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Lähetetty: 4. kesäkuuta 2015 16:28
Vastaanottaja: ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe: Hägbergetin maa-ainestoiminta
Toivottavasti tulee nyt oikeaan osoitteeseen. Minna Miettisen yleisötilaisuuden muistiossa 20.5.2014 oli osoitteeksi
ilmoitettu virheellinen osoite ely.fl. Kuinka moni muu on lähettänyt mielipiteensä sinne.
Alkuperäinen viesti
Aihe: Högbergetin maa-ainestoiminta
Päiväys: 11.6.2014 12:25
—

HÖGBERGETIN MAA-AINESTOIMINTAHANKE.
Mielestämme hanketta ei tule toteuttaa. Eli vaihtoehto VEO.
Halujärvi on lähdejärvi, joka saa vetensä sulamisvesistä, sateista ja osittain kalliopohjavesistä. Järvi on erittäin
matala. HankeaTueelle on etäisyyttä 200 m, ja se sijoittuu osittain järven valuma-alueelle, jolloin osa vesistä ohjautuu
muualle kuin Halujärveen.
Aiottu louhintasyvyys on ÷15 M merenpinnasta. Halujärven pinta on +43,8 m merenpinnasta. Eroa on melkein 30 m,
joka ei voi olla vaikuttamatta veden korkeuteen.
Keskikesällä veden korkeus on nyt jo kriittinen. Jos pinta vähänkään laskee, jäivessä ei pysty uimaan ja talvella se voi
jäätyä pohjaa myöten, jolloin kalasto tuhoutuu.
Halujärvi on kylän uimapaikka ja jäivessä on vahva ahven, hauki ja jäiviruutanakanta. Karppia on myös istutettu.
Joutsenet käyttävät järveä välilaskupaikkana keväisin ja syksyisin.
Harmaahaikaroita on myös nähty järven ympäristössä.
Arvioinnissa on karttoja kalliopohjavesien pinnankorkeuksista (kuva
3-18) ja kallioperän ruhjeisuudesta (kuva 3-16), joissa ei näy Halujärveä ollenkaan.
Kriittinen aluehan on järven ja louhoksen väli. Myös useissa muissa kartoissa järveä ei näy.
Jo pelkästään järven takia hanketta ei tule toteuttaa, puhumattakaan muista haitoista, joita aiheutuu yksityisen
tahon voitontavoittelusta eläimille, ihmisille ja kiinteistöjen hinnoille.
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Aila minun toteamukset Yva.n arkeologisesta perinnöstä.
Näkisin että jo laki edellyttää riittäviä selvityksiä, ja että näiden vaatiminen on lopulta kaikkien osapuollen etu.. kalliiksi
tulee keskeyttää hanke myöhemmin ko syistä. Näkisin että todennäköisyys löydöksille on edelleen suuri.

laadittu inventointi on kokonaisuudessaan hyvin suppea ja tähän tarkoitukseen rilttämätön. Maastotöitä on tehty 1
päivä, tekstiä on 1 sivun verran, kuvailusta voi ymmärtää että kuljetun reitin varrella on tehty satunnaisia koekuoppia
ja lapionpistoja. Arkistoselvityksiä ei ole tehty ja ainoa historiallinen aineisto on kaksi 1800-luvun karttaotetta, jotka
ovat epäolennaisia ko Inventoinnin kannalta.
Raportista ei Ilmene että alueen ympäristöstä on löytynyt poikkeuksellisen runsaasti muinaisjäännöksiä. Näitä,
pääasiassa kivikautisia, asuinpaikkoja on hankealueen kaikilla puolilla koillista reunaa lukuun ottamatta. Lähimmät
löydökset ovat kohdealueesta n.500- 800 m etäisyydellä sijaitseva Fagerängen, Putkars, Spörsmäli ja Forsbacka W
klvlkautiset asulnpaikat. Kohdealue on laajalti vastaaville korkeuskäyrille sijoittuvaa maaperältään samantyyppistä
moreenimaastoa kuin maaperä viereisten löydösten kohdalla. töydökset on tehty nykyisillä peltoalueilla, joilla maata
on muokattu peltotöiden yhteydessä. Koska kohdealue pitkään on ollut metsää, ei vastaavia löydöksiä luonnollisesti
tältä alueelta ole. Raportissa todetaan alueen olevan syrjäinen. Tätä eivät ympäristön runsaat löydökset vahvista,
kohdealue sijoittuu vanhan peltolaakson Fagerängin itäpäähän joka asuinpaikkana on hyvinkin otollinen.
Arkeologisen inventoinnin päätelmänä todetaan: “Alueella ei ole muinaisjäännöksiä eikö muita kulttuurihistoriallisia,
suojeltovaksi andoitavissa olevia jäännäksiä’ WA-raportissa kohta 8.4.4 todetaan että vaikutusalueen herkkyys
arkeologisen kulttuuriperinnön osalta on hyvin vähäinen. Katsomme että ko. suppean inventoinnin pohjalta kirjatut
em. toteamukset ovat virheellisiä ja harhaanjohtavia.
Laadittu arkeologinen Inventointi ei näkemyksemme mukaan täytä sille asetettavia vaatimuksia. Katsomme että
inventointla tulee täydentää aslantuntevilla ja riittävillä lisäinventoinneilla ja arkistoselvityksin. Ko hankkeen
yhteydessä tuhoutuu kohde kokonaan ja lopullisesti. Todennäköisyys kohteiden löytymiselle on ympäristössä tehtyjen
poikkeuksellisen runsalden löydösten perusteella edelleen suuri.
Lisäksi todettakoon, että tässä vaiheessa tehty huolimaton selvitystyö voi koitua kalliiksi, mikäli hanke myöhemmin
ilmenevien löydösten perusteella keskeytyy.
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Vastaanottaja: ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe: Mielipide koskien Esbogård Ab:n maa-ainestoimintaa
Hei
Haluan esittää mielipiteeni koskien Esbogård Ab:n maa-ainestoimlntaa (diaarinumero UUDELY/5/07.04/2014). Alla
huomioitani ja kysymyksiäni
a Mointiselostuksesta:
s.7 “Toiminnassa käytetään luonnonvaroista tehtyjä tuotannontekijöitä kuten polttoaineet ja räjähdysaineet.”
Mitä tällä tarkoitetaan?
-

s. 7- “vuosittainen maksimikuljetusmäärä noin 105 000 kuormaa”
Tämä tekee 287 kuormaa per päivä, joka tarkoittaa liikennemäärien suurta lisäystä.
s.8 “Tärinästä rakennuksiin aiheutuvat rakenteelliset vauriot ovat epätodennäköisiä”
Miten niin?Asuin vuosia sitten Espoonlahdessa Lippulaivaa vastapäätä silloin, kun Lippulaiva rakennettiin.
Taloyhtlön silloisen hallituksen puheenjohtajan asunnon lattian pintamateriaalin alla oleva ontelolaatta halkesi
räjäytysten seurauksena. Räjäytykset voivat todellakin aiheuttaa vaurioita taloihin.
-

s. 8.- “Raja-ja ohjearvojen ylittyminen on epätodennäköistä.”
miten niiin?
s. 8- “Hankealueella tällä hetkellä sijaitsevien ratsastusrelttien käyttö loppuu, mutta ratsastusreittejä jää edelleen.
Tallin toimintaympäristö muuttuu, mutta muiden vaikutusarviointien tulosten perusteella esim, melu ei estä
hevosten pitoa alueella. Vaikutus tallin toimintaan on kuitenkin selvästi kielteinen.”
Edelleenkin halua korostaa, että hevonen on pakoeläin. Räjäytyksillä on vaikutus hevosiin, sillä hevoset pelästyvät
räjäytyksiä.
s.60 ElinkeinoKartasta puuttuu Talli Fageräng, joka on kuitenkin mainittu tekstissä sivulla 59. Tallitoiminta on
elinkeinotoirnintaa. Miksi sitä ei ole piirretty kartalle? Onko tarkoitus pimittää oleeLlista tietoa ja vähätellä
Fagerängin elinkeinotoimintaa?
-

61- “Alueen virkistysarvoa saattaa jo nykyisin vähentää hankealueen pohjois-ja koillispuolella sijaitsevat
toiminnot.”
Höpö höpö, eihän siellä kukaan kävisi nykyisin, jos näin olisi.

5.

s. 73-76- Kuvia Loojärven läheisyydestä ja Loojärven tieltä, mutta vain yksi kuva Fagerängin mailta, joka kuitenkin
on eniten tulilinjalla.
Onko jälleen tarkoistus vähätellä Fagerängin tilannetta?
Kappale 9.5.4 vaikutukset kaivoihin
Muissa louhintahankkeissa esim. Kulmakorpi on huomattu, että vaikutuksia on.
[Sivu

#]

s. 113 “Typpikuormitus nostaa Ämmässuonpuron typpipitoisuuksia nykytilaan verrattuna, jolloin vedenlaatuun
kohdistuvat vaikutukset ovat suuria—keskisuuria ja näkyvät eritoten typpipitolsuuden muutoksena. Kun huomioidaan
louhinnan kesto, voidaan vaihtoehdot järjestää vedenlaadun osalta seuraavasti: VE2 —VEi VE3, jossa
vaihtoehtojen VE2 ja VEi vaikutukset vedenlaatuun arvioidaan pitkäkestoisimpina suuriksi ja vaihtoehto VE3
keskisuureksi.”
Espoon kaupungin Iimnologin mukaan typpi on juuri se aine, joka on erittäin haitallista kaloille!
—

5.135- Ämmmässuon ja Loojärven välinen viherkäytävä Kirkkonummen suuntaan katkeaa, jos hanke toteutetaan.
s.119- Onko Espoon kaupungilla aietta kunnostaa myös Mankin joki, kuten se kunnosti Espoonjoen?
Silloinhan kalojen nousun estävä rumpuputki luultavasti poistettaisiin, jotta kalat pääsisivät nousemaan pidemmälle.
s. 122- “Typpikuormituksen lisäys Ämmässuonpurossa voi nostaa puron kokonaistyppipitolsuuden 27 mg/l tasolle
a lMrtaamakausina.”
Mikä on halttaraja-arvo kaloille typen osalta? Sivulla mainitaan vain nitraatin raja-arvo.
s. 123 “Päiväperhos- ja sudenkorentoselvitys, maastokäynti tehtiin 4.7. Erityistä huomiota kiinnitettiin
luontodirektilvin liltteen IV(a) lajeihin (mm.
kirjoverkkoperhoseen sekä lumme-, siro- ja päplälampikorentoon).”
Eikö apolloperhosen esiintyvyyttä tutkittu? Jos ei, se pitää tutkia.
-

s. 128 129 kasvilajit ja linnusto
Alueella pesii paljon uhanalaisia lintulajeja ja alueella kasvaa rauhoitettuja kasvilajeja. Jos hanke toteutetaan, lajit
tuhoutuvat aluella.
-

s. 130 lepakot ja liito-oravat
“On mahdollista, että liito-oravat käyttävät myös hankealueen poikki kulkevia ojanvarsia kulkuyhteyksinään. Näillä
alueilla ei kuitenkaan tehty havaintoja lajista.”
Mihin aikaan vuodesta liito-orava havaintoja tehtiin. Parhaiten havaintoja voi tehdä talvisin, kun liito-oravien
papanoita voi helposti havannoida hangella. Olisi syytä tehtä uusi havainnointi on talviaikaan.
Jos hanke toteutetaan, alueen liito-oravatja lepakot ovat uhattuina.
Liito-orava on Espoon nimikkoeläin ja rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla. Jo tämän pitäisi olla riittävän suuri syy
olla toteuttamatta hanketta.
-

s.137- “Hankkeen vaikutus kaikissa hankevaihtoehdoissa on arvioitu keskisuureksi, sillä louhinta-ja läjitysalue
muuttaa alueen luonnonympäristön pysyvästi. Luonnon ydinalueiden ja ekologisten yhteyksien osalta alueen
herkkyys on arvioitu suureksi. Hankkeen lähivaikutusalueelle sijoittuu uhanalaiseksi luokiteltuja luontotyyppejä.
Tästä johtuen vaikutusalueen herkkyys kawillisuuden- ja luontotyyppien osalta on arvioitu suureksi. Kasvillisuuteen
ja luontotyyppeihin, luonnon ydinalueisiin ja ekologisiin yhteyksiin kohdistuvat vaikutukset on arvioitu
merkitykseltään suureksi. Louhittavan alueen eli luonnonympäristöltään täysin muuttuvan alueen osalta
lieventämiskeinoja louhinnan vaikutuksille alkuperäiseen luonnonympäristöön ei juurikaan ole.”
Tämän vuoksi hanketta ei tule toteyttaa.
s. 145- “Louhinnan on oletettu kestävän 15 h/vrk (klo 7-22) ja vastaanottojen 11 h/vrk (klo 7-18).”
Tämä tekisi Talli Fagerängin toiminnan mahdottomaksi. Esbogård Ab:llä ei ole oikeutta tuhota Talli Fagerängin
elinkeinoa.
5.

155- Ihan oikeastiko pitäisi uskoa, että melu ei haittaa Fagerängin alueita?

s. 162-166 Fagerängin talli- ja pihattorakennukset ovat vaikutustaleella.
s. 171 “Käytännössä murskattava ja seulottava kiviaines on kastelusta ja Suomen sääolosuhteista johtuen
lähestulkoon aina kosteaa, mistä syystä laskennalliset pölypäästöt ovat todennäköisesti yliarvioituja todelliseen
tilanteeseen verrattuna.”
-

[Sivu

#]

Suomen sääolot vaihtelevat paljon, esim. kesä 2014 (etenkin loppukesä) oli hyvin kuuma ja kuiva, kun taas kesä 2015
on osoittautunut viieläksi ja kosteaksi. On hyvin vahvasti sanottu, että sääolosuhteet ovat lähes aina kosteat. Näin ei
ole.
s. 174- “Ilmaan kohdistuvien päästöjen vaikutusten merkittävyyden arvioidaan olevan vähäinen kaikissa
hankevaihtoehdoissa VE1—VE3.”
Kulmakorven asukkaiden kokemukset osoittavat, että pölyä laskeutuu hyvinkin pitkälle.
s. 177 “Pääsääntöisesti yleensä yli 500 metrin päässä murskauskohteista sijaitsevilla alueilla pölypäästöjen ei katsota
olevan terveydelle haitallisia (Suomen Ympäristökeskus 2010).”
Hankealueesta 500 m:n sisällä on kaksi asuinrakennu5ta, joten näiden talojen asukkaat olisivat alttiina terveydelle
haitallisille pölypäästöille.
s. 184-195 Kartasta puuttuu useampi yksityinen talli, esim. Peringintien varressa oleva Puikkosen ravitalli.
s. 203 taulukko 25-1. Hanketta ei pidä toteuttaa, koska kohtalaisia tai suuria negatiivisia vaikutuksia on puolet
(50%) lasketuista vaikutuskohteista.
-

Haluan myös korostaa, että Espoon kaupunki suunnittelee uusia asuinalueita mm. Finssinmäkeen,
Espoonkartanonmäkeenja Myntinmäkeen.
Tällä hankkeella olisi toteutuessaan vaikutusta myös noihin tuleviin asuinalueisiin. Eihän kukaan halua muuttaa
aluelle, jonka nurkan takana on louhos.
Muistutan myös, että Espoon kaupunki on tehnyt kestävän kehityksen
toimenpidetsitoumuksen:
http://sitoumus2o5l.fi/fi/sitoumus/espoo-vastuulllnen-edell%C3%A4k%C3%A4vij%C3%A4
Jos Esbogård Ab:n maa-ainestoiminta -hanke saa toteutusluvan, on tuo sitoumus pelkkää sanahelinää.
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Mielipide Esbogård Ab:n maa-ainestoimintahankkeen YVA-selostuksesta

Terveydelle vaarallista kivipölyä tulevaisuuden Espoossa?
Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävänä on suojella ihmisten elämää ja terveyttä.
Louhoshankkeessa suunnitellaan louhittavan pinta-alaltaan 30-36 hehtaaria kalliota ja
murskattavan 11-14 miljoonaa kiintokuutiometriä. Lisäksi suunnitelmissa on ottaa vastaan
muualta, esim.rakennustyämailta tuotavaa louhetta murskattavaksi. Miten osoitetaan että tama
louhe on puhdasta kuten selostuksessa väitetään?
Louhinnan ja murskauksen määräksi on arvioitu 1,1-2,2 milj. tonnia vuodessa. Tämän hulkean
määrän lisäksi varaudutaan tarvittaessa käsittelemään alueella muualta tuotavaa louhetta
enimmillään 0,5 miljoona tonnia vuodessa.
Hyvällä mielikuvituksellakaan on vaikea kuvitella pölyn määrää mikä tuon mittakaavan
kalliomurskauksesta syntyy. Toiminnan on tarkoitus jatkua vuosikymmeniä.
Kalliokiviaineksen otto ja maanvastaanotto muuttaisivat alueen täydellisesti ja kokonaisuudessaan
nykyisestä rauhallisesta monien eläinlajien metsämaasta, joka toimii pääkaupunkiseudun
marjastus- ja virkistysalueena, kivimurskaamoalueeksi, jolta kuuluu hakkaava iskumelu
aamuvarhaisesta iltamyöhään.
Murskaustoimintaan liittyy useita pölyäviä vaiheita ja se on jatkuvaa koko työpäivän ajan.
Pölypäästöjä syntyy kallioporauksesta, räjäytyksistä, louheen murskauksesta, murskeen
varastoinnista, lastauksesta ja kuljetuksista.
Kivipöly on merkittävä vaara louhoksilla ja se voi aiheuttaa vakavia keuhkosairauksia kuten
kivipölykeuhko (silikoosi) tai keuhkofibroosi, keuhkojen sidekudoistuminen. Kivipölyn sisältämä
kvartsi on asbestin kaltainen ja aiheuttaa samankaltaisia oireita kuin asbesti keuhkoissa.
Keuhkokudos sidekudoistuu, minkä seurauksena keuhkojen kyky hapettaa verta heikkenee ja
hengitys vaikeutuu.
Louhoksella syntyy pölyhiukkasia, joiden koko vaihtelee alle 1 mikrometristä yli 100 mikrometriin.
Pölyhiukka5et, jotka aiheuttavat esim. kivipölykeuhkotaudin, silikoosin, ovat alle 7 mikrometriä
kooltaan niitä on mahdoton havaita ihmissilmällä. Pölyhiukkasten koosta riippuu se mihin ne
ihmisen hengityksen mukana hengityselimissä päätyvät. Suuremmat hiukkaset eivät päädy
keuhkoihin asti, mutta kaikkein pienimmät hiukkaset ne, jotka kevyinä myös leviävät tuulen
mukana helpoimmin ja joiden leviämistä ei voida estää kaivokselta ovat kaikkein vaarallisimpia ja
tunkeutuvat syvälle keuhkojen keuhkorakkuloihin aiheuttaen sairauden.
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Koska pölyn aiheuttamat haitat tulevat sairauksina esiin tyypillisesti vasta useiden vuosien jälkeen
altistumisesta, vaaran merkitys on helppo aliarvioida. Kun oireet, kuten hengityksen
vaikeutuminen, tulevat esiin, asiaan puuttuminen on jo myöhäistä, sillä sairaus on pysyvä, siihen ei
ole parannuskeinoa. Pieniä pölyhiukkasia ei saada keuhkosta pois. Keuhkosairauksien syntyyn
vaikuttavat pölyhiukkasten koko ja muoto, pölyn koostumus, pölypitoisuus hengitysilmassa ja
altistu ksen kesto.

Sen lisäksi että kvartsipöly aiheuttaa keuhkosairauksia on se myös karsinogeeni, syöpää aiheuttava
aine.
Kansainvälinen syöväntutkimusjärjestö IARC on luokitellut kvartsin syöpää aiheuttavaksi ja on
todettu että silikoosi moninkertaistaa riskin saada keuhkosyöpä.
Louhittavaksi suunniteltu alue on 30-50 m korkeammalla kuin ympäröivät asuinalueet! Maastoolosuhteista johtuen tämä hanke poikkeaa muista maamme louhoshankkeista: pöly kulkeutuu
laajemmalle alueelle korkealta mäeltä kun taas louhoshankkeet, Jotka toteutetaan maan alla, eivät
tuota pölyä ympäristöön juurikaan. Pölyn kulkeutumisen mallintamiseksi on kehitetty
päästökertoimia, mutta tällaiset maflinnukset eivät ole luotettavia, koska niihin sisältyy monia
epävarmuustekijöitä kuten esimerkiksi sääaineiston epävarmuudet. Miten vaikeaa onkaan
mallintaa ja ennustaa säätilojakaan kovin monta päivää eteenpäin. Pieni muutos tuulen suunnassa
vaikuttaa säätilaan merkittävästi. Pölyn kulkeutumiseen vaikuttaa tuulen suunnat, voimakkuudet,
ilmavirtaukset, kosteusolosuhteet ja monet muut tekijät.
Käytäntö on osoittanut monissa maamme louhoshankkeissa että pölyn kulkeutumista ei voida
estää. Esimerkiksi Sastamalassa ELY-keskus on hiljattain puuttunut paikallisesta louhoksesta
peräisin oleviin arseenipitoisiin pölypäästöihin, joita toukokuun voimakkaiden tuulien aikana on
päässyt asukkaiden haitaksi. Tieteellinen fakta on, että tuulisuus lisääntyy täällä pohjoisilla
leveysasteilla lähivuosina ja vuosikymmeninä. Kun louhostoiminta on jo käynnissä, voidaan vain
käydä mittailemassa pölypitoisuuksia ja ristiä kädet.
Raja-arvoja pölypitoisuuksille on olemassa. Nämä raja-arvot on määritelty sen tiedon perusteella,
jota on kertynyt työntekijöiden altistumisesta vaaralliselle kivipölylle esimerkiksi louhoksissa.
Tällaisia tutkimuksia ja raja-arvoja ei ole erikseen lasten kehittyville keuhkoille. Terveys- ja
turvallisuusviranomaiset ovat todenneet että krooninen silikoosi voi aiheutua jo matalallakin
kivipölypitoisuudella kun altistuminen on jatkuvaa. Tällöin oireet ilmaantuvat 10 tai yli kymmenen
vuotta altistumisen jälkeen. Akuutissa silikoosissa, mikäli altistumispitoisuudet ovat olleet
korkeita, oireet ilmaantuvat muutamasta viikosta 4-5 vuoden päähän alkuperäisestä
a ltistum isesta.
Se, mikä on merkittävää, ja erittäin huolestuttavaa on, että epidemiologisten tutkimusten mukaan
ei ole tunnettua altistumistasoa, jolla kivipöly EI aiheuttaisi silikoosia.
YVA-raportissa esitetty maliinnus ei päde pienimpiin hiukkasiin. Lisäksi pölyn kulkeutumi5en
mallintaminen WAssa esitetyllä tavalla sisältää suuria epävarmuuksiaja mallintaminen on
epäluotettava.
Raportissa todetaan että hanke ei aiheuta terveyshaittoja. Väite on täysin paikkansapitämätön,
sillä näin valtavan mittaluokan kivipölyn tuottamisella on laajalle leviävät terveysvaikutukset.
Espoon kaupunki on myöntänyt alueelle viime vuosina runsaasti uusia rakennuslupia, joten
tämän täysin uuden louhoshankkeen salliminen olisi vastuutonta ja perustuslain hengen
vastaista.

Kaivojen pilaantuminen ja veden ehtyminen tuhoaa elämisen edellytykset alueella.
Miten louhimon toiminta vaikuttaa pohjavesiin? Tätä ei WA-raportissa ole riittävästi selvitetty.
Lisäksi louhostoiminnan räjäytykset saattavat aiheuttaa halkeamia Ämmässuon jätevuoren alle,
jolloin padotut kemikaalit joutuvat vesistöihin.
Räjäytykset voivat aiheuttaa ruhjelta kallioperään, jolloin pohjavesien virtaukset
muuttuvat.
Halujärvi on hankealueen välittömässä läheisyydessä ja on vaarassa.
Kaivot voivat kuivua tai vesi voi pilaantua, jolloin elämisen perusedellytys on poissa. Maaainesten otto on yksi suurimmista uhkatekijöistä pohjaveden laadulle.
WA-raportin selvitys ei anna vastauksia näihin suuriin kysymyksiin.

Alueen luonto on tällä hetkellä monimuotoinen koko pääkaupunkiseudun mittakaavassa
Vastaava kallioinen ylänköalue Turun moottoritien pohjoispuolella on valtiovallan
toimesta suojeltu kansallispuistoksi. Haluavatko Espoon päättäjät nyt myöntää luvan
toiminnalle, joka tuhoaisi tämän luonnoltaan monimuotoisen ja arvokkaan alueen lopullisesti?
WA-raportin eläimistön selvitys on täysin puutteellinen ja osittain harhaanjohtava.
Metsälain mukaan metsämaan monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä
elinympäristöjä ovat lähteiden, purojen ja pysyvien vedenjuoksu-uomien muodostavien norojen sekä pienten lampien (kuten Halujärvi) välittömät
lähiympäristöt sekä vähäpuustoiset suot. Tämä metsälain kohta on kuin kuvaus
Högbergetin alueesta.

Kunnollinen arkeologinen inventointi on tekemättä
Alueen pelloista on löydetty kivikautista esineistöä ja koska Högberget oli jääkauden
jälkeen pitkään saari, voimme olettaa että siellä on ollut kivlkautisia metsästäjiä
ja kalastajia. Olisi äärimmäisen röyhkeää louhia alue lopullisesti pois ennenkuin sitä on tutkittu
arkeologisin menetelmin.
WA- raportissa selostettu ns. Inventointi kuulostaa lähinnä metsäkävelyltä.

Mitä jos tämä hanke saisikin luvan, onko Espoo silloin enää luonto- ja lapsiystävällinen paikka
asua, elää ja hengittää?

Espoossa 4.7.2015
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MIELIPIDE ESBOGÅRD AB:N MAA-AINESTOIMINTAHANKKEEN WA-SELO&UKSESTA

Espoonkartanon omakotiyhdistys ry on tutustunut Esbogård Ab:n tuottamaan Högberget, maa
ainestoiminnan WA-selostukseen (julkaistu 26.05.2015) ja lausuu selostukseen liittyen seuraavaa:
YLEISTÄ WA-SELOSTUKSESTA
Hankkeen laajuus ja merldttävyys on suuri, minkä lisäksi sen ajallinen ulotbjvuus on pitkä,
vaihtoehdosta riippuen 25-45 vuotta. Tämän vuoksi hankkeeseen liittyvät selvitys- ja lupaprosessft on
toteutettava huolellisesti ja harkiten, jotta hankkeen kokonaisvaikutukset saadaan selville dittävässä
määrin ennen päätöksentekoa.
Kaukiahu on Espoon motsinkielisin alue, ja hanke koskee mitä suurimmassa määrin myös alueella
asuvla ruotsinkielIsiä asukkaita. Heille pitää hankkeen merkittävyyden ja laaja-alaisuuden johdosta
varata mahdollisuus tutustua hankeasiakirjoihin omalla äldinkleiellään. Tämän vuoksi WA-selostus
pitää kääntää kokonaisuudessaan ruotsiksi asukkaiden yhdenveftaisen kohtelun vuoksi.
Mielestämme Högbergetin WA-selostus on useilta osiltaan puutteellinen ja osittain virheellinen eikä
nykyisen kaltaisena seivityksenä anna mahdollisuutta lupaprosessin edellyttämään objekfiMseen
arviointiin. Selostusta on täydennettävä useilta osin ennen kuin lupavinnomaisilla on
edellytykset päättää hankkeen mahdollisesta toteutuksesta tai toteuttamatta
jättämisestä.
HANKEVAIHTOEHTOJEN SUHDE KAAVOUUKSEEN
Hanketta on perusteltu sillä, että se tarvitaan ennen kaikkea Helsingin kaupungin ylijäämämaiden
läjittämiseksi. Jätelain (646/2011) etusijajärjestyksen mukaisesti maa-ainekset on pyrittävä
ensisijaisesti hyödyntämään syntypaikalla tai toissijaisesti muualla maarakentamisessa.
Helsingin kaupunki on käynnistänyt kaivumaiden kehittämisohjelman vuosiksi 2014-2017. Ohjelman
tavoitteena on vähentää ylijäämämaiden määrää ja kehittää niiden uudelleen käyttää esimerkiksi
Helsingin kaupungin pehmikkäalueiden &rakentamiseen. Ohjelman tavoitteena on ylijäämämaiden
iäjittämisestä johbivien maanrakennuskustannusten puolittaminen vuoden 2010 tasosta. WA
selostuksessa pitää arvioida Helsingin kaupungin kaivumaiden kehittämisohjelman
merkitys hankkeen eri vaihtoehdoille ylijäämämaamassojen vähentyessä merkittävästi
lähivuosina.
WA-selostuksessa on käsitelty neljää vaihtoehtoa, joista VEO:ssa hanketta ei toteuteta. VEQ
vaihtoehdon vaikutuksia ei ole esitelty selostuksessa laisinkaan, vaikka sillä ilmiseivästi on myönteisiä
vaikutuksia mm. lähiympäristön kaavoitukseen.
WA-selvityksessä todetaan että vaihtoehtojen VEi ja VE2 toteuttaminen vaativat
asemakaavamuutoksen suunniteliulle alueelle. Tämän lisäksi niiden vaikutukset ovat niin merkittäviä,
että ne vaativat myös Espoon eteläosien asemakaavan muuttamista nykyisestä. Vaihtoehto VE3 osalta
väitetään, ettei hanke edellytä kaavamuutosta. Vaihtoehto VE3:n suunniteltu tolmintakausi on 25
vuotta, sen laajuus on vähintään 29 hehtaaria ja sen aikana louhitaan 7,9 miljoonaa kuutiometriä
kalliota sekä läjitetään 9,6 miljoonaa kuutiometriä maa-ainesta.
Hankealueella on voimassa Uudenmaan maakuntakaava, joka on vahvistettu marraskuussa 2006. Osa
hankeaiueesta on merkitty maakuntakaavassa jätteenkäsittelyalueeksi, Jäteenkäsittelyalueesta on
todettu, että alueilla, joilla on ominaisuusmerkinähä osoitettu olevan maakunnan kiviainestuotannon
kannalta merkittäviä kiviaineisvaroja, mahdollinen ottotolminta sovitetaan ajallisesti ja alueellisesti
yhteen jätehuollon toimintojen kanssa.
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Maakuntakaava ominaisuusmerkintä koskee alle kolmasosaa hankealueesta. Maakuntakaavan
määräyksen ei voida tämän vuoksi katsoa koskevan koko hanketta. Tämän vuoksi WA-seiostuksessa
esiintyvä johtopäätös, jonka mukaan hanke on maakuntakaavan mukainen ja täyttää sen tarkoitusta,
on virheellinen. Maakuntakaavan ja hankkeen suhde on selvitettävä kaavaviranomaisten
kanssa riittäväftä yksityiskohtaisuudella ennen WA-prosessla seuraavaa lupaprosessin
aloittamista.
Hankealue sijaitsee suurimmalta osaltaan Espoon eteläoslen lainvoimalsen yleiskaavan alueella. Alue
on merkitty yleiskaavaan merkinnällä M, Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Kaavamääräyksen
mukaan alueella sallitaan maa-ja metsätalouteen liittyvä sekä haja-asutusluonteinen rakentaminen.
Laajamittainen ja pitkäaikainen kaivostoiminta & ole luonteeltaan maa-ja
metsätalousvaltaiselle alueelle tarkoitettua toimintaa, minkä lisäksi se toteutuessaan
estää käytännössä voimassa olevan kaavan mukaisen rakennustoiminnan ja alueen
virkistyskäytön hankealueen vieressä sijaitsevalla M-alueella.
Hankevaihtoehto VE3 ei toteuta Maa- ja metsätalouwaltalsen alueen käyttötarkoftusta. 25
toimintavuoden jälkeen tehtävän täyttömäen malsemolmisen ei voida katsoa tarkoittavan sitä, että
alue on kaavamerkinnän mukaisessa käytössä. Kaava-alue ja sen ympäristö muuttuvat merkittävästi
vuosikymmenten aikana, minkä vuoksi kaavamerkinnän mukaista toimintaa pitää tarkastella
välittömästi hankkeen toiminta-ajan alusta, ei sen päättymisen jälkeen.
Hankealue sijoittuu osittain kaakossafidässä kyläalueelle AT. Kaavamääräyksen mukaan
uudisrakennukset on sovitettava huolellisesti kyläkuvaan ja uudet rakennuspaikat on osoitettava siten,
että ne hyödyntävät jo rakennettua infrastruktuuda. Alueelle voidaan sijoittaa sellaisia työ- ja
lllketiloja, jotka eivät aiheuta ympäristöön häidötä. Hankealue ei täytä kyfäalueefle tarkoitetun
toiminnan tunnuspiirteltä, minkä lisäksi se estää hankealueen vieressä sijaitsevan AT-alueen käytän
kyläalueena huomattavan suurelta osin. Hanke aiheuttaa kiistämättä ympäristöön häiriötä.
Hankkeella on merkittävää kaavoitukseiiista merkitystä hankealueen vieressä
sijaitsevalla AT-alueelle.
Hankealue sijaitsee länsiosaltaan Ämmässuon asemakaava-alueella. Asemakaavassa hankealue
sijoittuu osittain jätteenkäslttelyalueelle ja osittain suojaviheraiueeile. Suojaviheralueen osalta
kaavamerkintä toteaa, että alue tulee hoitaa niin, että sen luontainen puu- ja pensaskasvililsuus
pidetään elinvolmalsena ja luonnonmukalsena. Hankevaihtoehdot tuhoavat luontaisen puu-ja
pensaskasvillisuuden, eikä edes hankevaihtoehtoa VE3 voi pitää suojaviheralueelle
tarkoitetun toiminnan mukaisena. Hanke on tältä osin voimassaolevan asemakaavan
vastainen.
WA-s&ostuksessa todetaan, että vaihtoehto VE3 on maankäytön osalta vaikutuksiltaan keskisuuri.
Tarkennettakoon , että hankkeelia on keskisuuri kielteinen vaikutus, ei keskisuurta
myönteistä vaikutusta.
WA-selostuksessa keskisuurl kielteinen vaikutus määritellään siten, että muutoksen tuoma
toimintojen luonne on nykyisen maankäytän kannalta kIelteistä ja melko pitkäkestoista. Vaikutus on
kunnallinen. Muutos estää osin alueelle tai sen ympäristöön suunniteltujen toimintojen toteutumisen.
WA-selostuksen mukaan keskisuuri kielteinen vaikutus aiheuttaa yleiskaavan tai yleiskaavamuutoksen
laatimista. Tätä ei ole todettu riittävän selvästi WA-selostuksessa. Vaihtoehto VE3 aiheuttama
muutostarve Espoon eteläosien yleiskaavaan ja Ämmässuon asemakaavaan täytyy todeta
selvästi sekä selvittää miten tarvittavat kaavamuutokset toteutetaan ennen hankkeen
mahdollista Iupaprosessia.

VMKUTUSALUEEN RAJAUS
WA-sdostuksessa eri vaikutusten tarkastelualueet arvioidaan vaikutuksen luonteen mukaan.
Selostuksessa todetaan, että tarkastelualue pyritään määrittelemään niin suureksi, ettei
merkitykseilisiä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueen ulkopuolella.

Hankkeen mittaluokka ja toiminnan vaikutusarviointiin liittyvä epävarmuus huomioon
ottaen hankkeen ympäristövaikutukset samoin kuin hankkeen merkitys elinkeinon
harjoittamiseen ja ihmisten viihtyvyyteen on arvioitu liian rajallisesti ilman
asianmukaisia perusteluja (melu, pöly, tärinä, pinta- ja pohjavesivalkutukset). Esimerkiksi
kivipölyn terveysvaikutusten arviointi on WA-selostuksessa puutteellinen.
VAIKUTUKSET POHJAVESTIN
Hankealueen läheisyydessä sijaitsee Järvikylän 1. luokan pohjavesialue, jonne on etälsyyttä
hankealueelta noin 800 metriä. Kalliopohjaveden päävirtaussuunta on alueella pohjoisesta etelään, eli
hankealueelta pohjaveslalueelle. Alueella on kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeltä, joissa
kalliopohjaveden virtausedellytykset ovat hyvät.
WA-seiostuksessa ei ole esitetty riittävää suunnitelmaa pohjavesien jatkuvan laadun ja muutosten
seurannasta ja rapodoinnista Järvikylän pohjavesialueella eikä arvioita toimenpidemahdollisuuksista
mahdollisten muutosten pysäyttämiseksi. Hankealueen eteläosan tutkimukset ovat hyvin puutteelliset
eikä täydentäviä tutkimuksia ole tehty yhteysviranomaisen edeliyttämässä laajuudessa. YyAselvitystä täytyy täydentää nykyistä laajemmilla maaperän ja kalliopohjan tutkimuksilla,
joilla selvitetään vesien kulkureitit hankealueelta Järvikylän pohjavesialueelle sekä
hankkeen mahdolliset vaikutukset mm. Halujärveen. Pohjavesialueen vedenlaadun
jatkuvatoimisen tarkkailujärjestelmän suunnittelu ja toteutus täytyy liittää osaksi
mahdollista toimenpidelupahakemusta.
VAIKUTUKSET YKSUYISKAIVOIHIN
Tarkasteltavan hankkeen vaikutusalueella ja sen läheisyydessä on lukuisia talousveden hankintaan
tarkoitettuja pora- ja rengaskaivoja. WA-selostuksen mukaan Ottoalue tulee todennäköisesti
keräämään myös Ämmässuon jätekeskuksen alueelta kulkeutuvia pohjavesiä. Jo nyt jätekeskuksen
alueella on useita kertoja jouduttu korjaamaan rikkoutuneita pohjarakenteita.
Högbergetin WA-sdostuksessa todetaan, että aikaisemmin Kulmakorven WA-selostusta varten
tehtyjen geofysikaallsten ja seismisten mittausten tulokset ovat osittain sovellettavissa myö5
Högbergetin hankealueelle. Tämän perusteella on esitetty, ettei hankkeella arvioida olevan
pohjavesivaikutuksia alueen kaivoihin.
Useita Kulmakorven louhinta-alueen läheisyydessä olevia kaivoja on pilaantunut, eikä niiden vettä voi
käyttää talousvetenä. Högbergetin alueen kallioperää ei ole tutkittu riittävällä tarkkuudella sen
toteamiseksi, ettei alueella ole pohjaveslen virtauksiin vaikuttavia kallioruhjeita. Louhinnan
aiheuttaman tärinän vaikutuksia porareikiin ja kaivojen rakentelsiin ei selvitetä WA-selostuksessa
laisinkaan.
WA-selostuksen arvio hankkeen vaikutuksista talousvesikalvoihin on puutteellinen. WA-selostusta
täytyy täydentää riittävillä kaliioperätutkimuksilla sen selvittämiseksi, kuinka suuri riski
hankkeesta aiheutuu alueen yksityiskaivojen veden laadulle. WA-seivitystä täytyy
täydentää myös suunnitelmalla kalvojen veden laadun jatkuvan seurannan
järjestämisestä. Tämän lisäksi pitää tehdä arvio tolmenpidemahdollisuuksista haitallisten
vaikutusten estämiseksi sekä kaivovesien pilaantuessa korvausmenettelystä ja -taholsta.
Mahdolllsissa ‘rVA-selvityksen jälkelslssä lupamenettelyissä on nämä asiat otettava huomioon.
VAIKUTUKSET PINTAVESIIN
Hankealueen välitömässä läheisyydessä sijaitsee Halujärvi, Svartbäckfräsket ja Kvarnträsket sekä
hankealueen koillispuolella suojeltu Kakarlampi. Hankealueen etäisyys Halujärvestä on vain noin 200
metriä. Hankealueen pintavedet virtaavat Ämmässuonojaa ja Ämmässuonpuroa pitkin Loojärveen ja
sieltä edelleen Mankinjokeen. Hankealueen eteläkuima sijoittuu Halujärven valuma-alueelle.

