiviaineksen ottamisen sekä alueelle sijoittuvien muiden toimintojen vaikutukset pohjaveden laatuun pohjavesialueella ja sen ulkopuolella
sekä lähialueen talousvesikaivoissa

·

hankkeen vaikutus lähteisiin ja pohjavesiriippuvaisiin ekosysteemeihin ja pienvesiin.

Kiinteistön Kallio-Malmgård länsiosa sijoittuu II-luokan pohjavesialueelle ja pohjaveden
muodostumisalueelle. Kiinteistö Sora-Malmgård sijoittuu kokonaisuudessaan II-luokan
pohjavesialueelle ja suureksi osaksi myös pohjaveden muodostumisalueelle.
Merkittävimmät maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen kohdistuvat vaikutukset liittyvät
ottamisalueen laajentamiseen pohjavesialueella sekä kallionoton ulottamiseen tasolle
-6. Arvioitavaksi tulevat mm. kallionoton ja louhoksen kuivana pitämisen vaikutukset
talousvesikaivoihin ja pohjaveden pinnan tasoon pohjavesialueella.
Talousvesikaivoihin kohdistuvien vaikutusten arviointia varten hankealueelta noin 1 km
etäisyydellä olevat talousvesikaivot ja energiakaivot kartoitetaan. Kartoitus toteutetaan
karttatarkasteluna ja puhelinhaastatteluina ja tarvittaessa maastokäynnillä. Kallioperän
heikkousvyöhykkeet tunnistetaan olemassa olevan tiedon ja projektiryhmän geologisen asiantuntemuksen avulla. Hankkeen pohjavesivaikutukset arvioidaan asiantuntijaarviona edellä kuvattujen tietojen ja muun käytettävissä olevan tiedon perusteella.
Hankkeen vaikutusalueella saattaa esiintyä vesilain mukaisia lähteitä tai lähdepuroja
tai muita pohjavesiriippuvaisia pintavesi- tai maaekosysteemejä, joihin pohjaveden pinnan tason, virtauksen tai laadun muutokset saattavat vaikuttaa. Niihin ja niiden vesitaseeseen ja kohdistuvat vaikutukset arvioidaan käytettävissä olevan tiedon perusteella.
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Maa- ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset rajoittuvat todennäköisesti hankealueeseen. Pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten arvioidaan ulottuvan enintään yhden kilometrin etäisyydelle hankealueen reunasta. Vaikutusalue tarkentuu arvioinnin aikana.

8.3.3

Pintavedet
Hankkeen pintavesivaikutukset arvioidaan olemassa olevan tiedon perusteella asiantuntija-arviona. Arvioinnissa otetaan huomion vesien hallinnan toimenpiteet. Erityistä
huomiota kiinnitetään hule- ja kuivatusvesien vaikutuksiin ja vaikutusten hallintaan. Arvioinnissa huomioidaan hankkeen vaikutukset vesienhoidon tavoitteiden toteutumiseen.
Pintaveteen kohdistuvien vaikutusten arvioidaan ulottuvan enintään yhden kilometrin
etäisyydelle hankealueen reunasta. Vaikutusalue tarkentuu arvioinnin aikana.

8.4

Rakennettu ympäristö ja maisema
Hankealue sijoittuu osittain valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle ja lisäksi
rajautuu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Hankkeen
vaikutukset maisemaan arvioidaan olemassa olevan tiedon ja laadittavan maisemaselvityksen perusteella. Maisemaselvityksen laatii Ramboll Finland Oy.
Hankkeen maisemavaikutusten arvioinnissa tarkastellaan ottoalueiden näkyvyyttä ja
niistä aiheutuvaa maisemakuvan muutosta. Arviointiin sisältyy maastokäynti.
Arviointien pohjaksi laaditaan maisema-analyysi. Maisema-analyysi muodostuu kartasta ja sitä selostavasta tekstistä, joilla havainnollisesti esitetään maisemarakenteen
ja maisemakuvan kannalta tärkeät luonnon-, kulttuurimaiseman ja matkailumaiseman
ominaisuudet ja alueet maisemavaikutusten arviointia varten. Näkökulmana on ennen
kaikkea hankealueiden ulkopuolisten alueiden ja ominaispiirteiden kuvaus. Hankealueille on tehty vuosina 2011 ja 2012 luontoselvitykset ja maisemaselvitys, joiden tietoja
hyödynnetään tehtävän vaikutusarvioinnin nykytilan kuvauksessa. Maisema-analyysiä
havainnollistetaan kartoin ja kohdeluetteloin sekä havainnekuvien avulla. Arvioinnissa
kiinnitetään huomiota maisemamuutoksen voimakkuuteen ja merkitykseen eri ympäristöissä esimerkiksi asumisen-, vapaa-ajan ja matkailualueiden maisemassa.
Hankkeen aiheuttamia vaikutuksia havainnollistetaan yhdestä kuvauspaikasta laadittavalla kahdella valokuvasovitteella (1 kuva / hankevaihtoehto). Valokuvasovitteen
pohjana on hankealueesta tehty virtuaalimallinnus, joka toteutetaan Maanmittauslaitoksen paikkatietoaineiston perusteella (maastonmuodot, rakennukset, puusto ym.).
Maastomalli muokataan hankesuunnitelmien mukaan vastaamaan tulevaa tilannetta.
Valokuvauspisteiden koordinaatit on tallennettu maastossa GPS-mittauksen avulla, jolloin ne asettuvat myös mallissa oikeille paikoilleen. Lopullinen kuvasovite muokataan
kuvankäsittelyohjelmassa, jossa virtuaalimallin näkymä yhdistetään valokuvaan
suunta-arvojen ja valokuvassa erottuvien maaston kohdistuspisteiden avulla.
Kulttuuriympäristöihin kohdistuvien vaikutusten arviointi perustuu mm. valtakunnallisiin, maakunnallisiin ja paikallisiin inventointeihin. Erityistä huomiota kiinnitetään ottoalueeseen rajautuvaan valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen Pernajanlahden ympäristöön ja Koskenkylänjokilaaksoon ja hankkeen läheisyyteen sijoittuvaan valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön Malmgårdin
kartanoon kohdistuviin vaikutuksiin. Hankkeen vaikutuksia havainnollistetaan kuvasovitteen avulla.
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Arviointiin sisällytetään myös sanallinen arvio mahdollisista kulttuuriympäristöihin kohdistuvista yhteisvaikutuksista soran- ja kallionottohankkeen sekä Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa osoitettujen Röjsjön ja Övre-Rikebyn tuulivoima-alueiden
kanssa. Näkökulmana arvioinnissa on, lisääkö soran- ja kallionottohanke tuulivoimaalueista aiheutuvia vaikutuksia. Tiedot tuulivoima-alueista aiheutuvista vaikutuksista
kerätään olemassa olevista selvityksistä.
Arviointiin sisällytetään tiedot kiinteistä muinaisjäännöksistä Museoviraston rekisteritiedoista.
Rakennettuun ympäristöön ja maisemaan kohdistuvien vaikutusten arvioidaan ulottuvan enintään yhden kilometrin etäisyydelle hankealueen reunasta. Vaikutusalue tarkentuu arvioinnin aikana.

