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TIIVISTELMÄ
Espoon Högbergetin alueelle Kulmakorven ja Ämmässuon tuntumaan suunnitellaan maaainestoimintaa, joka käsittää kalliokiviaineksen ottamisen ja murskaamisen myyntiä varten
sekä alueen jatkokäytön puhtaiden maa-ainesten vastaanotto- ja loppusijoitusalueena.
Suunnittelun yhteydessä ja päätöksentekoa varten arvioidaan hankkeen vaikutukset ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) annetun lain mukaisesti. Hankkeen ympäristövaikutusten
arviointiohjelmassa on esitetty hankesuunnitelma ja vaihtoehdot, kuvaus alueen nykytilasta
ja tehdyistä ympäristöselvityksistä, vaikutusten arviointimenetelmät, arviointimenettelyn
osapuolet ja aikataulu sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen suunnitelma. Hankkeesta vastaava on Esbogård Ab.
Hanke ja vaihtoehdot
Noin 73 hehtaaria käsittävä hankealue sijaitsee Länsi-Espoossa lähimmillään noin 800 metrin
etäisyydellä Kirkkonummen kunnan rajasta. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan
ja vertaillaan seuraavia vaihtoehtoja:
Vaihtoehto VE1: Kalliokiviaineksen otto ja maanvastaanotto siten, ettei alueella olevaa voimajohtoa ja kaasuputkea tarvitse siirtää. Louhittavat alueet ovat pinta-alaltaan yhteensä noin 32
hehtaaria. Kalliota louhitaan ja murskataan enimmillään noin 10 miljoonaa kiintokuutiometriä.
Alin louhintataso on +15 metriä merenpinnan yläpuolella (m mpy) ja tulevien täyttömäkien lakikorkeus maksimissaan tasossa noin +100 m mpy. Maanvastaanottoalueiden pinta-alat ovat yhteensä noin 40 hehtaaria. Täyttötilavuus on enimmillään noin 15 miljoonaa kiintokuutiometriä.
Vaihtoehto VE2: Kalliokiviaineksen otto ja maanvastaanotto siten, että alueella olevat voimajohto ja kaasuputki siirretään. Louhittavat alueet ovat pinta-alaltaan yhteensä noin 40 hehtaaria.
Kalliota louhitaan ja murskataan enimmillään noin 15 miljoonaa kiintokuutiometriä. Alin louhintataso on +15 m mpy ja tulevan täyttömäen lakikorkeus lopputilanteessa noin tasossa +100 m
mpy. Maanvastaanottoalueen pinta-ala on noin 47 hehtaaria. Täyttötilavuus on enimmillään noin
20 miljoonaa kiintokuutiometriä.
Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
Lopullinen hankesuunnitelma ja päätös lupien hakemisesta tehdään YVA-menettelyn jälkeen.
Alueen nykytila
Hankealue on nykyisin metsätalousaluetta. Hankealueen pohjois- ja koillispuolella sijaitsevat
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus sekä Kulmakorven maanvastaanotto- ja kiviainesten ottoalueet. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat hankealueen länsipuolella ja eteläpuolella.
Asutuksen läheisyys huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa hankkeesta aiheutuvien vaikutu sten vähentämiseksi. Toimintoja ei sijoiteta 300 metriä lähemmäs asutusta.
Hankealueen pohjoisosassa on Ämmässuon jätteenkäsittelylaitoksen ja Fortumin Kivilahden lämpövoimalaitoksen välinen kaatopaikkakaasuputki. Alueen halki kulkee Ämmässuon kaasuvoimalaitokseen johtava 110 kV voimajohto. YVA:ssa tutkitaan vaihtoehtona näiden siirtomahdollisuutta ja vaikutuksia.
Hankealue on osittain Ämmässuon asemakaavassa merkityllä jätteenkäsittelyalueella sekä
suojaviheralueella. Muuten hankealue on asemakaavoittamaton. Hankealue sijoittuu Espoon
eteläosien yleiskaavassa jätehuollon alueelle sekä maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle,
sekä kaakossa/idässä osittain kyläalueelle.
Arviointimenetelmät
Maisema ja kulttuuriympäristö
Alueen maisemarakenteesta, maisemakuvasta ja kulttuuriympäristöstä tehdään yleispiirteinen selvitys, jonka perusteella arvioidaan kiviaineksen oton ja maanvastaanoton vaikutukset
maisemaan. Hankkeen aiheuttama maisemanmuutos näkyy pääasiassa hankealueen lähimaisemassa, mutta näkyvyys kaukomaisemassa tutkitaan myös. Maisemakuvassa tapahtuvia
muutoksia havainnollistetaan kuvasovitteiden avulla.

Maa- ja kallioperä
Hankealue sijoittuu laajalle kallioalueelle, jolla kallioperä on graniittia. Olemassa olevia tiet oja suunnittelualueen maaperästä täydennetään maaperäkairauksien avulla. Selvitetään ja
tarkastellaan hankealueen ja sitä ympäröivän maan pinnan muodot ja mahdolliset geologisesti arvokkaat piirteet. Alueen kallioperään hanke aiheuttaa oleellisen, pysyvän muutoksen
riippuen toteutettavasta louhintavaihtoehdosta.
Pohjavesi
Hankealue ei sijaitse yhteiskunnan vedenoton kannalta tärkeällä, luokitellulla pohjavesialueella. Etäisyyttä hankealueelta lähimmälle Järvikylän pohjavesialueelle on noin 800 metriä.
Arvioinnissa käytettävää lähtöaineistoa täydennetään kaivokartoituksella, pohjavesiputkien
asentamisella ja vesimenekkikokeilla. Högbergetin hankealueesta ja sen lähiympäristöstä
laaditaan kolmiulotteinen pohjavesimalli, jossa kuvataan pohjaveden virtausominaisuudet ja
hankkeen vaikutus niihin.
Pintavedet
Hankealue sijoittuu Suomenlahteen laskevien pienten rannikkovesistöjen alueeseen ja ta rkemmin Mankinjoen valuma-alueeseen. Pintaveden hydrologiset olosuhteet muuttuvat kiviainestuotannon seurauksena. Louhinnasta aiheutuu ympäristöön typpikuormitusta ja kiintoainekuormitusta, joka voi samentaa vesistöjä. Arvioinnissa tarkastellaan muutoksia valumaalueisiin sekä virtausolosuhteisiin sekä vedenlaatuun. Arvioinnissa tarkastellaan myös puhtaiden maiden maanvastaanoton mahdollisia pintavesivaikutuksia.
Kalasto
Espoossa sijaitseva Mankinjoen vesistöalue on uhanalaisen luonnonvaraisen meritaimenen lisääntymispaikka. Hankealueen läheisten purovesien potentiaalisten taimenen lisääntymisalueiden kartoitus toteutettiin sähkökoekalastuksella lokakuussa 2013. Lisäksi purosta otettiin pohjaeläinnäytteitä, joista analysoidaan pohjaeläinlajisto. Taimenhavaintojen ja pohjaeläintietojen perusteella määritellään kohteen ekologinen luokitus.
Kasvillisuus ja eläimistö
Hankkeen suunnittelua ja ympäristövaikutusten arviointia varten on kevään ja kesän 2013
aikana tehty seuraavat luontoselvitykset: pesimälinnustoselvitys, metsojen soidinpaikkaselvitys, liito-oravaselvitys, viitasammakkoselvitys, lepakkoselvitys, kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys, sudenkorento- ja perhoslajistoselvitys. Selvitykset laadittiin varsinaista hankealuetta laajemmalta alueelta, jotta tietoja saatiin myös hankkeen mahdolliselta vaikutusalueelta.
YVA-selostuksessa esitetään selvitysten tulokset keskeisiltä osilta sekä arvioidaan hankkeen
vaikutukset luontoarvoihin.
Luonnonsuojelu
Arviointiselostuksessa kuvataan hankealueen läheisyydessä sijaitsevien luonnonsuojelualue iden luontoarvot sekä arvioidaan hankkeen mahdolliset vaikutukset näihin.
Luonnonvarojen hyödyntäminen
Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen kuvataan materiaalivirtoina hankkeen toiminnan
ajalta. Merkittävin luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvä tekijä hankkeessa on kiviaines.
Vaikutukset metsien monikäyttöön arvioidaan työpajojen, haastattelujen ja alueelle tehtävien
maastokäyntien avulla. Tietoja alueen riistakannoista selvitetään metsästäjiltä. Lisäksi arvioidaan mm. pölyämisen ja melun aiheuttamia vaikutuksia metsien monikäyttömahdollisuu ksiin hankealueen ympäristössä.
Liikenne
Liikennöinti hankealueelle ehdotetaan tapahtuvan Nupurintieltä (maantie 110) suunniteltavaa
tieyhteyttä pitkin, osittain olemassa olevia tieyhteyksiä hyödyntäen. Tieyhteys hankealueelle
rakennetaan alustavien suunnitelmien mukaan Kalliosuon maanläjitysalueen länsipuolelle.
Hankealueen liikenne koostuu alueella louhitun kiviaineksen ja vastaanotettavien maa ainesten kuljetuksista, työkoneiden siirrosta ja työmatkaliikenteestä. Työssä arvioidaan
hankkeen vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen sekä vaikutusten lieventämiskeinoja.

Melu
Meluvaikutusten arvioinnissa käytetään melunlaskentamallia. Mallinnuksessa otetaan huom ioon ympäröivän maaston ja hankealueen muodot sekä toimintojen (poraus, maansiirto,
murskaus, liikenne) sijainti. Tulokset esitetään kartalla melun ohjearvoihin verrannollisena.
Tärinä
Tärinälle herkät ja muut häiriintyvät kohteet selvitetään. Tarkastellaan tärinän raja-arvoja,
jotka eivät häiriintyvien kohteiden kohdalla saa ylittyä.
Ilmanlaatu
Arvioidaan louhinnasta, murskauksesta, maa-ainesten vastaanotosta ja liikenteestä aiheutuva pölypäästö ja pölyn leviäminen ympäristöön. Lisäksi arvioidaan liikenteestä, työkoneista ja
energian tuottamisesta hankealueella muodostuvat päästöt ilmaan.
Ihmisten terveys, elinolot ja viihtyvyys
Tarkastellaan miten toiminnasta ympäristöön aiheutuvat vaikutukset, kuten pohjavesi -, pintavesi-, liikenne-, melu-, tärinä- ja ilmapäästöjen vaikutukset voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Tietoja käytetään apuna myös hankkeen suunnittelussa,
toimintojen sijoittelussa, työnvaiheistuksessa ja pohdittaessa haitallisten vaikutusten vähe ntämistoimia.
Arviointiselostukseen kootaan ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaohjelmaksi. Yksityiskohtaiset tarkkailua koskevat määräykset annetaan hankkeen toimintojen lupamenettelyissä.
Suunnitelmat ja luvat
YVA-menettely itsessään ei ole lupahakemus, suunnitelma tai päätös hankkeen toteuttam iseksi, vaan sen avulla tuotetaan tietoa hanketta koskevaa päätöksentekoa ja lupaprosessia
varten. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päätyttyä voidaan toiminnalle hakea tarvi ttavat luvat, joita tässä hankkeessa ovat maa-ainestenottolupa ja ympäristölupa. Mikäli suunniteltu ottaminen kohdistuu pohjavesipinnan alapuolelle, saatetaan tarvita myös vesilain mukainen lupa. Tarve yleis- tai asemakaavan muuttamiseen hankkeen takia selvitetään suunni ttelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin aikana.
YVA-menettely ja osallistuminen
Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (468/1994) ja asetukseen (713/2006) perustuva
menettely. Sen tarkoituksena on paitsi edistää ympäristövaikutusten arviointia ja ympärist övaikutusten huomioon ottamista jo suunnitteluvaiheessa, myös lisätä kansalaisten ja muiden
tahojen tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia vaikutuksiltaan merkittävien hankkeiden
suunnitteluvaiheessa.
YVA-menettely muodostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa käsitellään arviointiohjelmaa, joka on hankkeesta vastaavan suunnitelma hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Arviointiohjelma sisältää myös suunnitelman, miten osallist uminen arviointimenettelyssä järjestetään. Yhteysviranomainen antaa hankkeesta vastaavalle
arviointiohjelmasta lausunnon, joka sisältää myös yhteenvedon muiden viranomaisten la usunnoista ja kansalaisten mielipiteistä.
Toisessa, YVA-selostusvaiheessa, hankkeesta vastaava kokoaa arvioinnin tulokset arvioi ntiselostukseen, joka tulee laatia arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen ohjelmasta antaman lausunnon perusteella. Arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen arviointiselostu ksesta antamaan lausuntoon. Hankkeesta vastaavan on liitettävä yhteysviranomaisen lausunto
arviointiselostuksen kanssa valmiin hankesuunnitelman lupa- ja hyväksymishakemuksiin.
Hankkeesta vastaava on tässä arvioinnissa Esbogård Ab. Suunnittelusta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa YVA-konsultti Ramboll Finland Oy. Yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Viranomaisyhteistyötä varten muodostetaan ohjausryhmä. Sen ensimmäiseen kokoukseen osallistuivat Espoon ympäristökeskus ja
tekninen keskus sekä Uudenmaan ELY-keskus, hankevastaava ja YVA-konsultti. Jatkossa ohjausryhmään pyritään saamaan myös HSY ja Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.

Hankkeeseen liittyen on suunniteltu järjestettäväksi kaksi yleisötilaisuutta: toinen ohjelmavaiheessa arviolta toukokuussa 2014 ja toinen selostusvaiheessa. Lisäksi pidetään kaksi asukastyöpajaa tiedon keräämiseksi ja vuoropuhelun tehostamiseksi .
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, joiden
oloihin ja etuihin kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin
elinoloihin toteutettava hanke saattaa vaikuttaa. Kirjalliset mielipiteet arviointiohjelmasta ja
arviointiselostuksesta osoitetaan niiden nähtävilläoloaikana yhteysviranomaisena toimivalle
Uudenmaan ELY-keskukselle.

SAMMANDRAG
På Högbergets område i närheten av Vinkelkärret och Kärringmossen i Esbo planerar man att
utföra verksamhet som innebär schaktning och krossning av berg samt mottagning och deponering av rena marksubstanser. I samband med planeringen samt med tanke på den
kommande beslutfattningsprocessen bedöms projektets konsekvenser i enlighet med lagen
för miljökonsekvensbedömning (MKB). I projektets miljökonsekvensbedömningsprogram presenteras projektplanen och alternativen, områdets nuvarande tillstånd och utförda miljöutredningar, konsekvensbedömningsmetoderna, parterna i bedömningsförfarandet och tidtabe llen samt en plan för deltagande och växelverkan. Projektansvarig är Esbogård Ab.
Projektet och alternativen
Projektområdet omfattar ca 73 hektar och är beläget i västra Esbo, som närmast ca 800 m
från gränsen till Kyrkslätt kommun. I miljökonsekvensbedömningen undersöks och jämförs
följande alternativ:
Alternativ ALT 1: Schaktning av berg samt deponering av marksubstans så, att kraftledningen
och gasröret som finns på området inte behöver flyttas. Områdena som schaktas är ca 32 hektar.
Berg schaktas och krossas som mest ca 10 miljoner fasta kubikmeter. Den lägsta scaktningsnivån är +15 meter över om havsnivån och den kommande utfyllnadsbackens nivå sträcker sig
som mest till nivå +100 m över havsnivån. Markdeponi utförs på områden som till ytan sammanlagt är ca 40 hektar. Deponiområdets volym är som mest ca 15 miljoner kubikmeter.
Alternativ ALT 2: Schaktning av berg samt deponering av marksubstans så, att kraftledningen
och gasröret som finns på området flyttas. Områdena som schaktas är sammanlagt ca 40 hektar.
Berg schaktas och krossas som mest ca 15 miljoner fasta kubikmeter. Den lägsta scaktningsnivån är +15 meter över om havsnivån och den kommande utfyllnadsbackens nivå sträcker sig
som mest till nivå +100 m över havsnivån. Markdeponi utförs på områden som till ytan sammanlagt är ca 47 hektar. Deponiområdets volym är som mest ca 20 miljoner kubikmeter.
Alternativ ALT 0: Projektet förverkligas inte.
Den slutliga projektplanen och beslut tillståndsansökan görs efter MKB-förfarandet.
Områdets nuvarande tillstånd
Projektområdet är i nuläge skogshushållningsområde. Kärringmossens avfallshanteringscentral samt Vinkelkärrets markdeponi- och schaktningsområden är belägna norr och nordost om
projektområdet. De närmaste bostadshusen är belägna väster om och söder om projekto mrådet. Närheten av bosättningen beaktas redan i planeringsskedet för att minska p å olägenheterna som projektet medför. Verksamheter som hänför till projektet placeras minst 300 m
från bosättingen.
I projektområdets norra del finns ett gasrör som går från Kärringmossens avfallshanteringscentral till Fortums värmekraftverk i Stensvik. Genom projektområdet går dessutom en 110 kV kraftledning. I MKB:n undersöks som ett alternativ möjligheten för att flytta på gasröret och kraftledningen, samt konsekvenserna detta medför.
Projektområdet är i Kärringmossens detaljplan delvis utmärkt som avfallshanteringsområde
samt skyddsgrönområde. Till övriga delar är projektområdet inte detaljplanerat. I generalplanen för Esbos södra delar är projektområdet beläget på avfallshanteringsområde samt på
jord- och skogsbruksområde. I sydost/ost är projektområdet delvis utmärkt som byområde.
Bedömningsmetoder
Landskap cch kulturmiljö
Angående områdets landskapsstruktur, landskapsbild och kulturmiljö uppgörs en översiktlig
redovisning, där man bedömer konsekvenserna schaktningen och markdeponin medför för
landskapsbilden. Förändringen projektet medför för landskapsbilden syns främst i närlandskapet, men synligheten i fjärrlandskapsbilden undersöks också. Förändringarna i landskapsbilden åskådliggörs med hjälp av visualiseringsbilder.