Ämmässuon suunnasta tulevien ojien vedenlaatu on muuttunut kaatopalkan toiminnan johdosta
varotoimista huolimatta.
Halujärvi sijaitsee 200 metrin päässä hankealueesta ja louhos tulee toteutuessaan olemaan kymmeniä
metrejä Halujärven pinnan alapuolella. Toisin kuin WA-selostuksessa esitetään, Halujärveen ei laske
puroa tai ojaa, jolloin se saattaa olla suojelua edellyttävä allikkolähde. WA-selostusta pitää
täydentää hankealueen ja Halujärven välissä tehtävillä kallioperätu&imuksilla, sen
varmistamiseksi ettei hanke vaaranna Halujärven tilaa.
WA-selostuksessa hulevedet esitetään johdettavaksi Loojärveen. YVA-selostuksessa tulee esittää

Loojärven kuormitustaso ja arvio järven liiasta nyt ja hankkeen toteutuksen aikana. YyAselvitystä tulee täydentää suunniMmalla Loojärven veden laadun jatkuvan seurannan
järjestämisestä.
Mankinjoen veslstöalue on yksi viimeisestä yhdestätoista jäljellä olevasta luonnonvaralsesta
meritaimenen lisääntymisjoesta Suomessa. Mehtaimen on uhanalaisuusiuokituksessa luokiteltu
äärimmäisen uhanalaiseksi. WA-selostuksessa on annettu puutteellista tietoa ent vaikutusalueen
meritaimenen ja muun kalaston määrästä tai havaintojen säännöliisyydestä. Luonnonvarakeskuksen
mukaan taimenenpolkasia on viime vuosina, mukaan lukien vuosi 2014, on löytynyt kaIkilta tutkituilta
koealoilta, myös sivu- ja lawapuroista. Tätä ei YVA-selostuksessa mainita laisinkaan. Hanke vol
vaikuttaa negatiivisesti meritalmenen lisääntymisalueeseen. Vaellussiika käyttää samaa vesistöaluetta
lisääntymisalueenaan.
YVA-selostusta tulee täydentää yksityiskohtaisella arvioinnilla vesistövaikutuksista ja
niiden merkityksestä mm. uhanalaisten lajien elinolosuhteisiin erityisesti
poikkeustilanteissa, joissa hulevesien vaikutus mm. leväkasvustoon ja vesien
kemialliseen laatuun voi olla merkittävä. YVA-selostusta tulee täydentää myös
suunnitelmalla pintavesien jatkuvan laadun ja muutosten seurannasta sekä arviolla
toimenpidemahdollisuuksista mahdoilisten muutosten pysäyttämiseksi.

LUONTO VAIKUTUKSET

WA-selostuksessa on käyty läpi olemassa olevat tiedot hankealueen ja siihen rajoittuvan
vaikutusalueen luonnosta. Maa-ainestoimintahanke on laaja ja ajoittuu pitkälle aikajaksolle, minkä
vuoksi sen kokonaisvaikutuksia luontoon on valkea arvioida.
WA-sdostuksessa esitetyssä laajuudessa Högbergetin louhoshanke katkaisee hankealueen
eteläpuolella sijaitsevan, vaihemaakuntakaavassa osoltetun viherkäytävän ns. ekologisen yhteyden.
WA-sdostuksessa tämä viherkäytävä on virheellisesti siirretty osoitetusta sijainnistaan
louhoshankkeen alta läheisen hevostilayrittäjän kiinteistön alueelle. Hanke pitää toteutuessaan
rajata koskemaan ainoastaan asemakaavoitettua osuutta Ammässuon kaatopaikasta,
vihersuojavyöhykettä lukuunottamatta.
YVA-selostusta täytyy täydentää suunnitelmalla hankkeen vaikutusalueeseen kuuluvien
eläin-, kala- ja kasvikunnan muutosten jatkuvasta seurannasta sekä arvio
toimenpidemahdollisuuksista mahdollisten muutosten pysäyttämiseksi.

MELU- JA TÄRINÄVAIKUTUKSET
Kalliolouhinta ja kiviaineksen käsittely aiheuttaa melu- ja tärinävalkutuksia laajalle alueelle.
Kulmakorven vastaanottoaluetta ollaan samaan aikaan laajentamassa etelään. Kulmakorven YVA
selostuksessa on arvioitu melutilanteen pahenevan eniten Kulmakorven valkutusalueen eteläosassa,
joka sijoittuu lähelle Esbogård Ab:n hankkeen vaikutusaluetta.
YVA-selostuksessa on arvioitu puutteellisesti Kulmakorven ja Hägbergetin hankkeiden
yhteisvalkutusta. WA-selvltyksestä puuttuu eri toimintojen aiheuttamat yhteiset meluhaitat. Melun
ja tärinän yhteisvaikutus molemmista alueen kivimurskaamoista on kuvattava WA
selvitystä tarkemmin. Louhinta ja kiviaineksen käsittely ovat suurimmat haittojen aiheuttajat, joten

niiden vaikutuksia, kestoa ja ajoittumista pitää kuvata erityisen tarkasti nflnä ajankohbna, jolloin
melusta ja tärystä aiheutuvat haitat ovat lähiympäristön kannalta merkittävimmät. WA-seiostuksen
melulaskenta perustuu meluvallien rajaamaan melutasoon. WA-selostuksessa on esitettävä
yksityiskohtaisesti meluvallien rakentamissuunnitelma aikatauluineen.
Kalliolouhinnassa ja kivialneksen käsittelyssä syntyy hetkellisesti voimakasta melua, jonka kuvaaminen
meluselvityksillä on hankalaa. Melu vaikuttaa lähialueiden vhhtyvyyteen ja kiinteistöjen arvon
säilymiseen äärimmäisen paljon. Selostuksessa käytettyjä teoreettisia laskentamalleja melun
ja tärinän siirtymisestä pitää täydentää mahdollisen hankkeen käynnistymisen jälkeen
lähialueen asukkaiden haastatteluilla, jotta lähialueen asukkaiden viihtyvyyteen
vaikuttavat kokemukset louhintatoiminnan vaikutuksista saadaan selville.

VAIKUTUKSET ILMAN LAATUUN
Kiviaineksen louhinta ja murskaus sekä niiden käsittely samoin kuin kierrätysmassojen käsittely
aiheuttavat pölyn leviämistä ympäristöön. Räjäytyksissä vapautuvien kemiallisten yhdisteiden,
hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten leviäminen ympäristöön on tärkeä seivityskohde WA
selostuksessa.
WA-selostuksessa ei ole selvitetty rilttävällä tarkkuudella kemiallisten yhdisteiden, hiukkasten ja
pienhiukkasten leviämistä ympäristöön sekä niiden terveysvaikutuksia. WA-selostusta tulee
täydentää suunnitelmalla ilman laadun jatkuvan tarkkailun järjestämisestä sekä
muutosten seurannasta. WA-selostukseen pitää liittää riittävän tarkka arvio toimenpidemahdollisuuksista haitallisten vaikutusten estämiseksi. Ammässuon nykyistä seurantaa pitää
täydentää mittauksilla, jotka tapahtuvat asuin- ja elinympäristöjen läheisyydessä.

VAIKUTUKSET MAISEMAAN, KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN JA VIRKISTYSKÄYrÖÖN
Lähimmät valtakunnallisesti merkIttävät rakennetun kulttuurlympäristön kohteet sijaitsevat noin 1500
metrin päässä hankealueelta. Oltbackan kartano ja kulttuurimaisema sekä Espoon kaftano ja
Espoonkartanon ja Träskbyn kulttuurimaisema sijaitsevat hankealueen eteläpuolella. Louhinnan
jälkeen louhosalueet täytetään ylijäämämailia. Täyttömäki kohoaa suunnitelman mukaan
korkeimmillaan tasoon +100 ja pituussuunnassa maan vastaanottoalue on noin 1,5 km pitkä.
Espoon eteläosien yleiskaavassa asutusta on kaavoitettu lähelle hankealueen eteläosaa. Alueen
asukkaiden huoli kohdistuu asumisviihtyvyyteen, pohja- ja pintaveslen laatuun, kiinteistöjen arvon
kehitykseen, alueen virkistyskäyttöön sekä kulttuurimaisemaan.
WA-selostuksessa on esitetty havainnekuvilla hankkeen vaikutusta alueen maisemaan.
Havainnekuvien avulla kuvattu tilanne ei vastaa alueella asuvien ihmisten käsitystä
hankkeen maisemallisesta merkityksestä.

VAIKUTUKSET LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIIN
WA-selostuksen mukaan suurin keskittymä asuinrakennuksia sijaitsee Halujärven alueella
lähimmillään alle 400 metrin päässä hankealueesta. Fagerängin tilalla toimii ammattimainen
ratsastustalii, jolla on laaja asiakaskunta. Hanke estäisi todennäköisesti Fagerängin liiketoiminnan
jatkamisen melusta, pölystä ja ratsastusreittien katkeamisesta johtuen, Hankkeella voi tämän lisäksi
olla selvää kielteistä vaikutusta hankealueen eteläpuolella Espoonkartanon alueella toimivan
ammattimaisen raviurheilutallin toimintaan.
WA-selostuksesta puuttuu riittävä arvio hankkeen aiheuttamista riskeistä alueella toimivalle ratsastus
ja hevosurheiluifiketoiminnalle, joka on myös alueen kulttuurlympäristöön olennaisesti kuuluvaa
toimintaa. Tämän lisäksi selostuksesta puuttuu kuvaus niistä toimenpiteistä, joiden avulla alueella
toimivien ratsastustallien elinkeinomahdoHisuudet turvataan hankkeen aiheuttamilta riskeiltä.

flIA-selostusta tulee täydentää selvityksellä, jossa kuvataan riittävällä tarkkuudella niitä
käytännön keinoja ja toimenpiteitä, joilla turvataan alueella toimivien yrittäjien
liiketoimintaedellytysten säilyminen.

LIIKENNEYHTEYDET
WA-selostuksessa todetaan, että Kaukiahteen johtavaa hiekkatieyhteyttä ei käytetä maa
aineskuljetuksiin ja samalla todetaan, että hiekkatieyhteyden käyttö maa-aineskuljetukslln on
estettävissä lukittavilla puomeilla ja opasteilla. WA-selostuksessa jätetään kuitenkin huomioimatta,
että puomin takana olevan asuinkiinteistön käyttö, huolto ja mahdolliset pelastustolmet vaarantuvat
puomin ollessa kiinni. Kaukiahteen johtava hiekkatieyhteys ei sovi luonteensa puolesta
minkäänlaiseen hankealuetta palvelevaan käyttöön. WA-selostuksessa on todettava, että
Kauklahteen johtava hiekkatieyhteys hankealueelta katkaistaan hankealueen rajalle, niin
ettei kulkuyhteyftä jatkossa ole olemassa.

YHTEISVAIKUTUKSET
Ämmässuo-Kulmakorpi —alueella on jo käynnissä ja sinne on suunniteltu lisää ympäristöön
haitallisesti vaikuttavia toimintoja. Suunniteltu Högbergetin hanke laajentaa haitallisla
ympäristövaikutuksia aiheuttavien toimintojen aluetta edelleen.
Ennen Högberget-hankkeen luvasta päättämistä tulee tehdä kokonaisarvio alueella jo
käynnissä olevien ja sinne suunniteltujen toimintojen sosiaalisista, terveydellisistä ja
ympäristöön kohdistuvista yhteis- ja kokonaisvaikutuksista.

Espoossa 3. heinäkuuta 2015
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Lähetetty: 6. heinäkuuta 2015 18:25
Vastaanottaja: ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe: högberget esbogård
Va5tustamme Espoon kartanon maa-ainesottoa ja läjitystä eli yO vaihtoehto.
Halujärveen aiheutuvat haitat, vesimäärän väheneminen ja typpikuormituksen lisääntyminen on laskettava
todellisen vesimäärän mukaan.
Kävin luotaamassa järveä useammasta kohdasta. Syvin kohta, jonka löysin oli n. 2,15 m. Eli järven keskisyvyys on
paljon pienempi kuin 2 m.
Useimmat Halujärven kylän tontit ovat perheellisille rintamamiehille
1940 luvun lopulla ostettavaksi tarjottuja ns. rintamamiestontteja, jotka lohkottiin Urbergan kartanon maista. Mökit
on rakennettu 50-luvulla 50-luvun rakennusmateriaaleista ja perustettu enimmäkseen betonipilareille, jotka eivät
kestä räjäytyksiä ja tärinää.
August Ramsay räjäytti 1914 Halujärven laskupuron uomaa syvemmäksi saadakseen enemmän vettä Espoon
kartanon koskeen. Osittain tämänkin takia puron rannat ovat +45 korkeuskäyrän kohdalta lohkareisia ja arkoja
tärinälle.
Luonnonkivistä tehdyt penkereet ja terassit ovat myös vaarassa sortua puroon.
Ohessa liitteenä muutama kuva tärinälle ja räjäytyksille aroista paikoista tontillamme.
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Kiriaamo. uusimaa(&.ely-keskus. fi
Hägberhget YVA HANKKEENMIELIPIDE
ESPOO

7.7.2015

Haluaisin tuoda mielipiteenäni esille seuraavia asioita:
Alueelle, jossa on kaatopaikka haetaan yhtä aikaa lupaa Högbergetin louhintaan,
Ruduksen lisälouhintaa ja Kulmakorpi 1 .Louhintaan. Keskelle jää
pohjoismaiden suurin kaatopaikka ,jonka lisäksi alueella on pieniä toimuoita jotka
käsittelevät terveydelle vaarallisia aineita ja toimintoja. Miten ympäristöselvitys ei
ota huomioon alueella, eri suunnilta tulevien räjähdysten ja tärinän vaikutusta
Ammäsuonalueen toiminnan aiheuttamaan vaaraan? Vaikutukset ovat x3ja
vuosikymmenten ajan. Miten käy kun aluella oleva teknilkka rikkoutuu tärähdyksistä,
tai vanhan kaatopaikan pohjasta alkaa virrata terveydelle vaarallisia aineita.
VAA TIMUS:Hanketta ei tule toteuttaa. Jos rakentamiseen tarvitaa mursketta, sitä
voidaan louhia turvallisemmasta paikaasta Suomessa. Jos hanke toteutetaan, tulee
ennen hanketta olla kirjalliset sopimukset kuka ja paljonko korvataan pilalle
menneistä kaivoista ja rakennusten vauriotumisstan, elinkeinon menettämisestä
tulevat haitat ja toimuan sitoutua maksaa terveydelle aiheutuvat haitat.
SUOJA VIHERALUE
Suoja viheralueet ovat tarkoitettu suoflksi-miten suojaviheralueelle annettaisIIn
raken taallouhia?
LIIKENNE
Kulmakorpi 1 ja Hägberget ovat hankkeita, joita toteutetaan yhtä aikaa.
Kummassakaan WA menettelyssä ei ole laskettu esim lIIkennettä siten, että
tulevaan lIIkenne määrään olisi laskettu arvioitu lIIkenne määrä toisesta massllvi
hankkeesta mukaan. Nupurin tien ei kestä lllkennelisäystä, joka on arvioitu Espoon
kaupungin toimesta jo aiemmin. Normaali raskaan likenteen kuormitus on 10% /tie,
arvioitu lisäys on 40 nyt Nupurintielle. Alueella ei ole kevyen lIIkenteen väylääja
kllhdytyskaista Turun moottoritielle on aivan Illan lyhyt.
VM TIMUS: Alueen tiestää ei voi edes nykyisellään kuormittaa enempää.
Lllllymään Kulmakorvesta on rakennettava lIIkenne valot ja moottoritielle pidemmät
kllhdytyskaitat. Kuormaautoja jotka ajavat kuorma peittämättömänä tulisi
määrätä isot sanktiot.
[Sivu #]

Hanke aiheuttaa valtavia haittoja, ja kuten ympäristöraportti toteaa mallin tammen ei
vastaa täysin todellisuutta, epävarmuustekäitä on tutematon määrä. Vesien ja
terveyden osalta haitat voivat tulla esIIn vasta vuosien jälkeen. Hägbergetin alueelle
än vaihtoehtoisesti mahdollista rakentaa tulevaisuudessa asuinalueita, joista on
myös puute tta kasvavassa määrin tulevaisuudessa.
yhteistyöterveisin
Tarja Reynolds
Kolmperänasukasyhdistyksen puheenjohtaja
osoitteella maisfraatin turvakielto
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Ylitarkastaja Leena Erota
Esbogård Ab:n käynnistämä Högberget Maa-ainestoiminta Kivllouhoshanke
YVA-selvityksen kuuleminen 10.7.2015 asti
Mielipide
—

Esbogård Ab (Espoon kartano) on keväästä 2014 haviteliutjättimäistä
kivilouhos-ja maanläjityshanketta Espoon Högbergetiin, Ammässuon
kaatopaikan eteläpuolelle. Kyseisen hankkeen tarkoituksena olisi louhia jopa 14
miljoonaa kiintokuutiometriä (hankevaihtoehdoista riippuen) n. 70 hehtaarin
alueella.
Louhosalue sijoittuisi lähimmillään 30Dm päähän asutuksesta ja vapaa-ajan
kiinteistöistä. Lisäksi aivan lähellä on ratsastustalli Fageräng, jonka toiminta
kärsisi, koska hanke tulisi 250m päähän laitumista. Hanke tuhoaisi
elinmahdollisuudet monimuotoiselta metsäluonnolta, eläimistöltä, linnustolta,
hyönteisiltä, lepakoilta ja liito-oravilta 70 hehtaarin alalta ja heikentäisi
maakunnallisesti tärkeää ekologista yhteyttä. Vaaravyöhykkeessä olisivat myös
arvokas lehtokosteikko, lähdepohjainen ylänköjärvi Halujärvi, Loojärvi,purot,
Mankinjoki ja pohjavesialue. Jäivikylän alueella suurimmalla osalla kiinteistöistä
on oma kaivo ja kivilouhostoiminta tunnetusti pilaa kaivovedet
vaikutusalueellaan.
Kivilouhoshankkeen ympäristövaikutukset olisivat tuhoisia myöskin melu-, pöly
ja terveyshaittojen vuoksi. Räjäytykset, kivimurskaamo ja raskas liikenne
vaikuttavat kaikki myös pohjavesivirtauksiin, veden pinnan korkeuksiin niin
pohja-kuin pintavesissä ja veden laatuun. [(alojen ja muiden eliöiden
mahdollisuus selviytyä veden saastuessa olisi olematon.
Halujärvi on 4,82 ha, lähdepohjainen suolampijoka sijaitsee ylängöllä. Halujärvi
on sekä metsälampi, suolampi että lähdelampi. Halujärven rannalla sijaitsee
Metsälain mukainen vähäpuustoinen suo. Se on saranevan ja korven
yhdistelmätyyppiä ja paikoin rämettä.
Vesilaki suojaa pienvesiä muuttamiselta ja Metsälain mukaan pienvedet
ympäristöineen tulee säästää myös metsänhoitotoimilta. Halujärvestä laskee
luonnonpuro etelään Loojäiveen ja siitä Mankinjokeen. Yli 90% eteläisen
Suomen lähteistä on muuttunut tai tuhoutunut Lapin eteläpuolisen Suomen
kaikki puroluontotyypit on arvioitu uhanalaisiksi, savimaiden purot jopa
äärimmäisen uhanalaisiksi. Puro tai noro muodostaa lähiympäristäineen
ekologisen leviämis-ja kulkureitin. Purouomaa pitkin kulkevat mm. vaelluskalat
(Mankinjoki), kasvien siemenet leviävät virran mukana uusille kasvupaikoille ja
puronvarsimetsä tarjoaa suojaisia kulkureittejä maalla viihtyville eläimille kuten
saukoille ja lepakoille. Puron varrella asustaa myös pienempiä nisäkkäitä kuten
liito-oravia. Purojen ja muiden pienvesien rantametsät ovat linnustoiltaan
monipuolisia.

-1’

Vesipolitiikai tavoitteet:
Säilyttää ja suojella vesiympäristöjen ekologista toimivuutta.
Turvata korkealaatuisen juoma-ja talousveden saanti kestävällä tavalla.
Hallita ja ehkäistä tulvien ja kuivuuden vaikutuksia.
Ehkäistä ja vähentää vaarallisten aineiden päästöjä vesistöihin.
Hyvinvoivat pienvedet parantavat alapuolisten vesistöjen tilaaja osaltaan myös
vaikuttavat esim juomaveden puhtauteen. Pohjavesien suojelun tavoitteena on
säilyttää luonnontilaiset pohjavedet entisellään ja estää ihmistoimintaa
heikentämästä pohjaveden laatua. Luonnontilainen pohjavesi on Suomessa
pääosin hyvälaatuista ja sitä voi yleensä käyttää sellaisenaan ilman veden
käsittelyä. Suomen pohjavesimuodostumat ovat kuitenkin herkkiä pilaantumaan.
Pohjavesi virtaa maa-ja kallioperässä omia reittejään, on yhteydessä pintavesiin
eikä kunnioita esim tonttien rajoja. Pohjaveden suojelu on erityisesti oman
lähiympäristön, omien ja naapurien kaivojen sekä lähivesistöjen suojelua.
Pohjaveden laatua uhkaavat esim. maa-ainestenotto, kivenlouhinta ja
murskaamot, tienpito ja raskas liikenne, kaatopaikatja jätevesien käsittely.
Tärkeimmät pohjaveden suojelua koskevat kansalliset säädökset sisältyvät
Ympäristönsuojelu-ja Vesilakiin sekä lakiin Vedenhoidon ja Merenhoidon
järjestämisestä.
Näillä perustein, monimuotoisen metsäluonnon, puhtaiden vesien ja pohjavesien

puolesta

—

elämää kunnioittaen:

EI LUPAA KIVILOUHOSHANKKEELLE EIKÄ MM-AINESTOIMINNALLE
Högbergetin alueella. Hanke on maakuntakaavan, asemakaavan ja yleiskaavan
vastainen ja se on uhka pohjavesille ja vaikutusalueella oleville pienvesille,
järvelle, lähdelammelle, suolle, puroille, joelle ja lehtokosteikolle ja siten Vesilain
ja Metsälain vastainen. Hanke katkaisee maakunnallisesti tärkeän ekologisen
yhteyden ja vaarantaa elinkeinon harjoittamisen, häiritsee nykyistä asutusta ja
estää alueen mielekkään kaavoituksen tulevaisuudessa.

Espoossa 25.6.2015
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Mielipiteen antaminen Esbogård Ab:n Högbcrgctin alueelle
suunnittelemasta maa-aincstoiminnan YVA-selostuksesta

Mielipiteen antaja:

Prosessiosoite:

1. Mielipide
Mielipiteen antaja vastustaa hankkeen toteuttamista sen baitallisuudesta johtuen.
Lisäksi mielipiteen antaja katsoo, että suunnitellun hankkeen kaikki vaihtoehdot
edellyttävät joka tapauksessa kaavamuutoksen.

2. Perustelut:
2.1 Yleistä
on Oitbackan kartanon 6. sukupolven edustaja ja kartanon
tilojen omistaja. Oitbackan kartanoja kartanomiljöä kuuluvat valtakunnallisesti
merkittäviin suojelukohteisiin, joita Kirkiconummella on voin kolme: kirkko,

maja]dca sekä Oitbackan kanano. Oitbaekan kartanoon kuuluvat mm. Loojärveen
rajoittuvat kiinteistöt Slofts 257468-1-39 ja Peji 257-455-2-67 sekä näille tiloille
kuuluva vesialue 257-876-9-0. Vesialueen pinta-ala käsittää noin kolmasosan
Loojärven kokonaispinta-alasta.
1
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Oitbackan kartanon pääelinkcino ja elinehto on nykyään vuokraustoiminta, jossa
-

-

tuntumassa Oitbackan kartanomiljöössä sijafisevia rakennuksia
Loojärven
vuokrataan niin yritysten toimitiloiksi kuin yksityishenkilöiden asunnoiksi.
Kaiken kaikkiaan Oitbackan kartanolla on alueella 37 jatkuvaa vuokrasopimusta.
Nykyisen toiminnan tueksi Oitbackan kartanolla tullaan aloittamaan kaijatalouden
harjoittamista. Tätä varten kartanolle tullaan vuonna 2016 hankkimaan noin 20
kpl Skottlannin ylämaankarjaa, (higjiland eattle).

2.2 Vaikutukset Loojäneen
Esbogård Ab:n suunnittelemalla hankkcella on haitallisia vaikutuksia Loojärven
nykytilaan. YVA-selostuksen mukaan hankkeen aikana kaikki vedet toiminta
alueelta ohjataan Ämmässuonpuroon jonka kautta ne valuvat Loojärveen. Näin
ollen hankkeella on suora vaikutus Salcriiuksen omaisuuteenja koskee siten
välittömästi mielipiteen antajan etua, oikeuksia ja velvollisuuksia.
Louhimisen myötä hulcvesicn mukana siirtyy typpeä joka YyA-selostuksen
mukaan olisi pääosin ammoniumnhtraattia. Selostuksen mukaan nitraatti voi lisätä
typpinjoitteisissa vesistöissä leväkasvua. Lisäksi selostuksen mukaan vaikutukset
Loojärvcen olisivat vähäisct ja että Kauhalanjocn vaikutukset Loojäiween olisivat
suuremmat. Tässä yhteydessä viitataan lähteenä ainoastaan Kukkosen
kirjoitukseen vuodelta 2001.

Espoon ympäristölautakunta on kuitenkin 15.5.2014 julkaissut Espoon vesistöjen
tilaa ja suojelua koskevan selvityksen (Espoon ympäristölautakunnan julkaisusarja
2/20 14). Selvityksen mukaan, merkittävimmät pintavesien ekologista tilaa
vaarantavat tekijät Espoon alueella ovat ulkoinen kuonnitus
rehevöitymisvaikutuksineen. Espoossa vallitseva rakennuspaine on vesiensuojelun
näkökulmasta haastava. Rakentaminen aiheuttaa sekä ulkoisen kuonnituksen
voimistumista että muutoksia elinympäristön hydrologis-morfologisiin
ominaisuuksiin. Tärkeimmät toimenpiteet Espoon pinta- ja pohjavesien hyvän
tilan saavuttamiseksi ja takaamiseksi ovat ulkoisen ravinnckuormiwksen
vähentäminen. Ympäiistölautakunta toivookin selvityksessä, että raportissa

2

LAKIMIESTOIM ISTO MONICA BAARMAN-I IENRIKSSON

esitettyjä toimenpiteitä toteutettaisiin yhteistyössä myös suunnittelussa,
päätöksenteossa ja käytännössä.
Loojärven ekologinen tila on huono mm. korkeiden kloroftlli-a pitoisuuksien sekä
korkeiden fosfori-ja ryppipitoisuuksien vuoksi. Lisäksi veden happipitoisuus
laskee aihaiseksi kesällä tyynellä säällä sekä talvisin. Mankinjoen vesistöalueella
Espoossa suurimmat kokonaisfosforipitoisuudct ovat viimeisen noin 10 vuoden
aikana olleet Mankinjoessa ja Loojärvessä. Vastaavasti suurimmat
kokonaistyppipitoisuudet on mitattu Mankinjoesta ja Loojäiwestä. Mankinjoen
vesistä on merkityksellinen taimenvesistö, joka kuitenkin kärsii paikoin
rehevöitymisestä, joka on johtanut mm. Loojärven huonoon ekologiseen tilaan.
Vesistöalueella tulisi keskittyä ulkoisen ravinne- ja kiintoaineskuormiwksen
vähentämiseen. Suunniteltu biopuhdistus esittää turhan optimistia lukuja
puhdistuskapasiteetista. Tosiasia on, että biosuodatus (joka tässä
tapauksessa pewstuisi pajukkoon ja mikrobeihin) ei ole kovin toimiva Suomen
oloissa johtuen alhaisista lämpötiloista syys-, talvi-ja kevätaikoina.
Biosuodattamon optimitoimintakyky on lämpöisinä kesäkuukausina ja
alkusyksystä. Kuitenkin suurin ravinnekuonnitus vesistöille aiheutuu
keväällä lumen sulamisvesien aikana, jolloin biosuodaliamon toimintakyky on
alentunut. Tätä seikkaa ei mainita lainkaan selostuksessa. Suunniteltu suodatus ei
myöskään perustu tutkittuun tietoon, kun selostuksessakin sanotaan, ettei ole
olemassa tai johdettavissa valmiita mitoitusparametrejä, joilla päästäisiin tiettyyn
käsittelytehoon.
YVA-selostuksessa ei ole huomioitu ilmastonmuutoksen vaikutuksia.
Ympäristölautakunnan selvityksessä on tätäkin asiaa mietitty. Ennusteiden
mukaan, ilmaston ääriolot yleistyvät Suomessa. Talvilämpötilat kohoavat, mikä
johtaa sateen bilemiseen useammin joko räntänä tai vetenä sekä lumi- ja
jääpeitteen ohenemiseen etenkin Etelä-Suomessa. Vesistöt ovat jäässä aiempaa
lyhyempiä jaksoja ja kesän hellejaksot ja rankkasateet yleistyvät. Tämän
perusteella voidaan kyseenalaistaa selostuksessa valittu avovesikausi joka rajoittuu
välille huhti- marraskuu. Nykyään kun on varsin harvinaista että vedet olisivat
Espoossa jäässä muina kuukausina. Rankkasateiden aikana vesi viipyy lyhemmän
aikaa biosuodatus altaassa, jolloin puhdistumisaika jää liian lyhyeksi ja suurempi
3

osa louhoksen haitallisista päästöistä kulkeutuu vesistöihin. Tätä riskiä ei ole
otettu huomioon lainkaan Etelä-Suomen talvien muuttuessa vähälumisiksi ja
musassateisiksi.

Vesien lämpötilannousu on lisäksi suurinta pienissä vesistöissä, kuten esimerkiksi
Loojärvi. Tulcvaisuuden ilmasto-olosuhteet yhdessä lisääntyvän läpäisemättömän
pinta-alan kanssa johtaa siihen että syntyy enemmän suuria pintavaluntoja ja tulvia
joiden mukana vastaanottaviin vesistöihin kulkeutuu ravinteita, haitallisia aineita
ja kiintoainesta. Veden lämpötilan nouseminen yhdessä lisääntyneen valunnan
kanssa voi johtaa levä- ja bakteerituotannon kasvuun vesistössä.
Ympäristölautalwnnan selvityksen johtopäätöksenä on, että päätoimenpiteenä
tulisi olla jatkuva ulkoisen kuormituksen vähentäminen. Tehokkainta olisi
estää kuormituksen syntymistä.

Mielipiteen antajan näkemys on että YVA-selostus vähättelee hankkeen
vaikutuksia pintavcsiin yleensä ja erityisesti Loojiirveen ja Mankinjokeen, eikä ole
ottanut huomioon jo olemassa olevia uudempia vesistöselvityksiä. Lisäksi
Rambollin laatimassa selostuksessa oikeutetaan Loojärven ja Mankinjoen
rehevöitymisen lisääminen hankkeen johdosta sillä perusteella, että
Kauhalanjoesta tuleva vesi on vielä pahempaa (kun selostuksen s. 113 todetaan
“Ämmässuonpuron tuoma mvinnekuormitus on kuitenkin vain murto-osa
Loojärveen laskevan Kauhalanjoen hiumasta kuormituksesta..”). Ikään kuin jo
ennestään huonossa kunnossa olevasta järvestä ei tarvitsisi niin paljon välittää.
Kun järvi ja joki ovat jo ylikuonnitettuja, kuormituksen lisääminen ei paranna
asiaa. Jonkun toisen toimijan suurempi vaikutus ei oikeuta omaa kielteistä
toimintaa. Ottaen huomioon Espoon ympäristölautakunnan tavoitteet ulkoisen
kuonnituksen vähcntämisestä erityisesti koskien Loojärveä ja Mankinjokea, tulisi
myös tässä hankkeessa erityisesti välttää näiden vesistöjen kuonnitusta.
Selostuksen arvio on siten väärä.

2.3 Melu ja tärinä
On selvää että suunniteltu hanke aiheuttaa ympäröivälle alueelle melua.
Selostuksen meluselvityksissä on oletettu että hankecn aikana rakennetaan
suojavalleja jotka estäisivät melun leviämisen. On kuitenkin epäselvää voidaanko
4
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suojavalleja toteuttaa nyt suunnitellulla tavalla. Selostuksessa todetaan että hanke
sijaitsee alueella joka ei nykyäänkään ole täysin meluton. Tämä ei kuitenkaan
itsessään oikeuta melun lisäämistä alueella, päinvastoin. Selostuksessa ei
kuitenkaan tuoda esille Kulmakorvan maa-ainestoiminnasta aihcuwva melu. Näin
ollen ympäröivälle alueelle aiheutuvan melun ja tärinän yhteisvaikutuksia ei
todennäköisesti ole selvitetty riittävästi. Lisäksi mielipiteen antajan näkemyksen
mukaan, meluselvityksessä ei ole myöskään huomioitu kallion kaikuvaikutusta.
Oitbackan kartanon järven vastapäätä sijaitseva korkea kallio, Urbergct, aiheuttaa
melun kaikumisen Loojärven yli, joka pahentaa melusta johtuvaa haittaa
entisestään. Sen lisäksi näyttää siltä että meluselvityksessä ci ole huomioitu melun
impulssimaisuuden vaikutusta. Selostus ja meluselvitykset ovat siten ainakin
osittain puutteelliset ja antavat väärän kuvan melun vaikuh±sesta ympäristöön.

Loojärvi on Oitbackan kartanolle tärkeä, se on osa alueen asumisviihtyvyyttä,
virkistysmahdollisuuksia ja luontoarvoja. Oitbackan kananomiljöö on
luonnonrauhallista aluetta ja vuokralaiset ovat näistä syistä hakeutuneet asumaan
ja toimimaan alueelle. On selvää että nyt suunniteltu hanke lisää sekä pintaveden
pilaantumista että melukuormitusta alueella entisestään. Nämä seikat tulevat
puolestaan vähentämään asumisviihtyvyyttä, mikä taas johtaa Oitbackan
kartanolle vaikeuksia kiinteistöiden vuobaamisessa ja sen myötä niiden arvon
alenemiseen.
Oitbackan kartanon kehittämissuunnitelmat sisältävät siis ylämaankarjan
pitämisen. Juomavesi karjalle otettaisiin Loojärvestä. Mikäli maa-aineshanke
toteutetaan1 se huonontaa entisestään järviveden kuntoa, mikä taas suoraan
vaikeuttaa kartanon eläintenpiloa. Samalla hankkeesta johtuva lisääntyvä melu
myös osaltaan vaikeuttaa nyt suunniteltujen toimintojen toteuttamisen. Hanke
vaikeuttaisi Oitbackan kartanon toiminnan kehittämistä ja käytännössä pakottaisi
luopumaan suu,mitellusta eläintenpidosta.

Oitbackan kartanon kiinteistöjen ja kartanomiljöön jatkuva ylläpitäminen on
valtakunnallisten suojelumääräysten johdosta välttämätöntä, ja toiminnan tuotot
ovat tämän kannalta ratkaisevassa asemassa. Oitbackan kartanolle on siksi tärkeää
varmistaa toimintamahdollisuuksien jatkuminen jotta kulttuudpedntö voi siirtyä
hyvässä kunnossa myös seuraaville sukupolville. Tässä nyt suunnitellussa
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hankkeessa tulee siten selvittää ja varmistaa ettei Suomen valtakunnallista
kultmuriperintöä turhaan heikennetä Esbogård Ab;n omistajien rahaHisten
intressien johdosta.

2.4 Kaavoitus
YVA-selostuksessa sanotaan että hankevaihtoehto VE3 ei edellyttäisi
kaavamuutosta. Espoon ympäristökeskus on kuitenkin lausunnossaan 13.6.2014
koskien YVA arviointiohjelmaa todennut, että hankecn toiminta on myös
maakuntakaavanja yleiskaavan vastainen. Koska hankealue on niin suuri ja se
lopullisesti muuttaa alueen muotoa ja käyttöä, sen vaikutukset ulottuvat laajalle
alueelle. Hankealueen käyttö, suunnittelu ja maa-ainestoiminta tulisi siksi selvittää
ensin MRL:n mukaisessa kaavoitusprosessissa jolloin voidaan ottaa huomioon
alueen muu maankäyttö. Kun Espoossa ei yleiskaava-alueelle tahdo nykyään saada
rakennuslupaa edes yhdelle omakotiralolle, maanomislajat asetetaan eriarvoiseen
asemaan, mikäli nyt suunniteltu hanke voidaan toteuttaa ilman kaavamuutosta.

Johtopäätökset
Edellä esitetyin perustein Isabella Salenius katsoo, ettei hanketta voida toteuttaa
sen vaikutusten ulottuessa suoraan hänen omistamaansa vesialueeseen
Loojärvcellä, aiheuttaen hänelle merkittävää haittaa. YVA-selostuksessa esitetyt
tiedot koskien pintavesiä ovat puutteelliset ja jopa väärät. Samoin selvitys
hankkeesta johtuvasta meluvaikutuksesta on puutteellista (Kulmakorpi,
kaikuvaikutus, impulssimaisuus) mikä myös osaltaan saattaa aiheuttaa suojellun
kartanomiljöön pilaantumista ja haittaa maanomistajalle.

Paikka ja aika
Inkoossa, 8. heinäkuuta 2015
Kunnioittavasti,
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Uudenmaan ELY-keskukselle
Viitaten kuulutukseen verkkosivuillanne
Lausunto Espoon Högbergetin maa-aineen oton yva-selostuksesta
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri lausuu yva-selostuksesta seuraavaa:
Hankkeen :an’erta olisi pitänyt pohtia tarkemmin muun muassa lähialueen hankkeiden, Helsingin
kaupungin kaivumaiden kehittämissuunnitelman ja eri jätesuunnitelmien valossa. Nykyään pyritään
ottamaan kiviaines rakennuspaikalta tai mahdollisimman läheltä ja sijoittamaan maamassatkin
sinne. 0-vaihtoehto jää nyt muutenkin turhan niukasti käsitellyksi.
Vaihtoehdoista on h»ä että yva-selostukseen otettiin myös VE3. Se erottuu muista esimerkiksi
kaavoituksenja luontoselvityksen suhteen parempana. VE3:kin olisi voitu jakaa vielä
alavaihtoehtoihin, koska se perustuu kolmeen eri alueeseen (A, B ja C).
Hankkeen elinkaares, osalta alueen loppukäytöstä ei esitetty selvää visiota. On kuitenkin suuri
merkitys ennallistetaanko alue metsäksi vai rakennetaanko se teollisuusalueeksi tms.
Lajistosta hanke on ongelmallisin kehrääjälle, jolle alue on selvästi arvokas. Esimerkiksi luoteisen
osa-alueen poisjättäminen louhinnasta parantaisi sen tilannetta. Liito-omvan kulkureitit on
oikeuskäytännössä katsottu kuuluvan lisääntymis-ja levähdyspaikkaan (esimerkiksi
1010:2002:78). Fagerängin pohjoispuolisen kulkuyhteyden turvaaminen on siksi oikein.
On harmillista, että luontoryyppiselvilyksessö ei käytetty myös METSO-ohjelman ja Uudenmaan
maakunnallisia LAKU-kriteereitä. Luontoselvityksen mukaan on kuitenkin selvää, että varsinkin
Fagerängin itäpuoliset kuviot Ilja II tulee säilyttää (kuva 12-2). Täytyy varmistaa, ettei näitä
kohteita pilattaisi myöskään esimerkiksi hulevesien käsiftelyalueella, sähkälinjan uudella reitillä tai
molemmilla VEi :ssäja VE2:ssä (Kuvat 3-2 3-5). Luontoselvitys tukee VE3:n käyttöä, ja siinä
sähkölinjaja hulevesien käsittelypaikka onjo nyt sijoitettu kauemmaksi näistä luontokohteista
(vertaa kuvat 3-6 3-8).
—

—

Hankkeen suurin ongelma on kuitenkin se, että luonnon ydinahte pirstoutuu ja maakunnallinen
ekologinen yhteys vaarantuu (12.4,7). On tärkeää turvata tämän yhteyden toimivuus ja nimenomaan
metsäisenä. Tämä edellyttää hankkeen rajausta vähintään jättilmällä joku osa-alue
jatkosuunnittelussa pois.
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Arkeologinen inventoinri oli vain yhden päivän käynti.
Liikennettä on pohdittu lähialueella, mutta ei riittävästi koko pääkaupunkiseudun mittakaavassa.
Mihin asti kiviainetta vietäisiin ja mistä maamassoja tuotaisiin? Tämä on tärkeä asia myös
hankekokonaisuuden kasvihuonekaasupäästöjen kannalta.