8.5

Luonnonvarojen hyödyntäminen
Luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvat vaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona käytettävissä olevan tiedon perusteella. Arvioinnissa otetaan huomioon lainsäädännön tavoitteet sekä kiviaineshuoltoa koskevat valtakunnalliset, maakunnalliset ja
paikalliset suunnitelmat, ohjelmat ja tavoitteet.
Luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvien vaikutusten todennäköistä vaikutusaluetta ei ole mahdollista ohjelmavaiheessa maantieteellisesti rajata.
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9 Suunnitelma viestinnästä ja osallistumisesta
9.1

Yleistä
Osallistumisen tavoitteena on osallisten tiedonsaanti, ympäristövaikutusten kattava arviointi sekä haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisy.
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) (YVA-laki) edellyttää, että
yhteysviranomainen huolehtii arviointiohjelman tiedottamisesta kuuluttamalla siitä viipymättä 30 päivän ajan omilla internet-sivuillaan. Kuulutus on lisäksi julkaistava ainakin
yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen
(277/2017) mukaan arviointiohjelmaa koskevasta kuulutuksesta on käytävä ilmi riittävästi yksilöidyt tiedot hankkeesta, sen sijainnista, hankkeesta vastaavasta sekä siitä,
miten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja. Lisäksi kuulutuksessa on mainittava, missä arviointiohjelma ja yhteysviranomaisen siitä myöhemmin
antama lausunto pidetään nähtävinä arviointimenettelyn aikana.
Yhteysviranomaisen on huolehdittava myös siitä, että arviointiohjelmasta pyydetään
tarvittavat lausunnot ja varataan mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen. Yhteysviranomaisen on varattava hankkeen vaikutusalueen kunnille tilaisuus antaa lausuntonsa
arviointiohjelmasta. Mielipiteet ja lausunnot on toimitettava yhteysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitettuna aikana, joka alkaa kuulutuksen julkaisemispäivästä ja kestää
vähintään 30 päivää ja enintään 60 päivää.

9.2

Osalliset
Keskeisimpiä suoraan tai välillisesti vaikutusten kohteena olevia tahoja ovat:
·
·
·
·

9.3

hankkeen vaikutusalueella olevien kiinteistöjen omistajat ja haltijat
hankkeen vaikutusalueella asuvat tai työskentelevät ihmiset
kuljetusreittien läheisyydessä asuvat tai työskentelevät ihmiset
hankealueelle kulkevan liikenteen kanssa samoilla kulkureiteillä kulkevat ihmiset etenkin hankkeen lähialueella.

Suunnitelma
Edellisessä kappaleessa kuvatun YVA-lain ja asetuksen edellyttämän tiedottamisen
lisäksi sekä arviointiohjelma että arviointiselostus esitellään kuulutusaikana alueen yrityksille, yhteisölle ja yleisölle järjestettävässä tilaisuudessa. Tilaisuuden ajankohta ja
paikka ilmoitetaan kuulutuksessa.
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10 Aikataulut
10.1 Arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta
Hankkeen suunnittelun etenemiseen ja toteuttamisaikatauluun vaikuttaa mm. YVAmenettelyn ja lupaprosessien eteneminen ja lopputulos sekä tuotteiden ja raaka-aineiden markkinatilanne.

10.2 Arvio selvitysten ja arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta
YVA-menettelyn arvioitu aikataulu on esitetty kuvassa 21. Arviointiselostuksen arvioitu
valmistumisajankohta on marraskuussa 2018. Tarvittavat selvitykset laaditaan aikataulun puitteissa.

Kuva 21. YVA-menettelyn arvioitu aikataulu.
Bild 21. Beräknad tidtabell för MKB-förfarandet.
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