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Lausuntopyyntönne 26.5.2015
ESBOGÅRD AB:N \WA-SELOSTUS HÖGBERGETIN HANKKEESTA

Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa
ympädstövaikutusten ohjelmasta, joka koskee Högbergetin aluetta Espoon
Espoonkartanon kaupunginosassa. Ympäristövaikutusselostuksessa
keskitytään alueen louhintaan liittyviin kysymyksiin. Espoon
kaupunginmuseo tarkastelee ympäristövaikutusohjelmaa
kulttuuriympäristöarvojen vaalimisen näkökulmasta, Museoviraston ja
Keski-Uudenmaan maakuntamuseon kanssa solmimansa sopimuksen
mukaisesti, ja lausuu kantanaan seuraavan.
Lausunnossaan hanlckeen YyA-ohjelmasta 26.6.2014, Espoon
kaupunginmuseo kiinnitti huomionsa siihen, että myös hankkeen
vailoituksia suurmaisemassa tutkittaisiin. Näin on nyt selostuksessa
tehtykin, ja todettu, että näkyviä vaikutuksia maisemaan on Loojärven
suuntaan. Vaikutuksia pidetään kuitenkin vähäisinä. YVA-selostuksessa
tarkastellaan neljä vaihtoehtoa, versiot yO, VI, V2ja V3. Niiden erot ovat
lähinnä läjitettävän maan disponoinnissa. Havainnekuvista näkee, että
kaikissa vaihtoehdoissa (paitsi VO) läjitettävä maa muodostaa näkyvän
elementin maastossa Loojärven suunnalta katsottuna.
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Espoon kaupunginmuseo totesi myös lausunnossaan YVA-ohjelmasta, että
muinaisjäännösinventointi on toteutettava. Konsultti on tilannut
inventoinnin Mikroliitti Oy:ltä. Inventointiraportti on varsin suppea, eikä
siinä selosteta tarkemmin kenttätöiden (yksi päivä) perustana olleen
arldstotyön laajuutta. Mikäli muita kuin pitäjänkartan tasoista
karttamateriaalia, esimerkiksi Espoonkartanon yhteisalueiden kartta
vuodelta 1832, olisi käytetty, olisi esimerkiksi alueen maaperäiajitja
historiallinen maankäyttö selvinnyt tarkemmin.
Inventoinnin loppupäätelmän mukaan alueella ei ole muinaisjäännöksiä
eikä muita kulttuurihistoriallisia, suojeltavaksi arvioitavissa olevia
jäännöksiä. Tämä olisi paremmin perusteltu, mikäli tilannetta olisi
tarkasteltu hieman laajemmin. Tällainen toteamus ei myöskään voi oJia
inventoinnin tuloksena. Inventoinnissa voidaan todeta, että merkkejä
kiinteistä muinaisjäännöksistä ei tavattu, mutta jos sellainen siitä
huolimatta sijaitsisi inventoidulla alueella, on se edelleen
muinaismuistolain rauhoituksen alainen kohde.
Yhdessä Espoon kaupungin kalliomurskaamohankkeen Kulmakorpi 1
kanssa, Högbergetin hanke muodostaa noin 80 ha kokoisen murskaamo-ja
läj itysalueen, joka edelleen laajentaa Ammässuon ja Koimperän
kaupunginosien teollista toimintaa Espoonkartanon metsiin. Sekä
voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa, että Espoon eteläosien
yleiskaavassa, alue on pääosin osoitettu maa-ja metsätalousalueeksi.
Espoon kaupunginmuseon näkemyksen mukaan suunniteltu toiminta on
ristiriidassa edellä mainittujen kaavojen kanssa, ja edellyttää näin ollen
kaavamuutosta.

/

Timo Tuomi
museotoimenjohtaja

Tiedoksi:

1r

Tryggve Gestrin
intendentti

Museovirasto. kulttuuriympädstön suojelu
Uudenmaan ELY-keskus

ESBO STADSMUSEUM
ESPOON KAUPUNGINMUSEO
AhertoJontie 5, Tapiola, Espoo
Flltorvågen 5, Hogalund, Esbo
Postadress: PB 3250,
Postiosolte: PL 3250,
02070 ESBO STAD
02070 ESPOON KAUPUNKI
Puh, (09) 8165 7033
Tfn (09) 81657033
Fax(09) 81657031
Fax(09) 8165 7031
www.espoonkoupunglnmuseofl

/

1

Uudenmaan ELY keskus
ELY cenlralen 1 Nyland
-

-

Lausunto

q

03 -07- 2015

1(5)

PY/&erc/e
, ini

OWWdJöö

en jö

flY

3.7.2015

543/00.02.023.0230/2015

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
kirjaamo.uusimaaely-keskus.fi

Viite
Asianne 27.5.201 5. Lausuntopyyntö Esbogärd Ab:n maa-ainestoimintahankkeen WA-selostuksesta.
LAUSUNTO ESBOGÄRD AB:N MAA-AINESTOIMINNAN WA-SELOSTUKSESTA.
HSY:n WA-arviointiohjelmasta 13.6.2014 antama lausunto on huomioitu ar
viointiselostusta laadittaessa kohtuullisen hyvin. Tosin hankkeen yhteisvaiku
tuksista muiden hankkeiden kanssa on todettu seuraavaa: “Hankkeella on yh
teisvaikutuksia Takapellon kiviainestoiminnan kanssa (melu)1 sekä eri toimin
tojen Kulmakorventielle ja Nupurintielle suuntautuvan kuljetuslhkenteen kans
sa. Alueen muut toiminnan sijaitsevat sen verran etäällä hankealueesta, että
merkittäviä yhteisvaikutuksia ei muodostu”. HSY muistutti aMointiohjelmasta
antamassaan lausunnossa vireillä olevista ympäristölupahakemuksista, joista
yksi koskee louhintaa ja murskausta. HSY:n hakemuksessa on varauduttu
murskaamaan keskimäärin 300 000—600 000 t louhetta vuodessa. HSY:n
näkemyksen mukaan tästä syntyy Esbogårdin hankkeen kanssa yhteisvaiku
tuksia, jotka olisi tullut tarkastella selostuksessa.
Alueella tehtävät toiminnot tulee suunnitella siten, että pintavesien valumat ei
vät heikennä Dämmanin vedenpuhdistuslaitokselta raakaveden laatua.
Högberget sijaitsee Dämmanin vedenpuhdistuslaitoksen raakavedenoton va
luma-alueella. Dämmanin vedenpuhdistuslaitos on tärkeä osa HSY:n vesihuoltoa ainakin vuoden 2016 loppuun saakka.
Arviointityössä selvitettiin kolmea vaihtoehtoista tielinjausta hankealueelta
Kulmakorventielle. Linjaus 1 kulkee HSY:n jätteenkäsittelykeskuksen itäpuo
leila ja maankaatopaikan välissä. Tästä todetaan aMointiselostuksessa (s.
41) seuraavasti: “Linjaus 1 on teknisesti hankala toteuttaa riittävän leveänä
täyttömäen ja kiinteistön rajan läheisyyden takia.” HSY toteaa, että nykyinen
tie on HSY:n rakentama ja hallinnoima, eikä sitä ole mahdollista käyttää han
kealueen kivi-ja maa-ainesliikenteeseen.
Vaihtoehdot 1 ja 2 (VEi ja VE2) ovat voimassa olevien kaavojen vastaisia ei
kä niitä voida toteuttaa ilman kaavamuutoksia. HSY ei pidä kaavamuutoksia
perusteltuina (ks. ohjelmasta annettu lausunto). Lisäksi HSY korostaa, että
asemakaavan suojaviheralue toimii suojaavana vyöhykkeenä myös Ammäs
suon jätteenkäsittelykeskukseen päin, mikäli hanke toteutuu vaihtoehto 3:n
(VE 3) mukaisena. HSY:n alue on merkittävä työpaikka-alue jo nyt ja alueen
rooli työpaikkakeskittymänä tulee edelleen korostumaan EKOMO Ammäs
suon ekoteollisuuskeskus hankkeen myötä. EKOMO on materiaalikierrätyk
seen perustuvien toimintojen keskittymä, jossa yritykset tekevät yhteistyötä
HSY:n kanssa.
-

Helsingin seudun ympärisiöpalvelul .kuntayhlymä
Pt 100, 00066 HSY, Opasinsilla 64 00520 HaIs[r’k’
Puh. 0915611, Fa’ 09 1561 2011, ‘1-2274241.9. absyf

Sankommunen Helsln9lorsreglonens miljäijänster
P0100. 00066 HSY. Semaforbron 6400520 Helsrngiors
‘ilm. 09 156 II, Fas 0915612011, FD’2274241’9, wenhsy.fi

4

-ji’
Iib’iih’
-

•
I

2 (5)

r

HSY pitää VE 3:a toteuttamiskelpoisimpana. Tämä vaihtoehto turvaa yhdys
kuntajätehuollolle varatut toimintaedellytykset myös pitkällä aikavälillä siten,
kuin kaavoja laadittaessa on katsottu tarpeelliseksi. Vaihtoehdossa suojavihe
ralue säilyy myös nykyisen asemakaavan mukaisena. Hankealueella sijaitse
van voimajohdon ja kaasuputken siirto ei saa vaarantaa tai haitata niiden
käyttöä.
Yhteyshenkilöt tarvittaessa ovat HSY:n riskienhallintapäällikkö Jussi Pirinen,
puh. 09 1561 3013, ympäristöpäällikkö, Juha Uuksulainen, 09 1561 2584
sekä talous-ja hallintoyksikön päällikkö Jyrki Kaija, puh 09 1561 2236.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Raimo Inkinen
toimitusjohtaja
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HSY:n lausunto WA-arviointiohjelmasta 13.6.2014
HSY on antanut YVA-prosessin aikaisemmassa vaiheessa seuraavan lau
sunnon Esbogård Ah:n maa-ainestoiminnan YyA arviointiohjelmasta
13.6.2014:
—

Arviointiohjelma on hyvin laadittu ja se on jo nyt esitetyssä muodossa varsin
kattava. HSY haluaa korostaa alla mainittavien näkökohtien huomioimista ar
viointiselostusta laadittaessa.
Lähtäkohtaisesti hankkeen tuottamille palveluille, kiviaineksen tuotolle sekä
ylijäämämaan loppusijoitukselle on pääkaupunkiseudulla selkeä tarve. Puh
taille ylijäämämaille ei ole juurikaan loppusijoituspaikkoja. Nyt suunniteltu
hanke lyhentää kuljetusmatkoja ja vähentää siten myös kuljetusten aiheutta
mia päästöjä. Tosin HSY korostaa sitä, että maa-ainesten loppusijoittamisesta
maankaatopaikoille tulisi mahdollisuuksien mukaan luopua ja pyrkiä jäte
hierarkian mukaisesti hyödyntämään maamassat joko sellaisenaan tai käsitel
tyinä rakennuskohteissa.
AMointiselostuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota hankkeen soveltu
vuuteen alueen yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön. Erityisesti tulee
tarkastella sitä, miten hanke suhtautuu eri kaavoihin. Alueen kaavahierarkias
sa maakuntakaavasta asemakaavaan on pyritty turvaamaan pääkaupunki
seudun yhdyskuntajätehuollon toimintaedellytykset. HSY katsoo, että tätä teh
tävää ei miltään osin saa vaarantaa.
Maakuntakaavan EJ3 suunnittelumääräyksessä edellytetään seuraavaa:
“Alueen suunnittelussa on tuwattava riittävä suoja-alue ympäristöhaittojen
vähentämiseksi”. Suunnittelumääräys on huomioitu tarkemmin yleis-ja ase
makaavassa.
Voimassa olevassa Espoon eteläosien yleiskaavassa hankealue sijoittuu osit
tain alueelle, jonka kaavamerkintä on EJ, Jätehuollon alue. Kaavamääräys on
seuraava: ‘Alue varataan yhdyskuntajälleen käsittelyyn. Aluevaraus sisältää
myös toiminnan tarvitsemat suoja viheralueer. HSY huomauttaa, että suunni
teltu toiminta, kiviaineksen otto ja maa-ainesten loppusijoitustoiminta eivät ole
yhdyskuntajätehuoltoa. Lisäksi hankealue sijoittuu yleiskaavassa varatulle
suojaviheralueelle. Maankäyttö-ja rakennuslain 42 §:n mukaan viranomaisten
on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päälläessään
niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan
toteutumista.
Espoon asemakaava koskien Ämmässuon aluetta on hyväksytty 13.11.2006.
Hankealue sijoittuu osittain jätteenkäsittelyalueeksi (EJ/VR) kaavoitetulle alu
eelle. Kaavamerkinnän mukaan alue on varattu yhdyskuntajätteen käsittelylle.
Kaavassa on suojaviheralueesta (EVNR § 4ja 5) määrätty seuraavasti:
4 § Alue tulee hoitaa nIIn, että sen luontainen puu-ja pensaskasvillisuus pide
tään elin voimaisena ja luonnonmukaisena. Käsitellyillä alueilla se tulee istut
taa metsähoidollisin toimenpitein. Alueelle ei saa soittaa jätehuoltoa tai sitä
palvelevaa toimintaa
5 § Alue on jätteenkäsittelyalueen jälkihoidon päätyttyä kunnostettava retkei
ly- ja ulkoilukäyttöön soveltuvaksi alueeksL
Lisäksi suojaviheraluetta koskevasta merkinnästä on selostus: Alue on varattu
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kuntayhtymän tarpeisiin.
Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 10.5.2006 lisännyt Uudenmaan ym
päristökeskuksen HSY:n (YFV) kaatopaikkaa koskevaan ympäristölupapää
tökseen 16.5.2005 (No YS 659, Dnro UUS-2004-Y-133-121) lupamääräyk
seen 20 uuden 3. kappaleen. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään
27.12.2007 pitänyt Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen voimassa. Lisätty 3.
kappale kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:
“Luvan saajan on toimitettava suunnitelma suunnitellun suoja vyöhykkeen pe
rustamisesta sekä suojavyöhykkeen hoitosuunnitelma Uudenmaan ympäris
täkeskukselle vuoden kuluttua sIItä, kun ympäristökeskuksen päätös on saa
nut lain voiman.” HSY (YTV) on toimittanut suojaviheralueen hoitosuunnitel
man sekä muilta maanomistajilta saadut lausunnot Uudenmaan ympäristö
keskukselle 13.10.2009. Lausuntopyynnössään 28.8.2009 HSY (YTV) pyysi
maanomistajien näkemyksiä hoitosuunnitelmasta sekä ilmaisi valmiuden mui
den kuin HSY:n (YV) hallussa olevien suojaviheralueiden ostamiseen.
HSY huomauttaa, että sillä olisi maankäyttö-ja rakennuslain 96 §:n perusteel
la lunastusoikeus ko. alueisiin, mikäli alueiden kaavamerkintöjen mukaisesta
käytöstä ei päästä sopimukseen maanomistajan kanssa. HSY pyrkii kuitenkin
ensisijassa sopimusteitse saamaan omistusoikeuden kaavamerkintöjen mu
kaan kuntayhtymän tarpeisiin osoitettuihin alueisiin.
Arviointiselostuksessa tulee tarkastella hankkeen toteuttamisen lainsäädän
nöllisiä edellytyksiä. Tällöin tulee ottaa huomioon ympäristönsuojelulain 42
§:n mukainen määräys sfltä, ettei toimintaa saa sijoittaa asemakaavan vastai
sesti. Lisäksi ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnan sijoituspaikan
soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon muun ohella alueen ja sen
ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyt
tötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset. Asemakaavamääräykset on
siten huomioitava ja varmistettava, ettei ympäristöluparatkaisulla vaikeuteta
asemakaavan toteutumista. Lisäksi on huomioitava maankäyttö-ja rakennuslain 58 §, jonka mukaan asemakaava-alueelle ei saa sijoittaa toimintoja, jotka
aiheuttavat haittaa kaavassa osoitetulle muiden alueiden käytölle. Asemakaa
va-alueelle ei saa myöskään sijoittaa toimintoja, jotka ovat haitallisten tai häi
riöitä aiheuttavien ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista koskevien
asemakaavamääräysten vastaisia.
Ämmässuon-Kulmakorven alueen suurimmat toimijat tarkkailevat alueen pin
ta-, pohja- ja kaivovesiä yhdessä viranomaisen hyväksymän vesien yhteis
tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelma on erittäin laaja ja kertoo siten
osaltaan vesiasioiden tärkeydestä alueella. Selvityksessä tulee paneutua
huolella hankkeen vaikutuksiin pinta- ja pohjaveshn, erityisesti vaikutukset ve
sien virtauksiin ja veden laatuun (yhteisvaikutus muiden toimintojen kanssa).
Louhintasyvyyden vaikutus kallioperän pohjaveden virtauksiin vaatii erityistar
kastelua. Lisäksi tulee selvittää hankkeen vaikutus nykyiseen yhteistarkkai
luun (tarkkailupisteiden sijainti, lukumäärä, mahdolliset uudet tarkkailupisteet).
Tärinää arvioitaessa tulee tarkastelussa huomioida myös räjäytystöiden vai
kutukset pohjaveden virtauksiin alueen kallioperän rakosysteemeissä sekä tä
rinän vaikutus HSY:n käsittelykeskuksen vesienhallintarakenteisiin.
Suunniteltu toiminta ei saa vaarantaa eikä tuoda katkoksia HSY:n käyttämän
voimajohdon (110 kV)ja kaasuputken käyttöön. VE2:n vaikutuksia arvioitaes
sa
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tulee tarkastella kaikki voimajohdon ja kaasuputken shrtämisen merkittävät
vaikutukset ympäristöön ja olemassa olevaan toimintaan. Molempien vaihto
ehtojen osalta liikenneyhteyden ja liikenteen määrän vaikutustarkastelut tulee
tehdä kattavasti.
Hankealueen eteläpuolella on valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kult
tuuriympäristöjä (RKY). Arviointivaiheessa tulee tarkastella hankkeen maise
mavaikutuksia täyttömäkien ollessa maksimikorkeudessaan havainnekuvien
avulla katsottuna eri ilmansuunnista.
Hankkeen melu-ja pölyvaikutuksia tulee tarkastella yhdessä alueen muun
kuormituksen kanssa. Arviointiohjelmassa sivulla 13 todetaan, etta”Tiedossa
ei ole muita suunnitelmia tai hankkeita, joihin aMoitava hanke suoranaisesti
lHttyisi”. HSY korostaa, että Ämmässuon-Kulmakorven alueella on vireillä
useita eri hankkeita, joilla saattaa olla Ifltyntäpintaa nyt arvioitavaan hankkee
seen. Yksistään HSY:llä on parhaillaan vireillä seuraavat ympäristälupahake
mukset:
Biojätteen kompostointilaitokset, biokaasulaitos ja kaasua hyödyntävä
kaasumoottorilaitos

-

Louhinnan ja murskauksen ympäristälupa; hakemus voimassa olevan
ympäristöluvan tarkistamiseksi.

-

Kaasuvoimalan ympäristölupa; hakemus voimassa olevan ympäristöluvan
tarkistamiseksi.
Lisäksi HSY selvittää parhaillaan mahdollisuuksia muuttaa Ammässuon jät
teenkäsittelykeskus resurssitehokkaaksi ekoteollisuuspuistoksi. Visiona on
materiaalikierrätykseen perustuvien toimintojen keskittymä, jossa hyödynne
tään teollisia symbiooseja.
-
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Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt lausuntoa Esbogård Ab:n
maa-ainestoimintahankkeen YVA-selostuksesta 10.7.2015 mennessä.
Lausunnon antamiseen on saatu lisäaikaa 31 .8.2015 saakka.
Esbogård Ab selvittää kiviainestoiminnan mahdollisuuksia Espoon
Kulmakorven Högbergetin alueella. Arvioitu hanke sisältää
kalliokiviaineksen louhinnan ja murskauksen myyntiä varten sekä muualta
tuotavien puhtaiden rakentamisen ylijäämämaiden sijoittamisen vapautuvaan
louhokseen. Lisäksi varaudutaan ottamaan vastaan muualta tuotavaa
louhetta jalostettavaksi eri murskelajikkeiksi. Tutkittavan hankealueen
kokonaispinta-ala on 68 hehtaaria ja se sijaitsee lähimmillään noin 800
metrin etäisyydellä Kirkkonummen kunnan rajasta.
Hankealue on tällä hetkellä tavanomaista metsätalousaluetta. Alueen
pohjoisosassa on Ämmässuon jätteenkäsittelylaitoksen ja Kivenlahden
voimalaitoksen välinen kaasuputki ja alueen halki kulkee Ammässuon
kaasuvoimalaitoksen johtava 110 kV:n voimajohto.
Vaihtoehdossa VEO hanketta ei toteuta Högbergetin alueella.
Vaihtoehdossa VEi kiviaineksen ottoalueiden koko on yhteensä 30
hehtaaria ja ottomäärä enimmillään 11 miljoonaa kuutiometriä.
Maanvastaanottoa on suunniteltu 36 hehtaarin alueelle yhteensä 14
miljoonaa kuutiometriä. Vaihtoehdossa on toiminta-alueita, joiden toteutus
edellyttää asemakaavamuutosta
Vaihtoehdossa VE2 tutkittiin hankealueella saitsevien voimajohdon ja
kaasuputken siirtoa, joka toisi lisäaluetta kiviainestoiminnalle. Ottoalueiden
koko olisi tällöin hieman laajempi, yhteensä 36 hehtaaria ja ottomäärä
enimmillään 14 miljoonaa kuutiometriä. Maanvastaanottoa tehtäisiin 44
hehtaarin alueella enimmillään 17 miljoonaa kuutiometriä.
Vaihtoehto VE3 on suunniteltu siten, että se ei edellytä kaavamuutosta.
Ottoalueiden koko olisi suppein, yhteensä 25 hehtaaria ja ottomäärä
enimmillään noin 8 miljoonaa kuutiometriä. Maanvastaanottoa tehtäisiin 29
hehtaarin alueella enimmillään noin 10 miljoonaa kuutiometriä. Voimajohdon
ja kaasuputken siirrolla saadaan jonkin verran lisäaluetta toiminnoille.
YVA-selostuksessa on esitetty hankevaihtoehtojen vaikutukset
yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön, maisemaan ja
kulttuuriympäristöön, maa- ja kallioperään, pohjavesiin, pintavesiin, kalastoon
ja pohjaeliöstöön, luontoon ja luonnonsuojeluun, luonnonvarojen
hyödyntämiseen, liikenteeseen, meluun, ilmanlaatuun sekä ihmisten
terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Lisäksi on arvioitu ympäristöriskit ja
mahdolliset häiriötilanteet.
Ympäristövaikutusten arviointi on tehty huhtikuussa 2014 valmistuneen
arviointiohjelman pohjalta ja Uudenmaan ELY-keskuksen siitä heinäkuussa

Kirkkonummen kunta

Ote pöytäkirjasta

2

KunnanhaWtus
-

nr.r>rf
i ,ilir’n’
—,

—

‘i’.I .3

:Lsc:a.,

1

2014 antaman lausunnon mukaisesti. Alueen asukkailla, viranomaisilla,
järjestöillä ja muilla kansalaisilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa hankkeen
ympäristövaikutusten arviointNn antamalla lausuntoja tai esittämällä
mielipiteensä.
Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut lausunnon
Uudenmaan ELY-keskukselle hankkeen YyA-ohjelmasta kokouksessaan
10.6.2014. Lautakunta katsoi, että esitetty melu-, tärinä-ja hiukkaspäästäjen
arviointialue oli liian suppea. Hankealue sijaitsee lähellä Ammässuon
jätteenkäsittelykeskusta ja Kulmakorven maa- ja kiviainestoimintoalueen
vieressä, minkä vuoksi lautakunta katsoi, että Esbogård Ab hankkeen WAn
yhteydessä tulisi arvioida myös yhteisvaikutukset yllä mainittujen toimintojen
kanssa.
YVA-selostus on luettavissa osoitteessa
http:llwww.ymparisto.fl/esbogardYVA.

Valmistelija:
Ympäristöpäällikkö San Soini, puh. 040-1269 678
san. so ini(at)ki nkkon u mmi.fi

Oheismateniaali:
Esbogård Ab:n maa-ainestoimintahankkeen YyA-selostuksen thvistelmä
Ehdotus
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää antaa Uudenmaan ELY-keskukselle seuraavan
lausunnon Esbogård Ah:n maa-ainestoiminnan YVA-selostuksesta:
Hankevaihtoehtojen melumallinnus ulottuu Kirkkonummella Kauhalan ja
Laitamaan alueille. Hankevaihtoehdoissa VE2 ja VE3 on sellaisia vaiheita,
joissa melumallinnettu alue ei ole riittävän laaja (VE2: vaiheen 1 alku, VE3:
alueen C alku). Kunnanhallitus katsoo, että arviointia tulee täydentää näiltä
osin.
Louhinta- ja maanvastaanottoalueet sijoittuvat kaikissa hankevaihtoehdoissa
ekologiseksi yhteydeksi ja luonnon ydinalueeksi määnitellylle alueelle.
Hankealueen kautta kulkee maakunnallinen ekologinen yhteys Nuuksion
suuntaan Kirkkonummen puolelle. Lieventämiskeinoja louhinnan vaikutuksille
alkuperäiseen luonnonympänistöön ei juurikaan ole. Kunnanhallitus pitää
huolestuttavana, että hanke toteutuessaan katkaisisi maakunnallisesti
tärkeän ekologisen yhteyden.
Muilta osin hankevaihtoehtojen ympänistövaikutusten arviointiin ei ole
huomautettavaa.
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Käsittely
Yhdyskuntatekniikan johtaja Jari Tirkkonen oli kokouksessa läsnä tämän
pykälän aikana vastaamassa kunnanhallituksen kysymyksiin.
Keskustelun aikana jäsen Matti Kaurila ehdotti, että kunnanhallitus poistaa
lausunnon kolmannen kappaleen. Perusteena on, että lopputilanteessa
maatäyttöjen jälkeen ei hankkeesta ole haittaa ekologisille yhteyksille
edellyttäen, että hankkeen vaiheistuksessa tämä asia huomioidaan.
Kommentoitavassa YVA-selostuksessa on myös todettu, että ko. hankkeella
ei ole vaikutusta ekologisille yhteyksille.
Jäsen Hans Hedberg kannatti Kaurilan ehdotusta.
Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi että jäsen Kaurila on
tehnyt muutosehdotuksen. Ehdotusta on kannatettu. Kunnanhallitus ei
hyväksynyt ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että
ehdotuksista on äänestettävä.
Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään nimenhuudolla siten, että ne,
jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
Kaurilan muutosehdotusta äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanhallitus
päättää Kaurilan ehdotuksen mukaisesti.
Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin.
Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:
2 Jaa -ääntä
(Kilappa, Hakapää)

hEi-ääntä
(Adlercreutz, Lindholm, Grönberg, Harinen, Hedberg, lsomäki-Reik, Kaurila,
Lehtinen, Wichmann, Sinisalo, Vahasalo)
Kaurilan ehdotus sai enemmän ääniä.

Päätös
Kunnanhallitus päätti
1
antaa Uudenmaan ELY-keskukselle seuraavan lausunnon Esbogård Ab:n
maa-ainestoiminnan YVA-selostuksesta:
Hankevaihtoehtojen melumallinnus ulottuu Kirkkonummella Kauhalan ja
Laitamaan alueille. Hankevaihtoehdoissa VE2 ja VE3 on sellaisia vaiheita,
joissa melumallinnettu alue ei ole riittävän laaja (VE2: vaiheen 1 alku, VE3:
alueen 0 alku). Kunnanhallitus katsoo, että arviointia tulee täydentää näiltä
osin.
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Muilta osin hankevaihtoehtojen ympäristövaikutusten arviointiin ei ole
huomautettavaa.
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Maakuntahallitus
Uudenmaan ELY-keskus
00521 Helsinki
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Lausunto Esbogård Ab:n maa-ainestoimintahankkeen WA-selostuksesta
Ympäristövaikutusten arviointi koskee Esbogård Ab:n hanketta maa
ainestoiminnasta Espoon Kulmakorven Högbergetin alueella.
Hankesuunnitelma sisältää kalliokiviaineksen louhinnan ja murskauksen
myyntiä ja muualta tuotavien puhtaiden ylijäämämaiden sijoittamista alueelle.
Lisäksi alueella suunnitellaan murskattavan myös muualta tuotavaa
kallioainesta.
Vaikutusten arviointi on edennyt selostusvaiheeseen. Tutkillavan
hankealueen kokonaispinta-ala on 68 hehtaaria. Arvioitavia
toteutusvaihtoehtoja on kolme. Ottoalueiden pinta-alat vaihtelevat 25
hehtaarista 36 hehtaariin ja ottomäärät 8 miljoonasta kuutiometristä 14
miljoonaan kuutiomethin. Maanvastaanottoa toteutettaishn vaihtoehdosta
rhppunen 2944 hehtaarin alueella ja vastaanotettavat määrät olisivat
vastaavasti noin 10-17 miljoonaan kuutiometriä. Toiminnan arvoitu kesto
vaihtelee vaihtoehdoittain 2545 vuoteen.
Maakuntahallitus päätti antaa seuraavan lausunnon:
Uudenmaan liitto antoi 23.6.2014 lausunnon hankkeen WA-ohjelmasta.
Lausunnossa todettBn, että kyseessä on seudullisen kokoluokan hanke ja
huomautettiin, että ohjelmassa esitetty aluerajaus sijoittuu huomattavalta osin
Uudenmaan maakuntakaavan valkoiselle alueelle ja on siltä osin
maakuntakaavan vastainen. Tätä ei ole rNttävällä tavalla otettu huomioon
hankevaihtoehtojen valmistelussa ja arviointiselostuksessa.
Lausunnolla oleva arviointiselostus antaa hyvän kuvan hankkeen tavoitteista,
hankealueen nykytilasta sekä monipuolisen kuvan arvioiduista vaikutuksista.
Aineisto antaa mahdollisuuden vaihtoehtojen keskinäiseen vertailuun.
Selostuksessa on kuvattu maakuntakaavoituksen nykytilanne ja voimassa
olevien kaavojen sisältö. Hankealueella tai sen läheisyydessä on voimassa

Uudenmaan Uitto// Nvbnds fbrbund HeLiinki-Uusimaa Region
Esterinportti 2 6 • 00240 Helsinki • Finland
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Uudenmaan maakuntakaava (vahvistettu 2006), Uudenmaan 1.
vaihemaakuntakaava (2010) ja Uudenmaan 2 vaihemaakuntakaava (2014).
Kaavoissa hankealueelle tai sen läheisyyteen on osoitettu aluevaraus- tai
kohdemerkintöjä, jotka koskevat jätteenkäsittelyalueita, jäte- ja energiahuollon
alueita, ylijäämämaiden loppusijoitukseen varattuja alueita sekä erityisalue,
jonka käyttö on tarkoitus määritellä yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa.
Lisäksi on ominaisuusmerkinnällä osoitettu alue, jolla sijaitsee merkittäviä
kiviainesvarantoja ja vNvamerkinnällä 110 kV:n voimalinja. Liitto katsoo, että
arviointiselostuksessa tehdyt tulkinnat hankkeen suhteesta mainittuihin
kaavamerkintöihin ja —määräykshn ovat perusteltuja eikä niiden osalta ole
huomautettavaa.
Sen sijaan selostuksessa esitetty tulkinta hankkeen suhteesta
maakuntakaavan valkoiseen alueeseen on virheellinen. Selostuksen tulkinta
ja arviointi lähtee siitä, että siltä osin kuin hanke sijoittuu maakuntakaavan
valkoiselle alueelle, on toiminta vaikutuksiltaan paikallista. Liitto katsoo, että
arvioitu hanke on pinta-alaltaan, massamääriltään sekä myös kestoltaan
maakunnallinen. Ei ole perusteita tulkita näin merkittävän hankkeen
vaikutuksia vain paikallisiksi sillä perusteella, että se sijoittuu osin
maakuntakaavan valkoiselle alueelle. Hanketta tulee tarkastella
kokonaisuutena. Toisin kuin selostuksessa todetaan, on maakuntakaavan
valkoisella alueella tapahtuva hankkeeseen liittyvä louhinta-ja
maanvastaanottotoiminta maakuntakaavan vastaista ja vaarantaa
maakuntakaavan toteutumisen.
Liitto toistaa arviointiohjelmasta antamassaan lausunnossa esittämänsä
asian, että maakuntakaavan vastaisuus tulee ottaa huomioon hankkeen
valmistelussa ja vaikutusten arvioinnissa.
Pääkaupunkiseudulla tarvitaan kiviaineshuoltoa koskeva
kokonaissuunnitelma, jossa korostetaan ensisijaisesti resurssitehokasta
kiertotaloutta ja kestävää luonnonvarataloutta. Tarvittavat maa
aineshankinnat ja läjitysalueet on huolellisesti sijoitettava ottaen huomioon
kuljetusmatkojen optimointi sekä kuljetusten ja sijoituspaikkojen asutukselle
ja ympäristölle aiheuttamien haittojen minimointi. Ottaen huomioon edellä
esitetyt perustelut hankkeen maakuntakaavan vastaisuudesta pitäisi ennen
tämän hankkeen mahdollista jatkosuunnittelua laatia pikaisesti seudullinen
kokonaissuunnitelma.
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ESBOGARD AB:N MM-AINESTOIMINTA
HANKKEEN YyA-SELOSTUS
UUDENMAAN VAHVISTETTUJEN
MAAKUNTAKAAVOJEN YHDISTELMÄ 2015
UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA
Vahvistettu ympristöministedössä 8.11.2006
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UUDENMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA
Vahvistettu ymparistöministehösså 22.6.2010
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UUDENMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVA
Vahvistettu ympäristöministehössä 30.10.2014
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Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Espoon Högbergetin maa-ainestoiminnan
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
Espoon kaupungin lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta antaa
ympäristölautakunta Espoon kaupungin teknisen ja ympähstötoimen lautakuntien
johtosäännön 5 § perusteella. ELY —keskus on pyytänyt lausuntoa 10.7.2015 mennessä.
Lausunnon annolle on saatu lisäaikaa 31 .8.2015 saakka, koska lautakunnat eivät
kokoonnu kesän aikana.
Espoon kaupunkisuunniifelulautakunta ja sosiaali-ja terveyslautakunta antavat omat
lausuntonsa elokuussa.
Espoon ympäristölautakunta päätti 20.8.2015 § 65 antaa seuraavan lausunnon:
Taustaa
Esbogård Ab on päättänyt selvittää kiviainestoiminnan mahdollisuuksia omistamallaan
Ämmässuon Kulmakorven eteläpuolella sijaitsevalla alueella. Hankkeessa hyödynnetään
alueen kiviainesta louhimalla ja murskaamalla aines kiviainestuotteiksi ja myöhemmin
avaamalla syntyvälle louhosalueelle maankaatopaikka.
-

Hankkeen luonteesta johtuen sijoituspaikkavaihtoehtoja ei arvioinnissa ole.
Toteutusvaihtoehtoina on arvioitu louhinta tehtäväksi kolmella vaihtoehtoisella tavalla
riippuen siitä, shrretäänkö alueen kautta kulkevat voimajohto ja kaatopaikkakaasuputki tai
tarvitaanko kaavamuutosta.
Arviointiselostuksessa on käsitelty asiat1 jotka YVA —laissa ja —asetuksessa edellytetään.
Selostuksen laadinnassa on pääosin otettu huomioon ohjelmavaiheessa saadut lausunnot
ja mielipiteet.
Maisema ja kulifuuriympäristö
Hankkeen toteuttamisen maisemalliset vaikutukset on selvitetty. Selostuksessa
maisemavaikutuksia on havainnollistettu valokuvilla, pNrroksilla ja kartoilla.
Lähimaisemassa tapahtuu suuri ja pitkäkestoinen muutos, kun laaja metsäalue
kaadetaan, pintamaat poistetaan ja paikalle syntyy laaja louhosalue. Metsäaluella jää
rajallisesti louhosalueen ympärille lukuun ottamatta joitakin kohtia alueen länsireunassa,
jossa hankealue rajautuu peltoon. Merkittävin muutos maisemassa tapahtuu, kun paikalle
nousee maantäyttöalue, jonka laki kohoaa metsän yläpuolelle ja jää näkymään pysyvästi
ympäristöön.
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Espoonkartanon alue on luokiteltu merkittäväksi kulttuuriympäristöksi, myös hankealueen
lähialuetta pidetään kulttuurillisesti merkittävänä ympäristönä. Selostuksessa
valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut maisema-alueet ja rakennetun kuliluuriympäristön
kohteet on selvitetty. Lähimmät kohteet ovat noin kilometrin etäisyydellä.
Pohjavesi, kaivot
Louhinta tulee ulottumaan merkittävästi kalliopohjaveden pinnan alapuolelle. Hankealueen
keskivaiheilla on tällä hetkellä kaksi pohjaveden tarkkailuputkea. Niiden mukaan
+45.5 m (putki
pohjaveden pinnan korkeus on vaihdellut w. 2008—2014 välillä +44,8
no 44) ja välillä +40,2... +40,9 m (putki 258/07). Louhinta on suunniteltu tasoon +15 m,
joten louhinta ulottuisi 25— 30 m kalliopohjaveden pinnan alapuolelle. Selostuksessa
todetaan (s. 97), että pohjaveden pinta laskee louhoksen pohjan tasolle ja voi olla 0 -15
m. Edellä mainitun mukaisesti lasku saattaa kuitenkin olla jopa 30 metriä, mikäli se laskee
tasolle +15 m.
...