Yhteisvaikutuksia on pohdittu lähinnä Takapellon kanssa, mutta ei riittävästi Kulmakorven ja koko
Ammässuon alueen käytön kanssa.
Seurantaohjelnzassa on tärkeää liittää hanke yvassa esitetyllä tavalla Kulmakorven-Ämmässuon
alueen vesistön tarkkailuohjelmaan. Muutenkin tulee seurata luontoon laskettavien poistovesien

laatua. Yvassa esitetty meritaimenseuranta on hyvä ajatus. Keskeisiä kuivatusvesiä johtavia puroja
tai ojia tulee tarkkailla päästöpiikkien varalta jatkuvatoimisella vedenlaadun seurannalla. Myös
pohjaeläinseuranta on tarpeen, koska se voi paljastaa lajistomuutoksia. Liito-oravanja ekologisen

yhteyden toimivuutta on syytä seurata.
Jatkotyössäja luvituksessa yvan tuloksissa esille tulleet ongelmat ja Hskit sekä niiden
vähentämismahdollisuudet pitää toteuttaa sitovasti. Erityisen tärkeää on turvata ekologinen yhteys
ja meri (aimenvesistö (muun muassa mitoittamalla hulcvesien viivytysaflas rankkasadejaksoillekin
riittävän suureksi).
Hankkeen toteuuanziskclpoisuuden osalta VE3 on paras (kaavatilanneja luontoselvitys). Kuitenkin
tätäkin vaihtoehtoa pitäisi muuttaa niin, että ckologincn yhteys turvattaisiin. Asiaa voi parantaa
ottamalla käyttöön vain osa sen kolmesta ottoalueesta (esimeriksi nlue B tai C pois tai molemmat).
Lisätietoja
luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi
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Lähetetty: 9. heinäkuuta 2015 11:06
Vastaanottaja: ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe: Esbogård Ab Högberget, maa-ainestoiminnan ympäristövaikutusten arviointiselostuseen mielipide ja
yhtyminen mielipiteisiin

ELY-keskukselle
Mielipide Esbogård Ab Högberget, maa-ainestoiminnan ympäristövaikutusten
arviointiselostuseen
Mielipiteenäni esitän, ellei Esbogård Ab
Högberget, maa-ainestoiminnan hanketta tule toteuttaa, koska hanke toteutuessaan aiheuttaisi
Ihmisille, eläimille ja luonnolle korvaamattomia haittoja, eikä siten Espoon kaupunki VOISI turvata
Terveydensuojelulain mukaisesti asukkailleen terveellistä asuinympäristöä (TSL 6 §).
Olen kuullut paikallisia asukkaita ja alueella lomiaan viettäviä kesäasukkaita, sekä käynyt
tutustumassa alueen luontoon, jossa mm. Halujärvi ja ratsutila (8.7.2015).
Hägberget WA selostus sisältää mm virheellisiä väillämiä suojista esim kivipälyä vastaan (kts.
asukastiimin von Schoultz ym. mielipide), kun käytännössä vaadillavia suojia ei kyetä edes
rakentamaan.
Suomen perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja
kulttuuriperinnöstä kuuuu kaikille. Tämä vastuu kuuluu myös kaupallisin intressein tolmiville
louhinta- ja muskaustoimintaa suodifaville yrityksille. Se, että ympäri Uullamaata toimivien
louhoshankkeiden läheisyydessä asuvat ihmiset valittavat yhtenäisesti erityisesti melu, klvipöly ja
tärinähaitoista, on ositus siitä, ellei tätä vastuuta kanneta riittävästi.
Edelleen perustuslaki vaatii julkista valtaa pyrkimään turvaamaan jokaiselle oikeuden tervelilseen
ympäristöön, kuten myös turvaamaan mahdollisuuden vaikuttaa ellnympäristöään koskevaan
päätöksentekoon. (Suomen perustuslaki 20 §.)

[Sivu #]

Esbogård Ab
Högberget, maa-ainestolminnan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta oleviin
mielipiteisiin yhtyminen seuraavasti:

Yhdyn Espoonkartanon omakotiyhdistyksen jättämään mielipiteeseen Esbogård Ab
Högberget, maa-ainestoiminnan ympäristövaikutusten aMointiselostuksesta.

Yhdyn Koimperän asukasyhdistyksen puheenjohtajan Tarja Reynoldsin ja
samasta asiasta.

Lisäksi ilmoitan allekirjoituksellani yhtyneeni
laatimaan mielipiteeseen Esbogård Ab

.

mielipiteisiin

asukastiimiin kuuluvien

Högberget, maa-ainestoiminnan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Mijjjenro

Uudenmaan EtY keskus
ELY centralen 1 Nyland
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MIELIPIDE ESBOGÅRD AB:N MAAAINESTOIMINTAHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKTUSTEN
ARVIOINTISELOSTUKSESTA

YHTEENVETO
Hanke on alueellisesti ja ajallisesti poikkeuksellisen mittava. Hankkeen mittakaavasta ja toiminnan
luonteesta johtuen sen haitalliset vaikutukset ovat myös poikkeuksellisen merkittäviä. Hankkeesta
laadittu ympäristövalkutusten arviointiselostus tarkastelee vaikutuksia monipuolisesti ja siinä on
esitetty keinoja haftaiiisten vaikutusten vähentämiseen.
Laadittu yya-selostus on kuitenkin monilta osin puutteellinen (mm. pohjavesi-ja
pintavesivaikutukset, sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset) ja sen johtopäätökset tärkeiltä osin
(mm. meluvaikutukset, vaikutukset maakunnailisesti merkittävään viherkäytävään) ovat
harhaanjohtavia. Eri hankevaihtoehtojen kokonaiskasvihuonepäästöjä ei ole esitetty
selostuksessa. Kaikki hankkeen arvioiduista vaihtoehdoista VE 1-3 edellyttävät näkemykseni
mukaan muutoksia voimassa oleviin kaavoihin. Selostuksessa ei ole arvioitu lainkaan 0vaihtoehdon vaikutuksia. Arviolmatta jättämisestä esitetyt perustelut ovat kestämättömiä.
Selostuksessa ei myöskään ole otettu huomioon Helsingin kaupungin kaivumaiden hyödyntämisen
kehittämissuunnitelmaa, josta Helsingin Seudun Ympäristöpaivelut (HSY) antoi myönteisen
lausunnon ja josta Helsingin kaupunki teki toteutuspäätöksen v. 2015. Selostuksessa ei ole
myöskään huomioitu Espoon kaupungin ja HSY:n suunnitelmia maamassojen vastaanotosta ja
kierrätyksestä, Edellä mainitut kehittämissuunnitelmat heikentävät olennaisesti hankkeen
tarpeellisuudesta selostuksessa esitettyjä perusteluja.
Selostuksen pääjohtopäätöksenä on esitetty, että aMoidut vaihtoehdot (VE1-3) ovat
toteuttamiskelpolsia. Johtopäätöstä on virheellinen aMolntien puutteellisuuksien ja vaikutuksista
esitettyjen harhaanjohtavien johtopäätöksen seurauksena.
Laadittu ympäristövaikutusten arviontiselvitys ei nykyisen kaltaisena anna mahdollisuutta
lupaprosessin edellyttämään objektliviseen arviointiin. Selvitystä on täydennettävä useilta osin
ennen kuin lupaviranomaisiila on edellytykset päättää hankkeen mahdollisesta toteutuksesta tai
toteuttamatta jättämisestä.
HANKKEEN PERUSTELUT
Hanketta perustellaan pääkaupunkiseudun kiviainestarpeilla tarpeilla ja Helsingin ylijäämämaiden
loppusljoituspalkan tarpeelia.
PerusteluIssa ei ole huomioitu Helsingin kaupungin kalvumaiden kehlttämlssuunnitelmaa vuodelta
2013 ja sIltä kaupungin v. 2015 tekemää päätöstä ja tolmintaohjelmaa. Helsingin tavoitteena on
uusia toimintamalieja hyödyntäen lisätä merkittävästi maarakentamisen materiaalitehokkuutta ja
kierrätystä ja aikaansaada samalla huomattavia kustannussäästöjä. Helsingin kokemukset
osoittavat tavoitteet jo nyt mahdollisiksi. Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY on antanut
myönteisen lausunnon Helsingin kehittämissuunnitelmasta. Selostuksessa ei ole huomioitu
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myöskään hankealueen läheisyydessä jo olevaa ja sinne syntyvää erittäin huomattava
maaläjityska pasiteetia.
Pääkaupunkiseudulla tulee tehdä entistä parempaa ja koordlnoldumpaa yhteistyötä
maarakentamiseen kytkeytyvässä kiviaineshuoliossa Helsingin kaupungin kaivumaiden
hyädyntämlsen kehittämissuunniteiman ja maarakentamisen uusien toimintamaliien mukaisesti.
Se on kansalaisten ja ympäristön etu. Viranomaisten tulee päätöksissään tätä kehitystä edistää.
Ylijäämämassojen loppusijoitustarve tulee vähenemään pääkaupunkiseudulla lähivuosina ja
vuosikymmeninä dramaattisesti eikä uusia mittavia läjitysalueita tule enää ilman perusteellista
tarveaMoita perustaa. Helsingin esimerkin mukaisesti myös rakentamiseen muualta tuotujen
kiviainesten tarve tulee vähenemään. Hankkeen tarpeellisuudesta esitetyt perustelut perustuvat
menneeseen tilanteeseen ja virheelliseen, tolmintamailien kehittymisen suhteen staattiseen
tulevaisuuskuvaan.
Hanketta eI ole perusteltu tulevien tarpeiden pohjalta.
TJEYHTEYS HANKEALUEELLE
Yhteysviranomainen on yya-ohjelmassa esittämässä lausunnossaan edellyttänyt, että
selostuksessa kuvataan toimenpiteet Kauklahteen vievän hiekkatieyhteyden käytön estämistä.
WA-selostuksen mukaan tiellä jo oleva puomi estää käytön maa-aineskuljetuksiin. Selostus ei
mainitse huolto- ja yliäpitoliikennettä, mikä käytännössä voi sallia hiekkatieyhteyden käytön ko.
tarkoitukseen.
Hankkeen mahdollisesti toteutuessa Kauklahteen Johtava hiekkatieyhteyden ja hankealueelle
metsäalueen läpi johtavan metsäautotien käyttö hankkeen mihinkään tarkoitukseen on kiellettävä
ja estettävä asianmukaisesti.
HANKKEEN VAIKUTUKSET
Pohiavesi
Selostuksessa on laadittu pohjavesien virtausmal» (kalliopohjavesi), joka toimii vaikutusten
arvioinnin keskeisenä apuvälineenä. Maliinnuksen lähtöaineistot on selvitetty yksityiskohtaisesti ja
käytetty mallinnusohjeima (Modflow) yleisesti käytetty pohjavesien virtausmallinnuksissa,
Kokemuksesta tiedetään, että kalliopohjavesien virtaus suuntautuu louhoksiin, kun louhlnnan taso
alittaa pohjavesipinnan tason. Virtausmuutosten etäisyydet riippuvat kallioperän
heikkousvyöhykkeistä ja rakoilusta, joita pitkin kalliopohjaveden virtaus kanavoituu.
Kalliopohjavesiä koskevista tutkimuksista myös tiedetään, että veden kulkeutuminen
kallioruhjeissa ja —raoissa on vaihtelevaa, vaikeasti hailittavaa ja vaatii luotettavan kuvan
saamiseksi tuekseen kattavaa ja monipuolista eri tutkimusmenetelmien hyödyntämistä.
Yvaselostuksen pohjavesimalli on periaatteessa laadittu oikein ja sen tulokset perusteltavissa
lähtötiedot huomioon ottaen. Laaditun mallin perusteella toiminnan vaikutukset kohdistuvat
hankealueelleja sen välittämään läheisyyteen. AMoinnin mukaan yksityiskaivojen osalta
Fagerängin kaivojen antoisuus vol vähentyä ja Halujärveen ei ole vaikutuksia. Järvikylän
pohjavesialueesta ei mainita mitään.
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Selostuksen mallinnuksen tulosten luotettavuuteen liittyy vakavia puutteita erityisesti seuraavien
seikkojen vuoksi:
-

-

-

-

lähtötietoina käytetään suurelta osin muualta saatuja tuloksia (lähinnä Kulmakorpi)
hankkeen mahdollisten vaikutusten kannalta tärkeä Halujärven alue on jätetty mallintamatta
mahdollista vaikutusta JäMkylän 1. luokan pohjaveslalueeseen ei ole arvioitu
mallin vahva yleistävyys (puuttellisista tiedoista johtuen)

Erityisen kummallista on, että Halujärven alueen on jätetty kokonaan mallintamatta vaikka
yhteysviranomainen on nimenomaan edellyttänyt hankealueen etelä-osan ja Halujärven
ympäristön huolelllsta tutkimista. Mallinnusta olisi voInut hyödyntää myös arviointiin onko
hankkeella mahdollisia vaikutuksia iärvikylän pohjaveslalueeseen.
Mallinnuksen epävarmuustekijöftä tarkastellaan selostuksessa ja todetaan, että tuloksia
tarkasteltaessa ne tulee ottaa huomioon. Selostuksessa ei ole kuItenkaan anaiysoitu, mIhin
vaikutuksiin epävarmuustekijät suurimmIllaan kohdistulsivat Selostuksesta ei näin ollen vol saada
kuvaa mallien (kalliopohjaveden nykytila, louhosvaiheen tila) todellisesta sovellettavuudesta
hankkeen valkutuksiin.
Maillnnuksen keskeinen puute on hankealueen kallioperän rikkonaisuuden ja rikkonaisuuteen
liittyvän vedenjohtavuuden vähäinen selvittäminen. Hankealueella ei ole täydennetty rakoilu- ja
heikkousvyöhykekartoitusta eikä tehty geofysikaalisla luotauksia ( reflektioseismilkka,
maatutkaluotaus erityisesti kallioaluelden vaakarakorakenteiden selvittämisessä, kairaukset)
kallioperän rikkonaisuuskuvan saamiseksi. Kallioperän jännitystilan purkautumiseen liittyvä vaaka
rakoilu, ns. lustatakenne, on tyypillistä erityisesti suomalaisessa kallioperässä. Horisontaallsta tai
lähes horisontaallsta rakollua näkyy selvästi jo mm. yvaseiostuksessa olevissa hankeaiuetta
koskevissa vaiokuvissa. Kallioperän pysty- tai lähes pysty- ja vaakarakoilu voivat muodostaa
merkittävän hydraulisia yhteyksiä sisältävän kanaviston ja luoda veden kulkeutumiselle otollisen
ympäristön. Tulokset Kulmakorven ja Ämmässuon alueelta eivät ole suoraan hankealueelle
sovellettavissa. Hankealueella tehdyt kolmen kairauspisteen vesimenekkikokeet ovat täysIn
riittämättömiä kalliopohjaveden luotettavien virtausmallien (nykytila, louhinnan vaikutukset)
laatimiseksi. Selostuksen kuvien 9-2 ja 9-4 mukaan kairauspisteet eivät edes osu selostuksessa
esitettyjen kallioruhjeiden kohdalle.
Erityisen huolestuttavaa on sekä Halujärven ympäristön tarkastelun ylimalkaisuus sekä
selostuksessa esitetty louhinta-alueen A:n vaikutus lounaaseen pohjaveden pinnan korkeuteen.
Haiujärven läheisyys (200m) hankkeen B-louhokseen (louhintataso lähes 30 m Halujärven pohjan
alapuolelle) on mainittu selostuksessa, ja “lääkkeeksi” ehdotetaan seurantaa ja mahdollisia
louhinnan aloituksen Jälkeen tehtäviä louhintasuunnitelman muutoksia. Halujärven veden
vaiuminen B-louhokseen kalliorakosysteemejä (ml. mahdolliset vaaka/ioiva-asentolset
lustarakenteet) pitkin on todellinen riski. Mikäli Halujärven pohjalla on paksut ja tiivit
savisedimennikerrokset, ne voisivat estää mahdollisen veden virtauksen louhokseen. Sekään ei
kuitenkaan ole varmaa sillä Halujärven pohjaan voi purkautua valuma-alueelta vesiä syöttäviä
kanavia (lähteitä). Selostuksen johtopäätöstä ei vaikutuksia Halujärven vedenpinnan tasoon eikä
—
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ympäristön kaivoihin - voidaan pitää joka tapauksessa vähintäänkin optlmlstlsena ja ehdotetun
“lääkkeen” tehoa epäuskottavana.
Louhinta-alueen A pohjavesivaikutus on selostuksessa perusteltu louhoksen kallioreunan
korkeudella Ooka sekin on arvioitu, ei mitattu). Arviointi jättää kokonaan huomiotta veden
mahdollisen virtauksen kallioperän “sisällä” heikkousvyöhykettä tai siinä olevia rakoja pitkin.
Mallien parametrien muutos vaikuttaisi hyvin laajasti louhosalueen lounaispuoliselle alueelle, josta
alustavan geologisen ja topograflsen tarkastelun perusteella on myös selviä luoteis-kaakkois
suuntaisla ruhjeyhteyksiä Halujärven ja eteläpuolelle iärvlkylän pohjavesialueen suuntaan.
Katson, että kallioperän rikkonaisuusselvitykset (kalliorakoilu,heikkousvyöhykkeet) tulee ulottaa
Halujärven alueelle ja etelään aina Järvikylän pohjavesialueelle. Rikkonaisuusselvityksiä tulee
täydentää riittävillä ja luotettavilla kalliomhjeiden ja rakoilujen vedenantoisuusselvityksillä,
päMttää selostuksen pohjavesimalli saatujen tulosten ja arvioida hankeen pohjavesivaiktukset
päMtetyn mallin pohjalta. Pohjavesimalli tulee lisäksi ulottaa myös Halujärven alueelle sekä
arvioida kallioruhjeiden hydrauiisia yhteyksiä ja hankkeen mahdollisia vaikutuksia myös iäMkylän
tärkeään pohjavesialueeseen. Mallinnuksen tueksi on selvitettävä Halujärven pohjasedimentit.
Pintavesi
Hankkeen vaikutuksia pintavesien laatuun ja määrlin on selostuksessa kuvattu kattavasti.
Hulevesistä aiheutuu pintavesiin hienoaines-, typpi-Ja fosforipitolsuukslen nousua, joka on
suurimmillaan Ämmässuonpurossa, jonne hulevedet hankealueelta johdetaan. Pitoisuustasojen
nousu heikentyy merkittävästi I.oojärvessä ja edelleen Mankinjoessa. Haitallisten vaikutusten
arvioidaan olevan vähäisiä Loojärvessä ja marginaalisia Mankinjoessa. Halujärven osalta todetaan,
ettei hankkeella ole vaikutuksia järven hydrografiaan tai vedeniaatuun, koska sinne ei johdeta
huleveslä.
Hulevedet lisäävät joka tapauksessa kiistatta hankealueen alapuolisten vesistöjen kuormitusta.
Ämmässuonpuro, LoojäM ja Mankinjoki ovat ravinnetilanteeltaan pääosin fosforirajoitteisia,
mutta vesistöjen typpl-fosforlsuhteet vaihtelevat kuten selostuksessa todetaan. Selostuksessa
tulisi mielestäni analysoida nykyistä tarkemmin miten paljon ja missä tilanteissa hankkeen
aiheuttama ravinnelisäys voi aiheuttaa tai lisätä leväkasvustoa ja hankkeen mahdollisia muita
vaikutuksia alapuolisiin vesistöihin.
Halujärven osalta on selostuksessa todettu että hanke vähentää laskennallisestl Halujärven
pintavesivaluntaa vuosittain määrällä, joka vastaa 0,6% Halujärven tilavuudesta. Laskelma on
harhaanjohtava. Halujärveen ei laske yhtään pintavesipuroa. Näiltä osin mm. peruskartan tieto on
virheellinen. Louhos (alue B) pienentää vaihtoehdoissa Vel-3 Halujärven valuma-aluetta noin 5 %.
Halujärven valuma-alueeseen kuuluvaita louhosalueelta vedet valuvat nykyisin kalliorlnnettä kohti
Halujärveäja suotautuvat pääosin maalajikerroksiin ja sieltä edelleen Halujärveen, mahdollisesti
osin kailiorakoja pitkin. l.ouhos pienentää jo lähtökohtaisesti, huomioiden valuma-alueen
topografia ja geologia, Halujärveen kertyvän veden määrää moninkertaisesti esitettyyn
laskennalliseen pintavalunnan vähenemään.
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Kalasto ja pohjaeliöstö
Yhteysviranomainen on WA-ohjelmasta antamassaan lausunnossa katsonut, että hankkeen
vaikutusten arviointi kalastoon ja pohjaelälmlstöön tulee ulottaa Loojärveen, Mankijokeen ja
Halujärveen saakka.
Selostuksen mukaan Mankinjoella Loojärven alapuolella sekä Ämmässuonpurossa on toteutettu v.
2013 sähkökalastus tarkoituksena selvittää kalastoa ja uhanalalsen meritaimen poikastuotantoa.
Käytettävissä on ollut tiedot myös v. 2008 toteutetusta koekalastuksesta. Koekalastuksissa ei
havaittu arvokasta kalastoa. Pohjaeläinnäytteet on otettu Ämmässuonpurosta ja Mankinjoesta
samoiita paikoilta missä tehtiin koekalastus v. 2013. Tulokset on kuvattu selostuksessa. Halujärven
osalta ei ole tehty selvityksiä.
Katsomme, että kalastoa ja pohjaeläimistöä on selvitetty puutteellisesti. Siinä ei ole huomioitu
mm. Riista-Ja kalatalouden tutkimuskeskuksen (nykyisin Luonnonvarakeskus Luke) mm.
Mankinjokeen kohdistuvan jatkuvan kalastoseurannan tuloksia eikä huomioitu asukkaiden
havaintoja mm. pohjaeläimistöstä. Halujärven kalastoa ja pohjaeläimistöä ei ole selvitetty lainkaan
perusteluna ettei hankkeen hulevesillä ole vaikutuksia järveen.
Mankinjoki on äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen kutualuetta. Luken seurannassa
(Espoonkartanonkoskl) taimenen poikashavaintoja on säännöllisesti vuosittain. Kutualueet
saattavat ulottua ylävirtaan jopa Ämmässuonpuron nousuesteeseen saakka, mikä todetaan yya
selostuksessakin. Luken seurannassa myös on myös säännöliislä havaintoja vaellussiian
esiintymisestä. Mankinjoki, ja hankealueen muutkin vesistöt, ovat jo vuosia olleet RKrL/Luke
erityisseurannassa kantojen elpymisen selvittämiseksi. Seurannan tulokset osoittavat että kannat
ovat elpymässä. Järvikylän asukkailla on Mankinjoesta useita havaintoja suurten (5-10 sm)
simpukoiden esiintymisestä. Kyseessä lienee vuollejokisimpukka, joka on luokiteltu uhanalaiseksi.
Kalasto- ja pohjaeläimlstöarviointia arviointia tulee täydentää ja arviointia pintavesien laadun
ääritilannevalkutuksia tarkentaa Ämmässuonpurossa, Loojärvessä ja Mankinjoessa. Arvioinnin
tulisi yksiselitteisesti osoittaa, että vaaraa uhanalaisten ja muiden vesistöissä mahdollisesti
esIintyvien uhanalaisten tai harvinaisten lajien eslintymlseen ei aiheudu edes polkkeustilanteissa.
Halujärven kalasto, kasvisto ja pohjaeläimistö tulee selvittää ja arvioida louhoksen B aiheuttaman
Halujärven valunnan vähenemisen vaikutukset Halujärven ekologiseen tilaan ja sen kehitykseen.
Melu
Selostuksessa on tarkasteltu meluvaikutuksia ja meluvaikutusten vähentämiskeinoja
monipuolisesti ja tuloksia tarkastellaan melusta säädettyjen ohje-arvojen ja laskennallisten
melumallien avulla. Louhintavaihe on meluvaikutusten kannalta tärkein ja meluvalkutukset
ympäristöön laajimmillaan, kun louhintatasot ovat ylhäällä kuten selostuksessa todetaan.
Louhinnan aiheuttaman melun kannalta Halujärven ympäristö on selvästi vaikeimmin hallinava
alue.
Selostuksen kokoava johtopäätös on, että kun louhintasuunnitelman mukaiset pintamaavallit ja
varastokasat toteutetaan saavutetaan hyväksyttävät melutasot alueen kaikissa melusta
häirilntymlselle alttiissa kohteissa. Johtopäätös on kyseenalainen ja jopa harhaanjohtava jo
selostuksessa esitettyjen tulosten valossa. Selostuksessa todetaan, että Halujärven loma-asutus on
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melun kannalta haasteellinen, kun louhinta on louhintavaiheen 4. alussa ylätasolla. Selostuksessa
on tarkasteltu jopa 14 m korkean meluvailin rakentamista meluvaikutusten vähentämiseksi
louhosalueelta B etelään päin. Edes 14 m meluvalli ei mallinuksen mukaan näytä rlifläväitä
estämään 45 dB:n meluarvon ylitystä Halujärven lomakiinteistöillä. Kun ottaa lIsäksi huomioon
laskennalliseen malliin sisältyvät epävarmuudet melun ohjearvot voivat ylittyä koko Halujärven
ranta-alueella ja jopa asuinkiinteistössäkln. Toisaalta 14 m korkean meluvallin rakentamiseen ei
näytä olevan riittävästi tilaa hankealueen rajan Ja louhoksen välissä, joten meluvallia ei voida
rakentaa pienentämättä louhintasuunnitelmaa.

Virkistyskävttö
Selostuksen on kuvattu alueen virkistyskäyttöä, mutta esitetty näkemys, ettei toiminta estä tai
rajoita hankealuetta ympäröivän metsän käyttöä virkistystoimintaan. Näkemys on kyseenalainen.
Metsäalue on nykyisellään pääosin hyvin hiljaista valmeaa taustaääntä lukuun ottamatta.
Esbogårdin hanke lisäisi olennaisesti alueen melutasoa. Toiminnan aiheuttama pölyvaikutus
ulottuu pahimmillaan satoja metrejä hankealueen ulkopuolellle ja käytännössä haittaa mm.
marjojen ja sienien poimintaa ko. valkutusalueelta.. Hankealueen ulkopuolelle ulottuvat melu- ja
pölyvalkutukset alentavat merkittävästi metsäalueen vlrkistyskäyttöominalsuuksln.

Maakunnalllisesti tärkeä viherkäytävä
Hankealue peittää kokonaan vaihemaakuntakaavassa osoitetun maakunnalllsestl tärkeän
ekologisen yhteyden, joka yhdistää itä-länsi suunnassa Espoon keskuspuiston Kirkkonummen
metsiin. Selostuksen mukaan hanke “ei katkaise ekologista yhteyttä’, mutta todellisuudessa se
tuhoaisi käytävän jokseenkin kokonmaan..
Selostuksen karttakuvissa viherkäytävä on siirretty vaihemaakuntakaavassa osoltetusta
sijainnistaan hankealueen ja Halujärven eteläpuolelle. Hankealueen eteläpuolella ei ole yhtenäistä
viherkäytävää, sillä ko alue on Espoonlahden pohjukkaan asti asutusaluena, peltoa ja järvialueita.
WA selostuksessa viherkäytävä on siirretty mm. läheIsen hevostilayrlttäjän pelloille, jossa ei kasva
puustoa. Peltojen metsitys maatalousalueella on Espoossa kiellettyä, joten ilman kaavamuutoksia
ei voida ekologista yhteyttä siirtää kulkemaan nykyisten peltojen yli.
Liinkelnot
Hankkeella on selvästi kielteinen vaikutus erityisesti Fägerängin hevostilan, mutta myös muiden
aluetta käyttävien ratsastus-ja hevostilojen toimintaan. Fagerängin toiminnalle vaikutus voi olla
ratkaisevan haitallinen toiminnan jatkoedellytysten kannalta.
Selostukseen on laskettu yksitiskohtaisesti metsäpolkujen ja —reittien kilometrimäärä, joka jää
käytettäväksi hankkeesta huolimatta. Selostuksen arviointi hankkeen vaikutuksista hevostila-ja
ratsastustallien tolmintaedellytykslln on vähättelevä.
Muut hankkeet ia yhteisvalkutukset
Kulmakorpl-Ämmäsuon alueella on runsaasti ympäristöön haitallisesti vaikututtavia toimintoja ja
alueelle on suunniteltu niitä merkittävästi lisää. Aueelta ei ole toistaiseksi tehty kattavaa
sosiaalisten ja terveydellisten vaikutusten arviointia, mitä voidaan pitää selvänä puutteena ja
epävarmuutta aiheuttavan tekijänä myös, kun arvioidaan nyt selostuksen kohteena olevan
hankeen ja ympäristön muiden toimintojen yhteisvaikutuksia.
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Ämmässuo-Kulmakorven ja Esbogärdln hankkeen kattavalta alueelta tulee suorittaa alueen
nykyiset ja suunnitellut toiminnat sisältävä kokonalsarvlo sosiaalisista ja terveydellisistä
yhteisvaikutuksista ennen Esbogård-hankkeen lupaprosessin aloitusta. Kokonaisarvion palvelisi
laajemminkin laajemminkin alueen jatkosuunnittelua ja suunnitteluun liittyvään päätöksentekoa.

Mielipide nro 14
Uudenmaan ELY keikijELY centralen 1 Nyland
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Utiåtande om MK8 för Esbo gårds stenkrossprojekt i Högberget

-07- 2015

SFP 1 Storkökiax r.f. har bekantat sig med materialet och viii framföra följ nde
synpunkterom MK8 utredrnngen.
MK8 utredningarna finns enbart tiligängiiga på finska. Eftersom det pianerade
stenkrossprojektet skulie ha en stor inverkan pä kommuninvänarna och eftersom
Esbo är en tvåspråkig kommun, anser vi att ali reievant information bör finnas på
kommunens båda språk, finska och svenska. Det är osäkert om språkiagen och
kommunaliagens språkkrav uppfyiis.
MK8 utredningen är på många sätt bristfäiiig. Tiilräckiigt noggranna utredningar
om stenkrossprojektets inverkan på grundvattnet saknas. Utredningarna om
vattenströmningarna och eventueiia effekter på vattnets röreise i berggrunden
som en föijd av att Högberget sprängs och marknivån sjunker saknas. Eniigt iag
är det förbjudet att förstöra grundvatten. Även eifekterna på ytvattnet är
bristräliiga. Risken för att Haiuträsket påverkas negativt har underskattats och
materiaiet är bristfäliigt
Kärringmossen är sedan länge hårt belastat av tidigare verksamhet så som
avfaiishanteringen av samhäiisavfall, överblivna jordmassor, aska m.m. En
helhetsutredning om alla nuvarande verksamheters miijörisker saknas. Att
genomföra Esbo gårds pianerade stenkrossprojekt skulie ytteriigare utvidga
området som redan nu är belastat av miijöskadlig verksamhet samt föra
miijöbeiastningen närmare beflntiig samt planerad bosättning. Detta är inte
föreniigt med de iångsiktiga måisättningar Esbo stad har för markplaneringen i
området.
Vi anser att MK8 inte tiiiräckiigt tydiigt betonar faktumet att stenkrossprojektet
inte överensstämmer med den fastsiagna iandskapspianen, generalpianen och
detaljplaner. Stenkrossprojektet skulie inkränkta pä den ekologiska korridor
och buffertzon som är viktig och nödvändig för att minska på effekterna av de
nuvarande miijöeffekterna från Kärringmossens område samt som behövs för att
djur skall kunna röra sig 1 nord-sydiig riktning.
Stenkrossprojektet skuiie påverka omgivningen under många decennier
framöver. Projektet är m.a.o. ovaniigt iångvarigt Under hela denna tid skuiie
omgivningen belastas av en omfattande tung trafik samt av builer som medför
olägenhet för invånarna. 1 Träskby och Köklax är oron stor för att sandvägen
genom Träskby skuile utnyttjas som serviceied, viiket skuiie vara oacceptabelt
för invånarna i Träskby.
Omgivningen kring Esbo gård är av ett stort kuiturhistoriskt värde, inte enbart
för Esbo och Nyiand, utan även nationellt Ali planiäggning bör beakta dessa
värden. Kärringmossens soptipp har iänge haft en negativ miijöpåverkan inom
ett omfattande område både 1 Esbo och Kyrkslätt eftersom Kärringmossens
avrinningsområde täcker en stor del av båda dessa kommuners yta. Många
invånare har fortfarande egen brunn inom detta område. Även efter att
Kärringmossens soptipp stängts kommer miijöbeiastningen från

—

avstjälpningsplatsen att fortgå under en oöverskådlig tid. Under de senaste åren
har Esbo planläggning utgått från att miljön i denna del av Esbo sä småningom
skall återställas vilket invånarna 1 Kärringmossens omgivning sett fram emot
Detta skuHe även förbättra förutsättningarna för ny bostättning 1 denna del av

Esbo. Esbo gårds stenkrossprojekt överensstämmer inte med dessa
målsättningar utan bygger istället på föråldrade tankegångar om exploatering av
värdefulla objekt 1 Esbo. NTM-centralens beslut om att utvidga kravet pä
provtagning av giftiga ämnen från nuvarande verksamhe 1 Kärringmossen är ett
bevis för att miljöriskerna redan nu kräver stor uppmärksamhet (HBL 16 juu).
Slutiigen viIl SFP 1 Stor-Köklax r.f. påpeka att Helsingfors stad har en målsättning om att
1 framtiden minska på deponeringen av överblivna jordmassor. Att offra Högberget för
nägot sA osäkert som Helsingfors stads eventueHa, framtida överblivna jordmassor är
inte förenligt med en hållbar utveckling dä man ser till helheten och beaktar
stenkrossprojektets negativa inverkan pä omgivningen saan för invånarna 1 sydvästra
Esbo.
1 Esbo 8.7. 2015
Pä SFP 1 StorKöklax r.f.; s styrelses vägnar
Christina Gestrin
Ordförande
SFP 1 Stor-Köklax r.f.

Tove Westerlund
Vice- ordförande
SFP 1 Stor-Köklax r.f.
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Lähetetty: 9. heinäkuuta 2015 19:10
Vastaanottaja: ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe: Fwd: mielipide esbogård ab louhoshankkeen WA-selostuksesta.

Tervehdys
Taannoisessa Länsiväylä-lehdessä oli kirjoitus, jossa kerrotiin Espoon Kulmakorven kalliolouhok5en toiminnan
aiheuttamista alueen kaivojen juomavesien pilaantumisista ja rakennusten vaurioitumisista louhinta-räjäytysten
seurauksena. On helppo uskoa asukkaita ja vaikea ymmärtää louhostoimintaa harjoittavien tahojen asian
kieltämistä.
Uusi suuri huoli on yksityisen sukuyhtiö Espogård Ah:n ajamassa
valtavassa louhoshankeessa, joka sijoittuisi lähes Kulmakorven louhoksen ja aivan kauniin Halujärven viereen.
On aivan ilmeistä, että noin massiivinen louhoshanke toteutuessaan aiheuttaisi korvaamattomat tuhot alueen
pohja/pintavesiin, Halujärveen, kasvillisuuteen/eläimistöön, ihmisten terveyteen, elinkeinonharjoittamiseen, elinolosuhteisiin ja viihtyvyyteen.
Laajan WA-selvityksen alueesta on yksityinen Esbogård Ab tilannut konsultti-yhtiö Ramboll Oy:ltä. Siinä on
puutteita, totuuden vastaisuutta, kohtuuttomasti vähättelyä ja lähes kaikki muu vain arviointia.
Kun kyseessä on ns. maksimitarkastelu, ei noin vähättelevä WA-selostus voi olla riittävä. Paljon tekstiä, vähän asiaa.
Esbogård Ah:llä on useita vaihtoehtoja hankkeelleen. Vaihtoehdoista ainoa hyväksyttävä on VE-O = eli hanketta ei
toteuteta.
Jokainen meistä pyrkii elämään vahinkoa aiheuttamatta ja silti niitä sattuu tarkimmillekin. On siis käsittämätöntä,
että tarkoituksella ja etukäteen vahingon/tuhon laajuus tietäen, Esbogård Ab ajaa louhoshanketta alueelle
puhtaassa voitontavoittelutarkoituksessa.
Esbogård Ah:n avoimuudesta, reilusta pelistä ja arvoista kertoo paljon jo tapahtunut luvaton avohakkuu-yritys
hanke-alueella. Valppaat alueen asukkaat ja poliisi saivat sen kuitenkin keskeytetyksi.

Terveisin
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Lähetetty: 9. heinäkuuta 2015 22:59
Vastaanoftaja ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe: Mielipide Esbogård Ab Kögberget, maa-ainestoiminnan ympäristövaikutusten arviointiselostuseen

ELY-keskukselle
Mielipide Esbogård Ab Högberget, maa-ainestoiminnan ympäristövalkutusten
arviointiselostukseen
yhdessä muiden alueen asukkaiden kanssa laatimaan
Yhdyn 1
mielipiteeseen sekä Espoonkartanon omakotiyhdistyksen jättämään mielipiteeseen. Alueen
virkistyskäyttäjänä ja kauklahtelaisena haluan lisäksi tuoda esille seuraavaa:
hanke tuhoaisi lopullisesti luonnon ja eläimet hankealueelta ja osittain myös sen ympäriltä.
Kauklahden ympäristössä tarvitaan myös luonnontilaisia virkistysalueita, eikä niitä ole varaa hukata.
Espoonkartanon kaavamngon tarkistusraportin (7.1 .2015) mukaan toinen samantyyppinen
-

ja virkistyskäytössä suosittu luonnontilainen alue Mynttilässä Kvamträskin eteläpuolella tulee

muuttumaan asuinalueeksi. Niin Högbergetin hanke kuin Espoonkartanon kaavawnkokin vaikuttavat
tuhoisasti Espoon keskuspuiston ja Kirkkonummen väliseen ekologiseen käytävään. Maa
:eyteen, vaan yhteys on säilytettävä ennallaan.
ainestoiminnalla ei saa olla vaikutusta ekologisee
hanke aiheuttaisi ympäristön asukkaille, niin vakimisille kuin loma-asukkaillekin, melun,
pölynja tärinän aiheuttamia terveysriskejäja huomattavaa haittaa asumisviihtyvyyteen,
ija muiden asukkaiden mielipiteessä
puhumattakaan kaivovesien pilaantumisriskistä.
on kuvattu YyA-selvityksen puutteet näihin liittyen. YyA-selvityksen puutteiden johdosta ei ole
uskollavaa se että asukkaille ei aiheutuisi vähäistä suurempia haittoja tai riskejä louhoksen
-

naapurustossa asumisesta.
Hanke vaarantaisi viereisen Fagerängin hevostallin toiminnan. Hevosten pito louhinnan
aiheuttaxnassa melussa, tan ssäja pölyssä saattaa olla jopa eläinsuojelumäaraysten vastaista.
Vaikka näin ei olisikaan, niin räjäytykset ja muu melu tekevät ratsastuksesta tallialueellakin
-

turvatonta. Hevonen on pakovaistoinen eläin, joka saattaa reagoida aivaamattomasti ja vaarallisella
tavalla äkilliseen meluun ja tärinään. Lisäksi louhos katkaisisi Fagerängin sekä alueen lukuisten
muiden tallien käyttämät maastoratsastusreitit, jotka muutenkin ovat hiljalleen
supistuneet Ammässuon toimintojen laajentumisen myötä. Jos hanke toteutetaan, niin maa
ainestoimintaa on rajoitettava siten että siitä ei aiheudu esteitä hevosten pidolle Fagerängin tilalla
eikä vaaraa ratsastajille.
YyA-selvityksessä vähätellään alueen merkitystä virkistyskäytössä. Mitään faktaa tämän
tueksi ei esitetä. Alueen käyttäjänä tiedän että alue joka vuosi putsataan sienistä ja marjaista ja että

-

[Sivu #j

siellä päivittäin liikkuu ratsastajia ja ravihevosia, pyöräilijöitä, koiran ulkoiluttajia ja muita
lenkkeilijöitä. Alueella suuimistetaan, metsästetään hirviä ja kauriita ja siellä on metsästäjien
hoitamia ruokintapaikkoja. Jos hanke toteutetaan, niin jollakin tavalla pitää vähintäänkin
mahdollistaa virkistyskäyttäjien turvallinen liikkuminen alueen halki kulkevalla metsäautotiellä.
Espoossa 9.7.20 15

tSivu

#)

Mielipide nro 17

Laine Leila
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

ELY Kirjaamo Uusimaa
10. heinäkuuta 2015 10:20
Laine Leila
VL: Esbogard AB kiviainestolminta

Luokat:

Keltainen luokka

Uudenmaan ELY keskus
ELY centralen i Nyland
-

-

10 D7’ 2015
uuactY/5%? ov/ac/

Lähetetty: 10. heinäkuuta 2015 10:18
Vastaanottaja: EtY Kirjaamo Uusimaa
Aihe: Esbogärd AB kiviainestoiminta
Yhdyn 1
yhdessä muiden alueen asukkaiden kanssa laatimaan mielipiteeseen sekä
Espoonkartanon omakotiyhdistyksen jättämään mielipiteeseen. Alueen virkistyskäyttäjänä ja kauklahtelaisena
haluan lisäksi tuoda esille seuraavaa:
hanke tuhoaisi lopullisesti luonnon ja eläimet hankealueelta ja osittain myös sen ympäriltä. Kauklahden
ympäristössä tarvitaan myös luonnontilaisia virkistysalueita, eikä niitä ole varaa hukata. Espoonkartanon
kaavawngon tarkistusraportin (7.1.2015) mukaan toinen samantyyppinen ja virkistyskäytässä suosittu
luonnontilainen alue Mynttilässä Kvarnträskin eteläpuolella tulee muuttumaan asuinalueeksi. Niin Högbergetin
hanke kuin Espoonkartanon kaavarunkokin vaikuttavat tuhoisasti Espoon keskuspuiston ja Kirkkonummen
väliseen ekologiseen käytävään. Maa-ainestoiminnalla ei saa olla vaikutusta ekologiseen yhteyteen, vaan
yhteys on säilytettävä ennallaan.
-

hanke aiheuttaisi ympäristön äsukkaille, niin vakituisille kuin loma-asukkaillekin, melun, pölyn ja tärinän
aiheuttamia terveysrtskejä ja huomattavaa haittaa asumisviihtyvyyteen. puhumattakaan kaivovesien
pilaantumisriskistä.’
ja muiden asukkaiden mielipiteessä on kuvattu WA-selvltyksen puutteet
näihin liittyen. WA-selvityksen puutteiden johdosta ei ole uskottavaa se että asukkaille ei aiheutuisi vähäistä
suurempia haittoja tai riskejä louhoksen naapuwstossa asumisesta.