Jord- och bergmån
Projektområdet är beläget på ett omfattande bergsområde, där bergrunden består av granit.
De befintliga uppgifterna om projektområdets jordmån kompletteras med hjälp av markso nderingar. Man kommer att undersöka markytans topografi samt möjliga geologiskt värdefulla
egenskaper på bergsområdet. Projektet medför en bestående och betydande förändring b eroende på schaktningsalternativet som genomförs.
Grundvatten
Projektområdet är inte beläget på klassificerat grundvattenområde , med betydelse för samhället. Avståndet till det närmast belägna grundvattenområdet (Järvikylä) är ca 800 m. I b edömningen utförs en brunnkartering, installation av grundvattenrör och grundvattenundersökningar. Man kommer att sammanställa en tredimensionell grundvattenmodellering, där
man beskriver grundvattnets strömningar samt projektets möjliga konsekvenser för dessa.
Ytvatten
Projektområdet är beläget på Mankåns avrinningsområde, som mynnar ut i Finska viken. Ytvattnens hydrologiska omständigheter förändras till följd av marktäktsa ktiviteterna. Schaktningen medför kvävebelastning och partikelbelastning, som kan göra vattnen grumliga. I bedömningen undersöks förändringar som uppstår i avrinningsområdena, strömningarna samt
vattenkvaliteten. I bedömningen undersöks även möjliga konsekvenser för ytvattnen som
markdeponin medför.
Fiskbeståndet
Mankåns vattenområde är förökningsområde för den utrotningshotade naturliga havsöringen.
Man har genomfört en kartering av förökningsplatserna i de till projektområdet närbelägna
sidobäckarna med hjälp av provfiske i oktober 2013. Därtill togs prov och analyser av bo ttendjurfaunan i bäcken. Med hjälp av observationerna av öringen och bottendjuren definieras
områdets ekologista klassificering.
Växtlighet och djurfauna
För projektets planering och bedömningsförfarande har man under våren och sommaren
2013 utfört följande naturundersökningar: Fågelundersökning, undersökning av tjä derspel,
undersökning av flygekorrar, undersökning av åkergroda, växtlighets- och naturtypsundersökning, undersökning av trollsländor och fjärilar. Undersökningarna utfördes på ett område
som är större än själva projektområdet. På så sätt får man uppgifter även från projektets
möjliga konsekvensområde. I MKB-beskrivningen presenteras undersökningarnas centrala resultat och man bedömer projektets konsekvenser för naturvärdena.
Naturskydd
I konsekvensbeskrivningen beskrivs naturvärdena i naturskyddsområdena som är belägna i
närheten av projektområdet. Dessutom bedöms konsekvenserna för dessa som projektet
möjligtvis kan medföra.
Utnyttjande av naturresurser
Konsekvenserna för utnyttjandet av naturresurserna beskrivs som materialflöden under ver ksamhetsperioden. Den främsta faktoren angående utnyttjande av naturresurser i projektet är
stenmaterialet. Konsekvenserna för månganvändandet av skogen bedöms med hjälp av intervjuer och fältstudier. Uppgifter angående villebråd utreds av jägare. Dessutom bedöms
konsekvenser av buller och damm då man beaktar månganvändningsmöjligheterna av projektområdets närområden.
Trafik
Man föreslår att trafiken till projektområdet sköts från Nupurbölevägen (väg 110) delvis via
befintliga vägar, delvis planeras nya vägavsnitt. Vägförbindelsen har preliminärt planerats gå
väster om Kalliosuo markdeponiområde. Projektområdets trafik består av transport av stenmaterial och mottagande av marksubstans, förflyttande av arbetsmaskiner och arbetsplat strafik. I MKB:n bedöms projektets konsekvenser för trafikens smidighet och säker het samt
lindringsåtgärder av konsekvenserna föreslås.

Buller
Man bedömer bullerkonsekvenserna med hjälp av en bullermodellering. I modelleringen tar
man i beaktande topografin i projektområdet och dess närhet samt de olika verksamheternas
positioner (borrning, krossning, trafik). Resultaten presenteras på kartor och man jämför
dem med riktvärdena.
Vibrationer och dammkonsekvenser
Man undersöker känsliga mål som kan beröras av vibrationer. Dessutom undersöks riktvärdena
för vibrationer, som inte får överskridas i objekt som berörs i närområdet.
Luftkvalitet
Man bedömer dammkonsekvenser och spridningen av damm som uppstår till följd av schak tningen, krossningen, markdeponin och trafiken. Dessutom bedöms utsläppen till luften som
uppstår till följd av trafiken, arbetsmaskinerna och producerandet av energi på projektområdet.
Människornas hälsa, levnadsförhållanden och trivsel
Man bedömer hur konsekvenserna som uppstår till följd av projektet, så som grundvatten -,
ytvatten-, trafik-, buller-, vibration- och luftutsläppskonsekvenser kan påverka människornas
hälsa, levnadsförhållanden och trivsel. Uppgifterna som erhålls används även i planeringen
av projektet, placeringen av de olika funktionerna, planeringen av arbetsfaserna och då man
söker åtgärder för att minska de skadliga konsekvenserna.
I konsekvensbeskrivningen sammanställs ett förslag för uppföljande av konsekvenserna. De
precisa bestämmelserna angående uppföljningen ges först senare i tillståndsprocessen.
Planering och tillstånd
MKB-förfarandet är i sig ingen tillståndsansökan, plan eller beslut om genomförandet av projektet. Med hjälp av MKB:n får man fram information som senare kan användas i den egen tliga tillståndsprocessen. Då miljökonsekvensförfarandet har avslutats kan man ansöka om de
behövliga tillstånden, som i detta fall är marktäktslov och miljölov. Om marktäkten sker under grundvattennivån kan det även krävas tillstånd enligt vattenlagen. Behovet att ändra på
general- eller detaljplanerna på grund av projektet undersöks i miljökonsekvensförfarandet.
MKB-förfarandet och deltagande
Miljökonsekvensbedömning baserar sig på lagen om miljökonsekvensbedömning (468/1994)
och -förordningen (713/2006). Dess avsikt är förutom att befrämja bedömningen av milj ökonsekvenser och tagande i beaktning av dessa redan i planeringsskedet, även att öka på
medborgarnas och intresseorganisationernas möjligheter att påverka i betydande projekt r edan i planeringsskedet.
MKB-förfarandet består av två skeden. I det första skedet behandlas bedömningsprogrammet, som är en av den projektansvarige sammanställd plan för projektet och dess olik a alternativ samt bedömningsprocesserna av dessa. Bedömningsprogrammet innehåller även en
plan för hur deltagandet i bedömningsförfarandet kommer att arrangeras. Kontaktmyndigheten ger sitt utlåtande angående bedömningsprogrammet. Utlåtandet innehåller även ett
sammandrag av övriga myndigheters utlåtanden och människors anmärkningar.
I det andra skedet, MKB-beskrivningsskedet, sammanställer den projektansvarige resultaten
av bedömningen till en bedömningsbeskrivning, som skall sammanställas med beaktandet av
utlåtandet som kontaktmyndigheten givit angående bedömningsprogrammet. Bedömningsfö rfarandet avslutas då kontaktmyndigheten givit sitt utlåtande angående konsekvensbeskri vningen. Den projektansvarige måste bifoga kontaktmyndighetens utlåtande och konsekven sbeskrivningen i sin helhet till de egentliga tillståndsansökningarna .

Projektansvarig i detta projekt är Esbogård Ab. För planeringen och miljökonsekvensbedömningen ansvarar MKB-konsulten Ramboll Finland Oy. Som kontaktmyndighet fungerar Nylands närings-, trafik- och miljöcentral. För myndighetssamarbetet grundas en styrgrupp. I
det första mötet deltog Esbos miljöcentral och tekniska enhet samt Nylands NTM-central,
projektansvarige och MKB-konsulten. I fortsättningen försöker man även få med HRM och
Esbo stads stadsplaneringsenhet i styrgruppen. Angående projektet har man planerat att arrangera två publiktillfällen: det första i bedömningsprogramfasen i maj 2014 och det andra i
konsekvensbeskrivningsfasen.. Därtill håller man två sk. arbetsverkstäder för invånarna för
att samla in information och för att befrämja dialogen.
I miljökonsekvensbedömningsförfarandet kan alla de medborgare delta som berörs av pr ojektet, till exempel i form av boende, arbete, rörelse och fritidsaktiviteter. De skriftliga anmärkningarna om bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen riktas under kung örelsetiden till Nylands NTM-central, som fungerar som kontaktmyndighet.

ESIPUHE
Esbogård Ab selvittää mahdollisuuksia kalliokiviaineksen ottamiseen sekä puhtaan ylijäämämaan
sijoittamiseen Espoon Högbergetin alueella. Ympäristövaikutusten arvioinnissa käsiteltävä hanke
sisältää kalliokiviaineksen louhimisen ja murskauksen myyntiä varten sekä puhtaiden rakentamisen ylijäämämaiden sijoittamisen louhittavaan ja/tai pengerrettävään altaaseen.
Hankkeesta vastaavana toimii Esbogård Ab. Arviointiohjelman on laatinut Ramboll Finland Oy
hankkeesta vastaavan toimeksiannosta. Ohjelman laatimiseen ovat osallistuneet seuraavat henkilöt:














MMM Antti Lepola, projektipäällikkö
DI Minna Miettinen, projektikoordinaattori
FM Oscar Lindfors, kiviaineksen otto
DI Aleksi Salomaa, maanvastaanotto
Meluasiantuntija Olli-Matti Luhtinen, meluvaikutukset
FM (biologia) Kaisa Torri, luontovaikutukset
FM (suunnittelumaantiede) Dennis Söderholm, paikkatietoasiantuntija, kartat
FM (geologia) Tero Taipale, pohjavesivaikutukset ja mallinnukset
MMM (kalatalous) Otso Lintinen, kalatalous ja vesiekologia
FT (hydrobiologia) Sanna Sopanen, pintavesivaikutukset
Maisema-arkkitehti Sonja Semeri, maisemavaikutukset
HM (aluetiede) Hanna Herkkola, vuorovaikutusasiantuntija, vaikutukset ihmisiin
Teollinen muotoilija Sampo Ahonen, taitto

Hankevastaavan puolelta arviointia on ohjannut Esbogård Ab:n hallituksen puheenjohtaja Rolf
Saxberg.
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1.

JOHDANTO

1.1

Hankkeen tausta ja tavoitteet
Tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioitava hanke on kiviaineksen otto ja sen
jälkeinen puhtaiden ylijäämämaiden vastaanotto Espoon Högbergetin alueella. Hankealueen tuntumassa sijaitsee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus sekä Kulmakorven alueen kalliokiviainesten
ottamisalueet ja maanvastaanottoalueet.
Kiviainekset
Suomessa käytetään kiviaineksia noin 100 miljoonaa tonnia vuosittain rakentamiseen ja rakenteiden kunnossapitoon. Määrä on asukaslukuun suhteutettuna Euroopan suurin. Suomi on pintaalaltaan suuri ja liikenneväyläverkosto on rakennettu kattamaan koko maan. Tiet, radat ja rakennukset on perustettava huolellisesti routavaurioiden estämiseksi. Yksi merkittävimmistä kiviaineksen käyttökohteista on betoni.
Kiviainesten kysyntä pääkaupunkiseudun rakentamisessa on jatkuvaa ja voimakasta. Kalliokiviaineksen otto vähentää tarvetta esim. harjujen soravarojen hyödyntämiseen. Lähellä pääkaupunkia sijaitseva ottoalue tarkoittaa myös lyhyempiä kuljetusmatkoja käyttökohteisiin ja vähentää kuljetusten ympäristöhaittoja ja -päästöjä.
Ylijäämämassat
Pääkaupunkiseudun ylijäämämaiden hyötykäyttöön ja loppusijoittamiseen on 1990- ja 2000luvuilla etsitty useaan otteeseen erilaisia ratkaisuja. Pääkaupunkiseudulla syntyy vuosittain noin
2,5–3 miljoonaa kuutiometriä puhtaita ylijäämassoja, jotka pääosin päätyvät maa-ainesten sijoituspaikoille. 2000-luvun alussa perustettu ns. ylijäämämassatyöryhmä kartoitti alueella ja sen
ulkopuolella sijaitsevia ylijäämämaiden sijoituspaikkoja, selvitti paikkojen käyttöönoton edellytyksiä sekä mahdollisuuksia maa-ainesmäärien vähentämiseksi ja käytön tehostamiseksi (Ylijäämämassatarkastelu 2005). Tämän jälkeenkin on tehty selvityksiä, kehitysohjelmia, järjestetty
hankintaklinikoita, suunniteltu hankkeita ja arvioitu niiden ympäristövaikutuksia. Kuitenkin esim.
Helsingissä tilanne ja vaikutukset ovat vuonna 2013 seuraavat:
”Helsingissä rakentamisen yhteydessä muodostuvien pilaantumattomien maa- ja kiviainesten hallinta on
ajautunut ongelmalliseen tilanteeseen. Tällä hetkellä Helsingin kaupungin alueella muodostuville ylijäämämaille ei ole osoittaa selkeää vastaanottopaikkaa. Varsinkin kantavuudeltaan heikkoja ylijäämämaita
kuten savea ja silttiä on jouduttu toimittamaan useisiin etäisiin ja kapasiteetiltaan pieniin vastaanottopaikkoihin. Maan vastaanottopaikoille ajettujen ylijäämämaiden kokonaiskustannukset ovat keskimäärin
nelinkertaistuneet vuoden 2010 alun tasosta.” (Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelma,
24.4.2013)

Tilanne heijastuu myös rakentamisen kustannuksiin. Kuljetuksista aiheutuu melua sekä ilman
epäpuhtaus- ja hiilidioksidipäästöjä. Vaarana on myös, että osa yli jäävistä kaivumaista päätyy
luvattomiin paikkoihin.
Kaikki ratkaisut, joilla lisätään ja koordinoidaan kaivumaiden hyötykäyttöä, perustetaan välivarastoalueita sekä viime kädessä etsitään ja perustetaan maa-ainesten sijoitusalueita, ovat pääkaupunkiseudulla tärkeitä.
Johtopäätökset
Pääkaupunkiseudulla tarvitaan jatkuvasti kiviaineksia rakentamistoimintaan. Lisäksi rakentamisesta muodostuvien ylijäämämaiden vastaanottoalueita tarvitaan eri puolilla pääkaupunkiseutua.
Toteutuessaan nyt arvioitava Högbergetin hanke vastaisi näihin tarpeisiin ja edesauttaisi rakentamistoimintaa pääkaupunkiseudulla.
Hanke on laajuudeltaan sen suuruinen, että siitä on laadittava ympäristövaikutusten arvioinnista
annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi (YVA).
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1.2

Suunnittelutilanne ja tavoiteaikataulu
Hankkeesta on tässä vaiheessa laadittu alustavat suunnitelmat kiviaineksen otosta ja maanvastaanotosta. Suunnitelmat tarkentuvat ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana. Vaikutusarviointien tulokset otetaan huomioon hankkeen suunnittelussa ja haitallisia vaikutuksia pyritään vähentämään jo suunnitteluvaiheessa. Tarkemmat suunnitelmat kootaan ympäristövaikutusten arvioinnin tulosten kanssa ympäristövaikutusten arviointiselostukseen.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely kestää noin vuoden ja menettely päättyy kun yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) antaa
lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Tämän jälkeen hankkeelle laaditaan varsinaiset hakemussuunnitelmat, jotka voivat poiketa YVA-menettelyn aikaisista alustavista suunnitelmista. YVA-menettelyssä pyritään kuvaamaan hankkeen maksimivaikutuksia ja alustavat
suunnitelmat ovat laadittu sen mukaisiksi. Lupahakemusten laadinta ja päätöksenteko kestävät
1–2 vuotta. Toiminta alueella voidaan aloittaa, kun luvat ovat lainvoimaiset. Kiviaineksen ottotoiminta ja maanvastaanottotoiminta kestäisivät arviolta kymmeniä vuosia.

1.3

Hankevastaava
Hankkeesta vastaava on Esbogård Ab. Yhtiö omistaa Espoon Högbergetin alueella maa-alueet,
joille nyt suunnitellaan kiviaineksen ottoa ja maanvastaanottotoimintaa. Esbogård Ab on vuonna
1909 perustettu yhtiö, joka omistaa historiallisen Espoonkartanon. Lisäksi yhtiö omistaa maanviljelys- ja metsäalueita.

2.

HANKKEEN KUVAUS

2.1

Hanke ja sen sijainti
Hankealue sijaitsee Länsi-Espoossa lähimmillään noin 800 metrin etäisyydellä Kirkkonummen
kunnan rajasta. Hankealue rajoittuu koillis-/pohjoispuolella sijaitsevaan Kulmakorven alueeseen,
jossa sijaitsee Espoon kaupungin puhtaiden ylijäämämassojen vastaanottoalueet sekä kiviainesten ottoa. Kalliosuon läjitysalueella (hankealueen pohjoispuolella) maanvastaanotto on päättymässä, jatkuen idempänä Takapellon alueella. Hankealueesta luoteeseen sijaitsee Ämmässuon
jätteenkäsittelykeskus. Yhteensä noin 73 hehtaaria käsittävä hankealue on Esbogård Ab:n omistuksessa.
Hankealue sijoittuu seuraaville kiinteistöille:
49-450-2-17
49-450-1-15
49-450-3-21
49-457-3-15
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Kuva 2-1. Sijaintikartta.