Louhinnan vaikutuksista on laadittu pohjavesimallinnus, joka on selostuksen
IHtemateriaaleissa. Sen mukaan vaikutus pohjaveden pinnankorkeuteen olisi havaittavissa
vain ottoalueen välittömässä ympäristössä. Lähimmät talousvesikaivot sijaitsevat noin 300
m etäisyydellä louhosalueesta läheisen hevostilan alueella. Kallioperän
heikkousvyöhykkeen alueella on myös Halujärven asukkaiden kaivoja.
Heikkousvyöhykkeessä pohjaveden laatu- ja pinnankorkeusmuutokset ovat selvimpiä.
Louhintatoiminnan yhteydessä syntyviä haitta-aineita voi myös päästä pohjaveteen.
Lautakunta edellyttää, että louhinnan mahdollisessa jatkosuunnittelussa varmistetaan,
että pohjaveden pinnan lasku ei vaaranna talousvesikaivojen antoisuutta eikä louhinta-ja
murskaustoiminta veden laatua. Selostusta tulee täydentää rNttäviflä
kallioperätutkimuksilla ja uudella pohjavesimallilla, jonka perusteella arvioidaan hankkeen
vaikutus yksityiskaivoihin.
Kaikista 600 metrin säteellä sijaitsevista kaivoista on otettava vesinäyte ja määritettävä
talousveden laatuparametrit ennen toiminnan aloittamista. Kaivoista on laadittava myös
kaivokortit.
Pintavedet, kalasto
YVA —selostuksessa louhinnan aiheuttamat haitat laskuvesistöön on tunnistettu. YVA
selostuksessa hulevesille on esitetty laskeutusallasta ja biosuodatusta ennen vesien
johtamista laskuojaan. Alueelta tulevat vedet virtaavat tällä hetkellä lähes
kokonaisuudessaan Ammässuon maantäyttöalueen ja kaatopaikan välistä lähtevää puroa
(kaakkoinen avo-oja Ammässuonpuro) pitkin Loojärveen.
—

-

Loojärvi onjo nykytilassa kuormittunutja rehevä. Louhintojen vaikutuksesta laskuojaan
tulee hienojakoista kiintoainesta ja räjäytyksistä aiheutuvaa typpikuormitusta.
Typpikuormituksella arvioidaan olevan järveen lievä rehevyyttä lisäävä vaikutus. Louhinta
ja muu toiminta aiheuttavat sameutta laskuojassa ja vaikutus ulottuu Loojärveen saakka.
Mankinjoen mehtaimenkanta kuuluu Uudenmaan monimuotoisimpiin ja arvokkaimpiin
populaatioihin. Joessa on säilynyt täysin luonnonvarainen geneettisesti alkuperäinen
meritaimenkanta. Taimenen lisääntyminen on säännöllistä Espoonkartanonkoskessa,
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josta on löydetty sähkökoekalastuksissa vuosittain kesänvanhoja ko. koskessa syntyneitä
poikasia. Koekalastusten yhteydessä on tehty havaintoja myös kudulle nousseista
kookkaista meritaimenista ja vaellusshoista.
Mankinjoen ja Gumbölenjoen yhtymäkohdan alapuolelta on saatu keväällä 2014 myös
vaellussiian vastakuoriutuneita poikasia, joista osa saattaa olla peräisin Mankinjoen
haarasta. Mankinjoki on myös vimman ja nahkiaisen kutujoki. Koekalastusten yhteydessä
on tavattu lisäksi täpiärapuja. Sähkökoekalastuksia on tehty viime vuosina (2009 2014)
vuosittain RKTL:n/LUKE:n ja Espoo-Mankin kalastusalueen yhteistyönä.
-

Espoonkartanonkosken niskan ja Loojärven pohjapadon välillä ei tiettävästi ole taimenen
liikkumista rajoittavia esteitä, joten taimenta todennäköisesti esiintyy myös Mankinjoen
yläjuoksulla. Taimenia on tavattu 2000 -luvulla joka kerta, kun entisen padon yläpuolista
niska-aluetta on sähkökalastettu (ainakin vuodet 2007, 2008, 2009).
Louhinnan, pölyämisenja liikenteen seurauksena kohoava veden kflntoaines-ja
ravinnepitoisuus voi heikentää vesistön happitilannetta, mikä huonontaa alueella
esiintyvän kalaston ja pohjaeläinten elinolosuhteita. Veteen sekoittuneen kivimateriaalin ja
pölyn pitoisuuden nousu aiheuttaa kaloille stressiä. Erityisen herkkiä
kNntoainespitoisuuden kasvulle ovat kalojen elinkierron varhaisvaiheet. Jotta vesistöihin
kohdistuva haitta olisi mahdollisimman vähäistä niin hulevesien hallintarakennelmat, tulee
rakentaa jo ennen louhinnan aloittamista, jotta myös työmaanaikaiset hulevedet
käsitellään hallitusti.
WA —selostuksessa toiminnan vaikutus taimenkantaan on arvioitu pieneksi. Hulevesien
puhdistus on toteutettava huolellisesti. Laskeutusaltaan kapasiteetti on suunniteltava
siten, että laskeutusaika on riittävän pitkä kNntoaineen erottumiseen. Loojäven alapuolelle
on sijoitettava uusi pintaveden tarkkailupiste Mankinjoen vaikutusten tarkkailemiseksi.
Hal ujärvi
Halujärvi on pienimuotoinen ylänköjärvi, sillä se sijaitsee toistakymmentä metriä läheisiä
peltoaukeita korkeammalla. Louhinta ulottuu lähimmillään 200 m etäisyydelle järvestä.
Louhinta ulottuu myös järven valuma-alueelle. Louhintasyvyydeksi suunnitellaan +15 m,
joka on noin 26 m järven pohjan tasoa alempana.
WA —selostuksessa on arvioitu, että valuma-alueen supistuminen ei vaikuttaisi järven
vesiolosuhteisNn. Selostuksessa arvioidaan myös, että järven ja louhosalueen välinen
kallioperä on tiivistä eikä louhinta-alueen ja järven välissä ole merkittäviä kallioperän
heikkousvyöhykkeitä. Tämän perusteella ei ole odotettavissa, että Halujärven alueelta
kulkeutuisi vesiä kallioperässä merkittävästi kohti louhinta-alueita eikä louhinnalla olisi
merkittävää vaikutusta Halujärven vedenpinnan tasoon.
Ympäristölautakunta katsoo, että Halujärvi on erittäin herkkä ympäristössä tapahtuville
muutoksille. Järveen ei tiettävästi laske yhtään ojaa, vaan järvi saa vetensä
pintavaluntana ja mahdollisesti pohjan lähdesilmäkkeistä. Louhintaa ei tule ulottaa järven
valuma-alueelle. Halujärven vesioloja ja louhinnan vaikutuksia järveen on selvitetty
puutteellisesti. Alueen kallioperä on granNttia, jossa esiintyy kuutiollista rakoilua. Järveltä
voi olla vaakarakoilua louhoksen suuntaan jota tulevat räjäytykset vielä saattavat muuttaa.
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Vaarana on, että järven pinta aikaa laskea. Maa-aines-ja ympäristölupaa varten järven
pohjan tHviyttä, kallioperäominaisuuksia ja veden liikkumista siinä on selvitettävä
tarkemmin.
Toiminnan harjoittajan on esitettävä louhinnan ympähstölupahakemuksessa suunnitelma
pohja- ja pintavesien tarkkailusta, Halujärven pinnantason mittauksesta sekä alapuolisen
laskuvesistön kalaston seurannasta.
Luonto ja suojelualueet
WA-selvityksessä todetaan, että alueen kasvisto, eläimistö ja merkitys suojelun kannalta
olisi selvitetty. Suojeltavia eliölajeja ei selvityksessä tavattu. Ympäristölautakunta ja ELY
keskus katsoivat WA —ohjelmaa koskevissa lausunnoissaan, että WA -selostusta varten
selvitystä tulee vielä täydentää vBtasammakon, Ihto-oravan, linnuston, päiväperhosten,
sudenkorentojen ja kasvilajien osalta, sillä käyntikertoja oli ollut liian vähän ja ne olivat
ajoittuneet eri lajien esiintymisen kannalta liian suppeasti. Kartoitus tehtiin kevään kesän
2013 aikana. Selostuksesta ei käy ilmi, että täydentävää selvitystä olisi tehty. Siltä osin
WA-selvitys on puutteellinen.
—

—

Ekologisten yhteyksien osalta hankkeen vaikutukset on asianmukaisesti arvioitu suuriksi.
Selostuksessa kuitenkin todetaan osittain virheellisesti, että ekologinen yhteys ei katkea.
Hankealue sijoittuu maakunnallisesti merkittävälle luonnon ydinalueelle ja vahvimmalle
Espoon eteläosat ja Nuuksion yhdistävälle ekologiselle yhteydelle.
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnokseen, joka oli nähtävillä alkuvuodesta 2015,
on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue lähelle hankealueen
luoteiskulmaa. Espoon kaupunginhallitus on esittänyt 16.3.2015 lausunnossaan
Uudenmaan liitolle Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta viheryhteystarve-merkinnän
lisäämistä Espoonkartanosta Kirkkonummen suuntaan hankealueen kohdalle. Se
nähdään yhdistävänä tekijänä Espoon maakunnallisen viheralueverkoston ja
Kirkkonummen maakunnallisten ekologisen ja virkistysalueverkoston välillä.
Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 -työssä on esitetty vastaavasti
viheryhteystarve-merkintä Lapinkylästä Espoon suuntaan. Yhteyttä on esitetty alueen
yhtenäisimmän metsäalueen kohdalle.
Kuten selostuksen lähdemateriaalina käytetystä Ekologiset yhteydet ja viheralueverkosto
Espoossa -julkaisusta (Hirvensalo 2014) käy selville, hankealue katkaisee metsäisen,
suojaisassa metsäympäristössä INkkuvalle eliöstölle soveltuvan yhteyden käytännössä
kokonaan. WA selostuksen kuvassa 12-8 viheryhteys on esitetty hankealueen
eteläpuolitse, mutta tämä vaatii peltoalueiden ylityksiä, joihin esim. liito-orava ei kykene ja
joita mm. monet lepakkolajit sekä aremmat eläimet väittävät. Hanke heikentää myös
luonnon ydinaluetta pirstomalla sen erillisiin osiin.
-

LHto-oravien kulkuyhteydet rinnastetaan lisääntymis- ja ievähdyspaikkoihin sdloin, kun
niiden häviäminen heikentää myös lajin lisääntymismahdoilisuuksia ehstämällä
esiintymien yksilöt toisistaan. Myös hankkeen aiheuttama melu, pöly ja lähiympäristön raju
muutos voivat heikentää hito-oravan ydinalueita. Espoon Fito-oravien
kokonaisselvityksessä 2014 on löydetty liito-oravan esNntymä myös aivan hankealueen
reunasta, Fagerängin niittyjen pohjoislaidasta ja arvokkaasta puronvarsilehdosta. LNto
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oravan elinalueiden, kulkuyhteyksien ja niiden yhteydessä olevien uhanalaisten
luontotyyppien säilyttämisen merkitystä tulisi korostaa. Kasvillisuuden osalta vaikutukset
onkin arvioitu suuriksi, INto-oravan osalta kohtalaisiksi.
Luontoselvityksen lähdeaineistossa ei mainita alueella tehtyä Bockarmossenin
luontoselvitystä (Kiirikki ym. 2002). Bockarmossenilla ja sen läheisillä pienillä suolammilla
on arvokkaita suoluontotyyppejä, joiden säilymisen kannalta alueen vesitasapainon
muuttumattomuus on olennaista. Selostuksessa todetaan, ettei Bockträskin
sudenkorentoalueelle aiheudu vaikutuksia, mutta vesitalouden säilymistä ennallaan ei
osoiteta kovin selvästi. Mikäli toiminnalle haetaan ympäristölupaa, tulee sen yhteydessä
esittää selvitys, miten Bockträskin sudenkorentoalueen vesitasapainon säilyminen
turvataan.
Mahdollisessa lupavaiheessa tulee varmistaa, että metsälain tarkoittamia erityisen
arvokkaita elinympäristöjä ei tuhoudu.
Liikenne
Liikenne on suunniteltu ohjattavaksi Kulmakorven kautta Nupurintielle. Tämän toteutus voi
muodostua ongelmaksi, sillä mikään selostuksessa esitetystä kolmesta vaihtoehdosta ei
ole helposti toteutettavissa. Kulmakorven alueella toimivat Espoon kaupungin
maantäyttöalueet ja niiden laajennuksen louhintatyö. Högbergetin louhinnan ja
maantäytön liikenne ohjattaisNn Kulmakorven liikenteen joukkoon. Kulmakorvessa on jo
nyt esiintynyt INkenneongelmia louhinnan ja maantäytön liikenteen pitämiseksi erillään.
Tätä pahentaa vielä suunniteltu Kulmakorpi 1 —alueen rakentaminen työpaikka-alueeksi.
Lisäksi yleiskaavan EM —alue (Kalliosuon Takapellon välinen alue) on varattu
moolloriurheilun käyttöön.
—

Kulmakorpi 1 -kaavaselostusluonnoksen mukaan Kulmakorventien mitoituksessa on otettu
huomioon nykyisten toimintojen ja mahdollisen moottoriurheilualueen sijoittuminen kaavaalueen eteläpuolelle. Mitoituksessa ei ole huomioitu Högbergetin louhos-ja
maankaatopaikkahankkeen liikennettä.
LNkenneturvallisuuden vuoksi kevyen liikenteen väylän rakentamista Nupurintien varteen
tulisi kiirehtiä jo nykyisellään, mutta varsinkin mikäli Högbergetin hanke toteutetaan.
Melu ja tärinä
Hankealue sijoittuu hiljaiseen ja rauhalliseen kyläympäristöön, jossa ei ole ollut häiritseviä
melulähteitä. Hanke tuo tällä hetkellä Kulmakorvessa esiintyneet melu- ja
tärinävaikutukset lähemmäksi eteläsuunnan asutusta. Asukkaiden mukaan Kulmakorven
räjäytysten tärinä tuntuu jo nyt asuinrakennuksissa. Högbergetin hanke sijoittuu noin
kilometrin lähemmäksi Halujärventien —Loojärventien asutusta.
Välittömästi hakealueen länsipuolelle sijoittuu Fagerängin hevostila. Hevosten laidunalue
rajoilluu hankealueeseen. Räjäytysten, louhinnan, murskauksen ja työkoneiden
aiheuttama melu, tärinä ja pöly tulevat rasittamaan merkittävästi tilan toimintaa. Tämän
vuoksi vaikutuskohteen herkkyyttä melulle voidaan pitää WA-selvityksestä poiketen
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kohtalaista suurempana. Tässä yhteydessä tulee ottaa huomioon, että alueen louhintatyöt
tulevat jatkumaan toteuttamisvaihtoehdosta riippuen jopa vuosikymmeniä.
Myös lähialueen asutuksen luona melu ja tärinä tulevat lisäämään häiriötä. YyA
selostuksen mukaan tärinän aiheuttamat rakennevauriot eivät ole todennäköisiä, mulla
sitä ei voida sulkea pois. Ympäristölautakunta edellyttää, että lähialueen taloissa tehdään
vauriokatselmus YyA selvityksen ehdotuksen mukaisesti ennen toiminnan aloittamista.
Katselmoitavaksi esitetään kaikki alle 500 metrin etäisyydellä suunnillelualueen rajasta
sijaitsevat asuinrakennukset.
—

-

Kulmakorven ja ehdotetun Högbergetin kivenlouhinta- ja maanläjitystoiminnan
aiheuttamat melun, pölyn ja tärinän kokonaisvaikutukset on selvitettävä
perusteellisemmin. Toiminnan harjoittajan tulee esittää louhinnan
ympäristölupahakemuksessa melu- ja tärinämittausta koskevat mittaussuunnitelmat sekä
meluvallien rakentamissuunnitelma aikatauluineen.
Pöly
Pölyä syntyy eniten murskauslaitoksen toiminnassa. Pölyn leviämistä voidaan rajoittaa,
kun laitos sijoitetaan louhoksen pohjalle. Louhinnan alkuvaiheessa kaikki toiminta on
kuitenkin maanpinnan tasolla ja pöly- ja meluhaitat ovat suurimmillaan.
Ympähstälautakunta katsoo, että mikäli hanke toteutetaan, toiminnan haijoittajan on
tehtävä teknisiä ja toiminnallisia pölyntorjuntatoimenpiteitä, jotta pölyn pitoisuudet
ympäristön herkissä kohteissa ja asutusalueilla pysyvät alle ilmalaadun ohje-ja rajaarvojen huomioiden myös alueen muut toiminnat. Melu-ja pölyhaittoja tukee rajoittaa
lailleistojen ja työkoneiden sijoittelulla, käytön rajoituksilla ja meluvallien avulla. Näistä
tulee esittää selvitys ja suunnitelmat ympäristölupahakemuksessa.
Sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset
Louhintahanke on jo etukäteen herättänyt alueen asukkaiden keskuudessa voimakasta
vastustusta. Asukkaat ovat tuoneet esille kantansa asukasilloissa, tiedotusvälineiden
kautta sekä hanketta koskevissa työpajoissa, mielipiteissä ja muistutuksissa. Hanketta ei
pidetä yhteiskunnallisesti tarpeellisena, koska kiviainesta saadaan Espoon alueella jo
lukuisista muista kohteista kuten Kulmakorven maantäyttöalueen laajennuksesta,
Blominmäen kalliopuhdistamon louhinnasta ja suunnitellulta Kulmakorpi 1-työpaikkaalueelta. Lisäksi naapurikunnissa on suuria louhintahankkeita menossa. Louhinta ei
myöskään mitenkään liity Espoonkartanon historialliseen perinteeseen.
Tässä hankkeessa merkittäviä huolia ovat erityisesti hankealueen viereisen hevostallin
toimintaedellytysten säilyminen. Lisäksi vastustusta aiheuttavat asukkaiden huoli melun ja
pölyn aiheuttamista terveysvaikutuksista. Toiminta heikentää ja tuhoaa luontoarvoja,
vähentää virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä asuinympäristön vhhtyisyyttä, terveellisyyttä
ja turvallisuutta.
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Sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset eivät estä luvan myöntämistä, mutta ne tulee ottaa
huomioon, kun toiminnan harjoittaja suunnittelee hankeen toteutusta. Lupaviranomaisen
taas tulee ottaa vaikutukset huomioon arvioitaessa hankkeen toteutusedellytyksiä sekä
mahdollisissa lupamääräyksissä.
Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Ammässuon Kulmakorven jätteidenkäsittely-, louhinta- ja maantäyttöalueiden
muodostama kokonaisuus on jo nykyisellään mittasuhteiltaan ja ympäristövaikutuksiltaan
huomattavan suuri. Alueella tapahtuva toiminta on vuosikausia aiheuttanut rasitusta
ympäristölle ja asutukselle ja nämä haitat tulevat edelleen jatkumaan Högbergetin
louhinta- ja maantäyttöhankkeen toteutuksesta rNppumatta. Tässä suhteessa
laajimmillaan vajaan 40 hehtaarin ja arviolta 45 vuotta kestävän uuden louhintatyömaan
avaamisen yhteisvaikutukset ympäristöön on ympäristölautakunnan mielestä arvioitu
puutteellisesti.
-

Ympäristölautakunta katsoo, että hankkeen ja ympäröivien toimintojen
kokonaisvaikutuksetja mahdolliset riskit olisi tullut koota kattavammin yhteen selostuksen
johtopäätöksiin. Hankkeen jatkopäätöksenteon yhteydessä täytyy olla varmuus sNtä, että
vaikutukset ympäristöön voidaan pitää kestävällä tasolla ja maa-aineksen oton sekä
alueen muun toiminnan haittavaikutukset pysyvät hallinnassa koko toiminta-ajan.
Vaihtoehtojen vertailu
Hanke aiheuttaisi kaikissa esitetyissä vaihtoehdoissa (VEi, VE2 ja VE3) merkittävää
haittaa ympäristölleen. Maakunnallisesti arvokas ekologinen yhteys katkeaisi kaikissa
vaihtoehdoissa. Hanke vähentäisi alueen virkistysarvoa, aiheuttaisi kohtuutonta rasitusta
läheiselle asutukselle ja ratsastustallille, vaarantaisi Halujärven sekä heikentäisi
äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen ja uhanalaisen INto-oravan elinympäristöjä.
Ympäristölautakunta katsoo, että mikäli hanketta viedään lupavaiheeseen, edellyttää se
vesioikeudellista tarkastelua erityisesti jopa 30 m kalliopohjaveden pinnan alapuolelle
suunnitellun louhinnan vuoksi. Näin syvä louhinta vaarantaa Halujärven tilaa ja saattaa
aiheuttaa vaara tai haittaa läheisten kaivojen vedenotolle ja käytölle talousvetenä. YVA
selostuksen mukaan hanke supistaa joidenkin talouskaivojen pohjaveden
muodostumisaluetta ja siten antoisuutta. Lisäksi hanke saattaa aiheuttaa vahinkoa tai
haittaa kalakannalle, erityisesti suojellun meritaimenen kohdalla.

—

Toisin kuin WA-selostuksessa sivulla 204 todetaan, ympäristölautakunta katsoo, että
mikään esitetyistä hankevaihtoehdoista VEi, VE2 ja VE3 ei ole toteuttamiskelpoinen ja
siksi hanketta ei tulisi toteuttaa lainkaan.
Valmistelija/lisätiedot: Harri Anttila, puh. 0438265219, etunimi.sukunimi(&espoo.fi.
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Päätösehdotus

Ympäristönsuojelupäällikkö Tarja Söderman
Espoon kaupungin lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
antaa ympäristölautakunta Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen
lautakuntien johtosäännön 5 § perusteella. ELY —keskus on pyytänyt
lausuntoa 10.7.2015 mennessä. Lausunnon annolle on saatu lisäaikaa
31 .8.2015 saakka, koska lautakunnat eivät kokoonnu kesän aikana.
Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta ja sosiaali-ja terveyslautakunta
antavat omat lausuntonsa elokuussa.
Taustaa
Espoonkartano Oy on päättänyt selvittää kiviainestoiminnan
mahdollisuuksia omistamallaan Ammässuon Kulmakorven eteläpuolisella
alueella. Hankkeessa hyödynnetään alueen kiviainesta louhimalla ja
murskaamalla aines kiviainestuotteiksi ja myöhemmin avaamalla
syntyvälle louhosalueelle maankaatopaikka.
-

Hankkeen luonteesta johtuen sijoituspaikkavaihtoehtoja ei arvioinnissa ole.
Toteutusvaihtoehtoina on arvioitu louhinta tehtäväksi kolmella
vaihtoehtoisella tavalla riippuen siitä, siirretäänkö alueen kautta kulkevat
voimajohto ja kaatopaikkakaasuputki tai tarvitaanko kaavamuutosta.
Arviointiselostuksessa on käsitelty asiat, jotka YyA —laissa ja
asetuksessa edellytetään. Selostuksen laadinnassa on pääosin otettu
huomioon ohjelmavaiheessa saadut lausunnot ja mielipiteet.
—

Maisema ja kulttuuriympäristö
Hankkeen toteuttamisen maisemalliset vaikutukset on selvitetty.
Selostuksessa maisemavaikutuksia on havainnollistettu valokuvilla,
piirroksilla ja kartoilla. Lähimaisemassa tapahtuu suuri muutos, kun laaja
metsäalue kaadetaan, pintamaat poistetaan ja paikalle syntyy laaja
louhosalue. Metsäaluella jää louhosalueen ympärille lukuun ottamatta
joitakin kohtia alueen länsireunassa, jossa hankealue rajautuu peltoon.
Merkittävin muutos maisemassa tapahtuu, kun paikalle nousee
maantäyttöalue, jonka laki kohoaa metsän yläpuolelle ja näkyy
ympäristöön.
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Espoonkartanon lähialuetta on pidetty merkittävänä kulttuuriympäristönä.
Selostuksessa valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut maisema-alueet ja
rakennetun kulttuuriympäristön kohteet on selvitetty. Lähimmät kohteet
jäävät yli kilometrin etäisyydelle.
Pohjavesi, kaivot
Louhinta tulee ulottumaan merkittävästi kalliopohjaveden pinnan
alapuolelle. Hankealueen keskivaiheilla on tällä hetkellä kaksi pohjaveden
tarkkailuputkea. Niiden mukaan pohjaveden pinnan korkeus on vaihdellut
+455 m (putki no 44)ja välillä +402
vv. 2008 —2014 välillä +44,8
+40,9 m (putki 258/07). Louhinta on suunniteltu tasoon +15 m, joten
louhinta ulottuisi 25— 30 m kalliopohjaveden pinnan alapuolelle.
Selostuksessa todetaan (s. 97), että pohjaveden pinta laskee louhoksen
pohjan tasolle ja voi olla 0 -15 m. Edellä mainitun mukaisesti lasku saattaa
kuitenkin olla jopa 30 metriä, mikäli se laskee tasolle +15 m.
...

Louhinnan vaikutuksista on laadittu pohjavesimallinnus, joka on
selostuksen INtemateriaaleissa. Sen mukaan vaikutus pohjaveden
pinnankorkeuteen olisi havaittavissa vain ottoalueen välittömässä
ympäristössä. Lähimmät talousvesikaivot sijaitsevat noin 300 m
etäisyydellä louhosalueesta läheisen hevostilan alueella. Kallioperän
heikkousvyöhykkeen alueella on myös Halujärven asukkaiden kaivoja.
Heikkousvyöhykkeessä pohjaveden laatu- ja pinnankorkeusmuutokset
ovat selvimpiä. Louhintatoiminnan yhteydessä syntyviä haitta-aineita voi
myös päästä pohjaveteen. Lautakunta edellyttää, että louhinnan
jatkosuunnittelussa varmistetaan, että pohjaveden pinnan lasku ei
vaaranna talousvesikaivojen antoisuutta eikä louhinta- ja murskaustoiminta
veden laatua.
Kaikista 600 metrin säteellä sijaitsevista kaivoista on otettava vesinäyte ja
määriteifävä talousveden laatuparametrit ennen toiminnan aloittamista.
Kaivoista on laadittava myös kaivokortit.
Pintavedet, kalasto
YVA —selostuksessa louhinnan aiheuttamat haitat laskuvesistöön on
tunnistettu. YyA —selostuksessa hulevesille on esitetty laskeutusallasta ja
biosuodatusta ennen vesien johtamista laskuojaan. Alueelta tulevat vedet
virtaavat tällä hetkellä lähes kokonaisuudessaan Ammässuon
maantäyttöalueen ja kaatopaikan välistä lähtevää puroa (kaakkoinen avo
oja Ammässuonpuro) pitkin Loojärveen.
-

Loojärvi on jo nykytilassa kuormittunut ja rehevä. Louhintojen
vaikutuksesta laskuojaan tulee hienojakoista kiintoainesta ja räjäytyksistä
aiheutuvaa typpikuormitusta. Typpikuormituksella arvioidaan olevan
järveen lievä rehevyyttä lisäävä vaikutus. Louhinta ja muut toiminta
aiheuttavat sameutta laskuojassa ja vaikutus voi ulottua Loojärveen
saakka.
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Mankinjoen meritaimenkanta kuuluu Uudenmaan monimuotoisimpNn ja
arvokkaimpHn populaatioihin. Joessa on säilynyt täysin luonnonvarainen
geneettisesti alkuperäinen meritaimenkanta. Taimenen lisääntyminen on
säännöllistä Espoonkartanonkoskessa, josta on löydetty
sähkökoekalastuksissa vuosittain kesänvanhoja ko. koskessa syntyneitä
poikasia. Koekalastusten yhteydessä on tehty havaintoja myös kudulle
nousseista kookkaista meritaimenista ja vaellussHoista.
Mankinjoen ja Gumbölenjoen yhtymäkohdan alapuolelta on saatu keväällä
2014 myös vaellussiian vastakuoriutuneita poikasia, joista osa saattaa olla
peräisin Mankinjoen haarasta. Mankinjoki on myös vimman ja nahkiaisen
kutujoki. Koekalastusten yhteydessä on tavattu lisäksi täplärapuja.
Sähkökoekalastuksia on tehty viime vuosina (2009 -2014) vuosittain
RKTL:n/LUKE:n ja Espoo-Mankin kalastusalueen yhteistyönä.
Espoonkartanonkosken niskan ja Loojäwen pohjapadon välillä ei
tiettävästi ole taimenen liikkumista rajoittavia esteitä, joten taimenta
todennäköisesti esiintyy myös Mankinjoen yläjuoksulla. Taimenia on
tavattu 2000 -luvulla joka kerta, kun entisen padon yläpuolista niska
aluetta on sähkökalastettu (ainakin vuodet 2007, 2008, 2009).
Louhinnan, pölyämisen ja liikenteen seurauksena kohoava veden
kHntoaines- ja ravinnepitoisuus voi heikentää vesistön happitilannetta,
mikä huonontaa alueella esiintyvän kalaston ja pohjaeläinten
elinolosuhteita. Veteen sekoittuneen kivimateriaalin ja pölyn pitoisuuden
nousu aiheuttaa kaloille stressiä. Erityisen herkkiä kNntoainespitoisuuden
kasvulle ovat kalojen elinkierron varhaisvaiheet. Jotta vesistöihin
kohdistuva haitta olisi mahdollisimman vähäistä niin hulevesien
hallintarakennelmat, tulee rakentaa jo ennen louhinnan aloittamista, jotta
myös työmaanaikaiset hulevedet käsitellään hallitusti.
WA —selostuksessa toiminnan vaikutus taimenkantaan on arvioitu
pieneksi. Hulevesien puhdistus on toteutettava huolellisesti.
Laskeutusaltaan kapasiteetti on suunniteltava siten, että laskeutusaika on
riittävän pitkä kiintoaineen erottumiseen. Loojäven alapuolelle on
sijoitettava uusi pintaveden tarkkailupiste Mankinjoen vaikutusten
tarkkailemiseksi.
Halujärvi
Halujärvi on pienimuotoinen ylänköjärvi, sillä se sijaitsee toistakymmentä
metriä läheisiä peltoaukeita korkeammalla. Louhinta ulottuu lähimmillään
200 m etäisyydelle järvestä. Louhinta ulottuu myös järven valuma-alueelle.
Louhintasyvyydeksi suunnitellaan +15 m, joka on noin 26 m järven pohjan
tasoa alempana.
WA —selostuksessa on arvioitu, että valuma-alueen supistuminen ei
vaikuttaisi järven vesiolosuhteisNn. Selostuksessa arvioidaan myös, että
järven ja louhosalueen välinen kallioperä on tiivistä eikä louhinta-alueen ja
järven välissä ole merkittäviä kallioperän heikkousvyöhykkeitä. Tämän
perusteella ei ole odotettavissa, että Halujärven alueelta kulkeutuisi vesiä
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kallioperässä merkittävästi kohti louhinta-alueita eikä louhinnalla olisi
merkittävää vaikutusta Halujärven vedenpinnan tasoon.
Ympäristölautakunta katsoo, että Halujärvi on erittäin herkkä ympäristössä
tapahtuville muutoksille. Järveen ei tiettävästi laske yhtään ojaa, vaan järvi
saa vetensä pintavaluntana ja mahdollisesti pohjan lähdesilmäkkeistä.
Louhintaa ei tule ulottaa järven valuma-alueelle. Halujärven vesioloja ja
louhinnan vaikutuksia järveen on selvitetty puutteellisesti. Alueen
kallioperä on granhttia, jossa esiintyy kuutiollista rakoilua. Järveltä voi alla
vaakarakoilua louhoksen suuntaan jota tulevat räjäytykset vielä saattavat
muuttaa. Vaarana on, että järven pinta alkaa laskea. Maa-aines-ja
ympäristölupaa varten järven pohjan tNviyttä, kallioperäominaisuuksia ja
veden liikkumista siinä on selvitettävä tarkemmin.
Toiminnan harjoittajan on esitettävä louhinnan
ympäristölupahakemuksessa suunnitelma pohja- ja pintavesien
tarkkailusta, Halujärven pinnantason mittauksesta sekä alapuolisen
laskuvesistön kalaston seurannasta.
Luonto ja suojelualueet
Alueen kasvisto, eläimistö ja merkitys suojelun kannalta on selvitetty.
Suojeltavia eliölajeja ei tavattu. Ympäristölautakunta ja ELY —keskus
katsoivat WA —ohjelmaa koskevissa lausunnoissaan, että YVA -selostusta
varten selvitystä tulee vielä täydentää vhtasammakon, INto-oravan,
linnuston, päiväperhosten, sudenkorentojen ja kasvilajien osalta, sillä
käyntikertoja oli ollut liian vähän ja ne olivat ajoittuneet eri lajien
esiintymisen kannalta liian suppeasti. Kartoitus tehtiin kevään kesän
2013 aikana. Selostuksesta ei käy ilmi, että täydentävää selvitystä olisi
tehty.
—

Ekologisten yhteyksien osalta hankkeen vaikutukset on asianmukaisesti
arvioitu suuriksi. Selostuksessa kuitenkin todetaan osittain virheellisesti,
että ekologinen yhteys ei katkea. Hankealue suoittuu maakunnallisesti
merkittävälle luonnon ydinalueelle ja vahvimmalle Espoon eteläosat ja
Nuuksion yhdistävälle ekologiselle yhteydelle. Kuten selostuksen
lähdemateriaalina käytetystä Ekologiset yhteydet ja viheralueverkosto
Espoossa -julkaisusta (Hirvensalo 2014) käy selville, hankealue katkaisee
metsäisen, suojaisassa metsäympäristössä liikkuvalle eliöstölle soveltuvan
yhteyden käytännössä kokonaan. YVA -selostuksen kuvassa 12-8
viheryhteys on esitetty hankealueen eteläpuolitse, mutta tämä vaatii
peltoalueiden ylityksiä, joihin esim. liito-orava ei kykene ja joita mm. monet
lepakkolajit sekä aremmat eläimet väIttävät. Hanke heikentää myös
luonnon ydinaluetta pirstomalla sen erillisNn osiin.
Liito-oravien kulkuyhteydet rinnastetaan lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin
silloin, kun niiden häviäminen heikentää myös lajin
lisääntymismahdollisuuksia eristämällä eshntymien yksilöt toisistaan. Myös
hankkeen aiheuttama melu, pöly ja lähiympäristön raju muutos voivat
heikentää liito-oravan ydinalueita. Espoon liito-oravien
kokonaisselvityksessä 2014 on löydetty INto-oravan esUntymä myös aivan
hankealueen reunasta, Fagerängin nhttyjen pohjoislaidasta ja arvokkaasta
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puronvarsilehdosta. Liito-oravan elinalueiden, kulkuyhteyksien ja niiden
yhteydessä olevien uhanalaisten luontotyyppien säilyttämisen merkitystä
tulisi korostaa. Kasvillisuuden osalta vaikutukset onkin arvioitu suuriksi,
liito-oravan osalta kohtalaisiksi.
Luontoselvityksen lähdeaineistossa ei mainita alueella tehtyä
Bockarmossenin luontoselvitystä (Khrikki ym. 2002). Bockarmossenilla ja
sen läheisillä pienillä suolammilla on arvokkaita suoluontotyyppejä, joiden
säilymisen kannalta alueen vesitasapainon muuttumattomuus on
olennaista. Selostuksessa todetaan, ettei Bockträskin
sudenkorentoalueelle aiheudu vaikutuksia, mutta vesitalouden säilymistä
ennallaan ei osoiteta kovin selvästi.
Liikenne
Liikenne on suunniteltu ohjattavaksi Kulmakorven kautta Nupurintielle.
Tämän toteutus voi muodostua ongelmaksi, sillä mikään selostuksessa
esitetystä kolmesta vaihtoehdosta ei ole helposti toteutettavissa.
Kulmakorven alueella toimivat Espoon kaupungin maantäyttöalueetja
niiden laajennuksen louhintatyö. Högbergetin louhinnan ja maantäytön
liikenne ohjattaisiin Kulmakorven liikenteen joukkoon. Kulmakorvessa on jo
nyt esiintynyt INkenneongelmia louhinnan ja maantäytön liikenteen
pitämiseksi erillään. Tätä pahentaa vielä suunniteltu Kulmakorpi 1 —alueen
rakentaminen työpaikka-alueeksi. Lisäksi yleiskaavan EM —alue
(Kalliosuon Takapellon välinen alue) on varattu moottoriurheilun
käyttöön.
—

Kulmakorpi 1 -kaavaselostusluonnoksen mukaan Kulmakorventien
mitoituksessa on otettu huomioon nykyisten toimintojen ja mahdollisen
moottoriurheilualueen sijoittuminen kaava-alueen eteläpuolelle.
Mitoituksessa ei ole huomioitu Högbergetin louhos- ja
maankaatopaikkahankkeen liikennettä.
Melu ja tärinä
Hankealue sijoittuu hiljaiseen ja rauhalliseen kyläympäristöön, jossa ei ole
ollut häiritseviä melulähteitä. Hanke tuo tällä hetkellä Kulmakorvessa
esiintyneet melu-ja tärinävaikutukset lähemmäksi eteläsuunnan asutusta.
Asukkaiden mukaan Kulmakorven räjäytysten tärinä tuntuu jo nyt
asuinrakennuksissa. Högbergetin hanke sijoittuu noin kilometrin
lähemmäksi Halujärventien Loojärventien asutusta.
—

Välittömästi hakealueen länsipuolelle sijoittuu Fagerängin hevostila.
Hevosten laidunalue rajoittuu hankealueeseen. Räjäytysten, louhinnan,
murskauksen ja työkoneiden aiheuttama melu, tärinä ja pöly tulevat
rasittamaan merkittävästi tilan toimintaa. Tässä yhteydessä tulee ottaa
huomioon, että alueen louhintatyöt tulevat jatkumaan
toteuttamisvaihtoehdosta riippuen jopa vuosikymmeniä.
Myös lähialueen asutuksen luona melu ja tärinä tulevat lisäämään häiriötä.
YyA —selostuksen mukaan tärinän aiheuttamat rakennevauriot eivät ole
todennäköisiä, mutta sitä ei voida sulkea pois. Ympäristölautakunta
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edellyttää, että lähialueen taloissa tehdään vauriokatselmus WA
selvityksen ehdotuksen mukaisesti ennen toiminnan aloittamista.
Katselmoitavaksi esitetään kaikki alle 500 metrin etäisyydellä
suunnittelualueen rajasta sijaitsevat asuinrakennukset.

-

Toiminnan harjoittajan tulee esittää louhinnan
ympäristölupahakemuksessa melu- ja tärinämittausta koskevat
mittaussuunnitelmat.

Pöly
Pölyä syntyy eniten murskauslaitoksen toiminnassa. Pölyn leviämistä
voidaan rajoittaa, kun laitos sijoitetaan louhoksen pohjalle. Louhinnan
alkuvaiheessa kaikki toiminta on kuitenkin maanpinnan tasolla ja pöly- ja
meluhaitat ovat suurimmillaan.
Ympäristölautakunta katsoo, että toiminnan harjoittajan on tehtävä teknisiä
ja toiminnallisia pölyntorjuntatoimenpiteitä, jotta pölyn pitoisuudet
ympäristön herkissä kohteissa ja asutusalueilla pysyvät alle ilmalaadun
ohje- ja raja-arvojen huomioiden myös alueen muut toiminnat. Melu- ja
pölyhaittoja tukee rajoittaa laitteistojen ja työkoneiden sijoittelulla, käytön
rajoituksilla ja meluvallien avulla. Näistä tulee esittää selvitys ja
suunnitelmat ympäristölupahakemuksessa.
Sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset
Louhintahanke on jo etukäteen herättänyt alueen asukkaiden keskuudessa
voimakasta vastustusta. Asukkaat ovat tuoneet esille kantansa
asukasilloissa, tiedotusvälineiden kautta sekä hanketta koskevissa
työpajoissa, mielipiteissä ja muistutuksissa. Hanketta ei pidetä
yhteiskunnallisesti tarpeellisena, koska kiviainesta saadaan Espoon
alueella jo lukuisista muista kohteista kuten Kulmakorven
maantäyttäalueen laajennuksesta, Blominmäen kalliopuhdistamon
louhinnasta ja suunnitellulta Kulmakorpi 1-työpaikka-alueelta. Lisäksi
naapurikunnissa on suuria louhintahankkeita menossa. Louhinta ei
myöskään mitenkään liity Espoonkartanon historialliseen perinteeseen.
Tässä hankkeessa merkittäviä huolia ovat erityisesti viereisen hevostallin
toimintaedellytysten säilyminen. Lisäksi vastustusta aiheuttavat
asukkaiden huoli melun ja pölyn aiheuttamista terveysvaikutuksista.
Toiminta heikentää ja tuhoaa luontoarvoja, vähentää
virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä asuinympäristön vhhtyisyyttä,
terveellisyyttä ja turvallisuutta.
Sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset eivät estä luvan myöntämistä,
mutta ne tulee ottaa huomioon, kun toiminnan harjoittaja suunnittelee
hankeen toteutusta. Lupaviranomaisen taas tulee ottaa vaikutukset
huomioon lupamääräyksissä.
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Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Ämmässuon Kulmakorven jätteidenkäsittely-, louhinta- ja
maantäyttöalueiden muodostama kokonaisuus on jo nykyisellään
mittasuhteiltaan ja ympäristövaikutuksiltaan huomattavan suuri. Alueella
tapahtuva toiminta on vuosikausia aiheuttanut rasitusta ympäristölle ja
asutukselle ja nämä haitat tulevat edelleen jatkumaan Högbergetin
louhinta- ja maantäyttöhankkeen toteutuksesta rhppumatta. Tässä
suhteessa laajimmillaan vajaan 40 hehtaarin ja arviolta 45 vuotta
kestävän uuden louhintatyömaan avaamisen yhteisvaikutukset
ympäristöön on ympäristölautakunnan mielestä arvioitu puutteellisesti.
-

Ympäristölautakunta katsoo, että hankkeen ja ympäröivien toimintojen
kokonaisvaikutuksetja mahdolliset riskit olisi tullut koota kattavammin
yhteen selostuksen johtopäätöksiin. Hankkeen jatkopäätöksenteon
yhteydessä täytyy olla varmuus siitä, että vaikutukset ympäristöön voidaan
pitää kestävällä tasolla ja maa-aineksen oton sekä alueen muun toiminnan
haittavaikutukset pysyvät hallinnassa koko toiminta-ajan.
Vaihtoehtojen vertailu
Ympäristölautakunta katsoo, että mikäli 0—vaihtoehto ei tule kyseeseen,
ympäristövaikutusten sekä asukasvHhtyisyyden kannalta vaihtoehto 3 on
esitetyistä kahdesta muusta vaihtoehdoista parempi. Tämäkin edellyttää
lisäselvitysten tekoa mm. Halujärven vesiolojen kohdalla ja toiminnan
suunnittelua siten, että melu-, pöy- ja tärinähaitat saadaan pidettyä
mahdollisimman pieninä.
Ympäristölautakunta katsoo myös, että hanke edellyttää vesioikeudellista
tarkastelua erityisesti jopa 30 m kalliopohjaveden pinnan alapuolelle
suunnitellun louhinnan vuoksi. Näin syvä louhinta vaarantaa Halujärven
tilaa ja saattaa aiheuttaa vaara tai haittaa läheisten kaivojen vedenotolle ja
käytölle talousvetenä. YyA —selostuksen mukaan hanke supistaa joidenkin
talouskaivojen pohjaveden muodostumisaluetta ja siten antoisuutta.
Lisäksi hanke saattaa aiheuttaa vahinkoa tai haittaa kalakannalle,
erityisesti suojellun meritaimenen kohdalla.
Käsittely

Henna Partanen ja Bjarne Häggman ehdottivat Katja Koivumäen
kannattamana, että esittelijän ehdotus muutetaan kokonaisuudessaan
kuulumaan seuraavasti:
“Espoon kaupungin lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
antaa ympäristölautakunta Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen
lautakuntien johtosäännön 5 § perusteella. ELY—keskus on pyytänyt
lausuntoa 10.7.2015 mennessä. Lausunnon annolle on saatu lisäaikaa
31.8.2015 saakka, koska lautakunnat eivät kokoonnu kesän aikana.
Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta ja sosiaali- ja terveyslautakunta
antavat omat lausuntonsa elokuussa.
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Taustaa
Esbogård Ab on päättänyt selvittää kiviainestoiminnan mahdollisuuksia
omistamallaan Ammässuon Kulmakorven eteläpuolella sijaitsevalla
alueella. Hankkeessa hyödynnetään alueen kiviainesta louhimalla ja
murskaamalla aines kiviainestuotteiksi ja myöhemmin avaamalla
syntyvälle louhosalueelle maankaatopaikka.
-

Hankkeen luonteesta johtuen sijoituspaikkavaihtoehtoja ei arvioinnissa ole.
Toteutusvaihtoehtoina on arvioitu louhinta tehtäväksi kolmella
vaihtoehtoisella tavalla riippuen shtä, shrretäänkö alueen kautta kulkevat
voimajohto ja kaatopaikkakaasuputki tai tarvitaanko kaavamuutosta.
Arviointiselostuksessa on käsitelty asiat, jotka WA —laissa ja
asetuksessa edellytetään. Selostuksen laadinnassa on pääosin otettu
huomioon ohjelmavaiheessa saadut lausunnot ja mielipiteet.
—

Maisema ja kulftuuriympäristö
Hankkeen toteuttamisen maisemalliset vaikutukset on selvitetty.
Selostuksessa maisemavaikutuksia on havainnollistettu valokuvilla,
pNrroksilla ja kartoilla. Lähimaisemassa tapahtuu suuri ja pitkäkestoinen
muutos, kun laaja metsäalue kaadetaan, pintamaat poistetaan ja
paikalle syntyy laaja louhosalue. Metsäaluetta jää rajallisesti louhosalueen
ympärille lukuun ottamatta joitakin kohtia alueen länsireunassa, jossa
hankealue rajautuu peltoon. Merkittävin muutos maisemassa tapahtuu,
kun paikalle nousee maantäyttöalue, jonka laki kohoaa metsän
yläpuolelle ja jää näkymään pysyvästi ympäristöön.
Espoonkartanon alue on luokiteltu merkittäväksi kulttuuriympäristöksi,
myös hankealueen lähialuella pidetään kulttuurillisesti merkittävänä
ympädstönä. Selostuksessa valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut
maisema-alueet ja rakennetun kuliluuriympäristön kohteet on selvitetty.
Lähimmät kohteet ovat noin kilometrin etäisyydellä.
Pohjavesi, kaivot
Louhinta tulee ulottumaan merkittävästi kalliopohjaveden pinnan
alapuolelle. Hankealueen keskivaiheilla on tällä hetkellä kaksi pohjaveden
tarkkailuputkea. Niiden mukaan pohjaveden pinnan korkeus on vaihdellut
+45,5 m (putki no 44) ja välillä +40,2
vv. 2008—2014 välillä +44,8
+40,9 m (putki 258/07). Louhinta on suunniteltu tasoon +15 m, joten
louhinta ulottuisi 25— 30 m kalliopohjaveden pinnan alapuolelle.
Selostuksessa todetaan (s. 97), että pohjaveden pinta laskee louhoksen
pohjan tasolle ja voi olla 0 -15 m. Edellä mainitun mukaisesti lasku saattaa
kuitenkin olla jopa 30 metriä, mikäli se laskee tasolle +15 m.
...