-

Hanke vaarantaisi viereisen Fagerängin hevostallin toiminnan. Hevosten pito louhinnan aiheuttamassa
melussa, tärinässä ja pölyssä saattaa olla jopa eläinsuojelumääräysten vastaista. Vaikka näin eI olisikaan, niin
räjäytyksetja muu melu tekevät ralsastuksesta tallialueellakin turvatonta. Hevonen on pakovaistoinen eläin, joka
saattaa reagoida arvaamatiomasti ja vaarallisella tavalla äkilliseen meluun ja tärinään. Lisäksi louhos katkaisisi
Fagerängin sekä alueen lukuisten muiden tallien käyttämät maastoratsastusreitit, jotka muutenkin ovat hiljalleen
supistuneet Ämmässuon toimintojen laajentumisen myötä. J05 hanke toteutetaan, niin maa-ainestoimintaa on
rajoitellava siten että siitä ei aiheudu esteitä hevosten pidolle Fagerängin tilalla eikä vaaraa ratsastajille.
-

WA-selvityksessä vähätellään alueen merkitystä virkistyskäytössä. Mitään raktaa tämän tueksi ei esitetä.
Alueen käyttäjänä tiedän että alue joka vuosi putsataan sienistä ja marjoista ja että siellä päivittäin liikkuu
ratsaslajia ja ravihevosia, pyöräilijöltä, koiran ulkoilullajia ja muita lenkkeilijöitä. Alueella suunnistetaan,
metsästetään hirviä ja kauriita ja siellä on metsästäjien hoitamia mokintapaikkoja. J09 hanke toteutetaan, niin
jollakin tavalla pitää vähintäänkin mahdollistaa virkistyskäyttäjien turvallinen liikkuminen alueen halki kulkevalla
metsäautotiellä.
-
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Viitaten hankkeeseen UUDELY/5/07.04/2014
MIEUPIOE UEUYEN ESBOGÄRD AB:N MM-MNESrOIMINTAHANKKEEN WA
SELOSWKSEEN

Olen tutustunut Esbog&d Ab:n tuottamaan Högberget, maa-ainestoiminnan WA-selostukseen
(Julkaistu 26.05.2015) ja haluan tuoda tiedoksenne seuraavat mielipiteet liittyen hankkeen WA
selostukseen.
YLEISTÄ YVA-SELOSfUKSESTA
Hanke on pitkäkestoinen ja vaikuttaa merkittävästi lähialuidensa luontoon ja asumismukavuuteen.
Vaihtoehdosta riippuen vaIkutusten välitön kesto 25-45 vuotta. Tämän vuoksi hankkeeseen liittyvät
selvitys- ja lupapmsesslt on toteutettava kokonaisuus ja muut alueen kehittämissuunnitelmat
huomioiden(Espoonkartanon kaavarungon tarkistus 7.1.2015), jotta hankkeen kokonaisvalkutukset
saadaan selville rilttävässä määrin ennen päätöksentekoa.

Mielestäni Högbergebn WA-selostus on useilta osiltaan puutteellinen tai virheellinen. Näistä
virhedulstä kohdista merkittävimpiä kommentoin seuraavassa. Selostusta on mielestäni täydennettävä
ainakin seuraaviita osin ennen kuin lupaviranomaisilla on edellytykset päättää hankkeen mahdollisesta
toteutuksesta tai toteuttamatta jättämisestä.
VAIKUTUKSET LUONTOON

WA-selostuksessa on käyty läpi olemassa olevat tiedot hankealueen ja siihen rajolttuvan
vaikutusalueen luonnosta. Hankkeen toteutusajanjakso on hyvin pitkä. Näin ollen on johdonmukaista
edellyttää, että WA materiaalissa arvioidaan luontovalkutuksia hankkeen eri vaiheissa ja esitetään
nykyistä tarkempia suunnitelmia melun-, pölyn ja tärinän torjuntaan ja mahdollislin vaikutuksiin
hankkeen eri vaiheissa.
Hanke katkaisee hankealueen eteläpuolella sijaitsevan vaihemaakuntakaavassa
osoitetun viherkäytävän ns. ekologisen yhteyden. WA-selostuksen aineistossa tämä viherkäytävä on
virheellisesti sijoitettu etelämmäksi kuin vaihemaakuntakaavassa, joka on helppo todentaa. Hankkeen
vaikutukset ekologiseen yhteyteen on arvioitava uudelleen ekologiselle yhteydelle sen oikealta
sijainnilta, joka on hankealueella. Koska luontovaikutuksien arviointi on tältä osin toteutettu
virheellisesti etelämmäksi, tulee arvio ensinnäkin uusia ja tolsekseen on loogista rajata hankealueatta
niin, että se ei häiritse eikä katkaise ekologista yhteyttä. Tämä tarkoittaa hankealueen rajaamista
koskemaan Ammässuon aluetta, jolla on asemakaava jätteenkäsittelytoimlnnalle, toki kaavan
mukaiset vihersuojavyöhykeet säilyttäen.
WA-selostuksessa on arvioitu vaikutuksia alueen kalakantoihin vähättelevästi. Luonnonvarakeskuksen
(Luke) vuosittaiset sähkökalastukset osoittavat WA-seMtyksesta poikkeavasti, että taimen Ja
vaellussiika lisääntyvät Espoonkartanon koskessa. Viime vuosina Luken mukaan talmenen
luonnonpoikasia on tavattu säännöllisesti. WA-selostiksessa sen sijaan puutteellisesti todetaan, että
näin ei olisi. Mankinjoen ja Gumbölenjoen taimen on luokiteltu alkuperäiseksi ja äärimmäisen
uhanalaiseksi (http://www.rktl.fl/kala/kaiavaraUitameren lohi uiimen/meritaimenfl. Luken
mukaan “Mankinjoen ja Espoonjoen vesistöistä kesänvanhoja talmenenpolkasia löytyi vuonna 2014
kaikilta tutkituilta koealoilta, myös kaikista tutkituista sivu- ja latvapuroista. DNA-tutkimusten
perusteella molempien kantojen alkuperälsyys ja Mankinjoen kannan erittäin runsas geneeWnen
muuntelu tekevät niistä geneettisesti arvokkaita,” (http://www.rktl.fi/kala/kalavaraq
itamerenjohi•taimen/meritaimen/meritaimenkantojen,dla.html)

WA-selostusta tulee täydentää uudella arvioilla ekologiseen yhteyteen siten, että ekologinen yhteys
on oikein sijoitettu. Samoin selvitystä tulee täydentää hankkeen Mankinjoen meritaimeniile aihetuvalla

haitta-arviolla perustuen Luken materiaalhn sekä uusien sähkökoekalastukset aineiston ristiriitojen
takia.

MELU- JA TÄRINÄVAIKUTUKSET
Kulmakorven toiminnassa olevaa maiden vastaanottoaluetta ollaan laajentamassa etelään.
Hägbergetin hankkeen ja Kulmakorven vastaanttoalueen aiheuttamia yhtelsmeluvalkutuksia ei ole
arvioitu riittävässä määrin WA-selostuksessa. Kulmakorven WA-selostuksessa on arvioitu
melutilanteen pahenevan eniten Kulmakorven vaikutusalueen eteläosassa, joka sijoittuu lähelle
Esbogärd Ab:n hankkeen valkutusaluetta. Kuitenkin lähelle ko. aluetta on suunnitelma Mynttilä
Forsbackan uudesta asuinalueesta, johon tulisi noin 10000 asukasta.
WA-selostusta tulee tarkentaa Högbergetln ja Kulmakorven hankkeiden aiheuttaman melun
yhteisvaikutuksilla sekä meluntorjunnan suunnitelmalla hankkeen eri vaiheissa. Lisäksi, koska
meluntorjunta ja melun mittaus on yleisesti näkemyseroja aiheuttavaa, tulisi WA-selostusta täydentää
ehdotuksella jatkuvatoimisista melun mittauslaitteistoista, jotka lähettävät mittaustietonsa esimerkiksi
internetiin, jossa tieto on avoimesti kaikkien saatavilla. Tämän eI pitäisi alla ongelma eikä haaste
tekniikan puolelta ja se lisäisi merkittävästi tulevien lählasukkaiden luottamusta
meluntorjuntasuunnitelman asianmukaiseen toteutukseen Ja ajantasalla pysymiseen.
WA-selostusta on täydennettävä melun ja tärinän Kulmakorven aiheuttavien yheisvaikutuksen osalta
sekä lisättävä meluntorjunnan vaiheittainen suunnitelma. Jos hanke etenee lupaprosessUn on
kiinnitettävä huomiota meluhaittojen seuraantaan, joka sisältää pysyvät, jatkuvatoimiset ja tiedot
julkistavat mittausasemat erityisesti asutuksen painopistesuunntiin.

PÖLWAJKUTUKSET
WA-selostus vähättelee pölyhaittoja, jotka voidaan todentaa jo Kulmakotven nykyisen toiminnan
aiheuttamista jäljista lumihangilla. Pälyhaittojen vähentämiseksi on helppo käyttää ja edellyttää
vihervyöhykettä toimialueen ympärillä vrt Ämmässuon kaatopaikan kaava. WA-sefostusta tulee
täydentää pölyhaittojen ja -torjunnan osalta, erityisesti terveysvaikutuksilla ihmisiin.

HANKEVAIHTOEHTOJEN SUHDE KMVOITUKSEEN
Todettakoon aluksi, että hankevaihtoehdot VEi ja VE2 vaativat WA-selostuksen mukaan
asemakaavamuutoksen alueelle. On ilmeistä, että WA-selostuksen tekijä Ramboll on pyrkinyt
läytämään asiakasta tyydyttävän ratkaisun ilman raskasta ja aikaa vievää asemakaavamuutosta
esittetelemällä ajallisesti myöhemmin valkutusalueeltaan pienemmän VE3:n. On tyypillistä, että
konsultit pyrkivät löytämään ns. toteutuskelpoisen” ratkaisun, joka kuvaa sitä, että he eivät pidä VEi
ja VE2 realistislna.
Rambollin perustelut sille, että VE3 ei tarvitsisi asemakaavamuutosta ovat erittäin heikot VE3
hankealueesta vain noin 30 % sijaitsee Uudenmaan maakuntakaavan mukaisella
jätteenkäsltteiyalueella. Valtaosa hankealueesta sUaitsee yleiskaavan alueella M, joka on maa- ja
metsätalousvaltaista aluetta. Tämän lisäksi osa hankealueesta ulottuu kaakkossa kyläalueelle AT.
Louhinta- ja ?äjitystoiminta ei ole maa- ja metsätaloutta eikä kyläalueelle sopivaa toimintaa, joten 70
% pinta-alan osalta hanke on yleiskaavan vastainen. Tämän lisäksi VO poistaa
jätteenkäsittelyalueelta toiminnan ajaksi suojavihervyöhykkeen, joka on määritetty kaavassa
pidettäväksi elinvoimaisena ja luonnonmukalsena. Voi alheeillsesti kyseenalaistaa myös, että jos
jätteenkäsidelytoiminta tarvitsee suojavyöhykkeen, niin miksi sitä ei edellytetä pölyävältä louhinta- ja
läjitystolminnaita.
WA-selostus toteaa arviossaan maankäytön vaikutuksiin niiden olevan keskisuuria. On jäänyt
mainitsematta vaikutusten olevan kielteisiä. WA-selostus toteaa negabivisten keskisuurien
vaikutuksien aiheuttavan tarpeen yleiskaavalle tai sen muutokselle.

WA-seiostusta tulee täydentää siten, että huomioidaan Ämmässuon asemakaavan vastaisuus
suojaviheralueen osalta. Maankäytön keskisuurten kielteisten vaikutusten edellyttämä
asemakaavamuutostarve tulee tuoda esiin selvästi ja avoimesti.

VAIKUTUKSET OLEMASSA OLEVAAN UIKETOIMINTMN JA
LUKFOIMINTAMAHDOLUSUUKSIIN
WA-selostus ei tunnista Fagerängin mtsastustallia liiketolminnaksi, koska apuna käytetty karttapohja
ei oikein laadittu. Sebstiksessa on tämän takia jäännyt huomlolmatta, että Fagerängin tilan
ratsastuslilketolminta tulee estymään erityisesti hevosille stressiä tuottavan melun takia erittäin
suurella todennäkäisyydeilä.

Lisäksi hankkeen aiheuttamaa tuilsi kantautumaan häirievässä määrin Peringissä Espoonkartanon
alueella toimivan ammattimaisen raviurheilutallin alueelle.
Espoonkartanon kaavarungon tarkistus 7.1.2015 maInitsee, että Espoonkartanon historiallista
ydinaluetta kehitetään vapaa-ajan, matkailun palveluja ja virkistystoimintaa tarjoavana alueena.
Hanke hankaloittaa meluvaikutuksillaan tätä suunniteltua kehitystä ja alueen markkinoitavuutta eli on
ristiriidassa kaavarunkosuunnitelman kanssa.

Samainen kaavarungon tarkistus dokumentti hahmottelee uutta Mynttilä-Forsbackan asuinaluetta noin
puolentoista kilometrin päähän hankealueen eteläosasta, Jolle tulisi noin 10000 asukasta, WA-selvitys
ei ota kantaa riittävästi meluvaikutuksiin eikä virkistyskäyttömahdollisuuksien heikentymiseen, jotka
ovat merkittäviä heikennyksiä, kun aluetta suunnitellaan uusille asukkaille.
WA-selostusta tulee tarkentaa huomioiden vaikutukset alueen ratsastus- ja
ravivalmennuslHketoiminnalle sekä nykyisten ja tulevien asuntojen ja kiinteistöjen arvon kannalta,
Espoossa 9. heinäkuuta 2015
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lausunto Esbogård Ab:n maa-ainestoiminnan ympäristötolmlntahankeen WA
selostuksesta (21.5.2015, 1510007871)

Lausunnon antaja
Kaukiahti-seura ry Käklaxgillet rf
clo puheenjohtaja Susanna Rahkonen
—

Lausunto
Kauklahti-seura ry Käklaxgillet rf on kaupunginosayhdistys, joka toimii Suur-Kaukiahden
alueella. Seuran yhtenä tehtävänä on vaikuttaa alueen olosuhteita koskevaan suunnitteluun ja
päätöksentekoon tekemällä esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja muille tahoille.
—

Suur-Kauklahden alue (n. 26 km2) sijoittuu laajalle alueelle Länsi-Espoossa rajautuen ja leikaten
suunniteltua maa-ainestoiminnan hankealueifa.
Alueen asukasluku oli 6438 henkilöä 31.12.2015, minkä lisäksi alueella toimii suuri määrä
yrityksiä, joiden työntekijöihin kohdistuvat päivittäiset ympäristävaikutukset alueella.
Kauklahti-seura ry haluaa huomauttaa seuraavista asioista annetussa Esbogård Ab:n maa
ainestoiminnan ympäristötoimintahankeen WA-selostuksessa:
hanke on toteutuessaan laajamillainen ja pitkäkestoinen, ja sen vaikutukset ovat tämänkin
selvityksen mukaan kolmessa toteuttamisvaihtoehdossa kaikilta osin negatiMsia (s.203).
arviointialue on riittämätön eteläpuolella sijaitsevien asuinalueiden (Suur-Kaukiahden eri osat)
kannalta.
kaksi toteuttamisvaihtoehtoa (VEI ja VE2) on suunniteltu nykyisten jo hyväksyttyjen kaavaalueiden ulkopuolelle.
hankealue sijaitsee huomattavilta osin hyväksyttyjen maakunta-kaavoihin merkittyjen EY-, EJ
ja ‘merkittävä kiviainesvaranto’-merkintöjen ulkopuolella.
hankealue sijaitsee myös yleiskaavassa huomaifavilta osin kaavaan merkityllä maa- ja
metsätalousvaltaisella alueella.
erityisen huolestultavaa on hankealueen leikkaus (poisto) jo hyväksytyn asemakaavan
mukaiseen jätelaitoksen suojavyöhykkeeseen. Suojavyöhykkeen leikkaus-/poistoalue on suuri.
voimajohdon siirtäminen aiheuttaa uuden ja uudessa paikassa olevan aukkopaikan puustossa.
Maisemakuvan muutos on paikallisesti suuri.
-

-

-

-

-

-

-
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-

hankealue vaikuttaa kulttuurihistoriallisesti tärkeiden alueiden maisemakuvaan korkeudellaan.
Hyvällä säällä maisemanäkymät kohti hanke-aluetta ovat monin paikoin karut, ja
maisemakuvaan sopimattomat. WA-selvityksessä on esitetty vain täyttömäen lopullinen,
maisemoitu kuva sen maksimikorkeudessa. Tällainen kuvitus esittää tilannetta vasta
vuosikymmenten päästä.
selvityksessä oletuksena on, että alueella vastaanotetaan vain puhtaita maa-aineksia, ja
kyseisistä maa-aineksista ei kulkeudu haitta-aineita ympäröivään pohjaveteen (9.5.7). Miten
vastaanotetun maa-aineksen puhtaus varmistetaan näin suuren mittakaavan toiminnassa?
Ämmässuonjoki virtaa Mankinjokeen, mikä on toinen merkittävä Kauklahden alueen ja
Kauklahden keskusta-alueen tiiviin ja kasvavan asutuksen läpi virtaava joki. Joen pysyminen
puhtaana ja virtaaman pysyminen nykymallin mukaisena on tärkeää. Arvioinnissa mainitaan,
että kaikissa hanke-vaihtoehdoissa joen kuormitus kasvaa. Arvioinnissa ei kuitenkaan anneta
selvää kuvaa vaikutuksista monen vuosikymmen päähän esim. nykyisen vesieliöstön
kannalta.
mehtaimenen osalta tarvitaan laajempia tutkimuksia esiintyvyydestä kuin yhden vuoden
koekalastus (2013) vertailuvuoteen (2008) nähden.
selvityksen aluerajaus kasvillisuuden ja eläimistön osalta on riillämätän (luku 12). Monen
eläinlajin elinalue on suuri, ja näin mittava hanke vaikuttaa eläimistäön paljon laajemmin kuin
selvityksessä on rajattu. Kaikissa hankkeen vaihtoehdoissa vaikutukset kasvillisuuteen ja
luontotyyppeihin arvioidaan suuriksi, ja vaikutuksia arvioidaan olevan jopa uhanalaisiin
lajeihi n!
ekologisten yhteyksien merkittävä huonontuminen hankkeen seurauksena on erittäin huono
asia.
virkistysaluekäytön merkittävä pienentyminen ja yhteyksien huononeminen hankealueen
vuoksi on merkittävä haitta lähialueen asukkaille.
liikenteen merkittävä lisääntyminen hankealueelle/-alueelta on arvioimatta liikennepäästöjen
lisääntymisen kannalta.
tärinävaikutuksia syntyy sekä räjäytyksistä/louhinnasta/murskaamisesta (jatkossa räjäytykset
termi kaikllle kolmelle toiminnalle) että raskaasta liikenteestä. Tässä hankkeessa suurten
räjäytysten tärinävaikutusta voi olla paljon kauempana kuin on arvioitu, sillä maaperän (kallio)
laatu vaikuttaa tärinän siirtymiseen maaperässä.
Kaukiahden alueella on havaittu räjäytysten aiheuttamia tärinävaikutuksia (isojen tie- ja
asuntorakentamisten, sekä Blominmäen jätevesipuhdistamon jo käynnissä olevien
tielouhintojen aiheuttamia) kaukana räjäytyskohteesta kallioperän laadun vuoksi.
räjäytystoiminnan käynnistämiseen tarvitaan alueen kallioperän vuoksi riittävän alhaiset rajaarvot niin pysty- kuin vaakakomponenteillekin!
hankkeen vaikutukset ilman laatuun (erityisesti pöly) huolestuttavat paon jo nyt.
Suur-Kauklahden alueella on käynnissä useita räjäytyspölyä tuottavia hankkeita. Lisäksi ilmaa
kuormittavat hankkeiden alueelle tuottama raskas liikenne. Arviossa ei tarkastella
mahdollisuutta hankkeen räjäytystöiden tuottaman pölyn (edes kevyen, pienipartikkelisen ja
vaarallisen) leviämistä Kauklahden keskusta-alueelle saakka, vaikka jo nyt tietyissä sääolosuhteissa on Ämmässuon kaatopaikalta tullut hajukulkeumia Kauklahden keskustaan
saakka. Pienpartikkelisen pölyn vaikutus Suur-Kauklahden alueen asukkaisiin on suuri
terveydellinen huoli.
Kauklahti-seura ry ei puolIa hankkeen toteuttamista annetuilla tiedoilla ja saaduilla selvityksillä.
2

Espoossa 10.7.2015
Susanna Rahkonen
sähkäposti susanna.rahkonenpp.inet.fi,
puheenjohtaja
Kaukiahti-seura ry
www. ka ukiahti .fi
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MIELIPIDE YVA-SELOSTUKSESTA KOSKIEN ESBOGÅRD AB:N MAA
AINESTOIMINTAHANKETTA
Taustaa
Esbogård Oy:n ja Kulmakorpi 1:n \WA-menettelyt on käynnistetty samoihin aikoihin. Molempia
YVA-menellelyjä rasittavat pitkälti samat puutteet. Viittaan siis jo aikaisemmin kidoittamaani
mielipiteisiini Kulmakorpi 1:n YVA-ohjelmasta ja seloswksesta.
-

Olen joutunut paneutumaan Ämmässuo Kulmakorpea koskeviin YVA-menettelyihin jo liki
kahdenkymmenen vuoden ajan. Suuressa osassa YVA-menettelyissä olen ollut mukana myös
kutsuttuna jäsenenä niiden laadinnan ohjaustyöryhmissä.
-

Valitettavasti edelleen tämän alueen YVA-menettelyitä vaivaavat samat puutteet ja vääristymät
kuin jo viime vuosimhaimella vuodesta 1997 alkaen. Näin on tässäkin YVA-selostuksessa. Tilanne
on turhauttava.

Nykyisten YVA-menettelyiden ja kyseisen YVA-selostuksen heikkouksia
YVA-meneftelyt ovat puolueellisia, hankkeesta vastaavien tilaamia ja maksamia selvityksiä,
joilla pyritään vaan saamaan luvat kulloisellekin hankkeelle.
Systemaattisesti fl’A-menettelyissä väheksytään hankkeen aiheuttamia haittoja ja seurauksia.
Niissä haetaan vain jo päätetylle hankkeelle mahdollisimman positiiviset ja myönteiset puolustelut.
Niiden toteutus esitetään kaunistellen hankeen toteuttamista puolustaen ja jopa niin, että hankkeelle
kielteisiä vaikutuksia ei edes kunnolla selvitetä tai ne salataan. Joka tapauksessa asioita pyöritellään
ja vääimetään niin, että lukija saa esitetyn pohjalta todellisuudesta poikkeavan ja virheellisen
käsityksen hankkeesta ja sen aiheuttamista seurauksista.
YVA-lain perimmäinen tarkoitus on kansalaisten tiedonsaannin lisääminen ja
vaikutusmahdollisuuden tarjoamlnen suunniteltaviin hankkeislin. Kerätyn tiedon pitää
palvella myös päättäjiä ja virkamiehiä parhaan lopputuloksen toteuttamiseksi. J05 kerätty
tieto ei ole objektiivista ja puolueetonta, tosiasioihin perustuvaa informaatiota, YVA-lain
tarkoitus ei toteudu.

7

Vaikka konsulttien ammattitaitoa ja omaa työmoraalia puolustellaan, on selvää, että konsultin on
noudatettava tilaajansa näkemyksiä ja palveltava sen tarkoitusperiä. Yksinkertaisesti sanoen:
konsultilta, joka ei kiijoita selvityksen tilaajan ja maksajansa tahdon mukaisesti, loppuvat työt.
Perusasetelma on aivan sama, olipa sitten kyseessä yksityinen yritys/taho, kunta, kuntayhtymä tai
monikansallinen yritys.
Edellä kerrotun vääristymän oikaisemiseksi:
YVA-menettelyyn pitää saada radikaali muutos puotueettomien, todenperäisten
ympäristövaikutusten selvitysten aikaan saamiseksi.
YVA-mendllelyt täytyy tavalla tai toisella irroifaa hankkeesta vastaavan sanelusta ja
maksetuista selvityksistä. Selvityksct on saatava puolueettomiksi ja objcktiivisiksi.
YVA-meneifelyjen yhteistyöviranomaisten ja YVA-menettelyjä valvovan
ympäristiiministeriön on puutuftava käytäntöön järeämmin ottein.
YVA-menettelyiden kustannukset on saatava irrotettua hankkeesta vastaavan sanelusta niin,
että selvitykset maksaa ja selvityksiä ohjaa puolueeton, hankkeesta vastaavasta riippumaton
taho. Syntyneet kustannukset on periifävä hankkeista vastaavilta esim. vaikka sen jälkeen,
kun YVA-meneifely on hyväksytty suoritetun YVA-lain ja asetuksen mukaisesti.
Tarvittaessa YVA-lakiin on tehtävä muutoksia. Asiaan on löydyttävä ratkaisu.

Edellä kuvatun lisäksi seuraavassa joitakin tämäkin YVA-selostuksen puutteita.
Aiheutuvia päästöjä ja vaikutuksia melujen, liikenteen, ilmanpäästöjen, laskeutumien, maa- ja
kallioperän, hulevesien, pinta-ja pohjavesien, eliöstöjen, eläimien kasvien ja ihmisten osalta
vähätellään jälleen. Vaikutukset väitetään olevan vain “vähäisiä” tai “ei merkittäviä”.
Vaikutuksia vähättelevältä pohjalta vedetään hanketta puoltavia johtopäätöksiä, jotka ovat
jälleen tarkoituksellisesti harhaanjohtavia: ne ovat kaunistelevia ja haittoja väheksyviä.
Aiheutuvia päästöjä ja vaikutuksia puolustellaan ja vähätellään jo olemassa olevilla
toiminnoilla sen sijaan, että niiden jo aiheutuvat vaikutukset otettaisiin huomioon hankkeiden
yhteisvaikutuksina ja ympäristöä rasiifavina.
Sen sijaan joka hanketta tarkastellaan erikseen ns. postimerkkiajattelulla ilman, että kokonaisuutta
edes halutaan myöntää.
Tämänlaisdlla jäte- ja sen liitännäistoimintojen keskittymällä aiheutetaan tilanne, jossa
jokainen hankkeesta vastaava väheksyy omia päästöjään eikä kanna vastuuta niistä. Sen
sijaan paetaan omaa vastuutaan muiden hankkeiden aiheuttamien haittojen taakse.
Kun tässä kokonaisuudessa päästöt horjuttavat luonnon normaalia tasapainoa, on
huomattavasti vaikeampaa korjata seurauksia eri hankkeiden yhteisvaikutusten ja
hankekohtaisen vastuunkannon puutteiden vuoksi.

3

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset

Sosiaali-ja terveysministeriä on ohjeistanut, että YVA- menettelyyn täytyy sisällyttää SVA- ja
TVA-selvitykset. Kuitenkaan näitä selvityksiä ei ole tehty sosiaali- ja terveysministeriön
ohjeistuksen mukaisesti.
TVA- ja SVA-selvityksiä ei tehdä ympäristöinsinööden keskinäisellä päätöksellä, että terveydellisiä
ja sosiaalisia vaikutuksia ei ole tai, että jälkimmäiset ovat korkeintaan hyvin vähäiset. Koko YVA
menettelyn työryhmään ei ole kuulunut toksikologia, lääkäriä, terveys tai sosiaalipuolen
koulutuksen saanutta henkilöä. Tekniikan tohtorin koulutus ei riitä teiveysselvitysten tekemiseen.
—

Myös vaikutukset alueen muuhun yritystoimintaan ja työllistämisen vaikeutumiseen ovat
tutkimalla. Edelleen tästä johtuvat suorat ja epäsuorat sosiaaliset vaikutukset ovat kanoittamatta.
Terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset pitää kartoittaa jo ennakolta YVA-menettelyn
yhteydessä asukkaiden sairastuvuuden ja kielteisten sosiaalisten vaikutusten ehkäisemiseksi.
YVA-menettelyn yhteistyöviranomaiset ja YVA-meneifelyä valvovien viranomaistahojen
pitäisi hoitaa tämänkin asian osalta velvollisuutensa.

Yhteisvaikutukset
Yhteisvaikutuksia ei ole selvitetty ja siihen tarvittavat yhteisvelvoitteiset tarkkailumenetelmät
esim. ilmanlaadun tai melujen seurannan suhteen ovat tekemättä.
Jokainen hankkeesta vastaava Ämmässuon-Kulmakorpi-Kauhala-Espoon Högbergetin alueella vain
pompottelee vastuutaan linjalla, että en minä kun ei kukaan muukaan. Jos näin lapsellisesta
asenteesta ei muuten päästä yli, pitäisi virkavallan jo puuttua asiaan.
Esbogård Oy:n Högbergetin hankkeen lisäksi Ämmässuo-Kulmakorven-Kauhalan alueelle
suunnitellaan samanaikaisesti useita eri louhinta-alueitaja louheen murskausta. HSYn alueelle niitä
on suunniteltu 4:lle eri alueelle, lisäksi Lohja-Ruduksen louhinnat Kulmakoivessa, Kulmakorpi 1 ja
Blominmäen louhinnat, josta louhos suunniteltiin niin ikään tijotavan murskattavaksi Ammässuon
Kulmakorven alueelle. Louhintahankkeita alueella on siis yhteensä 8 kappaletta. Nämä kaikki
vaikuttavat jo suoraan alueen ilmanlaatuun ja liikenteeseen sekä liikenteen aiheuttamiin päästöihin
ja rasitteisiin. Liikenteen aiheuttamat rasitteet, vaaratilanteet ja päästöt lisääntyvät entisestään myös
Kulmakorven suunnassa.
Vaikka näillä kaikilla hankkeilla on vaikutuksensa aina pohjavesiä myöten, kuitenkaan
yhteisvaikutuksia ei ole edes selvitetty tilanteen vaatimalla vakavuudella. Tilanne on
kestämätön ja se osoittaa käsittämätöntä välinpitämäftömyyftä koko alueen lähiasutusta ja
luonnon tasapainoa kohtaan.

4

Vaikka YVA-menettely ei ole päätöksenteon paikka, se tehdään päätöksenteon pohjaksi.
Edelleen YVA-selostus liitetään lupahakemuksen liitteeksi. Siksi YVA-menettelyiltä tulisi
vaatia puolueetonta ja objekfiivista tarkastelua. YVA-menettelyn tulisi antaa objektiivista
informaatiota myös lupaviranomaisille ja valvoville viranomaisille. Jos puolueettomuuden
laadussa tingitään, eivät YVA-menettelyt täytä YVA-lain henkeä. Ne eivät anna luotettavaa
informaatiota asukkaiden ja päättäjien tietouden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi.
Nykyisellään ne myös hankaloittavat viranomaisten työtä ja viimekädessä jättävät yksittäiset
asukkaat valvomaan ja raportoimaan aiheutetuista haitoista.

Edellä kerrotun perusteella tämän YVA-selostuksen pohjalta ei pidä mennä puoltamaan tai
luvittamaan kyseistä hanketta.
Ämmässuon, Kulmakorven, Kauhalan ja Espoonkartanon ympäristön asukkailla on
yhdenvertainen oikeus terveelliseen, viihtyisään asuinympäristöön ja luontoon. Nykyisen
kaltaisella kaupunkisuunnittelulla ja YVA-menettelyillä tätä perusoikeutta ei asukkaille eikä
luonnolle suoda.
Kyse on ainoastaan häikäilemättömästä riistotaloudesta ympäröivää asutusta ja ympäristöä
kohtaan.

Yhdyn Espoonkartanon Omakotiyhdistys ry:n,
kirjoittamiin mielipiteisiin.

Koimperässä 9.7.20 15

Liite:
-

Mielipiteeni Kulmakorpi 1:n YVA-selostuksesta

ym. asukastiimiin ja
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MIELIPIDE YVA-SELOSTUKSESTA KOSKIEN ESPOON KAUPUNGIN KULMAKORPI
1 KALLIOLOUHINTAA JA MURSKAUSTA
Taustaa
YyA on tehty, jotta Kulmakorpi 1 asemakaava saisi lainvoiman ja alueelle suunniteltu työpaikkaalueen rakentamiseksi tarvittava louhinta ja murskaus saisi tarvittavat ympäHstöluvat.
Viittaan jo aikaisemmin kiijoittamaani muistutuksiini Kulmakorpi 1:n asemakaavaluonnoksesta ja
asemakaavaehdotuksesta sekä mielipiteiseeni Kulmakorpi 1:n \WA-ohjelmasta. Muistutukset ja
mielipiteeni ovat liitteenä.
Olen joutunut paneutumaan Ämmässuo Kulmakorpea koskeviin YVA-menettelyhin jo liki
kahdenkymmenen vuoden ajan. Suuressa osassa YVA-menettelyissä olen ollut mukana myös
kutsuttuna jäsenenä niiden laadinnan ohjaustyöryhmissä.
-

Valitettavasti edelleen tämän alueen YVA-menettelyitä vaivaavat samat puutteet ja väristymät
kuin jo viime vuosituhannella vuodesta 1997 alkaen. Näin myös tässä YVA-selostuksessa. Tilanne
on turhauttava.

Nykyisten YVA-menettelyiden ja kyseisen YVA-selostuksen heikkouksia
YVA-meneifelyt ovat puolueellisia, hankkeesta vastaavien tilaamia ja maksamia selvityksiä,

joilla pyritään vaan saamaan mahdollisimman otolliset luvat kulloiselleklii hankkeelle.
Systemaattisesti YVA-menettelyissä väheksytään hankkeen aiheuttamia haittoja ja seurauksia.
Niissä haetaan vain jo päätetylle hankkeelle mahdollisimman positiiviset ja myönteiset puolustelut.

Niiden toteutus esitetään kaunistellen hankeen toteuttamista puolustaen ja jopa niin, että hankkeelle
kielteisiä vaikutuksia ei edes kunnolla selvitetä tai ne salataan. Joka tapauksessa asioita pyöHtellään
ja väännetään niin, että lukija saa esitetyn pohjalta todellisuudesta poikkeavan ja virheellisen
käsityksen hankkeesta ja sen aiheuttamista seurauksista.
YYA-lain perimmäinen tarkoitus on kansalaisten tiedonsaannin lisääminen ja
vaikutusmahdollisuuden tarjoaminen suunniteltaviin hankkeislin. Kerätyn tiedon pitää
palvella myös päättäjiä ja virkamiehiä parhaan lopputuloksen toteuttamiseksi. J05 kerätty
tieto ei ole objektilvista ja puolueetonta, tosiasioihin perustuvaa informaatiota, YYA-lain
tarkoitus ei toteudu.
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Vaikka konsulttien ammattitaitoa ja omaa työmoraalia puolustellaan, on selvää, että konsultin on
noudatettava tilaajansa näkemyksiä ja palveltava sen tarkoitusperiä. Yksinkertaisesti sanoen:
konsultilta, joka ei kirjoita työnantajansa ja maksajansa tahdon mukaisesti, loppuvat työt.
Edellä kerrotun vääristymän oikaisemiseksi:
YVA-menettelyyn pitää saada radikaali muutos puolueettomien, todenperäisten
ympäristövaikutusten selvitysten aikaan saamiseksi.
YVA-meneifelyt täytyy tavalla tai toisella irrottaa hankkeesta vastaavan sanelusta ja
maksetuista selvityksistä. Selvitykset on saatava puolueettomiksi ja objektiivisiksi.
YVA-menettelyjen yhteistyöviranomaisten ja YVA-menettelyjä valvovan
ympäristöministeriön on puutuifava käytäntöön järeämmin ottein.
YVA-meneifelyiden kustannukset on saatava irroteifua hankkeesta vastaavan sanelusta niin,
että selvitykset maksaa ja selvityksiä ohjaa puolueeton, hankkeesta vastaavasta riippumaton
taho.
Syntyneet YVA-selvitysten kustannukset on periifävä hankkeista vastaavilta esim. vaikka sen
jälkeen, kun YVA-menettely on hyväksytty suoritetun YVA-lain ja asetuksen mukaisesti.
Tarvittaessa YVA-lakiln on tehtävä muutoksia: Asiaan on löydyttävä ratkaisu.
Edellä kuvaffin lisäksi seuraavassa joitakin tämän YVA-selostuksen puutteita.
Huomautekavaa olisi toki löytynyt joka sivulta.

Meluselvitykset ja melujen leviäminen
Meluselvitysten osalta tilannetta rinnastetaan valtioneuvoston päätöksen 993/92 mukaisiin melujen
ohjearvoihin. Johtopäätöksissä melujen vaikutuksia vertaillaan tarkastelemalla 55 dB (A)
melutasoja. Unohdetaan tyystin, että
hankeen ympäröivä asutus (Kolmperä, Mustanpuro, Arkiniitty ja Hista) ovat taajama-alueen
ulkopuolella.
Tämä näkyy myös selvityksen sivulla 63 olevasta Uudenmaan maakuntakaavan otteesta.
Taajama-alueen ulkopuolella olevan asutuksen melujen ohjearvot valtioneuvoston päätöksen
mukaan ovat 45 dB tasolla eikä 55 dB, kuten selvityksessä vertaillaan. Jälleen vedetyt
johtopäätökset on tehty väärin. Hankkeen vaikuttavuudet eivät suinkaan ole negatiivisia ja
kohtalaisia vaan negatiivisia ja suuria tai eritäin suuria, varsinkin, kun 45 db meluohjearvon
ylittyvät k.o. alueilla jo nykyisellään.
Lisäksi on turhaa hankeen puolustelua vedota Turun väylän jo aiheuttamiin melutasoihin.
Lisäämällä Kulmakorpi 1tt meluja louhinnallaja murskauksella alueen meluhaittoja vain
kasvatetaan entisestään.
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Korrektissa selvityksessä olisi muuten ollut mukana myös ote Uudenmaan 1.
vaihemaakuntakaavakartasta, jossa osoitetaan mm. jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet,
kiviaineishuollon alueet ja motocross sekä ampumarata-alueet.

Liikenneselvitykset
Sivulla 73, kappale 8.6. väitetään, että kummassakin vaihtoehdossa 1 ja IA liikennevaikutusten
merkittävyys on vähäinen. “Kummassakin vaihtoehdossa liikenteen C02-päästät ovat niin vähäisiä
koko Espoon liikenteen C02-päästöihin verrattuna “ Rinnastus ei toimi.

Ilmanlaadun, maa-ja kallioperän, pohja- ja pintavesien sekä hulevesien selvitykset sekä
kaivojen tarkastelu
Vaikka hankkeet merkittävimmiksi vaikutuksiksi on mainittu vaikutukset ilmanlaatuun, on tässäkin
tehty suuri virhe. On tyystin unohdettu ja haluttu unohtaa, että hanke-alueella on jo vuosia
levitellyt päästöjään Kuusakoski Oy. Vaikka alkuperäisen PROYn pääkaupunkiseudun
rakennusjätekäsittelyn YVA-menettelyn mukaan kyseisen hankkeen toimet piti suorittaa sisällä
hallitilassa, toiminta ei ole noudattanut lupamenettelyn pohjaksi tehtyä YVA-selvitystä eikä sen
pohjalta saamiaan lupamääräyksiä. Kummastuttaa, että lupaviranomaiset ja valvovat viranomaiset
ovat sallineen tämän.
—

Kuusakoski Oy:n toiminta on aiheuttanut jo vuosia erilaisten myrkkylaskeumien päästöt
maaperään ja sitä kautta pohjavesiin.
Mm. pohjavesien näyteottopisteestä 207A, joka sijaitsee Kuusakoski Oyn toimialueellaja aivan
hankealueen louhinnan välittömässä läheisyydessä, on mitattu Ahma Ympäristö Oyn Helsingin
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ammässuonja Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailu
vuonna 2014s. 31 mukaan bentseeniä, bensiinin lisäaineista, öljyhiilivetyjä. PAH-yhdisteitäja
syanidia. Piste 207A todetaan olevan “selkeästi kuormitteisin piste alueella.” YVA-selostuksesta
pohjavesipisteen 207A myrkkypitoisuuksista ei ole minkään laista mainintaa. Sivulla 115,
taulukossa 18 tarkastellaan vain pohjaveden keskimääräisen pinnankorkeutta ja sen
vaihtelua
Kun näin vahvat ja teneydellisiä vaikutuksia mm. syöpää aiheuttavat myrkyt tavataan jo
pohjavesissä, on selvää, että ne ovat kulkeutuneet sinne ilmanpäästöjen ja maaperään
laskeutumien kautta. Toisin sanoen hankealueen maaperä on saastunutja
ympäristöarvioinnissa olisi pitänyt tehdä pilaantuneiden maiden (PIMA) tutkimukset, joita ei
kuitenkaan ole tehty.
YVA-selostuksen kappaleen 12. “Vaikutukset maa- ja kallioperään” s. 107 todetaan, että
hankealueelta ei ole tehty maaperäkairauksia. Edelleen todetaan, eila Uusien kairausten

suorittamisen ei ole katsottu olevan impeen tämän louhintahankkeen Ia1h1,tusten an’ioimiseksi.”
Myöskään
kallioperän laatua ei ole ollut tan’eUa selvittää tarkemmin pohjavesivallaitusten
arviointia varten.”
‘...