Arvioitava hanke käsittää kalliokiviaineksen louhinnan ja murskauksen myyntiä varten sekä puhtaiden rakentamisen ylijäämämaiden sijoittamisen louhittuihin syvennyksiin ja nykyisen maanpinnan yläpuolelle täyttömäeksi.
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Kuva 2-2. Hankealueen rajaus.

2.2

Arvioitavat vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan ja vertaillaan seuraavia vaihtoehtoja:
Vaihtoehto VE1: Kalliokiviaineksen otto ja maanvastaanotto siten, ettei alueella olevaa voimajohtoa sekä kaasuputkea tarvitse siirtää. Alin louhintataso on +15 metriä merenpinnan yläpuolella (m mpy) ja tulevien täyttömäkien lakikorkeus maksimissaan tasossa noin +100 m mpy. Kalliota louhitaan ja murskataan enimmillään noin 10 miljoonaa kiintokuutiometriä. Täyttötilavuus on
enimmillään noin 15 miljoonaa kiintokuutiometriä (tukipenkereet mukaan lukien). Louhittavat
alueet ovat pinta-alaltaan yhteensä noin 32 hehtaaria (alue A1 15,9 ha, alue A2 5,5 ha ja alue B
10,9 ha). Maanvastaanottoalueiden pinta-alat ovat yhteensä noin 40 hehtaaria (alue A 16,5 ha ja
alue B 23,3 ha).
Vaihtoehto VE2: Kalliokiviaineksen otto + maanvastaanotto siten, että alueella olevat voimajohto ja kaasuputki siirretään. Alin louhintataso on +15 ja tulevan täyttömäen lakikorkeus maksimissaan tasossa noin +100. Kalliota louhitaan ja murskataan maksimissaan noin 15 milj. m3ktr.
Louhittavat alueet ovat pinta-alaltaan yhteensä 40 hehtaaria (alue A 28,6 ha ja alue B 11,3 ha).
Maanvastaanottoalueen pinta-ala on noin 47 ha. Täyttötilavuus on enimmillään noin 20 miljoonaa
kiintokuutiometriä (tukipenkereet mukaan lukien).
Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
Vaihtoehtojen suunnitteluun ja valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm.:
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alueella voimajohto 110 kV ja sen mahdollinen siirto (VE2)
alueen läpi kulkeva kaasuputki ja sen mahdollinen siirto (VE2)
haitallisten vaikutusten vähentäminen
suunnittelualuetta koskevien luontoselvitysten tulokset
lähialueen asutus
alueen ja sen lähiympäristön kaavoitus
liikenneyhteys Kulmakorven kautta

Ympäristövaikutusten arvioinnin edetessä ja suunnitelmien tarkentuessa vaihtoehtoja voidaan
tarpeen mukaan muokata mm. haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Se mille kalliokiviaineksen ottamismäärälle ja puhtaiden ylijäämämaiden ottamismäärälle haetaan lupia, selviää vasta
YVA-menettelyn jälkeen.
2.3

Louhinta
Vaihtoehto VE1
Alustavan suunnitelman mukaan louhittavat alueet koostuvat kolmesta osa-alueesta. Alueita A1
ja A2 erottaa toisistaan voimajohto, jonka alueella ei tehdä louhintaa. Alueita A2 ja B erottaa toisistaan ruhjealue, jossa maakerrokset saattavat olla paksumpia eikä louhintaa sen takia siinä
kohdin ehdoteta tehtävän. Louhinta ruhjeen kohdalla saattaisi myös vaikuttaa haitallisesti kalliopohjavesiolosuhteisiin. Asiaa tutkitaan YVA-menettelyn yhteydessä maastotutkimuksin. VE1 on
suunniteltu siten, ettei alueella olevaa voimajohtoa ja kaasuputkea tarvitse siirtää.
Louhinta on alustavasti suunniteltu aloitettavaksi alueen A1 pohjoisosasta, josta toiminta etenisi
ensin etelään ja sitten länteen. Alueen A1 louhinnan jälkeen siirrytään voimajohdon itäpuolelle
alueelle A2, jossa otto etenee idän suuntaan. Yhteensä alueet A1 ja A2 ovat pinta-alaltaan 21,4
ha. Ottotason vietto olisi kohti keskiosaa ja aloituskohtaa, jolloin hulevedet kerääntyvät siihen.
Louhinta tehdään kerroksittain pengerlouhintana. Louhintasyvyys tulee suunniteltavaksi tarkemmin myöhemmin, kun alueella on suoritettu tarvittavia tutkimuksia mm. pohjavesiolosuhteiden
selvittämiseksi. Nyt suunniteltu maksimiottotaso on noin +15. Sadevedet kerätään rakennettavaan selkeytysaltaaseen ja ohjataan/pumpataan etelään olemassa olevaan ojaan.
Alueen B pinta-ala on 10,9 hehtaaria ja se on pituussuunnassa noin 600 metriä ja leveimmillään
noin 250 metriä. Louhinta aloitettaisiin alueen länsiosasta, josta se etenee itään/kaakkoon. Vietto
on kohti aloituskohtaa, joten vedet kerääntyvät sinne ja ne ohjataan samaan ojaan kuin alueen A
vedet.
Alueen kolmella osa-alueella on louhittavaa kalliota noin 9,5 miljoonaa kuutiometriä olettaen, että louhinta ulottuu suunniteltuun ”maksimitasoon”. Jatkosuunnittelun yhteydessä on louhinnan
vaiheistus ja periaatteet sekä kiviaineksen jalostustoiminnot suunniteltava yksityiskohtaisemmin.
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Kuva 2-3. Vaihtoehdon VE1 louhinta-alueet A1, A2 ja B.

Vaihtoehto VE2
Alustavan suunnitelman mukaan vaihtoehdossa VE2 louhittavat alueet koostuvat kahdesta osaalueesta: A ja B. Vaihtoehdon VE2 toteuttaminen edellyttää alueella olevan voimajohdon ja kaasuputken siirtoa.
Louhinta on alustavasti suunniteltu aloitettavaksi alueen A pohjoisosasta, josta toiminta etenisi
ensin etelään ja sitten länteen, kuten VE 1:ssä. Alueen A louhittavan alueen pinta-ala on 28,6
hehtaaria. Pituussuunnassa alue on enimmillään noin 850 metriä ja leveimmillään noin 450 metriä. Ottotason vietto olisi kohti keskiosaa ja aloituskohtaa, jolloin hulevedet kerääntyvät sinne.
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Louhinta tehdään kerroksittain pengerlouhintana, louhintasyvyys tulee suunniteltavaksi tarkemmin myöhemmin, kun alueella on suoritettu tarvittavia tutkimuksia mm. pohjavesiolosuhteiden
selvittämiseksi. Nyt suunniteltu maksimiottotaso on noin +15. Sadevedet kerätään rakennettavaan selkeytysaltaaseen ja ne ohjataan/pumpataan etelään olemassa olevaan ojaan.
Alueen B pinta-ala on 11,3 hehtaaria ja se on pituussuunnassa noin 600 metriä ja leveimmillään
noin 250 metriä. Louhinta aloitettaisiin alueen länsiosasta, josta se etenee itään/kaakkoon. Vietto
on kohti aloituskohtaa, joten vedet kerääntyvät sinne ja ne ohjataan samaan ojaan kuin alueen A
vedet.
Alueen kahdella osa-alueella on louhittavaa kalliota noin 15,7 miljoonaa kuutiometriä olettaen,
että louhinta ulottuu suunniteltuun ”maksimitasoon”. Jatkosuunnittelun yhteydessä on louhinnan
vaiheistus ja periaatteet sekä kiviaineksen jalostustoiminnot suunniteltava yksityiskohtaisemmin.

Kuva 2-4. Vaihtoehdon VE2 louhinta-alueet A ja B.
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2.4

Louhinta ja kiviaineksen käsittely
Kiviaines irrotetaan poraamalla ja räjäyttämällä. Louhinta tehdään normaalia pengerlouhintakalustoa käyttäen. Kallioon porattuihin reikiin asetetaan räjäytysainetta ja panostettu
kenttä räjäytetään. Tilanteesta riippuen räjäytetään keskimäärin 10–15 metriä paksu kalliorintaus kerrallaan ja kerralla räjäytettävä kenttä on tilavuudeltaan enintään noin 5 000 kuutiometriä. Louhintaa tehdään siten, että kallioseinämät ovat miltei pystysuorat. Vuotuinen ottomäärä on
arviolta 250 000 – 500 000 m3ktr.
Kalliosta saatava louhe kuljetetaan ja syötetään murskauslaitosten esimurskaimeen, minkä jälkeen välimurskainten ja seulojen kautta saadaan haluttua murskelajiketta. Ylisuuret lohkareet rikotaan ennen murskausta hydraulisella iskuvasaralla, joka tavanomaisesti on kiinnitetty traktoriin. Murskauslaitokset voivat olla siirrettäviä tai kiinteitä ja voivat toimia sekä polttoöljyllä että
sähkövirralla. Siirrettävä laitos siirtyy sitä mukaan kun toiminta etenee siten, että se aina on
mahdollisimman lähellä louhintarintausta.
Murskattu ja seulottu kalliokiviaines välivarastoidaan eri raekokoja sisältäviin varastokasoihin,
jotka pyritään sijoittamaan siten, että ne toimivat samalla melua vaimentavina valleina toimintojen ympärillä (sisäiset liikennöintialueet, laitokset). Kustannus- ja ympäristösyistä varastokasat
sijoitetaan mahdollisimman lähelle sen hetkistä toiminta-aluetta, jotta alueen sisäiset kuljetusmatkat saadaan minimoitua. Näin ollen kasojen sijainnit vaihtelevat ottotoiminnan edetessä.
Hankealueen eteläpuolelle on alustavasti suunniteltu laajempi varastokenttä, jossa kiviainesta
varastoidaan ainakin alkuvaiheessa. Tuotteiden kuljetukseen ja lastaukseen käytetään pyöräkoneita, dumppereita ja kuorma-autoja.

2.5

Maanvastaanotto
Louhinnan jälkeen louhokset täytetään puhtailla ylijäämämailla. Sijoitettava maa-aines tulee
olemaan sekä kitkamaita (moreeni, hiekka) että koheesiomaita (savi, siltti). Täyttötoiminta voidaan aloittaa, kun louhinta on edennyt lopulliseen tasoon ja edennyt maantäytön aloituskohdalta
riittävän pitkälle (alustavasti vähintään 200 metriä). Alustavan suunnitelman mukainen maanvastaanottoalue on pinta-alaltaan noin 39,8 tai 47 hehtaaria, riippuen toteutettavasta vaihtoehdosta.
Täyttömäen luiskakaltevuuden ollessa 1 : 3,5 kohoaa täyttömäki korkeimmillaan noin tasoon
+100 luoteisosassa, josta täyttömäki kapenee ja sen myötä myös madaltuu kaakkoon mentäessä. Kaakossa täyttömäen laen korkeustaso olisi noin +70. Mikäli aluetta on mahdollista leventää,
saadaan laki korkeammaksi ja sijoitettava massamäärä suuremmaksi. Pituussuunnassa maanvastaanottoalue tulee olemaan noin 1,5 kilometriä pitkä (VE2). Suositeltavaa olisi yhdistää täyttömäki viereisen Kalliosuon täyttömäen kanssa tulevaisuudessa. Eri vaihtoehtojen mukainen toteutus maanvastaanoton osalta on esitetty kuvissa (Kuva 2-6 ja Kuva 2-7).
Täyttö tehdään aluksi louhittujen kalliokaivantojen pohjalle kerroksittain. Louheesta rakennetaan
tukipenkereitä (soluja), jotka ovat esim. 50 × 90 metriä ja rakennettuihin ”altaisiin” sijoitetaan
lujuudeltaan heikoin maa-aines (häiriintynyt savi, siltti, turve ja lieju). Kun allas (solu) on täyttynyt, sijoitetaan täytön päälle noin metrin paksuinen kerros kitkamaata ja rakennetaan seuraavan
kerroksen tukipenkereet edellisten päälle. Lujempi ylijäämämaa kasataan aumoiksi, joiden väliin
rakennetaan tukipenkereet ennen seuraavaa korotusta. Täyttökerrokset ovat yleensä noin 3–5
metriä paksuja. Kun louhokset on täytetty, jatketaan maantäyttöä siten, että täyttömäki kohoaa
ympäröivän maanpinnan yläpuolelle.
Vaihtoehdossa VE1 louhinta-alueen A1 kohdalle tehdään erillinen täyttömäki (täyttöalue A), jonka
laki kohoaa tasoon +100. Louhinta-alueiden A2 ja B kohdalle tehdään yhtenäinen täyttömäki
(täyttöalue B), jonka luoteinen laki kohoaa tasoon +85 ja kaakkoinen tasoon +75. Täyttöalueet A
ja B erottaa toisistaan niiden välissä kulkeva voimajohto.
Vaihtoehdossa VE2 louhinta-alueiden A ja B kohdalle tehdään yhtenäinen täyttömäki, jonka laen
taso laskee luoteesta kaakkoon tasolta +100 tasoon +70.
Mikäli sijoitettava aines on pääosin kitkamaata, tukipengerverkostoa voidaan harventaa. Pääkaupunkiseudulla valtaosa sijoitettavasta aineksesta on kuitenkin savea, mikä vaatii riittävät tukipenkereet stabiliteetin varmistamiseksi. Louhoksessa (ympäröivän maanpinnan alapuolella) tukipengerverkoston ei välttämättä tarvitse olla yhtä tiheä kuin maanpäällisessä sijoituksessa, asiaa
voi optimoida jatkosuunnittelun yhteydessä. On kuitenkin hyvä varautua siihen, että louheesta
rakennettavien tukipenkereiden osuus maantäyttöalueen tilavuudesta on jopa 30 %. Tukipengerverkosto vaatii yksityiskohtaista suunnittelua stabiliteettilaskelmineen.
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Maanvastaanoton massamäärä riippuu siitä mihin syvyyteen louhinta tullaan toteuttamaan. Maksimitilanteessa alueelle mahtuu massoja laskelman mukaan vaihtoehdossa VE1 noin 15 miljoonaa
kuutiometriä ja vaihtoehdossa VE2 noin 20 miljoonaa kuutiometriä, tukipenkereiden vaatima tilavuus mukaan lukien. Varsinaisten ylijäämämaiden osuus kasan tilavuudesta on 70–80 %, sillä
tukipenkereiden osuus tilavuudesta on enimmillään noin 30 %.

Kuva 2-5. Periaatekuva maanvastaanottotoiminnasta ja täyttömäestä.
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Kuva 2-6. Maanvastaanoton (täytön) lopputilanne vaihtoehdossa VE1.
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Kuva 2-7. Maanvastaanoton (täytön) lopputilanne vaihtoehdossa 2.

2.6

Louheen vastaanotto
Hankkeessa varaudutaan myös puhtaan louheen vastaanottoon pääkaupunkiseudun rakennustyömailta. Hankealueella louhe murskataan samaan tapaan kun hankealueelta louhittu kiviaines.
Louhetta otetaan vastaan enimmillään 500 000 tonnia vuodessa.