Louhinnan vaikutuksista on laadittu pohjavesimallinnus, joka on
selostuksen liitemateriaaleissa. Sen mukaan vaikutus pohjaveden
pinnankorkeuteen olisi havaittavissa vain ottoalueen välittömässä
ympäristössä. Lähimmät talousvesikaivot sijaitsevat noin 300 m
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etäisyydellä louhosalueesta läheisen hevostilan alueella. Kallioperän
heikkousvyöhykkeen alueella on myös Halujärven asukkaiden kaivoja.
Heikkousvyöhykkeessä pohjaveden laatu-ja pinnankorkeusmuutokset
ovat selvimpiä. Louhintatoiminnan yhteydessä syntyviä haitta-aineita voi
myös päästä pohjaveteen. Lautakunta edellyttää, että louhinnan
mahdollisessa jatkosuunnittelussa varmistetaan, että pohjaveden pinnan
lasku ei vaaranna talousvesikaivojen antoisuutta eikä louhinta- ja
murskaustoiminta veden laatua. Selostusta tulee täydentää rhttävillä
kallioperätutkimuksilla ja uudella pohjavesimallilla, jonka perusteella
arvioidaan hankkeen vaikutus yksityiskaivoihin.
Kaikista 600 metrin säteellä sijaitsevista kaivoista on otettava vesinäyte ja
määritettävä talousveden laatuparametrit ennen toiminnan aloittamista.
Kaivoista on laadittava myös kaivokortit.
Pintavedet, kalasto
YVA —selostuksessa louhinnan aiheuttamat haitat laskuvesistöön on
tunnistettu. YVA selostuksessa hulevesille on esitetty laskeutusallasta ja
biosuodatusta ennen vesien johtamista laskuojaan. Alueelta tulevat vedet
virtaavat tällä hetkellä lähes kokonaisuudessaan Ammässuon
maantäyttöalueen ja kaatopaikan välistä lähtevää puroa (kaakkoinen avo
oja Ammässuonpuro) pitkin Loojärveen.
—

-

Loojärvi on jo nykytilassa kuormittunut ja rehevä. Louhintojen
vaikutuksesta laskuojaan tulee hienojakoista kiintoainesta ja räjäytyksistä
aiheutuvaa typpikuormitusta. Typpikuormituksella arvioidaan olevan
järveen lievä rehevyyttä lisäävä vaikutus. Louhinta ja muu toiminta
aiheuttavat sameutta laskuojassa ja vaikutus ulottuu Loojärveen saakka.
Mankinjoen meritaimenkanta kuuluu Uudenmaan monimuotoisimpiin ja
arvokkaimpiin populaatioihin. Joessa on säilynyt täysin luonnonvarainen
geneettisesti alkuperäinen meritaimenkanta. Taimenen lisääntyminen on
säännöllistä Espoonkartanonkoskessa, josta on löydetty
sähkökoekalastuksissa vuosittain kesänvanhoja ko. koskessa syntyneitä
poikasia. Koekalastusten yhteydessä on tehty havaintoja myös kudulle
nousseista kookkaista meritaimenista ja vaellussNoista.
Mankinjoen ja Gumbölenjoen yhtymäkohdan alapuolelta on saatu keväällä
2014 myös vaellusshan vastakuoriutuneita poikasia, joista osa saattaa olla
peräisin Mankinjoen haarasta. Mankinjoki on myös vimman ja nahkiaisen
kutujoki. Koekalastusten yhteydessä on tavattu lisäksi täplärapuja.
Sähkökoekalastuksia on tehty viime vuosina (2009-2014) vuosittain
RKTL:n/LUKE:n ja Espoo- Mankin kalastusalueen yhteistyönä.
Espoonkartanonkosken niskan ja Loojärven pohjapadon välillä ei
tiettävästi ole taimenen liikkumista rajoittavia esteitä, joten taimenta
todennäköisesti esiintyy myös Mankinjoen yläjuoksulla. Taimenia on
tavattu 2000 -luvulla joka kerta, kun entisen padon yläpuolista niska
aluetta on sähkökalastettu (ainakin vuodet 2007, 2006, 2009).
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Louhinnan, pölyämisen ja liikenteen seurauksena kohoava veden
kHntoaines- ja ravinnepitoisuus voi heikentää vesistön happitilannetta,
mikä huonontaa alueella esiintyvän kalaston ja pohjaeläinten
elinolosuhteita. Veteen sekoittuneen kivimateriaalin ja pölyn pitoisuuden
nousu aiheuttaa kaloille stressiä. Erityisen herkkiä kiintoainespitoisuuden
kasvulle ovat kalojen elinkierron varhaisvaiheet. Jotta vesistöihin
kohdistuva haitta olisi mahdollisimman vähäistä niin hulevesien
hallintarakennelmat, tulee rakentaa jo ennen louhinnan aloittamista, jotta
myös työmaanaikaiset hulevedet käsitellään hallitusti.
YyA —selostuksessa toiminnan vaikutus taimenkantaan on arvioitu
pieneksi. Hulevesien puhdistus on toteutettava huolellisesti.
Laskeutusaltaan kapasiteetti on suunniteltava siten, että laskeutusaika
on riittävän pitkä kHntoaineen erottumiseen. Loojäven alapuolelle on
sijoitettava uusi pintaveden tarkkailupiste Mankinjoen vaikutusten
tarkkailemiseksi.
Hal ujärvi
Halujärvi on pienimuotoinen ylänköjärvi, sillä se sijaitsee toistakymmentä
metriä läheisiä peltoaukeita korkeammalla. Louhinta ulottuu lähimmillään
200 m etäisyydelle järvestä. Louhinta ulottuu myös järven valuma-alueelle.
Louhintasyvyydeksi suunnitellaan +15 m, joka on noin 26 m järven pohjan
tasoa alempana.
YyA —selostuksessa on arvioitu, että valuma-alueen supistuminen ei
vaikuttaisi järven vesiolosuhteisNn. Selostuksessa arvioidaan myös, että
järven ja louhosalueen välinen kallioperä on tiivistä eikä louhinta-alueen ja
järven välissä ole merkittäviä kallioperän heikkousvyöhykkeitä. Tämän
perusteella ei ole odotettavissa, että Halujärven alueelta kulkeutuisi vesiä
kallioperässä merkittävästi kohti louhinta-alueita eikä louhinnalla olisi
merkittävää vaikutusta Halujärven vedenpinnan tasoon.
Ympäristölautakunta katsoo, että Halujärvi on erittäin herkkä ympäristössä
tapahtuville muutoksille. Järveen ei tiettävästi laske yhtään ojaa, vaan järvi
saa vetensä pintavaluntana ja mahdollisesti pohjan lähdesilmäkkeistä.
Louhintaa ei tule ulottaa järven valuma-alueelle. Halujärven vesioloja ja
louhinnan vaikutuksia järveen on selvitetty puutteellisesti. Alueen
kallioperä on graniittia, jossa esiintyy kuutiollista rakoilua. Järveltä voi olla
vaakarakoilua louhoksen suuntaan jota tulevat räjäytykset vielä saattavat
muuttaa. Vaarana on, että järven pinta alkaa laskea. Maa-aines- ja
ympäristölupaa varten järven pohjan tiiviyttä, kallioperäominaisuuksia ja
veden liikkumista siinä on selvitettävä tarkemmin.
Toiminnan harjoittajan on esitettävä louhinnan
ympäristölupahakemuksessa suunnitelma pohja-ja pintavesien
tarkkailusta, Halujärven pinnantason mittauksesta sekä alapuolisen
laskuvesistön kalaston seurannasta.
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Luonto ja suojelualueet
YVA-selvityksessä todetaan, että alueen kasvisto, eläimistä ja merkitys
suojelun kannalta olisi selvitetty. Suojeltavia eliölajeja ei selvityksessä
tavattu. Ympäristölautakunta ja ELY —keskus katsoivat YVA —ohjelmaa
koskevissa lausunnoissaan, että YyA -selostusta varten selvitystä tulee
vielä täydentää vHtasammakon, Ihto-oravan, linnuston, päiväperhosten,
sudenkorentojen ja kasvilajien osalta, sillä käyntikertoja oli ollut liian vähän
ja ne olivat ajoittuneet eri lajien esiintymisen kannalta liian suppeasti.
Kartoitus tehtiin kevään kesän 2013 aikana. Selostuksesta ei käy ilmi,
että täydentävää selvitystä olisi tehty. Siltä osin YyA-selvitys on
puutteellinen.
—

Ekologisten yhteyksien osalta hankkeen vaikutukset on asianmukaisesti
arvioitu suuriksi. Selostuksessa kuitenkin todetaan osittain virheellisesti,
että ekologinen yhteys ei katkea. Hankealue sijoittuu maakunnallisesti
merkittävälle luonnon ydinalueelle ja vahvimmalle Espoon eteläosat ja
Nuuksion yhdistävälle ekologiselle yhteydelle.
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnokseen, joka oli nähtävillä
alkuvuodesta 2015, on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta
tärkeä alue lähelle hankealueen luoteiskulmaa. Espoon kaupunginhallitus
on esittänyt 16.3.2015 lausunnossaan Uudenmaan liitolle Uudenmaan
4. vaihemaakuntakaavasta viheryhteystarve-merkinnän lisäämistä
Espoonkartanosta Kirkkonummen suuntaan hankealueen kohdalle. Se
nähdään yhdistävänä tekijänä Espoon maakunnallisen viheralueverkoston
ja Kirkkonummen maakunnallisten ekologisen ja virkistysalueverkoston
välillä. Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 -työssä on esitetty
vastaavasti viheryhteystarve-merkintä Lapinkylästä Espoon suuntaan.
Yhteyttä on esitetty alueen yhtenäisimmän metsäalueen kohdalle.
Kuten selostuksen lähdemateriaalina käytetystä Ekologiset yhteydet ja
viheralueverkosto Espoossa -julkaisusta (Hirvensalo 2014) käy selville,
hankealue katkaisee metsäisen, suojaisassa metsäympäristössä
liikkuvalle eliöstölle soveltuvan yhteyden käytännössä kokonaan. YVA
selostuksen kuvassa 12-8 viheryhteys on esitetty hankealueen
eteläpuolitse, mutta tämä vaatii peltoalueiden ylityksiä, joihin esim. IHto
orava ei kykene ja joita mm. monet lepakkolajit sekä aremmat eläimet
väIttävät. Hanke heikentää myös luonnon ydinaluetta pirstomalla sen
erillisiin osiin.

-

LHto-oravien kulkuyhteydet rinnastetaan lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin
silloin, kun niiden häviäminen heikentää myös lajin
lisääntymismahdollisuuksia eristämällä esiintymien yksilöt toisistaan. Myös
hankkeen aiheuttama melu, pöly ja lähiympäristön raju muutos voivat
heikentää liito-oravan ydinalueita. Espoon IHto-oravien
kokonaisselvityksessä 2014 on löydetty Ihto-oravan esiintymä myös aivan
hankealueen reunasta, Fagerängin niittyjen pohjoislaidasta ja arvokkaasta
puronvarsilehdosta. Liito-oravan elinalueiden, kulkuyhteyksien ja niiden
yhteydessä olevien uhanalaisten luontotyyppien säilyttämisen merkitystä
tulisi korostaa. Kasvillisuuden osalta vaikutukset onkin arvioitu suuriksi,
IHto-oravan osalta kohtalaisiksi.
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Luontoselvityksen Iähdeaineistossa ei mainita alueella tehtyä
Bockarmossenin luontoselvitystä (Kiirikki ym. 2002). Bockarmossenilla ja
sen läheisillä pienillä suolammilla on arvokkaita suoluontotyyppejä, joiden
säilymisen kannalta alueen vesitasapainon muuttumattomuus on
olennaista. Selostuksessa todetaan, ettei Bockträskin udenkorentoalueelle
aiheudu vaikutuksia, mutta vesitalouden säilymistä ennallaan ei osoiteta
kovin selvästi. Mikäli toiminnalle haetaan ympäristölupaa, tulee sen
yhteydessä esittää selvitys, miten Bockträskin sudenkorentoalueen
vesitasapainon säilyminen turvataan.
Mahdollisessa lupavaiheessa tulee varmistaa, että metsälain tarkoittamia
erityisen arvokkaita elinympäristäjä ei tuhoudu.
Liikenne
Liikenne on suunniteltu ohjattavaksi Kulmakorven kautta Nupurintielle.
Tämän toteutus voi muodostua ongelmaksi, sillä mikään selostuksessa
esitetystä kolmesta vaihtoehdosta ei ole helposti toteutettavissa.
Kulmakorven alueella toimivat Espoon kaupungin maantäyttöalueet ja
niiden laajennuksen louhintatyö. Högbergetin louhinnan ja maantäytön
liikenne ohjattaisiin Kulmakorven liikenteen joukkoon. Kulmakorvessa on jo
nyt esiintynyt INkenneongelmia louhinnan ja maantäytön liikenteen
pitämiseksi erillään. Tätä pahentaa vielä suunniteltu Kulmakorpi 1 —alueen
rakentaminen työpaikka-alueeksi. Lisäksi yleiskaavan EM —alue
(Kalliosuon Takapellon välinen alue) on varattu moottoriurheilun
käyttöön.
—

Kulmakorpi 1 -kaavaselostusluonnoksen mukaan Kulmakorventien
mitoituksessa on otettu huomioon nykyisten toimintojen ja mahdollisen
moolloriurheilualueen sijoittuminen kaava-alueen eteläpuolelle.
Mitoituksessa ei ole huomioitu Högbergetin louhos-ja
maankaatopaikkahankkeen liikennettä.
Liikenneturvallisuuden vuoksi kevyen liikenteen väylän rakentamista
Nupurintien varteen tulisi kiirehtiä jo nykyisellään, mutta varsinkin mikäli
Högbergetin hanke toteutetaan.
Melu ja tärinä
Hankealue sijoittuu hiljaiseen ja rauhalliseen kyläympäristöön, jossa ei ole
ollut häiritseviä melulähteitä. Hanke tuo tällä hetkellä Kulmakorvessa
esiintyneet melu-ja tärinävaikutukset lähemmäksi eteläsuunnan asutusta.
Asukkaiden mukaan Kulmakorven räjäytysten tärinä tuntuu jo nyt
asuinrakennuksissa. Högbergetin hanke sijoittuu noin kilometrin
lähemmäksi Halujärventien —Loojärventien asutusta.
Välittömästi hakealueen länsipuolelle sijoittuu Fagerängin hevostila.
Hevosten laidunalue rajoittuu hankealueeseen. Räjäytysten, louhinnan,
murskauksenja työkoneiden aiheuttama melu, tärinä ja pöly tulevat
rasittamaan merkittävästi tilan toimintaa. Tämän vuoksi vaikutuskohteen
herkkyyttä melulle voidaan pitää YVA-selvityksestä poiketen kohtalaista
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suurempana. Tässä yhteydessä tulee ottaa huomioon, että alueen
louhintatyöt tulevat jatkumaan toteuttamisvaihtoehdosta riippuen jopa
vuosikymmeniä.
Myös lähialueen asutuksen luona melu ja tärinä tulevat lisäämään häiriötä.
YVA —selostuksen mukaan tärinän aiheuttamat rakennevauriot eivät ole
todennäköisiä, mutta sitä ei voida sulkea pois. Ympäristölautakunta
edellyttää, että lähialueen taloissa tehdään vauriokatselmus YVA
selvityksen ehdotuksen mukaisesti ennen toiminnan aloittamista.
Katselmoitavaksi esitetään kaikki alle 500 metrin etäisyydellä
suunnittelualueen rajasta sijaitsevat asuinrakennukset.
-

Kulmakorven ja ehdotetun Högbergetin kivenlouhinta- ja
maanläjitystoiminnan aiheuttamat melun, pölyn ja tärinän
kokonaisvaikutukset on selvitettävä perusteellisemmin. Toiminnan
harjoittajan tulee esittää louhinnan ympäristölupahakemuksessa melu-ja
tärinämittausta koskevat mittaussuunnitelmat sekä meluvallien
rakentamissuunnitelma aikatauluineen.
Pöly
Pölyä syntyy eniten murskauslaitoksen toiminnassa. Pölyn leviämistä
voidaan rajoittaa, kun laitos sijoitetaan louhoksen pohjalle. Louhinnan
alkuvaiheessa kaikki toiminta on kuitenkin maanpinnan tasolla ja pöly- ja
meluhaitat ovat suurimmillaan.
Ympäristölautakunta katsoo, että mikäli hanke toteutetaan, toiminnan
harjoittajan on tehtävä teknisiä ja toiminnallisia pölyntorjuntatoimenpiteitä,
jotta pölyn pitoisuudet ympäristön herkissä kohteissa ja asutusalueilla
pysyvät alle ilmalaadun ohje- ja raja-arvojen huomioiden myös alueen
muut toiminnat. Melu- ja pölyhaittoja tukee rajoittaa laitteistojen ja
työkoneiden sijoittelulla, käytön rajoituksilla ja meluvallien avulla. Näistä
tulee esittää selvitys ja suunnitelmat ympäristölupahakemuksessa.
Sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset
Louhintahanke on jo etukäteen herättänyt alueen asukkaiden keskuudessa
voimakasta vastustusta. Asukkaat ovat tuoneet esille kantansa
asukasilloissa, tiedotusvälineiden kautta sekä hanketta koskevissa
työpajoissa, mielipiteissä ja muistutuksissa. Hanketta ei pidetä
yhteiskunnallisesti tarpeellisena, koska kiviainesta saadaan Espoon
alueella jo lukuisista muista kohteista kuten Kulmakorven
maantäyttöalueen laajennuksesta, Blominmäen kalliopuhdistamon
louhinnasta ja suunnitellulta Kulmakorpi 1- työpaikka-alueelta. Lisäksi
naapurikunnissa on suuria louhintahankkeita menossa. Louhinta ei
myöskään mitenkään liity Espoonkartanon historialliseen perinteeseen.
Tässä hankkeessa merkittäviä huolia ovat erityisesti hankealueen
viereisen hevostallin toimintaedellytysten säilyminen. Lisäksi vastustusta
aiheuttavat asukkaiden huoli melun ja pölyn aiheuttamista
terveysvaikutuksista. Toiminta heikentää ja tuhoaa luontoarvoja, vähentää
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virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä asuinympäristön vHhtyisyyttä,
terveellisyyttä ja turvallisuutta.
Sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset eivät estä luvan myöntämistä,
mutta ne tulee ottaa huomioon, kun toiminnan harjoittaja suunnittelee
hankeen toteutusta. Lupaviranomaisen taas tulee ottaa vaikutukset
huomioon arvioitaessa hankkeen toteutusedellytyksiä sekä mahdollisissa
lupamääräyksissä.
Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Ämmässuon Kulmakorven jätteidenkäsittely-, louhinta- ja
maantäyttöalueiden muodostama kokonaisuus on jo nykyisellään
mittasuhteiltaan ja ympäristövaikutuksiltaan huomattavan suuri.
Alueella tapahtuva toiminta on vuosikausia aiheuttanut rasitusta
ympäristölle ja asutukselle ja nämä haitat tulevat edelleen jatkumaan
Högbergetin louhinta- ja maantäyttöhankkeen toteutuksesta riippumatta.
Tässä suhteessa laajimmillaan vajaan 40 hehtaarin ja arviolta 45 vuotta
kestävän uuden louhintatyömaan avaamisen yhteisvaikutukset
ympäristöön on ympäristölautakunnan mielestä arvioitu puutteellisesti.
-

Ympäristölautakunta katsoo, että hankkeen ja ympäröivien toimintojen
kokonaisvaikutukset ja mahdolliset riskit olisi tullut koota kattavammin
yhteen selostuksen johtopäätöksiin. Hankkeen jatkopäätöksenteon
yhteydessä täytyy olla varmuus sNtä, että vaikutukset ympäristöön voidaan
pitää kestävällä tasolla ja maa-aineksen olon sekä alueen muun toiminnan
haittavaikutukset pysyvät hallinnassa koko toiminta-ajan.
Vaihtoehtojen vertailu
Hanke aiheuttaisi kaikissa esitetyissä vaihtoehdoissa (VEi, VE2 ja VE3)
merkittävää haittaa ympäristölleen. Maakunnallisesti arvokas ekologinen
yhteys katkeaisi kaikissa vaihtoehdoissa. Hanke vähentäisi alueen
virkistysarvoa, aiheuttaisi kohtuutonta rasitusta läheiselle asutukselle ja
ratsastustallille, vaarantaisi Halujärven sekä heikentäisi äärimmäisen
uhanalaisen meritaimenen ja uhanalaisen Ihto-oravan elinympäristöjä.
Ympäristölautakunta katsoo, että mikäli hanketta viedään lupavaiheeseen,
edellyttää se vesioikeudellista tarkastelua erityisesti jopa 30 m
kalliopohjaveden pinnan alapuolelle suunnitellun louhinnan vuoksi. Näin
syvä louhinta vaarantaa Halujärven tilaa ja saattaa aiheuttaa vaara tai
haittaa läheisten kaivojen vedenotolle ja käytölle talousvetenä. YyA
selostuksen mukaan hanke supistaa joidenkin talouskaivojen pohjaveden
muodostumisaluetta ja siten antoisuutta. Lisäksi hanke saattaa aiheuttaa
vahinkoa tai haittaa kalakannalle, erityisesti suojellun meritaimenen
kohdalla.
—

Toisin kuin YVA-selostuksessa sivulla 204 todetaan, ympäristölautakunta
katsoo, että mikään esitetyistä hankevaihtoehdoista VEi, VE2 ja VE3 ei
ole toteuttamiskelpoinen ja siksi hanketta ei tulisi toteuttaa lainkaan.”
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Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko muutosehdotus
hyväksyä yksimielisesti. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi
ympäristölautakunnan hyväksyneen muutosehdotuksen.
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Ympäristölautakunta:
Espoon kaupungin lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
antaa ympäristölautakunta Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen
lautakuntien johtosäännön 5 § perusteella. ELY —keskus on pyytänyt
lausuntoa 10.7.2015 mennessä. Lausunnon annolle on saatu lisäaikaa
31.8.2015 saakka, koska lautakunnat eivät kokoonnu kesän aikana.
Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta ja sosiaali- ja terveyslautakunta
antavat omat lausuntonsa elokuussa.
Taustaa
Esbogård Ab on päättänyt selvittää kiviainestoiminnan mahdollisuuksia
omistamallaan Ammässuon Kulmakorven eteläpuolella sijaitsevalla
alueella. Hankkeessa hyödynnetään alueen kiviainesta louhimalla ja
murskaamalla aines kiviainestuotteiksi ja myöhemmin avaamalla
syntyvälle louhosalueelle maankaatopaikka.
-

Hankkeen luonteesta johtuen sijoituspaikkavaihtoehtoja ei arvioinnissa ole.
Toteutusvaihtoehtoina on arvioitu louhinta tehtäväksi kolmella
vaihtoehtoisella tavalla riippuen shtä, sHrretäänkö alueen kautta kulkevat
voimajohto ja kaatopaikkakaasuputki tai tarvitaanko kaavamuutosta.
Arviointiselostuksessa on käsitelty asiat, jotka YyA —laissa ja
asetuksessa edellytetään. Selostuksen laadinnassa on pääosin otettu
huomioon ohjelmavaiheessa saadut lausunnot ja mielipiteet.
—

Maisema ja kulttuuriympäristö
Hankkeen toteuttamisen maisemalliset vaikutukset on selvitetty.
Selostuksessa maisemavaikutuksia on havainnollistettu valokuvilla,
pflrroksilla ja kartoifla. Lähimaisemassa tapahtuu suuri ja pitkäkestoinen
muutos, kun laaja metsäalue kaadetaan, pintamaat poistetaan ja paikalle
syntyy laaja louhosalue. Metsäaluetta jää rajallisesti louhosalueen
ympärille lukuun ottamatta joitakin kohtia alueen länsireunassa, jossa
hankealue rajautuu peltoon. Merkittävin muutos maisemassa tapahtuu,
kun paikalle nousee maantäyttöalue, jonka laki kohoaa metsän yläpuolelle
ja jää näkymään pysyvästi ympäristöön.
Espoonkartanon alue on luokiteltu merkittäväksi kulttuuriympäristöksi,
myös hankealueen lähialuetta pidetään kulttuurillisesti merkittävänä
ympäristönä. Selostuksessa valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut
maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön kohteet on selvitetty.
Lähimmät kohteet ovat noin kilometrin etäisyydellä.
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Pohjavesi, kaivot
Louhinta tulee ulottumaan merkittävästi kalliopohjaveden pinnan
alapuolelle. Hankealueen keskivaiheilla on tällä hetkellä kaksi pohjaveden
tarkkailuputkea. Niiden mukaan pohjaveden pinnan korkeus on vaihdellut
+45,5 m (putki no 44) ja välillä +40,2
vv. 2008—2014 välillä +44,8
+40,9 m (putki 258/07). Louhinta on suunniteltu tasoon +15 m, joten
louhinta ulottuisi 25— 30 m kalliopohjaveden pinnan alapuolelle.
Selostuksessa todetaan (s. 97), että pohjaveden pinta laskee louhoksen
pohjan tasolle ja voi olla 0 -15 m. Edellä mainitun mukaisesti lasku saattaa
kuitenkin olla jopa 30 metriä, mikäli se laskee tasolle +15 m.
...

Louhinnan vaikutuksista on laadittu pohjavesimallinnus, joka on
selostuksen INtemateriaaleissa. Sen mukaan vaikutus pohjaveden
pinnankorkeuteen olisi havaittavissa vain ottoalueen välittömässä
ympäristössä. Lähimmät talousvesikaivot sijaitsevat noin 300 m
etäisyydellä louhosalueesta läheisen hevostilan alueella. Kallioperän
heikkousvyöhykkeen alueella on myös Halujärven asukkaiden kaivoja.
Heikkousvyöhykkeessä pohjaveden laatu- ja pinnankorkeusmuutokset
ovat selvimpiä. Louhintatoiminnan yhteydessä syntyviä haitta-aineita voi
myös päästä pohjaveteen. Lautakunta edellyttää, että louhinnan
mahdollisessa jatkosuunnittelussa varmistetaan, että pohjaveden pinnan
lasku ei vaaranna talousvesikaivojen antoisuutta eikä louhinta- ja
murskaustoiminta veden laatua. Selostusta tulee täydentää riittävillä
kallioperätutkimuksilla ja uudella pohjavesimallilla, jonka perusteella
arvioidaan hankkeen vaikutus yksityiskaivoihin.
Kaikista 600 metrin säteellä sijaitsevista kaivoista on otettava vesinäyte ja
määritettävä talousveden laatuparametrit ennen toiminnan aloittamista.
Kaivoista on laadittava myös kaivokortit.
Pintavedet, kalasto
YyA —selostuksessa louhinnan aiheuttamat haitat laskuvesistöön on
tunnistettu. YyA selostuksessa hulevesille on esitetty laskeutusallasta ja
biosuodatusta ennen vesien johtamista laskuojaan. Alueelta tulevat vedet
virtaavat tällä hetkellä lähes kokonaisuudessaan Ammässuon
maantäyttöalueen ja kaatopaikan välistä lähtevää puroa (kaakkoinen avo
oja Ammässuonpuro) pitkin Loojärveen.
—

-

Loojärvi on jo nykytilassa kuormittunut ja rehevä. Louhintojen
vaikutuksesta laskuojaan tulee hienojakoista kiintoainesta ja räjäytyksistä
aiheutuvaa typpikuormitusta. Typpikuormituksella arvioidaan olevan
järveen lievä rehevyyttä lisäävä vaikutus. Louhinta ja muu toiminta
aiheuttavat sameutta laskuojassa ja vaikutus ulottuu Loojärveen saakka.
Mankinjoen meritaimenkanta kuuluu Uudenmaan monimuotoisimphn ja
arvokkaimpNn populaatioihin. Joessa on säilynyt täysin luonnonvarainen
geneettisesti alkuperäinen meritaimenkanta. Taimenen lisääntyminen on
säännöllistä Espoonkartanonkoskessa, josta on löydetty
sähkökoekalastuksissa vuosittain kesänvanhoja ko. koskessa syntyneitä
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poikasia. Koekalastusten yhteydessä on tehty havaintoja myös kudulle
nousseista kookkaista meritaimenista ja vaellussiioista.
Mankinjoen ja Gumbölenjoen yhtymäkohdan alapuolelta on saatu keväällä
2014 myös vaellussiian vastakuoriutuneita poikasia, joista osa saattaa olla
peräisin Mankinjoen haarasta. Mankinjoki on myös vimman ja nahkiaisen
kutujoki. Koekalastusten yhteydessä on tavattu lisäksi täplärapuja.
Sähkökoekalastuksia on tehty viime vuosina (2009 -2014) vuosittain
RKTL:n/LUKE:n ja Espoo-Mankin kalastusalueen yhteistyönä.
Espoonkartanonkosken niskan ja Loojärven pohjapadon välillä ei
tiettävästi ole taimenen liikkumista rajoittavia esteitä, joten taimenta
todennäköisesti esiintyy myös Mankinjoen yläjuoksulla. Taimenia on
tavattu 2000 -luvulla joka kerta, kun entisen padon yläpuolista niska
aluetta on sähkökalastettu (ainakin vuodet 2007, 2008, 2009).
Louhinnan, pölyämisen ja liikenteen seurauksena kohoava veden
kNntoaines-ja ravinnepitoisuus voi heikentää vesistön happitilannetta,
mikä huonontaa alueella esiintyvän kalaston ja pohjaeläinten
elinolosuhteita. Veteen sekoittuneen kivimateriaalin ja pölyn pitoisuuden
nousu aiheuttaa kaloille stressiä. Erityisen herkkiä kiintoainespitoisuuden
kasvulle ovat kalojen elinkierron varhaisvaiheet. Jotta vesistöihin
kohdistuva haitta olisi mahdollisimman vähäistä niin hulevesien
hallintarakennelmat, tulee rakentaa jo ennen louhinnan aloittamista, jotta
myös työmaanaikaiset hulevedet käsitellään hallitusti.
WA —selostuksessa toiminnan vaikutus taimenkantaan on arvioitu
pieneksi. Hulevesien puhdistus on toteutettava huolellisesti.
Laskeutusaltaan kapasiteetti on suunniteltava siten, että laskeutusaika
on riittävän pitkä kHntoaineen erottumiseen. Loojäven alapuolelle on
sijoitettava uusi pintaveden tarkkailupiste Mankinjoen vaikutusten
tarkkailemiseksi.
Hal ujärvi
Halujärvi on pienimuotoinen ylänkäjärvi, sillä se sijaitsee toistakymmentä
metriä läheisiä peltoaukeita korkeammalla. Louhinta ulottuu lähimmillään
200 m etäisyydelle järvestä. Louhinta ulottuu myös järven valuma-alueelle.
Louhintasyvyydeksi suunnitellaan +15 m, joka on noin 26 m järven pohjan
tasoa alempana.
WA —selostuksessa on arvioitu, että valuma-alueen supistuminen ei
vaikuttaisi järven vesiolosuhteisHn. Selostuksessa arvioidaan myös, että
järven ja louhosalueen välinen kallioperä on tiivistä eikä louhinta-alueen ja
järven välissä ole merkittäviä kallioperän heikkousvyöhykkeitä. Tämän
perusteella ei ole odotettavissa, että Halujärven alueelta kulkeutuisi vesiä
kallioperässä merkittävästi kohti louhinta-alueita eikä louhinnalla olisi
merkittävää vaikutusta Halujärven vedenpinnan tasoon.
Ympäristölautakunta katsoo, että Halujärvi on erittäin herkkä ympäristössä
tapahtuville muutoksille. Järveen ei tiettävästi laske yhtään ojaa, vaan järvi
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saa vetensä pintavaluntana ja mahdollisesti pohjan lähdesilmäkkeistä.
Louhintaa ei tule ulottaa järven valuma-alueelle. Halujärven vesioloja ja
louhinnan vaikutuksia järveen on selvitetty puutteellisesti. Alueen
kallioperä on granhttia, jossa esiintyy kuutiollista rakoilua. Järveltä voi olla
vaakarakoilua louhoksen suuntaan jota tulevat räjäytykset vielä saattavat
muuttaa. Vaarana on, että järven pinta alkaa laskea. Maa-aines- ja
ympäristölupaa varten järven pohjan tNviyttä, kallioperäominaisuuksia ja
veden liikkumista siinä on selvitettävä tarkemmin.
Toiminnan harjoittajan on esitettävä louhinnan
ympäristölupahakemuksessa suunnitelma pohja-ja pintavesien
tarkkailusta, Halujärven pinnantason mittauksesta sekä alapuolisen
laskuvesistön kalaston seurannasta.
Luonto ja suojelualueet
YyA-selvityksessä todetaan, että alueen kasvisto, eläimistö ja merkitys
suojelun kannalta olisi selvitetty. Suojeltavia eliölajeja ei selvityksessä
tavattu. Ympäristölautakunta ja ELY —keskus katsoivat YyA —ohjelmaa
koskevissa lausunnoissaan, että WA -selostusta varten selvitystä tulee
vielä täydentää vNtasammakon, INto-oravan, linnuston, päiväperhosten,
sudenkorentojen ja kasvilajien osalta, sillä käyntikertoja oli ollut liian vähän
ja ne olivat ajoittuneet eri lajien esiintymisen kannalta liian suppeasti.
Kartoitus tehtiin kevään kesän 2013 aikana. Selostuksesta ei käy ilmi,
että täydentävää selvitystä olisi tehty. Siltä osin YyA-selvitys on
puutteellinen.
—

Ekologisten yhteyksien osalta hankkeen vaikutukset on asianmukaisesti
arvioitu suuriksi. Selostuksessa kuitenkin todetaan osittain virheellisesti,
että ekologinen yhteys ei katkea. Hankealue sijoittuu maakunnallisesti
merkittävälle luonnon ydinalueelle ja vahvimmalle Espoon eteläosat ja
Nuuksion yhdistävälle ekologiselle yhteydelle.
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnokseen, joka oli nähtävillä
alkuvuodesta 2015, on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta
tärkeä alue lähelle hankealueen luoteiskulmaa. Espoon kaupunginhallitus
on esittänyt 16.3.2015 lausunnossaan Uudenmaan liitolle Uudenmaan
4. vaihemaakuntakaavasta viheryhteystarve-merkinnän lisäämistä
Espoonkartanosta Kirkkonummen suuntaan hankealueen kohdalle. Se
nähdään yhdistävänä tekijänä Espoon maakunnallisen viheralueverkoston
ja Kirkkonummen maakunnallisten ekologisen ja virkistysalueverkoston
välillä. Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 -työssä on esitetty
vastaavasti viheryhteystarve-merkintä Lapinkylästä Espoon suuntaan.
Yhteyttä on esitetty alueen yhtenäisimmän metsäalueen kohdalle.
Kuten selostuksen lähdemateriaalina käytetystä Ekologiset yhteydet ja
viheralueverkosto Espoossa -julkaisusta (Hirvensalo 2014) käy selville,
hankealue katkaisee metsäisen, suojaisassa metsäympäristössä
INkkuvalle eliöstölle soveltuvan yhteyden käytännössä kokonaan. YVA
selostuksen kuvassa 12-8 viheryhteys on esitetty hankealueen
eteläpuolitse, mutta tämä vaatii peltoalueiden ylityksiä, joihin esim. INto
orava ei kykene ja joita mm. monet lepakkolajit sekä aremmat eläimet

-
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väittävät. Hanke heikentää myös luonnon ydinaluetta pirstomalla sen
erillhsfln osiin.
Liito-oravien kulkuyhteydet rinnastetaan lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin
silloin, kun niiden häviäminen heikentää myös lajin
lisääntymismahdollisuuksia eristämällä esNntymien yksilöt toisistaan. Myös
hankkeen aiheuttama melu, pöly ja lähiympäristön raju muutos voivat
heikentää liito-oravan ydinaiueita. Espoon liito-oravien
kokonaisseivityksessä 2014 on löydetty iNto-oravan esiintymä myös aivan
hankealueen reunasta, Fagerängin niittyjen pohjoislaidasta ja arvokkaasta
puronvarsilehdosta. Liito-oravan elinalueiden, kulkuyhteyksien ja niiden
yhteydessä olevien uhanalaisten luontotyyppien säilyttämisen merkitystä
tulisi korostaa. Kasvillisuuden osalta vaikutukset onkin arvioitu suuriksi,
liito-oravan osalta kohtalaisiksi.
Luontoselvityksen lähdeaineistossa ei mainita alueella tehtyä
Bockarmossenin luontoselvitystä (KHrikki ym. 2002). Bockarmossenilla ja
sen läheisillä pienillä suolammilla on arvokkaita suoluontotyyppejä, joiden
säilymisen kannalta alueen vesitasapainon muuttumallomuus on
olennaista. Selostuksessa todetaan, ellei Bockträskin
sudenkorentoalueelle aiheudu vaikutuksia, mulla vesitalouden säilymistä
ennallaan ei osoiteta kovin selvästi. Mikäli toiminnalle haetaan
ympäristölupaa, tulee sen yhteydessä esittää selvitys, miten Bockträskin
sudenkorentoalueen vesitasapainon säilyminen turvataan.
Mahdollisessa lupavaiheessa tulee varmistaa, että metsälain tarkoittamia
erityisen arvokkaita elinympäristöjä ei tuhoudu.
Liikenne
Liikenne on suunniteltu ohjallavaksi Kulmakorven kautta Nupurintielle.
Tämän toteutus voi muodostua ongelmaksi, sillä mikään selostuksessa
esitetystä kolmesta vaihtoehdosta ei ole helposti toteutettavissa.
Kulmakorven alueella toimivat Espoon kaupungin maantäyttöalueet ja
niiden laajennuksen louhintatyö. Högbergetin louhinnan ja maantäytön
liikenne ohjallaishn Kulmakorven liikenteen joukkoon. Kulmakorvessa on jo
nyt esiintynyt liikenneongelmia louhinnan ja maantäytön liikenteen
pitämiseksi erillään. Tätä pahentaa vielä suunniteltu Kulmakorpi 1 —alueen
rakentaminen työpaikka-alueeksi. Lisäksi yleiskaavan EM —alue
(Kalliosuon —Takapellon välinen alue) on varattu moottoriurheilun
käyttöön.
Kulmakorpi 1 -kaavaselostusluonnoksen mukaan Kulmakorventien
mitoituksessa on otettu huomioon nykyisten toimintojen ja mahdollisen
moottoriurheilualueen sijoittuminen kaava-alueen eteläpuolelle.
Mitoituksessa ei ole huomioitu Högbergetin louhos- ja
maankaatopaikkahankkeen liikennettä.
Liikenneturvallisuuden vuoksi kevyen liikenteen väylän rakentamista
Nupurintien varteen tulisi kiirehtiä jo nykyisellään, mutta varsinkin mikäli
Högbergetin hanke toteutetaan.
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Melu ja tärinä
Hankealue sijoittuu hiljaiseen ja rauhalliseen kyläympäristöön, jossa ei ole
ollut häiritseviä melulähteitä. Hanke tuo tällä hetkellä Kulmakorvessa
esiintyneet melu- ja tärinävaikutukset lähemmäksi eteläsuunnan asutusta.
Asukkaiden mukaan Kulmakorven räjäytysten tärinä tuntuu jo nyt
asuinrakennuksissa. Högbergetin hanke sijoittuu noin kilometrin
lähemmäksi Halujärventien —Loojärventien asutusta.
Välittömästi hakealueen länsipuolelle sijoittuu Fagerängin hevostila.
Hevosten laidunalue rajoittuuhankealueeseen. Räjäytysten, louhinnan,
murskauksen ja työkoneiden aiheuttama melu, tähnä ja pöly tulevat
rasillamaan merkittävästi tilan toimintaa. Tämän vuoksi vaikutuskohteen
herkkyyttä melulle voidaan pitää YVA-selvityksestä poiketen kohtalaista
suurempana. Tässä yhteydessä tulee ottaa huomioon, että alueen
louhintatyöt tulevat jatkumaan toteuttamisvaihtoehdosta riippuen jopa
vuosikymmeniä.
Myös lähialueen asutuksen luona melu ja tärinä tulevat lisäämään häiriötä.
‘(‘JA —selostuksen mukaan tärinän aiheuttamat rakennevauriot eivät ole
todennäköisiä, mulla sitä ei voida sulkea pois. Ympäristölautakunta
edellyttää, että lähialueen taloissa tehdään vauriokatselmus YyA
selvityksen ehdotuksen mukaisesti ennen toiminnan aloittamista.
Katselmoitavaksi esitetään kaikki alle 500 metrin etäisyydellä
suunnittelualueen rajasta sijaitsevat asuinrakennukset.
-

Kulmakorven ja ehdotetun Högbergetin kivenlouhinta- ja
maanläjitystoiminnan aiheuttamat melun, pölyn ja tähnän
kokonaisvaikutukset on selvitettävä perusteellisemmin. Toiminnan
harjoillajan tulee esittää louhinnan ympäristölupahakemuksessa melu- ja
tärinämillausta koskevat mittaussuunnitelmat sekä meluvallien
rakentamissuunnitelma aikatauluineen.
Pöly

Pölyä syntyy eniten murskauslaitoksen toiminnassa. Pölyn leviämistä
voidaan rajoittaa, kun laitos sijoitetaan louhoksen pohjalle. Louhinnan
alkuvaiheessa kaikki toiminta on kuitenkin maanpinnan tasolla ja pöly- ja
meluhaitat ovat suurimmillaan.
Ympäristölautakunta katsoo, että mikäli hanke toteutetaan, toiminnan
harjoittajan on tehtävä teknisiä ja toiminnallisia pölyntorjuntatoimenpiteitä,
jotta pölyn pitoisuudet ympäristön herkissä kohteissa ja asutusalueilla
pysyvät alle ilmalaadun ohje- ja raja-arvojen huomioiden myös alueen
muut toiminnat. Melu- ja pölyhaittoja tukee rajoittaa laitteistojen ja
työkoneiden sijoittelulla, käytön rajoituksilla ja meluvallien avulla. Näistä
tulee esittää selvitys ja suunnitelmat ympäristölupahakemuksessa.
Sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset
Louhintahanke on jo etukäteen herättänyt alueen asukkaiden keskuudessa
voimakasta vastustusta. Asukkaat ovat tuoneet esille kantansa
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asukasilloissa, tiedotusvälineiden kautta sekä hanketta koskevissa
työpajoissa, mielipiteissä ja muistutuksissa. Hanketta ei pidetä
yhteiskunnallisesti tarpeellisena, koska kiviainesta saadaan Espoon
alueella jo lukuisista muista kohteista kuten Kulmakorven
maantäyttöalueen laajennuksesta, Blominmäen kalliopuhdistamon
louhinnasta ja suunnitellulta Kulmakorpi 1- työpaikka-alueelta. Lisäksi
naapurikunnissa on suuria louhintahankkeita menossa. Louhinta ei
myöskään mitenkään liity Espoonkartanon historialliseen perinteeseen.
Tässä hankkeessa merkittäviä huolia ovat erityisesti hankealueen
viereisen hevostallin toimintaedellytysten säilyminen. Lisäksi vastustusta
aiheuttavat asukkaiden huoli melun ja pölyn aiheuttamista
terveysvaikutuksista. Toiminta heikentää ja tuhoaa luontoarvoja, vähentää
virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä asuinympäristön viihtyisyyttä,
terveellisyyttä ja turvallisuutta.
Sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset eivät estä luvan myöntämistä,
mulla ne tulee ottaa huomioon, kun toiminnan harjoittaja suunnittelee
hankeen toteutusta. Lupaviranomaisen taas tulee ottaa vaikutukset
huomioon arvioitaessa hankkeen toteutusedellytyksiä sekä mahdollisissa
lupamääräyksissä.
Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Ämmässuon Kulmakorven jätteidenkäsittely-, louhinta- ja
maantäyttöalueiden muodostama kokonaisuus on jo nykyisellään
mittasuhteiltaan ja ympäristövaikutuksiltaan huomattavan suuri.
Alueella tapahtuva toiminta on vuosikausia aiheuttanut rasitusta
ympäristölle ja asutukselle ja nämä haitat tulevat edelleen jatkumaan
Högbergetin louhinta- ja maantäyttöhankkeen toteutuksesta riippumatta.
Tässä suhteessa laajimmillaan vajaan 40 hehtaarin ja arviolta 45 vuotta
kestävän uuden louhintatyömaan avaamisen yhteisvaikutukset
ympäristöön on ympäristölautakunnan mielestä arvioitu puutteellisesti.
-

Ympäristölautakunta katsoo, että hankkeen ja ympäröivien toimintojen
kokonaisvaikutukset ja mahdolliset riskit olisi tullut koota kattavammin
yhteen selostuksen johtopäätöksiin. Hankkeen jatkopäätöksenteon
yhteydessä täytyy olla varmuus siitä, että vaikutukset ympäristöön voidaan
pitää kestävällä tasolla ja maa-aineksen oton sekä alueen muun toiminnan
haillavaikutukset pysyvät hallinnassa koko toiminta-ajan.
Vaihtoehtojen vertailu
Hanke aiheuttaisi kaikissa esitetyissä vaihtoehdoissa (VEi, VE2 ja VE3)
merkittävää haittaa ympäristölleen. Maakunnallisesti arvokas ekologinen
yhteys katkeaisi kaikissa vaihtoehdoissa. Hanke vähentäisi alueen
virkistysarvoa, aiheuttaisi kohtuutonta rasitusta läheiselle asutukselle ja
ratsastustallille, vaarantaisi Halujärven sekä heikentäisi äärimmäisen
uhanalaisen meritaimenen ja uhanalaisen liito-oravan elinympäristöjä.
Ympäristölautakunta katsoo, että mikäli hanketta viedään lupavaiheeseen,
edellyttää se vesioikeudellista tarkastelua erityisesti jopa 30 m
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kalliopohjaveden pinnan alapuolelle suunnitellun louhinnan vuoksi. Näin
syvä louhinta vaarantaa Halujärven tilaa ja saattaa aiheuttaa vaara tai
haittaa läheisten kaivojen vedenotolle ja käytölle talousvetenä. YVA
selostuksen mukaan hanke supistaa joidenkin talouskaivojen pohjaveden
muodostumisaluetta ja siten antoisuutta. Lisäksi hanke saattaa aiheuttaa
vahinkoa tai haittaa kalakannalle, erityisesti suojellun meritaimenen
kohdalla.
—

Toisin kuin YVA-selostuksessa sivulla 204 todetaan, ympäristölautakunta
katsoo, että mikään esitetyistä hankevaihtoehdoista VEi, VE2 ja VE3 ei
ole toteuttamiskelpoinen ja siksi hanketta ei tulisi toteuttaa lainkaan.
Oheismateriaali
-

-

-

-

-

-

Högberget
Högberget
Högberget
Högberget
Högberget
Högberget

YVAselostus
YVAselostus
YVAselostus
YVAselostus
YVAselostus
YVAselostus

osa
osa
osa
osa
osa
osa

1
2
3
4
5
6

Selostus
YVA —selostus liitteineen on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivulla
http://www.vmpahsto.fl/esbogardYVA
Ympäristövaikutusten arvioinnista
Ympäristövaikutusten arviointi on tehtävä ennen toimintaa koskevan
ympäristöluvan hakemista tietyistä, ympäristövaikutusten arviointia
koskevassa laissa ja asetuksessa luetelluissa tapauksissa hankkeista,
joilla on merkittäviä ympäristöön tai terveyteen kohdistuvia vaikutuksia.
Tällainen hanke on esim. louhintahanke, mikäli hankealueen pinta-ala on
yli 25 ha tai kiviaineksen ottomäärä vähintään 200 000 kNnto-m3
vuodessa.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetään hankkeen
toteuttamisvaihtoehdot sekä hankkeen aiheuttamat vaikutukset mm. maa
ja kallioperään, luonnonvarojen hyödyntämiseen, vesiin ja vesistöihin,
ilmaan ja ilmastoon, kasvillisuuteen ja eliöstöön, yhdyskuntarakenteeseen,
maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön, ihmisten terveyteen,
elinoloihin ja vhhtyvyyteen.
Ympäristövaikutusten arviointi tehdään kahdessa vaiheessa.
Ensimmäisessä vaiheessa hankkeen toteuttaja laatu ympäristövaikutusten
arviointiohjelman, jossa kerrotaan tiedot hankkeesta, sijainnista,
toteutusvaihtoehdoista sekä taMttavista suunnitelmista ja luvista. Lisäksi
ohjelmassa kerrotaan, mitä vaikutuksia selvitetään, millä menetelmillä ne
tehdään, miten asukkaiden osallistumismahdollisuus järjestetään sekä
tiedot hankkeen kestosta ja aikataulusta. Tämän hankkeen
ympäristövaikutusten arviointiohjelma on valmistunut 16.4.2014 ja
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ympäristölautakunta on antanut siitä ausunnon Uudenmaan ELY
keskukselle 12.6.201 4.