On selvää, että kun tällaista pilaantunutta maaperää lähdetään kuorimaan, louhimaan ja
murskaamaan, leviävät ilmanpäästöt aiheuttavat huomattavan ja vaarallisen terveysriskin
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lähiympäristön asutukselle. Asukkaita ei siis altisteta ainoastaan kivipölylle, joka jo sekin
yksin on vaarallinen, vaan asukkaat altistetaan mm. syöpää aiheuttavifla myrkyille PAH’ia ja
syanidia myöten.
Lisäksi selostuksen sivulla 104, kappaleessa “Vaikutusalue” on esitetty pölypitoisuuksien
leviämismallit murskauslaitosten ympärillä, Kartaksi on ilmoitettu “© Pohjakartta
Maanmittauslaitos, Maanmittaulaitoksen maastotietokannan aineisto.”
Leviämismallin säteeksi on ilmoitettu VEI A:ssa 500m ja VEI:ssä 600m. Mittakaavan mukaan
haittojen leviämissäteeksi on kuitenkin piirretty 250m ja 300m, siis puolet pienemmäksi.
Mittakaavan mukaisesti piirrcttynä huomattavasti suurempi asutus altistuisi pölyhaittoille,
jotka vielä sisältävät äärimmäisen vaarallisia myrkkyjä.
Kuitenkin jälleen vedetään johtopäätökset, että vaikutusten merkittävyys olisi
pölyntorjuntatoimien jälkeen vain kohtuullisen negatiivinen. Johtopäätös on jälleen väärä,
haittoja väheksyvä ja asioita kaunisteleva.
Tämän kaltaisia virheitä ei enää pitäisi esiintyä tässä vaiheessa.
Alueen pilaantuneiden maiden käsittelyllä on vaikutuksensa edelleen pinta- ja pohjavesiin
sekä hulevesiin, jotka johdetaan jo alueen nykyisistä toiminnoista kuormiteftuun Nupurin
järveen. Nupurin järvessä on todettu mm. korkeita alumiinipitoisuuksia.
Louhitun kivimassan murskausta ei siis tule suorittaa hankealueella sen aiheuttamien
melujen, ilmanlaadun ja kuormitteisten hulevesien vuoksi.
Selostuksen sivun 118 tarkastellaan yksityiskaivoja kuvassa 52. Kuvasta puuttuvat tyystin
Kolmperän yksityiskaivot, vaikka virkistysalueella sijaitsevan Ammässuon maankaatopaikan
voimalaitosjätteiden, jätevesilietteiden ja rakefinusjätteiden läjityksen ja HSYn
kaatopalkkatoimintojcn seurauksena asutuksen väliifömässä läheisyydessä olevat pohjavedet
ovat pilaantuneet.
Ämmässuon tien läheisyydessä olevat pohjavedet ovat pUaantuneet. Ämmässuontien ja
Koimperän järven välillä on pohjaveifä läpäisevä hiekkakannas. Kolmperän järvi on
voimakkaasti lähteinen ja lähdevedet ovat pohjavettä.
Kun Ämmässuontien itäpuolella sijaitsevalla hankealueella louhitaan ja räjäytellään kalliota,
räjäytyspaineet kohdistuvat myös alas ja niillä on vaikutuksensa jo hankealueellakin
olevienldn pilaantuneiden pohjevesien liikkeislin. Ammässuontien viereiset pilaantuneet
pohjavedet voivat helposti läpäistä Kolmperän järven ja Ämmässuontie välisen
hiekkakannaksen ja pilata koko järven. Tutkimusten mukaan lähteet ovat voineet pilaantua
vaikka saastuifava piste on sijainnut jopa 7 km päästä pulppuavasta lähteestä.
Mustanpuron- Arkiniityn puolella useat kaivot ovat käyttökiellossa ja asukkaiden terveys on
riskeerattu.
Sen sijaan tarkastelusta on vedetyissä johtopäätökset s. 121 kappale 13.9. todetaan
Hankkeen pohjavesivaikutukset arvioidaan hyvin vähäisiksija ne tulevat rajoi#nmaan
hankealueelleja sen väliuö,,,ään lähiympäristöön. Hankeahteen vaikutusalueella ei ole
yksityiskaivoja tai pohjavedet laadusta rIIppuvaisia luontotyyppejä.”
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Vaikutuksista pohjavesiin todetaan saman sivun taulukossa 19: “ci vaikutuksia tai ei
merkittäviä vaikutuksia”.
Johtopäätös on kummallinen ja tarkoituksellisesti harhaanjohtava.
Edelleen sivulla 165, kappale Nykytilan kuvaus 17.5. taulukossa 35 “Yhteenveto
haastatteluissa esiin nousseista oetuista terveyshaiftojen lähteistä” todetaan:
“Kunnallisteknilkka puutteellista osassa aluetta.” Kirjaus on kummallinen.
Kunnallistekniikka ei se ole puutteellista osassa aluetta, vaan kunnaliistekniikka puuttuu
koko hankealueen lähiasutukselta.
Sivulla 128 ja 129 on esitetty taulukossa 22 lähivesien vedenlaadun tuloksia. Korrektissa YVA
selostuksessa olisi liitetty mukaan pintavesien näytepisteiden sijaintikartta. Se puuttui.

Vaikka YVA-menettely ei ole päätöksenteon paikka, se tehdään päätöksenteon pohjaksi.
Edelleen YVA-selostus liitetään lupahakemuksen liiftecksi. Siksi luvissa tulee huomioida
edellä mainitut puutteet mm. pohjavesiin ja suojapumpata pilaantuneet pohjavedet puhtaiksi
jo ennen kuin mitään louhintoja alueella edes suunnitellaan puhumattakaan niitä luvitetaan.
Vesien pilaaminen on ympäristörikos ja varsinkin pohjavesien pilaaminen vakava rikos.
Rikoslain mukaan pilaajan tulee korjata ja maksaa pilaamisensa. Pilaantuneiden vesien
pudistuspumppausta vaatii siis jo lakildn.
Kaikki nämä ovat oleellisia puutteita hankeen ympädstöselvitysten tarkastelemiseksi ja YyA- lain
mukaiseksi asukkaiden ja päättäjien tietouden ja vaikutusmahdoHisuuksien lisäämiseksi.

Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja suojelualueisiin
Selostuksen sivulla 143, kuvassa 57 on merkitty suojelu-alueet ja muut arvokkaat luontokohteet
hankealueen lähiympäristössä. Turun väylän pohjoispuolella ne onkin kirjattu varsin tarkasti aina 34 km myöten. Sen sijaan hankealueen läheltä on unohdettu, että Kulmaporpi 1 toiminnoilla pilatti
Nupurin järven länsirannat ovat suojellut. Samoin ei ole mainittu, että Svartbäckträsket on tärkeä
joutsenten levähdyspaikka. Tai, että Forsbackan eteläpuolella on luonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeä liljoja ja kurjenmiekkoja kasvava purolehto. Niin ikään luonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeäksi luokiteltu, lumpeita kasvava Suonsilmän alue, jota jo eräiden aikaisemman
YTV:n suunnitelmien mukaan yritettiin täyttää voimalaitosjätteillä, hankealueen länsipuolella on
unohdettu. Eikä luonnonkauniista Kolmperän järvestäkään, jonka kalasto on aikoinaan ollut niin
runsas, että sinne tuotiin bussilasteittain sunnuntaikalastajia kalaan, ole mitään mainintaa.
Sivulla 147 kappaleessa 15.4. todetaan, että “Kakarlammen luonnonsuojehialueen pääasiallisena
suojeluan’oina ovat Lidtenkb. alueella esiintyvät luonrotyypir, joihin ui elulla ei ole vaikutuksia.”
Tämäkin väite on täysin väärä, hankkeen meluja puolusteleva ja niiden vaikutuksia
vähättelevä.
Ympäristöministeriön arkistosta aikoinaan tilaamani Uudenmaan lääninhallituksen päätöksen No.
YMT 1319, 08694 361 88 127 mukaan Kakarlammin luonnonsuojelualueella on mm. kielletty
“...eläinten häiritse,ni,,en ja pesien vahingoittaminen” ja “... kaikenlainen ui mi toiminta, joka
saattaa nuuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläinlajiston
säilymiseen ‘t
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Meluilla, räjäytyksillä ja louheen murskauksella on oleellisesti häiritsevä vaikutus esim.
lintujen pesimärauhaan ja siten eläinlajiston säilymiseen.
Mm. tämänkin seikan olen saanut korjata jo monen monituisissa YVA-menettelyissä
tuloksefta. YVA-menettelyistä toisiin siirtyvät virhetiedot poikivat vaan uutta virheellistä
tietoa.
—

Tällaiset tarkoitushakuiset kirjaukset eivät herätä luottamusta muunkaan selostuksessa
annettuihin tietoihin.
Toisin sanoen hankealueen läheisyydessä olevien luontoarvoja väheksytään, niitä ei edes
kirjata tai ne kirjataan väärin, jotta hankkeelle vain myönneifäisiin luvat.
Sivulla 148 kappaleessa 15.9. Johtopäätökset todetaan: “Hankkeen i’aiÅillukset !uontoan’oihin
arvioidaan sekä vaihtoehdossa 1 että JA vähäisiksL”
Saman sivun taulukossa 30 vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja suojelualueisiin merkitään
negatiivisiksi/ vähäisiksi. Turun väylän eteläpuolisiin alueisiin kohdistuukin täysin hällä väliä
antaa mennä vaan, kun pilaamaan on ryhdytty”- mentailteetti. Etelä-Suomen suurin ja merkittävin
hillasuohan Isolla Ammässuollajo uhrattiikin Espoon Ammässuon maankaatopaikanja
voimalaitosjätteiden läjitykselle ja osin YTV/HSYn kaatopaikaksi. HSY:n kaatopaikan
laajennuksen alle jäivät myös suuret ja mittavat sienestysalueet, jotka olivat tunnettuja runsaista
suppilovahverosadoistaan. Kaikista näistä on todettu, ettei alueella ole säilytettäviä tai tärkeitä
luontoarvoja.
“

-

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
Pitkin matkaa YVA-selostusta lukiessa voi huomata kuinka hanketta puoltavat arviot ja hankkeen
vaikutuksien vähättelyt kirjataan faktoina. Sen sijaan ihmisiin koskevat vaikutukset mainitaan vain
asukkaiden kertomina, huolina tai pelkoina. Ne eivät ole siis faktaa vaan pelkkää kenontaa, joista
näistäkin teneysvaikutukset nollataan pelkiksi stressioireiluiksi. Vähäifelevä sävy on
suorastaan loukkaavaa vallankin, kun asukkaiden teneysvaikutuksissa on jo diagnosoitu
pysyviä elinmuutoksia, DNA- ja kromosomimuutoksia. Asenne kertooldn kuinka selvityksen
tekijä ei ole tehtäviensä tasolla, eikä ole terveyspuolen koulutuksen saanut esim. toksikologi
tai lääkäri.
SVA-TVA-selvityksiin käytettiin parin tunnin aika ryhmähaastatteluihin, joka ei missään
nimessä ole riittävä edes peruskartoituksen tekemiseen saatikka sitten sosiaali- ja
terveysministeriön antamien ohjeistuksen mukaisiin SVA- ja TVA-selvityksiin, jotka pitää
sisältyä YVA-menettelyyn. Lisäksi tuo TVA-selvityksen tekijä ei ollut edes paikalla, kun
ryhmähaastatteluissa piti tarkastella terveysvaikutuksia.
On suorastaan liikuttavaa lukea kuinka huolella on paneuduttu esimerkiksi sivulla 130 kappaleessa
14.3.1. “Louhinta” toimintojen vaikutuksiin vesieliöissä. Kappaleessa todetaankin:
louhintatoiminnan purkuvesissä esiin Syvän hienon kivimateriaalin pitoisuuden nousu aiheuttaa
kaloille stressiä... erityisen herÄtä ovat kalojen eliniderron varhaisvaiheet, eli mätimunatja
pienpoikaset. Edelleen todetaan, että” Teräväsärn,äinen /dvinzateriaali voi myös vaurioittaa
ohutta kidusepiteeliä heikentäen hengilyselinten toimintaa. Jne.
“

“
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Hyvä selvitys vesieliöstön vaikuftiksiin on ihailtava ja se aitaa kaivattua informaatiota, mutta miksi
suhtautuminen lähiasukkaiden terveysvaikutuksiin on näin nuivaa?
Sivulla 172, kappaleessa 17,2. todetaankin: “Kulniakorpi 1 ahteen louhintaja murskaus eivät

aiheuta sellaisia vaikutuksia, jotka velvoittaisivat hankkeesta vastaavaa tekemään asukkaiden
ten’eydentilan niittauksia ja/tai seurantoja.”
Samalla sivulla taulukossa 36 terveysvaikutukset ilman lieventämistä ja haittoja lieventäen sekä
sosiaaliset vaikutukset onkin raapaistu vain luokituksella negatiivinen kohtalainen tai negatiivinen
vähäinen.
YVA-selostuksessa myönnetään suoraan, ettei SVA- ja TVA-selvitykslä ole tehty.
YVA-selostuksen asukastilaisuudessa konsultit ja virkamiehet ihmettelivätkin asukkaiden
tiedusteluihin, etta miksi tämän selvityksen osalta sosiaalisetja ten’eydellisd i’aikiitukset täytyisi

arvioida, kun niitä ei missään muussakaan YVAssa ole tehty?”
Miksi siis ei noudateta sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta SVA-TVA-selvitysten
tekemiseksi?
Ja miksi YVA-menettelyn yhteistyöviranomaiset tai YVA-menettclyä valvovat
viranomaistahot eivät hoida velvollisuuksiaan?
Vaikka Kulmakorven louhintaja murskaus-selvitys on vain yksi Ämmässuo-Kulmakorven alueella
tehdyistä YVA-menettelyistä, nämä selvitykset olisi jokaisen hankkeesta vastaavan pitänyt tehdä
omalta osaltaan ja yhteisvaikutusten summat olisi pitänyt kiijata. Espoon kaupunki joutuu
maksamaan asukkaittensa sairaanhoitokulut. Vaikutustekijät pitäisi kartoittaa jo ennakolta
asukkaiden sairastuvuuden ja kielteisten sosiaalisten vaikutusten ehkäisemiseksi.
On lisäksi moraalisesti erittäin kyseenalaista, että tässäkin hankkeessa Espoon kaupunki
havittelee vain verotuloja hankealueen lähiasutuksen ja luonnon kustannuksella verotuloja,
joita kuitenkaan ei haluta käyttää tämän alueen terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön
kasvaifamiseksi. Ei, tämäkin hankkeen avulla aiotaan vain kasvattaa jätetoimintoja ja
motiifaa asutus jätetoimintojen taakse. Suunnitelmat ja ratkaisut tehdään yksin
jätetoimintojen etuja silmällä pitäen.
—

Ämmässuon-Kulmakorven alue luonnon ja lähiasutuksen kustannuksella palvelee koko
pääkaupunkiseutua. Kyse on vain häikäilemättömästä riistotaloudesta Ämmässuon
Kulmakorven asutusta ja ympäristöä kohtaan.

Yhteisvaikutukset
Sivulla 175 kohdassa 19.2. “Vaihtoehtojen vertailu” todetaan: “Kaikkien osapuolien kannalta
kestäWmmän toteutusvaihtoehdon tunnistaminen edellyttää ynipäristövaihittusten an’ioinnissa
tehtyjen vaihtoehtokohtaisten an’ioin tien kokonaisvaltaista tarkastelua.”
Näin tietysti pitäisi olla. Valitettavasti kauniit ajatukset jäävät käytännössä pelkän sanahelinän
tasolle.
Yhteisvaikutuksia ei ole selvitetty ja siihen tarvittavat yhteisvelvoitteiset tarkkailumenetelmät
esim. ilmanlaadun tai melujen seurannan suhteen ovat tekemättä.
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Näin, vaikka kehyksen siihen jo antaisi esimerkiksi vesien yhteistarkkailujäijestelmä. Tätä asiaa
olen vaatinut liki parikymmentä vuotta, viimeksi valituksissani HSYIIe myönnetyissä
ympäristöluvissa VHOlleja KHOIIe. Nyt nämä yhteistarkkailusuositus esim. ilmanlaadun suhteen
sentään mainitaan tässä YVA-selostuksessa. Mutta missä viipyvät toteutukset? Jokainen vain jahkaa
ja pompottelee vastuutaan linjalla, että en minä kun ei kukaan muukaan. Jos näin lapsellisesta
asenteesta ei muuten päästä yli, pitäisi virkavallan jo puuttua asiaan.
Ämmässuo-Kulmakorvelle suunnitellaan samanaikaisesti useita eri louhinta-alueitaja louheen
murskausta. HSYn alueelle niitä on suuniteltu 4:lle eri aluelle, lisäksi Lohja-Ruduksen lohinnat
Kulmakorvessa, hankealueesta Itään, Högbergetin louhinnat, Kulmakorpi 1 ja Blominmäen
louhinnat, josta louhos suunniteltiin niin ikään tuotavan murskattavaksi Ammässuon-Kulmakorven
alueelle. Louhintahankkeita Ammässuon-Kulmakorven alueelle on siis yhteensä 8 kappaletta, eikä
yhteisvaikutuksia ole edes arvioitu. Kestääkö tämä päivänvaloa?
Vertailtaessa Kulmakopi 1 hankkeen eri vaihtoehtoja arvioitujen vaikutusten merkittävyyden
kannalta, voi todeta, että pohjaselvitykset ovat puutteelliset tai niitä ei ole edes tehty. Tästä
johtuen myös johtopäätökset vaikutusten merldttävyydestä ovat väärin tulkittuja ja
virheellisiä. Tässäkin yhteydessä hankkeen negatiivisia vaikutuksia vähätellään.
Vaikka, kuten jo edellä mainitsin, YyA-menettely ei ole päätöksen teon paikka, tulee kaavoituksen
yhteydessä huomioida, että suojaavat toimenpiteet on tehtävä ensin (pilattujen pohjavesicn
suojapumppaus, toimenpiteet jo nykyistenkin melujen vähentämiseksi, TVA-SVA-selvitysten
tekeminen) ja jo aiheutetut haitat on ensin korjattava. Sitä ennen on lyhytnäköistä juosta vain
Espoon kaupungin asettamien etunäkemysten jätehuoltoa palvelevien vaatimusten mukaan.
Ehdotettua kaavaa ei tule hyväksyä vaan suunniteltua louhinta-alueifa on reippaasti
rajattava niin, että louhinta ei ulotu Vauhtitien ts. voimalaitoslinjan pohjoispuolelle. Samoin
ainakin suunnitellun louhinta-alueen länsipäähän on jätettävä suurempi suoja-alue asutuksen
ja eläinten kulkureillien suojaamiseksi.
Vauhtitien! voimalaitoslinjan pohjoispuolelle suunnitelluille toimistorakennuksille on
vastaavasti kaavoiteifava alue Vauhtitien/voimalaitoslinjan eteläpuolelle.
Asiasta on tarkemmat perustelut kaavaluonnosta ja -ehdotusta koskevissa mielipiteissäni.

Lopuksi lainaus YVA-selostuksen kappaleesia 6.4. Vaikutusten merldttävyyden arviointi, sivulta
60, taulukosta 5 “Perustelut vaikutusten merkittävyyden arvioinnille, merkittävyyden suuruuden
tulkinta”:
“Vaikutuksen merkitys on suuri.jos muutos on suuri ja kohdistuu herkkyydehään kohtalaiseen
kohteeseen tai suureen kohteeseen tai muutos on erittäin suuri mutta kohteen herkkyys on vähäinen
tai kohtalainen. Merkitys voi olla suuri,jos nniutos on kohtalainen ja kohteen herkkyys on suuri tai
erittäin suuri. Kun muutos on vähäinen ja kohteen hcrkhyys on erittäin suuri, merkitys on suurL
Saman kappaleen sivulla 59 todetaan: “Hankkeen mahdollisten vaikutusten merkittävyyden
aiwioinnin tavoitteena on parantaa YVA-menettelyn laatua...”
Matkaa tuntuu olevan.
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Edellä kerrotun perusteella YVA-selostus on täydennettävä puuttuvien selvitysten osalta
(mm. pilaantuneet maa- ja kallioperät, pilaantuneet pohjavedet, TVA-SVA-selvitykset) ja
tehtyjen selvitysten pohjalta arviointi ja siltä tehdyt johtopäätökset on tehtävä uudelleen.
Täydennyksen ja korjauksen jälkeen YVA-selostus on kuulutettava uudelleen ja siitä on
järjestettävä uusi kuuleminen.

Tarvittaessa täydennän tätä mielipidettäni myöhemmin.

Yhdyn
mielipiteisiin.

,

Koimperän Asukasyhdistyksen ja

klijoittamiin

Kolmperässä 2.7.2015

Liitteet:
Muistutus Kulmakopi 1:n asemakaavaluonnoksesta
Muistutus Kulmakorpi 1:n asemakaavaehdotuksesta
Mielipide Kulmakorpi 1:n YVA-ohjelmasta
-

-

-

Tiedoksi:
Ympäristöministeriö, yHtarkastaja Markus Tarasti maskus.tarastiymparisto.fi
Sosiaali- ja terveysministedö, liläkintöneuvos Mikko Paunio mikko.paunio(2Istm.vn.fi
-

-

5f
Mielipide nro 22
Uudenmaan ELY keskus
ELY centralen i Nyland
-

-

10 -07- 2015

Py/cerf.

uUDLY/5j0 7

CASTR±N & SNELLMAN

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE

Asia

Kiijallinen mielipide Högbergetin alueelle suunniteltavan maa-ainestoiminnan
ympäristövaikutusten an’iointisclostuksesta

Mielipiteen antaja

Kommanditbolage[ Niemis, inneh. E Fmmond
0582129-7

Eteläranta6A3
00130

Helsinki

Asiamiesja proscssiosoite

Asianajaja Matias Wallgren
Asianajotoimisto Castrtn & Snellman Oy

PL233 (Eteläcsplanadi
00131 Helsinki
Puhelin 020 7765 333
Faksi 020

14)

001

Sähköposti matias.wal1grencastren.fi
1

Mielipiteen sisältö
Esbogrd Ab Gäliempänä ‘Toinilnnanharjoittaja9 suunnittelee Espoon
Högbergedn alueelle Kulmakoiven ja Asumässuon tuntumaan maa
ainestoimintaa, joka käsittää kaUioldviaineben ottamisen ja murskaamisen
myyntiä varten sekä alueen jatkokäytön puhtaiden maa-ainesten vastaanotto
ja loppusijoituskohteena.
Kommanditbolaget Niemis, innch. E. Fromond Qäljempänä “Mielipiteen an

taja”) omistaa suunniteltuun hankealueeseen njoittuvat kiinteistöt 49-411-1-2,
49-411-1-14 sekä 49-440-2-8 koko hankealueen itärajan pituudelta. Suunniteltu

hanke koskee siten välittömästi Mielipiteen antajan etua, oikeuksia ja velvolli
suuksia, minkä vuoksi Mielipiteen antaja katsoo välttämättömäksi vastustaa
ympäristövaikutustenanlointiselostuksessa
Qäljempänä
“YyA
selostuksessa”) kuvattua hanketta ja erityisesti siinä kuvattua vaihtoehtoja
VEi ja VE2 seuraavassa tarkemmin esitetyin perustein.
Lisäksi Mielipiteen antaja huomauttaa, että tämän käsityksen mukaan EteläSuomen ldvinkennushankkeiden toteuttamista varten on Etelä-Suomessa usei
ta muita ja tuottoisampia alueita, joilta kiveä voidaan louhia. Mielipiteen antaja
on myös siinä käsityksessä, että suunnitellulta hankealueelta otettava maa-

aines on tarkoitus louhia lähes yksinomaan vientitarkoitusta varten. Tältä osin
Mielipiteen antaja huomauttaa, että Toiminnanharjoittajan perustelut ki
viaineksen tarpeellisuudesta Etelä-Suomen nkennushankkeiden kannalta eivät
ote kestäviä.
2

Perusteet

2.1

Hankcaluecn rajausja maanomistus
Ympätistövaikutusten aMointimenettelystä annetun lain (468/1994, myöhem
pine muutoksineen WAL”) tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten ar
viointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa
sekä samalta lisätä kansalaisten dedonsaantia ja osallistumismahdollisuubia
(YVAL 1 §). Nyt laaditussa YVA-selostuksessa hankkeen sijoittumista ci ote ku
vattu lain tavoite ja erityisesti lähialuciden asukkaiden ja maanomistajien oike
ustun’a huomioiden riittävän tarkasti.
Mielipiteen antaja toteaa, että hankkeen suunnittelussa on huolehdittava siitä,
että hankkeen vaikutukset, mukaan lukien pölyvaikutukset jäävät kokonaisuu
dessaan hakealueen sisäpuolelle. Nyt hankealue vaikuttaa olevan rajattu niin,
että ainakin joissakin vaihtoehtoissa Mielipiteen antajan kiinteistöjen ja hankealueen välille jää niin ohut kaistale maata, ettei siellä oleva puusto pysty mil
lään pitämään toiminasta syntyvää pölyä ja melua hankealueen puolella. Mieli
piteen antaja huomauttaa myös, että hankkeen lähialue kärsii jo nyt lähialueella
olevien toimintojen aiheuttamista melu ja pölyhaitoista.
Hankealueella sijaitsee no kV:n voimajohto ja kaasuputki, joten hankealue on
suunniteltava niin, että niitä ei ole tarpeen siirtää hankealueen ulkopuolelle.
Mielipiteen antajan kiinteistöjen kulkuyhteys on järjestetty hankealueen läpi
kulkevalla metsäautotiellä. Mikäli metsäautotie jää hankealueen alle, on hank
keesta vastaavan järjestettävä (kustannubellaan) toinen vastaava kulkuyhteys
Mielipiteen antajan kiinteistöffle.

2.2

Haitat läbialueen asukkaille, virkistyskäytölleja elinympäristölle
Hankealueen virldstysmahdollisuudct liittyvät tällä hetkellä alueen nykyisiin
luontoarvoihin. Alueen lähistöllä on asutusta ja metsäautoden johdosta alueelle
on helppo päästä. Aluetta käytetään nykyisin lenkkellyynja ratsastubeen. Alue
on metsätalousaluetta ja alueella on tyypillisesti sienestetty ja marjasteftu. On
selvää, että nyt suunnitteilla oleva hanke heikentää näitä virkistysarvoja oleelli
sesti. On myös mahdollista, että hankkeen seurauksena osa alueen virkistysar
voista tuhoutuu pysyvästi. Negatiiviset vaikutukset alueen virkistysarvoille ovat
luonnollisesti syvällekäyvemmät laajemmissa hankevaffitoehdoissa.
Hankealueen lähistölle hankkeesta aiheutuu virkistysmahdollisuubien heiken
tymisen tai katoamisen lisäksi huomattavaa melu- ja pölyhaittaa, paitsi itse
murskaus- ja louhintatoiminnoista, myös erilaisten ajoneuvojen ja kuljetusten
lisääntymisestä hankealueella. Erityisesti melusta ja tärinästä aiheutuvia hait
toja käsiteltiinkin jo WA-ohjelman yleisötilaisuudeasa 20.5.2014. Ylcisötilai
suudessa todettiin, että alueeflajo harjoitettavan louhimistoiminnan äänet kan
tautuvat varsin kauas ja räjäytyksistä johtuva tämä aiheuttaa jopa esineiden
putoamista hyllyiltä alueen lähistöllä sijaitsevissa asunnoissa. On selvää, että
suunniteltu toiminta tulisi aiheuttamaan häiriötä hankealueen lähiyrnpä±tön
asukkaille ja siten alentamaan huomattavasti asuinviihtysyyttä, mikä puoles
taanjohtaa kiinteistöjen arvon alenemiseen.

Lisäksi myös liikennevaikuhikset tulevat kasvamaan huomattavasti, kun alueel
le ensinnäkin joudutaan rakentamaan uusia kulkuyhteyksiä, joita käytetään
louhitun kiviaineben ja vastaanotettavien maa-ainesten kuljetubiin, työko
neiden siirtoon sekä työmatkaliikennetarkoitubessa. Nämä vaikutukset ovat
553Li36I
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luonteeltaan sellaisia, etteivät ne jää hankealueen rajojen sisäpuolelle, vaan
vaikuttavat hankealuetta huomattavasti laajemmalla alueella.
2.3

Kulkuyhteydct aluccfla
Mielipiteen antajan kannalta kulkuyhteydet tulee selvittää perusteellisesti, sillä
Mielipiteen antaja hoitaa metsätalouteen liittyvät toimenpiteet, kuten kuljetuk
set, alueella olevia metsäteitä pitkin. Toiminnanhadoillajan tulee varmistaa,
ettei maanomistajien etua ja oikeuksia heikennetä hankkeen myötä ja ettei
maanomistajille myöskään synny uusia velvollisuuksia esimerkiksi tienpitoon
liittyen, kun hankealueelle kuljetaan toisten Idinteistöillä sijaitsevien kulkuyh
teyksien kautta.

3

Johtopäätös
Edellä esitetyin perustein Mielipiteen antaja katsoo, että suunniteltua hanketta
ei voida ainakaan YVA-selostuksessa esitetyllä tavalla toteuttaa. Erityisesti Mie
lipiteen antaja vastustaa vaihtoehtoja VEi ja VE2, jotka ovat vaikutuksiltaan
raskaita ja joiden vaikutukset ulottuisivat Mielipiteen antajan omistamille 1dmteistölle aiheuttaen näin maanomistajalle merkittävää haittaa. Mielipiteen an
taja harkitsee omien kiinteistöjensä kehittämistä alueen vfrkistyskäytön huo
mioiden.
Helsingissä io. päivänä heinäkuuta 2015
Kommanditbolagct Niemis, inneh. E. Fromond

Laati

Matias Wallgren,
asianajaja, Helsinki
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1.

RauppareldsteHote

2.

Lainhuutotodistukset

3 (3)

Mielipide nro 23

1 /tLt 2015
Espoon ympäristöyhdistys ry.
Pappilantie 5
02770 Espoo

ULJÖCLY/5•

j MIELIPIDE
10.7.2015

°?
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PL 36, 00521 HELSINKI
Mielipide Högbergetin maa-aineistolminnan WA-selostuksesta

Hanke on sekä alueelliselta laajuudeltaan että ajalliselta kestoltaan poikkeuksellisen mittava (jopa 50
vuotta). Hanketta perustellaan pääkaupunkiseudun kiviaineshuollon ja pääkaupunkiseudun sekä
Uudenmaan ylijäämämassojen loppusijoitustarpeilla. Hankkeen mittakaavasta ja toiminnan luonteesta
johtuen sen haitalliset vaikutukset ovat myös poikkeuksellisen merkittäviä. Hankkeesta laadittu
ympäristövaikutusten arviointiselostus tarkastelee vaikutuksia monipuolisesti ja siinä on esitetty
keinoja haitallisten vaikutusten vähentämiseen. Laadittu yya-selostus on mielestämme kuitenkin
monilta osin puutteellinen (mm. pohjavesi-ja pintavesivaikutukset, sosiaaliset ja terveydelliset
vaikutukset) ja sen johtopäätökset tärkeiltä osin (mm. meluvaikutukset, vaikutukset maakunnallisesti
merkittävään viherkäytävään) riittämättömät. Eri hankevaihtoehtojen kokonaiskasvihuonepäästöjä ei
ole esitetty selostuksessa. Kaikki hankkeen vaihtoehdoista VE 1-3 edellyttävät käsityksemme mukaan
muutoksia voimassa oleviin kaavoihin. Merkittävänä puutteena näemme myös, että selostuksessa ei
ole arvioitu lainkaan 0-vaihtoehdon vaikutuksia. Selostuksessa ei myöskään ole otettu huomioon
Helsingin kaupungin kaivumaiden hyödyntämisen kehiftämissuunnitelmaa, josta Helsingin Seudun
Ympäristöpalvelut (HSY) antoi myönteisen lausunnon ja josta Helsingin kaupunki teki
toteutuspäätöksen v. 2015. Sen tavoitteena on toteuttaa huomattavat kustannussäästöt
maarakentamisessa materiaalitehokkuutta ja kierrätystä lisäämällä. Helsingin kaupungin päätöstä
tukevat HSY:n kehittämissuunnitelmat heikentävät olennaisesti tämän hankkeen tarpeellisuudesta
selostuksessa esitettyjä perusteluja. Selvitystä on täydennettävä useilta osin ennen kuin
lupaviranomaisilla on edellytykset päättää hankkeen mahdollisesta toteutuksesta tai toteuttamatta
jällämisestä.

1. Hankkeen perustelut
Hanketta perustellaan pääkaupunkiseudun ja erityisesti Helsingin ylijäämämaiden mahdollisimman
läheisellä sijoituspaikan tarpeella.
WA-selostuksessa ei ole esitelty merkittäviä lähislön (puhumattakaan kauempana sijaitsevia)
hankkeita, jotka heikentävät tarvetta toteuttaa Esbogårdin Högbergetin hanke. Kaksi tärkeintä
lähitienoon hanketta ovat Espoon kaupungin ja HSY:n suunnitelmat alueet maamassojen
kierrätyksestä ja vastaanotosta. Näiden hankkeiden tavoitteina on parantaa maa-aineiden kestävä
käyttöä ja vähentää louhinnan tarvetta pääkaupunkiseudulla.

1

YHD5fl5

MIELIPIDE
10.7.2015

Kulmakorven alueelle on viime aikoina suunniteltu lisää maanläjitystä ja muita toimintoja (Markus
Juusela, Juha Pelkonen, Anu Hilpi 27.4.2015) Espoon Kaupunkitekniikan ylijäämämassojen
vastaanotto.
Helsinki on osoittanut myös käytännössä, että maan kaivamisen välttäminen ja kaivumaiden
hyödyntäminen lähellä syntypaikkaa ovat mahdollisia ja tuovat huomattavia taloudellisia säästöjä
ympäristähyötyjen lisäksi (Helsingin kalvumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelma,
Kaupunginhallitus, Helsingin kaupunki, päätös 7.1 .201 5). Kehillämisohjelman tavoitteita ei ole esitelty
selostuksessa, vaikka ne olennaisesti vähentävät ylijäämämaiden syntyä Helsingissä ja massojen
sijoitustarvetta Helsingin ulkopuolella sekä vähentävät myös kalliokiviaineksen kysyntää.
Läjitystoiminta ei edistä jätelain päätavoitteen, jäifeiden synnyn ehkäisyä eikä alueellisen
jätesuunnitelman tavoitteita sekä EU:n jätedirektiivissä asetellua 70 % kierrätystavoitetta
rakennusjäueille.
HSY pitää tärkeänä yhteistä toimintamallia koko pääkaupunkiseudun kaivumaiden hyödyntämisessä.
Lisäksi HSY suunnittelee alueellisen materiaalitehokkuuskeskillymän rakentamista Ämmässuon
jälleenkäsillelykeskukseen. Ämmässuon alue nykyisellään mahdollistaa laajamittaisen
matedaalikäsilielyn ja käsiteltävien massojen ja jalostettujen uusiomateriaalien välivarastoinnin, kun
seudun sekajätteet viedään nyt polttolaitokselle.
Helsingin maamassojen vastaanottotilan tarve esitetään WA-selostuksessa ilman laskelmia yleisenä
etuna, joka oikeuttaa tuhoamaan 36 ha:n alueen Pohjois-Espoon metsäluontoa ja jopa 14 miljoonan
kuution louhimiseksi. Esitämme, että koko pääkaupunkiseudulla tulee yleisen edun vuoksi siirtyä
Helsingissä jo toimivaksi ja kannattavaksi osoitelluun 0-vaihtoehtoon, jolloin uusia Isoja
loppusijoltuspalkkoja ei enää tarvita.
YVA-selostuksessa pitäisi arvioida Helsingin kaupungin kaivumaiden kehiifämisohjelman
merkitys, sekä Espoon kaupungin ja HSY suunnitelmien merkitys, pääkaupunkiseudun
ylijäämämaamassojen vähentyessä merkittävästi lähivuosina.

2. Hankevaihtoehtojen suhde kaavoitukseen ja maankäyttösuunnitelmiin
2.1 Ekologinen yhteys
Hankealue peittää kokonaan vaihemaakuntakaavassa osoitetun maakunnallisesti tärkeän
viherkäytävän / ekologisen yhteyden, joka yhdistää itä-länsi suunnassa Espoon keskuspuiston
Kirkkonummen metsiin. Vaikka selostuksen mukaan hanke “ei kalkaise ekologista yhteyttä”,
todellisuudessa se tuhoaisi käytävän miltei kokonaan. Kartoissa viherkäytävä on siirretty
vaihemaakuntakaavassa osoitetusta sijainnistaan hankealueen ja Halujärven eteläpuolelle.
Hankealueen eteläpuolella ei ole yhtenäistä viherkäytävää, sillä k.o alue on aina merenrantaan asti
(Espoonlahden pohjukkaan) asutusaluella, maatalousaluetta (peltoja) sekä järvialueita. WA
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selostuksessa viherkäytävä asu hevostilayrittäjän pelloille ja laitumille, jotka eivät toimi käyttävänä
mm. hirvi-ja metsäeläimille.

2.2 Kaavoitus ja hankkeen suhde muihin maankäyttösuunnitelmiin
2.2.1 Yleistä
VEO-vaihtoehdon vaikutuksia ei ole esitelty selvityksessä lainkaan, vaikka sillä ilmiselvästi on
myönteisiä vaikutuksia mm. lähiympäristön kaavaitukseen ja edellyttää maarakentamisessa
uudeniaisten ympäristöä ja kustannuksia säästävien toimintamallien kehittämistä koko
pääkaupunkiseudulle.
WA-selvityksessä todetaan, että vaihtoehtojen VEi ja VE2 toteuttaminen vaativat
asemakaavamuutoksen suunnitellulle alueelle. Tämän lisäksi niiden vaikutukset ovat niin merkittäviä,
että ne vaativat muutosta myös Espoon ete!äosien yleiskaavaan. Vaihtoehto VE3 osalta väitetään,
ettei hanke edellytä kaavamuutosta. Hankevaihtoehto VE3 ei kuitenkaan toteuta voimassa olevan
yleiskaavan maa-ja metsätalousvaltaisen alueen käyttötarkoitusta. 25 toimintavuoden jälkeen
tehtävän täyttömäen maisemoimisen ei voida katsoa tarkoittavan sitä, että alue on kaavamerkinnän
mukaisessa käytössä. Kaava-alue ja sen ympäristö muuttuvat merkittävästi vuosikymmenten aikana,
minkä vuoksi kaavamerkinnän mukaista toimintaa pitää tarkastella välittömästi hankkeen toimintaajan alusta, ei sen päättymisen jälkeen.

Kuten kerrotaan selostuksessa, kaavailun louhima on tarkoitus perustaa Pohjoismaiden suurimman
kaatopaikan suojavyöhykkeen sisällä. Tämä on kaatopaikkoja koskevien määräysten ja asemakaavan
määräysten vastaista.
Hanke pitää toteutuessaan rajata koskemaan ainoastaan asemakaavoitettua osuutta
Ämmässuon kaatopaikasta, vihersuojavyöhykeftä koskematta.
2.2.2 Maakuntakaava
Hankealueella on voimassa Uudenmaan maakuntakaava, joka on vahvistettu marraskuussa 2006. Yli
kaksi kolmasosaa hankealueesta kuuluu maakuntakaavassa ns. valkoiseen alueeseen. Valkoisella
alueella “on yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa otettava huomioon maIseman ja
kulttuuriympäristön ominaispiirteet sekä maa- ja metsätaloudellisesti, ekologisesti ja virkistyskäytän
kannalta merkittävät pelto- metsä- ja muut luontoalueet ja vältettävä niiden pirstomista.”
Vain pieni osa hankealueesta on merkitty maakuntakaavassa jälleenkäsittelyalueeksi.
Jätteenkäsittelyalueesta on todettu, että alueilla, joilla on ominaisuusmerkinnällä osoitettu olevan
maakunnan kiviainestuotannon kannalta merkittäviä kiviainesvaroja, mahdollinen ottotoiminta
sovitetaan ajallisesti ja alueellisesti yhteen jätehuollon toimintojen kanssa. Maakuntakaava
ominaisuusmerkintä koskee alle kolmasosaa hankealueesta. Maakuntakaavan määräyksen ei voida
tämän vuoksi katsoa koskevan koko hanketta. Tämän vuoksi YVA-selostuksessa esiintyvä
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johtopäätös, jonka mukaan hanke on maakuntakaavan mukainen ja täyttää sen tarkoitusta, on
virheellinen.
Maakuntakaavan ja hankkeen suhde on selvitettävä kaavaviranomaisten kanssa riittävällä
yksityiskohtaisuudella ennen YVA-prosessia seuraavaa Iupaprosessin aloittamista.