2.7

Tukitoiminnot

2.7.1

Tukitoimintojen alue

Hankealueelta varataan alue, jossa säilytetään, huolletaan ja tankataan kuljetuskalustoa sekä
käsitellään ja varastoidaan polttonesteitä, öljyjä ja kemikaaleja ja harjoitetaan jätehuoltotoimintoja. Alustavasti tukitoiminta-alue on suunniteltu sijoitettavaksi hankealueen eteläosaan, varsinaisen louhittavan alueen ulkopuolelle (katso Kuva 2-3 ja Kuva 2-4).
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Tukitoiminta-alueen rakentamisella minimoidaan riskit öljy- ja muiden haitta-aineiden pääsemiseksi ympäristöön. Työkoneet sekä niille tarkoitetut poltto- ja voiteluaineet säilytetään tukitoiminta-alueella. Tukitoiminta-alueen pohjalle asennetaan tiivis kalvo, jonka päälle levitetään vähintään noin 30 cm paksuinen hiekkakerros, joka estää kalvon rikkoutumisen. Alueelle varataan
myös imeytysmateriaalia öljy- tai polttoainevahinkojen varalta. Vaaralliset jätteet pyritään kuljettamaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan mahdollisimman nopeasti. Vaarallisten jätteiden
väliaikaista varastointia varten alueelle hankitaan asianmukaiset jäteastiat. Erilaiset vaaralliset
jätteet, kuten öljynsuodattimet yms. ja akut kerätään erillisiin jäteastioihin. Ongelmajätteiden
käsittelyssä ja varastoinnissa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta, jotta ympäristölle ei aiheudu vaaraa. Tukitoiminta-alue suositellaan katettavaksi, tai alue on rakennettava siten, että hulevedet ohjautuvat saostusaltaiden ja öljynerotuskaivojen kautta.
Tukitoiminta-alue tulee rakentaa valtioneuvoston asetuksen 800/2010 (ns. Muraus-asetus) määräysten mukaisesti. Suunnitelmat tukitoiminta-alueen sijainnista ja rakenteista tarkentuvat ympäristölupahakemuksessa myöhemmin.
2.7.2

Energiankäyttö

Murskauslaitoksen käyttöenergia voidaan ottaa sähköverkosta tai polttoöljyllä toimivasta aggregaatista. Aggregaatilla toimivat laitokset ovat tavanomaisempia, mutta koska hankealueella tullaan toimimaan vuosikymmeniä, voi sähköliittymän avaaminen murskaukselle olla varteen otettava vaihtoehto. Asia tarkentuu myöhemmin. Työkoneet käyttävät polttoaineena polttoöljyä.
2.7.3

Polttoaineiden ja voiteluaineiden varastointi

Tarvittavat polttoaineet ja voiteluöljyt varastoidaan tukitoimintojen alueella asianmukaisissa säiliöissä. Murskauslaitoksen aggregaatin polttoainesäiliö sijaitsee murskauslaitoksen yhteydessä.
Säiliö täytetään säiliöautosta. Aggregaatin säiliön täyttö ei tapahdu tukitoiminta-alueella. Polttoaineita varastoidaan tukitoiminta-alueella kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu ylitäytönestimillä. Öljytuotteet varastoidaan tynnyreissä niille tarkoitetussa valuma-altaallisessa varastossa
tai kontissa. Voiteluaineet ja mahdolliset vaaralliset jätteet säilytetään niille erikseen varatussa
lukittavassa kontissa. Polttoaineiden ja voiteluaineiden laatu ja määrä sekä varastoinnin järjestäminen tarkentuvat ympäristölupavaiheessa.
2.7.4

Toiminnassa syntyvät jätteet

Toiminnassa muodostuvat jätteet kerätään jätejakeittain ja toimitetaan joko hyötykäyttöön tai
loppusijoitukseen. Käytetty voiteluöljy ja muu öljyjäte kerätään erikseen ja toimitetaan öljyjätteen keräykseen. Toiminta-alueen jätehuolto järjestetään jätelain (646/2011) ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön roskaantumista,
maaperän pilaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ympäristöluvassa annetaan tarpeelliset määräykset jätehuollosta. Toiminnasta pidetään jätekirjanpitoa.
2.7.5

Pintamaat, kaivannaisjäte

Toiminnasta syntyvä kaivannaisjäte, joka koostuu pintamaista, kannoista ja hakkuujätteistä hyödynnetään suojavalleihin ja maisemointiin. Arviointiselostuksessa tullaan tarkemmin esittämään
pinta-/irtomaiden määrää ja niiden käsittelyä hankealueella. Asia tarkentuu tehtävien maastotutkimusten perusteella. Tehtävän melumallinnuksen myötä selviää myös mihin kohtiin hankealueella erityisesti tarvitaan meluvalleja, jotka rakennetaan pinta-/irtomaista. Näin ollen kaivannaisjätteen varastointialueetkin tarkentuvat arviointimenettelyn aikana. Lopullinen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma laaditaan ympäristölupavaiheessa.
2.7.6

Veden käyttö, vesien käsittely ja johtaminen

Murskaustoiminnassa ei synny jätevesiä. Vettä käytetään tarvittaessa vain pölyntorjunnassa, jolloin murskausprosessissa vettä suihkutetaan kiviaineksen päälle. Vesi sitoutuu murskeeseen.
Myös varastokasojen kastelua voidaan tarpeen mukaan tehdä (pölyn sidonta).
Sosiaalitiloissa syntyvät jätevedet kerätään säiliöön ja toimitetaan asianmukaisesti käsiteltäväksi.
Toiminta-alueella syntyvät hulevedet johdetaan alueelle rakennettaviin selkeytysaltaisiin. Altaissa
selkeytetty vesi johdetaan ympäröiviin ojiin. Arviointiselostukseen laaditaan hulevesien käsittelystä ja johtamisesta tarkempia alustavia suunnitelmia.
2.8

Liikenneyhteys hankealueelle
Liikennöinti hankealueelle ehdotetaan tapahtuvan Nupurintieltä (maantie 110) suunniteltavaa
tieyhteyttä pitkin. Kuvassa (Kuva 2-8) on esitetty alustava liikenneyhteystarve hankealueelle.

13

Tieyhteys hankealueelle rakennetaan alustavien suunnitelmien mukaan Kalliosuon maanläjitysalueen länsipuolelle ja siitä edelleen Kulmakorventielle. Muitakin tielinjauksia voi tulla kyseeseen,
mutta joka tapauksessa kuljetukset ohjataan pohjoiseen Kulmakorven–Ämmässuon kautta, jolloin liikenteestä aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat pienimmillään esim. asutuksen kannalta.
Rakennettavista tieyhteyksissä sovitaan alueen muiden toimijoiden/maanomistajien kanssa.
Hankealueen liikenne koostuu alueella louhitun kiviaineksen ja vastaanotettavien maa-ainesten
kuljetuksista, työkoneiden siirrosta ja työmatkaliikenteestä.

Kuva 2-8. Alustava liikenneyhteystarve hankealueelle.

2.9

Liittyminen muihin hankkeisiin, suunnitelmiin ja ohjelmiin
Ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioidaan kohdassa (3.1.2 Elinkeinot) kuvatut hankealueen
viereiset toiminnot ja niiden kanssa aiheutuvat yhteisvaikutukset. Tiedossa ei ole muita suunnitelmia tai hankkeita, joihin arvioitavana oleva hanke suoranaisesti liittyisi. Mikäli tällaisia suunnitelmia ilmenee arviointityön aikana, otetaan ne huomioon ja esitellään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

14

Seuraavassa on kuvattu miten arvioitava hanke liittyy alueellisiin ja valtakunnallisiin alueiden
käyttöä koskeviin suunnitelmiin ja hankkeisiin.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden avulla valtioneuvosto linjaa koko maan kannalta
merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Alueidenkäyttötavoitteet koskevat alue- ja yhdyskuntarakennetta, elinympäristön laatua, yhteysverkostoja, energiahuoltoa, luonto- ja kulttuuriperintöä
sekä luonnonvarojen käyttöä. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet päätyvät käytäntöön pääasiassa kaavoituksen kautta.
Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (VAT) vuonna 2000 ja päätöstä
tarkistettiin 13.11.2008 tavoitteiden sisällön osalta. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut
kulttuuriympäristöt (RKY 2009) päivitettiin suunnitelmaan vuonna 2009.
Maa-ainestoimintaa koskevat erityisesti seuraavat tavoitteet:


Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa otetaan huomioon luonnonvarojen sijainti ja
hyödyntämismahdollisuudet.



Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon käyttökelpoiset kiviainesvarat
sekä niiden kulutus ja kulutustarve pitkällä aikavälillä sekä sovitettava yhteen
kiviaineshuoltoja suojelutarpeet. Kiviainesten ottoon osoitettavien alueiden on
perustuttava arviointiin jossa selvitetään alueiden luontoja maisema-arvot sekä toisaalta soveltuvuus vesi- ja kiviaineshuoltoon.

Uudenmaan kiviaineshuolto ja pohjavesien suojelu
Uudellamaalla käytetään vuosittain vajaa 9 miljoonaa kiintokuutiometriä (k-m3) kiviaineksia eli
noin 6 k-m3 (noin 14,2 tonnia) asukasta kohden (Uudenmaan liitto 2007). Maa-ainesten ottoalueilta otetaan noin 6 miljoonaa k-m3. Loput kokonaiskulutuksesta katetaan rakennuspohjien louhinnasta syntyvällä kiviaineksella ja aineksen tuonnilla maakunnan ulkopuolelta. Rakentamisesta
syntyy kiviaineksia vuosittain noin 1,5–2 miljoonaa k-m3. Kallioainesta on maakunnassa runsaasti, mutta mm. jatkuvasti laajentuva haja-asutus ja muu nykyinen ja suunniteltu maankäyttö sekä
erilaiset luonto- ja ympäristöarvot rajoittavat merkittävästi louhintamahdollisuuksia. Maaaineslain mukaisista ottoluvista pitää ympäristöhallinto paikkatietomuotoista rekisteriä (MOTTO).
Uudenmaan liiton julkaiseman Uudenmaan kiviaineshuollon kehityskuvan mukaan vuoteen 2035
mennessä kulutuksen arvioidaan jatkuvan tasaisena, eikä merkittävää kasvua ole odotettavissa.
Kiviaineksen kokonaiskysyntä vuosina 2006–2035 Uudenmaan liiton alueella on yli 280 miljoonaa
k-m3. Kallioista saatavan ns. massakivien osuudeksi on arvioitu 56 %, laatuluokaltaan parhaimman kalliokiven eli ns. kovakiven 6 %, harjusoran 32 % ja hiekan 6 %. Selvityksen nykytilan
analyysi perustui kesäkuussa 2006 julkistetun Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan POSKI-projektin
tulokset (Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamisprojekti). Selvitys sisältää yhteensä 61 alueen yleispiirteiset rajaukset ja arvion saatavan aineksen määrästä ja laadusta. Lisäksi määriteltiin 19 alueelle maa-ainesten ottomäärät siinä vaihtoehtoisessa tapauksessa, että
kaivu ulotetaan maanpinnan ja pohjavedenpinnan alapuolelle.
Ylijäämämaa-ainesten vastaanotto pääkaupunkiseudulla
Pääkaupunkiseudulla kertyy arviolta neljä miljoonaa tonnia ylijäämämaa-ainesta vuodessa. Tavallisimmin kyseessä on savi tai muu pehmeä materiaali, jonka käyttö maarakennusmateriaalina
on vaikeaa. Pääkaupunkiseudulla muodostuu muuhun rakentamiseen kelpaamatonta ylijäämämaata suuruusluokaltaan 1,5–2 miljoonaa m3itd/vuosi. Vantaan Pitkäsuon täyttömäki Petikossa
vastaanottaa Vantaalta tulevia maita, Vantaan Kulomäen täyttömäki Vantaalta ja Tuusulasta tulevia maita ja Espoon Ämmässuon alueella oleva Kulmakorpi Espoossa ja Kirkkonummella syntyviä ylijäämämassoja (RAKLI 2011).
Helsingissä ei ole tällä hetkellä yleisiä ylijäämämaiden vastaanottopaikkoja eikä niiden vastaanottamiseksi ole tällä hetkellä sopimusta muidenkaan kuntien kanssa (Helsingin kaupunki
26.9.2013).
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Ratkaisuvaihtoehtona Helsingin ylijäämämassojen osalta on tutkittu maarakennusalalla toimivien
yritysten hoitamaa markkinaehtoista palvelua RAKLIin vetämällä hankintaklinikalla 2011. Klinikassa keskeisiksi vastaanottoliiketoiminnan riskeiksi todettiin pitkät lupien käsittelyajat. Toisaalta
palvelun järjestämisen kannalta kriittistä olisi löytää sijoituspaikkoja ja kiinnostuneita maanomistajia. Klinikan tuloksena Helsingin kaupunki aikoo käynnistää lähiaikoina selvityksen ylijäämämassojen loppusijoitus- ja kierrätyspalveluiden hankintaperiaatteista ja käynnistää hankintaprosessin mahdollisesti kilpailullisena neuvottelumenettelynä. Yksityisten rakennushankkeiden tuottamien maamassojen sijoittamiseen ei kuitenkaan ole näköpiirissä parannusta lähiaikoina. Klinikan näkemyksen mukaan ylijäämämassojen sijoituspaikkoja tarvitaan ehdottomasti lisää ja niiden tulisi olla avoimia kaikille massojen lähtöpaikkakunnasta ja vastaanottoalueen sijaintipaikasta riippumatta. Optimitilanteeksi ehdotettiin kohtuullista etäisyyttä tärkeimpien Helsingin ulosmenoteiden varsilla ja määräksi vähintään kolmea; idässä, pohjoisessa ja lännessä.
Ylijäämämaamassojen hyötykäytön teknologiat ovat kehittyneet merkittävästi. Menetelmien
käyttö on kuitenkin vähäistä, sillä luonnon uudismateriaalit ovat toistaiseksi uusiomateriaaleihin
verrattuna halpoja. Helsingin kaupungin Katu- ja puistotoimen strategisena tavoitteena on puolittaa ylijäämämassat. Useissa EU-maissa kuitenkin edellytetään jo kaikkien maamassojen käsittelyä rakennuspaikalla. Maamassojen kierrätyksen tehostamiseksi on kehitetty mm. Maapörssi.fi palvelu, jossa erilaatuisten ylijäämämaiden haltijat ja tarvitsijat kohtaavat toisensa.
Jätesuunnitelma vuoteen 2020
Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmassa vuoteen 2020 on kuvattu tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet. Rakentamisen materiaalitehokkuus -painopisteen lähtökohtana on ehkäistä jätteen
syntyä ja edistää materiaalitehokkuutta rakentamisessa sekä rakennusjätteen ja maa-ainesten
hyödyntämistä. Tavoitteina on maamassojen hyötykäytön lisääminen, maa-ainesjätteen synnyn
ehkäisy, materiaalitehokkuuden ja muunneltavuuden parantaminen uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa sekä purkuosien hyödyntämisen edistäminen. Jätesuunnitelmassa on todettu, että Etelä- ja Länsi-Suomen kasvukeskuksissa, erityisesti Uudellamaalla, rakennusalan toimijat kokevat rakennuskohteista irrotettujen maa-ainesten siirtämisen ja sijoittelun ongelmalliseksi
puuttuvien maanvastaanottopaikkojen tai maa-ainespankkien vähäisyyden johdosta.

3.

HANKEALUEEN NYKYTILA

3.1

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

3.1.1

Sijainti ja maankäyttö

Yhteensä noin 73 hehtaaria käsittävä hankealue koostuu viidestä tilasta, jotka ovat Esbogård
Ab:n omistuksessa. Hankealue on metsätalousaluetta. Hankealueen poikki kulkee metsäautotie.
Hankealue sijaitsee Espoon järviylängön muodostaman selännealueen eteläosassa maankäytöllisesti kahden erityyppisen alueen välissä. Hankealueen pohjois- ja koillispuolella sijaitsevat Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus sekä Kulmakorven maanvastaanotto- ja kiviainesten ottoalueet.
Hankealueen eteläpuolella taas sijaitsee maaseutumaista haja-asutusta sekä kyläasutusta.
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Kuva 3-1. Hankealue ilmakuvassa.

3.1.1.1

Kaasuputki

Hankealueen koillisosassa hankealueen halki kulkee Ämmässuon jätteenkäsittelylaitoksen ja Fortumin Kivenlahden lämpökeskuksen välinen kaatopaikkakaasuputki. Helsingin seudun ympäristöpalvelujen omistaman Ämmässuon kaasuvoimalan käyttöhäiriöiden sattuessa kaatopaikkakaasu
johdetaan 11 kilometriä pitkää kaasuputkea pitkin Kivenlahden lämpökeskukseen. Arviointimenettelyssä selvitetään yhtenä vaihtoehtona kaasuputken reitin siirron mahdollisuuksia ja vaikutuksia.
3.1.1.2

Voimajohto 110 kV

Ämmässuon kaasuvoimalan tuottama sähköteho on enimmillään noin 17 megawattia. Lisäksi
voimala tuottaa noin 8 megawattia kaukolämpöä Ämmässuon alueen omaan käyttöön. Se osuus
sähkön tuotannosta, jota ei käytetä Ämmässuon omissa toiminnoissa, myydään ja johdetaan
kytkinlaitokselta 110 kilovoltin voimajohtoa pitkin Espoon sähköasemalle. Voimajohto sijaitsee
osin hankealueen koillisreunassa ja läpäisee alueen. Arviointimenettelyssä selvitetään vaihtoehtona voimajohtoreitin siirron mahdollisuuksia ja vaikutuksia.
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Kuva 3-2. Hankealueen läpi kulkee voimajohto ja kaasuputki.

3.1.2

Elinkeinot

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus on lähialueen suurin yksittäinen ihmistoiminnan muokkaama
alue hankkeen läheisyydessä. Pohjoismaiden suurin jätteenkäsittelykeskus kattaa noin 1,5 × 1,5
km suuren alueen hankealueen luoteispuolella. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen päätoimintoja ovat: Sortti-asema, kaatopaikkakäsittely ja loppusijoitus, biojätteen käsittely, pilaantuneen
maan käsittely sekä kaasun keräys ja kaasuvoimalan käyttö. Jätteenkäsittelykeskus vastaanottaa
vuosittain yli 600 000 tonnia jätettä ja maata.
Hankealueen pohjoispuolella sijaitsee useita maanvastaanottoalueita ja louhinta-alueita. Kulmakorven vastaanottoalue on täynnä ja Kalliosuon vastaanottoalue on täyttymässä. Toiminta laajenee Kulmakorven vastaanottoaluetta etelään (Jersinmäki, Takapelto) ja Kalliosuon vastaanottoaluetta pohjoiseen (Kalliosuon jatke). Jersinmäen alueella on käynnissä louhinta-, murskaus- ja
maanvastaanottotoimintaa. Takapellon alueella on käynnissä louhinta- ja murskaustoimintaa .
Espoon Kulmakorven puhtaiden ylijäämämassojen läjityksen sekä maa-ainestenoton YVAmenettelyssä louhintaa on suunniteltu tehtävän noin 93 hehtaarin kokoisella alueella. Koko alueen louhittava massamäärä on yhteensä 27,8 miljoonaa m³ktr eli noin 75 miljoonaa tonnia. Ylijäämämaan sijoitusta tehdään louhittuihin kaivantoihin sekä nykyisen maanpinnan päälle siten,
että tulevan täyttömäen laki kohoa korkeimmillaan tasoon +125. Tällöin alueelle olisi mahdollista
loppusijoittaa noin 75 miljoonaa m3 puhtaita ylijäämämassoja. Arvion mukaan louhinta kestäisi
noin 35 vuotta ja maanvastaanottotoiminta lähes 100 vuotta. Hankkeen elinkaari riippuu toimintojen vuosittaisesta volyymistä.
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Kuva 3-3. Ämmässuon ja Kulmakorven alueen sijainti ja osa-alueet. Lähde: Espoon Kulmakorven puhtaiden ylijäämämassojen läjityksen sekä maa-ainesten oton YVA-menettely. YVA-selostus (Ramboll 2009).
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Kuva 3-4. Ämmässuon ja Kulmakorven maa-ainestoimintojen sijainnit.