-

Ympäristölautakunnan esittämät näkökohdat on otettu huomioon nyt
valmistuneessa arviointiselostuksessa. Lautakunta totesi mm., että
hankealueesta on tehty luontoselvitys, joka ei kaikilta osin antanut riittävää
kuvaa alueen luontoarvoista. WA -selostusta varten selvitystä tulee
täydentää päiväperhosten, sudenkorentojen ja kasvilajien osalta, sillä
käyntikertoja oli ollut liian vähän ja ne olivat ajoittuneet eri lajien
esiintymisen kannalta liian suppeasti. Myös linnuston esiintymistä oli
selvitetty niukasti ottaen huomion alueen suuren laajuuden, 73 ha, mikä ei
myöskään ilmene selvityksen lähtötiedoista. Lisäksi selvityksen perusteella
ei ole todettavissa, onko alueella esim. vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisia
vesiluontotyyppejä, joiden vaarantaminen on kielletty.
Ympäristölautakunta piti tärkeänä, että kalliopohjaveden alapuolelle
ulottuvan louhinnan vaikutukset selvitetään huolellisesti. Hankkeessa on
selvitettävä, edellyttääkö louhinta vesilain 3 luvun 2 § tarkoittamaa
vesioikeudellista lupaa sillä perusteella, että hanke voi aiheuttaa vahinkoa
tai haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä.
Louhinta- ja maantäyttöalueelta tulevien pintavesien puhdistus on
suunniteltava siten, että hankealueen alapuolisessa Mankinjoessa elävän
taimenen elinolosuhteet eivät vaarannu. Hanke saattaa siten edellyttää
vesioikeudellista lupaa myös sillä perusteella, että hanke voi aiheuttaa
vahinkoa tai haittaa kalakannalle (vesilaki 3 luku 2 § 1 mom. kohta 6).
Alueelta lähtevien vesien laatua on seurattava. Lisäksi sosiaalisia
vaikutuksia on selvitettävä huolellisesti esim. asukastyöpajoja
järjestämällä.
Lähistöllä sijaitsee useita hevostalleja, joista lähin, yli 40 hevosen
Fagerängin talli, vain muutaman sadan metrin päässä hankealueesta. YVA
-selvityksessä on arvioitava hankkeen eri vaihtoehtojen vaikutukset
lähitallien mahdollisuuksiin jatkaa hevostenpitoa ja tallitoimintaa.
Tärinävaikutuksista on tehtävä laskennallinen malli huomioiden vaihteleva
maaperä ja lyhyt etäisyys nykyisiin ja tuleviin asuinalueisiin.
WA —selvityksessä on arvioitava hankevaihtoehtojen vaikutukset
ekologisen yhteyden toteutumiseen sitä käyttävien eliöiden kannalta.
Hanke
Hankealueen nykyinen tilanne
Tämä ympäristövaikutusten arviointiselostus koskee Espoonkartano Oy:n
omistamille neljän metsätilan alueelle suunnittelemaa kallion louhintaa,
kiviaineksen murskausta ja maantäyttöä koskevaa toimintaa.
Ympäristövaikutusten arvioinnin hankealue sijoittuu Ammässuo
Kulmakorven alueen ja Espoonkartanon väliselle metsäalueelle, jossa
hankealueen pinta-ala on noin 68 hehtaaria. Louhintaa tehdään
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vaihtoehdoista riippuen 25 36 hehtaarin alueella ja maantäyttöä 29—44
ha alueella.
-

Hankealue on tällä hetkellä havupuuvaltaista, metsätalouskäytössä olevaa
aluetta. Alueen läpi kulkee voimajohto sekä metsäautotie, joka on pääosin
ratsastuskäytössä. Hankealueella esiintyy myös kosteita puronvarsilehtoja,
lehtomaisia kankaita, tuoreita ja kuivia kankaita sekä avokallioita.
Pohjoisosassa hankealue rajoittuu HSY:n Ämmässuon
jätteidenkäsittelykeskukseen ja Espoon kaupungin ylläpitämään Kalliosuon
maantäyttöalueeseen. Eteläpuolella on Loojärven Halujärven asuinalue,
jossa on sekä vakituista että loma-asutusta.
—

Hankkeen vaihtoehdot
Louhittavaksi suunniteltu Högbergetin alue on Espoon yleiskaavassa
osoitettu osittain jätehuollon alueeksi EJ ja valtaosin maa- ja
metsätalousalueeksi M. Hankealuetta koskeva yleiskaavan
tarkistamishanke on käynnissä. Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot, joita
tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan, ovat
Vaihtoehto 0: hanketta ei toteuteta, jolloin kalliota ei louhita eikä
maanvastaanottotoimintaa aloiteta.
Vaihtoehto 1: kiviaineksen ottoalueiden koko on yhteensä 30 hehtaaria ja
ottomäärä enimmillään 11 miljoonaa kuutiometriä. Maanvastaanottoa on
suunniteltu 36 hehtaarin alueelle yhteensä 14 miljoonaa kuutiometriä.
Vaihtoehdossa on toiminta-alueita, joiden toteutus edellyttää
asemakaavamuutosta (kuva 1).
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Kuva 1 Louhinnan vaihtoehto VEi. Voimajohtoa ja kaasuputkea ei
surreta.
Vaihtoehto 2: hankealueella sijaitsevat voimajohto ja kaasuputki
siirretään, jolla saadaan lisaaluetta kiviainestoiminnalle Ottoalueiden koko
olisi laajempi, yhteensa 36 hehtaana ja ottomaara enimmillään 14
miljoonaa kuutiometria Maanvastaanottoa tehtäisiin hehtaarin alueella
enimmillaan 17 miljoonaa kuutiometria (kuva 2).
Vaihtoehto 3: otto&ue on suunniteltu siten, ette se ei alustavan arvion
mukaan edellytä kaavamuutosta Ottoalueiden koko olisi suppein,
yhteensa 25 hehtaaria ja ottomäärä enimmillään noin 8 miljoonaa
kuutiometriä. Maanvastaanottoa tehtäisiin 29 hehtaarin alueella
enimmillään noin 10 miljoonaa kuutiometriä. Voimajohto ja kaasuputki
siirretään (kuva 3)
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Kuva 2. Louhinnan vaihtoehto VE2. Voimajohto ja kaasuputki siirretään.
Tarkastellun louhinta-ja murskaustoiminnan sekä maantäyttötoiminnan
kesto on pitkä. Hankkeen kokonaiskesto on riippuvainen vuosittaisesta
louhintamäärästä sekä vuosittaisesta maa-ainesten vastaanottomäärästä.
Keskimääräisiksi arvioiduilla tuotantomäähliä laskettuna hankkeen kesto
(louhinta ja maantäyttö) olisi vaihtoehdossa VEi noin 35 vuotta, VE2:ssa
noin 45 vuotta ja VE3:ssa noin 25 vuotta.
Lupia toiminnalle haetaan tyypillisesti 10 15 vuoden jaksoissa.
Toiminnan ympäristövaikutuksia tullaan siten tarkastelemaan useita
kertoja hankkeen elinkaaren aikana ympäristövaikutusten seurannan
yhteydessä ja lupien tarkistusmenettelyissä.
—
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Kuva 3. Louhinnan vaihtoehto VE3. Voimajohto ja kaasuputki siirretään.
Louhinta ja sen vaiheistus
Louhinta ja sen vaiheistus on esitetty YVA —selostuksen kuvissa 3-11 3-3 ja
3-6. Louhinta kestäisi kaikissa vaihtoehdoissa pitkähkön ajan, VEi:ssä
noin 29 vuotta, VE2:ssa noin 36 vuotta ja VE3:ssa noin 20 vuotta.
Vuosittaiseksi kiviaineksen ottomääräksi on kaikissa hankevaihtoehdoissa
oletettu keskimäärin 1,1 miljoonaa tonnia (0,4 milj. kUntokuutiometriä)ja
enimmillään 2,2 mi. tonnia (0,8 milj. kNntokuutiometriä).
Kiviaines irrotetaan poraamalla ja räjäyttämällä. Tilanteesta riippuen
räjäytetään keskimäärin 10—15 metriä paksu kalliorintaus kerrallaan ja
kerralla räjäytettävä kenttä on tilavuudeltaan tyypillisesti noin 10 00015000 m3.
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Louhinnassa käytettävä räjähdysainemäärä on keskimäärin noin 0,7
kg/m3ktr irrotettavaa kalliota kohden. Louhintaa tehdään pengertäen siten,
että kallioseinämät ovat miltei pystysuorat. Räjäytyksessä irrotetusta
kalhosta muodostuvat ylisuuret lohkareet rikotaan hydraulisella
iskuvasaralla varustetulla kaivinkoneella siten, että saadaan läpimitaltaan
keskimäärin 600 800 mm olevaa louhetta.
-

Maantäyttö
Louhinnan edettyä riittävästi aloitetaan puhtaiden rakennustoiminnassa
syntyneiden ylijäämämaiden vastaanotto ja loppusijoitustoiminta.
Täyttötoiminta tullaan aloittamaan, kun louhinta ensimmäisellä osaalueella on edennyt lopulliseen tasoon ja edennyt maantäytön
aloituskohdalta riittävän pitkälle, vähintään 200 metrin etäisyydelle.
Alueelle suunnitellaan otettavan vuosittain vastaan ylijäämämaita
keskimäärin noin 700 000 kuutiometriä eli noin 1,4 milj. tonnia, ja
enimmillään noin 1 milj. kuutiometriä vuodessa
eli noin 2 milj. tonnia. Täyttömäki kohoaa korkeimmillaan noin tasoon +100
luoteisosassa, josta mäki kapenee ja madaltuu kaakkoon mentäessä.
Kaakossa täyttömäen laen korkeustaso olisi noin +75.
Alueella tehdyistä ympäristöselvityksistä
Ympäristövaikutusten aMoimiseksi hankealueella on tehty seuraavia
selvityksiä ja arvioita.
Maisema, kulttuuriympäristö, muinaisjäännökset
Hankealue on tällä hetkellä metsää ja metsätalouden muokkaamaa.
Alueen läpi kulkee voimajohto, joka näkyy aukkopaikkana puustossa.
Hankealueella on joitakin hakkuuaukkoja ja taimikoita. Korkeimpien
avokallioiden päältä avautuu joitakin näkymiä ympäristöön, muuten
hankealue on sulkeutunutta.
Hankealueen lähin asustus suaitsee hankealueesta lounaaseen sijaitsevan
peltoalueen reunalla hankealueesta 100— 200 metrin päässä ja
hankealueesta etelään sijaitsevalla Halujärven kylällä lähimmillään noin
350 metrin etäisyydellä. Louhinta-alue raivataan ja paikalle syntyy
avolouhos. Hankealue rajautuu metsäiseen maisemaan lukuun ottamatta
lounaisosaa, jossa hankealue rajautuu avoimeen peltomaisemaan.
Arvioinnin mukaan louhinnan vaikutukset maisemaan ovat vähäiset, koska
alue jää metsän ympäröimäksi. Vasta maantäytön noustessa puuston
tasalle ja sen yli, toiminta näkyy maisemakuvassa.
Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse tunnettuja
muinaisjäännöksiä, merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita
eikä arvokkaita maisema-alueita. Lähimmät valtakunnallisesti merkittävät
rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) alueet ovat lähimmillään 1,4 ja 2,2
kilometrin etäisyydellä hankealueen eteläpuolella sijaitsevat
Espoonkartano ja Oitbackan kartano.
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Lähimmät tunnetut kiinteät muinaisjäännökset sijaitsevat hankealueen
länsi-, etelä-ja itäpuolella 400— 1 000 metrin etäisyydellä. Hankealueelle
suoritettiin muinaisjäännösinventointi syksyllä 2014. Suoritetun
inventoinnin mukaan hankealueella ei ole muinaisjäännöksiä eikä muita
kulttuurihistoriallisia, suojeltavaksi arvioitavia jäännöksiä.

Maa-ja kallioperä
Hankealue suoittuu laajalle kallioalueelle, jolla kallioperä on graniittia.
Hankealueelle ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuja
kallioalueita eikä Espoon arvokkaat geologiset kohteet -julkaisussa (2006)
mainittuja kohteita. Kallioalueet esiintyvät runsaina myös maaperäkartalla,
maalajeista vallitsevana on moreeni. Lisäksi hankealueelle sijoittuvalla
Slätmossenin suoalueella esiintyy saraturvetta ja suon länsipuoliset
Fagerängin peltoalueeseen rajautuvat alueet ovat savea.
Geologian tutkimuskeskus on tehnyt Kulmakorven alueella
lentogeofysikaalisia mittauksia. Selvitysten mukaan alueen kallioperä on
melko rikkoontumatonta ja erittäin heikosti magneettista. Alueellisen ja
paikallisen rikkonaisuuden pääsuuntia ovat pohjois-etelä-, luode-kaakkois
sekä lounais-koillis -suuntaukset. Alueen jyrkänteet ja pehmeiköt ovat
asettuneet pohjois-etelä -suuntaisesti. Luode-kaakkois -suuntaus on
tärkeä veden kulkeutumisen kannalta.
Hankealueen kallioperän vedenjohtavuuksia mitattiin syksyllä 2014.
Alueelle asennettNn syksyllä 2014 kolme uutta kalliopohjaveden
havaintoputkea, joiden kohdalla suoritettiin vesimenekkimittaukset. Lisäksi
hankealueen reunalla on mitattu kallioperän vedenjohtavuuksia vuonna
2008. Uudet havaintoputket asennettfln alueella olevien kallioperän
heikkousvyöhykkeiden kohdalle, jotta voitaisiin arvioida alueen kallioperän
vedenjohtavuuksia. Vesimenekkikokeiden perusteella kallioperä oli
mittauskohdilla hyvin tiivistä sekä vuoden 2014 että 2008 mittauksissa.
Hankealueella sijaitsee muutamia kallioperän heikkousvyöhykkeitä.
Kallioperän vedenjohtavuuksissa voi olla paikallista vaihtelua myös
heikkousvyöhykkeiden sisällä. Tehtyjen tutkimusten perusteella
hankealueen heikkousvyöhykkeiden vedenjohtokyky on kuitenkin alhainen.
Kiviainestenotto vaikuttaa paikallisesti erittäin paljon maa-ja kallioperään
sillä alueen maa- ja kallioperä poistetaan pysyvästi. Otettaessa huomioon
alueen herkkyys, on maa- ja kallioperävaikutusten merkittävyys
kokonaisuutena arvioitu vähäiseksi, sillä kallioperävaikutukset eivät ulotu
hankealueen ulkopuolelle.
Pohjavesi, kaivot
Arvioinnin lähtötietoina on käytetty Ämmässuon Kulmakorven alueella
toteutetun vesien tarkkailun tuloksia, sekä alueella aikaisemmin
—
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toteutettujen WA :! nettelyjen aikaisia tutkimuksia. Alueen pohjaveden
laatua on seurattu Ammässuon Kulmakorven vesien yhteistarkkailussa.
Hankealueen läheisyydessä on seitsemän yhteistarkkailuun kuuluvaa
pohjaveden havaintoputkea. Arvioinnin yhteydessä hankealueelle
asennettiin kolme uutta kalliopohjaveden havaintoputkea. Havaintoputkien
asentamisen yhteydessä toteutettiin vesimenekkikokeet kallioperän
vedenjohtavuuden mittaamiseksi.
-

Lähtötietoina on käytetty myös alueella vuonna 2008 tehtyä
kaivokartoitusta, jonka yhteydessä kartoitetthn 20 hankealueen
läheisyydessä olevaa yksityiskaivoa. Kartoitusta täydennettiin
hankealueen länsi-ja eteläpuolella olevan Fagerängin Halujärven
alueella. Tällä alueella kartoitettiin viisi kaivoa, joista neljä oli porakaivoja ja
yksi rengaskaivo. Lisäksi neljästä kaivosta otettiin vesinäytteet
laboratorioanalyysejä varten. Näistä kolme oli porakaivoja ja yksi
rengaskaivo.
-

Arvioinnin apuvälineenä on käytetty myös pohjavesimallinnusta, jonka
avulla on arvioitu hankkeen vaikutusta alueen pohjavesiolosuhteishn.
Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on
Järvikylän (0104951)1 luokan pohjavesialue, joka sijoittuu hankealueen
eteläpuolelle. Järvikylän pohjavesialue vedenonton kannalta tärkeänä
alueena on poistettu luokittelusta vuonna 2015. Etäisyyttä hankealueelta
Järvikylän pohjavesialueelle on noin 800 metriä. Etäisyyttä tällä hetkellä
luokitelluille pohjavesialueille on yli 2 km.
Ämmässuon Kulmakorven vesien yhteistarkkailussa on seurattu alueen
pohjavesien pinnankorkeutta. Kalliopohjaveden päävirtaussuunta on
alueella pohjoisesta etelään. Virtausta ohjaavat alueella sijaitsevat
kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeet, joissa kalliopohjaveden
virtausedellytykset ovat paremmat.
-

Hankealueen ympäristössä olevat lähimmät yksityiskaivot sijaitsevat sen
länsipuolella Fagerängin alueella sekä Halujärven länsi- lounaispuolella.
Etäisyydet lähimpiin yksityiskaivoihin ovat suunnitellulta ottoalueelta noin
380 -400 m. Alueilla sijaitsee sekä pora- että rengaskaivoja.
Otetuista uusista kaivovesinäytteistä (neljä kaivoa) tutkittiin talousveden
yleisiä laatuparametreja. Kolmesta porakaivosta yksi täytti täysin
talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset tutkittujen parametrien
osalta. Yhdessä porakaivonäytteessä todettiin poikkeama radonin osalta ja
yhdessä enterokokkibakteerien ja värin osalta. Rengaskaivosta otettu
vesinäyte täytti talousveden laatuvaatimukset, lukuun ottamatta pH-arvoa.
Hankealueen kohdalla pohjaveden pinnankorkeus tulee laskemaan
louhinnan aikana louhoksen pohjan tasolle. Tämän seurauksen louhinta
alueen ympäristön pohjaveden pinnankorkeus voi laskea pohjaveden
kulkeutuessa kohti louhittua aluetta.
Maanvastaanottotoiminnan aikana pohjaveden pinnankorkeus jälleen
nousee ja palautuu alkuperäiselle tasolle. Maanvastaanottotoiminnan
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aikana pohjaveden pinnankorkeus voi nousta lopulta myös nykyistä
maanpinnantasoa ylemmälle tasolle kapillaarisen nousun johdosta.
Hankealueen lounaispuolella sijaitsevan Halujärventien varrella on
rakennuksia, jotka sijaitsevat savipeitteisellä alueella. Vaihtoehdoissa VEi
ja VE2 louhinnan pohjavesivaikutus suuntautuu kyseisten rakennusten
suuntaan. Mahdolliset muutokset pohjaveden pinnankorkeuksissa voivat
aiheuttaa painumia rakenteissa rakennusten perustamistavasta riippuen.
Pohjaveden pinnankorkeuksien muutosten ei kuitenkaan arvioida ulottuvan
yksityiskaivoihin asti,
Hankealueella ei muodostu nykytilanteessa merkittäviä määriä pohjavettä.
Alueen maaperä on pääosin moreenia ja kalliota. Hankealueen
lounaispuolella Fagerängissä sijaitsee kaksi yksityiskaivoa 400 metrin
etäisyydellä louhittavasta alueesta. Toinen kaivoista on porakaivo ja toinen
rengaskaivo. Porakaivo on tällä hetkellä kahden talouden käytössä ja
rengaskaivoa ei käytetä. Kaivot sijaitsevat heikkousvyöhykkeellä, joka
ulottuu myös suunnitellulle louhinta-alueelle.
Tarkastellun rengaskaivon pohjaveden muodostumisalue on noin 80
hehtaaria. Hankealueen louhinta-alueet kattavat rengaskaivon
muodostumisalueen pinta-alasta noin 30 %, 23 hehtaaria. Louhinnan
toteutuessa vaihtoehtojen VEI tai VE2 mukaisesti vähentävät ne kyseisen
rengaskaivon antoisuutta arviolta 5 25 %. Ottotoiminta voi vaikuttaa myös
kyseisen alueen porakaivon antoisuuteen. Vaikutus tulee olemaan
rengaskaivoon kohdistuvia vaikutuksia pienempi.
-

Hankealueen muut lähimmät yksityiskaivot sijaitsevat hankealueen
eteläpuolelle Halujärven ympäristössä. Hankealueelta ei ole suoraa
merkittävää pohjaveden virtausyhteyttä yksityiskaivojen alueelle, sillä
hankealueelta ei suuntaudu merkittäviä kallioperän heikkousvyöhykkeitä
suoraan Halujärven suuntaan. Hankkeella ei arvioida olevan suoria
pohjavesivaikutuksia Halujärven ympäristön yksityiskaivojen veden
määrään tai laatuun.
Alueen ympäristössä on sekä, pora-, että rengaskaivoja. Mikäli louhinnan
aiheuttama tärinä kulkeutuu kaivojen alueelle, voi sen vaikuttaa myös
porareikiin ja kaivojen rakenteisNn. Mikäli tärinä aiheuttaa haitallisia
vaikutuksia, voi se muuttaa kaivojen antoisuuksia tai veden laatua.
Pintavedet, vesieliöstö
Alueen pintavesien tilaa tarkkaillaan Ämmässuon Kulmakorven alueen
vesien yhteistarkkailussa. Nykytilan virtaama- ja vedenlaatutiedot
perustuvat yhteistarkkailun tuloksNn. Hankealueelle tai sen välittömään
läheisyyteen sijoittuu 4 pintaveden näytteenottopistettä. Lisäksi Halujärven
ja Mankinjoen vedenlaadun tarkastelussa on käytetty ympäristöhallinnon
Hertta -tietokannan vedenlaatutuloksia.
—

Hankealue sijaitsee pääosin (noin 60 ha) Loojärven valuma-alueella.
Lisäksi osa eteläkulmasta (noin 3 ha) sijaitsee Halujärven valuma-alueella
ja osalta alueesta (noin 5 ha) pintavedet laskevat Peringinojaan.

Espoon kaupunki
Ympäristölautakunta

Päätös

Sivu 32 143

§ 65

20.08.2015

Nykytilassa valtaosa (noin 90 %) alueen pintavesistä ohjautuu
Ammässuonpuroon ja edelleen Loojärveen.
Toiminnan aikana louhinta-alueilla ja maanvastaanottoalueilla
muodostuvat hulevedet on suunniteltu johdettavaksi käsittelyn
(!askeutusallas ja biopuhdistin) jälkeen alueen lounaispuolella sijaitsevaan
Ammässuonpuroon ja Loojärveen. Halujärven ja Peringinojan suuntaan ei
johdeta vesiä.
Hankealueen ohitse virtaavien ojien ja purojen vedenlaatuun vaikuttavat
keskeisesti yläpuoliselta Ammässuon jätteidenkäsittelykeskuksesta sekä
Kulmakorven maanvastaanottoalueelta peräisin olevat hule- ja
valumavedet, jotka virtaavat pääosin etelään kohti Loojärveä. Ammässuon
maankaatopaikalta tulevien vesien kuormitusta osoittavia muuttujia ovat
olleet mm. kloridi, sulfaatti, eräät metallitja ravinteet. Edellä mainittujen
parametrien lisäksi kaatopaikan pintavesikuormitusta osoittavat kohonnut
sähkönjohtavuus ja kemiallinen hapenkulutus.
Nykytilassa Ämmässuonpuron virtaama vaihtelee välillä 1 280 lis, ollen
keskimäärin 42 lis. Hankealueelta tulevan kokonaisvalunnan
(maksimitilanne) arvioidaan kaikissa vaihtoehdoissa olevan alle 2 lis, joten
hankealueelta tuleva valunta käsittää vain pienen osan
Ammässuonpuroon tulevasta kokonaisvalunnasta. Ammässuonpuroon
kohdistuvat vaikutukset jäävät virtaamamuutosten osalta keskimäärin
pieniksi kaikissa vaihtoehdoissa.
-

Hankealueelta tuleva kuormitus on suurimmillaan louhinnan aikana.
Louhintatoiminnan arvioidaan kestävän vaihtoehdosta riippuen 20 36
vuotta, joten vaikutukset ovat pitkäkestoisia. Toiminnan yhteydessä syntyy
räjähdysainejäämiä ja siitä peräisin oleva typpi on pääosin
ammoniumnitraattia. Nitraatti voi lisätä typpirajoitteisissa yesistöissä
leväkasvua. Ravinnerajoitteisuustarkastelun perusteella Ammässuonpuro
ja muut lähialueen pienet pintavedet ovat vahvasti fosforirajoitteisia. Tästä
johtuen typpipitoisuuden kasvun ei arvioida aiheuttavan merkittävää
rehevyyden lisääntymistä, mutta ammoniumtyppi voi suurissa määrissä
lisätä hapen kulutusta.
—

Typpikuormituksen lisääntyminen saattaa lievästi kasvattaa jo nykyisinkin
erittäin rehevän Loojärven rehevyyttä. Ammässuonpuron tuoma
ravinnekuormitus on kuitenkin vain murto-osa Loojärveen laskevan
Kauhalanjoen tuomasta kuormituksesta.
Tutkimusten mukaan Loojärvestä lähtevä vesi osoittaa vähäisempää
kuormitusta kuin itse järven vesi, eli järvi toimii jossain määrin ravinteiden
ja muiden kuormitusta aiheuttavien aineiden sitojana. Typpipitoisuuden
arvioidaan laimenevan Loojärvessä ja osa typestä pidättyy järveen, joten
hankkeen vaikutuksen Mankinjokeen arvioidaan jäävän vähäiseksi.
YyA —selostuksen mukaan louhinta-alueelta tulevien vesien vaikutukset
Ammässuonpuron veden laatuun ovat suuria johtuen pääosin
typpikuormituksen kasvusta. Loojärveen vaikutukset on arvioitu vähäisiksi
johtuen sHtä, että järven muun valuma-alueen kuormitus on suuri.
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Vaikutukset LooJärven laskujokeen, Mankinjokeen on arvioitu kohtalaisiksi
johtuen taimenkannan esiintymisestä Joen alaJuoksulla.
Vaikutuksia tulee lieventää toimivalla hulevesien puhdistuksella.
Menetelmiksi esitetään laskeutusta, Joka poistaa kNntoainesta Ja
suodatusta, Joka poistaa veden pienhiukkasia ja fosforia. Ammässuonpuro
ja LooJärvi ovat Jo nykyisin tarkkailun piirissä, mutta Mankijoessa ei
tarkkailua tehdä. MankiJokeen LooJärven alapuolelle ehdotetaan uutta
näytteenottopistettä.
Vaikutukset Halujärveen
Hankealueen eteläpuolella on Halujärvi, Joka sijoittuu lähimmillään noin
200 metrin etäisyydelle louhittavasta alueesta. Halujärven pinnankorkeus
on tasolla noin +44 Ja suunniteltu louhinta ulottuisi tasolle +15.
Halujärvi sijaitsee kallioselänteiden rajaamalla alueella. Kallioselänteiden
väliset maakannakset koostuvat pääosin hiekkamoreenista ja lähempänä
Halujärveä myös saraturpeesta. Lisäksi alueella on pienialainen
savipeitteinen alue. Kallioselänteiden rajaamalla alueella muodostuvan
pintavalunnan lisäksi Halujärveen kulkeutuu vettä myös pohJavetenä
ympäristön hiekkamoreenivaltaisilta alueilta. Halujärven ympäristön
hiekkamoreenivaltaisten alueiden pinta-ala on noin 13 hehtaaria.
Arvion mukaan noin 4 % hankealueen pintaveden kokonaisvalunnasta
päätyy nykytilassa Halujärveen. Hankkeen aikana kaikki vedet toimintaalueelta ohjataan Ammässuonpuroon, joten Halujärven valuma-alue ja
valuma pienenee. Halujärven vesiala on 482 ha, syvyys 2, 5 m ja tilavuus
noin 96 400 m3.
Järven tilavuuteen suhteutettuna hankealueelta tulevan valunnan
arvioidaan vuositasolla olevan noin 0,6 % Halujärven tilavuudesta. Näin
vähäisellä muutoksella ei arvioida olevan vaikutusta Halujärven
hydrografiaan tai vedenlaatuun. Halujärveen kohdistuvat vaikutukset
arvioidaan kaikissa vaihtoehdoissa pieniksi.
Suunniteltu louhinta ei ulotu Halujärveä ympäröiville hiekkamoreenialueille.
YyA —selostuksessa on arvioitu, että louhinta ei siten suoraan pienennä
Halujärveen kulkeutuvan pohjaveden muodostumisaluetta. Suunnitelluilta
louhinta-alueilta ei suuntaudu merkittäviä kallioperän heikkousvyöhykkeitä
Halujärven suuntaan.
Louhinta-alueen länsipuolella kulkee kuitenkin pienempi paikallinen
heikkousvyöhyke, joka ulottuu myös Halujärven alueelle. Kyseisessä
heikkousvyöhykkeessä tehdyssä kallioperän vedenjohtavuuskokeessa
kallioperä todettiin thvhksi. Tehty tutkimus ulotettNn suunnitellulle
louhintasyvyydelle (taso +15). Tämän perusteella arvioitNn, että ei ole
odotettavissa, että Halujärven alueelta kulkeutuisi vesiä kallioperässä
merkittävästi kohti louhinta-alueita ja louhinnalla olisi merkittävää
vaikutusta Halujärven vedenpinnantasoon.
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Kallioperän vedenjohto-ominaisuuksien ja Halujärven korkeusaseman
vuoksi WA -selostuksessa suositellaan, että louhinnan aikana tarkkaillaan
mahdollisia kalliovesivuotoja louhinta-alueella ja samanaikaisesti
seurataan Halujärven vesipinnankorkeutta. Lisäksi on suositeltavaa
asentaa pohjaveden tarkkailuputkia Halujärven ja hankealueen
väl ia 1 ueel le.
Luonto ja suojelualueet
Kallionlouhinta- ja maanvastaanottopaikan rakentamisessa
luonnonympäristö muuttuu täysin puiden ja pintamaiden poiston sekä
kalliolouhinnan ja maantäytön myötä. Toiminta hävittää alueen nykyisen
kasvillisuuden ja elinympäristöt.
Alueella tehtiin vuonna 2013 linnusto-, lepakko-, liito-orava-,
viitasammakko-, päiväperhos- ja sudenkorento- sekä kasvillisuus- ja
luontotyyppiselvitykset. Sekä ympäristölautakunta että ELY —keskus
katsoivat ohjelmaa koskevissa lausunnoissaan, että selvitystä tulisi
täydentää. Selostuksesta ei käy ilmi, että täydennystä olisi tehty.
Vuoden 2013 inventointien perusteella luontoarvoiltaan merkittävimmät
kohteet jäävät toiminta-alueiden ulkopuolelle, mutta ne sijoittuvat
hankkeen todennäköiselle vaikutusalueelle. Pöly- ja vesitalousmuutokset
voivat vaikuttaa heikentävästi uhanalaisiksi luokiteltujen luontotyyppien
luonnontilaan. Arvokkaita luontokohteita sijoittuu hankkeen pöly-ja
vesitalousmuutosten vaikutusalueelle, esim. hankealueen pintavesien
johtaminen vaikuttaa todennäköisesti heikentävästi hankealueen
eteläpuolisen puronvarsilehdon luonnontilaan. Fagerängenin peltoaukean
länsireunaan sijoittuu metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö,
runsaslahopuustoinen puronvarsi.
Selvitysalueella ei tehty havaintoja lepakoiden lisääntymis- tai
levähdyspaikoista. Havaitut liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikat
sijoittuvat hankealueen ulkopuolelle, mulla hankealueelle sijoittuu lhto
oravan käyttämiä kulkuyhteyksiä ja ruokailupuu Fagerängin alueella.
Selvitysafueefla ei havaittu merkkejä viitasammakoista. Hankkeella ei ole
sudenkorentojen lisääntymispaikkoinaan käyttämiin lampNn kohdistuvia
vaikutuksia, mutta hanke vaikuttaa sudenkorentojen
saalistusympäristöihin.
Hanke kaventaa ekologisena yhteytenä toimivan metsäalueen pinta-alaa,
mutta ei katkaise ekologisia yhteyksiä. Hanke kaventaa myös luonnon
ydinalueeksi määritetyn yhtenäisen metsäalueen pinta-alaa. Vaikka
ekologinen yhteys ei kokonaan katkeakaan, hankealue muodostaa
leviämisesteen eläimistölle.
Selostuksessa on arvioitu, että hanke saattaa vaikututtaa heikentävästi
uhanalaiseksi luokiteltavien luontotyyppien luonnontilaan. Tästä johtuen
toiminnan vaikutus kasvillisuus-ja luontotyyppien kohdalla on arvioitu
suureksi. Linnustoon kohdistuu kohtalaisia vaikutuksia, koska joidenkin
lajien pesimäreviirit menetetään. Vaikutukset eivät kuitenkaan kohdistu
uhanalaisten lintulajien reviireihin. Lepakoiden kohdalla vaikutukset ovat
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vähäisiä, sillä lepakoiden tärkeä ruokailualue sijoittuu selvästi hankealueen
länsipuolelle.
Toiminnan vaikutukset INto-oravien osalta on arvioitu kohtalaisiksi.
Vaikutus on arvioitu kohtalaiseksi johtuen IHto-oravien elinympäristöistä
hankealueen läheisyydessä sekä mahdollisista hankealueelle sijoittuvista
kulkuyhteyksistä. Hanke ei hävitä liito-oravien lisääntymis- ja
levähdyspaikkoja, mutta hanke aiheuttaa häiriövaikutuksia sekä
vaikutuksia lajin kulkuyhteykshn.
Selvitysalueella ei havaittu merkkejä vHtasammakoista. Toiminnan
vaikutus viitasammakoihin on vähäinen.
Sudenkorentoja havaittiin runsaasti saalistelemassa myös varsinaisella
hankealueella metsätien pientareilla. Huomionarvoisimpien lajien
havainnot kuitenkin sijoittuivat varsinaisen louhinta- ja läjitysalueen
ulkopuolelle. Alueella havaituista luontodirektiivin lV-liitteen lV(a) lajeista
toinen, täplälampikorento, havaittiin Bockträskillä noin 700 m etäisyydellä
hankealueen länsipuolella. Bockträsk on lajin lisääntymis- ja
levähdyspaikka, jonka hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.
Toinen alueella havaittu luontodirektBvin lHtteen IV(a) laji oli
sirolampikorento. Sirolampikorentohavainto tehtiin Kalliosuon
maantäyttöalueen laskeutusaltaalla välittömästi louhinta- ja läjitysalueen
itäpuolella. Todennäköisesti havainto koski nuorta vaeltelevaa yksilöä, sillä
havaintopaikka on liian karu ja vähäkasvustoinen lajin
lisääntymisympäristöksi.
Hankkeen vaikutus on arvioitu sudenkorentojen kohdalla vähäiseksi.
Selvitysalueella havaituista päiväperhosista suurin osa on yleisiä ja
runsaita metsänreunojen ja tienpientareiden lajeja. Luontodirekthvin liitteen
lV(a) lajista kirjoverkkoperhosesta ei tehty havaintoja selvitysalueella,
vaikka lajille soveltuvia elinympäristöjä esiintyy selvitysalueella jonkin
verran. Selvityksessä havaituista perhoslajeista huomionarvoisin,
suohopeatäplä, havaittiin varsinaisten louhinta- ja läjitysalueiden
ulkopuolella. Hankkeen vaikutus päiväperhosten osalta on vähäinen, sillä
varsinaisella louhinta- ja läjitysalueella havaitut lajit olivat yleisiä ja
runsaslukuisia.
Luonnon ydinalueiden ja ekologisten yhteyksien osalta toiminnan vaikutus
on arvioitu suureksi. Hanke ei kokonaan katkaise ekologisia yhteyksiä,
mutta se kaventaa ekologisen yhteyden pinta-alaa. Hanke kaventaa myös
luonnon ydinalueeksi määritetyn yhtenäisen metsäalueen pinta-alaa.
Tämän vaikutuksen merkittävyyttä lisää hankealueen sijoittuminen laajan
luonnon ydinalueen keskioshn, jolloin mm. meluvaikutukset kohdistuvat
laajahkolle alueelle.
Liikenne
ELY —keskus edellytti WA —ohjelmaa koskevassa lausunnossaan, että
selostuksessa tulee esittää toimenpiteet, joilla Kauklahden suuntaan
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johtavan hiekkatien käyttö estetään. Ainoaksi vaihtoehdoiksi
INkenneyhteyden järjestämiseksi jäi siten tieyhteys Ammässuon
Kulmakorven kautta Nupurintielle ja Turun moottoritielle.