2.2.3 Yleiskaava
Hankealue sijaitsee suurimmalta osaltaan Espoon eteläosien lainvoimaisen yleiskaavan alueella. Alue
on merkitty yleiskaavaan merkinnällä M, Maa-ja metsätalousvaltainen alue, Kaavamääräyksen
mukaan alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä sekä haja-asutusluonteinen rakentaminen.
Laajamittainen ja pitkäaikainen louhostoiminta ei ole luonteeltaan maa- ja metsätalausvaltaiselle
alueelle tarkoitettua toimintaa, minkä lisäksi se toteutuessaan estää käytännössä voimassa olevan
kaavan mukaisen rakennustoiminnan ja alueen virkistyskäytön hankealueen vieressä sijaitsevalla M
alueella.
WA-selostuksessa esitetään, että VE3 olisi kaavan mukainen. Sitä se ei ole, koska voimassa olevan
yleiskaavan mukaan hankealue rajoittuu osittain kaakossa/idässä kyläalueelle AT. Toteutuessaan,
hanke estäisi AT-alueen toteuttamista kaavan mukaisena. Kaavamääräyksen mukaan
uudisrakennukset on sovitettava huolellisesti kyläkuvaan ja uudet rakennuspaikat on osoitettava siten,
että ne hyödyntävät jo rakennettua infrastruktuuria. Alueelle voidaan sijoittaa sellaisia työ- ja liiketiloja,
jotka eivät aiheuta ympäristöön häiriötä. Louhoshanke ei täytä kyläalueelle tarkoitetun toiminnan
tunnuspiirteitä, minkä lisäksi se estää hankealueen vieressä sijaitsevan AT-alueen käytön
kyläalueena huomattavan suurelta osin. Ko. alueen maanomistuksella ei myöskään tässä pitäisi olla
merkitystä.
Tässä hankkeessa tulisi huomioida, että käynnissä olevan Pohjois- ja keskiosien yleiskaavatyön
tavoitteiksi on asetettu mm: Espoon pohjois-ja keskiosien yleiskaavassa tehdään maankäytön visio
vuoteen 2050. Vision tavoitteena on löytää Espoon tahtotila seudun kehityksessä. Keskeisiä
suunnitteluhaastelta ovat kaupunkirakenteen eheyttäminen, joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen
turvaaminen alueella sekä nykyisten kyläalueiden tunnistaminen ja niiden elinkelpoisuuden
vahvistaminen (http;IIwvr.w.esDoo.flIfI
FI/Asuminen ia ymparisto/Kaavoitus/YleiskaavaNireilla olevat osavleiskaavaUEspoon pohiois ia k
eskiosien yleiskaava). Espoonkartanon alueesta tehty uusi kaavaesitys (7.1.2015 Arkkitehdit Anttila
& Rusanen Oy sekä Trafix Oy), ei tue Esbogård Ab maa-ainestoimintahanketta, silrä
kaavaesityksessä alue on suunniteltu asutukseen ja virkistykseen.
2.2.4 Asemakaava
Hankealue sijaitsee länsiosaltaan Ämmässuon asemakaava-alueella. Asemakaavassa hankealue
sijoittuu osittain jätteenkäslttelyalueelle ja osittain suojaviheralueelle. Suojaviheralueen osalta
kaavamerkintä toteaa, että alue tulee hoitaa niin, että sen luontainen puu- ja pensaskasvillisuus
pidetään elinvoimaisena ja luonnonmukaisena. Kaikki hankevaihtoehdot tuhoavat luontaisen puu- ja
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pensaskasvillisuuden, eikä edes hankevaihtoehtoa VE3 voi pitää suojaviheralueelle tarkoitetun
toiminnan mukaisena. Hanke on tältä osin voimassaolevan asemakaavan vastainen.

3. Hankkeen toteufiamiskelpoisuus
Selostuksen johdanto-osiosta käy ilmi, että hankkeen tavoitteena on tarjota läjitysalue ja kiviainesta
pääkaupunkiseudun lisäksi myös koko Uudellemaalle. Olisi kohtuutonta, jos tiheästi asutun
pääkaupunkiseudun vähäisiä virkistysalueita, kalliolta ja maakunnallisestikin merkittävä viherkäytävä
uhrallaisiin muun Uudenmaan kiviaineksen tarpeisiin ja maankaatopaikaksi. Kalliokiviainesten tarjonta
ylittää pääkaupunkiseudulla välillä kysynnän, kun toteutetaan suuria maanalaisen rakentamisen
kohteita.
Helsingin kaupungin päätäksella ja toimilla ylijäämämaiden ehkäisemiseksi ja kierrättämiseksi on
suuri vaikutus kiviainesten tarpeeseen ja ylijäämämaiden tarjontaan seudulla. Päätöksen Ga muiden
kuntien odotettavissa olevien vastaavien päätösten) vaikutus hankkeeseen tulisi selvittää.
Jos hanketta suunnitellaan koko Uudenmaan tarpeisiin, tulee esittää arvio kuljetusmatkoista ja
kuljetuksen ympäristövaikutuksista siltä osin kuin kuljetusmatkat ovat selostuksessa esitettyä
suuremmat.

4. Hankkeessa aMoitavat vaihtoehdot
WA-lain 2, 1 momentin mukaan ympäristövaikutuksella tarkoitetaan “hankkeen tai toiminnan
aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella”. WA
selostuksessa on esitettävä hankkeen vaihtoehdot, joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen
toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton. Ei ole perusteita
jättää selvittämättä toteuttamatta jäävän 0-vaihtoehdon vaikutuksia.
0-vaihtoehdon vaikutuksia ei ole esitetty eikä niitä ole verrattu hankkeen toteutumisvaihtoehtoihin.
Selostuksen mukaan 0-vaihtoehto on vaihtoehto, “jossa hanketta ei toteuteta Högbergetin alueella”.
Selostuksessa annetaan ymmärtää, että tälle hankkeelle vaihtoehtoinen vastaava hanke
toteutettaisiin jossain muualla, koska “Kysyntää hankkeen toiminnoille Uudellamaalla ja erityisesti
pääkaupunkiseudulla on.” Selostuksen mukaan “Vaihtoehtoisia muiden hankevastaavienja kiinteistön
omistajien ei tässä voida tarkastella.”
‘rVA-laki edellyttää hankevastaavan selvittävän 0-vaihtoehdon vaikutukset. Sitä ei ole tehty tässä
selostuksessaTietoa 0-vaihtoehdon päävaikutusten selvittämiseksi on tarjolla riittävästi.
Espoonkartanon hankkeen vaikutuksia tulee tarkastella myös kaikkien koko seudulle ulottuvien
kuljetusten osalta ja verrata vaikutuksia hankkeen toteuttamatta jällämiseen. Siinä lähtökohtana tulee
olla Helsingin kaivumaiden kehittämisohjelman Hyötykäyttöaste 100 % -vaihtoehto. Hyötykäyttö 100
% -vaihtoehdossa ei vuonna 2050 enää tarvita lainkaan ylijäämämaiden loppusijoituspaikkaa muualla
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kuin Helsingin kaupungin alueella ja muualla tuotavia kiviaineksia tarvitaan enää 4 milj, tonnia.
Ylijäämämaiden sijoituspaikan tarve loppuu huomattavasti aiemmin, jos toteutetaan 100 %
vaihtoehloa yhtä tehokkaasti kuin se on aloitettu. Jos suunniteltuja 100% tavoitteen mukaisia
ehkäisy-ja kierrätysloimia ei toteuteta, tarvittaisiin tuolloin vielä vuosittain loppusijoituspaikka 3 milj.
tonnilleja muualta pitäisi tuoda 7 milj. tonnia kiviaineksia.

5. Hankkeen vaikutukset
5.1 Liikenne
ELY-keskus edellytti, että liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta aMoitava kokonaisuutena ottaen
huomioon liikenteen yhteisvaikutukset mm. Kulmakorpeen suunnitellun teollisuusalueen ja
Ammässuon jätekeskuksen toiminnan kehittyminen. Erityisesti raskaan liikenteen osuutta pitäisi
tarkastella. Selostuksessa ei ole esitetty laskelmia tai arvioita lähitoimintojen kokonaisliikennemääden
yhteisistä vaikutuksista.

5.2 Liikenneja ilmastovaikutukset
Liikenteen vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon on esitetty puutteellisesti, eri hankevaihtoehtojen
kokonaispäästöjä ei esiletä, joten tehty vaihtoehtojen vertailu on mahdoton. Keskimääräisenä
kuljetusmatkana on käytetty pienempää matkaa kuin mitä oletetuissa kuljetuksissa syntyisi. 0vaihtoehdosta ei esitetä mitään tietoja. Lisäksi liikenteen vaikutuksia ilmanlaatuun ja ilmastoon on
vähätelty.
Hankkeen eri toteuttamisvaihtoehdoissa liikenteen kasvihuonekaasu- ja muut päästöt eroavat
merkittävästi: enimmillään hiilidioksidiekvivalentti päästöt ovat 90 000 t (VE2), alimmillaan 58 000
(VE3). Olennaisesti tätäkin vähemmän päästöjä syntyisi 0-vaihtoehdossa, koska siinä kuljetustarve
voi jäädä jopa alle puoleen hankkeen toteullamisvaihtoehtoihin verrattuna.
Kalliokiviainesten hyödyntämisen ja ylijäämämaiden sijoittaminen aiheuttavat suuren kuljetustarpeen,
ja liikenteen päästötja muut haitat ovatkin näiden toimintojen merkittävimpiä ympäristöhaittoja. Siksi
olisi ehdottomasti tullut esittää ja vertailla eri toteutusvaihtoehtojen ja toteuttamatta jättämisen
aiheuttaman liikenteen kokonaisvaikutuksia keskenään.
Eri vaihtoehtojen aiheuttaman liikenteen kokonaisvalkutusten vertailu puuttuu ainakin seuraavilta osin:
liikennemäärät / hanke vuotta ja vuorokautta kohden koko hankevaihtoehdon keston ajalta
ilmaslovaikutukset C0rekv
ilmanlaatuvaikutukset päästölajeillain (mm. hiilimonoksidi, hiukkaset, rikkidioksidi)
luonnonvarojen kulutus (uusiutumattomatja uusiutuvat erikseen, ml. uusien väylien rakentaminen)

-

-

-

-
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Kaikkien toteutusvaihtoehtojen liikennemäärät on oletettu vuositasolla samoiksi eikä vaihtoehtojen eri
pituisia hankeaikoja oteta liikenteen kokonaisvaikutusten arvioinnissa huomioon. Näin annetaan
ymmärtää, että eri vaihtoehtojen liikenteen ympäristövaikutukset ovat yhtä suuria. Selostuksen
mukaan kaikissa vaihtoehdoissa “liikennevaikutukset ovat merkittävyydeltään vähäiset hanke lisää
raskaan liikenteen määrää
ei vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen liikenneturvallisuuteen tai
jalankulun ja pyörällyn olosuhteisiin
...

....

Raskaan liikenteen kokonaisajoneuvomäärät eroavat kuilenkin eri vaihtoehdoissa merkittävästi, koska
kuljetettavien kalliokMaineksen ja ylijäämämassojen määrät ovat erilaiset. Liikenteen aiheuttaman
häiriön ajallinen kesto on lisäksi olennaista.
Esimerkiksi kasvihuonekaasupäästät hiilidioksidiekvivalenttitonneina koko hankeajalta laskettuna eri
vaihtoehdoissa eroavat merkittävästi. Mukana ovat pelkästään kuljetukset ilman työmatka- ja
huoltoliikennettä ja ilman uusien väylien rakentamisen päästöjä, mutta ml. työmaakoneiden päästöt
oletettuna työmaan kestoksi 35 vuotta.
VEi
VE2
VE3
VEO

75 600 t CO2ekv
90 000 t
58 000
kuljetustarve voi jäädä jopa alle puoleen, joten liikenteen päästät ovat vastaavasti pienemmät

VE0 eli toteuttamatta jättämis vaihtoehdossa Helsingin kaivumaiden hyädyntämisen
kehittämisohjelman tavoitteen mukaan Helsingistä muualle läjitedäväksi kuljetettavien ylijäämämaiden
määrä vähenee 60 % ja kierrätykseen menevien kuljetus 25 %, muualta tuotavan kalliokMaineksen
määrä vähenee 40% ja keskimääräiset kuljetusmatkat jäävät 15 km:iin.
Näin toimien taloudelliset säästöt ovat vuositasolla 32 -25 milj. euroa.
WA-selostuksessa arvioidaan kuljetusmatka Helsinkiin olevan 20 km. Kuitenkin jos kiviaineksia
kuljetetaan koko pääkaupunkiseudulle niin ajomatkat tule olemaan huomattavasti pitemmät kuin
selostuksessa käytetty 20 km.
Lienee selvää, että muut seudun toimijat seuraavat säästöjä tavoitellessaan Helsingin esimerkkiä,
jolloin kiviaineksen tarve vähenee merkittävästi ja tarve tyydytetään ensisijaisesti alueen sisällä
välttämättömistä louhinnoista ja kaivuista saatavilla aineksilla. Esimerkiksi Helsingillä on paljon
kohteita, joista syntyy tulevaisuudessa paljon kalliokiviainesta (mm. maanalaista rakentamista ja
aluerakennuskohteita). Kun esimerkiksi Söderkullaan on kaavoitettu suuri asuinalue, jonka alle jää
isot kallioalueet, voidaan kalliota ottaa metrin, parin sijaan muutaman metrin syvyydeltä ilman, että
luontoarvot kärsisivät enempää ja näin vältettäisiin neitseellisten kallioiden ja luonnonympäristön
tuhoamistarve muualla sekä vähennetään merkittävästi kuljetustarvetta ja päästöjä.
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5.3 Elinkeinot
Elinkeinojen (selostuksessa kohta 7.4.2) osalta ei tuoda esiin hankkeen kannalta olennaista
suunnitelmaa luoda jätteenkäsittelykeskuksesta laajamillainen jätteiden, ml. maamassat,
hyödyntämistoimintojen keskittymä. Selostuksen kuvassa 7.3 ei ole esitetty talli Fagerängin aluetta,
joka rajautuu hankealueeseen.
WA Selostuksessa ei ole riittävästi huomioitu eläintenpitoon liittyvää lainsäädäntöä (Eläinsuojelulaki
247/1996, Eläinsuojeluasetus 396/1996, Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 588/2010).
Fagerängin kiinteistöön kuuluvista rakennuksista lähin asuinrakennus sijaitsee alle 200 metrin päässä
hankealueesta, laitumet 250m etälsyydellä suunnltellusta louhintapaikasta, tallit 400m
louhintapaikasta. Tämän lisäksi Fagerängin tilalla toimii ratsastustalli, jolla on laaja asiakaskunta.
Tilalla on kaksi perhekuntaa, 40 hevosta ja muita kotieläimiä. WA selostus ei ota kantaa määräykset
ylittävästä melutasosta joka, hankkeen toteutuessa, ei enää olisi suotuisa eläintenpidolle tilalla.
Huomioitavaa on, että hevoset eivät siedä myöskään tärinää ja pölyä. Näin ollen hanke estäisi
todennäköisesti Fagerängin liiketoiminnan jatkamisen melusta, pölystä ja ratsastusreittien
katkeamisesta johtuen. Hankkeen hulevedet ohjattaisiin tilan läpi kulkevaan puroon. Hankkeella voi
tämän lisäksi olla selvää kielteistä vaikutusta hankealueen eteläpuolella Espoonkartanon alueella
toimivan raviurheilutallin toimintaan.

5.4 Pohja- ja pintavedet
Selostuksessa on laadittu pohjavesien virtausmalli (kalliopohjavesi), joka toimii vaikutusten arvioinnin
keskeisenä lähtökohtana. Mallinnuksen lähtöaineistot on selvitetty yksityiskohtaisesti ja käytetty
mallinnusohjelma (Modflow) yleisesti käytetty pohjavesien virtausmallinnuksissa. Pohjavesimalli on
laadittu oikein ja sen tulokset perusteltavissa lähtötiedot huomioon ottaen. Kalliopohjavesien virtaus
suuntautuu louhoksiin kun louhinnan taso alittaa pohjavesipinnan tason. Kallioperässä veden virtaus
tapahtuu kallioperän heikkousvyöhykkeissä ja raoissa. Kokemuksesta kuitenkin tiedetään, että
kalliopohjaveden kulkeutumisen kanavoituminen kallioruhjeissa ja —raoissa on vaihtelevaa, vaikeasti
hallittavaa ja vaatii luotettavan kuvan saamiseksi tuekseen kattavaa ja monipuolista eri
tutkimusmenetelmien hyödyntämistä.
Hankkeen mahdollisten vaikutusten kannalta tärkeä lähdevaikutteisen Halujäwen alue on jäänyt
mallintamatta, ja mahdollista pohjavesivaikutusta JäMkylän 1. luokan pohjavesialueeseen ei ole
arvioitu. Halujärven ympäristön osalta tutkimattomuus on vaikea ymmärtää, sillä myös hankkeen
yhteysviranomainen on WA-ohjelmalausunnossaan edellyttänyt huolelllsta paneutumista
hankealueen eteläosan tutkimiseen. Mallinnuksen puutteet kyllä myönnetään selostuksen
epävarmuustekijöitä tarkasteltaessa ja todetaan, että mallien tuloksia tarkasteltaessa tulee ne ottaa
huomioon. Selostuksessa ei ole kuitenkaan analysoitu, mihin vaikutusmahdollisuuksiin
epävarmuustekijät voisivat suurimmillaan kohdistua ja selostuksesta ei näin ollen voi saada kuvaa
mallien (kalliopohjaveden nykytila, louhosvaiheen tila) todellisesta sovellettavuudesta hankkeen
vaikutuksiin.
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Mallinnuksen keskeinen puute on hankealueen kallioperän rikkonaisuuteen liittyvän
vedenjohtavuuden vähäinen selvittäminen. Hankealueella ei ole täydennetty rakoilu- ja
heikkousvyöhykekartoitusta eikä tehty geofysikaalisla luotauksia (refiektioseismiikka, maatutkaluotaus
erityisesti kallioalueiden vaakarakorakenteiden selvittämisessä, kairaukset) kallioperän
rikkonaisuuskuvan saamiseksi. Tulokset Kulmakorven ja Ämmässuon alueelta eivät ole suoraan
hankealueelle sovellettavissa. Hankealueella tehdyt kolmen kairauspisteen vesimenekkikokeet eivät
riittää kalliopohjaveden luoteifavien virtausmallien (nykytila, louhinnan vaikutukset) laalimiseksi.
Selostuksen kuvien 9-2 ja 9-4 mukaan kairauspisteet eivät asu selostuksessa esitettyjen
kallioruhjeiden kohdalle.
Halujärven ympäristön tarkastelun vähäisyys sekä selostuksessa esitetty louhinta-alueen A:n vaikutus
lounaaseen pohjaveden pinnan korkeuteen vaativat perusteellisempaa käsittelyä. Halujärven
läheisyys (200m) hankkeen B-Iouhokseen (louhintataso n. 30 m Halujärven pohjan alapuolelle) on
mainittu selostuksessa, ja siihen ehdotetaan seurantaa ja mahdollisia louhinnan aloituksen jälkeen
tehtäviä louhintasuunnitelman muutoksia. Halujärven veden valuminen B-louhokseen
kalliorakosysteemejä (ml. mahdolliset vaaka/loiva-asentoiset kallioalustarakenteet) pitkin on
mahdollista. Selostuksen johtopäätöstä että ei hankkeella ole vaikutuksia Halujärven vedenpinnan
tasoon eikä ympäristön kaivoihin ei ole luotettava. Louhinta-alueen A pohjavesivaikutus perusteellaan
louhoksen kallioreunan korkeudella. Arviointi jättää kokonaan huomiolla veden mahdollisen
virtauksen kallioperän “sisällä” heikkousvyöhykettä tai siinä olevia rakoja pitkin. Mallien parametrien
muutos vaikuttaisi hyvin laajasti louhosalueen lounaispuoliselle alueelle, josta alustavan geologisen ja
topograflsen tarkastelun perusteella on myös selviä luoteis-kaakkois-suuntaisia ruhjeyhteyksiä
Halujärven ja eteläpuolelle Järvikylän pohjavesialueen suuntaan.
Katsomme, että kattavat kallioperän rikkonalsuusselvitykset (kalliorakollu,
heikkousvyöhykkeet) tulee ulottaa Halujärven alueelle ja etelään aina Järvikylän
pohjavesialueelle. Rikkanaisuusselvityksiä tulee täydentää riittävillä ja luotettavilla
kallioru hjeiden ja rakoilujen vedenantoisuusselvityksillä. Alueelta tulee laatia pohjavesimalli
myös Halujärven alueelle ja arvioida kallioruhjeiden hydraulisia yhteyksiä ja hankkeen
mahdollisia vaikutuksia myös Järvikylän tärkeälle pohjavesialueelle.
5.4.2 Vaikutukset yksityiskaivoihin
Tarkasteltavan hankkeen vaikutusalueella ja sen läheisyydessä on lukuisia talousveden hankintaan
tarkoitettuja pora- ja rengaskaivoja. WA-selostuksen mukaan “Oftoalue tulee todennäköisesti
keräämään myäs Ämmässuon jätekeskuksen alueelta kulkeutuvia pohjaves!ä”. Jo nyt jätekeskuksen
alueella on useita kertoja jouduttu korjaamaan rikkoutunelta pohjarakenteita.
Högbergetin WA-selostuksessa todetaan, että aikaisemmin Kulmakorven WA-selostusta varten
tehtyjen geofysikaalisten ja seismisten millausten tulokset ovat osittain sovellettavissa myös
Högbergetin hankealueelle. Tämän perusteella on esitetty, ettei hankkeella arvioida olevan
pohjavesivaikutuksia alueen kaivoihin. Useita Kulmakorven louhinta-alueen läheisyydessä olevia
kaivoja on pilaantunut, eikä niiden vettä voi käyttää talousvetenä. Högbergetin alueen kallioperää ei
ole tutkittu dittävällä tarkkuudella sen toteamiseksi, ettei alueella ole pohjavesien virtauksiin
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vaikuttavia kalliowhjeita. Louhinnan aiheuttaman tärinän vaikutuksia porareikiin ja kaivojen
rakenteisiin ei selvitetä WA-selostuksessa lainkaan.
5.4.3 Pintavedet
Yhteysviranomainen on WA-ohjelmasta antamassaan lausunnossa katsonut, että hankkeen
vaikutusten arviointi kalastoon ja pohjaeläimistöön tulee ulottaa Loojärveen, Mankijokeen ja
Halujärveen saakka.
Louhinnan ja läjityksen vaikutuksia pintavesien laatuun ja määriin on selostuksessa kuvattu kauavasti.
Hulevesistä aiheutuu pintavesiin hienoaines-, typpi-ja fosforipitoisuuksien nousua, joka on
suurimmillaan Ämmässuonpurossa, jonne hulevedet hankealueelta johdetaan. Pitoisuustasojen
nousu heikentyy merkittävästi Lcojärvessä ja edelleen Mankinjoessa. Halujärven osalta todetaan,
ettei hankkeella ole vaikutuksia järven hydrografiaan tai vedenlaatuun. Selostuksen mukaan
Mankinjoella Loojärven alapuolella sekä Ämmässuonpurossa on toteutettu v. 2013 sähkökalastus,
tarkoituksena selvittää kalastoa ja uhanalaisen meritaimen poikastuotantoa. Käytettävissä on ollut
tiedot myös v. 2008 toteutetusta koekalastuksesta. Koekalastuksissa ei havaittu arvokasta kalastoa.
Pohjaeläinnäytteet on otettu Ämmässuonpurosta ja Mankinjoesta samoilta paikoilta missä tehtiin
koekalastus v. 2013. Tulokset on kuvattu selostuksessa. Halujärven osalta ei ole tehty selvityksiä.
Katsomme, että kalastoa ja pohjaeläimistöä on selvitetty puutteellisesti. Siinä ei ole huomioitu mm.
Riista-ja kalatalouden tutkimuskeskuksen (nykyisin Luonnonvarakeskus Luke) mm. Mankinjokeen
kohdistuvan jatkuvan kalastoseurannan tuloksia eikä huomioitu asukkaiden havaintoja mm.
pohjaeläimistöstä. Halujärven kalastoa ja pohjaeläimistöä ei ole selvitetty lainkaan perusteluna ettei
hankkeen hulevesillä ole vaikutuksia järveen.
Mankinjoki on äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen kutualuetta. Luken seurannassa
(Espoonkartanonkoski) taimenen poikashavaintoja on tallenneuu säännöllisesti. Kutualueet saattavat
ulottua ylävirtaan jopa Ämmässuonpuron nousuesteeseen saakka, kuten todetaan yya
selostuksessakin, Luken seurannassa on myös säännöllisiä havaintoja vaellussiian esiintymisestä.
Mankinjoki, ja hankealueen muutkin vesistöt, ovat jo vuosia olleet RKTULuke erityisseurannassa
kantojen elpymisen selvittämiseksi. Seurannan tulokset osoittavat että kannat ovat elpymässä.
Järvikylän asukkailla on Mankinjoesta useita havaintoja suurten (5-10 sm) simpukoiden
esiintymisestä. Kyseessä lienee vuollejokisimpukka, joka on luokiteltu uhanalaiseksi.
Katsomme, että vaikutustarkastelussa tulisi esitettyä perusteellisemmin analysoida hankkeen
vaikutukset erityisesti uhanalaisen meritaimenen ja mahdollisen vuollejokisimpukan kantoihin
vesistövaikutusalueella.
Hulevedet lisäävät hankealueen alapuolisten vesistöjen kuormitusta. Ämmässuonpuro, Loojärvi ja
Mankinjoki ovat ravinnetilanteeltaan pääosin fosforirajoitteisia, mulla vesistöjen typpi-fosforisuhteet
vaihtelevat kuten selostuksessa todetaan. Varsinkin hulevesien typpilisäys voi aiheuttaa niissä
leväkasvuston merkittävääkin runsastumista ja muutoksia vesistöjen kemialliseen, mm.
happitilanteeseen ravinnetilan muuttuessa.
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5.5 Melu ja tärinä
Kalliolouhinta ja kMaineksen käsittely aiheuttaa melu- ja tärinävaikutuksia laajalle alueelle.
Kulmakorven vastaanottoaluetta laajennetaan etelään. Kulmakorven WA-selostuksessa on arvioitu
melutilanteen pahenevan eniten Kulmakorven vaikutusalueen eteläosassa, joka sUoiftuu lähelle
Esbogård Ab:n hankkeen vaikutusaluella. WA-selvityksessä on arvioitu puutteellisesti Kulmakorven
ja Högbergetin hankkeiden yhteisvaikutusta. WA-selvityksestä puuttuu eri toimintojen aiheuttamat
yhteiset meluhaitat. Melun ja tärinän yhteisvaikutus molemmista alueen kivimurskaamoista on
kuvattava YyA-selvitystä tarkemmin. Louhinta ja kiviaineksen käsittely ovat suurimmat haittojen
aiheuttajat, joten niiden vaikutuksia, kestoa ja ajoillumista pitää kuvata erityisen tarkasti niinä
ajankohtina, jolloin melusta ja tärystä aiheutuvat haitat ovat lähiympäristän kannalta merkittävimmät.
Melulaskenla perustuu meluvallien rajaamaan melutasoon. WA-selvityksessä on esitettävä
yksityiskohtaisesti meluvallien rakentamissuunnitelma aikatauluineen.
Kalliolouhinnassa ja kiviaineksen käsittelyssä syntyy hetkellisesti voimakasta melua, jonka
kuvaaminen meluselvityksillä on hankalaa. Melu vaikuttaa lähialueiden viihtyvyyteen ja kiinteistöjen
arvon säilymiseen äärimmäisen paljon. Selvityksessä käytettyjä teoreettisia laskentamalleja melun ja
tämän siirtymisestä pitää täydentää hankkeen käynnistymisen jälkeen mm. lähialueen asukkaiden
haastalleluilla, jotta lähialueen asukkaiden viihtyvyyteen vaikuttavat kokemukset louhintatoiminnan
vaikutuksista saadaan selville.
Kiviainesten kuormaaminen ja kuljetus on suunniteltu tapahtumaan arkisin klo 6-22. joka vaikuttaa
kohduttoman pitkältä ajafta.
WA-selvityksessä on esitettävä yksityiskohtaisesti metuvattien rakentamissuunnitelma
aikatauluineen ja yksityiskohtainen uusi todenmukainen melumallinnus hankkeen eri
työvalheiden yhteydessä.

5.6 Kalasto ja pohjaeliöstö
Luonnonvarakeskuksen (Luke) vuosiifaiset sähkökalastukset ovat osoittaneet, että taimen ja
vaellussiika lisääntyvät Espaonkartanon koskessa. Viime vuosina Luken mukaan taimenen
luonnonpoikasia on tavattu säännöllisesti. ManklnjoenlGumbälenjoen taimen on luakiteltu
alkuperäiseksi ja äärimmäisen uhanalaiseksi.
(http:llwww.rktl.fllkalalkalavarauitameren lohi taimenlmeritaimenl)
Alueella lisääntyvä vaellussiika on Luken mukaan todennäköisesti istutusperäistä. Luken mukaan
“Mankinjoen ja Espoonjoen vesistöistä kesän vanhoja taimenenpoikasia löytyi vuonna 2014 kaikilta
tutkituilta koealoIlta, myös kaikista tutkituista sivu-ja latvapuroista. DNA-tutkimusten perusteella
molempien kantojen alkuperäisyys ja Mankinjoen kannan erittäin runsas geneettinen muuntelu
tekevät nIIstä geneettisesti wvokkaita.” RKTL on osoittanut koekalastuksilla, että kanta on elpymässä
ja taimenen poikasmäärät kasvussa.
(http://www.rktl.filkaIa/kalavaraUitameren lohi taimen/meritaimen/meritaimenkantoien tila. html)
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Myös Kulmakorpi 1 selostuksen tekstissä kerrotaan, että jokien kalasto on monipuolinen ja siihen
kuuluvat mm. uhanalaiset vaelluskalat taimen, vaellussiika, vimpa, ja ympyräsuisista molemmat
nahkiaislajit sekä made ja ahven. Vaikka tässä Högbergetin WA-selostuksessa esitetään, ettei
vuosina 2008 ja 2013 löytynyt yhtään taimenenpoikasta, niin kuitenkin Kulmakorpi 1 WA
selostuksessa todetaan seuraavasti: “Joen taimenkanta on yksi Suomen harvoista säilyneistä
alkuperäisiksi katsotuista meritaimenkannoista (Janatuinen 2009B). Lähin hankealueen alapuolinen
Gumbölenjoen kohta, jossa on tavattu taimenta, sijaitsee Gumbölen Myllykoskessa noin 8,5 km
etäisyydellä Kulmakorven hankealueesta. Vuonna 2008 tehdyssä sähkökoekalastuksessa
Myllykoskesta saatiin saaliiksi neljä samana keväänä syntynyttä taimenenpoikasta (Janatuinen
2008).”
Lisäksi Kulmakorpi 1 WA-selostuksessa mainitaan: “Gumbölenjoen ja Mankinjoen pohjaeläimlstöstä
on havaintoja vuodelta 2009 Gumbölenjoen Mynttilänkoskelta, sekä Mankinjoen
Espoonkartanonkoskelta, jotka molemmat sijaitsevat jokien alajuoksulla (Pohje-tietokanta,27.6.201 4).
(Suomen ympäristökeskus 2014A). Gumbölenjoen Mynttilänkoskella runsain ryhmä ovat
päivänkorentolajit. Mankinjoen Espoonkartanonkoskella tärkeimpiä ryhmiä ovat vesiperhoset,
päivänkorennot ja äyhäisistä purokatka (Gammarus pu!ex), jota esiintyy molemmissa joissa. Laji
tunnetaan monista puroista jääkauden jäänteenä.”
Kulmakorpi 1 WAsta: Veteen sekoittuneen kiintoaineen eli louhintatoiminnan purkuvesissä
esiintyvän hienon kivimateriaalin pitoisuuden nousu aiheuttaa katoille stressiä. Kiintoainepitoisuuden
kasvulle erityisen herkkiä ovat kalojen elinkierron varhaisvaiheet, eli mätimunat ja pienpoikaset.
Aikuiset kalat kestävät yleisesti ottaen paremmin veden kohonneita kiintoainepitoisuuksia, mutta eri
lajeilla on suuria eroja siedettyjen pitoisuuksien rajoissa. Veteen sekoittuneen kiintoaineen
piloisuuden kasvaessa tietyn lajikohtaisen kynnyspitoisuuden yläpuolelle aikuiset kalat voivat yrittää
välttää kuormitusta siirtymällä alavirtaan päin. Näin kuormituksen seuraus voi olla kalojen
karkottuminen kuormituksen kohdealueelta. Lisääntyneellä veteen sekoittuneella kiinloaineella on
mätimunien ja pienpoikasten kiduslehdyköiden pinnalle kerääntyessään haittaavaa vaikutusta mädin
ja poikasten hapensaannille. Teräväsärmäinen kivimaterlaali voi myös vaudoittaa ohutta
kidusepiteeliä heikentäen hengityselimen toimintaa. Virtakutuiset lohikalat lisääntyvät laskemalla
mätimunansa syksyllä pohjasoran sekaan. Mätimunat hautuvat soran seassa talven yli kevääseen
saakka, jolloin poikaset kuoriutuvat, Veden lisääntyvä kiintoainepitoisuus voi aiheuttaa lohikalojen
kutualueiden pohjasoran liettymistä siten, että pohjasoran seassa hautuville mätimunille ei enää
kulkeudu hapekasta vettä, jolloin ne voivat kuolla hapen puutteeseen. Liellymään päässyt kutualue ei
vol enää toimia tuottavana kutualueena.”
Myös havaintoja on raportoitu Mankinjoesta erittäin uhanalaisesta vuollejokisimpukkasta (Panu
Oulasvirta, Alleco OY), jotka vaativat lisätutkimusta.
Valtaosa louhoshankkeen vesistä tulisi laskemaan Espoonlahteen, joka on matala ja hyvin
haavoittuva vesialue. Espoonlahdenpohjukassa on Natura-luonnonsuojelualue, joka sijaitsee Espoon
ja Kirkkonummen alueella, ja niin hankkeella olisi myös vaikutukset Kirkkonummen kunnan
alueellekin. Kyseisessä lahdenpohjukassa elää erittäin uhanalainen meriuposkuoriainen, jota
tavataan Suomessa kolmessa kohteessa ja Suomen lisäksi vain Kiinassa ja on suojeltava laji.
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Alueen puroissa esiintyy myös rapuja. On toistaiseksi selvittämättä, ovatko ne täplä- vai, jokirapuja.
Jos kyseessä on kotoperäinen jokirapu, sen säilyminen on turvattava.

5.7 Luontovaikutukset ja suojeltavat luontokohteet
WA-selvityksessä on käyty läpi olemassa olevat tiedot hankealueen ja siihen rajoittuvan
vaikutusalueen luonnosta. Maa-ainestoimintahanke on kuitenkin laaja ja ajoittuu pitkälle aikajaksolle,
minkä vuoksi sen kokonaisvaikutuksia luontoon on vaikea arvioida.
Högbergetin louhoshanke katkaisee hankealueen eteläpuolella sijaitsevan, vaihemaakuntakaavassa
osoitetun viherkäytävän eli ns. ekologisen yhteyden. WA-selostuksessa tämä viherkäytävä on
virheellisesti osoitettu hankkeen läheisen hevostilayrittäjän kiinteistön alueelle.
YVA-seiostukseen olisi pitänyt (myös ELY:n vaatimuksesta) selvittää Halujärven ominaisuudet ja
niistä johtuva suojelutarve. Halujärvi on lähdevaikutteinen järvi, johon ei laske yhtään pintavesipuroa
tai -ojaa. Halujärven valuma-alueelta sadanta suotautuu idomaakerroksiin ja kalliorakoihin, joista ne
edelleen purkautuvat Halujärveen. On syytä olettaa, että Halujärvi saattaa olla vesilain 2 luvun 11 §:n
nojalla suojeltava vesiluontotyyppi: allikkolähde eli lähde, jossa pohjavesi tai orsivesi purkautuu
pohjasta altaaseen. Halujärvi on sekä metsälampi, suoiampi, että lähdelampi, josta laskee luonnon
muovaama puro Loojärveen.
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, Metsäkeskus Pohjois-Karjala: Talousmetsien luonnonhoito,
lähteiden kunnostus -esitteen mukaan: “Allikkolähteissä pohjavesi tulee yleensä ensin pohjasta
altaaseen ja saattaa siitä jatkaa norona purona. Orsiveden muodostamaan allikkolähteeseen vesi
purkautuu yleensä altaan sivusta. Lähteet voivat olla vähä-, keski- tai runsasravinteisia”. Halujärvi
lienee runsasravinteinen.
Vesilaki suojelee itse allasta tai uomaa ja metsälaki lähteen lähiympäristöä. Metsälain mukaan
luonnontilaisten tai luonnontilaisten kaltaisten lähteiden, purojen ja norojen välittömän lähiympäristön
ominaispiirteitä ei saa heikentää. Kunnostukseila voi olla vaikutuksia myös lähiympäristöön, joten
lakikohteiila ei tule tehdä kunnostustoimia. Yleisesti metsälakikohteet ovat myös vesilakikohteita.
(htt://www.metsakeskus.fl/sites!defaulUfilesIlahteidenkunnostus esite.pdf)
Luonnontiiaiset ja luonnontilaisen kaltaisten lähteiden välittömät lähiympäristöt ovat metsälain 10 §
tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, jotka on suojeltava

5.8 Vaikutukset ilman laatuun
Kiviaineksen louhinta ja murskaus sekä niiden käsittely, samoin kuin kierrätysmassojen käsittely
aiheuttavat pölyn leviämistä ympäristöön. Räjäytyksissä vapautuvien kemiallisten yhdisteiden,
hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten leviäminen ympäristöön tulisi olla tärkeä selvityskohde
WA-selostuksessa.
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WA-selvityksessä ei ole selvitetty riittävällä tarkkuudella hiukkasten ja pienhiukkasten leviämistä
ympäristöön, eikä niiden terveysvaikutuksia. WA-selostusta tulee täydentää suunnitelmalla ilman
laadun jatkuvan tarkkailun järjestämisestä sekä muutosten seurannasta. WA-selostukseen pitää
lIIttää riittävän tarkka arvio toimenpide-mahdollisuuksista haitallisten vaikutusten estämiseksi.
Ammässuon nykyistä seurantaa pitää täydentää mittauksilla, jotka tapahtuvat asuin-ja
elinympäristöjen läheisyydessä.
WA-selostustilaisuudessa 11.6 Honkamajalla esitettiin materiaalia, jonka havainnekuvassa näytettiin,
että pöly leijuisi vain hankealueen yläpuolella ja myös laskeutuisi vain sinne. Tilaisuudessa myös
esitettiin, että pöly on vain karkeajakoista lOmy rakenteista, joka laskeutuu nopeasti. Vaikka
tilaisuudessa väitettiin, ettei hienoa pölyä synny, niin tosiasiassa räjäytyksistä, louhinnasta,
rikottamisesta ja myös työkoneiden renkaiden nostama pöly kulkeutuu laajalle alueelle. Kaikkein
vaarallisin pöly on hienojakoista ja kulkeutuu pitkälle, sekä leijuu ilmassa pitkään (alle lOmy, joista
4my ja sitä hienojakoisempi pöly kulkeutuu suoraan hengityksen kautta keuhkorakkuloihin ja pieniin
keuhkoputkiin). Kastelu ei paista pölyongelmaa, vaikka vähentää sitä. Mm. räjäytyksissä kalliota ei
voida kastella läpikotaisin ja joka räjäytyksessä pöllähtää kovaa ja suurella paineella. Sopivalla
tuulella pöly tulee leviämään laajalle. Kvartsipöly aiheuttaa kivipölykeuhkoa, eli silikoosia.
Kivityötekijät ja tietenkin myös hankealueella asuvat asukkaat altistuvat kivipölyn myötä mm.
astmaoireille, keuhkoahtaumalle, syövälle jatuberkuloosille(Tyäterveyslääkäri 2008; 26(2): 105-111
http://www.ebm-guidelines.com/dtklshk/avaa’?p adikkelizttl00525 )
5.9 Virkistyskäyllö
Selostuksessa hankealueen virkistyskäytön määrää ja alueen arvoa virkistyskäyttöön vähätellään ja
väitetään, että siellä olisi jo nyt häiriöitä, jotka estävät virkistyskäyttöä. Hankealueen läpi kulkee
Fagerängin tallin lisäksi useiden muidenkin lähiseutujen hevostallien vakituiset ratsastusreitit.
Hankealueen läpi menevä tie ja polut ovat myös suosittuja ulkoilureittejä, joita Espoon ja
Kirkkonummen asukkaat käyttävät kävelyyn ja pyöräilyyn. Alueella on Rastihaukkojen teettämä
suunnistuskartta (Perinki-Ämmässuo, karua 1417111 viimeksi päivitetty 2014), ja alueella järjestetään
säännöllisesti myös suunnistustapahtumia. Hankealue, toteutuessaan, pilkkoisi maaston siten ellei
itä-länsi suuntaan pystyisi enää kulkemaan muuten kuin Halujärventietä pitkin. Myös Halujärvi on
kyläläisille erittäin merkittävä virkistysalue, jossa uidaan, soudellaan, kalastetaan, luistellaan ja
hiihdetään. Selostuksessa annetaan ymmärtää, että vaikka aluetta käytetään erilaisiin virkistystoimiin,
sen virkistysarvo on jo vähentynyt hankkeen pohjois- ja koiltispuolella sijaitsevien toimintojen vuoksi.
Alueen muiden toiminnan häiriö ei voi pidä perusteena virkistyskäytön jättämiseen huomiota ja
selostuksessa tulisi varmistaa, että edellytykset nykyisen virkistyskäytön säilyttämiseen ovat
mahdollisimman hyvät.