3.1.3

Asutus

Hankealueen läheisyydessä asutus sijaitsee lähinnä hankealueen eteläpuolella. Halujärven alueella on suurin keskittymä asuinrakennuksia, jotka ovat sekä ympärivuotisessa että kesämökkikäytössä. Lähimmät Halujärven rakennukset sijaitsevat vajaan 400 metrin päähän hankealueen kiinteistön rajasta. Fagerängilla sijaitsee muutama asuinrakennus 150 metriä hankealueen kiinteistön rajasta. Idässä ja lännessä lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat 650–1 000 metriä hankealueesta. Hankealueen pohjoispuolella sijaitsee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus ja täytemaaalueita, mutta ei asutusta.
Espoon eteläosien yleiskaavassa (kts. kohta 3.2.2) on asutusta kaavoitettu lähemmäs hankealueen eteläosaa.

20

Kuva 3-5. Kartta asuinrakennuksista ja muista rakennuksista hankealueen ympäristössä.

3.1.4

Virkistys

Hankealueen virkistysmahdollisuudet liittyvät alueen nykyisiin luontoarvoihin. Alueen lähistöllä on
asutusta ja metsäautotien johdosta alueelle on helppo päästä. Aluetta käytetään lenkkeilyyn ja
ratsastukseen. Sienestystä ja marjastusta alueella saattavat jo nykyisin vähentää hankealueen
pohjois- ja koillispuolella sijaitsevat toiminnot.
3.2

Kaavoitustilanne

3.2.1

Maakuntakaava

Hankealueella tai sen tuntumassa on voimassa Uudenmaan maakuntakaava (vahvistettu marraskuussa 2006) ja Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava (vahvistettu kesäkuussa 2010). Maakuntakaava korvasi aiemmat seutukaavat.
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Maakuntakaavoissa on hankealuetta koskien neljä merkintää, joilla on seuraavat määräykset (lihavoinnit Ramboll):

Jätteenkäsittelyalue
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan jätteiden vastaanottoon, käsittelyyn ja/tai loppusijoitukseen varatut alueet. Aluevarausmerkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin nojalla rakentamisrajoitus. Kohdemerkinnällä osoitetun alueen tarkka sijainti ja laajuus määritellään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
Suunnittelumääräys: Alue varataan jätehuollon tarpeisiin. Alueen suunnittelussa on turvattava riittävä suojaalue ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Alueelle tai sen välittömään läheisyyteen voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa jätemateriaalin hyödyntämiseen liittyvää tai alueelle muuten soveltuvaa
yritys- ja teollisuustoimintaa. Alueen käyttö on suunniteltava siten, että alueilla, joilla on ominaisuusmerkinnällä osoitettu olevan maakunnan kiviainestuotannon kannalta merkittäviä kiviainesvaroja, mahdollinen ottotoiminta sovitetaan ajallisesti ja alueellisesti yhteen jätehuollon toimintojen kanssa. EJ1-alueella, jolle on kohdemerkinnällä osoitettu sijoitettavaksi myös jäte- ja energiahuollon
alue EJ/EN, on yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa turvattava EJ/EN -jäte- ja energiahuollon alueen toteuttamismahdollisuudet.

Erityisalue, jonka käyttö on tarkoitus määritellä yksityiskohtaisemmassa
kaavoituksessa
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan erityisalueet Espoon Ämmässuon kaatopaikkaan rajoittuvassa Kulmakorvessa ja Vantaan lentokenttäalueeseen rajoittuvassa Lavangossa. Alueille voidaan suunnitella useita
erilaisia erityistoimintoja, jotka sopeutuvat ympäröivään maankäyttöön.
Suunnittelumääräys: Alue varataan erityiskäyttöön. Alueen suunnittelussa on otettava huomioon alueelle sijoitettavien toimintojen sopeutuminen ympäröivään maankäyttöön.

Alue, jolla sijaitsee merkittäviä kiviainesvarantoja
Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla sijaitsee maakunnan kiviaineshuollon kannalta merkittäviä sora-, hiekka- tai kalliokiviainesvaroja. Alueiden rajaukset ovat yleispiirteisiä ja ne
tarkentuvat arvioitaessa ottamisedellytyksiä maa-aineslain edellyttämällä tavalla.
Suunnittelumääräys: Alueen maankäyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota kiviainesten
ottoedellytysten säilymiseen. Kiviainesten ottoa suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon
maakuntakaavassa tai muussa oikeusvaikutteisessa suunnitelmassa osoitettu alueen varsinainen käyttötarkoitus.

110 kV voimalinjan tai tasavirtakaapelin ohjeellinen rajaus
Merkinnän kuvaus: Katkoviivamerkinnällä osoitetaan ohjeelliset 110 kV:n voimalinjojen tai tasavirtakaapelien
linjaukset.
Hankealueen läheisyydessä on lisäksi pistemerkinnällä jäte- ja energiahuollon alue (EJ/EN), jolla osoitetaan
vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja energia- ja jätehuoltoa palvelevia laitoksia varten. Hankealueen itäpuolelle on
merkitty viheryhteystarve vihreällä katkoviivalla. Maakuntakaavassa on esitetyn maakunnallisen alueiden
käytön lisäksi paljon niin sanottuja valkoisia alueita. Nämä alueet ovat lähinnä maa- ja metsätalousvaltaisia
alueita, joilla maa ja metsätalouden harjoittamisen ohella voidaan kehittää muitakin paikallisia toimintoja.
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Kuva 3-6. Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä, johon hankealueen rajaus on lisätty
punaisella ruudukolla.

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 20.3.2013. Kaava on
vahvistettavana ympäristöministeriössä. Voimaan astuessaan vaihemaakuntakaava täydentää
Uudenmaan maakuntakaavaa.
Kaavassa hankealue on merkitty valkoiseksi alueeksi. Maakuntakaavan alueita, joille ei ole osoitettu erityistä käyttötarkoitusta, kutsutaan valkoisiksi alueiksi. Nämä alueet ovat pääasiassa
maa- ja metsätalousalueita maaseudulla ja saaristossa. Valkoisille alueille voi sijoittua paikallisesti merkittävää maankäyttöä, ja niiden suunnittelusta päättää kunta.
Helsingin seudun valkoisia alueita koskeva suunnittelumääräys: Alue, jolle maakuntakaavakartalla ei ole osoitettu erityistä käyttötarkoitusta, on tarkoitettu ensisijaisesti maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien sivuelinkeinojen käyttöön. Alueelle suuntautuvaa asuin- ja työpaikkarakentamista on ohjattava taajamatoimintojen alueille ja kyliin. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa muutakin vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on selvitettävä ja otettava huomioon maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet, sekä maa- ja metsätaloudellisesti, ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät pelto-, metsä ja muut luontoalueet ja vältettävä niiden tarpeetonta pirstomista.
Vaihemaakuntakaavassa 110 kV voimajohdon reitti ei ole enää ohjeellinen ja se on siirtynyt hieman lännemmäksi.
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Kuva 3-7. Ote Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavasta, johon hankealueen rajaus on lisätty punaisella
ruudukolla.

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan valmistelu on käynnistetty. Kaavassa määritellään suuret
yhteiset kehittämislinjat seuraavien teemojen osalta:
•elinkeinot ja innovaatiotoiminta
•logistiikka
•tuulivoima
•viherrakenne
•kulttuuriympäristöt
Kaava tulee kattamaan koko maakunnan alueen. Sen avulla täydennetään ja tarkistetaan jo voimassa olevia maakuntakaavoja. Valmistelu vie aikaa noin kolme vuotta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä 9.12.2013–15.1.2014.
3.2.2

Yleiskaava

Hankealue sijaitsee Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimainen 2010). Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi Espoon eteläosien yleiskaavan vuonna 2008 ja kaava tuli lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä vuonna 2010. Kaavassa hankealueelle on merkitty seuraavat kaavamerkinnät määräyksineen:
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Jätehuollon alue
Alue varataan yhdyskuntajätteen käsittelyyn. Aluevaraus sisältää myös toiminnan tarvitsemat suojaviheralueet

Maa- ja metsätalousvaltainen alue
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 liityttävä olemassa olevan asutuksen, tilakeskuksen ja tiestön läheisyyteen siten, että ranta-alueet ja pellot säilyvät vapaina rakentamiselta. Viljelyalueen metsittäminen on kielletty.
Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen ja muu näihin verrattavissa oleva toimenpide on
luvanvaraista siten kuin MRL 128 §:ssä on säädetty.
Mikäli kaupunginvaltuuston hyväksyessä yleiskaavan alle yhden ha:n tila on asuinkäytössä, se säilyttää rakennusoikeutensa. Mikäli kaupunginvaltuuston hyväksyessä yleiskaavan tilalla on käytössä edellä mainittuja
lukumääriä enemmän asuntoja, näiden lukumäärä säilyy tilan rakennusoikeutena.

Lisäksi hankealue sijoittuu osittain kaakossa/idässä kyläalueelle:
Kyläalue
Uudisrakennukset on sovitettava huolellisesti kyläkuvaan ja uudet rakennuspaikat on osoitettava siten, ettäne
hyödyntävät jo rakennettua infrastruktuuria. Alueelle voidaan sijoittaa sellaisia työ- ja liiketiloja, jotka eivät
aiheuta ympäristöön häiriötä. Alueella sallitaan 1−2 kerroksisten 1-asuntoisten erillispientalojen rakentaminen, korttelitehokkuus enintään 0,1.

Hankealue rajautuu pohjoisessa Espoon pohjoisosien yleiskaava I:een (lainvoimainen 1997), jossa hankealue rajautuu seuraaviin kaavamerkintöihin: Kaatopaikka-alue (EK), yhdyskuntateknisen
huollon alue ja kohde (ET), moottorirata-alue (EM) ja maa- ja metsätalousvaltainen alue (M).
Kirkkonummen puolella on voimassa Kirkkonummen yleiskaava 2020, mutta hankealue ei rajaudu Kirkkonummen kuntarajaan.
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Kuva 3-8. Ote voimassa olevien Espoon eteläosien yleiskaavan ja Espoon pohjoisosien yleiskaava I:sen
yhdistelmästä, johon hankealueen rajaus on lisätty punaisella ruudukolla.

3.2.3

Asemakaava

Hankealue sijaitsee osittain Ämmässuon asemakaavassa (hyväksytty 2006). Muuten hankealue
on asemakaavoittamaton. Asemakaavassa (Kuva 3-9) hankealue sijoittuu osittain jätteenkäsittelyalueelle EJ/VR (kuvassa sininen alue) ja osittain suojaviheralueelle EV/VR/ky (kuvassa pinkkialue). Alueita koskevat seuraavat merkinnät ja määräykset:

Jätteenkäsittelyalue
Alueelle rakennettavissa jätehuoltoa palvelevissa rakennuksissa ja laitoksissa on käytettävä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.
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.
Alue on jätteenkäsittelyalueen jälkihoidon päätyttyä kunnostettava retkeily- ja ulkoilukäyttöön soveltuvaksi
alueeksi.
Massapolttolaitoksen sijoittaminen alueelle ei ole mahdollista ilman asemakaavan muutosta.

26

Suojaviheralue / Alue on varattu kuntayhtymän tarpeisiin
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.
Alue on jätteenkäsittelyalueen jälkihoidon päätyttyä kunnostettava retkeily- ja ulkoilukäyttöön soveltuvaksi
alueeksi.

Kuva 3-9. Ote Ämmässuon asemakaavasta, johon hankealueen rajaus on lisätty punaisella ruudukolla.

Lisäksi hankealueelle johtavan tieyhteyden suunnitteluun liittyy Kulmakorven alueella vireillä oleva asemakaavoitus. Kaavoitettava 65 hehtaarin alue sijaitsee Ämmässuon kaatopaikan itäpuolelle Nupurilantien varressa. Asemakaavaehdotuksessa on osoitettu alueita maankaatopaikkaan liittyville toiminnoille sekä varasto- ja teollisuustoiminnoille. Asemakaavaehdotuksessa (Kuva 3-10)
on merkitty harmaalla teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueet (T) sekä varastorakennusten korttelialueet (T). Huoltoaseman korttelialuete (LH) on merkitty vaaleanpunaisella, liike- ja
toimistorakennusten korttelialue (K) on merkitty oranssilla ja Suojaviheralueet (EV) on merkitty
turkoosilla. Yleinen pysäköintialue (YP) ja kadut on merkitty valkoisella.
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Kuva 3-10. Kulmakorven asemakaavaehdotus.

3.3

Maisema ja kulttuuriympäristöt

3.3.1

Maisemarakenne

Valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa hankealue kuuluu eteläiseen rantamaahan ja tarkemmin eteläiseen viljelyseutuun (Ympäristöministeriö 1993). Eteläinen viljelyseutu on maastonmuodoiltaan vaihtelevaa. Savialueet ovat pääosin viljelykäytössä. Hankealue kuuluu Nuuksion
ylänköalueeseen, jolle tyypillisiä ovat karut kalliomaat ja monet järvet.
Hankealue on kumpuilevaa, kallioista maastoa. Hankealueen itäosassa maaston alavimmalla
kohdalla on suota, joka liittyy hankealueen itäpuolella laajempiin suoalueisiin. Hankealueen lounaisosassa rinne laskeutuu alueen ulkopuoliseen kapeaan viljeltyyn laaksoon.
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Kuva 3-11. Avokalliota hankealueen länsiosassa.

3.3.2

Maisemakuva

Hankealueen maisemakuva on metsäistä ja metsätalouden muokkaamaa. Alueen läpi kulkee pohjois-eteläsuunnassa voimajohto, joka näkyy aukkopaikkana puustossa. Hankealueella on joitakin
hakkuuaukkoja ja taimikoita. Korkeimpien mäkien päältä avokallioilta avautuu joitakin näkymiä
ympäröivään maisemaan, muuten hankealue on sulkeutunutta.
Hankealue rajautuu pääosin metsäiseen maisemaan. Lounaisosa rajautuu paikoin avoimeen viljelymaisemaan. Pohjoisessa hankealue rajautuu avoimiin Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen
alueeseen sekä täytemaa-alueeseen.
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Kuva 3-12. Voimajohto hankealueen eteläosassa.

3.3.3

Arvokkaat maisema-alueet, kulttuuriympäristöt ja muinaisjäännökset

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse muinaisjäännöksiä, merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita eikä arvokkaita maisema-alueita. Lähimmät valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) kohteet ovat noin 1,5–2 kilometrin etäisyydellä hankealueen eteläpuolella sijaitsevat Oitbackan kartano ja kulttuurimaisema sekä Espoonkartanon kulttuurimaisema. Maakuntakaavaan on molemmille alueille merkitty RKYkohteiden rajauksesta hieman poikkeavat kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet (Oitbackan
kartano ja kulttuurimaisema sekä Espoonkartano ja Träskbyn kulttuurimaisema).

Kuva 3-13. Arvokkaat maisema-alueet, kulttuuriympäristöt ja muinaisjäännökset hankealueen ympäristössä.
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3.4

Luonnonympäristö

3.4.1

Maa- ja kallioperä

Hankealue sijoittuu laajalle kallioalueelle, jolla kallioperä on graniittia. Hankealueelle ei sijoitu
valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kallioalueita eikä Espoon arvokkaat geologiset kohteet julkaisussa (2006) sisällytettyjä 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.

Kuva 3-14. Hankealueen topografia. Lähde: Maastotietokanta.
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Kuva 3-15. Maaperäkartta.

Kulmakorven alueen suunnitteluun liittyen on laadittu useita selvityksiä alueen kallioperästä.
Kulmakorven YVA-selostuksessa (Ramboll 2009) esitetyt tulokset ovat sovellettavissa ainakin
osin myös Espoonkartanon puolelle.
Geologian tutkimuskeskus on suorittanut 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-eteläsuuntaisesti. Luode-kaakkois-suuntaus on tärkeä veden kulkeutumisen kannalta. Alueellisella ja
paikallisella kallioperän rikkonaisuusverkostolla on vain heikko yhteys Kakarlammen rauhoitusalueeseen päin. Geologian tutkimuskeskus on lisäksi kesäkuussa 2008 laatinut raportin ”Espoon
Kulmakorven kalliokiviainesten ottoalueen kallioperäselvitykset”. Raportin mukaan hankealueen
läpi kulkee kaksi merkittävämpää ruhjetta, joista merkittävin on iso NW-suuntainen ruhjepainanne, joka kulkee läpi koko alueen. NW–suuntaiset rakenteet voivat edustaa kaikkein rikkonaisimpia rakenteita, ja ovat kaateiltaan mahdollisesti loivahkoja (eivät jatku suoraa alaspäin). Vyöhykkeitä pidetään myös kalliopohjaveden suhteen huomionarvoisimpina. Teknillinen korkeakoulu on
heinäkuussa 2008 tehnyt hankealueella seismisiä taittumisluotauksia, Kaikilla tutkimuslinjoilla
löytyi veden liikkumisen mahdollistama ruhje. Ruhjeisuudella on merkitystä louhinta-alueiden
suunnittelun sekä mahdollisten kalliopohjavesivaikutusten kanssa.
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Kuva 3-16. Kulmakorven alueen suunnittelun yhteydessä on selvitetty kallioperän ruhjeisuus. Ruhjevyöhyke ulottuu Espoonkartanon selvitysalueelle. Punaisella rajattu on Kulmakorven alue. Lähde: Kulmakorven YVA-selostus (Ramboll 2009).
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3.4.2

Pohjavesi

Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on Järvikylän (0104951)
1. luokan pohjavesialue, joka sijoittuu hankealueen eteläpuolelle. Etäisyyttä hankealueelta Järvikylän pohjavesialueelle on noin 800 metriä. Etäisyyttä muille luokitelluille pohjavesialueille on yli
2 km.