—

Helsinki—Turku —moottoritien (Ei 8, VT1) liikennemäärä Ämmässuon
moottoritielNttymän länsipuolella oli vuonna 2014 noin 43800 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Nupurintiellä (MT 110) kulki vuonna 2014 hankealueen
kohdalla noin 5 300 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Vantaan jätevoimalan käyttäönoton jälkeen Ämmässuon
jätteenkäsittelykuljetukset ovat vähentyneet. Tämä näkyy erityisesti
Ammässuontien IHkennemäärissä sekä Helsinki—Turku -moottoritien
itäpuolen raskaan liikenteen määrissä. Vuosien 2012—2014 välillä
Ammässuontien liikenne on vähentynyt 2 400 ajoneuvosta 1 400
ajoneuvoon vuorokaudessa ja VT1 raskaan liikenteen määrä on pudonnut
5600 ajoneuvosta 5000 ajoneuvoon, noin 10%.
Suurimmillaan louhe- ja maamassojen kuljetusten vaikutus
kokonaislNkennemäärään on noin 420 ajoneuvoa arkivuorokaudessa, josta
27 % koostuu louheen ja murskeen viennistä, 7 % louheen ja murskeen
vastaanotosta sekä 66 % maanvastaanotosta. Todennäköisin reitti on
Kulmakorventien kautta, jolloin sen kokonaislHkennemäärä olisi noin 2 400
ajoneuvoa arkivuorokaudessa.
Arvioinnin mukaan Kulmakorventie on riittävän leveä tällaiselle
IHkennemäärälle. Tie on päällystetty asfaltilla ja sen suunnittelussa ja
toteutuksessa on otettu huomioon kuluminen ja kantavuus. Kolmperäntien
ja Nupurintien liittymän sekä Histantien ja Nupurintien liittymän väliselle
alueelle tehtiin erillinen toimivuustarkastelu, jossa mukana oli myös
Kulmakorventien ja Nupurintien lhttymä. Tarkasteluiden perusteella
liikenne on ennustetilanteessa sujuvaa eikä suurempia jonoutumisia
muodostu.
Nupudntien kevyen liikenteen väylä on rakennettava. LHkenneviraston
suunnitteluohjeen Jalankulku- ja pyäräilyväylien suunnittelu
(LHkenneviraston ohjeita 11/2014) mukaan erillinen kevyenliikenteen väylä
vaaditaan jos kevyenliikenteen määrä ylittää 100 henkilöä/vrk ja
IHkennemäärä on yli 4 000 ajoneuvoa/vrk. Tämä määrä ylittynee jo
nykytilanteessa.
Melu
Kaikki vaihtoehdot lisäävät melua hankealueen ympäristössä.
Selostuksessa arvioidaan, että kun louhintasuunnitelman mukaiset
pintamaavallit ja varastokasat toteutetaan, laajimmassakin vaihtoehdossa
VE2 saavutetaan hyväksyttävät melutasot alueen kaikissa melusta
häirhntymiselle alttHssa kohteissa. Ennen vallien valmistumista hankkeen
alkuvaiheessa melun ohjearvot voivat ylittyä. Tutkituilla
hankevaihtoehdoilla ei ole melun kannalta merkittäviä keskinäisiä eroja.
Tarkastelualueen melutilanteeseen vaikuttaa tällä hetkellä Kulmakorven
louhinta ja maanvastaanotto, Ammässuon alueen melu sekä jossain
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määrin tieliikenne. Hankealueen läheisyydessä on melusta häirNntyviä
kohteita, asuin- ja lomakiinteistöjä, sen länsi-, etelä-ja kaakkoispuolella.
Lähimmät asuinkHnteistöt ovat Halujärventien ja Halujärven pohjoispäässä
300 m etäisyydellä louhittavan alueen eteläpuolella. Hieman kauempana
etelässä Halujärven läheisyydessä on useita asuin-ja lomakiinteistöjä,
samoin vielä kauempana kaakossa Forsbackantien varrella. Hankealueen
länsipuolella lähellä Kirkkonummen rajaa on myös muutama
lomakNnteistö.
Alueen nykyisten toimintojen melu ei yhtä ohjearvoja kflnteistöillä, jotka
sijoittuvat suunnitellun Högbergetin hankealueen meluvaikutusalueelle.
Louhintavaiheen 1 alussa, kun murskaus tapahtuu nykyisen maanpinnan
tasalla ja kallionporaus korkealla, tulisi hyväksyttävän melutilanteen
saavuttamiseksi käyttää vain yhtä porausvaunua
kerrallaan.
Myös lähellä Halujärven loma-asutusta olevan louhintavaiheen 4 alku, kun
louhinta ei vielä ole edennyt alemmille louhintatasoille, on haasteellinen.
Murskauksessa voidaan käyttää vain yhtä murskauslaitosta ja kun poraus
tapahtuu korkeimmalla kohdalla, on käytettävä vain yhtä ja vaimennettua
porausvaunua. Lisäkeinot 45 dB:n ohjearvon saavuttamiseksi Halujärvellä
ovat korkea meluvalli, maanvastaanotosta pidättäytyminen tuossa
vaiheessa, ja murskauslaitoksen sijoittaminen loma-asutuksen puoleisen
seinämän juurelle.
Meluselvityksessä tarkasteltNn myös alueen nykyisten toimintojen ja
hankealueen melun yhteisvaikutusta eli summamelua. Nykyisinä
melulähteinä olivat tieliikenne, Takapellon louhinta-ja maanvastaanotto
sekä Ammässuon alueen arvioitu melu. Takapellon osalta yhteisvaikutus
arvioitiin sen maksimitoimintatilanteen mukaisena. Takapellon melulla on
vaikutusta Halujärven ympäristössä ja Ammässuon alueen melulla
Kirkkonummen rajan tuntumassa olevilla lomakNnteistöillä. Yleisellä
tielNkenteellä (Turunväylä) ei ole käytännössä meluvaikutusta Högbergetin
hankealueen ympäristössä.
Meluselvityksen mukaan VE2 aiheuttaa suurimman melun. Sen
louhintavaihe 1 ja 2 yhdessä Ammässuon jätteidenkäsittelykeskuksen
meluvaikutuksen kanssa aiheuttaisi yhdellä tai kahdella Kirkkonummen
puolella olevalla lomakhnteistöllä yli 46 dB melutason. Muutoin melun
yhteisvaikutus ei aiheuttaisi ohjearvojen yhityksiä, mutta huonontaa alueen
melutilannetta nykytilanteeseen verrattuna.
Annettavissa luvissa tulee edellyttää melumittausten tekoa lähimpien
asuin- ja lomarakennusten luona.
Tärinä
Tärinävaikutuksia syntyy kallion räjäyttämisestä, murskaukseen
käytettävistä koneista sekä kuljetuslNkenteestä. Louhinnassa räjäytys
synnyttää kallioon jännitysaallon, joka aiheuttaa paitsi kiven irtoamista
myös tärinää. Tärinää arvioidaan heilahdusnopeuden avulla (mm/s)
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kolmessa eri suunnassa (pysty-ja vaakakomponentti sekä
etenemissuunnan mukainen komponenhi). Pystykomponentti on suurin
pienillä, alle 100 metrin etäisyyksillä. Etäisyyden kasvaessa
vaakakomponentti muuttuu vallitsevaksi komponentiksi. Näin tapahtuu
yleensä yli 200 metrin etäisyyksillä. Räjäytyskohteesta leviävä tärinä voi
pahimmillaan vaurioittaa läheisiä rakennuksia, herkkiä laitteita ja häiritä
ihmisiä sekä kotieläimiä.
Hankealueen ympäristöön kohdistuvien tärinävaikutusten suuruutta on
arvioitu vertaamalla muutosta nykytilaan ja arvioimalla muutoksen
vaikutusta alueen asukkaisNn ja rakennuskantaan.
Louhinta tulee aiheuttamaan mahdollisia tärinävaikutuksia alueen
ympäristössä. Liikenteestä aiheutuvissa tärinävaikutuksissa ei tapahdu
merkittävää muutosta nykyiseen. Tärinä voi aiheuttaa häiriötä osalle
vaikutusalueen asukkaista. Lähin asuinrakennus (Fageräng) sijaitsee noin
31Cm etäisyydellä louhittavasta alueesta. Tärinästä rakennuksiin
aiheutuvat rakenteelliset vauriot ovat epätodennäköisiä, mikäli pysytään
tärinälle määrättyjen raja-arvojen alapuolella. Raja-arvoista on alun perin
säädetty työministeriön päätöksessä 495/1993, mutta säädös on kumottu
1.7.2011. Samat raja-arvot ovat edelleen voimassa, nyt ne on julkaistu RIL
—ohjeessa 253-2010, Rakentamisen aiheuttamat tärinät.
Tärinän vähentämiseksi räjäytyspanoksia ja räjäytettävien kenttien
suuruuksia on rajoitettava. YVA —selostuksessa on laskettu tärinän
heilahdusnopeudet kolmelle eri momentaaniselle räjähdysainemäärälle 43
kg, 104 kg ja 237 kg, kun lähin rakennus sijaitsee noin 300 m etäisyydellä.
Momentaanisella räjähdysainemäärällä tarkoitetaan sitä
räjähdysainemäärää räjäytyksessä, joka räjähtää niin samanaikaisesti, että
siitä syntyvä tärinäarvo on suurin räjäytyskentässä räjähtävien panosten
aiheuttamista tärinähuipuista.
YyA —selostuksessa ei tärinävaikutusten vähentämiseksi oteta kantaa
räjähdyspanosten suuruuteen. Siinä todetaan, että haitallista tärinää
voidaan lieventää oikealla työn suorituksella ja suunnittelulla.
Louhintasuunnan ja räjäytysaineen valinnalla voidaan lieventää tärinän
tasoa. Tärinän häiritsevyyttä voidaan merkittävästi vähentää myös tärinää
aiheuttavien toimintojen, erityisesti räjäytysten, suoittamisella päiväsaikaan
klo 8— 16. Ilta-aikaan havaittava tärinä häiritsee ihmisiä merkittävästi
enemmän kuin päiväsaikainen tärinä, jolloin valtaosa asukkaista on joko
poissa kotoa tai muuten aktiivisesti lUkkeessä. Tärinää on myös mitattava
lähialueen rakennuksissa.
Ilman laatu
Hankkeen kanssa samankaltaisia kalliolouhinnan ja murskauksen
pölypäästöjä aiheutuu tällä hetkellä Rudus Oy:n Takapellon louhinta
alueella noin 800 m hankealueesta koillisen. Hankealueen pohjoispuolella
on kaksi maanläjitysaluetta, joissa maa-aineksen käsittelystä aiheutuu
pölypäästöjä. Kalliosuon maanläjitysalue rajoittuu hankealueeseen, mutta
muut läjitysalueet ovat kauempana.
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Toiminnan ilmanlaatuvaikutukset aiheutuvat pääasiassa pölyämisestä eli
hiukkaspäästäistä. Pölypäästälähteitä ovat kallion poraus, räjäytykset,
louheen murskaus, murskeen varastointi, lastaus, kippaus ja kuljetukset
sekä maa-ainesten pölyäminen. Toiminnoissa muodostuvat pölypäästöt
ovat pääosin suhteellisen suurikokoista kiviainespölyä (halkaisijaltaan yli
30 pm). Hengitettävien hiukkasten (PM10) ja pienhiukkasten (PMzs)
osuudet muodostuvasta pälystä ovat pieniä. Pienempien kokoluokkien
hiukkaspäästöt ovat peräisin liikenteen ja koneiden pakokaasuista.
Ilman laadun suhteen herkkinä alueina pidetään alueita, joilla on asutusta,
kouluja, sairaaloita, päiväkoteja tai muita herkkiä toimintoja.
Luonnonolosuhteiltaan herkkiä alueita ovat esimerkiksi
luonnonsuojelualueet. Vähemmän herkkinä pidetään alueita, jotka ovat
teollisuuskäytössä tai esimerkiksi jätehuollolle varattuja alueita.
Ilmanlaatuvaikutusten vaihtelu eri vaihtoehtojen välillä on suhteellisen
vähäistä. YVA —selostuksessa esitetyt laskennalliset ilmapäästät ovat
samat kaikille hankkeen toteutusvaihtoehdoille. Laskennallisen arvion
mukaan suurin osa muodostuvasta pölystä koostuu suurikokoisista
hiukkasista, jotka laskeutuvat lähelle päästölähdettä. Ns. hengitettävien
hiukkasten osuus kokonaishiukkaspäästöstä on noin 37 %.
Merkittävimmät pälypäästöt aiheutuvat murskaustoiminnasta.
Laskennalliset PM10 -vuorokausipitoisuuslisät ovat suurimmillaan toimintaalueen lounaispuolella sijaitsevissa kohteissa. Vuoden tarkastelujaksolla
ohjearvoihin verrattavat kuukauden 2. korkeimmat vuorokausipitoisuudet
lähimpien asuinrakennusten kohdalla ovat noin 20—30 pglm3 eli noin 29—
43 % vuorokauden raja-arvosta (70 pg/m3). Ohjearvoon verrattava
pitoisuusalue on leviämislaskelmien perusteella noin 300 — 400 metrin
etäisyydellä murskauslaitoksesta.
Hankealueen koillispuolella on louheen välivarastointialue sekä Takapellon
täyttä- ja kivenmurskausalueet, joiden toimintojen aiheuttamat pölypäästöt
ovat samankaltaisia ja yhteisvaikutusten muodostuminen on mahdollista
lähimmissä asuin- ja vapaa-ajanasutus kohteissa. Suurimmillaan
yhteisvaikutukset ovat tilanteissa, jolloin murskaustoiminnot ajoittuvat
samalle ajanjaksolle molemmilla kivenmurskausalueilla. Pölyävimpien
toimintojen yhtäaikaisuuden lisäksi yhteisvaikutusten muodostuminen
edellyttää, että vallitseva tuulen suunta on lähimpiä pölylle alttHta kohteita
kohden (koillisen ja idän väliltä tai lännen ja luoteen väliltä).
Mikäli maa-aines on kuivaa ja sää on tuulinen, hienojakoinen pöly voi
levitä muutaman sadan metrin alueelle. Hankkeesta aiheutuvan liikenteen
ja työkoneiden pakokaasupäästöjen vaikutus ilmanlaatuun ja ilmastoon on
arvioitu vähäiseksi. Vuositasolla vaikutukset ilmanlaatuun ovat pieniä.
Lyhytaikaiset ilmanlaatuvaikutukset lähimmissä kohteissa ovat mahdollisia.
Raja- ja ohjearvojen ylittyminen on epätodennäköistä. Vaikutuksia voidaan
pienentää esim. kuljetusreittien ja varastokasojen kastelulla sekä muulla
pölynhallinnalla. Toiminnan alkuvaihetta lukuun ottamatta murskauslaitos
sijaitsee louhoksen pohjalla, mikä vähentää pälyn leviämistä. Vaikutusten
kokonaisaika on pisin vaihtoehdossa VE2 (noin 36 vuotta aloituksesta).
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Sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset
Sosiaaliset vaikutukset ovat hankkeesta ihmiseen, yhteisöön tai
yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia, jotka voivat aiheuttaa muutoksia
ihmisten hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa. Suoria sosiaalisia
vaikutuksia ovat esimerkiksi melusta tai pölystä aiheutuva asuin- tai
virkistysympäristön vhhtyisyyden heikkeneminen tai huoli ja pelko
hankkeen toteutumisesta ja siitä aiheutuvista vaikutuksista. Monet
vaikutukset ilmenevät vasta hankkeen rakentamis- tai toimintavaiheessa.
Sosiaalisia vaikutuksia voi kuitenkin ilmetä jo hankkeen suunnittelu-ja
arviointivaiheessa asukkaiden huolina, pelkoina, toiveina tai
epävarmuutena tulevaisuudesta.
Terveysvaikutuksia ovat muutokset ihmisten terveydessä tai
elinympäristön terveydellisissä oloissa. Merkittävä terveysvaikutus on
keskeisenä käsitteenä määritelty terveydensuojelulaissa (663/1994)
ihmisessä todettavana sairautena, muuna terveydenhäiriönä tai sellaisena
tekijänä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön
terveellisyyttä. Sosiaali-ja terveysministeriön WA -oppaan (1999) mukaan
kuitenkaan esimerkiksi lieviä ja/tai tilapäisiä terveysvaikutuksia ihmisissä ja
heidän elinympäristössään, kuten melun ja hajun aiheuttamia
viihtyvyyshaittoja, ei pidetä terveyshaittoina.
Tämän hankeen sosiaalisia ja terveysvaikutuksia arvioitaessa on käytetty
lähtötietoina mm.:
Högbergetin YVA -ohjelmasta saatua palautetta
nettiadressia
työpajasta lähialueen asukkaille ja muille sidosryhmille
aiempia YyA -dokumentteja lähialueella tehdyistä YVA -arvioinneista
soveltuvin osin.
-

-

-

-

Terveysvaikutusten arvioinnissa keskityttiin erityisesti melun, pölyn ja
tärinän vaikutuksBn mallinnusten ja laskelmien pohjalta. Arvioinnissa on
tukeuduttu raja-ja ohjearvoihin, joita on annettu melun, tärinän,
pölypäästöjen ja ilmanlaadun kohdalla. Raja- ja ohjearvoja alempien
päästöjen ei katsota aiheuttavan terveyshaittaa enemmistölle väestöstä,
joten niitä pidetään hyväksyttävinä tasoina.
Tällä hetkellä asukkaat kokevat asuinalueensa ja sen lähiympäristöt
yleisesti ottaen vhhtyisäksi ja rauhalliseksi läheisistä jätteenkäsillely-,
maanvastaanotto- ja kiviainesten ottotoiminnoista huolimatta.
Hankealueella on aktiivista virkistyskäyttöä ja luonnon läheisyyttä
arvostetaan. Metsäautotien johdosta hankealueelle on helppo päästä ja
sitä käytetään lenkkeilyyn ja ratsastukseen, sienestykseen ja
marjastukseen. Asukkaat arvioivat mm. tämän alueen
virkistyskäyttöpaineen kasvavan lähialueiden asuinrakentamisen myötä.
Asukkaiden mielipiteissä nousivat esille erityisesti hankealuetta lähimmän
asuinalueen eli Halujärven ympäristöön kohdistuvat vaikutukset sekä
hankealueen länsipuolella sijaitsevan hevostallin toimintaan ja
hevosharrastukseen kohdistuvat vaikutukset. Lisäksi mainittiin hankkeesta
aiheutuva melu ja pöly, vaikutukset kaivoihin ja pohjavesNn, kiinteistöjen
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arvon lasku, vaikutuksen kulttuurihistorialliseen alueeseen ja vanhaan
kylään, asuinympäristön heikkeneminen, terveysvaikutukset ja
korvausvelvollisuudet.
Talli Fageräng sijoittuu välittömästi louhoshankkeen länsipuolelle. Talli on
yksi Suomen vanhimmista islanninhevostalleista ja hevosia on kasvatettu
tilalla vuodesta 1988. Tallilla asuu mielipiteissä annettujen tietojen mukaan
45 hevosta. Tallin edustajien mukaan tallilla on ratsastustoimintaa
maastossa aina valoisaan aikaan. Lisäksi tallilla on kesäisin
ratsastusleirejä, se toimii paikkana myös mm. hiljaisuuden retrNteille. Talli
Fagerängin “Vastustamme Espoonkartanon louhoshanketta” -nettiadressin
oli 20.7.2015 mennessä allekirjoittanut 2300 henkilöä.
Läheisistä jätteenkäsittely-, maanvastaanotto- ja kiviainesten
ottotoiminnoista koetaan aiheutuvan erityisesti meluhaittoja. Kiviainesten
ottoon liittyvien räjäytysten koettiin kantautuvan jo nykyisiltä louhinta
alueilta usein asuinkNnteistöille. Meluvaikutusten arvioinnin perusteella
hanke ei sijoitu nykyisinkään täysin meluttomalle alueelle, vaan lomaasumiseen käytettävien alueiden, taajamien ulkopuolisten virkistysalueiden
ja luonnonsuojelualueiden päiväohjearvo 45 dB ylittyy hankealueella
osittain jo nykytilanteessa.
Kaikissa toteutusvaihtoehdoissa melun ja pölyn lähteiden määrä kasvaa.
Alueella on jonkin verran herkästi oirehtivia ihmisiä. Tämän vuoksi YVA
selostuksessa arvioidaan, että vaikutusalueen ihmisillä voidaan havaita
negatflvisten terveysvaikutusten kasvua, mikäli esiintuotuihin haittoihin ei
hankkeen suunnittelussa puututa.
—

Asukkaiden huolet eivät rhpu sfltä, mikä toteutusvaihtoehdoista valittaisiin.
Heitä huolettaa ylipäätään se, että alueelle tulisi uutta toimintaa, joka voisi
vaarantaa luontoarvoja, virkistyskäyttömahdollisuuksia, asuinympäristön
viihtyisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä hevostallin toimintaa.
Asukkaat olivat huolissaan myös hankkeen vaikutuksista vesistöihin sekä
erityisesti käyttövesikaivoihin. Myös kaivojen osalta kaivattNn tietoa
korvausvastuusta mahdollisten vaurioiden varalta tai jos veden laatu
heikkenee. Hankkeen pelätään vaarantavan Halujärven länsi- ja
eteläpuoleisen kyläalueen pohjavesien tilan, kun merkittävä pohjavesialue
sUaitsee vain vajaan kilometrin päässä louhoksen etelärajasta. Lisäksi
Loojärven sietokyvyn kerrottiin olevan äärimmillään, eikä kestä
lisäkuormitusta.
Vaikutukset asuinvNhtyvyyteen syntyvät maa-aineksenottohankkeissa
melusta, pölystä, tärinästä ja INkenteestä. Hankkeesta aiheutuva
ympäristön melutaso on meluntorjuntatoimia käyttäen mahdollista pitää
melutasolle annettujen ohjearvojen alapuolella. Lähimmissä
häirNntymiselle alttflssa kohteissa melutaso voi hankkeen tietyissä
vaiheissa nousta kuitenkin lähellä ohjearvoja. Melulla on vaikutusta myös
hankealueen lähiympäristön virkistyskäyttöön, joka osaltaan vaikuttaa
kokemukseen asuinympäristön vNhtyisyydestä.
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Tärinävaikutusten arvioinnin mukaan hankkeesta voi toteutuessaan
aiheutua tärinää, jonka osa asukkaista kokee häiritsevänä. Rakenteelliset
vauriot sen suaan ovat epätodennäköisiä. Asukkaat kaipaavat varmuutta
asioista todennäköisyyksien sijaan tai tietoa siitä, miten mahdolliset vauriot
tultaisNn korvaamaan.
Hankealueelta kantautuva melu ei ohjearvojen mukaan estä hevosten
pitämistä alueella, mutta melu muuttaa laidunalueiden ja
maastoratsastusten ympäristön äänimaailmaa eikä mahdollista toimimista
enää entisenkaltaisessa luonnonläheiseksi koetussa ympäristössä. Melu ja
pöly eivät arviointien perusteella estä alueen ratsastustallien toimintaa,
mutta vaikuttavat selvästi toimintaympäristöön.
Hankkeen toiminta-aikana Esbogård Ab:n omistaman hankealueen
metsäteiden ja polkujen käyttö jokamiehenoikeudella tapahtuvaan
ratsastustoimintaan estyy. Osa reiteistä jää työmaa-alueelle ja toisaalta
myös turvallisuuden takia. Työmaa-aikana käytöstä poistuvien reittien
pituus on noin 2,8 km. Loojärven Halujärven alueelle jää ratsastukseen
käytettyjä reittejä vielä noin 16km.
—

Ehdotus toiminnan vaikutusten seurannasta
YyA —selostuksessa on esitetty ympäristölupahakemusta varten ehdotus
louhinta- ja murskaustoiminnan tarkkailun ja seurannan järjestämisestä.

Pohjavedet. Louhinta-alueen ympäristön pohjaveden pinnankorkeuksia
tulee seurata etenkin louhinta-alueen eteläreunassa, sillä tällä suunnalla
ovat herkimmin häirNntyvät kohteet. Hanke tulee liittää osaksi Ammässuon
Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailua. Lisäksi suositellaan
seuraamaan Halujärventien pohjoisosassa olevien rakennusten alueella
pohjaveden pinnankorkeuksia ja mahdollisia painumia. On myös
suositeltavaa asentaa pohjaveden tarkkailuputkia Halujärven ja
hankealueen välialueelle.

-

Pintavedet. Hulevesien käsittelyn toimivuutta tulee seurata.
Ammässuonpuroa ja Loojärveä seurataan jo nykyisessä Ammässuon
Kulmakorven yhteistarkkailussa rHttävällä laajuudella suhteessa tähän
hankkeeseen. Mankinjoessa Loojärven luusuan alapuolella olisi aloitettava
vesitarkkailu. Näytteenottoajankohdaksi ehdotetaan ylivirtaamakausia
(huhti toukokuu ja syys lokakuu).
-

-

-

Kalastoja pohjaeliöstö. Meritaimenen esiintymistä hankkeen
alapuolisessa vesistössä on syytä seurata esim. sähkökoekalastuksin.
Mahdollisia havaintoalueita voivat olla Ammässuonpuron alaosa,
Mankinjoen yläosa sekä Espoonkartanonkoski.
Melu. YyA —arvioinnin yhteydessä tehtiin melumallinnus, mutta toiminnan
käynnistyttyä on tehtävä melumittauksia joilla varmistetaan, että
mallinnetut melutasot vastaavat tilannetta käytännössä ja että melutason
ohjearvot eivät ylity. Mittaus on tehtävä lähimpien asuinrakennusten ja
lomarakennusten luona.
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Tärinä. Tärinälle alttht rakennukset tulee katselmoida ennen
louhintatyöhön ryhtymistä. Tärinämittauksia esitetään tehtäväksi toiminnan
alkuvaiheessa maaperältään ja rakenteiltaan erityyppisissä kohteissa, eri
etäisyyksillä ja eri ilmansuunnilla louhinta-alueelta. Mittauksia tehdään
lähialueen rakennuksista toimintaa aloitettaessa tai louhintatapaa
oleellisesti muutettaessa.
liman laatu. Toiminnan pölypäästöjen määrää ja pölyntorjuntatoimien
tehokkuutta seurataan aistinvaraisin havainnoin. Pölyntorjuntaa kuten
kastelua tehostetaan tarpeen mukaan. Mikäli toiminnasta aiheutuvan
pölyämisen epäillään ylittävän pölylle asetetut raja-arvot lähimmissä
asutuksissa, ympäristölupaviranomainen ja valvova
ympäristöviranomainen voivat edellyttää pölymittauksia.
Vaikutukset ihmisiin. Erillistä sosiaalisten vaikutusten seurantaa ei
tarvita, kun hankkeen sosiaalisten vaikutusten kannalta merkittävimpiä
melu-, pöly-ja tähnävaikutuksia seurataan.
Tiedoksi
-
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Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto Esbogård Ab:n maa-ainestoimintahankkeen
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
Lausunto
Esbogård Ab:n maa-ainestoimintahankkeen ympäristövaikutusten
arviointiselostus on pääosin seikkaperäisesti ja huolellisesti tehty, mulla
muutamien vaikutusten osalta arviointi on puutteellinen ja osin virheellinen, Tästä
johtuen, mikäli hankkeen lupakäsittelyä jatketaan, sen yhteydessä tulee edellyttää
mm. seuraavia lisäselvityksiä ja vaikutusten arviointeja
-

-

-

-

Pohjavesimallinnuksen tarkentaminen Halujärven ympäristössä.
Ekologisten yhteyksien riittävän laaja selvitys ja Ihto-oravainventointi.
Tarkat suunnitelmat toimista, joilla melu- ja tärinähaitat voidaan saada
hyväksyttävälle tasolle.
Maakuntakaavan ja yleiskaavan aluevarauksNn kohdistuva vaikutusten
arviointi hankealueen ulkopuolella toteutettuna rhftävällä laajuudella
kaavatasojen suunnittelutarkkuus huomioiden.

Vaihtoehtojen kaavanmukaisuus
Hankealueella on voimassa Ämmässuon asemakaava alueen pohjoisosassa ja
muualla on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava.
Hankkeesta esitetyt vaihtoehdot 1 ja 2 ovat asemakaavan vastaisia ja
edellyttäisivät asemakaavamuutosta. Asemakaavan muutosta ohjaa Espoon
eteläosien yleiskaava, jossa hankealueen ensisijainen pääkäyttötarkoitus on osin
maa- ja metsätalous ja osin jätteiden käsittelyyn liittyvät toiminnot ja
aluevaraukset.
Hankealue ja sen arvioidut vaihtoehdot eivät ole sisällöltään yleiskaavan
pääkäyllötarkoitusten mukaista maankäyllöä. Yleiskaava esittää alueiden
pääasiallisen maankäyttömuodon ja se sallii myös muuta maankäyttöä ellei se
vaikeuta pääkäyllötarkoituksen mukaista maankäyttöä tai ole muutoin
kaavamääräyksessä kiellettyä.
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Espoon eteläosien yleiskaavassa hankealue on pääosin Maa-ja
metsätalousvaltaista aluetta (M) ja osittain Jätehuollon aluetta(EJ).
Yleiskaavamerkinnät M ja EJ eivät kieliä maa-ainestoimintaa, mulla hankkeen
laajuudesta ja pitkäkestoisuudesta johtuen toiminnan ei voida katsoa olevan
väliaikaista sen ulottuessa ajallisesti yli voimassa olevan yleiskaavan tavoiteajan
2030 sekä alueella vireillä olevan Espoon pohjois-ja keskiosien yleiskaavan
tarkistuksen tavoiteajan 2050. Vaihtoehtojen vaikutukset hankealueen
eteläpuolella sijaitsevaan kyläalueeseen AT on YVA selvityksessä arvioimalla.
Esitetyissä vaihtoehdoissa ei ole huomioitu, että myös suunniteltu toiminta
tarvitsee suojaviheralueen estämään haittojen leviämistä asutuksen suuntaan.
Nykyisin hankealue on käytännössä toiminut Ämmässuon toimintojen haittoja
hillitsevänä puskurina.
Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että hankkeesta esitetyillä kaikilla
vaihtoehdoillla 1-3 on vaikutusta yleiskaavan pääkäyttötarkoitusta laajemmin
yleiskaavan mukaiselle maankäytölle. Esitetyt vaihtoehdot aiheuttavat myös
sijainnillaan merkittävää haittaa aluetta ympäröivien yleiskaavavarausten
mukaiselle maankäytölle ja ovat siten yleiskaavan vastaisia.
Uudenmaan maakuntakaava vaihekaavoineen on aluetta koskeva
oikeusvaikutteinen maankäyttösuunnitelma ja sen ohjausvaikutus koskee
yleiskaavan tarkistusta. Maakuntakaavassa on vahvistettu myöhemmin laadittujen
vaihekaavojen kautta Ämmässuon ja Kulmakorven alueen sekä toisaalta
Länsiradan ja siihen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen seudullista merkitystä.
Maakuntakaavan kiviainesmerkintä ulottuu jätteenkäsittelyalueen (EJ1) ja
erityisalueen (EY) alueille sekä niihin etelässä rajautuvalle valkoiselle alueelle.
Hankealueesta pienehkö osa sijoittuu maakuntakaavan kiviainesmerkinnälle, jolla
sijaitsee maakunnan kiviaineshuollon kannalta merkittäviä sora-, hiekka- tai
kalliokiviainesvaroja. Rajausten on todettu tarkentuvan arvioitaessa
ottamisedellytyksiä maa-aineslain edellyttämällä tavalla.
Hankealueen pohjoisosassa on yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa turvattava
jätteenkäsittelyalueen toteuttamismahdollisuudet.
Hankealueen eteläisin osa on maakuntakaavan valkoisella alueella ja suuntautuu
kohti raideliikenteeseen tukeutuvaa asemanseudun kehittämisaluetta A, jolla on
myös seudullista merkitystä.
Yhteenvetona tältä osin kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että hankkeen
kaikki esitetyt vaihtoehdot laajuuksiltaan ja sijoitteluiltaan ovat maakuntakaavan
vastaisia.
Vaikutukset maankäyttösuunnitelmiin
Arviointiohjelmassa on esitetty tarkasteltavaksi myös vireillä olevia kaavoja ja
suunnitelmia oikeusvaikutteisten kaavojen lisäksi. Niitä ei kuitenkaan ole juuri
käytetty arviointiperusteena. Myös voimassa olevien kaavojen vielä
toteutumattomien aluevarausten ja joukkolNkennevarausten arviointi on
puutteellinen tai sitä ei ole tehty.
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Ämmässuon alue on maakuntakaavassa esitetty seudullisesti merkittävänä
kiviainesvarantona ja sitä tullaan kehittämään monipuolisena jätteenkäsittelyn ja
maa-ainesottotoiminnan klusterialueena. On tärkeää huomioida, että alueelle
suunnitellun maa-ainestoiminnan ajoitus ja laajuus on myös sovitettava alueen
muihin, yleis- ja maakuntakaavassa osoitettuihin käyttötarkoituksiin.
Maakuntakaavassa on hankealueesta koilliseen esitetty länsiradan raidevaraus,
jonka varrelle sijoittuvat pohjoisessa Hista lähialueineen ja etelässä
asemanseudun kehittämisalue (Forsbacka ja Mynttilä). Vaikka raiteeseen liittyvän
maankäytön kehittämisen aikaväli on pitkä, nyt lausunnolla olevan hankkeen
maa-ainestoiminta olisi tällöin mahdollisesti vielä käynnissä. Maa-ainestoiminta ei
saa aiheuttaa haittaa maankäytön kehittämiselle. Näiden alueiden maankäyttö
selvitetään maakuntakaavaa tarkemmin vireillä olevassa Espoon pohjois- ja
keskiosienyleiskaavan tarkistustyössä.
Hankkeen liikenteelliset vaikutukset ovat vain paikallisia, ja nNltäkin osin
kohtalaisen vähäisiä. Liikenne hankealueelle on järjestettävä Kulmakorventien
kautta.
Asukasmäärän kasvaessa hankealueeseen ja sen lähiympäristöön voi kohdistua
uudenlaisia kehityspaineita7ja vaikutuksille alttNden toimintojen määrä voi kasvaa
merkittävästi. Kaupunkirakenteen kehitys mahdollistaa myös hankealueen
ympärillä olevien elinkeinoihin lflttyvien palvelujen, maatilojen, ja asutuksen olojen
paranemisen. Hankkeella on myös negatiivista vaikutusta alueen
houkuttelevuuteenja identiteettUn. Espoon pohjois-ja keskiosien
yleiskaavaratkaisu on voitava toteuttaa kaupungin tavoitteiden mukaisesti pitkällä
tähtäimellä. Siksi aMointiohjelmassa olisi ollut syytä ottaa kaavaratkaisut
paremmin huomioon.
Yhteenvetona tältä osin kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että hankealueelle
esitetyt ratkaisut vaikeuttavat kehittämisalueen tulevan maankäytön suunnittelua.
Vaikutukset luonnonoloihin ja ihmisiin
Arviointiselostuksessa esitetään ilmakuvatulkinnalla päätelty viheryhteys
hankealueen eteläpuolella, joka ei esiinny arvioinnissa muutoin lähteenä
käytetyissä Espoon ja Uudenmaan liiton selvityksissä. YVA:n yhteydessä ei ole
tehty erillistä selvitystä ekologisista yhteyksistä. Tämä tulisi tehdä ja
selvitysalueen kattaa hankealueen ohella riittävästi lähiympäristöä, jotta hankkeen
vaikutuksia seudullisiin yhteykshn voitaisiin aidosti arvioida.
Liito-oravainventointi on tehty osana YVA:n luontoselvityksiä vuonna 2013. YVA:n
yhteydessä tehty luontoinventointi on saattanut vanhentua INto-oravan osalta.
LNto-oravainventointi tulisi päivittää ja tutkia, tarvitaanko alueella erityisiä
toimenpiteitä mahdollisten lhto-oravan esiintymien ja kulkuyhteyksien
säilyttämiseksi.
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Hanke on laaja, ja sen vaikutukset ulottuvat pitkälle ajalle, laajimmissa
vaihtoehdoissa kymmenille vuosille ja suppeimmassa vaihtoehdossakin noin 25
vuoden ajalle, mikä kasvattaa vähäisempienkin haittojen merkitystä.
Ympäristövaikutusten arviointiraportissa ei ole riittävästi huomioitu hankkeen
keston merkitystä erityisesti terveyteen ja sosiaalisiin vaikutuksNn.
Pohjavesivaikutuksia ei ole YyA:ssa arvioitu riittävän perusteellisesti. Raportin
mukaan ei ole odotettavissa, että louhinnalla olisi merkittävää vaikutusta
Halujärven vedenpinnantasoon, mulla raportissa suositellaan jatkossa kallioperän
vedenjohtavuuden ja virtausolosuhteiden tarkempaa selvittämistä Halujärven
suuntaan. Koska Halujärvi on pieni ja mahdollisesti voimakkaasti riippuvainen
pohjavesivalunnasta, pohjavesimallinnuksen tarkentaminen Halujärven
ympäristössä on välttämätöntä hankkeen vaikutusten arvioimiseksi ennen lupien
hakemista.
YyA:n luontoselvityksen mukaan hankealueella sijaitsee metsälain mukainen
erityisen tärkeä elinympäristö. Metsälain mukainen elinympäristö sijaitsee Espoon
eteläosien yleiskaavan maa-ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Metsälakia
sovelletaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan maa- ja metsätalouteen osoitetuilla
alueilla.
Koska louhinnasta aiheutuvat vaikutukset Halujärven pinnan tasoon ja ympäristön
kaivojen käyttöön talousvetenä ovat mahdollisia, kaupunkisuunnittelulautakunta
katsoo, että hankkeen toteuttaminen edellyttää myös vesilain mukaisen luvan.
Hankealue ja hankevaihtoehdot 1-3 lähes katkaisisivat yhtenäisen metsäalueen,
millä todetaan arvioinnissa olevan suuri vaikutus ekologisNn yhteyksNn ja luonnon
ydinalueisiin.
Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan luonnos oli nähtävillä alkuvuodesta
2015. Kaavaluonnokseen merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä
alue sijaitsee lähellä hankealueen luoteiskulmaa. Hankkeen vaikutuksia 4.
vaihemaakuntakaavan toteuttamiseen tulisi myös tarkastella. Espoon
kaupunginhallitus on esittänyt 16.3.2015 lausunnossaan Uudenmaan liitolle
Uudenmaan
4. vaihemaakuntakaavasta viheryhteystarve-merkinnän lisäämistä
Espoonkartanosta Kirkkonummen suuntaan hankealueen kohdalle. Se nähdään
yhdistävänä tekijänä Espoon maakunnallisen viheralueverkoston ja
Kirkkonummen maakunnallisen ekologisen ja virkistysalueverkoston välillä.
Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 -työssä on esitetty vastaavasti
viheryhteystarve -merkintä Lapinkylästä Espoon suuntaan. Yhteyttä on esitetty
alueen yhtenäisimmän metsäalueen kohdalle. Hanke on tältä osin Espoon
kaupungin tahdon vastainen.
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Melu- ja tärinähaitat tulevat heikentämään alueen asuinviihtyvyyttä ja
heikentämään Fagerängin hevostilan toimintamahdollisuuksia. Lisäksi
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan melun ja pölyn lisääntyminen
voi aiheuttaa terveysvaikutuksia kaikkein herkimmille ihmisryhmille. Lisäksi hanke
on herättänyt alueen asukkaissa huolta ja pelkoa tulevaisuudesta, mm. pohjavesi
ja tärinävaikutuksista. Mikäli hanke toteutetaan, asutukselle aiheutuvat haitat,
kuten melu, pöly, tärinä ja pohjavesivaikutukset tulee pyrkiä ehkäisemään
mahdollisimman hyvin. Toiminnanharjoifiajan on ympäristölupahakemuksessaan
esitettävä tarkat suunnitelmat toimista, joilla haitat voidaan saada hyväksyttävälle
tasolle. Lisäksi ympäristölupaviranomaisen tulee sisällyttää nämä toimet
lupamääräyksUn. Vaikutusten arvioinnissa ja seurannassa tulee huomioida
yhteisvaikutukset alueen muiden toimintojen kanssa. Alueen asukkaiden huolta
hankkeesta tulee lisäksi vähentää säännöilisillä ja riittävän laajalle ulottuvilla
seurantatoimilla, jotka käsittävät melun, tärinän ja ilmanlaadun lisäksi pinta- ja
pohjavesien sekä kaivojen seurannan.
Yhteenveto
Arvioinnissa mukana olleet toteutusvaihtoehdot eivät juurikaan eroa toisistaan
ympäristövaikutusten merkittävyyden osalta, vaikka kiviaineksen oifoalueiden
koossa sekä maanvastaanottomäärässä ja täyttöalueiden laajuudessa on
merkittäviä eroja vaihtoehtojen välillä.
Kaikilla toteutusvaihtoehdoilla 1-3 on joitakin suuria ja runsaasti kohtalaisia
negatiivisia vaikutuksia jopa laajoilla ja tehokkailla haittojen lievennystoimilla.
Vaihtoehdossa 3, jossa toiminnan laajuus ja kesto on pienin,
ympäristövaikutukset ovat vain hieman pienemmät kuin muissa
toteutusvaihtoehdoissa johtuen pääasiassa lyhyemmästä toiminta-ajasta, joka
sekin on noin 25 vuotta.
YVA-raportissa on merkittäviä puutteita erityisesti hankealueen ulkopuoliseen
maankäyttöön kohdistuvassa vaikutusten arvioinnissa. Myös luonnonoloihin
kohdistuvia vaikutuksia tulee tarkentaa. Arviointeja on täydennettävä ja selvityksiä
tehtävä lisää, jotta voidaan arvioida vaihtoehtojen vaikutukset hankealueen
ympäristöön, maankäyttöön ja kaavojen maankäyttövarauksiin.
Hankealue rajautuu Ämmässuon alueeseen, joka on maakuntakaavassa esitetty
seudullisesti merkittävänä kiviainesvarantona ja jota tullaan kehittämään
monipuolisena jätteenkäsittelyyn ja maa-ainesottotoimintaan pohjautuvana
klusterialueena. On tärkeää huomioida, että alueelle suunniteltu maa
ainestoiminta on sovitettava alueen muihin, yleis-ja maakuntakaavassa
osoitelluihin käyffötarkoituksiin,
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Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että hankkeesta esitetyt vaihtoehdot 1-3
eivät ole toteuttamiskelpoisia. Tarvittavien lisäselvitysten ja niiden pohjalta tehdyn
vaikutusarvioinnin kautta olisi perusteltua selvittää vaihtoehto, missä hankkeen
laajuus ja sijainti ovat ympäristövaikutusten kannalta toteullamiskelpoisia. Tässä
tarkastelussa tulee myös sovittaa hanke alueen nykyisen käytön ja tiedossa
olevien suunnitelmien kanssa toiminnallisesti ja ajallisesti yhteen. Tähän on hyvä
mahdollisuus vireillä olevan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavatyön aikana.
Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta korostaa, että pääkaupunkiseudulla tulee
eri tahojen yhteisin voimakkain toimenpitein edistää resurssitehokasta
kiertotaloutta ja kestävää luonnonvarataloutta. Ehdotettu Esbogård-hanke ei
edistä tätä kehitystä. Tarvittavat maa-aineshankinnatja läjitysalueet on
huolellisesti sijoitettava seudullisesti ottaen huomioon kuljetusmatkojen optimointi
sekä kuljetusten ja sijoituspaikkojen asutukselle ja ympäristölle aiheuttamien
haittojen minimointi.
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Kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen
Kaupunkisuunnittelulautakunta:
1
Päättää antaa Esbogård Ab:n maa-ainestoimintahankkeen
YVA-selostuksesta seuraavan lausunnon:
Lausunto
Esbogård Ab:n maa-ainestoimintahankkeen ympäristövaikutusten
arvioinfiselostus on pääosin seikkaperäisesti ja huolellisesti tehty, mutta
muutamien vaikutusten osalta arviointi on puutteellinen. Tästä johtuen
hankkeen lupakäsillelyn yhteydessä tulee edellyttää mm. seuraavia
lisäselvityksiä ja vaikutusten arviointeja
-

-

-

-

Pohjavesimallinnuksen tarkentaminen Halujärven ympäristössä
Ekologisten yhteyksien riittävän laaja selvitys ja INto-oravainventointi
Tarkat suunnitelmat toimista, joilla melu- ja tärinähaitat voidaan saada
hyväksyttävälle tasolle.
Maakuntakaavan ja yleiskaavan aluevarauksiin kohdistuva vaikutusten
arviointi hankealueen ulkopuolella toteutettuna rHftävällä laajuudella
kaavatasojen suunnittelutarkkuus huomioiden.