6. Yhteisvaikutus muiden hankkeiden kanssa
ELY-keskus edellytti, että lähialueen muut hankkeet päivitetään selostukseen ja arvioidaan
yhteisvaikutukset. Espoon kaupunki, Kirkkonummen kunta, Uudenmaan liitto ja Pääkaupunkiseudun
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yhteistyövaltuuskunta rrv teettivät Ämmässuon-Kulmakorven alueen toimintojen ympäristö
vaikutusten aMoinnin vuonna 2002. Siinä todettiin, että kalliokiviaineksen otosta aiheutuva sallittu
melu voi ylittyä 500-1000 metrin etäisyydellä alueesta ja räjäytysten aiheuttamien tärinäaaltojen
voivan edetä kallioperässä kilometrejä. Vaikutukset maisemaan, eläimistöön ja kasvistoon ulottuvat
useita satoja metrejä hankealueelta. WA-selostuksessa ei ole arvioitu miten nämä vaikutukset
muuttuvat uusien Hägbergetja Kulmakorpi 1 -louhoshankkeiden seurauksena.
Ämmässuo-Kulmakorpi arvioinnin mukaan: “ottaen huomioon alueen lukuisat toiminnot ja laajuus.
voidaan kaikkien mm. melu- ja pölyhaittojen osalta pitää 400-500 metriä suojavyöhykettä alueen
ympäristön asutukseen tarvittavana. Suojavyöhykkeellä tulisi säilyttää puusto ja huolehtia sen kasvun
edellytyksistä. Samanlainen suojavyöhyke tarvitaan myös hankealueen eteläpuolelle.

6.1 Terveysvaikutusten arviointi
Kulmakorpi-Ämmäsuon alueelta ei ole toistaiseksi tehty kattavaa sosiaalisten ja terveydellisten
vaikutusten arviointia. Alueella jo olevien toimintojen ja sinne suunniteltujen toimintojen sosiaalisista ja
terveydellisistä yhteisvaikutuksista tulisi laatia perusteellinen arvio ennen lupaprosessin aloitusta.

6.2 Erinäisten vaikutusten arviointi
Lähimmät valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet sijaitsevat noin 1000
metrin päässä hankealueelta. Espoonkartanon, Järvikylän, Urbergan ja Oitbackan kulttuurimaisemat
sijaitsevat hankealueen eteläpuolella hankealueen vaikutusalueella.
Vaikutus yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttään katsotaan olevan “kohtalainen ja toiminta on
lähialueen maankäytän kannalta osin haitallinen. Vaikutuksina mainitaan tässä vain melu ja pöly ja
sitä, että viherkäytävä ja virkistysalue menetetään kokonaan ja maisemavaikutus jää pysyväksi.
Silloin vaikutus on mielestämme valtava, eikä kohtalainen. Selostuksessa esitetään, että jos
täyttömäki metsitetään, palautuu se yleiskaavan osoittamaan tilaan. Ehkä nimellisesti kaavan
osoittamaan tilaan, mutta ei enää ikinä maisemaksi ja luonnonympäristöksi, jollainen se on nyt.

Espoon ympäristöyhdistyksen puolesta.

Stephen Venn

Piijo Itkonen

puheenjohtaja

varapuheenjohtaja
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Hyvä päätöksentekijät

Olen ratsastanut Fagerängin hevostilalla 1 1-vuotiaasta asti ja käytännössä kasvanut aikulseksi tallin alueella ja
lähimetsissä. Viimeisen 19 vuoden aikana olen käynyt tallilla viikoittain, joinain vuosina päivittäin ja nauttinut
maalaiselämästä, metsistä, marjoista, poluista, sienistä ja urheilusta koko nuoruuteni ja aikuisiän. Vaikka alueen
luonto ei olisi ainutlaatuista tai harvinaista, se on kuitenkin ollut kokijalle rikas luontokokemus vuodenaikoineen,
äänineen ja jännittävine kohtaamisineen erilaisten eläinten kanssa. Yhdellä ratsastuslenkillä voi hyvällä onnella nähdä
korppien hiljaisen lfldon hakkuualueella, huomata metsänrajassa ratsukon menoa kuulostelemaan jähmettyneen
peuran tai joutua rauhoittelemaan hevosta, kun puiden välistä rymistelee yhtäkkiä hirvi.

Hevoselleni Fagerängin tila on koti. Se on syntynyt tilalla ja kasvanut lajilleen ominaisesti laumassa, jonka jäsenistä
moni on sen tapaan elänyt koko elämänsä näillä tutuilla laitumilla. Jos louhos pakottaa hevoset pois Fagerängistä,
elintilan, elinolojen ja lauman muutos aiheuttaa eläimille huomattavaa stressiä, enkä osaa arvioida kuinka hyvin nyt jo
yli 20-vuotias hevoseni siitä selviytyisi.

Louhoksen perustaminen olisi minulle henkilökohtatnen ja raskas menetys. Ymmärrän, että päätöstä louhoksesta ei
voida tehdä minulle aiheutuvan mielipahan tai elämänmuutoksen perusteella, mutta haluan alleviivata, että
Fageränglnja ympäröivien metsä- hiekkatie-ja peltoalueiden arvoa virkistysalueena ei voi vähätellä. Metsät, olivat
sitten vähäpätöisiä tai eivät, todella ovat arvokkaita meille monille, jotka niitä käytämme.

Olen kiitollinen Fagerängin hevostilan omistajille siitä, että olen saanut viettää nuoruuteni heidän maillaan. Eläinten
parissa olen nähnyt syntymää ja kuolemaa ja kehittänyt sellaisen yhteyden luontoon, eläimiin ja elämään, jonka arvoa
minulle henkilökohtaisesti ei vol mitata. Olenkin nyt syvästi pahoillani sOtä, että Mäkisen perheen koti ja elinkeino ovat
uhattuna. Niinpä en voi muuta kuin vedota omien lähtökohtieni pohjalta päätöksentekijöihin ja pyytää teitä torjumaan
louhoshankkeen,

Ystävällisin terveisin,
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Mielipide Esbogård Ab Högberget, maa-ainestoiminnan ympäristövalkutusten
arviointiselostuseen
Mielipiteenämme esitämme, ellei Esbogård Ab Högberget, maa-ainestoiminnan hanketta tule
toteuttaa.
Omistamme
nimisen vanhan maa- ja metsätalouskiinteistön JäMkylässä1
Olemme seuranneet Esbogård Ab:n ja Ramboll Finland Oy:n toimia Högherget
hankkeen julkistamisesta lähtien. Yhtiöiden toiminta on ollut laskelmoivaa liiketoimintaa ja
tiedottaminen alueen asukkaille on ollut piittaamatonta alusta alkaen. Todennäköisimmin
toiminnan laatu olisi hankkeen toteutuessaankin röyhkeää ja piillaamatonta liiketoimintaa, jossa
ainoastaan yhtiöiden taloudelliset tavoitteet olisivat tärkeitä.
Hälytimme poliisin paikalle 22.10.2014 (talousmetsäalue Halujärven pohjoispuolella tontti nro
Rambollin tela-alustainen porakonekalusto jyräsi metsäpaistamme taimikkoa heidän
slirtyessään Halujäwentieltä Esbogård Ah:n tontille meidän metsätien ja taimikon läpi. Taimet
olivat 10-vuotiaita1 2-3 metrisiä, mäntyjä. Ne näkyivät siis hyvin myös koneen ohjaamosta käsin.
Espoon poliisi saapui paikalle kiitettävän nopeasti ja kirjasi asian. Muuta he eivät voineet tehdä.
Ilmeni, ettei Suomen laki pidä toisen metsätontin kasvuston tuhoamista niinkään suurena
rikoksena. Ramboll on tästä hyvin tietoinen. Heitä ei pystytä millään tavalla asiasta rankaisemaan.
Esbogård Ab ja Ramboll Finland Oy ovat luoneet illuusion maa-aines hankkeen tarpeellisuudesta
pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. Yhtiöt lobbaavat virkamiehiä ja kunnallisvaltuutettuja
uskomaan hankkeen tarpeellisuuteen. Tällaista maa-ainestolminnan tarvetta kukaan alan
asiantuntua ei tietääksemme ole vahvistanut.
Kukaan maallikko ei voi tietää mitä haittoja tarkkaan ottaen hanke toisi mukanaan alueen ihmisille,
eläimille ja luonnoile. Varsinkin luonnoile, liman puhdasta luontoa eläinten ja ihmisten asuminen ja
oleskelu alueella käy tukalaksi. Alue on yhteydessä pohjavesivarantoon, joka toimii alueen
asukkaiden talousvetenä. Kunnallistekniikkaa alueella ei ole. J05 pohjaveden laatu heikkenee
mainittavasti se vaikuttaa alueen luontoon jollain tavalla. Ihmiset jäävät ilman juomavellä,
ympäröivät maa- ja metsätalousalueet voivat myös kärsiä. Asiantuntijat pystyvät ainoastaan
spekuloimaan ja arvailemaan haittojen laajuutta ja vakavuulla samankaltaisten hankkeiden
perusteella. Onko olemassa riittävästi puolueetonta tutkimusta samankaitaisista hankkeista
samankaltaisissa ympäristöissä, kuin Högberget?
Espoo on kasvava kaupunki. Espoonkartanon, Järvikylän ja Sperringsin aiueilie on suunnitteilia
uusia asuinalueita. Esbogård Ab on yhteistyössä Y1T:n kanssa suunnitellut myös omille maiileen
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pientalo-alueita. Högberget maa-ainestoimintahanke vaikuttaa todennäköisimmin moninkertaiseen
määrään asukkaita verrattuna alueen nykyiseen asukaslukuun, jos se toteutetaan.
Onko Espoon kaupunki valmis tuhoamaan yhden vanhimmista ja viehättävimmistä
asuinalueistaan kahden piittaamattoman liikeyhtiön, Esbogård Ab:n ja Ramboll Finland Oy:n,
taloudellisten intressien takia?
Espoossa 10.7.2015
Kunnioittaen,
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja ymp5ristökeskus
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Mielipide koskien Esbogård Ab:n maa-ainestolmlntahankkeen WA-selostusfl

Pyydämme ottamaan huomioon seuraavan kannanottomme Högberget, maa -aineistoiminnan
ympäristövalkutusten arviointiselostuksesta.
Hankealueen naapuruston asukkaina ja maanomistajina näemme erittäin suurena huolenaiheena ne
monitaholset negatilviset vaikutukset joita hankkeella on elinpiirlimme, sen terveellisyyteen, viihtyvyyteen
ja luontoon. Hanke on ristiriidassa alueen nykyisen ja suunnitellun maankäytön kanssa, ja sulkee lopullisesti
poi5 kaiken muun tulevan käytön tällä luonto-ja virkistysarvoiltaan sekä kulttuurlympäristön arvoiltaan
tärkeällä alueella ja sen laajassa ympäristössä. Hanke laajentaa edelleen Ämmässuon ympäristöhäiriö
aluetta ja muuttaen tämän Espoon länsireunan alueen takapihaksi. Espoo on kehittyvä ja asukasmäärältään
kasvava pääkaupunkiseudun kunta, jossa maankäytön ratkaisuissa tulee noudattaa pitkäjänteistä ja
ympäristövaikutuksiltaan harkittua Ja kestävää linjaa. Hanketta ei siksi tule toteuttaa.
Esitetyllä tolminnalla on poikkeuksellisen laajat ja pitkäkestolset vaikutukset sekä lähialueeseen että
laajemmin Espoon ja Kirkkonummen nykyiseen ja tulevaan maankäyttöön. Selkeämmin mitattavien ns.
varmojen vaikutusten ohella sisältyy hankkeeseen myös suuria riskitekijöltä, joiden yhteisvaikutusta tulee
tarkastella lähiympäristän nykyisten ja suunniteltujen muiden toimintojen kanssa. Näiden riskitekijöiden
tunnistaminen tulisi olla Yya:n keskeinen tehtävä.
Laadittu Yya- selostus ei anna riittävää ja todellista kuvaa hankkeen vaikutuksista ja riskeistä.
Taustaselvitykset ovat monilta osin puutteellisia, ja niiden pohjalta tehdyt päätelmät vaikutusten
merkittävyydestä ovat usein epäloogisia ja jopa harhaanjohtavia. Katsomme että hankkeen objektlivlnen
arviointi edellyttää Yya:n tarkentamista ja täydentämistä mm. alla esitetyin osin.
HANKKEEN PERUSTELUT
Hankkeen tavoitteena on tarjota läjitysalue ja kiviainesta koko Uudenmaan tarpeisiin. Hanke on ristiriidassa
seudullisten suunnitelmien (maakuntakaava) kanssa, jossa vastaavat toiminnat on osoitettu muualle.
Maakuntakaavan mukaista, tämän yya:n vaihtoehtoa 0, ei kuitenkaan ole mitenkään tutkittu. Hankkeen
perusteluna käytetyn kiviainestarpeen ja ylijäämämassojen määrissä ei ole otettu huomioon Helsingin ja
Espoon kaupunkien, sekä HSY:n tavoitteita ja jo toteutunutta suunnanmuutosta rakentamisen yhteydessä
syntyvien maamassojen kuljetusten vähentämiseksi. Ottaen huomioon pääkaupunkiseudun muut hankkeet,
on oletettavaa että tarve on esitetty karkeasti ylimitoitettuna.
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Espoolle itses5ään ei hankkeesta tiettävästi koidu erityistä hyötyä, sen sijaan vaikeuttaa hanke suunniteltua
ja nykyistä maankäyttöä ja tuo mukanaan merkittävää pitkäkestoista häiriötä ja vakavia ympäristöriskejä.
Naapuruston maanomistajille koituu hankkeesta kohtuutonta häiriötä, terveyshaittaa ja taloudellista
haittaa.
Seudullisten tarpeiden tyydyttämiseksi, tulee hankkeen tarpeellisuutta ja sijoltusta tutkia myös 0vaihtoehdon kautta, Koska hanke on 5eudullisten suunnitelmien vastainen, tulee sen tarpeellisuutta,
vaikutuksia ja riskejä arvioida erityisesti paikallisesta näkökulmasta.
HANKKEEN KESTO
Ympäristövaikutusten arviointiohjeimassa todetaan hankkeen kestävän kokonaisuudessaan noin 150
vuotta. Nyt vuotta myöhemmin samoja suunnitelmia (vaihtoehdot 1 ja 2) koskevassa Yya:ssa mainitaan
hankkeen kestona vain n. 25-45 vuotta. Muutosta ei millään tavoin perustella Yya:ssa, tämä herättää
kysymyksiä laskelmien uskottavuudesta. Muutos tulee perustella ja laskelmia tulee tarkentaa tältä osin.
Myös epävarmuustekijät hankkeen keston suhteen tulee tuoda selkeämmin esiin.
Hankkeen kesloon vaikuttaa myös mm. murskeen kysyntä ja ylijäämämaiden tarjonta. Mikäli ylijäämämaita
5yntyy tulevaisuudessa vähemmän kuin arvioinnissa on ollut lähtökohtana, lisää tämä osaltaan hankkeen
pitkäkestoisuutta. On syytä arvioida onko suunnitelmassa esitetty maanvastaanoton vuosittainen määrä
käytännössä realistinen. Esitetty liikennemäärä n 300 kuorma-autoa/vrk tai 600 ajoa yhdystiellä/vrk
kuulostaa käytännössä mahdottomalta.
VAIKUTUS LÄHIALUEEN NYKYISIIN JA SUUNNITELTUIHIN TOIMINTOIHIN
Hankealue rajautuu Pohjoismaiden suurimpaan kaatopaikka-alueeseen johon sisältyy mm.
ongelmajätteiden loppusijoitusalue. Tämän alueen oleviin ja suunniteltuihin tolmintoihin liittyy suuria
ympäristöriskejä, joita aikanaan on arvioitu senhetkisistä lähtökohdista, ja niihin on varauduttu mm alueen
pohjarakenteissa. Högbergetin kallloalueen suunniteltu louhinta ja maantäyttö muuttaa tilannetta
merkittävästi ja voi haltata näiden hankkeiden toimintoja. Yhtenä uhkakuvana näemme kaatopalkan
alusrakenteiden vaurioitumisen louhinnan ja tärinän seurauksena, ja. pohjaveden pilaantumisen. Vaurioita
ei välttämättä havaita heti ja korjaaminen voi olla jopa mahdotonta vaurion sijaitessa jätevuoren alla.
Näemme suurena puutteena, että Yya: ssa nämä vaikutukset sivutetaan kokonaan. Myöskään
varotoimenpiteitä tai seurantaa ei tältä osin ole esitetty. Tärinää arvioitaessa on riskeinä ainoastaan
nostettu esiin rakennukset ja niiden perustukset. Kulmakorven alueella on louhinta jo tiettävästi
aiheuttanut vaurioita ja pohjaveden pilaantumista.
VAIKUTUKSET MAANKÄmÖÖN
Uudenmaan liitto, Ely-keskus ja Espoon kaupunki toteavat yya- ohjelmasta antamlssaan lausunnoissa että
ratkaisu on maakuntakaava, yIeiskaavan ja alueella voimassa olevan asemakaavan vastainen ja että
vaikutukset suunniteltuun toimintaan on selvitettävä maankäyttö-ja rakennusiain mukaisessa avoimessa
kaavoitusprosessissa. Tätä ei tuoda Yya- seIostuksessa selvästi esiin.
VEi ja VE2 -kohdalla todetaan mm. virheellisesti että hanke ei estä lähialueiden nykyistä maankäyttöä.
Hanke sijoittuu osin Ämmässuon suojaviheralueelle, Yya ei kuitenkaan tuo esiin mitä seurauksia
suojaviheralueen tuhoamisella on. Kaikissa kolmessa vaihtoehdossa hanke estää yleiskaavan eteläpuolisen
AT-alueen toteutumisen ja aiheuttaa kohtuutonta haittaa AT-alueen nykyiselle asutukselie, alue muuttuu
asuinkelvottomaksi. Alueeseen rajautuvilla yleiskaavan M-aiueliIa ei pöly. ja meluhaitoista johtuen
myöskään maa- ja metsätalouden harjoittaminen jatkossa ole jatkossa mahdollista. Pöly aiheuttaa
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merkittävää haittaa metsän kasvulle eikä viljely tai laiduntaminen esimerkiksi Fagerängin pelloilla
kivilouhoksen vieressä ole jatkossa mahdollista.
Esitetty toiminta ei ole, kuten Yya:ssa annetaan ymmärtää, maakuntakaavan valkoiselle alueelle soveltuvaa
“paikallisesti merkittävää” toimintaa. Hankkeen tarpeellisuus on perusteltu Yvan kohdassa 1 seudullisena
ei paikalilsena. Maakuntakaavassa vastaavat häiriötä tuottavat alueet osoitetaan omalla merkinnällä, jolloin
myös lähialueen maankäyttö on mahdollista suunnitella toiminnan vaikutukset huomioon ottaen.. Hanke ja
katkaisee tärkeän seudulUsen viheryhteyden idän ja lännen välillä.
-

Selostus ei tuo esiin hankkeen kokonaisvaikutusta maankäyttöön. Hanke laajentaa ja pitkittää ajallisesti
merkittävästi Ämmässuon-Kulmakorven alueiden jo maanlaajulsesti todella mittavaa ja luonteeltaan
lopullista ympäristöhäiriä-aluetta. Ämmässuon kaatopaikka-alueen käyttöönotto virkistykseen siirtyy
hankkeen myötä vähintään 50 vuoden päähän, koska maanläjitysalueen lählympäristä ei melu ja
pölyhaittojen puolesta sovellu virkistyskäyttöön.
Suurena puutteena näemme ettei hankealueelle suunnitelmassa tai Yya: ssa ole esitetty minkäänlaista
suojavyöhykettä. Arvioinnissa ei siten ole otettu huomioon hankkeen vaikutuksia ympäristön
maankäyttöön. Kaikissa kolmessa vaihtoehdossa rajautuu tolmenpidealue hankealueen reunoihin, jolloin
suojavyöhykettä ei myöskään ole mahdollista toteuttaa alueen sisällä. Tarvittavan suojavyöhykkeen laajuus
asutukseen ja muuhun maankäyttöön tulee huolella tutkia, ottaen vakavasti huomioon mm toiminnassa
syntyvien pienhiukkasten aiheuttama terveysriski.
Maankäyttö-ja rakennuslain mukaisessa kaavoitusprosessissa määritelty maankäyttö ja siitä seuraava
maan arvo muuttuisi hankkeen myötä täysin. Naapurikiinteistöjen käyttöarvoja rahallinen arvo tippuvat
nollaan ja nykyinen asutus joutuu siirtymään pois uuden hankkeen vaikutuspiiristä.
Edellä esitettyyn viitaten voi todeta että kaavanmukaisuus ja kaavojen muutostarpeet on Yya: ssa esitetty
harhaanjohtavasti. Vireillä olevien kaavojen tilannetta ei myöskään ole kuvailtu avoimesti. Tästä nousee
huoli että kaavojen ristiriitaisuuksia on pyritty käsittelemään jossain muualla kuin maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisessa avoimessa kaavoitusprosessissa. Kohdealuetta koskevat vuonna 2008 hyväksytyn
Etelä-Espoon yleiskaavan alueet on otettu mukaan nyt laadittavaan Espoon Pohjois-osien yleiskaavaan.
Tämä tulee monille maanomistajille suurena yllätyksenä. Yya:ssa ei lainkaan mainita sen valmistuessa
tekeillä ollutta ja kesäkuussa 2015 valmistunutta Espoon kartanon kaavarunkoa, josta Halujärven
itäpuoliset At-alueet on jostain syystä rajattu pois. Honkamajalla kesäkuussa 2015 pidetyssä
asukastilaisuudessa antoi konsultti ymmärtää että yleiskaavan ristiriitaisuudet ratkotaan uudessa
yleiskaavassa, ikään kuin asia koskisi vain hankealueen maanomistajaa, ei naapureita tai muita kuntalaisia.
VAIKUTUKSET POHJAVESIIN JA KAILIOPERÄÄN
Hankkeen toteuttamiskelpoisuutta arvioitaessa, on pohjaveden piiaantumlsriskin eliminolminen ja
pohjavesitason säilyttäminen keskeisiä kysymyksiä. Hanke sijaitsee lähellä tärkeää pohjavesialuetta.
Ympäristön asutus saa käyttö-ja juomavetensä pohjavedestä, kunnallistekniikkaa alueella ei ole.
Hankealueen reunalle tasoon + 43 sijoittuva Halujärvi, on tiettävästi lähdeperäinen järvi, joka saa vetensä
pohjavedestä. Hanke ei saa aiheuttaa riskiä järven vedensaannille tai peräti sen tyhjentymiselle.
Pohjavesimallinnuksen lähtötietoihin liittyy vakavia puutteita, jotka saattavat vääristää tulosta.
Pohjavesimallin lähtötietona on käytetty yleispiirteistä kartta-aineistoa (MML ja GTK), alueen pohjoisosaa
käsittelevää Kulmakorven selvitys- ja lupa-aineistoa vuosilta 2008-2009, sekä Ämmässuon- Kulmakorven
yhteistarkkailutuloksia. Lähtötiedot perustuvat ainoastaan kolmeen kairauspisteeseen, mm. koko
Halujärven ympäristö on jätetty tutkimatta. Pohjavesiputkikortin mukaan on kairattu tasoon n +25 -+38,
vaikka louhinta on tarkoitus tehdä tasoon +15 metriä. Kallioperän rikkonaisuutta ja vedenjohtavuutta ei ole
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selvitetty riittävällä tarkkuudella. Ely- keskuksen edellyttämiä taittumisluotauksia ei ole tehty. Mahdollisia
vaikutuksia pohjavesialueeseen ei myöskään ole selvitetty.
Yvassa todetaan kuitenkin johtopäätöksena Tehtyjen tutkimusten perusteella hankealueen
heikkousvyöhykkeiden vedenjaheokyky on kuitenkin alhainen. Hankealueen kallioperä on mittausten
perusteella tiivistä. Onko 3 kairauspisteen perusteella mahdollista tehdä ervi johtopäätöksiä? Selvityk5et
pohjavesien ja kallioperän osalta ovat täysin riittämättömät ja tehdyt päätelmät siksi epäluotettavia.
Arvioinnin päätuloksena esitetään jopa lähes humoristisesti että “vaikutus maa-ja kallioperään on
vähäinen”, koska hankealueen kallioita ei ole luokiteltu merkittäviksi geologisiksi kohteiksi. Tämä päätelmä
on virheellinen. Vaikutus on totaalinen. Onko ymmärrettävä että tässä Yya:ssa luetaan
ympäristövaikutuksiksi ainoastaan erikseen arvoluokiteltuihin kohteisiin vaikuttavat toimenpiteet?
Arvlointiperusteita tulee tarkistaa.
VAIKUTUKSET PINTAVESIIN
Pintavesiin liittyy epävarmuustekijänä mm miten varmistetaan että alueelle tuotavat maat ovat puhtaita?
Mikä on puhdas maa? Alueelle tuodaan myös ylijäämälouheita muualta, ovatko nämä louhimalla tuotetut
louheet myös puhtaita? Onko mahdollista toteuttaa maaläjitysalueen tukipenkereet “puhtallla” mailla?
AMoinnissa ei ole otettu huomion ilmastonmuutoksen seurauksena lisääntyviä sateita ja niiden vaikutusta
mm typen leviämiseen ympäristöön.
Arvioinnissa todetaan että louhinnan aiheuttaman liukoisen typen määrä vaihtelee 0,2- 28%, välillä. Millä
perusteella on päädytty käyttämään suurusluokkaa 10%, joka jää selvästi alle keskiarvon? Lähtötietoja ja
suunnitelmia tulee tarkentaa huomattavasti totuudenmukaisen ja objektiivisen arvioinnin tekemiseksi.
Tämän mittaluokan Yya, jonka pohjalta hankkeen toteuttamiskelpoisuutta arvioidaan, ei voi perustua
arvauksiin ja keskiarvoihin.
VAIKUTUKSET VESISTÖÖN

Näemme vakavana puutteena ettei arviointia ole lainkaan tehty Halujärven osalta. Hanke muodostaa
todellisen uhkan järven säilymiselle. Raportissa todetaan että järven tilasta ei löydy viimeaikaista tietoa eikä
sitä myöskään ole selvitetty. Halujärven vesien muodostumista ei myöskään ole selvitetty, mihin perustuu
oletus että järvi olisi orsivesilampi?
Loojärven nykytila Ämmässuon kaatopaikan ja muiden kuormitusten seurauksena on viimeisten 30 vuoden
huonontunut ja järvi on kuten selostuksessa todetaan nykytilassaan erittäin rehevä, järvi on kuitenkin
edelleen tärkeä luonnon, virkistyksenja maiseman kannalta. Maisemaltaan kauniissa ja hyvin säilyneessä,
kulttuuriympäristöjen reunustamassa järvessä uldaan, soudellaan ja kalastetaan, talviaikaan jäällä
luistellaan ja hiihdetään. Järven rannalla kulkee myös yleiskaavan suunniteltu virkistysreitti. Loojärvi,
toiselta nimeltään Isojärvi on eteläisen Espoon suurin järvi, johon Mankinjokea pitkin nousee mm
uhanalainen meritaimen. Hanke tuo merkittävän Ilsäkuormituksen järveen, jonka sietoraja on jo
ylittymäisiflään. Vaikutusten merkittävyyttä kuvaillaan selostuksessa kuitenkin järven huonosta tilasta
johtuen vähäisiksi. Loojärvi ei kestä enää yhtään lisäkuormitusta. Vesistön herkkyysluokittelun tulisi otsikon
mukaan kertoa “vesistön kyvystä sietää ihmistoiminnan muutoksia”. Yvassa on kuitenkin tulkittu että
ihmistoiminnan seurauksena rehevöityneellä vesistöillä ei ole arvoa. Tämä päätelmä on virheellinen ja
harhaanjohtava. Arviointia tulee tarkistaa.
Arvioinnista ei ilmene hankkeen vaikutuksia alueeseen rajautuviin soihin ja niiden vesiin, eikä sitä miten
estetään hulevesien joutuminen Peringinojaanja sitä kautta edelleen Mankinjokeen.
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LUONTOVAIKUTUKSET
Luontoselvitysten selvitysalueen rajaukset ovat liian suppeat, mm 200m etäisyydellä hankealueesta
sijoittuva Halujärvi ja pääosa sen rannoista on kokonaan jätetty selvityksen ulkopuolelle. Kasvillisuusselvitys
on ulotettu noin 100-150 m etäisyydelle alueesta. Vaikutukset kasvillisuuteen mm pienilmaston,
pintavesien ja pölyn kautta ovat huomattavasti laajempia.
Lilto-oravaselvitys on puutteellinen ja sen pohjalta tehdyt päätelmät vaikutuksista harhaanjohtavia. Liito
oravan ydinelinpiiri sijoittuu aivan alueen reunaan, ruokailu- ja levähdyspuu sijoittuu alueelle ja kulkureitit
itään kulkevat tiettävästi alueen halki. Alueen eteläpuolitse kulkevaa aiemmin tunnettuja reittejä ei otettu
huomioon selvityksessä eikä aluetta ole tutkittu lainkaan. Selostuksessa todetaan että riittävä etäisyys
saavutetaan rajaamalla hankealue 150 metrin etäisyydelle lilto-oravan elinpiirin ydinalueesta. On selvää
että Ilito-oravan elinpiiri louhoksen ja maanläjityksen aiheuttaman häiriön seurauksena tuhoutuu.
Louhoshanke jatkuvine pöly-ja meluhaittoineen, sekä liikenteen aiheuttamine valohaittoineen ei ole
verrattavissa muuhun kertarakentarniseen. Yya:ssa todetaan vaikutukset virheellisesti ja
harhaanjohtavasti kohtalaislksi.
Arvioinnissa väitetään virheellisesti ettei alue katkaise sen läpi osoitettua maakunnallisesti tärkeää
ekologista yhteyttä. Alue katkaisee eteläisen Espoon lännen ja idän väliset viheryhteydet
kokonaisuudessaan.
Vaikutukset kalastoon ja pohjaelälmistöön on arvioitu riittämättömien ja nähtävästi myös valikoivien
selvitysten pohjalta. Loojärvi arvioidaan kalaston kannalta herkkyydeltään vähäiseksi. Virheellisesti
väitetään “ettei järvessä tavata arvokasta kalastaa”. Järvessä on aiemmin ollut runsaasti kalaa,
Ämmässuon vaikutuksesta on veden laatu heikentynyt ja kalakanta pienentynyt. Järvi on kuitenkin edelleen
kalaisa ja siinä esiintyy mm arvokalaksi luokiteltavaa kuhaa. Kuhaa olemme viimeksi kalastaneet syksyllä
2014. Halujärven kalastoa ei ole lainkaan käsitelty selvityksessä. Halujärven kohdalla tulee veden laadun
heikkenemisen tai suorastaan veden katoamisen ohella ottaa huomioon räjäytysten ja melun aiheuttamat
häiriöt eliöstölle.
MELU- JA TÄRINÄVAIKUTUKSET
Hankkeen meluvaikutukset näemme suurena ympäristöhäiriötekijänä. Käytetty keskimelutaso on
ongelmallinen koska se ei kerro todellista tilannetta jolle ympäristö aftlstuu. Yön aikainen hiljaisuus ei
todellisuudessa kompensoi päiväaikaista ylikorkeaa melutasoa. Melumalli perustuu tietyn rajatun kaluston
käyttöön, tämä rajattu toiminta tulee siten olla lähtökohta koko hankkeen totutukselle. Suunnitelluille
meluvalleille ei ole esitetty +-korkoa, joten niiden toimivuutta on mahdoton tarkastella. Suuri meluhaitta
tulee koltumaan liikenteestä ja kuormauksesta jDka aina tapahtuu maanläjitysalueen huipulla. Tätä melua
ei ole mahdollista vähentää meluvalleilla. Todellisten vaikutusten arvioimiseksi tulee laskelmia täydentää
ympäristön eri toimintojen yhteisvaikutuksesta syntyvillä melutarkasteluilla. Yllättävältä kuulostaa
päätelmä että hankkeesta, joka sijoittuu vain muutaman sadan metrin etäisyydelle asutuksesta ja
hevostalllsta aiheutuisi vain keskisuuria kielteisiä vaikutuksia. Louhinnan jälkeen jatkuu alueella
ylijäämälouheen murskaus, ja valtaisa kuorma-autoliikenne lastauksineen. Tulee varmistaa että laskelmat
perustuvat olkeisiin lähtöarvoihin ja mallinnus on tulkittu oikein.
Tärinävalkutuksia tai räjäytysten vaikutuksia kallioperän halkeiluun ja Ämmässuon kaatopaikka-alueen
pohjarakenteisiin, mm ongelmajätteen loppusijoitusalueeseen ei ole mitenkään arvioitu. Tätä asiaa ei siis
mitenkään ole tunnistettu riskinä.
Hankkeen kuvauksesta tulisi selkeästi ilmetä kuinka paljon louhintaa suoritetaan vuorokausi-ja vuositasolla
ja mitä tämä tarkoittaa räjäytyksinä ja murskauksena päivätasolla. Vakavana puutteena näemme ettei
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melumallinnuksessa lainkaan ole otettu huomioon räjäytyksiä Ja niihin liittyviä varoitusääniä. Näillä on
ennalta arvaamattomina ja oletettavasti kuitenkin tiheään toistuvina suuri häiriävalkutus. Hankkeen
kokonaiskeston lyhentäminen kolmannekseen aiemmin suunnitellusta, tarkoittanee häiriöiden
lisääntymistä vuorokausi-Ja vuositasolla.
VAIKUTUKSET ILMANLAATUUN JA ILMASTOON
Louhinnan ja maa-ainesten käsittelyn aiheuttama pöly, erityisesti pienhiukkaset muodostavat vakavan
terveysriskin. Yya:ssa ei ole selvitetty rilttävällä tarkkuudella hiukkasten ja pienhiukkasten leviämistä
ympäristöön, eikä niiden terveysvaikutuksia. Selostuksessa suorastaan vähätellään tätä vakavaa
terveysriskiä, jonka on tiedetään altistavan mm kivipölykeuhkolle, astmalle ja syövälle. Selostuksen mukaan
vaikutuksen merkittävyys on vähäinen. Tämä kriteeri ei sisälly kohdan 18.4 taulukkoon.
VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULUUURIYMPÄRISTÖÖN
Yya- selostuksen Fagerängin valokuvasovitteet kertovat hankkeen laajasta mai5emallisesta vaikutuksesta.
Etualan säilyessä ennallaan on metsän reunan taakse kaikissa vaihtoehdoissa noussut uusimaalaiselle
maisemalle vieras tunturimainen korkea mäki, jonka mahdollinen metsittäminen voi tapahtua vasta
toiminnan lakattua, jos silloinkaan. täyttömäkien metsittämiseen liittyy ongelmia. Jyrkät kiviaineksin tuetut
penkereet eivät ole metsän alustana suotuisia. Todellisuudessa tulee myös etuala muuttumaan, nyt
laidunmaana olevan alueen jäädessä käyttämättömäksi. Taustan muutokset, louhinta Ja täyttä, saattavat
myös johtaa etualan metsävyöhykkeen muutoksiin tai katoamiseen. Mäen laella, sen noustessa aina 100
metrin korkeuteen, tuulee näkymään maansiirtokoneita ja jatkuva kuorma-autoliikenne, melu-Ja
valohaittoineen. 300 kuorma-auton liikennäinti ja lastaus vilkkuvine valoineen muodostaa merkittävän
maisemallisen häiriötekijän. Näemme puutteena ettei selostuksessa ole otettu nostettu esille liikenteen
aiheuttamia valohaittoja. Näillä on maiseman ohella vaikutusta ympäristön eliöstään, luontoon ja eläimiin.
Näkyvyyttä on arvioitu ainoastaan Fagerängin suunnalta, epävarmuustekijänä mainitaan todennäköinen
näkyvyys myäs etelään.
Arvioinnin päätelmänä todetaan vähäinen negatiivinen vaikutus, tätä määritelmää ei ole kohdan 8.3
taulukossa. Pysyvästi maiseman luonnetta muuttava ja nykyistä käyttöä estävä toimenpide vastaa
lähinnä suurta kielteistä tai jopa erittäin suurta kielteistä vaikutusta.
Arkeologinen inventointi
Laadittu inventointi on kokonaisuudessaan erittäin suppea Ja tarkoitukseen riittämätön. Maastotöitä on
tehty yksi päivä, tekstiä on yhden sivun verran. Kuvailusta vol ymmärtää että kuljetun reitin varrella on
tehty satunnaisia koekuoppia ja lapionpistoja. Arkistoselvityksiä ei ole tehty ja ainoa historiallinen aineisto
on kaksi 1800-luvun karttaotetta, jotka ovat epäolennalsia ko Inventoinnin kannalta.
Raportista ei ilmene että alueen ympäristöstä on löytynyt poikkeuksellisen runsaasti muinaisjäännöksiä.
Näitä, pääasiassa kivikautisia, asuinpaikkoja on hankealueen kaikilla puolilla koillista reunaa lukuun
ottamatta. Lähimmät löydökset ovat kohdealueesta n.500- 800 m etäisyydellä sijaitsevat Fagerängen,
Putkars, SpörsmålJa Forsbacka W kivikautiset asuinpaikat. Högbergetln kohdealue sijoittuu vastaaville
korkeuskäyrille ja on maaperältään samantyyppistä moreenimaastoa kuin maaperä viereisten löydösten
kohdalla. Löydökset on tehty nykyisillä peltoalueilla, Joilla maata on muokattu peltotöiden yhteydessä.
Koska kohdealue pitkään on ollut metsää, ei vastaavia löydöksiä luonnollisesti tältä alueelta ole. Raportissa
todetaan alueen olevan syrjäinen. Tätä eivät ympäristön runsaat löydökset vahvista, kohdealue sijoittuu
vanhan peltolaakson Fagerängin itäpäähän joka asuinpaikkana on hyvinkin otollinen.
Arkeologisen inventoinnin päätelmälauseessa todetaan: “Alueella ei ole muinaisjäännöksiä eikä muita
kulttuurihistoriallisia, suojeltavaksi arvioitovissa olevia jäännäksiä”. WA- raportissa kohta 8.4.4 todetaan
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että voikutusalueen herkkyys arkeologisen kulttuuriperinnön osalta on hyvin vähäinen. Katsomme että ko.
suppean inventoinnin pohjalta kirjatut em. toteamukset ovat virheellisiä ja harhaanjohtavia.
Laadittu arkeologinen Inventointi eI näkemyksemme mukaan täytä sille asetettavia vaatimuksia.
Inventointityön raportoinnin ylimalkaisuus ja sen pohjalta tehdyt johtopäätelmät herättävät kysymyksiä.
Katsomme että Inventointia tulee täydentää asiantuntevilla ja riittävillä lisäinventoinneilla ja
arkistoselvityksin. Ko hankkeen yhteydessä tuhoutuu kohde kokonaan ja lopullisesti. Todennäköisyys
kohteiden löytymiselle on ympäristössä tehtyjen poikkeuksellisen runsaiden löydösten perusteella edelleen
suuri. Lisäksi todettakoon, että tässä vaihees5a tehty huolimatan selvitystyö voi koitua kalliiksi, mikäli hanke
myöhemmin ilmenevien löydösten perusteella keskeytyy.
LIIKENNEVAI KUTU KS ET
Arvioinnissa ei ole tunnistettu liikenteen todellisia vaikutuksia. Arvioinnissa todetaan: Liikennemäärä ei
Kulmakorventiellä kasva niin suureksi, että silla olisi vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen,
liikenneturvallisuuteen tai jalan kulun ja pyöräilyn olosuhteisiin. Vaikutus on pieni negatiivinen. jne.
300 kuorma-auton liikennöinti ja lastaus tarkoittaa käytännössä jatkuvaa liikennettä. 12 tunnin päivittäisellä
toiminta-ajalla kulkee tiellä rekka keskimäärin 1,25 min välein kun otetaan huomioon molemmat suunnat.
Tällaisella raskaan liikenteen liikennemäärällä on erittäin suuret vaikutukset meluun, pölyyn, liikenteen
sujuvuuteen ja lilkenneturvallisuuteen. Myös tärinävaikutuksia arvioitaessa todetaan yllättäen
liikennemäärät niin pieniksi ettei vaikutuksia synny.
VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN
Arviointi ei tuo esiin hankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin. Esitetyn kivilouhoksen ja maa-ainesten
vastaanottopaikan vieressä tai läheisyydessä, ei melu ja pölyhaitoista ja siitä seuraavasta teiveysrlkistä
johtuen jatkossa ole mahdollista asua. Hankealueen lähiympäristöä ei myöskään voi käyttää virkistykseen
tai loma-asumiseen. Lähialueen elinolot turmeltuvat siis hankkeen myötä täysin ja käytännössä myös
lopullisesti, ottaen huomioon hankkeen pitkäkestoisuus. Yya ei tuo esiin millä etälsyydellä hankealueesta
on terveys ja viihtyisyysnäkökohdat huomioon ottaen turvallista asua, virkistyä ja harjoittaa elinkeinoja.
Loppusanoina toteamme ettei Högbergetin Yya-selostus tuo esiin hankkeen vaikutuksia riittävässä määrin,
jotta sen pohjalta ohjektiivisesti olisi mahdollista arvioida hankkeen toteuttamiskelvollisuutta.
Taustaselvityksiä tulee täydentää monilta osin ja arviointipäätelmiä tulee tarkastella loogisesti ja kriittisesti.