Kuva 3-17. Luokitellut pohjavesialueet hankealueen läheisyydessä.

Kulmakorven YVA-menettelyn yhteydessä on selvitetty kalliopohjaveden pinnankorkeutta (). Kalliopohjaveden päävirtaussuunta on alueella pohjoisesta etelään. Virtausta ohjaavat alueella sijaitsevat kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeet, joissa kalliopohjaveden virtausedellytykset ovat paremmat.
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Kuva 3-18. Kalliopohjaveden pinnankorkeuden samanarvonkäyrät. Kuvassa on esitetty myös ne kalliopohjaveden havaintopisteet, joita on käytetty samanarvonkäyrien laskennassa. Kalliopohjaveden virtaus
suuntautuu korkeammalta samanarvonkäyrältä kohti alempia samanarvonkäyriä. Lähde: Kulmakorven
YVA-selostus (Ramboll 2009).

3.4.3

Pintavedet

Hankealue sijoittuu Suomenlahteen laskevien pienten rannikkovesistöjen alueeseen ja tarkemmin
Mankinjoen valuma-alueeseen (vesistöalue 81.057). Hankealueen läheisyydessä sijaitsevia pintavesiä ovat mm. hankealueen eteläpuolella sijaitseva Halujärvi, itäpuolella sijaitsevat Svartbäckträsket ja Kvarnträsket sekä hankealueen koillispuolelle sijoittuva suojeltu Kakarlampi. Järvistä ja
lammista lähimmäs hankealuetta sijoittuu Halujärvi, jolle etäisyyttä on vain noin 200 metriä.
Hankealueen pintavedet virtaavat Ämmässuonojaa ja Ämmässuonpuroa pitkin Loojärveen, ja
sieltä edelleen Mankinjokeen. Hankealueen eteläkulma sijoittuu Halujärven valuma-alueelle. Halujärvi on pieni orsivesilampi, joka kerää vetensä suhteellisen pieneltä alueelta. Ämmässuon
suunnasta tulevien ojien vedenlaadussa on ollut kaatopaikkavesien vaikutusta, mikä on ilmentynyt muun muassa kohonneina typpipitoisuuksina.
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Kuva 3-19. Vesistöt ja virtaukset hankealueen ympäristössä.
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Kuva 3-20. Pintavedet. Selvitysalue sijaitsee pääosin valuma-alueella 1 Kulmakorven alueen (punainen
rajaus) lounaispuolella. Lähde: Kulmakorven YVA-selostus (Ramboll 2009).

3.4.4

Kalasto

Espoossa sijaitseva Mankinjoen vesistöalue (nro 81.057) mainitaan useissa tutkimuksissa ja selvityksissä (Lempinen 2001, Saura 2001, Janatuinen 2009) luonnonvaraisen meritaimenen lisääntymispaikaksi. Luonnonvaraisen todennäköisesti alkuperäisen meritaimenen lisääntymisjokia on
Suomessa jäljellä vain 11, joista Mankinjoki on yksi. Meritaimen on uhanalaisuusluokituksessa
luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi (Rassi, ym. 2010).
Högberget -hankkeen alapuolinen Mankinjoen latvapuro, Loojärveen Halujärvestä laskeva puro
sekä Mankinjoen yläosa heti Loojärven alapuolella, mainitaan Sauran (2001) selvityksessä tutkimattomaksi, mutta potentiaaliseksi meritaimenen lisääntymisalueeksi. Koska hanke voi aiheuttaa
kuormitusta Mankinjoen latvaosien puroihin ja siten vaikuttaa negatiivisesti meritaimenen potentiaalisiin lisääntymisalueisiin, on näiden puro-osuuksien nykytilanne ko. lajiston kannalta tarpeen
selvittää.
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Kalaston elinolosuhteisiin vaikuttaa kiinteästi vesistön muun ekosysteemin kunto, jota nykyisin
tarkastellaan ns. ekologisen luokituksen avulla. Luokitus perustuu eliöstön lajirakenteen vertaamiseen häiriintymättömään vertailuvesistön tilanteeseen. Ekologisen luokituksen avainlajistoa
ovat kalaston ohella pohjaeläimet, joiden perusteella lasketaan ns. ekologinen laatusuhde kuvaamaan kunkin vesistön ekologista tilaa. Tämän tilan mahdollista muuttumista voidaan seurata
hankeen vaikutusten tarkkailussa.
3.4.5

Kasvillisuus ja eläimistö

Hankealueella on kevään ja kesän 2103 aikana laadittu luontoselvityksiä, jotka raportoidaan tarkemmin YVA-selostusvaiheessa. Yleiskuvaus alueen luontoarvoista selvitysten perusteella on esitetty ohessa.
Luontotyypit ja kasvillisuus
Hankealue sijaitsee eteläboreaalisella vyöhykkeellä ja kuuluu siinä edelleen lounaismaahan eli
vuokkovyöhykkeeseen. Hankealueen metsät ovat metsätalouskäytössä ja alueen läpi kulkee voimajohto sekä metsäautotie, joka on pääosin ratsastuskäytössä. Hankealueen luontotyypit vaihtelevat kosteista puronvarsilehdoista ja lehtomaisista kankaista tuoreiden kankaiden kautta kuiviin
kankaisiin ja avokallioihin. Turvekankaita on runsaiden ojitusten seurauksena paljon etenkin alueen itäosissa. Metsissä on sekä kuusi- että mäntyvaltaisia, lehtipuita on sekapuuna runsaasti.
Metsät ovat hoidettuja, taimikoita on jonkin verran ja lahopuun määrä on yleisesti ottaen melko
vähäinen, lähinnä aukkojen laidoilla ja ojien varsilla on paikoin kaatuneita kuusia ja kallioalueilla
kelomäntyjä. Metsäteiden varsilla, pellon ympäristössä, voimajohdon alla ja kaatopaikan reunamilla on kulttuurivaikutteista lajistoa.
Linnusto
Hankealueella ja sen lähiympäristössä havaittiin yhteensä 53 pesiväksi tulkittavaa lajia. Suurin
osa lajistosta koostuu erilaisten metsien sekä pienten avointen ja puoliavointen ympäristöjen lajeista. Runsaita ovat mm. peippo, metsäkirvinen, hippiäinen, punarinta ja keltasirkku sekä tiaiset, rastaat ja kertut. Alueen männiköissä pesivät mm. kulorastas, käpytikka ja kehrääjä, kuusivaltaisissa metsissä puolestaan kuusitiainen, pyy, sirittäjä ja pikkusieppo. Lisäksi alueen pienillä
lammilla ja niiden ympäristössä pesii vesi- ja kosteikkolintuja, kuten tavi ja telkkä. Alueella havaittiin myös huuhkaja, kurki ja mustakurkku-uikkupari. Metsoa alueella ei esiinny. Linnustollisesti monipuolisimpia alueita ovat Bockträsk rantoineen ja peltoja ympäröivät kuusivaltaiset sekametsät.
Lepakot, liito-oravat, muut huomionarvoiset lajit
Lepakoita havaittiin hankealueella ja sen ympäristössä metsä- ja kulttuuriympäristöille tavanomaisia määriä. Suurin osa havainnoista koski yleisiä lajeja, pohjanlepakkoa ja siippalajeja. Lepakot käyttävät sopivia osia hankealueesta ja sen ympäristöstä ruokailuun ja siirtymiseen. Hankealue ei tarjoa lepakoille soveliaita talvehtimis- tai lisääntymispaikkoja.
Hankealueen ympäristössä on useita liito-oravan elinympäristöksi soveltuvia metsiköitä, joilla
kasvaa järeää haapaa ja muuta lehtipuustoa varttuneen kuusikon seassa. Tällaisia metsiköitä on
erityisesti Skogkädan pohjoispuolisen peltoaukean, Fagerängin pellon ja Bockarmossenin pohjoispuolisen niityn reunamilla sekä hankealueen eteläpuolisen puron varrella. Näiltä alueilta löytyi
kolme paikkaa, jotka toimivat liito-oravan levähdyspaikkoina ja ruokailualueina sekä mahdollisina
lisääntymispaikkoina. Lisäksi liito-oravat käyttävät Fagerängin pellon kuusivaltaisia ja sekapuustoisia reunoja siirtymiseen ja ruokailuun, vähäisemmissä määrin mahdollisesti myös hankealueen
kuusikkoisia ojanvarsia.
Hankealueella ja sen ympäristössä on luontodirektiivin liitteen IV(a) lajille kirjoverkkoperhoselle
soveliasta ympäristöä, mutta lajia ei havaittu alueella. Huomionarvoisia hyönteislajeja alueella
ovat soilla viihtyvä harvalukuinen suohopeatäplä sekä Bockträskillä esiintyvä luontodirektiivin liitteen IV(a) laji täplälampikorento.
Hankealueen lähiympäristön suolammet voisivat soveltua viitasammakon (luontodirektiivin liitteen IV(a) laji) lisääntymispaikoiksi. Lammilla ei kuitenkaan tehty havaintoja lajista keväällä
2013.
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Kuva 3-21. Hankealueen varttunutta männikköä.

3.4.6

Luonnonsuojelu

Hankealueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Lähin suojelualue on noin 1,3 kilometrin etäisyydellä hankealueen kaakkoispuolella sijaitseva Kvarnträskin rannan luonnonsuojelualue
(YSA012758). Suojelualueeseen kuuluvat umpeen kasvavan järven ranta-alueet. Yhteensä noin
kymmenen hehtaarin laajuiseen alueeseen kuuluvat Kvarnträskin ranta-alueet järven länsirannalta Dämmanille asti. Maisemallisesti kauniilla alueella on monipuolista ja vaateliastakin kasvilajistoa, ja muuttoaikoina järvi on paikallisesti merkittävä vesilinnuille.
Myös hankealueen koillispuolella noin 1,5 kilometrin etäisyydellä sijaitsee Kakarlamminsuon
luonnonsuojelualue (YSA012796). Suojelualueeseen kuuluu pieni, umpeenkasvava lampi, sen
ympärillä oleva rämevaltainen Kakarlammensuo sekä lähistön jäkäläisiä mäntykankaita ja korpipainanteita.
Kakarlammen rantavedestä on löydetty myös pääkaupunkiseudulla harvinaista kaitapalpakkoa
(Espoon arvokkaat luontokohteet 2012).
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Kuva 3-22. Luonnonsuojelualueet hankealueen läheisyydessä.
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3.5

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys

3.5.1

Liikenne

Hankealueen pohjoispuolella kulkee Helsinki–Turku -moottoritie (E18, VT1), jonka liikennemäärä
Ämmässuon liittymän kohdalla on noin 45 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Moottoritien rinnakkaistiellä (MT 110) kulkee noin 3 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ämmässuon moottoritieliittymän
läheisyydessä sijaitsee kulkuyhteydet jätteenkäsittelykeskukselle ja maanvastaanottoalueille.
Hankealueen eteläpuolelle pääsee hiekkateitä pitkin Kauklahden suunnasta.
3.5.2

Melu

Alueen nykyiset maanvastaanottoalueet Kulmakorven alue ja Kalliosuon alue ovat täynnä tai
täyttymässä. Kulmakorven vastaanottoaluetta ollaan laajentamassa etelään (Takapelto). Kulmakorven alueen laajennuksen YVA-selostuksessa on arvioitu, että muutos melutilanteessa on suurin etelän suunnassa, mutta ohjearvot eivät ylittyisi. Hanke ei siis sijoitu täysin koskemattomalle
alueelle, vaan se laajentaa jo suunniteltua kiviaineksen ottamista lounaaseen.
Kiviaineksen ottamisen melu- ja pölyvaikutuksista on säädetty Valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010).
Asetuksessa on mm. säädetty kivenmurskaamon ja -louhimon vähimmäisetäisyydestä asutukseen ja melulle erityisen herkkiin kohteisiin, toiminta-ajoista, melutason raja-arvoista sekä toimenpiteistä melun ja pölyn leviämisen estämiseksi.
3.5.3

Tärinä

Hankealueen ympäristössä muita tärinää aiheuttavia toimintoja ovat Kulmakorven alueella maaainestoimintaan liittyvä kiviaineksen otto ja maa-ainesten käsittely. Kyseisten toimintojen tärinävaikutuksia läheisten rakennusten luona tarkkaillaan niiden ympäristöluvassa annettujen määräysten mukaisesti.
3.5.4

Ilmanlaatu

Nykyisin hankealueen ja sen ympäristön ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä ovat Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminnot ja Kulmakorven maa-ainestoiminta. Lähimmät tiedossa olevat
ilmanlaadun tarkkailupisteet sijaitsevat Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen yhteydessä.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut mittaa jätteenkäsittelykeskuksen alueella haisevia pelkistyneitä rikkiyhdisteitä (TRS), hengitettäviä hiukkasia (PM10) sekä pienhiukkasia (PM2,5). Mittauspisteitä on kaksi, joista toisen yhteydessä sijaitsee sääasema. Ämmässuon mittaustiedoista kootaan
kuukausittain ilmanlaaturaportti ja kahdesti vuodessa yhteenvetoraportti. (Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2013)

4.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY JA
OSALLISTUMISEN JÄRJESTÄMINEN

4.1

Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (468/1994) ja asetukseen (713/2006) perustuva menettely. Sen tarkoituksena on paitsi edistää ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristövaikutusten
huomioon ottamista jo suunnitteluvaiheessa, myös lisätä kansalaisten ja muiden tahojen tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia vaikutuksiltaan merkittävien hankkeiden suunnitteluvaiheessa.
YVA-menettely itsessään ei ole lupahakemus, suunnitelma tai päätös hankkeen toteuttamiseksi,
vaan sen avulla tuotetaan tietoa hanketta koskevaa päätöksentekoa ja lupaprosessia varten.
YVA-menettelyssä ei tehdä hallinnollisia päätöksiä, eikä menettelystä tai sen aikana laadittujen
asiakirjojen sisällöstä voi valittaa. YVA-menettelyyn kuuluvien arviointiohjelman ja arviointiselostuksen riittävyyden arvioi yhteysviranomainen antaessaan näistä lausunnot. Arviointiselostuksesta annettu lausunto liitetään myöhemmin toiminnalle laadittavaan ympäristölupahakemukseen.
Tässä hankkeessa sovelletaan YVA-asetuksen 6 §:n hankeluettelon kohtaa 2b) kiven, soran tai
hiekan otto, jonka mukaan hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä
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kun, kun louhinta- tai kaivualueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria tai otettava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa.
Maanvastaanoton osalta hanke edellyttää myös ympäristövaikutusten arviointia, koska YVAasetuksen 6 §:n kohdan 11d mukaan vähintään 50 000 tonnin vuotuinen maanvastaanotto edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
YVA-menettely muodostuu kahdesta vaiheesta:
1. Ensimmäisessä vaiheessa käsitellään arviointiohjelmaa, joka on hankkeesta vastaavan suunnitelma hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Arviointiohjelma
sisältää myös suunnitelman, miten osallistuminen arviointimenettelyssä järjestetään. Yhteysviranomainen antaa hankkeesta vastaavalle arviointiohjelmasta lausunnon, joka sisältää
myös yhteenvedon muiden viranomaisten lausunnoista ja kansalaisten mielipiteistä.
2. Toisessa, YVA-selostusvaiheessa, hankkeesta vastaava kokoaa arvioinnin tulokset arviointiselostukseen, joka tulee laatia arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen ohjelmasta antaman
lausunnon perusteella. Arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen arviointiselostuksesta
antamaan lausuntoon. Hankkeesta vastaavan on liitettävä yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksen kanssa valmiin hankesuunnitelman lupa- ja hyväksymishakemuksiin.
4.2

Ympäristövaikutusten arvioinnin osapuolet
Hankkeesta vastaava on tässä arvioinnissa Esbogård Ab, joka omistaa hankealueen. Esbogård
Ab:n toimeksiannosta suunnittelusta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa YVA-konsultti
Ramboll Finland Oy. Muodostavat yhdessä suunnitteluryhmän, joka vastaa arvioinnin käytännön
toteutuksesta, kuten lähtötietojen kokoamisesta, dokumenteista ja tiedottamisesta.
Yhteysviranomaisena toimii alueellinen ELY-keskus, joka tässä hankkeessa on Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yhteysviranomaisena toimiva ELY-keskus ohjaa ja valvoo
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Yhteysviranomainen tiedottaa ohjelmavaiheen ja selostusvaiheen vireilläolosta, kokoaa niistä annetut mielipiteet ja lausunnot sekä antaa lausuntonsa.
Viranomaisyhteistyötä varten muodostetaan ohjausryhmä. Sen ensimmäiseen kokoukseen osallistuivat Espoon ympäristökeskus ja tekninen keskus sekä Uudenmaan ELY-keskus, hankevastaava ja YVA-konsultti. Jatkossa ohjausryhmään pyritään saamaan myös HSY ja Espoon kaupunkisuunnittelukeskus.
Ohjausryhmä perustetaan ohjaamaan arviointimenettelyä ja varmistamaan tiedonkulkua. Tämä
keskeisistä intressitahoista koottu työryhmä ohjaa arviointimenettelyn kulkua sen kaikissa vaiheissa. Se varmistaa, että keskeisiä intressitahoja kuullaan ja että niiden käytössä oleva aineisto
tulee huomioonotetuksi.