Vaihtoehtojen kaavanmukaisuus
Hankealueella on voimassa Ämmässuon asemakaava alueen
pohjoisosassa ja muualla on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava.
Hankkeesta esitetyt vaihtoehdot 1 ja 2 ovat asemakaavan vastaisia ja
edellyttäisivät asemakaavamuutosta. Asemakaavan muutosta ohjaa
Espoon eteläosien yleiskaava, jossa alueen ensisijainen
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pääkäyttötarkoitus on jäifeiden käsittelyyn liittyvät toiminnot ja
aluevaraukset.
Hankealue ja sen arvioidut vaihtoehdot eivät ole sisällöltään suoraan
yleiskaavan pääkäyttötarkoitusten mukaista maankäyttöä, mutta ne eivät
myöskään ole suoraan yleiskaavan vastaisia. Yleiskaava esittää alueiden
pääasiallisen maankäyttömuodon ja se sallii myös muuta maankäyttöä
ellei se vaikeuta pääkäyttötarkoituksen mukaista maankäyttöä tai ole
muutoin kaavamääräyksessä kiellettyä.
Espoon eteläosien yleiskaavassa hankealue on pääosin Maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta (M) ja osittain Jätehuollon aluetta (EJ).
Yleiskaavamerkinnät M ja EJ eivät kielIä maa-ainestoimintaa, mulla
hankkeen laajuudesta ja pitkäkestoisuudesta johtuen toiminnan ei voida
katsoa olevan väliaikaista sen ulottuessa ajallisesti yli voimassa olevan
yleiskaavan tavoiteajan 2030 sekä alueella vireillä olevan Espoon pohjoisja keskiosien yleiskaavan tavoiteajan 2050. Tällä perusteella sillä voidaan
katsoa olevan vaikutusta yleiskaavan pääkäyttötarkoituksen mukaiselle
maankäytölleja aiheuttavan myös haittaa sitä ympäröivien
yleiskaavavarausten pääkäyttötarkoitusten mukaiselle maankäytölle.
Vaihtoehtojen vaikutukset hankealueen eteläpuolella sijaitsevaan
kyläalueeseen AT on YVA selvityksessä arvioimatta.
Uudenmaan maakuntakaava vaihekaavoineen on aluetta koskeva
oikeusvaikutteinen maankäyttösuunnitelma ja sen ohjausvaikutus koskee
yleiskaavan tarkistusta. Maakuntakaavassa on vahvistettu myöhemmin
laadittujen vaihekaavojen kautta Ämmässuon ja Kulmakorven alueen sekä
toisaalta Länsiradan ja siihen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen seudullista
merkitystä.
Alue on seudullisesti merkittävää kiviaineshuollon aluetta. Arvioidut
vaihtoehdot ovat maakuntakaavan määräysten mukaisia ottaen huomioon
maakuntakaavan esitystarkkuus. Maakuntakaavan kiviainesmerkintä
ulottuu tässä kohdin jätteenkäsittelyalueen (EJ1)ja erityisalueen (EY)
alueille sekä niihin etelässä rajautuvalle valkoiselle alueelle.
Hankealue sijoittuu osittain maakuntakaavan kiviainesmerkinnälle, jolla
sijaitsee maakunnan kiviaineshuollon kannalta merkittäviä sora- hiekka- tai
kalliokiviainesvaroja. Rajausten on todettu tarkentuvan arvioitaessa
ottamisedellytyksiä maa-aineslain edellyttämällä tavalla.
Hankealueen pohjoisosassa on yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
kuitenkin turvattava jätteenkäsittelyalueen toteuttamismahdollisuudet.
Hankealueen eteläisin osa on maakuntakaavan valkoisella alueella ja
suuntautuu kohti raideihkenteeseen tukeutuvaa asemanseudun
kehittämisaluetta A, jolla on myös seudullista merkitystä. Hankealueella
tehtävät ratkaisut eivät saa vaikeuttaa kehittämisalueen maankäyttöä.
Vaikutukset maankäyttösuunnitelmiin
Arviointiohjelmassa on esitetty tarkasteltavaksi myös vireillä olevia kaavoja
ja suunnitelmia oikeusvaikutteisten kaavojen lisäksi. Niitä ei kuitenkaan ole
juuri käytetty aMointiperusteena. Myös voimassa olevien kaavojen vielä
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toteutumattomien aluevarausten ja joukkoliikennevarausten arviointi on
puutteellinen tai sitä ei ole tehty.
Ämmässuon alue on maakuntakaavassa esitetty seudullisesti
merkittävänä kiviainesvarantona ja sitä tullaan kehittämään monipuolisena
jätteenkäsittelyn ja maa-ainesoifotoiminnan klusterialueena. On tärkeää
huomioida, että alueelle suunnitellun maa-ainestoiminnan ajoitus ja laajuus
on myös sovitettava alueen muihin, yleis- ja maakuntakaavassa
osoitettuihin käyttötarkoituksUn.
Maakuntakaavassa on hankealueesta koilliseen esitetty länsiradan
raidevaraus, jonka varrelle sijoittuvat pohjoisessa Hista lähialueineen ja
etelässä asemanseudun kehittämisalue (Forsbacka ja Mynttilä). Vaikka
raiteeseen liittyvän maankäytän kehittämisen aikaväli on pitkä, nyt
lausunnolla olevan hankkeen maa-ainestoiminta olisi tällöin mahdollisesti
vielä käynnissä. Maa-ainestoiminta ei saa aiheuttaa haittaa maankäytön
kehittämiselle. Näiden alueiden maankäyttö selvitetään maakuntakaavaa
tarkemmin vireillä olevassa Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa.
Hankkeen IHkenteelliset vaikutukset ovat vain paikallisia, ja niiltäkin osin
kohtalaisen vähäisiä. Liikenne hankealueelle on järjestettävä
Kulmakorventien kautta.
Asukasmäärän kasvaessa hankealueeseen ja sen lähiympäristöön voi
kohdistua uudenlaisia kehityspaineita, ja vaikutuksille alilhden toimintojen
määrä voi kasvaa merkittävästi. Kaupunkirakenteen kehitys mahdollistaa
myös hankealueen ympärillä olevien elinkeinoihin liittyvien palvelujen,
maatilojen, ja asutuksen olojen paranemisen. Hankkeella on mahdollisesti
myös vaikutusta alueen houkuttelevuuteen ja identiteettUn. Espoon
pohjois- ja keskiosien yleiskaavaratkaisu on voitava toteuttaa kaupungin
tavoitteiden mukaisesti pitkällä tähtäimellä. Siksi arviointiohjelmassa olisi
ollut syytä ottaa kaavaratkaisut paremmin huomioon.
Vaikutukset luonnonoloihin ja ihmisiin
Arviointiselostuksessa esitetään ilmakuvatulkinnalla päätelty viheryhteys
hankealueen eteläpuolella, joka ei esiinny arvioinnissa muutoin lähteenä
käytetyissä Espoon ja Uudenmaan liiton selvityksissä. YVA:n yhteydessä
ei ole tehty erillistä selvitystä ekologisista yhteyksistä. Tämä tulisi tehdä ja
selvitysalueen kattaa hankealueen ohella riittävästi lähiympäristöä, jolla
hankkeen vaikutuksia seudullisiin yhteyksiin voitaisiin aidosti arvioida.
LHto-oravainventointi on tehty osana YyA:n luontoselvityksiä vuonna 2013.
YVA:n yhteydessä tehty luontoinventointi on saattanut vanhentua liito
oravan osalta. Liito-oravainventointi tulisi päivittää ja tutkia, tarvitaanko
alueella erityisiä toimenpiteitä mahdollisten liito-oravan esiintymien ja
kulkuyhteyksien säilyttämiseksi.
Hanke on laaja, ja sen vaikutukset ulottuvat pitkälle ajalle, laajimmissa
vaihtoehdoissa kymmenille vuosille ja suppeimmassa vaihtoehdossakin
noin 25 vuoden ajalle, mikä kasvattaa vähäisempienkin haittojen
merkitystä. Ympäristövaikutusten arviointiraportissa ei ole riittävästi
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huomioitu hankkeen keston merkitystä erityisesti terveyteen ja sosiaalisiin
vaikutuksUn.
Pohjavesivaikutuksia ei ole YyA:ssa arvioitu rHttävän perusteellisesti.
Raportin mukaan ei ole odotettavissa, että louhinnalla olisi merkittävää
vaikutusta Halujärven vedenpinnantasoon, mutta raportissa suositellaan
jatkossa kallioperän vedenjohtavuuden ja virtausolosuhteiden tarkempaa
selvittämistä Halujärven suuntaan. Koska Halujärvi on pieni ja
mahdollisesti voimakkaasti riippuvainen pohjavesivalunnasta,
pohjavesimallinnuksen tarkentaminen Halujärven ympäristössä on
välttämätöntä hankkeen vaikutusten arvioimiseksi ennen lupien hakemista.
YVA:n luontoselvityksen mukaan hankealueella sijaitsee metsälain
mukainen erityisen tärkeä elinympäristö. Metsälain mukainen
elinynpäristö sijaitsee Espoon eteläosien yleiskaavan maa-ja
metsätalousvaltaisella alueella (M). Metsälakia sovelletaan
oikeusvaikutteisen yleiskaavan maa-ja metsätalouteen osoitetuilla alueilla.
Koska louhinnasta aiheutuvat vaikutukset Halujärven pinnan tasoon ja
ympäristön kaivojen käyttöön talousvetenä ovat mahdollisia,
kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että hankkeen toteuttaminen
edellyttää myös vesilain mukaisen luvan.
Hankealueja hankevaihtoehdot 1-3 lähes katkaisisivat yhtenäisen
metsäalueen, millä todetaan arvioinnissa olevan suuri vaikutus ekologisNn
yhteykshn ja luonnon ydinalueisOn.
Melu- ja tärinähaitat tulevat heikentämään alueen asuinviihtyvyyttä ja
heikentämään Fagerängin hevostilan toimintamahdollisuuksia. Lisäksi
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan melun ja pölyn
lisääntyminen voi aiheuttaa terveysvaikutuksia kaikkein herkimmille
ihmisryhmille. Lisäksi hanke on herättänyt alueen asukkaissa huolta ja
pelkoa tulevaisuudesta, mm. pohjavesi- ja tärinävaikutuksista. Asutukselle
aiheutuvat haitat, kuten melu, pöly, tärinä ja pohjavesivaikutukset tulee
pyrkiä ehkäisemään mahdohisimman hyvin. Toiminnanharjoittajan on
ympäristölupahakemuksessaan esitettävä tarkat suunnitelmat toimista,
joilla haitat voidaan saada hyväksyttävälle tasolle. Lisäksi
ympäristölupaviranomaisen tulee sisällyttää nämä toimet lupamääräykshn.
Vaikutusten arvioinnissa ja seurannassa tulee huomioida yhteisvaikutukset
alueen muiden toimintojen kanssa. Alueen asukkaiden huolta hankkeesta
tulee lisäksi vähentää säännöllisillä ja riittävän laajalle ulottuvilla
seurantatoimilla, jotka käsittävät melun, tärinän ja ilmanlaadun lisäksi
pinta-ja pohjavesien sekä kaivojen seurannan.
Yhteenveto
Arvioinnissa mukana olleet toteutusvaihtoehdot eivät juurikaan eroa
toisistaan ympäristövaikutusten merkittävyyden osalta, vaikka kiviaineksen
ottoalueiden koossa sekä maanvastaanottomäärässä ja täyttäalueiden
laajuudessa on merkittäviä eroja vaihtoehtojen välillä.
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Kaikilla toteutusvaihtoehdoilla 1-3 on joitakin suuria ja runsaasti kohtalaisia
negatiivisia vaikutuksia jopa laajoilla ja tehokkailla haittojen
lievennystoimilla. Vaihtoehdossa 3, jossa toiminnan laajuus ja kesto on
pienin, ympäristövaikutukset ovat vain hieman pienemmät kuin muissa
toteutusvaihtoehdoissa johtuen pääasiassa lyhyemmästä toiminta-ajasta,
joka sekin on noin 25 vuotta.
YyA-raportissa on merkittäviä puutteita erityisesti hankealueen
ulkopuoliseen maankäyttöön kohdistuvassa vaikutusten arvioinnissa. Myös
luonnonoloihin kohdistuvia vaikutuksia tulee tarkentaa. Arviointeja on
täydennettävä ja selvityksiä tehtävä lisää, jotta voidaan arvioida
vaihtoehtojen vaikutukset hankealueen ympäristöön1 maankäyttöön ja
kaavojen maankäyttövarauksiin.
Hankealue rajautuu Ämmässuon alueeseen, joka on maakuntakaavassa
esitetty seudullisesti merkittävänä kiviainesvarantona ja sitä tullaan
kehittämään monipuolisena jätteenkäsittelyyn ja maa-ainesottotoimintaan
pohjautuvana klusterialueena. On tärkeää huomioida, että alueelle
suunniteltu maa-ainestoiminta on sovitettava alueen muihin, yleis- ja
maakuntakaavassa osoitettuihin käyttötarkoitukshn.
Mikäli lausunnossa esitettyjen lisäselvitysten ja niiden pohjalta tehdyn
vaikutusarvioinnin kautta esitetyt vaihtoehdot eivät ole
ympäristövaikutuksiltaan hyväksyttäviä, olisi perusteltua selvittää
vaihtoehto, missä hankkeen laajuus ja sijainti ovat ympäristövaikutusten
kannalta toteuttamiskelpoisia. Tässä tarkastelussa tulee myös sovittaa
hanke alueen nykyisen käytön ja tiedossa olevien suunnitelmien kanssa
toiminnallisesti ja ajallisesti yhteen. Tähän on hyvä mahdollisuus vireillä
olevan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavatyön aikana.
Käsiftely

Puheenjohtaja Markkula ehdotti jäsen Klar-Nykvistin ja varapuheenjohtaja
Louhelaisen kannattamana seuraavia muutoksia esittelijän
päätösehdotukseen (poistettavat kohdat on ylivNvattu ja lisäykset on
allevHvattu):
Lausunto
Esbogård Ab:n maa-ainestoimintahankkeen ympäristövaikutusten
arviointiselostus on pääosin seikkaperäisesti ja huolellisesti tehty, mutta
muutamien vaikutusten osalta arviointi on puutteellinen ia osin virheellinen.
Tästä johtuen hankkeen lupakäsittelyn yhteydessä, mikäli hankkeen
lupakäsittelyä jatketaan, sen yhteydessä tulee edellyttää mm. seuraavia
lisäselvityksiä ja vaikutusten arviointeja
-

-

-

-

Pohjavesimallinnuksen tarkentaminen Halujärven ympäristössä.
Ekologisten yhteyksien riittävän laaja selvitys ja liito-oravainventointi.
Tarkat suunnitelmat toimista, joilla melu- ja tärinähaitat voidaan saada
hyväksyttävälle tasolle.
Maakuntakaavan ja yleiskaavan aluevarauksNn kohdistuva vaikutusten
arviointi hankealueen ulkopuolella toteutettuna rhttävällä laajuudella
kaavatasojen suunnittelutarkkuus huomioiden.
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Vaihtoehtojen kaavanmukaisuus
Hankealueella on voimassa Ämmässuon asemakaava alueen
pohjoisosassa ja muualla on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava.
Hankkeesta esitetyt vaihtoehdot 1 ja 2 ovat asemakaavan vastaisia ja
edellyifäisivät asemakaavamuutosta. Asemakaavan muutosta ohjaa
Espoon eteläosien yleiskaava, jossa hankealueen ensisijainen
pääkäyttötarkoitus on osin maa- ia metsätalous ja osin jätteiden käsittelyyn
liittyvät toiminnot ja aluevaraukset.
Hankealue ja sen arvioidut vaihtoehdot eivät ole sisällöltään suoraan
yleiskaavan pääkäyttötarkoitusten mukaista maankäyttöä. mutta ne eivät
myöskään ole suoraan yleiskaavan vastaisia. Yleiskaava esittää alueiden
pääasiallisen maankäyttömuodon ja se sallii myös muuta maankäyttöä
ellei se vaikeuta pääkäyttötarkoituksen mukaista maankäyttöä tai ole
muutoin kaavamääräyksessä kiellettyä.
Espoon eteläosien yleiskaavassa hankealue on pääosin Maa-ja
metsätalousvaltaista aluetta (M) ja osittain Jätehuollon aluetta (EJ).
Yleiskaavamerkinnät M ja EJ eivät kieliä maa-ainestoimintaa, mutta
hankkeen iaajuudesta ja pitkäkestoisuudesta johtuen toiminnan ei voida
katsoa olevan väliaikaista sen ulottuessa ajallisesti yli voimassa olevan
yleiskaavan tavoiteajan 2030 sekä alueella vireillä olevan Espoon pohjoisja keskiosien yleiskaavan tarkistuksen tavoiteajan 2050. Tällä perusteella
sillä voidaan katsoa olevan vaikutusta yleiskaavan pääkäyttötarkoituksen
mukaiselle maankäytölle ja aiheuttavan myös haittaa sitä ympäröivien
yleiskaavavarausten pääkäyffötarkoitusten mukaiselle maankäytölle.
Vaihtoehtojen vaikutukset hankealueen eteläpuolella sijaitsevaan
kyläalueeseen AT on YVA selvityksessä arvioimatta. Esitetyissä
vaihtoehdoissa ei ole huomioitu, että myös suunniteltu toiminta tarvitsee
suoiaviheralueen estämään hafttoien leviämistä asutuksen suuntaan.
Nykyisin hankealue on käytännössä toiminut Ämmässuon toimintojen
haittoja hillitsevänä puskurina.
Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että hankkeesta esitetyillä kaikilla
vaihtoehdoilla 1-3 on vaikutusta yleiskaavan pääkäyttötarkoitusta
laaiemmin yleiskaavan mukaiselle maankäytölle. Esitetyt vaihtoehdot
aiheuttavat myös sUainnillaan merkittävää haittaa aluetta ympäröivien
yleiskaavavarausten mukaiselle maankäytölle ia ovat siten yleiskaavan
vastaisia.
Uudenmaan maakuntakaava vaihekaavoineen on aluetta koskeva
oikeusvaikuifeinen maankäyttösuunnitelma ja sen ohjausvaikutus koskee
yleiskaavan tarkistusta. Maakuntakaavassa on vahvistettu myöhemmin
laadittujen vaihekaavojen kautta Ämmässuon ja Kulmakorven alueen sekä
toisaalta Länsiradan ja siihen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen seudullista
merkitystä.
Alue on seudullisesti merkittävää kiviaineshuollon aluetta. Arvioidut
vaihtoehdot ovat maakuntakaavan määräysten mukaisia ottaen huomioon
maakuntakaavan esitystarkkuus. Maakuntakaavan kiviainesmerkintä
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ulottuu tässä kohdin jätteenkäsittelyalueen (EJ1) ja erityisalueen (EY)
alueille sekä niihin etelässä rajautuvalle valkoiselle alueelle.
Hankealueesta pienehkö osa sijoittuu osittain maakuntakaavan
kiviainesmerkinnälle, jolla sijaitsee maakunnan kiviaineshuollon kannalta
merkittäviä sora- hiekka- tai kalliokiviainesvaroja. Rajausten on todettu
tarkentuvan arvioitaessa ottamisedellytyksiä maa-aineslain edellyttämällä
tavalla.
Hankealueen pohjoisosassa on yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
kuitenkin turvattava jätteenkäsittelyalueen toteuttamismahdollisuudet.
Hankealueen eteläisin osa on maakuntakaavan valkoisella alueella ja
suuntautuu kohti raideliikenteeseen tukeutuvaa asemanseudun
kehittämisaluetta A, jolla on myös seudullista merkitystä.
Yhteenvetona tältä osin kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että
hankkeen kaikki esitetyt vaihtoehdot laaiuuksiltaan ia siioitteluiltaan ovat
maakuntakaavan vastaisia. Hankealueella tehtävät ratkaisut eivät saa
vaikeuttaa kehittämisalueen maankäyttöä.
Vaikutukset maankäyftösuunnitelmiin
Arviointiohjelmassa on esitefty tarkasteltavaksi myös vireillä olevia kaavoja
ja suunnitelmia oikeusvaikutteisten kaavojen lisäksi. Niitä ei kuitenkaan ole
juuri käytetty arviointiperusteena. Myös voimassa olevien kaavojen vielä
toteutumattomien aluevarausten ja joukkoiNkennevarausten arviointi on
puutteellinen tai sitä ei ole tehty.
Ämmässuon alue on maakuntakaavassa esitetty seudullisesti
merkittävänä kiviainesvarantona ja sitä tullaan kehittämään monipuolisena
jätteenkäsittelyn ja maa-ainesottotoiminnan klusterialueena. On tärkeää
huomioida, että alueelle suunnitellun maa-ainestoiminnan ajoitus ja laajuus
on myös sovitettava alueen muihin, yleis- ja maakuntakaavassa
osoitettuihin käyttötarkoituksiin.
Maakuntakaavassa on hankealueesta koilliseen esitetty länsiradan
raidevaraus, jonka varrelle sijoittuvat pohjoisessa Hista lähialueineen ja
etelässä asemanseudun kehittämisalue (Forsbacka ja Mynttilä). Vaikka
raiteeseen liittyvän maankäytön kehittämisen aikaväli on pitkä, nyt
lausunnolla olevan hankkeen maa-ainestoiminta olisi tällöin mahdollisesti
vielä käynnissä. Maa-ainestoiminta ei saa aiheuttaa haittaa maankäytön
kehittämiselle. Näiden alueiden maankäyttö selvitetään maakuntakaavaa
tarkemmin vireillä olevassa Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa
yleiskaavan tarkistustyössä.
Hankkeen liikenteelliset vaikutukset ovat vain paikallisia, ja niiltäkin osin
kohtalaisen vähäisiä. Liikenne hankealueelle on järjestettävä
Kulmakorventien kautta.
Asukasmäärän kasvaessa hankealueeseen ja sen lähiympäristöön voi
kohdistua uudenlaisia kehityspaineita, ja vaikutuksille alttUden toimintojen
määrä voi kasvaa merkittävästi. Kaupunkirakenteen kehitys mahdollistaa
myös hankealueen ympärillä olevien elinkeinoihin liittyvien palvelujen,

Espoon kaupunki
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Päätös

Sivu 8 134

§ 134

26.8.2015

maatilojen, ja asutuksen olojen paranemisen. Hankkeella on mahdollisesti
myös negatiivista vaikutusta alueen houkullelevuuteen ja identiteelliin.
Espoon pohjois-ja keskiosien yleiskaavaratkaisu on voitava toteuttaa
kaupungin tavoitteiden mukaisesti pitkällä tähtäimellä. Siksi
arviointiohjelmassa olisi ollut syytä ottaa kaavaratkaisut paremmin
huomioon.
Yhteenvetona tältä osin kaupunkisuunnillelulautakunta toteaa, että
hankealueelle esitetyt ratkaisut vaikeuttavat kehittämisalueen tulevan
maankäytön suunnittelua.
Vaikutukset luonnonoloihin ja ihmisiin
Arviointiselostuksessa esitetään ilmakuvatulkinnalla päätelty viheryhteys
hankealueen eteläpuolella, joka ei esiinny arvioinnissa muutoin lähteenä
käytetyissä Espoon ja Uudenmaan liiton selvityksissä. YyA:n yhteydessä
ei ole tehty erillistä selvitystä ekologisista yhteyksistä. Tämä tulisi tehdä ja
selvitysalueen kattaa hankealueen ohella riittävästi lähiympäristöä, jolla
hankkeen vaikutuksia seudullisiin yhteyksHn voitaisiin aidosti arvioida.
Lhto-oravainventointi on tehty osana YyA:n luontoselvityksiä vuonna 2013.
YyA:n yhteydessä tehty luontoinventointi on saattanut vanhentua liito
oravan osalta. Liito-oravainventointi tulisi päivillää ja tutkia, tarvitaanko
alueella erityisiä toimenpiteitä mahdollisten liito-oravan esiintymien ja
kulkuyhteyksien säilyttämiseksi.
Hanke on laaja, ja sen vaikutukset ulottuvat pitkälle ajalle, laajimmissa
vaihtoehdoissa kymmenille vuosille ja suppeimmassa vaihtoehdossakin
noin 25 vuoden ajalle, mikä kasvattaa vähäisempienkin haittojen
merkitystä. Ympäristövaikutusten arviointiraportissa ei ole riittävästi
huomioitu hankkeen keston merkitystä erityisesti terveyteen ja sosiaalisiin
vaikutukshn.
Pohjavesivaikutuksia ei ole YyA:ssa arvioitu rHffävän perusteellisesti.
Raportin mukaan ei ole odotettavissa, että louhinnalla olisi merkittävää
vaikutusta Halujärven vedenpinnantasoon, mutta raportissa suositellaan
jatkossa kallioperän vedenjohtavuuden ja virtausolosuhteiden tarkempaa
selvittämistä Halujärven suuntaan. Koska HalujäM on pieni ja
mahdollisesti voimakkaasti riippuvainen pohjavesivalunnasta,
pohjavesimallinnuksen tarkentaminen Halujärven ympäristössä on
välttämätöntä hankkeen vaikutusten arvioimiseksi ennen lupien hakemista.
YyA:n luontoselvityksen mukaan hankealueella sijaitsee metsälain
mukainen erityisen tärkeä elinympäristö. Metsälain mukainen
elinympäristö sijaitsee Espoon eteläosien yleiskaavan maa- ja
metsätalousvaltaisella alueella (M). Metsälakia sovelletaan
oikeusvaikutteisen yleiskaavan maa-ja metsätalouteen osoitetuilla alueilla.
Koska louhinnasta aiheutuvat vaikutukset Halujärven pinnan tasoon ja
ympäristön kaivojen käyttöön talousvetenä ovat mahdollisia,
kaupunkisuunnillelulautakunta katsoo, että hankkeen toteuttaminen
edellyttää myös vesilain mukaisen luvan.
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Hankealueja hankevaihtoehdotl-3 lähes katkaisisivat yhtenäisen
metsäalueen, millä todetaan aMoinnissa olevan suuri vaikutus ekologisiin
yhteyksfln ja luonnon ydinalueisHn.
Uudenmaan neliännen vaihemaakuntakaavan luonnos oli nähtävillä
alkuvuodesta 2015. Kaavaluonnokseen merkitty luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue siiaftsee lähellä hankealueen
luoteiskulmaa. Hankkeen vaikutuksia 4. vaihemaakuntakaavan
toteuttamiseen tulisi myös tarkastella. Espoon kaupunginhallitus on
esittänyt 16.3.2015 lausunnossaan Uudenmaan liitolle Uudenmaan 4.
vaihemaakuntakaavasta viheryhteystarve-merkinnän lisäämistä
Espoonkartanosta Kirkkonummen suuntaan hankealueen kohdalle. Se
nähdään yhdistävänä tekiiänä Espoon maakunnallisen viheralueverkoston
ia Kirkkonummen maakunnallisen ekologisen ia virkistysalueverkoston
välillä. Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 -työssä on esitetty
vastaavasti viheryhteystarve -merkintä Lapinkylästä Espoon suuntaan.
Yhteyttä on esitetty alueen yhtenäisimmän metsäalueen kohdalle. Hanke
on tältä osin Espoon kaupungin tahdon vastainen.
Melu- ja tärinähaitat tulevat heikentämään alueen asuinvNhtyvyyttä ja
heikentämään Fagerängin hevostilan toimintamahdollisuuksia. Lisäksi
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan melun ja pölyn
lisääntyminen voi aiheuttaa terveysvaikutuksia kaikkein herkimmille
ihmisryhmille. Lisäksi hanke on herättänyt alueen asukkaissa huolta ja
pelkoa tulevaisuudesta, mm. pohjavesi-ja tärinävaikutuksista. Mikäli
hanke toteutetaan, asutukselle aiheutuvat haitat, kuten melu, pöly, tärinä ja
pohjavesivaikutukset tulee pyrkiä ehkäisemään mahdollisimman hyvin.
Toiminnanharjoittajan on ympäristölupahakemuksessaan esitettävä tarkat
suunnitelmat toimista, joilla haitat voidaan saada hyväksyttävälle tasolle.
Lisäksi ympäristölupaviranomaisen tulee sisällyttää nämä toimet
lupamääräyksNn. Vaikutusten arvioinnissa ja seurannassa tulee huomioida
yhteisvaikutukset alueen muiden toimintojen kanssa. Alueen asukkaiden
huolta hankkeesta tulee lisäksi vähentää säännöllisillä ja riittävän laajalle
ulottuvilla seurantatoimilla, jotka käsittävät melun, tärinän ja ilmanlaadun
lisäksi pinta-ja pohjavesien sekä kaivojen seurannan.
Yhteenveto
Arvioinnissa mukana olleet toteutusvaihtoehdot eivät juurikaan eroa
toisistaan ympäristövaikutusten merkittävyyden osalta, vaikka kiviaineksen
ottoalueiden koossa sekä maanvastaanottomäärässä ja täyfföalueiden
laajuudessa on merkittäviä eroja vaihtoehtojen välillä.
Kaikilla toteutusvaihtoehdoilla 1-3 on joitakin suuria ja runsaasti kohtalaisia
negatiivisia vaikutuksia jopa laajoilla ja tehokkailla haittojen
lievennystoimilla. Vaihtoehdossa 3, jossa toiminnan laajuus ja kesto on
pienin, ympähstövaikutukset ovat vain hieman pienemmät kuin muissa
toteutusvaihtoehdoissa johtuen pääasiassa lyhyemmästä toiminta-ajasta,
joka sekin on noin 25 vuotta.
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YVA-raportissa on merkittäviä puutteita erityisesti hankealueen
ulkopuoliseen maankäyttöön kohdistuvassa vaikutusten arvioinnissa. Myös
luonnonoloihin kohdistuvia vaikutuksia tulee tarkentaa. Arviointeja on
täydennettävä ja selvityksiä tehtävä lisää, jotta voidaan arvioida
vaihtoehtojen vaikutukset hankealueen ympäristöön, maankäyttöön ja
kaavojen maankäyllövaraukshn.
Hankealue rajautuu Ämmässuon alueeseen, joka on maakuntakaavassa
esitetty seudullisesti merkittävänä kiviainesvarantona ja sitä jg tullaan
kehittämään monipuolisena jätteenkäsittelyyn ja maa-ainesottotoimintaan
pohjautuvana klusterialueena. On tärkeää huomioida, että alueelle
suunniteltu maa-ainestoiminta on sovitettava alueen muihin, yleis- ja
maakuntakaavassa osoitettuihin käyttötarkoituksNn.
Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että hankkeesta esitetyt
vaihtoehdot 1-3 eivät ole toteullamiskelpoisia. Tarvittavien lisäselvitysten
ia niiden pohialta tehdyn vaikutusarvioinnin kautta Mikäli lausunnossa
esitettyjen lisäselvitysten ja niiden pohjalta tehdyn vaikutusarvioinnin
kautta esitetyt vaihtoehdot eivät ole ympäristövaikutuksiltaan
hyväksyttäviä, olisi perusteltua selvittää vaihtoehto, missä hankkeen
laajuus ja sijainti ovat ympäristövaikutusten kannalta toteuttamiskelpoisia.
Tässä tarkastelussa tulee myös sovittaa hanke alueen nykyisen käytön ja
tiedossa olevien suunnitelmien kanssa toiminnallisesti ja ajallisesti yhteen.
Tähän on hyvä mahdollisuus vireillä olevan Espoon pohjois- ja keskiosien
yleiskaavatyön aikana.
Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta korostaa, että pääkaupunkiseudulla
tulee eri tahoien yhteisin voimakkain toimenpitein edistää
resurssitehokasta kiertotaloutta ia kestävää luonnonvarataloutta. Ehdotettu
Esbogård-hanke ei edistä tätä kehitystä. Tarvittavat maa-aineshankinnat ja
läNtysalueet on huolellisesti shoiteffava seudullisesti ottaen huomioon
kulietusmatkoien optimointi sekä kulietusten ja shoituspaikkojen
asutukselle ia ympäristölle aiheuttamien haittojen minimointi.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja Markkula tiedusteli
voidaanko puheenjohtajan ehdotukset yksimielisesti hyväksyä. Koska
ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja Markkula totesi
kaupunkisuunnittelulautakunnan yksimielisesti hyväksyneen ne.
Päätös

Kaupunkisuunnillelulautakunta:
1
Päättää antaa Esbogård Ab:n maa-ainestoimintahankkeen
YVA-selostuksesta seuraavan lausunnon:
Lausunto
Esbogård Ab:n maa-ainestoimintahankkeen ympäristövaikutusten
arviointiselostus on pääosin seikkaperäisesti ja huolellisesti tehty, mulla
muutamien vaikutusten osalta arviointi on puutteellinen ja osin virheellinen.
Tästä johtuen, mikäli hankkeen lupakäsiifelyä jatketaan, sen yhteydessä
tulee edellyttää mm. seuraavia lisäselvityksiä ja vaikutusten arviointeja
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Pohjavesimallinnuksen tarkentaminen Halujärven ympäristössä.
Ekologisten yhteyksien riittävän laaja selvitys ja liito-oravainventointi.
Tarkat suunnitelmat toimista, joilla melu- ja tärinähaitat voidaan saada
hyväksyttävälle tasolle.
Maakuntakaavan ja yleiskaavan aluevarauksiin kohdistuva vaikutusten
arviointi hankealueen ulkopuolella toteutettuna riiffävällä laajuudella
kaavatasojen suunnittelutarkkuus huomioiden.

Vaihtoehtojen kaavanmukaisuus
Hankealueella on voimassa Ämmässuon asemakaava alueen
pohjoisosassa ja muualla on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava.
Hankkeesta esitetyt vaihtoehdot 1 ja 2 ovat asemakaavan vastaisia ja
edellyttäisivät asemakaavamuutosta. Asemakaavan muutosta ohjaa
Espoon eteläosien yleiskaava, jossa hankealueen ensisijainen
pääkäyttötarkoitus on osin maa- ja metsätalous ja osin jätteiden käsittelyyn
liittyvät toiminnotja aluevaraukset.
Hankealue ja sen aMoidut vaihtoehdot eivät ole sisällöltään yleiskaavan
pääkäyttötarkoitusten mukaista maankäyttöä. Yleiskaava esittää alueiden
pääasiallisen maankäyllömuodon ja se sallii myös muuta maankäyttöä
ellei se vaikeuta pääkäyttötarkoituksen mukaista maankäyttöä tai ole
muutoin kaavamääräyksessä kiellettyä.
Espoon eteläosien yleiskaavassa hankealue on pääosin Maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta (M) ja osittain Jätehuollon aluetta (EJ).
Yleiskaavamerkinnät M ja EJ eivät kieliä maa-ainestoimintaa, mulla
hankkeen iaajuudesta ja pitkäkestoisuudesta johtuen toiminnan ei voida
katsoa olevan väliaikaista sen ulottuessa ajallisesti yli voimassa olevan
yleiskaavan tavoiteajan 2030 sekä alueella vireillä olevan Espoon pohjoisja keskiosien yleiskaavan tarkistuksen tavoiteajan 2050. Vaihtoehtojen
vaikutukset hankealueen eteläpuolella sijaitsevaan kyläalueeseen AT on
YVA selvityksessä arvioimalla. Esitetyissä vaihtoehdoissa ei ole
huomioitu, että myös suunniteltu toiminta tarvitsee suojaviheralueen
estämään haittojen leviämistä asutuksen suuntaan. Nykyisin hankealue on
käytännössä toiminut Ämmässuon toimintojen haittoja hillitsevänä
puskurina.
Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että hankkeesta esitetyillä kaikilla
vaihtoehdoilla 1-3 on vaikutusta yleiskaavan pääkäyttötarkoitusta
laajemmin yleiskaavan mukaiselle maankäytölle, Esitetyt vaihtoehdot
aiheuttavat myös sijainnillaan merkittävää haittaa aluetta ympäröivien
yleiskaavavarausten mukaiselle maankäytölle ja ovat siten yleiskaavan
vastaisia.
Uudenmaan maakuntakaava vaihekaavoineen on aluetta koskeva
oikeusvaikutteinen maankäyttösuunnitelma ja sen ohjausvaikutus koskee
yleiskaavan tarkistusta. Maakuntakaavassa on vahvistettu myöhemmin
laadittujen vaihekaavojen kautta Ämmässuon ja Kulmakorven alueen sekä
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toisaalta Länsiradan ja siihen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen seudullista
merkitystä.
Maakuntakaavan kiviainesmerkintä ulottuu jätteenkäsittelyalueen (EJ1) ja
erityisalueen (EY) alueille sekä niihin etelässä rajautuvalle valkoiselle
alueelle.
Hankealueesta pienehkö osa sijoittuu maakuntakaavan
kiviainesmerkinnälle, jolla sijaitsee maakunnan kiviaineshuollon kannalta
merkittäviä sora-, hiekka- tai kalliokiviainesvaroja. Rajausten on todettu
tarkentuvan arvioitaessa ottamisedellytyksiä maa-aineslain edellyttämällä
tavalla.
Hankealueen pohjoisosassa on yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
turvattava jätteenkäsiftelyalueen toteuttamismahdollisuudet.
Hankealueen eteläisin osa on maakuntakaavan valkoisella alueella ja
suuntautuu kohti raideliikenteeseen tukeutuvaa asemanseudun
kehittämisaluetta A, jolla on myös seudullista merkitystä.
Yhteenvetona tältä osin kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että
hankkeen kaikki esitetyt vaihtoehdot laajuuksiltaan ja sijoitteluiltaan ovat
maakuntakaavan vastaisia.
Vaikutukset maankäyllösuunnitelmiin
Arviointiohjelmassa on esitetty tarkasteltavaksi myös vireillä olevia kaavoja
ja suunnitelmia oikeusvaikutteisten kaavojen lisäksi. Niitä ei kuitenkaan ole
juuri käytetty arviointiperusteena. Myös voimassa olevien kaavojen vielä
toteutumattomien aluevarausten ja joukkolhkennevarausten arviointi on
puutteellinen tai sitä ei ole tehty.
Ämmässuon alue on maakuntakaavassa esitetty seudullisesti
merkittävänä kiviainesvarantona ja sitä tullaan kehittämään monipuolisena
jätteenkäsittelyn ja maa-ainesottotoiminnan klusterialueena. On tärkeää
huomioida, että alueelle suunnitellun maa-ainestoiminnan ajoitus ja laajuus
on myös sovitettava alueen muihin, yleis- ja maakuntakaavassa
osoitettuihin käyttötarkoitukshn.
Maakuntakaavassa on hankealueesta koilliseen esitetty länsiradan
raidevaraus, jonka varrelle sijoittuvat pohjoisessa Hista lähialueineen ja
etelässä asemanseudun kehittämisalue (Forsbacka ja Mynttilä). Vaikka
raiteeseen liittyvän maankäytön kehittämisen aikaväli on pitkä, nyt
lausunnolla olevan hankkeen maa-ainestoiminta olisi tällöin mahdollisesti
vielä käynnissä. Maa-ainestoiminta ei saa aiheuttaa haittaa maankäytön
kehittämiselle. Näiden alueiden maankäyttö selvitetään maakuntakaavaa
tarkemmin vireillä olevassa Espoon pohjois- ja keskiosienyleiskaavan
tarkistustyössä.
Hankkeen lOkenteelliset vaikutukset ovat vain paikallisia, ja niiltäkin osin
kohtalaisen vähäisiä. Liikenne hankealueelle on järjestettävä
Kulmakorventien kautta.
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Asukasmäärän kasvaessa hankealueeseen ja sen lähiympäristöön voi
kohdistua uudenlaisia kehityspaineita7ja vaikutuksille alttiiden toimintojen
määrä voi kasvaa merkittävästi. Kaupunkirakenteen kehitys mahdollistaa
myös hankealueen ympärillä olevien elinkeinoihin liittyvien palvelujen,
maatilojen, ja asutuksen olojen paranemisen. Hankkeella on myös
negatiivista vaikutusta alueen houkuttelevuuteen ja identiteettiin. Espoon
pohjois-ja keskiosien yleiskaavaratkaisu on voitava toteuttaa kaupungin
tavoitteiden mukaisesti pitkällä tähtäimellä. Siksi arviointiohjelmassa olisi
ollut syytä ottaa kaavaratkaisut paremmin huomioon.
Yhteenvetona tältä osin kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että
hankealueelle esitetyt ratkaisut vaikeuttavat kehittämisalueen tulevan
maankäytön suunnittelua.
Vaikutukset luonnonoloihin ja ihmisiin
Arviointiselostuksessa esitetään ilmakuvatulkinnalla päätelty viheryhteys
hankealueen eteläpuolella, joka ei esiinny arvioinnissa muutoin lähteenä
käytetyissä Espoon ja Uudenmaan liiton selvityksissä. YyA:n yhteydessä
ei ole tehty erillistä selvitystä ekologisista yhteyksistä. Tämä tulisi tehdä ja
selvitysalueen kattaa hankealueen ohella riittävästi lähiympäristöä, jotta
hankkeen vaikutuksia seudullisiin yhteykshn voitaisiin aidosti arvioida.
Lilto-oravainventointi on tehty osana YyA:n luontoselvityksiä vuonna 2013.
YyA:n yhteydessä tehty luontoinventointi on saattanut vanhentua liito
oravan osalta. Liito-oravainventointi tulisi päivittää ja tutkia, tarvitaanko
alueella erityisiä toimenpiteitä mahdollisten IHto-oravan esHntymien ja
kulkuyhteyksien säilyttämiseksi.
Hanke on laaja, ja sen vaikutukset ulottuvat pitkälle ajalle, laajimmissa
vaihtoehdoissa kymmenille vuosille ja suppeimmassa vaihtoehdossakin
noin 25 vuoden ajalle, mikä kasvattaa vähäisempienkin haittojen
merkitystä. Ympäristövaikutusten arviointiraportissa ei ole riittävästi
huomioitu hankkeen keston merkitystä erityisesti terveyteen ja sosiaalisiin
vaikutuksiin.
Pohjavesivaikutuksia ei ole YyA:ssa arvioitu riittävän perusteellisesti.
Raportin mukaan ei ole odotettavissa, että louhinnalla olisi merkittävää
vaikutusta Halujärven vedenpinnantasoon, mutta raportissa suositellaan
jatkossa kallioperän vedenjohtavuuden ja virtausolosuhteiden tarkempaa
selvittämistä Halujärven suuntaan. Koska HalujäM on pieni ja
mahdollisesti voimakkaasti riippuvainen pohjavesivalunnasta,
pohjavesimallinnuksen tarkentaminen Halujärven ympäristössä on
välttämätöntä hankkeen vaikutusten arvioimiseksi ennen lupien hakemista.
YyA:n luontoselvityksen mukaan hankealueella sijaitsee metsälain
mukainen erityisen tärkeä elinympäristö. Metsälain mukainen
elinympäristö sijaitsee Espoon eteläosien yleiskaavan maa- ja
metsätalousvaltaisella alueella (M). Metsälakia sovelletaan
oikeusvaikutteisen yleiskaavan maa- ja metsätalouteen osoitetuilla alueilla.
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Koska louhinnasta aiheutuvat vaikutukset Halujärven pinnan tasoon ja
ympäristön kaivojen käyttöön talousvetenä ovat mahdollisia,
kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että hankkeen toteuttaminen
edellyttää myös vesilain mukaisen luvan.
Hankealueja hankevaihtoehdot 1-3 lähes katkaisisivat yhtenäisen
metsäalueen, millä todetaan arvioinnissa olevan suuri vaikutus ekologisNn
yhteyksUn ja luonnon ydinalueishn.
Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan luonnos oli nähtävillä
alkuvuodesta 2015. Kaavaluonnokseen merkitty luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue sijaitsee lähellä hankealueen
luoteiskulmaa. Hankkeen vaikutuksia 4. vaihemaakuntakaavan
toteuttamiseen tulisi myös tarkastella. Espoon kaupunginhallitus on
esittänyt 16.3.2015 lausunnossaan Uudenmaan liitolle Uudenmaan
4. vaihemaakuntakaavasta viheryhteystarve-merkinnän lisäämistä
Espoonkartanosta Kirkkonummen suuntaan hankealueen kohdalle. Se
nähdään yhdistävänä tekijänä Espoon maakunnallisen viheralueverkoston
ja Kirkkonummen maakunnallisen ekologisen ja virkistysalueverkoston
välillä. Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 -työssä on esitetty
vastaavasti viheryhteystarve -merkintä Lapinkylästä Espoon suuntaan.
Yhteyttä on esitetty alueen yhtenäisimmän metsäalueen kohdalle. Hanke
on tältä osin Espoon kaupungin tahdon vastainen.
Melu- ja tärinähaitat tulevat heikentämään alueen asuinvhhtyvyyttä ja
heikentämään Fagerängin hevostilan toimintamahdollisuuksia. Lisäksi
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan melun ja pölyn
lisääntyminen voi aiheuttaa terveysvaikutuksia kaikkein herkimmille
ihmisryhmille. Lisäksi hanke on herättänyt alueen asukkaissa huolta ja
pelkoa tulevaisuudesta, mm. pohjavesi- ja tärinävaikutuksista. Mikäli
hanke toteutetaan, asutukselle aiheutuvat haitat, kuten melu, pöly, tärinä ja
pohjavesivaikutukset tulee pyrkiä ehkäisemään mahdollisimman hyvin.
Toiminnanharjoittajan on ympäristölupahakemuksessaan esitettävä tarkat
suunnitelmat toimista, joilla haitat voidaan saada hyväksyttävälle tasolle.
Lisäksi ympäristölupaviranomaisen tulee sisällyttää nämä toimet
lupamääräyksUn. Vaikutusten arvioinnissa ja seurannassa tulee huomioida
yhteisvaikutukset alueen muiden toimintojen kanssa. Alueen asukkaiden
huolta hankkeesta tulee lisäksi vähentää säännöllisillä ja riittävän laajalle
ulottuvilla seurantatoimilla, jotka käsittävät melun, tärinän ja ilmanlaadun
lisäksi pinta-ja pohjavesien sekä kaivojen seurannan.
Yhteenveto
Arvioinnissa mukana olleet toteutusvaihtoehdot eivät juurikaan eroa
toisistaan ympäristövaikutusten merkittävyyden osalta, vaikka kiviaineksen
ottoalueiden koossa sekä maanvastaanottomäärässä ja täyttöalueiden
laajuudessa on merkittäviä eroja vaihtoehtojen välillä.
Kaikilla toteutusvaihtoehdoilla 1-3 on joitakin suuria ja runsaasti kohtalaisia
negatiivisia vaikutuksia jopa laajoilla ja tehokkailla haittojen
lievennystoimilla. Vaihtoehdossa 3, jossa toiminnan laajuus ja kesto on
pienin, ympäristövaikutukset ovat vain hieman pienemmät kuin muissa
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toteutusvaihtoehdoissa johtuen pääasiassa lyhyemmästä toiminta-ajasta,
joka sekin on noin 25 vuotta.
YyA-raportissa on merkittäviä puutteita erityisesti hankealueen
ulkopuoliseen maankäyttöön kohdistuvassa vaikutusten arvioinnissa. Myös
luonnonoloihin kohdistuvia vaikutuksia tulee tarkentaa. Arviointeja on
täydennellävä ja selvityksiä tehtävä lisää, jotta voidaan arvioida
vaihtoehtojen vaikutukset hankealueen ympäristöön, maankäyttöön ja
kaavojen maankäyttövarauksiin.
Hankealue rajautuu Ammässuon alueeseen, joka on maakuntakaavassa
esitetty seudullisesti merkittävänä kiviainesvarantona ja jota tullaan
kehittämään monipuolisena jätteenkäsittelyyn ja maa-ainesottotoimintaan
pohjautuvana klusterialueena. On tärkeää huomioida, että alueelle
suunniteltu maa-ainestoiminta on sovitettava alueen muihin, yleis- ja
maakuntakaavassa osoitettuihin käyttötarkoituksNn.
Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että hankkeesta esitetyt
vaihtoehdot 1-3 eivät ole toteuttamiskelpoisia. Tarvittavien lisäselvitysten
ja niiden pohjalta tehdyn vaikutusarvioinnin kautta olisi perusteltua
selvittää vaihtoehto, missä hankkeen laajuus ja sijainti ovat
ympäristövaikutusten kannalta toteuttamiskelpoisia. Tässä tarkastelussa
tulee myös sovittaa hanke alueen nykyisen käytön ja tiedossa olevien
suunnitelmien kanssa toiminnallisesti ja ajallisesti yhteen. Tähän on hyvä
mahdollisuus vireillä olevan Espoon pohjois-ja keskiosien yleiskaavatyön
aikana.
Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta korostaa, että pääkaupunkiseudulla
tulee eri tahojen yhteisin voimakkain toimenpitein edistää
resurssitehokasta kiertotaloutta ja kestävää luonnonvarataloutta. Ehdotettu
Esbogård-hanke ei edistä tätä kehitystä. Tarvittavat maa-aineshankinnatja
läjitysalueet on huolellisesti sijoitettava seudullisesti ottaen huomioon
kuljetusmatkojen optimointi sekä kuljetusten ja sijoituspaikkojen
asutukselle ja ympäristölle aiheuttamien haittojen minimointi.
Selostus
Hankkeen tausta
Esbogård Ab suunnittelee Ämmässuon-Kulmakorven alueen ja
Espoonkadanon väliselle alueelle kiviainestoimintaa, joka sisältää
kalliokiviaineksen louhinnan ja murskauksen myyntiä varten sekä muualta
tuotavien puhtaiden rakentamisen ylijäämämaiden sijoittamisen
vapautuvaan louhokseen. Lisäksi hankkeessa varaudutaan ottamaan
vastaan muualta tuotavaa louhetta jalostellavaksi eri murskelajitteiksi.
Ylijäämämaiden sijoittamis-ja käsiftelyalueille on selkeästi seudullista
tarvetta. Pääkaupunkiseudulla syntyy maarakentamisen yhteydessä
vuosittain noin 2,5.-3 miljoonaa kuutiometriä puhtaita ylijäämämassoja.
Loppusijoitukseen soveltuvien maanvastaanottoalueiden puute johtaa
pitkiin kuljetusetäisyyksiin. Ylijäämämassojen loppusijoittaminen on
merkittävä osa ympäristörakentamisen kustannuksia ja hiilijalanjälkeä.
Toisaalta jätelain (646/2011) etusaisjärjestyksen mukaisesti maa-ainekset
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on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään syntypaikalla tai toissijaisesti
muualla maarakentamisessa.
Espoon kaupunki on keskittänyt ylijäämämaiden läjitystoiminnan
Kulmakorven alueelle, jossa maa-ainestoiminnan on suunniteltu jatkuvan
vielä kymmeniä vuosia eteenpäin. Tällä hetkellä puhtaita ylijäämämassoja
otetaan vastaan Takapellon alueella Espoon, Kauniaisten ja
Kirkkonummen alueelta. Lisäksi metron rakennustöissä syntyvää louhetta
on varastoitu kalliosuon laajennusalueelle sekä Kalliosuon ja Takapellon
väliselle alueelle. Louhinta- ja läjitystoiminnan on suunniteltu jatkuvan
Takapellon alueen jälkeen Kalliosuon ja Takapellon maantäyttöalueiden
väliin jäävällä alueella aina 2100-luvulle saakka.
Hankkeen kuvaus
Hankkeesta tehdyn ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset on koottu
YyA-lain mukaiseksi arviointiselostukseksi, josta Uudenmaan elinkeino-,
liikenne-ja ympäristökeskus, ympäristö-ja luonnonvarat -vastuualue on
pyytänyt Espoon kaupunginhallituksen lausuntoa. Aikataulusyistä
lautakunnat lähellävät kuitenkin omat lausuntonsa suoraan
ELY-keskukseen, eikä niitä koota kaupunginhallituksen lausunnoksi.
Lausunnon alkuperäinen määräaika oli 10.7.2015, mutta sille on saatu
lisäaikaa 1.9.2015 saakka.
Hankealue on tällä hetkellä havupuuvaltaista, metsätalouskäytössä olevaa
aluetta. Hankealueen eteläpuolella sijaitsee maaseutumaista haja-asutusta
ja kyläasutusta, maa-ja metsätaloustoimintaa, mm. ratsastusta. Suurin
hankealueen läheisyydessä sijaitseva asuin-ja lomarakennusten
keskittymä sijaitsee Halujärven ympärillä, jossa lähimmät rakennukset
sijaitsevat 350 metrin etäisyydellä hankealueen khnteistön rajasta.
Fagerängilla sijaitsee noin 40 hevosen ratsastustila, jolla on muutama
asuinrakennus 150 metriä hankealueen khnteistön rajasta. Louhittavat
alueet on kuitenkin suunniteltu siten, että etäisyys asutukseen on
vähintään 300 metriä. Idässä ja lännessä lähimmät asuinrakennukset
sijaitsevat 650—1 000 metrin etäisyydellä hankealueesta.
Hankealueen pohjoispuolella sijaitsevat Ämmässuon
jätteenkäsillelykeskus ja Kulmakorven alueen maanvastaanotto- ja
kiviainesten ottoalueet.
Hankealueen halki kulkevat Ämmässuon jätteenkäsittelylaitoksen ja
Kivenlahden lämpökeskuksen välinen kaasuputki sekä 110 kV:n
voimalinja.
Arvioinnissa on tarkasteltu neljää vaihtoehtoa:
VE 0: Hanketta ei toteuteta
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Kuva 3. Louhinnan vaihtoehto VE3
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VEi: Kiviaineksen olloalueiden koko on yhteensä 30 hehtaaria ja
ottomäärä enimmillään 11 miljoonaa kuutiometriä. Maan vastaanottoa
tehtäisiin 36 hehtaarin alueelle yhteensä 14 miljoonaa kuutiometriä.
Vaihtoehdon toteuttaminen ei edellytä muutoksia voimalinjan tai
kaasuputken sijainnissa. Hankkeen kestoksi on arvioitu noin 35 vuotta.
VE2: Kiviaineksen ottoalueiden koko on yhteensä 36 hehtaaria ja
ottomäärä enimmillään 14 miljoonaa kuutiometriä. Läjitettävien alueiden
laajuus olisi yhteensä 44 hehtaaria ja maata otettaisiin vastaan
enimmillään 17 miljoonaa kuutiometriä. Vaihtoehdon toteuttaminen
edellyttää hankealueella sijaitsevien voimajohdon ja kaasuputken siirtoa.
Siirto mahdollistaisi yhtenäisen louhinta- ja täyttömäen alueella A.
Hankkeen kestoksi on arvioitu noin 45 vuotta.
VE3: on suunniteltu siten, että se ei arviointiselostuksen mukaan
edellyttäisi kaavamuutosta. Ottoalueiden koko olisi suppein eli
26 hehtaaria ja ottomäärä enimmillään noin 8 miljoonaa kuutiometriä.
Maanvastaanottoa tehtäisiin 29 hehtaarin alueella enimmiillään noin
10 miljoonaa kuutiometriä. Voimajohdonja kaasuputken shrrolla saataisiin
lisäksi jonkin verran lisäaluetta toiminnoille. Hankkeen kestoksi on arvioitu
noin 25 vuotta.
Kaikissa vaihtoehdoissa alin louhintataso on +15 metriä merenpinnan
yläpuolella (m mpy) ja tulevien täyttömäkien lakikorkeus maksimissaan
+100 m mpy. Maaston nykyinen korkeustaso vaihtelee välillä
35—70 m mpy.
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Kaavatilanne
Maakuntakaava
Hankealueella ja sen tuntumassa on voimassa Uudenmaan
maakuntakaava (vahvistettu marraskuussa 2006), Uudenmaan
1. vaihemaakuntakaava (vahvistettu kesäkuussa 201 0) ja
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava (vahvistettu ympäristöministeriössä
30.10.20 14).
Maakuntakaavoissa on hankealuetta koskien seuraavat merkinnät:
Suurin osa hankealueesta on maakuntakaavan valkoista aluetta. jota
koskee suunnittelumääräys: “Alue, jolle maakuntakaavakartalla ei ole
osoitettu erityistä käyttötarkoitusta on tarkoitettu ensisijaisesti maa-ja
metsätalouden ja niitä tukevien sivuelinkeinojen käyttöön.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa
muutakin vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on selvitettävä ja otettava
huomioon maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispUrteet sekä maa- ja
metsätaloudellisesti, ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät
pelto- metsä-ja muut luontoalueet ja vältettävä nhdenpirstomista.”
EJ1
O

O

LJLFI

EJ1 Jälleenkäsiffelyalue.
Merkinnällä osoitetaan jätteiden vastaanottoon, käsittelyyn
ja/tai loppusijoitukseen varatut alueet. Kohdemerkinnällä
alueen tarkka sijainti ja laajuus määritellään
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
EJ/EN
Merkinnällä osoitetaan vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja
energia- ja jätehuoltoa palvelevia laitoksia varten.
Suunnittelumääräys: Alue voidaan
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa sijoittaa myös
muita jätehuollon ja/tai energiahuolloin toimintoja, mutta ei
kuitenkaan jälleen loppusijoituspaikkaa Espoon
Ämmässuota lukuun ottamalla.

j,,,•,

EY Erityisalue, jonka käyttö on tarkoitus määritellä
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa.
Merkinnällä osoitetaan erityisalueet Espoon Ämmässuon
kaatopaikkaan rajoittuvassa Kulmakorvessa.. Alueille
voidaan suunnitella useita erilaisia erityistoimintoja, jotka
sopeutuvat ympäröivään maankäyllöön.
Suunnittelumääräys: Alue varataan erityiskäyttöön. Alueen
suunnittelussa on otettava huomioon alueelle sijoitettavien
toimintojen sopeutuminen ympäröivään maankäyttöön.
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EJ3 Ylijäämämaiden loppusijoitukseen varattu alue.
EJ3

.—P

11111

Merkinnällä osoitetaan alueet, jotka varataan louheen ja
puhtaiden ylijäämämaiden käsittelyyn varastointhn ja
loppusijoitukseen. Kohdemerkinnällä osoitetun alueen
tarkka sijainti ja laajuus määritellään
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
Suunnittelumääräys: Alue varataan louheen ja puhtaiden
ylijäämämaiden käsittelyyn, varastointiin ja
loppusijoitukseen. Alueen suunnittelussa on turvattava
riittävä suoja-alue ympäristöhaittojen vähentämiseksi.
Alueelle tai sen välittämään läheisyyteen voidaan
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa näiden
ainesten hyödyntämiseen liittyvää tai alueelle muuten
soveltuvaa yritystoimintaa. Alueen käyttö on suunniteltava
siten, että alueilla, joilla on ominaisuusmerkinnällä
osoitettu olevan maakunnan kiviainestuotannon kannalta
merkittäviä kiviainesvaroja, kyseiset toiminnot sovitetaan
ajallisesti ja alueellisesti yhteen. EJ3-alueella, jolle on
kohdemerkinnällä osoitettu sijoitettavaksi myös
jätteenkäsiflelyalue EJ1, on yksikyiskohtaisemmassa
suunnittelussa turvattava EJ1 -jätteenkäsittelyalueen
toteuttamismahdallisuudet.
Alue, jolla sijaitsee merkittäviä kiviainesvarantoja.
Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla sijaitsee maakunnan
kiviaineshuollon kannalta merkittäviä sora-, hiekka- tai
kalliokiviainesvaroja. Alueiden rajaukset ovat yleispflrteisiä
ja ne tarkentuvat arvioitaessa ottamisedellytyksiä maa
aineslain edellyttämällä tavalla.
Suunnittelumääräys: Alueen maankäyttöä suunniteltaessa
on kiinnitettävä huomiota kiviainesten ottoedellytysten
säilymiseen. Kiviainesten ottoa suunniteltaessa on
otettava huomioon maakuntakaavassa tai muussa
oikeusvaikutteisessa suunnitelmassa osoitettu alueen
varsinainen käyttötarkoitus.

Hankealueja sen ympäristö on suurimmalta osalta hyväksytyn
maakuntakaavan valkoista aluetta. Kohdealueen lähistöllä, noin 2 km
päässä on lisäksi varauduttu länsirataan ja sen varrella Forsbackan ja
Mynttilän (tai Maas) kaupunkikeskustoihin. Ne esiintyvät
maakuntakaavassa aluemerkinnällä A, joka tarkoittaa raidelNkenteeseen
tukeutuvaa asemanseudun kehittämisaluetta.
Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa vuodelta 2010 muutettiin
Ämmässuon alueen käyttötarkoitusta lisäämällä kaavamääräys
Merkittävästä kiviainesvarannosta (pystyvNvoitus). Se ulottuu osittain
hankealueelle. Samalla tarkennettUn kohdemerkintöjä jätehuollon ja
moottoriurheilun osalta.
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2. Maakuntakaavassa vuodelta 2014 Kulmakorven taajama-aluemerkintä
muutettNn Työpaikka-alueeksi. Samalla maakuntakaavassa tarkennettNn
länsiradan linjausta ja lisättiin Histaan RaidelHkenteeseen tukeutuva
taajamatoimintojen alue ja sen keskustaan TNvistettävä alue sekä
Dämmanin ympärille Forsbackaan sijoittuva RaidelNkenteeseen tukeutuva
asemanseudun kehittämisalue (A).
Kuva 4. Vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmä
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Maakuntakaavan muutokset hankealueen ympärillä painottavat
Ämmässuon alueen seudullista merkitystä ja toiminnallista
monipuolisuutta. Siihen kuuluu kiviainesvarantojen, jätteenkäsittelyn ja
työpaikkojen huomioon ottaminen, sekä asemanseutujen sijoittuminen
länsiradan vaikutusalueelle.
Yleiskaava
Hankealue sijaitsee vuonna 2010 vahvistuneella Espoon eteläosien
yleiskaava-alueella (EEYK). Kaavan tavoitevuosi on 2030. Hankealue
sijoittuu suurimmalta osaltaan yleiskaavan Maa- ja metsätalousalueelle
(M) ja luoteiskulma Jätehuollon alueelle (EJ). Hankealue rajoittuu idän
puolella kyläalueeseen (AT), jota koskee määräys: “Uudisrakennukset on
sovitettava huolellisesti kyläkuvaan ja uudet rakennuspaikat on osoitettava
siten, että ne hyödyntävät jo rakennettua infrastruktuuria. Alueelle voidaan
sijoittaa sellaisia työ- ja INketiloja, jotka eivät aiheuta ympäristöön häiriötä.
Alueella sallitaan 1-2 -kerroksisten 1-asuntoisten erillispientalojen
rakentaminen, korttelitehokkuus enintään 0,1.”
Kauempana hankealueen eteläpuolella, Halujärven kohdalla on merkitty
kehitettävä kyläalue.
Hankealue rajautuu pohjoispuolelta Pohjois- Espoon oikeusvaikutteiseen
yleiskaavaan (PYK 1, lainvoimainen 1997) ja seuraaviin kaavamerkintöihin:
Kaatopaikka-alue (EK), Yhdyskuntateknisen huollon alue ja kohde (ET),
Moottorirata-alue (EM) ja Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M).
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Kuva 5. Ote Espoon eteläosien yleiskaavasta (EEYK).
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Jätehuollon alue
Alue varataan yhdyskuntajätteen käsittelyyn,. Aluevaraus
sisältää myös toiminnan tarvitsemat suojaviheralueet.
Maa- ja metsätalousalue
Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä sekä
haja-asutusluonteinen rakentaminen siten, että
rakennusoikeus on: 1—5 ha:n tiloilla 1 asunto ja yli 5 ha:n
tiloilla 1 asunto + 1 asunto jokaista tilan pinta-alan alkavaa
20 ha kohti. Rakentamisen on sijainniltaan Ihtyttävä
olemassa olevan asutuksen, tilakeskuksen ja tiestön
läheisyyteen siten, että ranta-alueet ja pellot säilyvät
vapaina rakentamiselta.
Viljelyalueen metsiifäminen on kielletty.
Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden
kaataminen ja
muu näihin verrattavissa oleva toimenpide on
luvanvaraista siten
kuin MRL 128 §:ssä on säädetty.

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maaainesten oifamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981)
tarkoitettu lupa.
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Asemakaavat
Hankkeen luoteiskulma kuuluu Ämmässuon asemakaavaan, joka
vahvistettiin 4.6.2008. Se on suurimmalta osalta jäfteenkäsittelyalueen
suojaviheraluetta, joka tulee säilyttää istutettuna ja palauttaa luonnontilaan
käytön jälkeen. HSY kehittää edelleen toimintaansa voimassa olevan
asemakaavan pohjalta. Kaatopaikkatoiminta vähenee ja HSY on tehnyt
suunnitelmia alueen kehittämiseksi materiaalin kierrätykseen tarkoitetuksi
ekoteollisuuspuistoksi.
Ämmässuon asemakaavan määräykset:
EJ 1 VR Jätteen käsittelyalue
KS

§§

235,6

2 § Alueelle rakennettavissa jätehuoltoa palvelevissa rakennuksissa ja
laitoksissa on käytettävä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.
3 § Alueelle saadaan rakentaa jätteenkäsittelyä ja alueen jälkihoitoa
palvelevia tunneleita ja niihin liittyviä teknisiä tiloja. Muita jätteenkäsittelyä
ja alueen jälkihoitoa palvelevia rakennuksia saadaan rakentaa enintään
erillisellä kaavamerkinnällä osoitettu määrä.
5 § Alue on jätteenkäsiftelyalueen jälkihoidon päätyttyä kunnostettava
retkeily- ja ulkoilukäyttöön soveltuvaksi alueeksi.
6 § Massapolttolaitoksen sijoittaminen alueelle ei ole mahdollista ilman
asemakaavan muutosta.
EV / VR / ky Suojaviheralue, Ks

§ 4 ja

5! ky

Alue on varattu kuntayhtymän tarpeisiin.
4 § Alue tulee hoitaa niin, että sen luontainen puu-ja pensaskasvillisuus
pidetään elinvoimaisena ja luonnonmukaisena. Käsitellyillä alueilla se tulee
istuttaa metsähoidollisin toimenpitein. Alueelle ei saa sijoittaa jätehuoltoa
tai sitä palvelevaa toimintaa.
5 § Alue on jätteenkäsittelyalueen jälkihoidon päätyttyä kunnostettava
retkeily- ja ulkoilukäyttöön soveltuvaksi alueeksi.
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Vireillä olevat kaavasuunnitelmat
Vireillä oleva maakuntakaava

Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan luonnos oli nähtävillä
alkuvuodesta 2015. Kaavaluonnokseen merkitty luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue on sijaitsee lähellä hankealueen
luoteiskulmaa.
luo

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä lue.
Selitys: Ominaisuusmerkinnällä osoitetaan luonnon
monimuotoisuuden kannalta vähintään maakunnallisesti
merkittäviä alueita.

Espoon kaupunginhallitus on esittänyt 16.3.2015 lausunnossaan
Uudenmaan liitolle Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta
viheryhteystarve-merkinnän lisäämistä Espoonkartanosta Kirkkonummen
suuntaan hankealueen kohdalle. Se nähdään yhdistävänä tekijänä Espoon
maakunnallisen viheralueverkoston ja Kirkkonummen maakunnallisten
ekologisen ja virkistysalueverkoston välillä. Kirkkonummen maankäytön
kehityskuva 2040 -työssä on esitetty vastaavasti viheryhteystawe-merkintä
Lapinkylästä Espoon suuntaan. Yhteyttä on esitetty alueen yhtenäisimmän
metsäalueen kohdalle,
Vireillä oleva yleiskaava
Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 29.5.2013 toimenpiteiden
käynnistämisestä Espoon pohjoisosien yleiskaava osa 1:n (PYK 1)
ajanmukaisuuden tarkistamiseksi.
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Espoon pohjois-ja keskiosien
osallistumis-ja arviointisuunnitelman 20.5.2014 ja sitä on tarkistettu
6.10.2014 sekä yleiskaavatyön alkuvaiheen linjaukset 11.6.2014
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Päätöksessään (KSL 77 §) kaupunkisuunnittelulautakunta totesi mm.
seuraavaa: kohta b) Kehä III alueen roolia vahvistetaan työpaikka-alueena
ja osana metropolialueen elinkeino- ja logistiikkavyöhykettä. Tutkitaan
mahdollisuuksia vahvistaa länsisuunnan merkitystä työpaikka-alueena:
Turunväylän ja Nupurintien vaikutusalueet. Tästä hyvä esimerkki on
Ämmässuon ekoteollisuuspuisto.
Ja kohta e) Alueen viherrakenne (sisältäen yleisten luontoarvojen lisäksi
etenkin ekologiset yhteydet sekä järvet ja virtavedet) ja kulttuuriarvojen
monimuotoisuus turvataan.
Vireillä olevat asemakaavat
Kulmakorvessa on vireillä asemakaavoitustyö Kulmakorpi 1. Kaavoitellava
65 hehtaarin alue sijaitsee Ämmassuon jäfteenkäsittelyalueen itäpuolella
Nupurintien varressa. Asemakaavaehdotuksessa on osoitettu alueita
teollisuus- ja varastotoiminnoille, liike- ja toimitilarakennuksille,
huoltoasemalle, yleiselle pysäköinnille sekä suojaviheralueeksi. Osalle
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueista saa sijoittaa myös maaainesten hyödyntämistä ja jalostamista palvelevia toimintoja.
Lisäksi hankealueesta kaakkoon on vireillä Myntinmäen,
Espoonkartanonmäen. Finnsinmäen ja Mynttilän asemakaavoitustyöt.
Kyseisten asemakaavojen valmisteluaineistot ovat olleet nähtävillä osana
Mynttilän kaavaa 24.5—22.6.2010, jonka jälkeen ehdotusvaiheessa
kokonaisuus on jakautunut erillisiksi kaavoiksi. Lyhimmillään etäisyyttä
asemakaavoitettaville alueille hankealueen rajasta on noin 1,8 kilometriä.
Alueille suunnitellaan asuinrakentamista.
Turunväylän pohjoispuolella Nupurin alueella on vireillä
Nupurinkallion asemakaavoitustyö, jonne on hankealueesta
lyhimmillään etäisyyttä runsaat kaksi kilometriä.
Valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 24.10—22.11.2011.
Kaavan tavoitteena on olemassa olevan ja vähitellen toteutuneen
väljän pientaloalueen asemakaavoitus täydentyvälle
asuinrakentamiselle.
Arvioinnin tulokset
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Vaihtoehto 1
Vaihtoehto VEi sijoittuu pohjoisosiltaan 1. vaihemaakuntakaavan alueelle,
jolla sijaitsee merkittäviä kiviainesvarantoja. Suunnittelumääräyksen
mukaan alueen maankäyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota
kiviainesten olloedellytysten säilymiseen.
Selostuksessa on todettu, että: “Maa-ainestoimintojen sijoilluessa Espoon
eteläosien yleiskaavassa jätehuollon (EJ) alueelle, vaihtoehdon
toteuttaminen edellyttäisi yleiskaavamuutosta maanvastaanoton osalta.
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Louhintatoiminta alueella on sallittua. Suurin osa vaihtoehdon VEi
toiminta-alueesta sijoittuu yleiskaavan maa-ja metsätalousalueelle, mikä
käyttömuoto tulee alueella todennäköisesti jatkumaan myös sitten kun
täyttömäki on rakennettu valmiiksi ja maisemoitu.”
Vaihtoehdossa 1 vaikutukset kaavaan arvioidaan suuriksi, koska
toteutuminen edellyttäisi yleiskaava- ja asemakaavamuutosta. Raportissa
todetaan, että VEi toteutuminen on maakuntakaavan mukaista.
Vaihtoehto 2
Vaihtoehto 2 edellyttää Uudenmaan 2. maakuntakaavassa hankealueen
läpi kulkevaksi osoitetun voimajohdon sNrtoa, mulla selostuksen mukaan
tämä ei edellytä maakuntakaavan muutosta. VE2 toteutuminen edellyttää
yleiskaava-ja asemakaavamuutosta. Vaikutukset kaavoihin ovat
samankaltaiset kuin hankevaihtoehdossa VEi ja kokonaisuudessaan
suuruudeltaan suuria.
Vaihtoehto 3
Vaikutukset maakuntakaavoitukseen arvioidaan olevan samankaltaisia
kuin hankevaihtoehdossa VEi lukuun ottamatta voimajohdon linjausta.
Uudenmaan 2. maakuntakaavassa osoitetun voimajohdon linjaus ja maaaineksen otto ja vastaanotto voidaan sovittaa yhteen nUn, että kaikki
toiminnot toteutuvat, eikä se olisi maakuntakaavan vastaista. Täyttömäki
sijoittuu vaihtoehdossa kolme kokonaisuudessaan yleiskaavan maa-ja
metsätalousvaltaiselle alueelle. Louhintatoiminta ulottuu luoteessa myös
jätehuollon alueelle, mikä on arvioinnin mukaan kaavan mukaista, sillä
alue pitää tasata jos jätehuoltotoimintoja siihen tulee. VE 3:ssa
asemakaavan suojaviheralue on jätetty maa-ainestoimintojen ulkopuolelle.
Täyttömäen sijoittuessa hankevaihtoehdossa VE3 kokonaisuudessaan
yleiskaavan maa-ja metsätalousvaltaiselle alueelle, on vaihtoehdon
toteuttaminen arvioinnin mukaan yleiskaavan mukaista. Maa
ainestoiminnan jälkeen alue palautuu kaavamerkinnän mukaiseen
käyttöön eikä selostuksen mukaan näin ollen edellytä kaavamuutosta.
Vaihtoehdossa kolme vaikutusten arvioidaan olevan kokonaisuudessaan
suuruudeltaan keskisuuria.
Vaihtoehto 0
Vaihtoehdossa VE 0 hanketta ei toteuteta, eikä hanke aiheuta muutoksia
yhdyskuntarakenteeseen tai maankäyttöön hankealueella. Maa-aineslain
mukainen ainesten ottaminen on tehtävä nNn, ettei siitä aiheudu
asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin
vältettävissä olevaa haittaa.
Selostuksen mukaan hankealueella ja sen läheisyydessä voimassa
olevien kaavojen kaavalliseen tarkasteluun ei liity epävarmuustekijöitä.
Espoon keski- ja pohjoisosun on valmistella yleiskaava ja selostuksen
mukaan hankkeen vaikutusten arviointia tehdessä ei ollut vielä tiedossa,
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mitä hankkeen lähiympäristöön on vireillä olevassa yleiskaavassa
suunnitteilla.
YVA-aMoinnin mukaan hankealueen maankäytön herkkyys suunniteltujen
toimintojen vaikutuksille on maankäytön kannalta kohtalainen. Hanketta ei
ole otettu huomioon voimassa olevissa kaavoissa. Selostuksen mukaan
hankealueen ja lähialueen kaavoissa ei ole osoitettu erityisen herkkää
maankäyttöä aluevarauksina lukuun ottamatta Espoon eteläosien
yleiskaavaa, jossa hankealueen itäpuolella on kyläaluemerkintä.
Uudenmaan maakuntakaavassa hankealueesta pohjoiseen ei ole osoitettu
aluevarauksia vaikutuksiltaan herkkään maankäyllöön, vaan alueella on
osoitettu maa- ja kiviainestoimintaa.
Maisema ja kulttuuriympäristö
Raportin mukaan maiseman muutos, pääasiassa rakennettavat
täyttömäet, näkyy lähiympäristössä kaatopaikka- ja
maanvastaanottoalueille sekä lounaassa peltoalueille, mutta muutos ei
vaikuta heikentävästi maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden
ominaispHrteiden säilymisen mahdollisuuksUn, ja vaikutusten suuruus
kulttuuriympäristöön on arvioitu pieneksi.
Maa- ja kallioperä, pohjavedet
Hanke muuttaa alueen topograflaa, mutta hankealue ei ole maa- tai
kallioperältään suojelullisesti merkittävää.
Kalliolouhinta alentaa ympäristön pohjaveden pinnankorkeutta siten, että
alenemat ovat suurimmillaan louhittavan alueen vieressä. Arvioinnin
yhteydessä tehdyn pohjavesimallinnuksen perusteella louhinta-alueen
ympäristön pohjaveden alenema ei ulotu lähimpien yksityiskaivojen
alueelle. Vaihtoehdoissa VEi ja VE2 louhinta voi kuitenkin vähentää
kaivojen antoisuuksia Fagerängin alueella. Louhinta voi aiheuttaa
pohjaveden samenemista louhosalueen välittömässä läheisyydessä sekä
typpiyhdisteiden kulkeutumista kalliopohjaveteen. Lisäksi louhinnan
aiheuttama tärinä voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia porareikUn ja
kaivojen rakenteisUn, mikä voi muuttaa kaivojen antoisuuksia tai veden
laatua.
Selostuksessa on arvioitu mm. vedenjohtavuuskokeeseen perustuen, että
Halujärven ja hankealueen välinen kallioperä on tiivistä. Tämän perusteella
selostuksen mukaan ei ole odotettavissa, että Halujärven alueelta
kulkeutuisi vesiä kallioperässä merkittävästi kohti louhinta-alueita ja
louhinnalla olisi merkittävää vaikutusta Halujärven vedenpinnantasoon.
Pohjavesivaikutusten merkittävyys on arvioitu kohtalaiseksi.
Pintavedet, kalasto ja pohjaeliöstö
Hankealueelta syntyvä hulevesikuormitus (khntoaine ja typpi) voi vaikuttaa
kohtalaisesti Ämmässuonpuroon, mutta puron herkkyys muutoksille on
vähäinen, minkä vuoksi vaikutuksen merkittävyys on arvioitu vähäiseksi.
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Loojärvessäja Mankinjoen yläosassa vaikutus on enää pieni ja sen
merkittävyys on arvioitu vähäiseksi. Arvioinnissa hulevesien käsittely on
oletettu tapahtuvan selkeytys- ja biosuodatusrakenteissa ennen pintavesUn
johtamista. Vedenlaadun muutosten vaikutukset kalastoon on arvioitu
Ämmäsuonpurossa kohtalaisiksi ja Loojärvessä vähäisiksi, koska näissä
vesistöissä ei esiinny arvokasta kalastoa. Mankinjoen yläosassa
vaikutukset arvioitiin kohtalaisiksi alempana uomassa sijaitsevan
meritaimenen lisääntymisalueen takia.
Luonto ja luonnonsuojelu
Hankkeella on raportin mukaan suuri vaikutus ekologishn yhteyksiin,
kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin. Pöly- ja vesitalousmuutokset voivat
vaikuttaa heikentävästi uhanalaisiksi luokiteltujen luontotyyppien tilaan.
Pintavesien johtaminen vaikuttaa todennäköisesti heikentävästi esim.
hankealueen eteläpuolisen puronvarsilehdon luonnontilaan. Raportin
mukaan kaikissa hankevaihtoehdoissa menetetään kehrääjän ja pyyn
elinympäristöjä. Lisäksi häiriövaikutuksia voi kohdistua sirittäjän ja
pikkusiepon reviireihin. Havaitutlhto-oravien lisääntymis-ja levähdyspaikat
sijoittuvat hankealueen ulkopuolelle, mutta hankealueelle sijoittuu
lOto-oravan käyttämiä kulkuyhteyksiä ja ruokailupuu Fagerängin alueella.
Hanke kaventaa ekologisena yhteytenä toimivan metsäalueen pinta-alaa,
mutta ei raportin mukaan katkaise ekologisia yhteyksiä. Hanke sijoittuu
laajan luonnon ydinalueen keskioshn, ja kaventaa ydinalueen yhtenäisen
metsäalueen pinta-alaa. Hankkeesta ei aiheudu suoria
luonnonsuojelualueisiin kohdistuvia vaikutuksia.
Liikenne
Kiviaineksen oton ja maanvastaanoton liikenne on suunniteltu ohjattavaksi
alueelle sen pohjoispuolelta. Hanke lisää raskaan liikenteen määrää
Kulmakorventiellä, Nupurintiellä ja Turunväylällä. Lhkennemäärä ei
kuitenkaan kasva Kulmakorventiellä niin suureksi, että sillä olisi
vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen, liikenneturvallisuuteen tai jalankulun ja
pyöräilyn olosuhteishn. Nupurintien liittymien välityskyky on
toimivuustarkastelujen perusteella rHttävä. Nupurintiellä kevyen liikenteen
väylä voi olla tarpeellinen. LUkennevaikutukset on arvioitu
merkittävyydeltään vähäisiksi.
Melu, tärinä ja ilmanlaatu
Hankkeessa syntyy meluvaikutuksia kiviaineksen louhinnasta ja
murskauksesta, louheen ja murskeen kuljetuksista sekä maa-ainesten
kuljetuksista ja sijoittamisesta alueelle. Kaikki totutusvaihtoehdot lisäävät
melua hankealueen ympäristössä. Raportin perusteella hanke voidaan
toteuttaa siten, että hankealueen ympäristön melusta häiriintyvissä
kohteissa saavutetaan hyväksyttävä melutilanne, kun tarkastellaan
ainoastaan kyseisen hankkeen meluvaikutusta. Tämä edellyttää esitettyjen
meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttamista, sekä eräissä tilanteissa
rajoituksia toiminnassa samanaikaisesti olevien laitteiden määrälle.
Kyseisen hankkeen ja alueen nykyisten toimintojen yhteisvaikutus voi

Espoon kaupunki

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta

§ 134

Sivu 29 134
26.8.2015

kuitenkin joissain tilanteissa huonontaa melutilannetta ympäristön melulta
häiriintyvissä kohteissa meluntorjuntatoimista huolimatta. Meluvaikutukset
on arvioitu merkittävyydeltään kohtalaisiksi.
Hankealueen ulkopuolelle ulottuvia tärinävaikutuksia syntyy kallion
räjäyttämisestä ja kuljetusliikenteestä. Räjäytyksen vaikutus voidaan
havaita jopa kilometrin etäisyydellä louhittavasta kohteesta, ja kaikissa
vaihtoehdoissa toiminnan aiheuttama tärinä voi aiheuttaa häiriötä osalle
vaikutusalueen asukkaista. Tärinästä rakennuksBn aiheutuvat
rakenteelliset vauriot on raportissa arvioitumahdollisiksi mutta
epätodennäköisiksi. Kaiken kaikkiaan tärinävaikutukset on arvioitu
merkittävyydeltään kohtalaisiksi.
Hankkeen merkittävimmät pölypäästöt aiheutuvat murskaustoiminnasta.
Mikäli maa-aines on kuivaa ja sää tuulinen, hienojakoista pölyä voi levitä
muutaman sadan metrin alueelle tuulen alapuolelle. Vuositasolla
vaikutukset ilmanlaatuun ovat pieniä. Lyhytaikaiset ilmanlaatuvaikutukset
ovat lähimmissä kohteissa mahdollisia, mutta eivät todennäköisiä. Raja- ja
ohjearvojen ylittyminen on arvioitu epätodennäköiseksi. Kaiken kaikkiaan
ilmaan kohdistuvien päästöjen vaikutusten merkillävyys arvioidaan olevan
vähäinen kaikissa toteutusvaihtoehdoissa.
Ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys
Hankkeen toteuttaminen lisää melun ja pölyn määrää ja aiheuttaa huolta
terveysvaikutuksista. Melun ja pölyn torjuntakeinoista huolimatta
hankkeesta saattaa aiheutua vähäisiä terveysvaikutuksia herkimmille.
Lisäksi melutasojen nousu lähelle ohjearvoja heikentää asuinvhhtyvyyttä
lähimmissä kohteissa ja mahdollisesti myös kauempana sijaitsevilla
alueilla.
Hanke vaikuttaa lähialueiden asukkaiden virkistysmahdollisuuksNn
vähentämällä virkistykseen soveltuvia alueita. Alueelle jää muita alueita
virkistyskäyttöön, mutta osalla niistä melu ja pöly voivat haitata
virkistyskäyttöä. Hankealueella tällä hetkellä sijaitsevien ratsastusreittien
käyttö loppuu, mulla ratsastusrefttejä jää edelleen. Tallin äänimaailma ja
toimintaympädstö muuttuu nykyisestä luonnonläheiseksi koetusta
ympäristöstä, mutta raportin mukaan melu ei estä hevosten pitoa alueella.
Vaikutus tallin toimintaan on kuitenkin selvästi kielteinen.
Huoli vaikutuksista, asuinympäristön viihtyisyyden, terveellisyyden ja
turvallisuuden heikkenemisestä, virkistyskäytön estymisestä sekä
vaikutuksista luontoon, eläimiin, vesistöihin ja ylipäätään luonnon
häiriintymisestä ovat raportin mukaan selvä sosiaalinen vaikutus, joka on
arvioitu kohtalaiseksi.
Ympäristövaikutusten arviointia koskeva aineisto on luettavissa
osoitteessa:
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Kaupunkisuunnillelupäällikkö Torsti Hokkanen
Kaupunkisuunnillelulautakunta:
1
Päättää antaa Esbogård Ab:n maa-ainestoimintahankkeen
YVA-selostuksesta seuraavan lausunnon:
Lausunto
Esbogård Ab:n maa-ainestoimintahankkeen ympäristövaikutusten
arviointiselostus on pääosin seikkaperäisesti ja huolellisesti tehty, mulla
muutamien vaikutusten osalta arviointi on puutteellinen. Tästä johtuen
hankkeen lupakäsiifelyn yhteydessä tulee edellyttää mm. seuraavia
lisäselvityksiä ja vaikutusten aMointeja
-

-

-

-

Pohjavesimallinnuksen tarkentaminen Halujärven ympäristössä
Ekologisten yhteyksien riittävän laaja selvitys ja Ihto-oravainventointi
Tarkat suunnitelmat toimista, joilla melu- ja tärinähaitat voidaan saada
hyväksyttävälle tasolle.
Maakuntakaavan ja yleiskaavan aluevarauksNn kohdistuva vaikutusten
arviointi hankealueen ulkopuolella toteutettuna rUllävällä laajuudella
kaavatasojen suunnittelutarkkuus huomioiden.