4.3

Osallistuminen ja vuorovaikutus
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, joiden oloihin
ja etuihin kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin
toteutettava hanke saattaa vaikuttaa.
Kansalaiset voivat lainsäädännön mukaan:


esittää kannanottonsa hankkeen vaikutusten selvitystarpeista silloin, kun
hankkeen arviointiohjelman vireilläolosta ilmoitetaan



esittää kannanottonsa arviointiselostuksen sisällöstä, kuten tehtyjen selvitysten riittävyydestä, arviointiselostuksen tiedottamisen yhteydessä.

Kirjalliset mielipiteet arviointiohjelmasta ja arviointiselostuksesta osoitetaan niiden nähtävilläoloaikana yhteysviranomaisena toimivalle Uudenmaan ELY-keskukselle.
Ihmisten tavoitteet ja mielipiteet ovat tärkeitä, ja arviointimenettelyssä tavoitteena on näiden
mielipiteiden huomioonottaminen. Keskenään ristiriitaiset tavoitteet voidaan siten suunnittelussa
nostaa esille niin, että kaikki näkemykset voidaan päätöksenteossa ottaa huomioon.
Hankkeeseen liittyen järjestetään kaksi yleisötilaisuutta: toinen ohjelmavaiheessa huhtitoukokuussa 2014 ja toinen selostusvaiheessa. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia hankkeen esitte-
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lytilaisuuksia. Tilaisuuksissa kansalaiset voivat tuoda esille näkemyksiään hankkeesta ja arvioitavista vaikutuksista.
Lisäksi pidetään lähialueen asukkaille ja maanomistajille asukastyöpaja tiedon keräämiseksi ja
vuoropuhelun tehostamiseksi. Asukastyöpaja järjestetään, kun YVA-ohjelmasta on saatu lausunto
ja samalla esitellään alustavia arvioinnin tuloksia. Vuoropuhelun aikana kertynyttä aineistoa käytetään hankkeen sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa.
Yhteysviranomainen kuuluttaa ja asettaa nähtäville arviointidokumentit. Kuulutuksissa myös kutsutaan koolle yleisötilaisuudet, ilmoitetaan paikata ja ajankohdat.
Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana hankkeesta vastaava ja/tai YVA-konsultti ovat tarpeen
mukaan yhteydessä hankkeen ja arvioinnin kannalta tärkeisiin viranomaisiin, sidosryhmiin, järjestöihin ja yhteisöihin.
4.4

Arviointimenettelyn aikataulu
YVA-menettely on kaksivaiheinen: menettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma), jonka jälkeen tehdään ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus).
YVA-menettely alkaa, kun hankkeesta vastaava toimittaa YVA-ohjelman yhteysviranomaiselle.
Yhteysviranomainen asettaa YVA-ohjelman nähtäville ja pyytää siitä lausunnot ja mielipiteet.
Mielipiteitä YVA-ohjelmasta ja sen riittävyydestä saavat antaa kaikki ne, joihin hanke saattaa vaikuttaa. Muistutusten ja lausuntojen perusteella yhteysviranomainen antaa oman lausuntonsa
YVA-ohjelmasta.
Ympäristövaikutusten arviointi tehdään YVA-ohjelman ja siitä saadun lausunnon pohjalta. Arviointityön tulokset kootaan YVA-selostukseen, joka valmistuessaan toimitetaan yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen asettaa arviointiselostuksen YVA-ohjelman tavoin julkisesti nähtäville.
YVA- menettely päättyy, kun yhteysviranomainen antaa lausuntonsa YVA-selostuksesta.
Arviointiselostus sekä yhteysviranomaisen lausunto ja siihen sisältyvä yhteenveto annetuista lausunnoista ja mielipiteistä ovat liitteinä hankkeen toteuttamisen edellyttämissä lupahakemusasiakirjoissa.
Vaihe
YVA-ohjelman laadinta
Nähtävillä
Lausunto
Vaikutusarvioinnit
YVA-selostuksen laadinta
Nähtävillä
Lausunto

2014
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Kuva 4-1. YVA-menettelyn ja lupahakemusvaiheen alustava aikataulu.

5.

ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET JA ARVIOINTIMENETELMÄT
YVA-selostuksen laatimisvaiheeseen kuuluvat tässä luvussa esitettävien selvitysten laatiminen
sekä niiden pohjalta nykytilan kuvauksen täydentäminen ja vaikutusselvitysten tulosten kokoaminen arviointiselostukseksi. Selostuksessa esitetään varsinainen vaihtoehtojen vaikutusten arviointi ja vertailu sekä esitetään selvityksiin ja arviointeihin liittyvät epävarmuudet sekä vaikutusten lieventämiskeinot ja ehdotus ympäristövaikutusten seurannan tarpeesta ja tavasta.

5.1

Arvioitavat vaikutukset
Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tehtävänä on arvioida hankekuvauksen mukaisen maaainestoiminnan ympäristövaikutukset YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella. Arvioitaviksi tulevat seuraavat kuvassa esitetyt vaikutukset:
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Kuva 5-1. Arvioitavat ympäristövaikutukset (lähde: laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, 2 §,
10.6.1994/468).

Tässä hankkeessa erityisesti arvioitavia vaikutuksia ovat etukäteen arvioiden:






5.2

pohjavesivaikutukset
melu
pöly
vaikutukset luonnonolosuhteisiin
pintavesivaikutukset
vaikutukset ylijäämämaiden vastaanottoon

Ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta
Seuraavassa on esitetty ehdotus ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltavan vaikutusalueen rajaukseksi. Tarkastelualue on pyritty määrittelemään niin suureksi, ettei merkityksellisiä
ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueen ulkopuolella. Jos arviointityön aikana kuitenkin käy ilmi, että jollakin ympäristövaikutuksella on ennalta arvioitua laajempi vaikutusalue,
määritellään tarkastelualueen laajuus kyseisen vaikutuksen osalta siinä yhteydessä uudestaan.
Varsinainen vaikutusalueiden määrittely tehdään arviointityön tuloksena ja esitetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.
Tarkastelualue kattaa hankealueen ympäristöineen. Tarkastelualueen laajuus riippuu tarkasteltavasta ympäristövaikutuksesta. Paikallisimmat vaikutukset ovat maa- ja kallioperään kohdistuvia,
joissa vaikutusalue on luokkaa 50–150 m. Melun haittavaikutuksia (yli 55 dB melu) tarkastellaan
tyypillisesti n. 700 metriin. Luontovaikutukset ja ilmanlaatuvaikutukset ulottuvat vain poikkeuksellisesti yli 500 metriä suunnittelualueelta. Mikäli pinta- tai pohjavesiin aiheutuisi vaikutuksia,
niitä on syytä tutkia noin 500–1 000 metrin säteellä. Räjäytysten tärinää on havaittavissa yleensä enintään 500–1 000 metrin etäisyydellä, mahdolliset haitat rajoittuvat lähemmäksi. Kauimmaksi ulottuvia vaikutuksia voivat olla kuljetusliikenne ja maisema (kilometrejä).
Yhteenvetona tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta esitetään, että suoria vaikutuksia tutkitaan noin 500 metrin säteellä toiminta-alueen rajoista. Useat ympäristövaikutukset (pölyleijuma,
melu sekä pinta- ja pohjavesivaikutukset) alittavat terveydelliset ohje- ja raja-arvot odotettavasti
jo lyhyemmällä etäisyydellä toiminnasta, mutta asia selvitetään arvioinnin aikana. Ihmisten viihtyvyyteen toiminta voi vaikuttaa enintään kilometrin etäisyydelle toimintakohteista – tällöin kyse
on esim. viihtyisyyttä häiritsevistä räjäytysäänistä ja -tärinästä sekä mahdollisesti porausmelusta.
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Kuva 5-2. Ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta.

5.3

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Espoon kaupungin, Uudenmaan ELY-keskuksen alueidenkäytön sekä Uudenmaan liiton suunnitelmien, kaavojen ja näkemysten pohjalta arvioidaan hankkeen soveltuvuus ja vaikutukset nykyisiin maankäyttömuotoihin, suunniteltuun maankäyttöön (kaavojen mukaiseen maankäyttöön,
kaavojen toteutumiseen) sekä mahdolliset kaavojen muutos- ja laatimistarpeet tai hankesuunnitelman muutostarpeet.
Esitetään arvio miten hanke suhteutuu kohdassa 2.8 esitettyihin valtakunnallisiin ja alueellisiin
tavoitteisiin.
Erityistä huomiota kiinnitetään hankealueen läheisyydessä sijaitsevaan asutukseen ja muihin häiriintymiselle alttiisiin kohteisiin ja alueisiin. Arvioidaan myös vaikutukset alueen ympäristön elinkeinoihin sekä virkistyskäyttöön.
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5.4

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Maisemavaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen aiheuttamia muutoksia maisemarakenteessa ja maisemakuvassa sekä kulttuuriympäristössä. Maisemamuutosten ja maisemavaikutusten taso on sidoksissa arvioitavan hankkeen näkyvyyteen sekä maiseman ominaisuuksiin ja sietokykyyn.
Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointi laaditaan asiantuntijaarviointina. Alueen maisemarakenteesta, maisemakuvasta ja kulttuuriympäristöstä tehdään
yleispiirteinen selvitys. Maisemarakenne muodostuu alueen maaston muodoista, maaperästä ja
muista luonnonympäristön tekijöistä. Maisemakuvaan vaikuttavat muun muassa alueen luonnonja rakennetun ympäristön tyyppi, tärkeät näkymät ja maamerkit. Kulttuuriympäristöt ovat syntyneet ihmisen toiminnan vaikutuksesta. Maisemaselvityksestä käy ilmi missä ja miten alueen maiseman ja kulttuuriympäristön arvot ilmenevät.
Maisemaselvityksen perusteella arvioidaan kiviaineksen oton ja maanvastaanoton vaikutukset
maisemaan ja annetaan mahdollisia suosituksia jatkotyötä varten. Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa keskitytään maisemakuvallisen muutoksen tarkasteluun: minne hankkeen tuomat muutokset näkyvät, kuinka voimakas muutos maisemassa tapahtuu ja millä paikoilla maiseman muutos on merkittävä.
Maisemavaikutusten tarkastelualue perustuu laadittavaan näkyvyysanalyysiin. Hankkeen aiheuttama maisemanmuutos näkyy pääasiassa hankealueen lähimaisemassa, mutta näkyvyys kaukomaisemassa tutkitaan myös. Paikallisesti näkyvyyteen vaikuttavat muun muassa puuston, rakennuskannan ja maaston peittovaikutus. Näkyvyysanalyysin mallinnus perustuu laserkeilausaineistoon ja hankealueen suunnitelmiin. Analyysi ottaa huomioon maaston muodon sekä laserkeilausaineistossa olevan puuston ja rakennusten peittävän vaikutuksen.
Maisemakuvassa tapahtuvia muutoksia havainnollistetaan kuvasovitteiden avulla. Havainnekuvat
laaditaan 3D-mallinnuksen avulla joko maan pinnalta avautuviin valokuvanäkymiin tai ilmakuviin
sovitettuna tai maanvastaanottoalueen päältä avautuvien näkymien virtuaalimallinnuksina.
Maisemaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa aineistona käytetään
karttoja, ilmakuvia, maankäyttösuunnitelmia ja muita alueelle laadittuja selvityksiä sekä viranomaisten rekisteritietoja (mm. Museovirasto ja Oiva-tietokanta).

5.5

Vaikutukset luonnon ympäristöön

5.5.1

Maa- ja kallioperä

Maa- ja kallioperästä hankitaan olemassa oleva kartoitustieto. Olemassa olevia tietoja suunnittelualueen maaperästä täydennetään hankealueen etelä- ja keskiosista. Maaperäkairauksien avulla
mitataan peitteisten alueiden maakerrosten paksuuksia (alustavasti 3–5 kpl). Selvitetään ja tarkastellaan hankealueen ja sitä ympäröivän maan pinnan muodot ja mahdolliset geologisesti arvokkaat piirteet. Alueen kallioperään hanke aiheuttaa oleellisen, pysyvän muutoksen. Muutoksen
suuruuteen vaikuttaa mm. louhinta-alueiden rajaus ja louhintasyvyys.
5.5.2

Pohjavedet

Lähtöaineistona käytetään mm. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen ja Kulmakorven toimintojen osalta toteutettavan talousvesikaivojen seurannan tuloksia siltä osin kun ne ovat käytettävissä. Arviointia varten seuranta-aluetta laajennetaan hankealueen ympäristön lähimpiin kaivoihin
(nk. kaivokartoitus). Työhön sisältyy kaivojen kartoitus, kuntotarkastus ja vesipinnan mittaus.
Olemassa olevia tietoja suunnittelualueen maaperästä, sekä pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun seurantatuloksista täydennetään hankealueen etelä- ja keskiosista. Kallioperäkairausten yhteydessä toteutetaan vesimenekkikokeet kallioperän vedenjohtavuuksien arvioimiseksi. Samoihin
kairauspisteisiin asennetaan myös pohjaveden havaintoputket 2–3 kpl. Kallioperätutkimukset
keskitetään hankealueen niille alueille, joilta ei ole olemassa olevaa tutkimustietoa.
Högbergetin hankealueesta ja sen lähiympäristöstä laaditaan kolmiulotteinen pohjavesimalli, jossa kuvataan pohjaveden virtausominaisuudet ja hankkeen vaikutus niihin. Mallinnuksen lähtötietoina käytetään olemassa olevia tietoja alueen topografiasta, maa- ja kallioperästä sekä pohjaveden pinnankorkeuksista. Lisäksi hyödynnetään hankealueelle ja sen läheisyyteen tehtyjen kairausten, painovoimamittausten sekä vesimenekkikokeiden tuloksia soveltuvin osin, mikäli ne ovat
käytettävissä. Pohjavesimallinnusta hyödynnetään hankkeen pohjavesivaikutuksien arvioinnissa
eri toteutusvaihtoehdoissa.
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5.5.3

Pintavedet

Hankkeen vaikutuksia alueen pintaveteen arvioidaan analysoimalla louhinnan aiheuttamia muutoksia alueen valuma-alueisiin ja muodostuviin pintavesien määriin ja laatuun. Pintaveden hydrologiset olosuhteet muuttuvat kiviainestuotannon seurauksena. Louhinnan yhteydessä tehtävistä
räjäytyksistä aiheutuu ympäristöön typpikuormitusta ja siksi louhosalueelta syntyvät hulevedet
voivat olla hyvinkin typpipitoisia. Louhinnan yhteydessä hankealueen suoto- ja valumavesien
mukana kulkeutuu alueelta kiintoainetta, joka voi samentaa vesistöjä.
Arvioinnissa hyödynnetään Ämmässuon–Kulmakorven alueella tehtyjä tarkkailuja ja ympäristöhallinnon tietokantoja. Tarvittaessa täydennetään vedenlaatutietoja. Arvioinnissa tarkastellaan
muutoksia valuma-alueisiin sekä virtausolosuhteisiin sekä vedenlaatuun. Huomioidaan louhintatoiminnasta saatuja kokemusperäisiä tietoja viereisiltä louhinta-alueelta ja muista vastaavanlaisista hankealueista. Arvioinnissa tarkastellaan myös puhtaiden maiden maanvastaanoton mahdollisia pintavesivaikutuksia. Tarkastelussa otetaan huomioon hulevesien hallintakeinojen (laskeutusaltaat) vaikutukset päästöjen vähentämiseksi.
5.5.4

Kalasto

Arvioidaan vaikutukset hankealueen purojen ja jokien taimenkantaan. Hankealueen eteläpuolella
Mankinjoen vesistöalueella on tiedossa potentiaalisia taimenen kutualueita.
Hankealueen läheisten purovesien potentiaalisten taimenen lisääntymisalueiden kartoitus toteutettiin sähkökalastamalla. Menetelmällä voidaan tehokkaasti havainnoida samana vuonna kuoriutuneiden taimenten esiintymistä. Mikäli näitä niin sanottuja nollikkaita vesistöstä tavataan, osoittaa se kohteessa tapahtuneen luontaista lisääntymistä.
Kahdella paikalla Mankinjoella heti Loojärven alapuolisella osuudella, yhdellä paikalla Ämmässuonpurossa sekä yhdellä paikalla purossa välillä Loojärvi–Halujärvi toteutettiin 17.10.2013 sähkökalastus kalataloushallinnon ohjeiden mukaisesti (MMM 2008). Tarkoituksena oli selvittää kohteissa esiintyvä kalasto ja havainnoida uhanalaisen meritaimenen poikastuotantoa. Saaliiksi saatiin tavanomaisia sisävesikaloja, mutta ei yhtään lohikalaa. Myös pohjaeläinnäytteenotto toteutettiin samoilla virtapaikoilla. Näytteiden eläinlajistoa ei kuitenkaan ole vielä määritetty.
Sähkökoekalastettavien purokohteiden pohjaeläimistö tutkittiin ottamalla suositusten mukaisesti
näytteitä kolmelta erilaiselta pohjatyypiltä (Ruoppa ja Heinonen 2004). Pohjaeläinnäytteistä määritetään lajisto. Pohjaeläinyhteisön ja kalaston rakenteen perusteella arvioidaan myös kohteiden
ekologinen luokka.
Pohjaeläin- ja sähkökoekalastustutkimusten tulokset kootaan erilliseen raporttiin. Raportissa esitetään sähkökoekalastusalojen sekä pohjaeläinnäytepisteiden sijainnit kartoilla sekä valokuvina.
Raportti liitetään arviointiselostukseen. Keskeiset tulokset esitetään kalastovaikutusten arvioinnin
yhteydessä.
5.5.5

Kasvillisuus ja eläimistö

Hankkeen suunnittelua ja ympäristövaikutusten arviointia varten on kevään ja kesän 2013 aikana
tehty seuraavat luontoselvitykset:


Pesimälinnustoselvitys: Linnustoselvitykset kohdennettiin suunnitellulle kiviainestenottoalueelle sekä sen lähiympäristöön mahdolliselle vaikutusalueelle. Alueen pesimälinnustoa selvitettiin kevään ja kesän 2013 aikana kolmen maastokäynnin kartoituslaskennalla. Alueen pinta-alasta johtuen kuhunkin pesimälinnuston kartoituskertaan oli varattu aikaa kolme maastotyöpäivää (yhteensä yhdeksän maastotyöpäivää).



Metsojen soidinpaikkaselvitys: kevätaikaan kartoitettiin metsojen soidinpaikkojen sijoittumista hankealueelle yhdellä maastokäynnillä huhtikuussa sekä linnustoselvitysten yhteydessä.



Liito-oravaselvitys: Liito-oravaselvitys toteutettiin huhti-toukokuussa. Liito-orava (luontodirektiivin liitteen IV(a) laji) on yöeläin ja siten vaikeasti havaittava laji, eikä sen esiintymistä
siksi voida selvittää näköhavaintoihin perustuen. Lajin esiintymistä alueella selvitettiin etsimällä liito-oravan ulostepapanoita suurten kuusten ja haapojen tyviltä. Selvityksessä pyrittiin
kartoittamaan liito-oravien käyttämät lisääntymis- ja levähdysalueet sekä potentiaaliset kulkuyhteydet. Selvitykseen käytettiin aikaa kaksi maastotyöpäivää.



Viitasammakkoselvitys: Viitasammakoiden (luontodirektiivin liitteen IV(a) laji) esiintymistä
selvitysalueella havainnoitiin kevätaikaan liito-oravaselvityksen yhteydessä. Viitasammakot
ovat helpoimmin havaittavissa ja tunnistettavissa kutuaikana niiden ääntelystä.
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Lepakkoselvitys: Lepakkoselvityksen aktiivikartoitus toteutettiin touko-elokuussa kolmen kartoitusyön laskentana. Lisäksi selvitysalueelle jätettiin yksi detektori äänittämään koko kesän
ajaksi (ns. passiivikartoitus). Passiividetektorin sijoituspaikkaa muutettiin kesän aikana noin
neljän viikon välein selvitysten kattavuuden lisäämiseksi.



Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys: Suunnitellun hankealueen sekä sen lähiympäristöjen
kasvillisuutta ja luontotyyppejä selvitettiin maastokäynneillä kesä-heinäkuussa 2013 (yhteensä kaksi maastotyöpäivää). Kasvillisuusselvityksessä erityistä huomiota kiinnitettiin uhanalaisten tai harvinaisten luontotyyppien ja kasvilajien esiintymiseen, luonnonsuojelulain
29 §:n mukaisiin luontotyyppeihin, metsälain 10 §:n tarkoittamiin erityisen arvokkaisiin
elinympäristöihin ja vesilain 11 §:n tarkoittamiin arvokkaisiin pienvesikohteisiin.



Sudenkorennot ja perhoslajisto: Heinäkuussa yhden päivän maastokäynnillä havainnoitiin
alueen perhoslajistoa sekä sudenkorentoja. Erityistä huomiota kiinnitettiin luontodirektiivin
liitteen IV(a) lajeihin (mm. kirjoverkkoperhoseen sekä lumme-, siro- ja täplälampikorentoon).

Selvitykset laadittiin varsinaista hankealuetta laajemmalta alueelta, jotta tietoja saatiin myös
hankkeen mahdolliselta vaikutusalueelta. Selvitysalueiden rajaukset on esitetty oheisella kartalla.

Kuva 5-3. Selvitysalueiden rajaus.
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Luontoselvitysten raportti esitetään YVA-selostuksen liitteenä. Raportti sisältää menetelmien kuvaukset sekä maastoselvitysten tulokset.
YVA-selostuksessa esitetään selvitysten tulokset keskeisiltä osilta sekä arvioidaan hankkeen vaikutukset luontoarvoihin (kasvillisuus ja eläimistö). Arvioinnissa lähtötietoina hyödynnetään soveltuvin osin myös hankealueen lähialueilta aikaisemmin laadittuja luontoselvityksiä.
5.5.6

Luonnonsuojelu

Arvioidaan vaikutukset luonnonsuojeluun. Arviointiselostuksessa kuvataan hankealueen läheisyydessä sijaitsevien luonnonsuojelualueiden (Kvarnträskin rannan luonnonsuojelualue ja Kakarlamminsuon luonnonsuojelualue) luontoarvot sekä arvioidaan hankkeen mahdolliset vaikutukset
lähimmille luonnonsuojelualueille.
5.5.7

Luonnonvarojen hyödyntäminen

Merkittävin luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvä tekijä hankkeessa on kiviaines. Tarkastellaan
hankkeen vaikutuksia seudullisena kiviainesvarantona sekä ylijäämämaa-ainesten sijoittamisen
kannalta. Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen kuvataan materiaalivirtoina hankkeen
toiminnan ajalta.
Vaikutukset metsien monikäyttöön arvioidaan työpajojen, haastattelujen ja alueelle tehtävien
maastokäyntien avulla. Lisäksi tietoja alueen riistakannoista selvitetään metsästäjiltä. Lisäksi arvioidaan mm. pölyämisen ja melun aiheuttamia vaikutuksia metsien monikäyttömahdollisuuksiin
hankealueen ympäristössä.
5.6

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen

5.6.1

Liikennevaikutukset

Tarkastelualueen liikenteestä kootaan nykytilanteen tiedot ja selvitetään hankkeen liikennetuotos. Näiden perusteella arvioidaan hankkeen vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen sekä vaikutusten lieventämiskeinoja.
5.6.2

Meluvaikutukset

Meluvaikutusten arvioinnissa käytetään melunlaskentamallia. Mallinnus tehdään 3Dmallinnusohjelmalla (SoundPlan) hankkeen vaihtoehtojen ja vaiheiden mukaisiin tilanteisiin. Mallinnuksessa otetaan huomioon ympäröivän maaston ja hankealueen (louhos eri syvyisenä, täyttökorkeudet ja sijainnit) muodot sekä toimintojen (poraus, maansiirto, murskaus, liikenne) sijainti. Kustakin tarkastelutilanteesta tulostetaan meluvyöhykekartta, jonka perusteella arvioidaan
melun leviämistä ja häiritsevyyttä. Hankkeen toimintojen aiheuttamia melutasoja verrataan nykytilanteen melutasoihin hankealueen ympäristössä. Melumallinnuksen tulokset esitetään havainnollisesti ohjearvoihin verrannollisina LAeq-meluvyöhykkeinä karttapohjalla.
5.6.3

Tärinävaikutukset

Louhinnan aiheuttamaa tärinää seurataan Kulmakorven nykyisillä kiviaineksen ottamisalueilla.
Selvitetään herkät ja mahdolliset muut häiriintyvät kohteet hankkeen lähialueella. Lähtökohtana
on kokemukset Ämmässuon alueen nykyisestä toiminnasta ja kaatopaikan rakentamisesta. Eräs
tarkasteltava kohde on Ämmässuon kaasuvoimalaitos. Tarkastellaan tärinän raja-arvoja, jotka
eivät häiriintyvien kohteiden kohdalla saa ylittyä. Tärinän laskentamallia ei nähdä tarpeelliseksi.
5.6.4

Ilmanlaatuvaikutukset

Tuotantomääriin perustuen arvioidaan hankkeesta aiheutuvan liikenteen määrä, työkoneiden
määrä ja energiantuotannon tarve. Arvioidaan liikenteestä, työkoneista ja energian tuottamisesta
hankealueella muodostuvat päästöt ilmaan. Polttoaineen kulutuksen perusteella lasketaan liikenteen pakokaasupäästöt ilmaan. Päästöjen leviämisen arvioinnissa ja vaikutusten arvioinnissa
hyödynnetään saatuja kokemuksia vastaavista hankkeista.
Louhinnasta, murskauksesta, maa-ainesten vastaanotosta ja liikenteestä aiheutuva pölypäästö ja
pölynleviäminen arvioidaan. Ämmässuon–Kulmakorven alueella on tehty olemassa olevien toimintojen osalta leijuvan/laskeutuvan pölyn seurantaa. Näitä seurantatietoja käytetään hyväksi
leijuma- ja laskeuma-arviointien tekemiseen.
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5.6.5

Terveys, elinolot ja viihtyvyys

Tarkastellaan miten toiminnasta ympäristöön aiheutuvat vaikutukset, kuten pohjavesi-, pintavesi-, liikenne-, melu-, tärinä- ja ilmapäästöjen vaikutukset voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen,
elinoloihin ja viihtyvyyteen. Tietoja käytetään apuna myös hankkeen suunnittelussa, toimintojen
sijoittelussa, työnvaiheistuksessa ja pohdittaessa haitallisten vaikutusten vähentämistoimia.
Yleisötilaisuuksissa ja asukastyöpajoissa kuullaan lähialueen asukkaiden mielipiteitä ja mahdollisia huolia hankkeeseen liittyen. Arviointiselostukseen kootaan tilaisuuksissa saatava palaute sekä
arviointiohjelmasta saatavat mielipiteet.
5.7

Toiminnan riskien arviointi
Arvioinnissa tunnistetaan toimintaan liittyvät ympäristöriskit ja esitetään toimenpiteet, joilla varaudutaan onnettomuus- ja häiriötilanteisiin.

5.8

Vaikutukset ja toiminnan elinkaari
Vaikutuksia ympäristöön aiheutuu toiminnan perustamisvaiheessa, kiviaineksen ottotoiminnasta,
murskauksesta ja maanvastaanottotoiminnasta sekä toiminnan päätyttyä. Vaikutusten suuruus
vaihtelee hankkeen eri vaiheissa. Arvioinnissa otetaan huomioon ympäristövaikutukset koko toiminnan elinkaaren aikana.

5.9

Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa
Tiedossa ei ole muita suunnitelmia tai hankkeita, joihin arvioitavana oleva hanke suoranaisesti
liittyisi. Arvioinnissa otetaan huomioon yhteisvaikutukset, joita voi muodostua hankealueen vieressä sijaitsevien toimintojen (jätteenkäsittelykeskus, kiviaineksen otto ja maanvastaanotto) sekä arvioitavana olevan hankkeen kesken. Tällaisia voivat olla mm. vaikutukset pintavesiin, pohjavesiin, liikenteeseen ja meluun. Arviointi toteutetaan sillä tarkkuudella, kuin lähtötietoja läheisten toimintojen vaikutuksista on saatavilla.

5.10 Vaihtoehtojen vertailuperiaatteet
Hankkeen vaikutukset tarkastellaan kunkin vaikutuksen osalta erikseen toteutusvaihtoehdoittain.
Tämän jälkeen vaihtoehtoja ja niiden ympäristövaikutuksia vertaillaan laadullisen vertailutaulukon avulla keskenään sekä vaihtoehtoon VE0 eli tilanteeseen, jossa hanke ei toteutuisi. Lisäksi
arvioidaan hankkeen toteuttamiskelpoisuus vaihtoehdoittain.
5.11 Epävarmuustekijät
Ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät epävarmuudet kuvataan kunkin vaikutusarvioinnin osalta. Lopuksi arvioidaan epävarmuustekijöiden summaa ja sen vaikutusta arvioinnin luotettavuuteen. Arvioitavana olevat kiviainesten otto, murskaus ja maanvastaanotto ovat toimintoja, joiden
ympäristövaikutuksia on arvioitu ja tarkkailtu useassa muussa kohteessa. Näitä kokemusperäisiä
tietoja hyödynnetään tässä vaikutusarvioinnissa.
5.12 Haitallisten vaikutusten vähentäminen
Toiminnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten vähentäminen otetaan huomioon hankkeen
suunnittelussa. Haitallisten vaikutusten vähentämiseen tähtäävät toimet kuvataan arviointiselostuksessa kunkin vaikutuksen kohdalta. Arviointiselostuksessa käsitellään mm. meluntorjuntaa,
pölyhaitan minimointia, vesien hallintaa sekä maanvastaanottoa alueen jälkihoitona.
5.13 Vaikutusten seuranta
Arviointiselostukseen kootaan ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaohjelmaksi. Tarkkailun
avulla voidaan havainnoida mm. sitä, kuinka hyvin arviointi vastaa toteutuvia vaikutuksia. Lisäksi
seurannalla selvitetään aiheuttavatko kiviainesten ottaminen ja käsittely sekä maanvastaanotto
sellaisia ympäristön tilan muutoksia, että niiden estämiseksi on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin.
Vaikutuksia, joita vastaavan tyyppisestä toiminnasta yleensä tarkkaillaan, ovat:





vaikutukset pintavesiin
vaikutukset pohjavesiin
pölyäminen ja
melu.

Tarkkailun kohteet valitaan arvioitujen vaikutusten ja niiden merkittävyyden perusteella. Seurantaohjelmaa tarkennetaan lupahakemusvaiheessa. Yksityiskohtaiset tarkkailua koskevat määräykset annetaan hankkeen toimintojen lupamenettelyissä.
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6.

HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT SUUNNITELMAT JA LUVAT

6.1

Maa-aineslupa
Toiminnalle haetaan maa-aineslain (555/1981) ja asetuksen (926/2005) mukainen ottamislupa.
Luvan ainesten ottamiseen myöntää kunnan määräämä viranomainen. Espoossa lupa haetaan
kaupunkisuunnittelulautakunnalta.
Maa-aineslupa on määräaikainen lupa, joka voidaan myöntää normaalisti enintään 10 vuodeksi.
Erityisistä syistä maa-aineslupa voidaan myöntää enintään 15 vuodeksi ja kalliokiviaineslupa
enintään 20 vuodeksi. Erityisinä syinä pidetään hankkeen laajuutta, esitetyn suunnitelman laatua
sekä erityisesti sitä, että ottaminen kohdistuu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa vahvistetussa maakuntakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa maa-ainesten ottamiselle varatulle alueelle.
Hakemukseen maa-ainesten ottamiseksi liitetään ottamissuunnitelmaselostus karttoineen sekä
laadittava ympäristövaikutusten arviointiselostus.

6.2

Ympäristölupa
Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) mukaan ympäristölupa on oltava seuraaville hankkeen toiminnoille:



kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää, ja kun kohteessa on kiinteä
murskaamo tai siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää,
kaatopaikka, mukaan lukien vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu
maankaatopaikka

Lupa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, Espoossa luvat myöntää ympäristölautakunta. Lupahakemukseen on mm. liitettävä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettu arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto.
Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta on annettu
valtioneuvoston asetus (800/2010), ns. "Muraus"-asetus. Siinä säädetään näiden toimintojen
ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista silloin, kun toimintaan on oltava ympäristölupa.
Keskeiset asetuksen vaatimukset koskevat vähimmäisetäisyyksiä häiriölle alttiisiin kohteisiin, melun torjuntaa ja ilmanlaatua. Asetuksessa on myös määräyksiä työajoista, maaperän ja pohjaveden suojelusta, jäte- ja hulevesistä, jätehuollosta, onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautumisesta sekä tarkkailusta.
6.3

Muut luvat
Mikäli suunniteltu ottaminen kohdistuu pohjavesipinnan alapuolelle, tarvitaan yleensä myös vesilain (587/2011) mukainen lupa. Vesilain mukaisen luvan tarve riippuu suunnitelmasta ja vaihtoehdosta, ja arvioidaan YVA-menettelyn aikana.

6.4

Kaavat
Tarve yleis- tai asemakaavan muuttamiseen hankkeen takia selvitetään suunnittelun ja y mpäristövaikutusten arvioinnin aikana. Kaavoituksesta vastaa Espoossa kaupunkisuunnittelukeskus ja päättää kaupunkisuunnittelulautakunta.

6.5

Toteutussuunnitelmat
Täsmennetyt suunnitelmat kiviainesten ottamisesta, tuotannon sijoittamisesta, toiminnasta sekä
maanvastaanotosta ja logistiikasta laaditaan ympäristölupahakemusta varten.
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8.

SANASTOA JA LYHENTEITÄ
dB: desibeli eli äänenpainotason yksikkö, jonka asteikko on logaritminen. 10 dB:n lisäys tarkoittaa melun 10-kertaistumista.
ELY-keskus: elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus
hankealue: hankealue pitää sisällään ottoalueen ja ottamisalueen lisäksi muun muassa suojavyöhykkeet ja tukitoiminnot
m mpy: metriä merenpinnan yläpuolella
m3ktr: kiintoteoreettinen kuutiomäärä
ottoalue: tarkoitetaan tässä aluerajausta, jolle on suunniteltu kivenlouhintaa
rikotus: ylisuurten lohkareiden pienentämistä kaivinkoneen lisälaitteena olevan hydraulisen iskuvasaran, pudotusjärkäleen tai muun vastaavan menetelmän avulla
RKY: rakennettu kulttuuriympäristö
toiminta-alue: tarkoitetaan aluerajausta, jolle sijoittuvat ottoalue (kivenlouhinta) ja siihen liittyvät toiminnot (mm. murskaus, seulonta, varastointi) sekä puhtaiden ylijäämämaiden maanvastaanotto