Vaihtoehtojen kaavanmukaisuus
Hankealueella on voimassa Ammässuon asemakaava alueen
pohjoisosassa ja muualla on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava.
Hankkeesta esitetyt vaihtoehdot 1 ja 2 ovat asemakaavan vastaisia ja
edellyttäisivät asemakaavamuutosta. Asemakaavan muutosta ohjaa
Espoon eteläosien yleiskaava, jossa alueen ensisijainen
pääkäyttötarkoitus on jätteiden käsittelyyn liittyvät toiminnot ja
aluevaraukset.
Hankealue ja sen arvioidut vaihtoehdot eivät ole sisällöltään suoraan
yleiskaavan pääkäyttötarkoitusten mukaista maankäyttöä, mulla ne eivät
myöskään ole suoraan yleiskaavan vastaisia. Yleiskaava esittää alueiden
pääasiallisen maankäyllömuodon ja se sallii myös muuta maankäyllöä
ellei se vaikeuta pääkäyllötarkoituksen mukaista maankäyttöä tai ole
muutoin kaavamääräyksessä kiellettyä.
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Espoon eteläosien yleiskaavassa hankealue on pääosin Maa-ja
metsätalousvaltaista aluetta (M) ja osittain Jätehuollon aluetta (EJ),
Yleiskaavamerkinnät M ja EJ eivät kielIä maa-ainestoimintaa, mutta
hankkeen laajuudesta ja pitkäkestoisuudesta johtuen toiminnan ei voida
katsoa olevan väliaikaista sen ulottuessa ajallisesti yli voimassa olevan
yleiskaavan tavoiteajan 2030 sekä alueella vireillä olevan Espoon pohjoisja keskiosien yleiskaavan tavoiteajan 2050. Tällä perusteella sillä voidaan
katsoa olevan vaikutusta yleiskaavan pääkäyttötarkoituksen mukaiselle
maankäytölleja aiheuttavan myös haittaa sitä ympäröivien
yleiskaavavarausten pääkäyttötarkoitusten mukaiselle maankäytölle.
Vaihtoehtojen vaikutukset hankealueen eteläpuolella sijaitsevaan
kyläalueeseen AT on YVA selvityksessä arvioimaifa.
Uudenmaan maakuntakaava vaihekaavoineen on aluetta koskeva
oikeusvaikutteinen maankäyttösuunnitelma ja sen ohjausvaikutus koskee
yleiskaavan tarkistusta. Maakuntakaavassa on vahvistettu myöhemmin
laadittujen vaihekaavojen kautta Ämmässuon ja Kulmakorven alueen sekä
toisaalta Länsiradan ja siihen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen seudullista
merkitystä.
Alue on seudullisesti merkittävää kiviaineshuollon aluetta. Arvioidut
vaihtoehdot ovat maakuntakaavan määräysten mukaisia ottaen huomioon
maakuntakaavan esitystarkkuus. Maakuntakaavan kiviainesmerkintä
ulottuu tässä kohdin jätteenkäsittelyalueen (EJ1) ja erityisalueen (EY)
alueille sekä niihin etelässä rajautuvalle valkoiselle alueelle.
Hankealue sijoittuu osittain maakuntakaavan kiviainesmerkinnälle, jolla
sijaitsee maakunnan kiviaineshuollon kannalta merkittäviä sora- hiekka- tai
kalliokiviainesvaroja. Rajausten on todettu tarkentuvan arvioitaessa
ottamisedellytyksiä maa-aineslain edellyttämällä tavalla.
Hankealueen pohjoisosassa on yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
kuitenkin turvattava jätteenkäsittelyalueen toteuttamismahdollisuudet.
Hankealueen eteläisin osa on maakuntakaavan valkoisella alueella ja
suuntautuu kohti raideliikenteeseen tukeutuvaa asemanseudun
kehittämisaluetta A, jolla on myös seudullista merkitystä. Hankealueella
tehtävät ratkaisut eivät saa vaikeuttaa kehittämisalueen maankäyttöä.
Vaikutukset maankäyttösuunnitelmiin
Arviointiohjelmassa on esitetty tarkasteltavaksi myös vireillä olevia kaavoja
ja suunnitelmia oikeusvaikutteisten kaavojen lisäksi. Niitä ei kuitenkaan ole
juuri käytetty arviointiperusteena. Myös voimassa olevien kaavojen vielä
toteutumattomien aluevarausten ja joukkoliikennevarausten arviointi on
puutteellinen tai sitä ei ole tehty.
Ämmässuon alue on maakuntakaavassa esitetty seudullisesti
merkittävänä kiviainesvarantona ja sitä tullaan kehittämään monipuolisena
jäifeenkäsittelyn ja maa-ainesottotoiminnan klusterialueena. On tärkeää
huomioida, että alueelle suunnitellun maa-ainestoiminnan ajoitus ja laajuus
on myös sovitettava alueen muihin, yleis-ja maakuntakaavassa
osoitettuihin käyttötarkoituksiin.
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Maakuntakaavassa on hankealueesta koilliseen esitetty länsiradan
raidevaraus, jonka varrelle sijoittuvat pohjoisessa Hista lähialueineen ja
etelässä asemanseudun kehittämisalue (Forsbacka ja Mynttilä). Vaikka
raiteeseen liittyvän maankäytön kehittämisen aikaväli on pitkä, nyt
lausunnolla olevan hankkeen maa-ainestoiminta olisi tällöin mahdollisesti
vielä käynnissä. Maa-ainestoiminta ei saa aiheuttaa haittaa maankäytön
kehittämiselle. Näiden alueiden maankäyttö selvitetään maakuntakaavaa
tarkemmin vireillä olevassa Espoon pohjois-ja keskiosien yleiskaavassa.
Hankkeen INkenteelliset vaikutukset ovat vain paikallisia, ja nhltäkin osin
kohtalaisen vähäisiä. Liikenne hankealueelle on järjestettävä
Kulmakorventien kautta.
Asukasmäärän kasvaessa hankealueeseen ja sen lähiympäristöön voi
kohdistua uudenlaisia kehityspaineita, ja vaikutuksille altthden toimintojen
määrä voi kasvaa merkittävästi. Kaupunkirakenteen kehitys mahdollistaa
myös hankealueen ympärillä olevien elinkeinoihin liittyvien palvelujen,
maatilojen, ja asutuksen olojen paranemisen. Hankkeella on mahdollisesti
myös vaikutusta alueen houkuttelevuuteen ja identiteetthn. Espoon
pohjois-ja keskiosien yleiskaavaratkaisu on voitava toteuttaa kaupungin
tavoitteiden mukaisesti pitkällä tähtäimellä. Siksi arviointiohjelmassa olisi
ollut syytä ottaa kaavaratkaisut paremmin huomioon.
Vaikutukset luonnonoloihin ja ihmisiin
Arviointiselostuksessa esitetään ilmakuvatulkinnalla päätelty viheryhteys
hankealueen eteläpuolella, joka ei esiinny arvioinnissa muutoin lähteenä
käytetyissä Espoon ja Uudenmaan liiton selvityksissä. YVA:n yhteydessä
ei ole tehty erillistä selvitystä ekologisista yhteyksistä. Tämä tulisi tehdä ja
selvitysalueen kattaa hankealueen ohella riittävästi lähiympäristöä, jotta
hankkeen vaikutuksia seudullisiin yhteyksiin voitaisiin aidosti arvioida.
Lflto-oravainventointi on tehty osana YyA:n luontoselvityksiä vuonna 2013.
YVA:n yhteydessä tehty luontoinventointi on saattanut vanhentua INto
oravan osalta. LNto-oravainventointi tulisi päivittää ja tutkia, tarvitaanko
alueella erityisiä toimenpiteitä mahdollisten Ihto-oravan eshntymien ja
kulkuyhteyksien säilyttämiseksi.
Hanke on laaja, ja sen vaikutukset ulottuvat pitkälle ajalle, laajimmissa
vaihtoehdoissa kymmenille vuosille ja suppeimmassa vaihtoehdossakin
noin 25 vuoden ajalle, mikä kasvattaa vähäisempienkin haittojen
merkitystä. Ympäristövaikutusten arviointiraportissa ei ole riittävästi
huomioitu hankkeen keston merkitystä erityisesti terveyteen ja sosiaalisiin
vaikutuksfln.
Pohjavesivaikutuksia ei ole YVA:ssa arvioitu riittävän perusteellisesti.
Raportin mukaan ei ole odotettavissa, että louhinnalla olisi merkittävää
vaikutusta Halujärven vedenpinnantasoon, mutta raportissa suositellaan
jatkossa kallioperän vedenjohtavuuden ja virtausolosuhteiden tarkempaa
selvittämistä Halujärven suuntaan. Koska Halujärvi on pieni ja
mahdollisesti voimakkaasti riippuvainen pohjavesivalunnasta,
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pohjavesimallinnuksen tarkentaminen Halujärven ympäristössä on
välttämätöntä hankkeen vaikutusten arvioimiseksi ennen lupien hakemista.
YVA:n luontoselvityksen mukaan hankealueella sijaitsee metsälain
mukainen erityisen tärkeä elinympäristö. Metsälain mukainen
elinympäristö sijaitsee Espoon eteläosien yleiskaavan maa-ja
metsätalousvaltaisella alueella (M). Metsälakia sovelletaan
oikeusvaikutteisen yleiskaavan maa-ja metsätalouteen osoitetuilla alueilla.
Koska louhinnasta aiheutuvat vaikutukset Halujärven pinnan tasoon ja
ympäristön kaivojen käyttöön talousvetenä ovat mahdollisia,
kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että hankkeen toteuttaminen
edellyttää myös vesilain mukaisen luvan,
Hankealue ja hankevaihtoehdot 1-3 lähes katkaisisivat yhtenäisen
metsäalueen, millä todetaan arvioinnissa olevan suuri vaikutus ekologishn
yhteykshn ja luonnon ydinalueisiin.
Melu- ja tärinähaitat tulevat heikentämään alueen asuinvNhtyvyyttä ja
heikentämään Fagerängin hevostilan toimintamahdollisuuksia. Lisäksi
ympäristövaikutusten aMointiselostuksen mukaan melun ja pölyn
lisääntyminen voi aiheuttaa terveysvaikutuksia kaikkein herkimmille
ihmisryhmille. Lisäksi hanke on herättänyt alueen asukkaissa huolta ja
pelkoa tulevaisuudesta, mm. pohjavesi-ja tärinävaikutuksista. Asutukselle
aiheutuvat haitat, kuten melu, pöly, tärinä ja pohjavesivaikutukset tulee
pyrkiä ehkäisemään mahdollisimman hyvin. Toiminnanharjoittajan on
ympäristölupahakemuksessaan esitettävä tarkat suunnitelmat toimista,
joilla haitat voidaan saada hyväksyttävälle tasolle. Lisäksi
ympäristölupaviranomaisen tulee sisällyttää nämä toimet lupamääräyksUn.
Vaikutusten arvioinnissa ja seurannassa tulee huomioida yhteisvaikutukset
alueen muiden toimintojen kanssa. Alueen asukkaiden huolta hankkeesta
tulee lisäksi vähentää säännöllisillä ja riittävän laajalle ulottuvilla
seurantatoimilla, jotka käsittävät melun, tärinän ja ilmanlaadun lisäksi
pinta-ja pohjavesien sekä kaivojen seurannan.
Yhteenveto
Arvioinnissa mukana olleet toteutusvaihtoehdot eivät juurikaan eroa
toisistaan ympäristövaikutusten merkittävyyden osalta, vaikka kiviaineksen
ottoalueiden koossa sekä maanvastaanottomäärässä ja täyttöalueiden
laajuudessa on merkittäviä eroja vaihtoehtojen välillä,
Kaikilla toteutusvaihtoehdoilla 1-3 on joitakin suuria ja runsaasti kohtalaisia
negatiivisia vaikutuksia jopa laajoilla ja tehokkailla haittojen
lievennystoimilla. Vaihtoehdossa 3, jossa toiminnan laajuus ja kesto on
pienin, ympäristövaikutukset ovat vain hieman pienemmät kuin muissa
toteutusvaihtoehdoissa johtuen pääasiassa lyhyemmästä toiminta-ajasta,
joka sekin on noin 25 vuotta.
YVA-raportissa on merkittäviä puutteita erityisesti hankealueen
ulkopuoliseen maankäyttöön kohdistuvassa vaikutusten aMoinnissa. Myös
luonnonoloihin kohdistuvia vaikutuksia tulee tarkentaa. AMointeja on
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täydennettävä ja selvityksiä tehtävä lisää, jotta voidaan arvioida
vaihtoehtojen vaikutukset hankealueen ympäristöön, maankäyttöön ja
kaavojen maankäyttövarauksOn.
Hankealue rajautuu Ämmässuon alueeseen, joka on maakuntakaavassa
esitetty seudullisesti merkittävänä kiviainesvarantona ja sitä tullaan
kehittämään monipuolisena jätteenkäsittelyyn ja maa-ainesottotoimintaan
pohjautuvana klusterialueena. On tärkeää huomioida, että alueelle
suunniteltu maa-ainestoiminta on sovitettava alueen muihin, yleis-ja
maakuntakaavassa osoitettuihin käyttötarkoituksiin.
Mikäli lausunnossa esitettyjen lisäselvitysten ja niiden pohjalta tehdyn
vaikutusarvioinnin kautta esitetyt vaihtoehdot eivät ole
ympäristövaikutuksiltaan hyväksyttäviä, olisi perusteltua selvittää
vaihtoehto, missä hankkeen laajuus ja sijainti ovat ympäristövaikutusten
kannalta toteuttamiskelpoisia. Tässä tarkastelussa tulee myös sovittaa
hanke alueen nykyisen käytön ja tiedossa olevien suunnitelmien kanssa
toiminnallisesti ja ajallisesti yhteen. Tähän on hyvä mahdollisuus vireillä
olevan Espoon pohjois-ja keskiosien yleiskaavatyön aikana.
Käsittely

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Markkula ehdotti varapuheenjohtaja
Louhelaisen kannattamana, että asia jätetään pöydälle seuraavaan
26.8.2015 pidettävään kokoukseen.
Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja Markkula tiedusteli,
voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska
ehdotusta ei vastustellu, puheenjohtaja totesi
kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyneen sen yksimielisesti.

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle seuraavaan 26.8.2015
pidettävään kaupunkisuunniifelulautakunnan kokoukseen.

Tiedoksi
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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: 27.8.2015
Pöytäkirjan nähtävänäolo
31.12.2014 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti
nähtävänä 4.9.2015 teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa
osoitteessa Virastopiha 2 C, 1. krs, Espoon keskus.
Ote on lähetetty 28.8.2015
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§ 78

Lausunto Uudenmaan ELY -keskukselle Espoon Högbergetin louhinnan ja maantäytön
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Hemminki, puh. 050 561 1781
Liisa Keisteri, puh. 050 354 6131
etunimi.sukunimiespoo.fi
Päätösehdotus

Terveyspalvelujen johtaja Eetu Salunen
Sosiaali-ja terveyslautakunta päättää antaa Uudenmaan ELY -keskukselle
liitteen mukaisen terveydensuojelulakNn perustuvan lausunnon Espoon
Högbergetin louhinnan ja maantäytön ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta.

Käsittely

Asia käsiteltiin asian numero 4 (77

§) jälkeen ja ennen

asiaa numero 3 (76

Esittelijän tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.
Keskustelun aikana Nieminen ehdotti Ruohon, Värmälän ja muiden
kannattamana että liitteenä olevan lausunnon kaksi viimeistä kappaletta
muutetaan kuulumaan seuraavasti:
“Vaikka hankkeen aiheuttama lisäys raskaan liikenteen määrään
Nupurintiellä ei olisi kovin merkittävä, kevyen liikenteen väylän
rakentamista Nupurintien varteen tulisi kiirehtiä varsinkin silloin, jos hanke
päätetään toteuttaa. Väylä parantaisi Ihkenneturvallisuutta.
Hankkeeseen liittyy myös haittavaikutuksia, jotka eivät yhtä
terveysvaikutukselle asetettuja ohjearvoja, mutta ne voivat kuitenkin
aiheuttaa viihtyvyyden heikkenemistä ihmisten asuin- ja elinympäristössä.
VNhtyvyyshaitta jatkuvana ja vahvana saattaa vaikuttaa haitallisesti
ihmisen terveyteen. Mikäli hanke toteutetaan, on haittojen torjunnan
suunnittelu ja toteutus tehtävä erityisen huolellisesti. Sosiaali-ja
terveyslautakunta katsoo kuitenkin, että edellä esitettyjen seikkojen
perusteella hanketta ei tulisi toteuttaa lainkaan.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Niemisen
muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska Niemisen ehdotusta ei
vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.
Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa Uudenmaan ELY -keskukselle
liitteen mukaisen terveydensuojelulakhn perustuvan lausunnon Espoon
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Högbergetin louhinnan ja maantäytön ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta muutettuna Niemisen ehdotuksen mukaisesti.
Liite
2

Lausunto luonnos Espoon Högbergetin louhinnan ja maantäytön
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Oheismateriaali
-

Hankkeen kuvaus ja hankevaihtoehdot

Selostus
Kyseessä on erittäin laaja ja pitkäkestoinen hanke. Hankealueen
kokonaispinta-ala on 68 hehtaaria. Suunniteltujen kiviainesten ottoalueiden
pinta-ala on vaihtoehdosta riippuen 25 36 hehtaaria. Alueelta saatavissa
oleva kiviainesmäärä riippuu vaihtoehdosta ollen 8-14 miljoonaa
kNntokuutiometriä. Maanvastaanottoa toteutettaisNn 29-44 hehtaarin
alueella, maantäyttömäärien ollessa 10-17 miljoonaa kuutiometriä.
Hankkeen arvioitu kestoaika on vaihtoehdoista riippuen 25 45 vuotta.
Alueen nykyinen metsätalous- ja virkistyskäyttö estyy.
-

-

Hankealueen ympäristössä on ennestään paljon elinympäristöön ja
ympäristön ilmanlaatuun vaikuttavaa toimintaa: Ammässuon
jätteenkäsittelykeskuksen toiminnat sekä louhinta ja
maanvastaanottotoiminta Kulmakorven, Takapellon, Jersanmäen sekä
Kalliosuon ja sen jatkeen alueella.
Selostuksessa arvioidut vaihtoehdot ovat VEO (hanketta ei toteuteta) ja
kolme toteuttamisvaihtoehtoa VEi, VE2, VE3. Hankealueesta ja
toteuttamisvaihtoehdoista on selostus ja kartat oheismateriaalissa 1.
Vaihtoehtojen VEi ja VE2 toteuttaminen kokonaisuudessa vaatii yleis- ja
asemakaavamuutoksen. Terveysvaikutusten kannalta asukkaille
merkittävimpiä ovat toiminnasta aiheutuva melu, pöly ja tärinä.
Toteuttamisvaihtoehdoissa (VEi, 2 ja 3) ei ole terveysvaikutusten
arvioinnin kannalta ratkaisevasti eroja.
Lähin asuinrakennus sijaitsee vain noin 150 m etäisyydellä hankealueen
rajasta ja 300 metrin päässä louhinta-alueesta. Hankealueen eteläpuolella
toimii Fagerängin hevostalli, jossa kasvatetaan hevosia ja harjoitetaan
ratsastustoimintaa.
Arvioidut vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja
viihtyvyyteen:
Arviointiselostuksessa ihmisiin kohdistuvat vaikutukset käsittelevät
ihmisten terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Vaikutusarviointi
jakautuu terveysvaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arviointiin.
Vaikutukset kytkeytyvät toisiinsa monin paikoin, etenkin koetun terveyden
osalta on päällekkäisyyttä.
Terveysvaikutusten arvioinnissa keskityttiin erityisesti melun ja pölyn
vaikutuksiin mallinnusten ja laskelmien pohjalta. Niistä saatuja tietoja
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verrattfln raja- ja ohjearvoihin. Raja- ja ohjearvot ovat tutkimuksiin
perustuvia ja ne määrittävät rajan, jonka ylittäminen todennäköisesti
aiheuttaa enemmistölle ihmisistä terveysvaikutuksia.
Melu
Hankkeessa syntyy meluvaikutuksia kiviaineksen louhinnasta ja
murskauksesta, louheen ja murskeen kuljetuksista sekä maa-ainesten
kuljetuksista ja sijoittamisesta alueelle.
Meluarvioinnissa on huomioitu hankkeen toiminnan sekä alueen muiden
melulähteiden vaikutus hankealueen ympäristön melutilanteeseen.
Hankkeen melutarkastelun perusteella arvioidaan, että kaikki vaihtoehdot
lisäävät melua hankealueen ympäristössä. Meluvaikutusten merkittävyys
on kohtalainen, jolloin melu on lähellä ohjearvojen tasoa lähimmissä
häirhntyvissä kohteissa. Toiminnan käynnistyttyä on tehtävä säännöllisiä
ympäristömelumittauksia toiminnan eri vaiheissa, jolloin varmistutaan,
etteivät melutason ohjearvot ylity lähimpien asuinrakennusten ja
lomarakennusten kohdalla. Kun louhintasuunnitelman mukaiset
pintamaavallit ja varastokasat toteutetaan, saavutetaan laajimmassakin
vaihtoehdossa VE2 hyväksyttävät melutasot alueen kaikissa melusta
häiriintymiselle alttNssa kohteissa.
Hankkeen ja alueen nykyisten toimintojen yhteisvaikutukset voivat
huonontaa melutilannetta ympäristössä meluntorjuntatoimista huolimatta.
Meluselvityksen mukaiset meluntorjuntatoimenpiteet tulee toteuttaa sekä
noudattaa tietyissä tilanteissa edellytettyjä toimintarajoituksia ja
laitevaatimuksia ja rajoittaa toiminnassa samanaikaisesti olevien laitteiden
maaraa.
Tärinä
Tärinävaikutuksia syntyy kallion räjäyttämisestä, murskaukseen
käytettävistä koneista sekä kuljetusliikenteestä. Lähimmät
asuinrakennukset sijaitsevat n. 300 400 m etäisyydellä louhinta-alueesta.
Räjäytyksen vaikutus voidaan havaita jopa kilometrin etäisyydellä
louhittavasta kohteesta. Kaikissa vaihtoehdoissa toiminnan aiheuttama
tärinä voi aiheuttaa häiriötä osalle vaikutusalueen asukkaista. Tärinästä
rakennuksHn aiheutuvat rakenteelliset vauriot ovat epätodennäköisiä.
-

Tärinän vaikutukset ovat vaikeasti arvioitavissa, koska siihen vaikuttavat
monet tekijät. Tärinän suuruus, jolla rakennuksfln alkaa syntyä vauriota, on
pienimmilläänkin yleensä viisi kertaa suurempia kuin ihmistä merkittävästi
häiritsevän tärinän taso. Tärinävaikutusten arvioidaan olevan kaikissa
kolmessa vaihtoehdossa keskisuuria. Tärinä saattaa kulkeutua alueen
ympäristön rengas- ja porakaivojen alueelle ja vaikuttaa porareikNn ja
kaivojen rakenteisNn ja muuttaa kaivojen antoisuuksia ja veden laatua.
Lähialueiden taloissa tulee tehdä katselmus ennen louhinnan ja
murskauksen aloittamista. Katselmuksessa on hyvä tarkastella myös
talousvesikaivot ja tärinän mahdollinen vaikutus niihin sekä tehdä
riskinarvioinnin perusteella tarvittava seuranta. Tärinän vaikutus
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asuinrakennusten ja porakaivojen radonpitoisuuteen tulee tarvittaessa
mitata.
Ilman laatu
Suunniteltujen kiviainestoimintojen ilmanlaatuvaikutukset syntyvät pääosin
kallioporausten, räjäytyksien, murskaustoiminnan, kuljetusliikenteen sekä
toiminta-ja varastoalueiden pölypäästöistä. Merkittävimmät pölypäästöt
aiheutuvat murskaustoiminnasta. Raja-ja ohjearvojen ylittymisen
arvioidaan olevan epätodennäköistä. PäästölaskelmNn aiheuttaa kuitenkin
epävarmuutta pölypäästöjen suuruus ja hiukkaskokojakauma, vuodenaika,
sekä ilmasto- ja ympäristöolosuhteet, tärkeimpänä tuulen suunta ja
voimakkuus sekä sadanta. Ilmanlaatuvaikutusten vaihtelu eri vaihtoehtojen
välillä on suhteellisen vähäistä. Vuotuinen toiminta arvioidaan samaksi
kaikissa toteutusvaihtoehdoissa. Ilmaan kohdistuvien päästöjen
vaikutusten merkittävyyden arvioidaan olevan vähäinen kaikissa
vaihtoehdoissa VEi, 2, 3.
Valtaosa louhinnasta, murskauksesta ja maanvastaanotossa
muodostuvista pölypäästöistä on halkaisijaltaan yli 10 mikrometrin
hiukkasia, jotka laskeutuvat toiminta-alueelle. Ns. hengitettävien
hiukkasten osuus kokonaishiukkaspäästöstä on noin 37 %.
Pääsääntöisesti yleensä yli 500 metrin päässä murskauskohteista
sijaitsevilla alueilla pölypäästöjen ei katsota olevan terveydelle haitallisia.
Kuitenkin esimerkiksi kuljetusten yhteydessä pölypäästöjä voi hetkittäisesti
aiheutua kauempanakin työmaasta. Vaikutusten arvioinnin perusteella
Espoon Högbergetin louhinta ja maantäyttö edellyttävät tehokkaita
pölypäästöjen lieventämisteknNkoita ja -käytäntöjä.
Liikenne
Liikennevaikutuksia syntyy hankevaihtoehdoissa kiviaineksen oton ja
maavastaanoton kuljetuksista. LNkennevaikutukset on arvioitu
maksimaaliseen liikennetilanteeseen (vuosittainen maksimikuljetusmäärä
noin 105 000 kuormaa), jolloin sekä louhinta että maanvastaanotto ovat
yhtäaikaista. Kuljetukset ohjataan pohjoiseen Kulmakorventien kautta
Nupurintielle ja Turunväylälle. Arviointiselosteen mukaan Ihkennemäärä ei
Kulmakorventiellä kasva niin suureksi, että sillä olisi vaikutuksia liikenteen
sujuvuuteen, IHkenneturvallisuuteen tai jalankulun ja pyöräilyn
olosuhteisiin. Raskaan liikenteen lisääntyessä on alueen asukkaiden
odottaman Nupurintien kevyen liikenteen väylän tekeminen tärkeää.
Talousvesi
Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on
Järvikylän 1 luokan pohjavesialue hankealueen eteläpuolella n. 800 metrin
etäisyydellä. Kalliopohjaveden virtaussuunta hankealueella on pohjoisesta
etelään. Hankealueen kallioperä on tNvistä, mutta alueella sijaitsee
muutamia heikkousvyöhykkeitä, joiden kautta pohjavesivaikutukset voivat
ulottua hankealueen ulkopuolelle.
Hankealueen läheisyydessä sijaitsee talousvesikäytössä olevia
yksityiskaivoja. Lähimmät yksityiskaivot sijaitsevat sen eteläpuolella
Fagerängin alueella Halujärventien pohjoispäädyssä, sekä Halujärven
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länsi-/lounaispuolella. Etäisyydet lähimpiin yksityiskaivoihin ovat
suunnitellulta ottoalueelta noin 360-400 m. Alueilla sijaitsee sekä pora- että
rengaskaivoja.
Hanke tulee toteutuessaan vaikuttamaan Ämmässuon-Kulmakorven
alueen vesien yhteistarkkailualueen pohjavesiolosuhteisNn tarkkailualueen
eteläosassa. Siksi suositellaan,
että hanke otetaan huomioon yhteistarkkailun työohjelmassa
pohjavesivaikutusten osalta.
Toiminnan aikana tulee tarkkailla kalliolouhinnan vaikutuksia pohjaveteen
ja ympäristön talousvesikaivoihin. Mikäli tarkkailun perusteella todetaan
yksityistalouksien vedenhankinnan vaikeutumista tai kaivoveden laadun
heikkenemistä, tulee varautua korvaaviin toimenpiteisiin.
Linkki Espoon Högbergetin louhinnan ja maantäytön ympäristövaikutusten
arviointiselostukseen löytyy seuraavalta sivulta:
http://www.ymparisto,fi/fi
FI/Asiointi luvat ia ymparistovaikutusten arviointi/Ymparistovaikutusten
arviointi/YVAhankkeeUEsbogard Abn maaainestoiminta Espoo
Tiedoksi
-

Uudenmaan ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat

Espoon kaupunki, Sosiaali-ja terveyslautakunta 19.8.2015
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Lausunto Espoon Högbergetin louhinnan ja maantäytön
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta:
Esbogård Ab suunnittelee kiviainestoiminnan aloittamista Ämmässuo- Kulmakorven
eteläpuolella sijaitsevalla Espoon Högbergetin alueella. Hankkeeseen sisältyy louhinta-ja
murskaustoiminnan lisäksi muualta tuotujen puhtaiden ylijäämämaiden sijoittamista
muodostuvalle louhosalueelle sekä varautuminen muualta tuotavan louheen murskaukseen.
Selostuksessa aMoidut vaihtoehdot:
Vaihtoehto VE0: hanketta ei toteuteta. Arvioitavana olevasta hankkeesta ei aiheudu
vaikutuksia tai muutosta alueen nykytilaan tai suunniteltuun maankäyttöön. Hankealue on
metsätalousaluella.
Vaihtoehto VEI: kiviaineen ottoalue on yhteensä 30 hehtaaria ja ottomäärä enimmillään 11
miljoonaa kiintokuutiometriä. Maanvastaanottoa suunnitellaan 36 ha:n alueelle yhteensä 14
miljoonaa kuutiometriä. Edellyttää asemakaavamuutosta.
Vaihtoehto VE2: kiviaineen ottoalue 36 hehtaaria ja ottomäärä 11 miljoonaa kuutiometriä.
Maanvastaanottoa 44 ha:n alueella enintään 17 miljoonaa kuutiometriä.
Vaatii alueella voimajohdon ja kaasuputken sHrtoa. Edellyttää asemakaavamuutosta.
Vaihtoehto VE3: kiviaineen oifoalue 25 hehtaaria, ottomäärä 8 miljoonaa kuutiota.
Maanvastaanottoa 29 ha:n alueelle 10 miljoonaa kuutiota. Vaatii voimajohdon ja
kaasuputken siirtoa.
Arviointiselostuksessa on käsitelty monipuolisesti ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia ja annettu
asukkaille mahdollisuus osallistua YVA -menettelyyn mm. työpajan muodossa.
Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Högbergetin hanke lisää toteutuessaan
melun ja pölyn määrää alueella. Vaikutukset ihmisten terveyteen syntyvät erityisesti
toiminnan melun, tärinän ja ilmanlaadun (pölyn) muutosten kautta, jotka ulottuvat laajalle
alueelle. Mikäli hanke etenee, esOntuotujen haittojen ehkäisyyn on suunnittelussa
puututtava. Hankkeen aMointiselostuksen perusteella melu ja pölyhaitat eivät yhtä
lainsäädännössä annettuja ohjearvoja, jos selostuksessa esitettyjä haittojen
torjuntatoimenpiteitä noudatetaan. Meluvaikutusten merkittävyys on kohtalainen, sillä melu
voi olla lähellä ohjearvojen (VN p99311992) rajaa (LAeq) hankealueen lähimmissä
häiriintyvissä kohteissa (VE 2).
Mahdollisen toiminnan käynnistyttyä on tehtävä säännöllisiä ympäristömelumittauksia
toiminnan eri vaiheissa, jolloin varmistutaan, etteivät melutason ohjearvot ylity lähimpien
asuinrakennusten ja lomarakennusten läheisyydessä. Meluohjearvojen saavuttaminen vaatii
tietyissä louhintavaiheissa tiukkoja torjuntatoimia. Hankkeen ja alueen nykyisten toimintojen
yhteisvaikutukset voivat huonontaa melutilannetta ympäristössä meluntorjuntatoimista
huolimatta.
Tädnävaikutuksia syntyy kallion räjäyttämisestä, murskauksesta ja kuljetusliikenteestä.
Tämä voi kaikissa vaihtoehdoissa aiheuttaa häiriötä osalle vaikutusalueen asukkaista.
Ennen louhinnan aloittamista on tehtävä riskianalyysi, jossa kartoitetaan tarvittavat
toimenpiteet räjäytysten turvallisen suorittamisen varmistamiseksi. Lähialueiden taloissa
tulee tehdä katselmus ennen louhinnan ja murskauksen aloittamista. Tärinän vaikutus
asuinrakennusten ja porakaivojen radonpitoisuuteen tulee tarvittaessa mitata.

Merkittävimmät pölypäästöt aiheutuvat murskaustoiminnasta. Raja- ja ohjearvojen
ylittymisen arvioidaan olevan epätodennäköistä ja päästöjen vaikutusten merkittävyyden
arvioidaan olevan vähäinen kaikissa hankevaihtoehdoissa. Päästölaskelmiin aiheuttavat
epävarmuutta pölypäästöjen suuruus ja hiukkaskokojakauma, vuodenaika, sekä ilmasto- ja
ympäristöolosuhteet, tärkeimpänä tuulen suunta ja voimakkuus sekä sadanta.
Ilmanlaatuvaikutusten vaihtelu eri vaihtoehtojen välillä on suhteellisen vähäistä. Vuotuinen
toiminta arvioidaan samaksi kaikissa toteutusvaihtoehdoissa. Erot vaihtoehtojen välillä
johtuvat toiminnan kestosta ja sijainnista.
Vaikutusten arvioinnin perusteella Espoon Högbergetin louhinta ja maantäyttö edellyttää
tehokkaita pölypäästöjen lieventämistekniikoita ja -käytäntöjä. Pääsääntöisesti yleensä yli
500 metrin päässä murskauskohteista sijaitsevilla alueilla pölypäästöjen ei katsota olevan
terveydelle haitallisia. Tämän hankkeen lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat n. 300 -400
m etäisyydellä louhinta-alueesta. Kuljetusten yhteydessä pölypäästöjä voi hetkittäisesti
esiintyä kauempanakin työmaasta. Mikäli hanke päätetään toteuttaa, arviointiselostuksessa
kuvattuja toimenpiteitä pölypäästöjen vähentämiseksi tulee noudattaa laitteistojen ja
työkoneiden sijoillelulla, käytön rajoituksilla ja meluvallien avulla.
Pohjavesien osalta hankkeen vaikutukset kohdistuvat hankealueelle ja sen välittömään
läheisyyteen, ja vaikutusten suuruus arvioidaan kohtalaiseksi. Hankealueen pohjavettä ei
hyödynnetä talousvesikäytössä. Hankealueen läheisyydessä on talousvesikäytössä olevia
yksityiskaivoja, joiden antoisuuteen ja veden laatuun saattaa tulla muutoksia. Toiminnan
aikana tulee tarkkailla kalliolouhinnan vaikutuksia pohjaveteen ja ympäristön
talousvesikaivoihin. Mikäli tarkkailun perusteella todetaan yksityistalouksien vedenhankinnan
vaikeutumista tai kaivoveden laadun heikkenemistä, tulee varautua veden
korvaustoimenpiteisUn.
Hankkeen eri toimijoiden tulee laatia ja ylläpitää haittojen torjunta- ja seurantasuunnitelmia.
Mittaus- ja seurantatulokset sekä poikkeamatapahtumatiedot tulee olla kaikkien ko. tietoa
haluavien nähtävissä esimerkiksi internetissä. Millausten suunnittelussa tulee tehdä
yhteistyötä niiden toiminnanharjoittajien kanssa, joiden toiminnalla voi olla yhteisvaikutusta
häiriintyvhn asuin- ja lomakhnteistöihin.
Högbergetin suunniteltu maa-ainestoimintahanke on laaja ja pitkäkestoinen, ja se sijoittuu
alueelle, jossa elinympäristöä kuormillaa jo ennestään Ämmässuo- Kulmakorven
jätteidenkäsillely-, louhinta- ja maa-ainestoiminta.
Vaikka hankkeen aiheuttama lisäys raskaan liikenteen määrään Nupurintiellä ei olisi kovin
merkittävä, kevyen liikenteen väylän rakentamista Nupurintien varteen tulisi kiirehtiä
varsinkin silloin, jos hanke päätetään toteuttaa. Väylä parantaisi liikenneturvallisuutta.
Hankkeeseen liittyy myös haillavaikutuksia, jotka eivät yhtä terveysvaikutukselle asetettuja
ohjearvoja, mulla ne voivat kuitenkin aiheuttaa viihtyvyyden heikkenemistä ihmisten asuin- ja
elinympäristössä. Viihtyvyyshailla jatkuvana ja vahvana saattaa vaikuttaa haitallisesti
ihmisen terveyteen. Mikäli hanke toteutetaan, on haittojen torjunnan suunnittelu ja toteutus
tehtävä erityisen huolellisesti. Sosiaali-ja terveyslautakunta katsoo kuitenkin, että edellä
esitellyjen seikkojen perusteella hanketta ei tulisi toteuttaa lainkaan
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Esbogård Ab suunnittelee kiviainestoiminnan aloittamista Ämmässuo- Kulmakorven
eteläpuolella sijaitsevalla Espoon Högbergetin alueella. Hankkeeseen sisältyy louhinta- ja
murskaustoiminnan lisäksi muualta tuotujen puhtaiden ylijäämämaiden sijoittamista
muodostuvalle louhosalueelle sekä varautuminen muualta tuotavan louheen murskaukseen.
Selostuksessa arvioidut vaihtoehdot:
Vaihtoehto VEO: hanketta ei toteuteta. Arvioitavana olevasta hankkeesta ei aiheudu vaikutuksia
tai muutosta alueen nykytilaan tai suunniteltuun maankäyttöön. Hankealue on
metsätalousaluetta.
Vaihtoehto VEi: kiviaineen olloalue on yhteensä 30 hehtaaria ja ottomäärä enimmillään 11
miljoonaa khntokuutiometriä. Maanvastaanottoa suunnitellaan 36 ha:n alueelle yhteensä 14
miljoonaa kuutiometriä. Edellyttää asemakaavamuutosta.
Vaihtoehto VE2: kiviaineen ottoalue 36 hehtaaria ja ottomäärä 11 miljoonaa kuutiometriä.
Maanvastaanottoa 44 ha:n alueella enintään 17 miljoonaa kuutiometriä.
Vaatii alueella voimajohdon ja kaasuputken sNrtoa. Edellyttää asemakaavamuutosta.
Vaihtoehto VE3: kiviaineen ottoalue 25 hehtaaria, ottomäärä 8 miljoonaa kuutiota.
Maanvastaanottoa 29 ha:n alueelle 10 miljoonaa kuutiota. Vaatii voimajohdon ja
kaasuputken siirtoa.
Arviointiselostuksessa on käsitelty monipuolisesti ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia ja annettu
asukkaille mahdollisuus osallistua WA -menellelyyn mm. työpajan muodossa.
Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että Högbergetin hanke lisää toteutuessaan
melun ja pölyn määrää alueella. Vaikutukset ihmisten terveyteen syntyvät erityisesti
toiminnan melun, tärinän ja ilmanlaadun (pölyn) muutosten kautta, jotka ulottuvat laajalle alueelle.
Mikäli hanke etenee, esHntuotujen haittojen ehkäisyyn on suunnittelussa puututtava. Hankkeen
arviointiselostuksen perusteella melu ja pölyhaitat eivät yhtä lainsäädännössä annettuja
ohjearvoja, jos selostuksessa esitettyjä haittojen torjuntatoimenpiteitä noudatetaan.
Meluvaikutusten merkittävyys on kohtalainen, sillä melu voi olla lähellä ohjearvojen (VN p
993/1992) rajaa (LAeq) hankealueen lähimmissä häiriintyvissä kohteissa (VE 2).
Mahdollisen toiminnan käynnistyttyä on tehtävä säännöllisiä ympäristömelumittauksia toiminnan
eri vaiheissa, jolloin varmistutaan, elleivät melutason ohjearvot ylity lähimpien asuinrakennusten
ja lomarakennusten läheisyydessä. Meluohjearvojen saavuttaminen vaatii tietyissä
louhintavaiheissa tiukkoja torjuntatoimia. Hankkeen ja alueen nykyisten toimintojen
yhteisvaikutukset voivat huonontaa melutilannetta ympäristössä meluntorjuntatoimista
huolimatta.
Tärinävaikutuksia syntyy kallion räjäyttämisestä, murskauksesta ja kuljetuslUkenteestä.
Tärinä voi kaikissa vaihtoehdoissa aiheuttaa häiriötä osalle vaikutusalueen asukkaista.
Ennen louhinnan aloittamista on tehtävä riskianalyysi, jossa kartoitetaan tarvittavat
toimenpiteet räjäytysten turvallisen suorittamisen varmistamiseksi. Lähialueiden taloissa
tulee tehdä katselmus ennen louhinnan ja murskauksen aloittamista. Tärinän vaikutus
asuinrakennusten ja porakaivojen radonpitoisuuteen tulee tarvittaessa mitata.
Merkittävimmät pölypäästöt aiheutuvat murskaustoiminnasta. Raja- ja ohjearvojen
ylittymisen arvioidaan olevan epätodennäköistä ja päästäjen vaikutusten merkittävyyden
arvioidaan olevan vähäinen kaikissa hankevaihtoehdoissa. Päästälaskelmiin aiheuttavat
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epävarmuutta pölypäästöjen suuruus ja hiukkaskokojakauma, vuodenaika, sekä ilmasto-ja
ympäristöolosuhteet, tärkeimpänä tuulen suunta ja voimakkuus sekä sadanta.
Ilmanlaatuvaikutusten vaihtelu eri vaihtoehtojen välillä on suhteellisen vähäistä. Vuotuinen
toiminta arvioidaan samaksi kaikissa toteutusvaihtoehdoissa. Erot vaihtoehtojen välillä
johtuvat toiminnan kestosta ja sijainnista.
Vaikutusten arvioinnin perusteella Espoon Hägbergetin louhinta ja maantäyttö edellyttää
tehokkaita pölypäästöjen lieventämisteknNkoita ja -käytäntäjä. Pääsääntöisesti yleensä yli 500
metrin päässä murskauskohteista sijaitsevilla alueilla pölypäästöjen ei katsota olevan terveydelle
haitallisia. Tämän hankkeen lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat n. 300 400 m etäisyydellä
louhinta-alueesta. Kuljetusten yhteydessä pölypäästöjä voi hetkittäisesti esiintyä kauempanakin
työmaasta. Mikäli hanke päätetään toteuttaa, arviointiselostuksessa kuvattuja toimenpiteitä
pölypäästöjen vähentämiseksi tulee noudattaa laitteistojen ja työkoneiden sijoittelulla, käytön
rajoituksilla ja meluvallien avulla.
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Pohjavesien osalta hankkeen vaikutukset kohdistuvat hankealueelle ja sen välittämään
läheisyyteen, ja vaikutusten suuruus arvioidaan kohtalaiseksi. Hankealueen pohjavettä ei
hyödynnetä talousvesikäytössä. Hankealueen läheisyydessä on talousvesikäytässä olevia
yksityiskaivoja, joiden antoisuuteen ja veden laatuun saattaa tulla muutoksia. Toiminnan aikana
tulee tarkkailla kalliolouhinnan vaikutuksia pohjaveteen ja ympäristön talousvesikaivoihin. Mikäli
tarkkailun perusteella todetaan yksityistalouksien vedenhankinnan vaikeutumista tai kaivoveden
laadun heikkenemistä, tulee varautua veden korvaustoimenpiteisiin.
Hankkeen eri toimijoiden tulee laatia ja ylläpitää haittojen torjunta- ja seurantasuunnitelmia.
Mittaus- ja seurantatulokset sekä poikkeamatapahtumatiedot tulee olla kaikkien ko. tietoa
haluavien nähtävissä esimerkiksi internetissä. Mittausten suunnittelussa tulee tehdä
yhteistyötä niiden toiminnanharjoittajien kanssa, joiden toiminnalla voi olla yhteisvaikutusta
häirNntyvHn asuin- ja lomakNnteistöihin.
Högbergetin suunniteltu maa-ainestoimintahanke on laaja ja pitkäkestoinen, ja se sijoittuu
alueelle, jossa elinympäristöä kuormittaa jo ennestään Ammässuo- Kulmakorven
jätteidenkäsittely-, louhinta- ja maa-ainestoiminta.
Hankkeeseen liittyy myös haittavaikutuksia, jotka eivät yhtä terveysvaikutukselle asetelluja
ohjearvoja, mulla ne voivat kuitenkin aiheuttaa viihtyvyyden heikkenemistä ihmisten asuin- ja
elinympäristössä. Vhhtyvyyshaitta jatkuvana ja vahvana saattaa vaikuttaa haitallisesti
ihmisen terveyteen. Mikäli hanke toteutetaan, on haittojen torjunnan suunnittelu ja toteutus
tehtävä erityisen huolellisesti.
Vaikka hankkeen aiheuttama lisäys raskaan liikenteen määrään Nupurintiellä ei ole kovin
merkittävä, kevyen liikenteen väylän rakentamista Nupurintien varteen tulee kiirehtiä. Väylä
parantaisi Ihkenneturvallisuutta.