Helsingissä 10.7.2015
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Aihe: Högbergetin Louhoshanke
Yhdyn i
yhdessä muiden alueen asukkaiden kanssa laatimaan mielipiteeseen
sekä Espoonkartanon omakotiyhdistyksen jättämään mielipiteeseen.

Lisäksi käytän itse aktiivisesti metsää mihin hanke on suunniteltu. Ratsastan Fagerängissä
asustelevalla Islanninhevosellani miltei päivittäin mieltä virksitävässä metsässä, nauttien luonnon
puhtaudesta ja rikkaudesta. Lisäksi yrityksenii Hoivaamo KoivuKavio tekee yhteistyötä Fagerängin
kanssa Sosiaalipedagoogisessa hevostoiminnassa ja kehitysvamma isten kuntouttavassa työssä.
Käytän aktiivisesti eritysi lasten ja huostaanoettujen nuorten ja kehitysvammasten aikuisten kanssa
Fagerängin läheisyydessä sijaitsevaa metsä-aluetta. Tämä rauhallisuus ja eläinten läsnäolo
kuntouttaa positiivisesti mm ylivilkkaita lapsia, ahdistuneita nuoria ja kehitysvammaisia ailcuisia.
Jos louhoshanke toteutuisi tarkoittaisi se että en enään voisi harjoittaa mm Sosiaalipedagogista
Hevostoimirnaa Fagerängin tallilla. Tarkoitukseni on laajentaa toimintaani lukuisten lastenkotien
kautta tekemääni yhteistyöhön. Tämä olisi suuri menetys näille lapsille ja nuorille ja atkusille, jotka
paikan uniikin miljöön ja tilalla asuvien eläinten kautta kokevat eheytyvänsä tästä yritykseni
tarjoamasta toimintamuodosta. Högbergetin Louhoshanke veisi rauhallisen kodin näiltä
terapeuttisilta eläimihäja veisi mahdollisuuden upeisiin elämyksiin lukuisilta lapsiltaja nuorilta.
Terveisin Jenny-Jessica Lindgren
Hoivaamo KoivuKavio
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Lähetetty: 10. heinäkuuta 2015 22:12
Vastaanottaja: ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe: Esbogärd Ah:n maa -ainestoiminta
H ei,
Tavattoman arvokas virkistysalue ja virkistystoiminta on vaarassa tuhoutua y.m. hankkeen johdosta.
Tällä alueella harrastetaan lukuisia luonnonläheisiä lajeja, jotka varmasti vaikuttavat
pääkaupunkiseutulaisten hyvinvointiin.
Itse olen innokas hevosharrastaja ja näen usempana kertana viikossa miten monet muut lisäkseni lähtevät
talli Fagerängin pihasta hevosllla metsään hymyssä suin. Metsässä näkee hevoshararstajien lisäksi,
lenkkeilijöitä, pyöräilijöitä, sienestäjiä, metsästäjiä, lintuharrastajia jne.
Toivon, että näin arvokasta virkistysaluetta ei anneta kenenkään tuhota, vaan pidämme huolta ihmisten ja
luonnon hyvinvoinnista.
Ystäväilisin terveisin,

[Sivu

#)

Mielipide nro 29

Laine Leila
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

ELY Kirjaamo Uusimaa
13. h&näkuuta 2015 8:04
Laine Leila
VL: Espoon Kauklahden louhoshanke

r
ELY keskus
i Uudenmaan
ELY Centrafen
-

[

-

1 Nyiand

lo -07- 2015

Lähetetty: 10. heinäkuuta 2015 23:44
Vastaanottaja: ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe: Espoon Kaukiahden Iouhoshanke

Hei,
Haluamme tuoda mielipiteemme esille, koskien Espoonkartanon alueelle Kauklahteen suunnitelma
louhoshanketta. Kovasti ihmetyttää päättäjien lyhytnäköisyys jos tämäntyyppiselle toiminnalle näytetään
vihreää valoa näin lähellä asuinalueita. Hankkeesta ei tule hyötymään kuin yksityinen taho rahallisesti ja se
vahingoittaisi useiden perheiden ja yksittäisten ihmisten taloudellisen toimeentulon sekä omaisuuden
menetyksen.
Suunniteltu louhinta-alue sijaitsee hyvin lähellä Espoon asuinalueita, on pöyristyttävää tänä päivänä edes
harkitaan virkistysalueiden sekä tulevien hyvien asuinalueiden uhraamista sadoiksi vuosiksi yritystoiminnan
tukemiseksi.
Paljon järkevämpää ja Espoolle tuottavampaa olisi suunnitella hyviä asuinalueita lisää, johon
pääkaupunkiseudulta lapsiperheet haluaisivat muuttaa. Luonnon läheisyys houkuttelisi mlijoita
huomattavasti enemmän kuin jatkuva melu ja pöly.
Hankkeen alle jäävää aluetta hyödyntävät tällä hekellä virkistysalueenaan useat Espoolaiset asukkaat,
allekiijoittanut mukaan lukien. Onko tosiaan niin, että Espoosta pitäisi harkita muuttoa muihin kuntiin jotta
saisi nauttia vielä jossain puhtaasta ympäristöstä. Kauklahden alue on toiminut minun ja perheeni, sekä
useiden tuttujemme marjastus-, sienestys-ja ratsastusalueena. Toivoisimme sydämestämme, että myös
lapsemme saisivat vielä aikuisenakin nauttia alueen monipuolisesta luonnosta.
Suunnitteilla oleva hanke tuhoasi luonnon niin pitkäksi aikaa, että minä tai lapsenikaan eivät elinaikanaan
enää pystyisi siitä nauttimaan. Tämä on niin totaalisen tuhoava hanke, että peruutusvaihdetta on vaikea ottaa
parin vuoden kuluttua kun huomataan että ollaan tehty erehdys mikäli hanke saa edetä.
Toivoisin mitä hartaimmin että vielä harkittaisiin muita vaihtoehtoja alueen käytön kannalta, ennenkuin on
liian myöhäistä.
Ystävällisin terveisin
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HÖGBERGET, MM-AINESTOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOIN11SELOSTUS
YLEISTÄ:
Hanke on kokonaisuudessaan ohjaavien kaavojen vastainen, joten se on hylättävä.
Pahiten luontoa raiskaavat toiminnat, kallionlouhinnatja maankaatopaikka, on ratkaistava ensin
kaavoituksella lähiasutusta kuullen.
1. JOHDANTO
Selostuksessa todetaan edelleen, että yksi merkittävimmistä kiviaineksen käyttökohteista on
betoni. Arvio on oikea, mutta mikä merkitys tällä seikalla on po. kohteesta saatavaan kiveen, joka
on massakiveä kuten kaikki muutkin pääkaupunkiseudun kallio?.
Mikäli Högbergetin kalliomateriaalia aiotaan käyttää betoniin, niin kivestä on tehtävä
rakennusmateriaalin radioaktiivisuusselvitys.
RakennusmatriaaIin radiaaktiivisuutta koskevat turvallisuustavoitteet on annettu
Säteilyturvakeskuksen ST-ohjeesa 12.2. Turvallisuustavoilleella rajoitetaan materiaalien
sisältämistä radioaktiivisista aineista aiheutuvaa säteilyaltistusta.
Talonrakennustuotantoon käytettävien gammasäteilystä aiheutuva efektiivisen annoksen lisäys
maaperän radioaktiivisuudesta aiheutuvaan annokseen saa olla enintään 1 mSv vuodessa.
Turvallisuustavoitteiden toteutuminen arvioidaan aktHvisuusindeksin avulla. Aktiivisuusindeksin
arvo lasketaan materiaalista mitatuista radioaktiivisten aineiden aktiivisuuspitoisuuksista. Jos
aktiivisuusindeksin arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin 1, ei materiaalin käytölle aseteta
rajoituksia.
Kun alueen porakaivoissa on havaittu radonia, niin on hyvin todennäköistä, että Högbergetin
kalliomateriaalin aktiivisuusindeksin arvo on yli 1, joten kiviainesta ei voi käyttää
talonrakennustuotantoon. Tarvittavan mittauksen tekee STUK.
Selostuksessa todetaan, että pääkaupunkiseudulla tarvitaan jatkuvasti kiviaineksia
rakennustoimintaan. Tämäkin on tietenkin totta, mulla onko Högbergetin kiviainekselle kysyntää?
Tätä ei ole selvitetty.

2
ELY-keskus tilastoi maa-aineslain mukaisten ottoalueiden massarnääriä vuosittain.
Pääkaupunkiseudun tarpeisiin louhiWin kalliota (=massakiveä) vuonna 2014 kunnittain seuraavasti
(liite 1):
O
O
O
O
O
O
O

Espoo
NurmijäM
Pomainen
Porvoo
Sipoo
Tuusula
Vantaa

489 000 k-m3
20 000 k-m3
29 225 k-m3
142 286 k-m3
264 700 k-m3
950 000 k-m3
17000 k-m3
yht.

1 937 211 k-m3

Rudus louhii parhaillaan p0. hankkeen pohjoispuolella Kulmakorvessa. Kuten oheinen 11.6.2015
otettu valokuva (liite 2) osoittaa, niin Ruduksen louhinta on jäämässä puristukseen alueelle
tuotavien savimassojen takia. Ruduksella on lupa louhia 890 000 k-m3 / a, mutta kuten ELY
keskuksen tilasta osoittaa, niin Espoon louhinnat ovat v. 2014 olleet 489 000 k-m3. Tämän määrän
Rudus on louhinut Kulmakorvesta, koska muita louhintapaikkoja Espoossa ei ole.
Miksei Rudus louhi enempää, vaikka valuvat savet uhkaavat peittää murskaamoalueen? Vastaus
on yksinkertainen. Kiviainekselle vain ei ole kysyntää eikä tarvetta.
Rudus louhii vielä hyvin pitkään Kulmakorvessa. Lisäksi kiveä tulee parhaillaan vireillä olevalta
Kulmakorpi 1 WA-alueelta.
Högbergetissä on suunniteltu louhittavan kalliota 0,4 0,8 milj. k-m3 / a. Suunnitella voi tietenkin
mitä tahansa. Mutta eikö suunnittelussa pitäisi kuitenkin olla jokin realismi?
—

VI ijääm ämaat:
Pääkaupunkiseudulla on akuutti ongelma ylijäämämaiden sijoituspaikoista. Vantaalla ja Espoolla
on omat soituspaikkansa ylijäämämaille, Helsingillä ei. Vantaan ja Espoon alueilla toimivat
yritykset voivat ajaa maita samoille sijoituspaikoille kuin kunnat eli Kulmakorpeen ja Petikkoon.
Högbergetin alue ei ole vuosikymmeniin ratkaisu ylijäämämaiden sijoittamiseen laajojen
kalliolouhintojen takia. Ongelma tulee hoitaa tavalla, mikä mahdollistaa läjityksen alkamisen
joutuisasti ja lähtökohtana on tietenkin toimintaa osoittavat kaavat (maakunta- ja yleiskaava).
4. HANKKEEN KUVAUS
Selostuksessa mainitaan, että käytettävissä olevien kairaustietojen ja karttatarkastelun perusteella
voidaan arvioida, että poistettavia pintamaita on toteutusvaihtoehdoista riippuen 100 000
180 000 m3. Kun pohjavesimallinnuksen kuvan 1 mukaiset uudet ja vanhat kairauskohdat
asetetaan olloalueita kuvaavalle kartalle, niin ainoakaan piste ei osu louhittavaksi suunniteflulle
alueelle (liite 3).
—

Pintamaan paksuuksia ei kerrota kuin pisteestä RFKPV03, jossa se on 4,3 m. Selostuksen
kohdassa 9.2 todetaan alueella toteutetun kolme maakairausta maakerroksen paksuuden
selvittämiseksi. Kuitenkaan ei osoiteta, missä nämä pisteet sijaitsevat ja mikä on
pintamaakerroksen paksuus.
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Miksei ainoatakaan tutkimuspistettä ole louhintaan suunnitefluilla alueilla? Miksei kaikkien tiedossa
olevien tutkimuspisteiden pintamaiden paksuutta ja laatua ilmoiteta? Miksi kirjoitetaan muunnettua
totuutta?
Pintamaiden paksuus tulee selvittää riittävin kairauksin, jotka tietenkin tehdään ottoalueiksi
suunnitelluilla alueilla.
9. VAIKUTUKSET MA- JA KALLIOPERMN SEKÄ POHJAVESIIN
Alueelle kerrotaan asennetun kolme uutta pohjaveden havaintoputkea. Lisäksi alueella on
toteutettu kolme kairausta maakerrosten paksuuden selvittämiseksi ja Iähtötietoina kerrotaan
käytetyn myös Ämmässuon Kulmakorven alueella toteutetun vesien yhteistarkkailun tuloksia,
sekä alueella aikaisemmin toteutettujen YVA-menettelyjen aikaisia tutkimuksia (Espoon kaupunki
2009).
-

Pohjavesimallinnuksen liitteenä on pohjavesiputkikortit kolmesta uudesta havaintoputkesta.
Putkikorteista ei kuitenkaan ilmene pintamaan paksuutta eikä laatua, eikä myöskään pohjaveden
pinnan korkeutta.
Mistään muistakaan pohjaveden havaintoputkista ei ole ilmoitettu minkäänlaisia tietoja. Myös
kaikki havaintoputkista otettujen vesinäytteiden tulokset puuttuvat. Tämä on varsin kummallista,
koska pintavesistä esitetään tuloksia laajasti!
Meidän porakaivomme on jo saastunut Ämmässuon takia, eikä täytä talousveden
laatuvaatimuksia enterokokkibakteerjen osalta,( Ramboll tutkinut 10.03.2015). Käytämme nyt
kahden talouden talousvetenä rengaskaivoa (lähdekaivo), joka on vain 1,5 m syvä ja sijaitsee n. 3
metriä tilan läpi virtaavasta purosta. Rengaskaivosta saa vetensä kaksi taloutta (yht. 8 henk.) ja
32 hevosta + noin 30 muuta eläintä.
Olemme täysin riippuvaisia kyseisen rengaskaivon vedestä, eikä vedenpinta kaivossa saa laskea.
Miksi salata kaikki tieto a5ukkailta, kun tämä tieto on kuitenkin olemassa arviointiselostuksen
laatijoilla? Tämän kaiken jälkeen on peloifavaa lukea selostuksen kohtaa 9.6 “Yksityiskaivojen
osalta mahdolliset vaikutukset kohdistuvat muutoksiin kaivojen antoisuudessa Fagerängin
alueella. Pohja vesivaikutusten suuruus a,viojdaan kohtalaiseksi”. Selostuksessa mainitaan, että
mngaskaivon antoisuus saa ttaa vähentyä 25%. Se olisi katastrofi meille. Lisäksi selostuksessa
mainitaan viffieellisest ettei rengaskaivo olisi käytössä. Kukaan ei ole kysynyt asiaa minulta.
AMointiselostus on pohjavesifietojen osalta täysin puutteellinen, joten lähiasukkaiden on aivan
mahdotonta arvioida louhinnan ja maankaatopaikan vaikutuksia omaan elämäänsä.

10. VAIKUTUKSET PINTAVESIIN
Selostuksen lähtötiedot ovat virheellisiä. Fageräng -tilani kaakkoiskulman itärajalle on kafttoihin
merkitty oja idästä länteen. Sen sijaan suunnitellulta louhinta-alueelta pohjoisesta tuleva oja, joka
yhtyy em. ojaan tilani rajan tuntumassa, on jätetty kokonaan esittämättä, vaikka tässä ojassa on
huomattavasti suurempi virtaama kuin idästä tulevassa.
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Valokuvasta 3 ilmenee pohjaveden havaintoputki, josta ei ole mainintaa selostuksessa.
Oheisen kartan liitteenä on viisi valokuvaa (liite 4). Karttaan on merkitty kuvien oifopaikat. Kuten
kuvat osoittavat, kysymys on hienosta runsasravinteisestä kosteasta lehtoalueesta, jossa
lahopuutakin on runsaasti. Lehtoalue jatkuu huomattavasti pohjoisemmaksi, kuin mitä hankkeen
luontoselvityksen kuvan 7-1 kuvio 11 osoittaa. Miten käy tämän lehtoalueen jos puro kuivuu ja
sähkölinja siirretään? koska Rambollkin toteaa: Kuvion luontoarvot ovat korkeat ja se voidaan
katsoa metsälain tarkoikamaksi erityisen tärkeäksi elinympäristöksi (puron välitön lähiympäristö).
Runsasravinteiset kosteat lehdot on luokiteltu vaarantuneeksi ja runsasravinteiset tuoreet lehdot
äärimmäisen uhanalaiseksi luontotyypiksi sekä valtakunnallisesti että Etelä- Suomessa (Raunio
2008).

16. MELUVAIKUTUKSET

Selostuksen kohdassa 16.3 todetaan “Vaikutuskohteen herkkyys riippuu tarkasteltavan kohteen
luonteesta, kohteen nykyisestä altistumisesta melulleja kohteen maankäytöstä. Herkkyystasoon
vaikuttavat esimerkiksi asutuksen määrä, sekä erityisten kohteiden, kuten koulujen ja päiväkotien
sijainti sekä virkistys-ja luonnonsuojelualueiden sijainti’.
Sen sijaan ei ole mitään mainintaa hevostallistamme, eikä ratsastusreiteistä. Palveluitamme
käyttävät mm. Espoon ja Helsingin sosiaalitoimen lastensuojelun asiakkaat ja myös
mielenterveyskuntoutujat, Uudenmaan sydänlapsetja lukuisat päiväkodit. Toimintaamme kuuluvat
myös terapia- ja talutusratsastus, sekä moninaiset yritysten ja virastojen Tyky-tapahtumat. Alueella
on nykyisin lähes luonnonrauha, jota kaikki toimintamme ehdottomasti edellyttääkin.Tämän myös
Ramboll toteaa meluselvityksessään (sivu 2, jossa Fageräng on jostain syystä nimetty
Nyängeniksi ja siirretty kauemmaksi hankealueesta?). Mikäli suunniteltu louhoshanke toteutuu,
toimintamme ei ole enää lainkaan mahdollista. Ratsastustoiminta, hevoskasvatus ja
kotieläinpihatoiminta on kuitenkin alkanut Fagerängissä jo vuonna 1990. Voiko Espoon kaupunki
asettaa eri eHnkeinonharjoittajat näin eriarvoiseen asemaan ja sallia pienemmän toimijan
elinkeinon tuhoamisen?
Arviointiohjelmassa ei ole lainkaan käsitelty melun vaikutusta suhteessa toimintaamme. Hevonen
on pakoeläin ja on suuri riski, että räjäytysten, louheen kuormauksen ja rikotuksen aiheuttama
äkillinen melu saa niissä aikaan pakoreaktion, jolloin ne juoksevat aitojen läpi ja saattavat
loukkaantua pahasti. Jos hevonen loukkaa jalkansa pahasti, se yleensä johtaa hevosen
lopettamiseen.Hevosen pelästyminen on myös erittäin vaarallista varsinkin jos selässä on pieni
lapsi tai vammais ratsastaja.
17. TÄRINAVAIKUTUKSET
Arviointiselostus on tärinävaikutuksen osin lähtökohdiltaan täysin väärä ja virheeLlinen.
Faktatietoa on julkaisussa ‘Rakentamisen aiheuttamat tädnät” RIL 253-2010, jota laadillaessa
Ramboll Finland Oy:ta on edustanut Kirsi Koivisto (liite 5, ote). Tätä taustaa vasten on varsin
kummallista, etteivät arviointiselostuksen laatijat ole käyttäneet hyväkseen edellä mainitun
julkaisun asiantuntevaa tietämystä, vaikka samainen konsulttiyritys on ollut sitä laatimassa.
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Selostuksen taulukossa 17-1 annetaan ymmärtää, että ihminen tuskin huomaa louhintatärinää 2-5
mmls (=hellahdusnopeuden huippuarvo). RIL 253-2010 taasen toteaa häifitsevästä tärinästä:
Tärinän tai värähtelyn suuruus, joka häiritsee ihmisen toimintoja. Sisätlloissa häidtsevän tämän
kynnys on pienempi kuin ulkona. Yleensä tämä koetaan häiritsevänä, kun sen suuruus on
hella hdusnopeuden huippuarvona ilmaistuna enemmän kuin 0,40.. ..O,80 mm/s”.
Selostuksen kuvassa 17-1 esitetään rakennusten ja rakenteiden sallitut ohjearvot. Arvoissa ei ole
mitenkään huomioitu hankkeen kestoa, rakennustapakerrointa, eikä mahdollista sekaperustusta.
Rakennuksissa on usein kalkki- ja hiekkatiilirakenteita, jotka särkyvät helposti tähnän voimasta.
On suorastaan absurdia esittää taulukko sallituista tärinäarvoista, kun rakennusten
rakennusmateriaaleista ja perustamistavoista ei tiedetä yhtään mitään. Kuvan heilahdusnopeuden
huippuarvo on pienimmillään 5 mm/s, eli noin kymmenen kertaa suurempi kuin se, minkä ihminen
kokee häiritseväksi.
Sain tullavaltani muutamia räjäytyssuunnitelmia Kulmakorven louhintatyömaalta (liite 6), jossa
Rudus louhii ja murskaa kalliota Espoon kaupungin tilauksesta. Alla tietoja räjäytyksistä:
Räjäytysaika
24.7.2013
26.11.2013
22.1.2014
7.2.2014
16.3.2015

Louhintamäärä kerralla k-m3
Mom. räj.ainemäärä kg
30 701
99,2
32900
93,5
26690
90,5
29607
100,2
71 762
322,2

On laajalti tiedossa, että Mustanpurontien asutus Kulmakorvessa on saanut kärsiä vuosikausia
Ruduksen louhinnoista. Useat kaivot ovat myös pilaantuneet, mikä ei ole ihme, kun em.
louhintaräjäytysten suurin mitattu tärinä on ollut Mustanpurontie 25, jossa on mitattu jopa 7,30
mmls.
Mikäli Högbergetin kallioita joskus louhitaan, tärinävaikutukset tulee arvioida uudestaan RIL
253-2010 periaatteiden mukaan, niin että häiritsevältä tärinältä vältytään. Raja on
heilahdusnopeuden huippuarvona ilmaistuna 0,40
0,80 mmls.
19. VAIKUTUS IHMISTEN TERVEYrEEN, ELINOLOIHIN JAVHHTYVYYTEEN
Selostuksen kohdassa 19.4 todetaan, ettei vaikutusalueella sijaitse lainkaan erityisen herkkiä
kohteita. Tämä on väärä arvio, kuten edellä olen kertonut
Samaisessa kohdassa todetaan Ratsastus on lähtökohtaisesti jokamiehen oikeutta, mutta se voi
olla maastoa ja tiestöä kuluilavaa. Jos ratsastus aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä,
siitä tulee sopia maanomistajan kanssa. On huomattava, että järjestetty, useimmiten
taloudellisessa hyötymistarkoituksessa harjoitettu ja tienpidolle lisäkustannuksia sekä muuta
haittaa aihe uttava toiminta jää jokamiehenoikeuden ulkopuolelle ja vaatii tienpitäjän luvan.
Luvanvaraista on siten yleensä ratsastustalilen läheisyydessä tai urhellutapahtumien yhteydessä
tapahtuva yksityisteiden tai metsä teiden käyttö”.
Fagerängiflä on jo lähes kaksikymmentä vuotta ollut suullinen sopimus Espoonkartanon
tilanhoitajan kanssa metsäautotien käytöstä. Olemme omalla kustannuksellamme päällystäneet
noin kilometrin verran sepelipintaista tietä hevosystävällisemmällä hiekalla, kymmeniä
rekkakuormia.
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joka vuokraa ravitallia kartanon mailla, on päällystänyt loput omalla
kustannuksellaan. Olemme myös rakentaneet tien tallin pihalta metsäautofielle. Tätä tietä
käyttävät kaikki ympäröivät ratsastustallit ja Puikkosen ravitalli.
lietä käyttävät myös Espoonkartanon riistanhoitaja ja metsästysseura. Meillä on aina ollut
erinomaiset välit Espoonkartanon kanssa ja olemme aina Tuottaneet Espoonkartanon visioon
hevosurheilun kehittämisestä alueella. “Kartanon lähialueen kehittäminen suunnitelmallisesti
hevosurheilun tarpeisiin on jatkunut jo vuosikymmeniä ja se nähdään ehdottomasti alueen
historiaan liittyvänä toimintana. Kyseisillä palveluilla on kokoajan suurempi kysyntä.” ( Espoon
kaupungin Kaupunginhallituksen elinkeino-ja kilpailukykyjaoston kokous 06.02.2012)
Mikäli metsäteiden käyttö estyy Espoonkartanon mailla, niin ratsastusreitit on siinä tapauksessa
tehtävä tilani alueelle peltoja kiertäen. Tässäkin tapauksessa ratsastusreitit tulisivat kulkemaan
niin lähellä louhinta-aluetta, ellei tilan ratsastustoimintaa pystyisi jatkamaan.
Meille tullaan nimenomaan rentoutumaan, luonnonrauhan, hiljaisuuden ja upeiden maastojen
takia. Tallimmeja kotieläinpihamme on mitä suurimmassa määrin “Virkistysalue” Sijaintimme,
(30 min. Helsingin keskustasta, 40 min. lentokentältä) on ainutlaatuista pääkaupunkiseudulla.
Niin lähellä, mutta kuitenkin erämaan kynnyksellä. J05 joudumme lopettamaan toimintamme,
vastaavaa paikkaa, jossa yhdistyvät luonnonrauha, laajat lähes luonnontilaiset metsät, rikas
eläimistö ja vehreä kasvillisuus, ei löydy enää mistään pääkaupunkiseudulta.
Kohdassa 19.5 arvioidaan yleisellä tasolla meluvaikutuksia ratsastustallien toimintaan. Tässä
kohdassa esitettyjä “melun ohjearvoja” ei voi mitenkään soveltaa toimintaamme, jonka luonne on
aivan toisenlaista. Tämän ymmärtämisen voisi olettaa olevan selviä.
Ramboll toteaa myös, että “Meluvaikutusten arvioinnin nykytilan kuvauksen (luku 16.4) perusteella
hanke ei sijoitu täysin meluttomalle alueelle, vaan loma-asumiseen käytettävien alueiden,
leirintäalueiden, taajamien ulkopuolisten vfrkistysalueiden ja luonnonsuojelualueiden
päiväohjearvo 45 dB ylittyy hankealueella osittain jo nykytilanteessa.”
Tämä voi ehkä olla totta pienelle osalle hankealuefta ( pohj. ja itä reuna) mutta tosiasia on, että
kaikki asutus ja virkistysreitit hankealueella ja sen ympärillä sijoittuvat käytännöllisesti
katsoen täysin meluttomalle alueelle.
ALLEKIRJOITUKSET 9.7.2015
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Kiinteistöjaotus on suuntaa antava. Kiinteistön tarkka alueellinen ulottuvuus selviää toimitusasiakiijoista ja
maastosta,
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Tarkkailuputki

Virtaama pohjoisesta ojasta suurempi kuin itäisestä ojasta Fagerängin
koilliskulma5sa (merkitty karttaan merkinnällä
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Rakentamisen aiheuttamat tärinät
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RIL 253-2010
Alkusanat

Rakentamistoiminta vaikuttaa ympäristöön monella tavalla aiheuttaen usein erityyppistä
haittaa. Rakentamisen (louhinnan, paalutuksen, ymv.) aiheuttamat tärinät ympäröivään
alueeseen ovat yleensä vakavia haittoja, joten tämän hallintaan tulee mkennusproses
sissa aina kiinnittää erityistä huomiota. Tärinä voi vaurloittaa rakenteita ja herkkiä laitteita
sekä häiritä ihmisiä.
Tärinää voidaan vähentää oikealla työn suohtuksella, Suomen Rakennusinsinööhen Liit
to RIL ry:n julkaiseman ohjeen “RIL 253-2010 Rakentamisen aiheuttamat tärinär tar
koituksena on antaa tietoa, miten rakentamisen ehtyyppiset tärinät voidaan huomioida
suunnittelussa ja toteutuksessa sekä niiden haitat minimoida. Tämä on lähes aina huk
kaan mennyttä energiaa, jota kannattaa vähentää paitsi ympäristö- ja työsuojelusyistä
niin myös työn tehostamiseksi.
Ohje selventää Suomen rakentamismääräyskokoelman B3ja Eurokoodin 1997-1 ja sen
kansallisen liltteen käyttöä tämän huomioon ottamisessa talonrakennuksen pohjaraken
nussuunnittelussa. Erityisesti halutaan tuoda esille, että rakentamisen tämän hallinta on
edkoisasiantuntijuufta vaativa ala ja sitä asiantuntijuutta tulee rakennushankkelssa käyt
tää.
Ohjeen ovat kirjoittaneet Matti Hakulinen ja Aimo Vuento. Kirjoitustyö on tehty Tam
pereen teknillisessä yliopistossa professori Tim Länsivaaran johdolla. Työtä on ohjannut
ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet Heikki Akkanen, Kari Avellan, Ari Bergström, Jukka
Crlstersson, Pentti Ervo, Bjame Liljestrand, Pertti Paavola, Asko Talja, Hani Tanska,
Tarmo Tarkkio ja Tim Länsivaara.
Hankkeen seurantaryhmään ovat kuuluneet hankkeen rahofttajien edustajat; Harri Tans
ka (Espoon kaupunki, puhjoht), Matti Holtari (Vantaan kaupunki), Juha Kinnunen (Luja
betonl Oy), Hannu Vesamäki (Rautamukki Oy), Heikki Akkanen (Destia), Erkki
Poikoiainen (Ratahallintokeskus), Tim Länsivaara (Tampereen teknillinen yliopisto),
Tarmo Tarkkio (Skanska Oy), Matti Levomäki (Ratahailintokeskus), Tuomo Viitala (Rata
haiiintokeskus), Pentti Salo mehaiiinto), Ilkka Vähäaho (Helsingin kaupunki), Jorma
Rusanen (Kuopion kaupungin tekninen virasto), Lasse Rantanen (Y1T Oyj), Annina
Pelaa (Lemminkäinen Inifa Oy), Kari Koivunen (Emeca Oy) ja Kirsi Koivisto (Ramboll
Finland Oy). Lisäksi rahoitukseen ovatosallistuneet lnfra ry, BauerMaschinen GmbH ja
Rakennusteolllsuus RT ry. Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys MTR ry myönsi kaI
liorakentamiseen kohdistuvan eduiisrahoituksen ja nimesi louhintaosioon edustajikseen
Ari Bergströmin ja Lasse Rantasen. Ohje on lähetetty Iausuntoklermkselle alan asiantun
tijoille ja vilmeistelty saatujen lausuntojen perusteella.
Kiitämme ohjeen kirjoittajia, ohjausryhmää sekä multa ohjeen laadintaan osallistuneita
tahoja, Jotka ovat tiedolliaan ja kannanotoiliaan mahdoliistaneet tämän ohjeen synty
misen. Olemme myös erittäin kiitollisia rahoittajien arvokkaasta tuesta, joka on mahdol
listanut ohjeen iaadinnan. Uskomme, että ohje tulee vahvistamaan hyvää
rakennustapaa pohja-, maa-ja kalliorakennustöissä ja niihin liittyvässä suunnittelussa.
Helmikuussa 2010
SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL ry
Ralf Lindberg
puheenjohtaja

Helena Soimakallio
toimitusjohtaja
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Häiritsevä tärinä
Tärinän tai värähtelyn suuruus, joka häiritsee ihmisen toimintoja. Sisätiloissa häiritsevän tädnän kynnys on pienempi kuin ulkona. Yleensä tä
rinä koetaan häiritsevänä, kun sen suuruus on hellahdusnopeuden huip
puarvona ilmaistuna enemmän kuin 0,40... 0,80 mmls.
Toimintoja haittaava tärinä
Tähnän tai värähtelyn suuruus, joka haittaa toimintoja. Toiminnot voivat
liittyä laitteiden käyttöön tai Ihmisten käyttäytymiseen. Hyvin vähäinenkin
tärinä, jota ei voi aistein havaita, voi haitata tärinäherkkien laitteiden toi
mintaa. Tähnä voi haitata myös tärinälle herkkiä toimintoja, kuten muslik
kiesityksiä.
Vaudolta aiheuttava ffidnä
Tärinän tai värähtelyn suuruus, joka alentaa pysyvästi rakenteiden, laittei
den tai iuonnonympäristön käyttökelpoisuutta.
Jatkuva tädnäkuonnltus
Dynaamisen kuormituksen (kuten tärytiivistyksen) maankamaraan syn
nyttämä tädnä, joka kestää lähes samanlaisena vähintään useita sekun
teja.
iskumainen tädnäkuonnltus
iskumaisen dynaamisen kuormituksen (esim. pudotusfiMstyksen tai lyön
Upaalutuksen) aiheuttama tärinä maankamarassa. Kuormitus ei toistu tai
toistuu vasta usean sekunnin kuluttua niin, että yksittäisen tädnäkuormi
tuksen vaikutus ioppuu ennen seuraavaa iskua.
Toistuva iskumainen tärinäkuomiitus
Toistuvan, ei jatkuvan, iskumaisen dynaamisen kuormituksen (esim. hyd
raulivasaran) aiheuttama tärinä maankamarassa. Kuorrnitus toistuu
yleensä useita kertoja sekunnissa, jolloin yksittäisten eriliisten kuormitus
ten aiheuttamat tärinätvoivat aiheuttaa yhteisvaikutuksen, kuten rakentei
den resonanssin.
Tärinäneristys
Rakentamisen aiheuttaman maankamaran tärinän vähentäminen teknisin
keinoin maassa, perustuksissa Ja ylärakenteissa.
Tärinän lählalue
Tärinän syntymisen lähialue, jonka ulkorajalla kuormituksen aikaansaa
mat runkoaaliot (puhstus-ja leikkausaailot) ovat kehittyneet pinta-aalloksi
(R-aalto).
Tärinän (värähtelyn) ohjearvo
Rakenteen, tavallisesti pewstusten, laitteiden tai maankamaran tädnän
tai värähtelyn suuruuden arvo, joka on pienempi kuin se värähteiy tai tä
rinä, joka aikaansaa vahinkoa. Ohjearvoja tarkasteltaessa myös yläraken
-

r
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2.

TÄRINÄN HUOMIOON OTTAMINEN
RAKENNUSHANKKEESSA

2.1

TÄRINMN LIITTYVIEN TEHTÄVIEN VAATI VUUS

J

Rakentamisen aiheuttamien tärinöiden huomkon ottaminen jaetaan kolmeen
vaativuusluokkaan 1 (helppo). 2 (vaativa) ja 3 (erittäin vaativa). Vaativuusluokka
määdtetään viimeistään suunnitteluvaiheessa.
Vaativuusluokan valintaan vaikuttavat muun muassa tärinähskin suuruus, tä
rinää aiheuttavat työmenetelmät ja työn kesto. Tärinäriskin suuruuden arvioin
nissa otetaan huomioon ympäristön rakenteet, tärinälle herkät laitteet ja koneet
sekä joissakin tapauksissa ihmisten häiriintyminen ja Iuontoympäristö. Taulu
kossa 2.1 on esitetty yleispiirtelsesti tärinään liittyvien tehtävien vaativuusluo
kitus. Rakennushankkeen tärinään liittyvien tehtävien vaaflvuutta arvioitaessa
otetaan huomioon kokonaisuus ja myös hankkeen yksilölliset piirteet.
Vaativuulla lisää, jos samassa rakennuskohteessa on käynnissä yhtä useampi
tärinää aiheuttava työvaihe tai menetelmä, tai tärinää aiheutuu sellaisten uusien
työmenetelmien käytöstä, joiden tähnähaitoista on vähän aikaisempaa koke
musta.
Suunnitteluratkaisuilla voidaan vähentää työnalkaista tärinää ja eräissä tapauk
sissa jopa alentaa rakennuskohteen tärinään liittyvien tehtävien vaaflvuusluok
kaa. Tämä on erityisen tärkeää vaativissa olosuhteissa, joissa tärinähaitta ra
kenteille Ja rakennuksllle voi olla merkittävä.
Taulukko 2.1. Tärinään liittyvien tehtävien yleispllrteinen vaaUvuusluokitus. VaaUvuusluok
kas määdteitäessä on otettava huomioon myös pohjasuhteet Ja rakennusten perustamista
vat.
A Lyhytaikainen
tärinävalkutuksen
kesto, pienet
suoritemäärät

B Tavanomainen
tärinävaikutuksen
kesto, keskimääräi
set suoritemäärät

C Pitkä tärinä
vaikutuksen
kesto, suuret
suoritemäärät

Tämän vaikutusalueella ei
ole tärinästä häiriintyviä
erityisiä luorinonarvoja tai
ihmisiä tai vaurioituvia raken
teita tai rakennuksia

1

1

2

Kohde on asutulla alueella.
tavanomaisia rakennuksia tai
rakenteita

2

2

3

Lähellä on tädnäherkkiä ra
kenteita ja erityistä varovaisuutta edellyttäviä kohteita

3

3

3
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Kohdassa A tärinää aiheuttavan työn kokonaiskesto on alle kaksi viikkoa, ja yk
silläisiä tärinätapahtumia on enintään kahdesti vuorokaudessa tai vastaavasti
tärinää aiheuttavien töiden kokonaiskesto on alle yhden kuukauden ja tärinätapahtumia on alle kymmenen. Kun tämä on toistuvaa, kuten paalutustöissä, on
työn kokonaiskesto alle kaksi viikkoa.

4.

Kohdassa B tähnää aiheuttavan työn kokonaiskesto on 1 ...6 kuukautta, ja tärinä
tapahtumia on enintään kahdesti päivässä tai yhteensä 10...50 kertaa. Kun tä
mä on toistuvaa, kuten paalutustäissä, on työn kokonaiskesto alle kaksi kuukautta.
Kohdssa C tärinää aiheuttavan työn kokonaiskesto ylittää kohdassa B määritel
M kestoajat ja tärinätapahtumien määrät.
Toistot ja kesto arvioidaan häiriökohteen kannalta. Esimerkiksi tunnelirakenta
minen, väylien paalutustyöt, pitkät kanaaillouhinnat tai katurakentelden tiivistyö
ovat tyypillisiä esimerkkejä, joissa työn kokonaiskesto voi olla pitkä, mulla
häiriön kohteet vaihtuvat työn edetessä.
Alueen rakennusten ja rakenteiden tärinäherkkyyttä voidaan ohjeellisesti arvioi
da liitteessä 3 esitettyjen eri työmenetelmien tärinänennustuskäyden ja ohjeel
listen tärinän ohje-arvojen perusteella (taulukot3.1, 3.2 ja 3.3). Vaikutusalueen
laajuuden arviointi on suositeltavaa tehdä varovaisesti ja ennustuskäyden esit
tämiä etäisyyksiä laajemmaksi, koska ihmiset kokevat tärinähäkriön yleensä
myös kauempana. Kun arviointiin liittyy tiedollaminen, voidaan yleensä vähentää työn aikaisia valituksia.

.

-.

Yleensä muutama tai joissakin tapauksessa jo yksikin tädnäherkkä rakenne tai
laite aiheuttaa sen, etta vaahvuusluokka on 3. Rakenne tai laite on tannaherkka
suhteessa tärinään, kun tärinän voidaan ennakkoon arvioida olevan vähintään
40.. .80 % rakenteelle tai lailleelle määhtetystä ohjearvosta. Suurempaa arvoa
käytetään, kun tähnän suuruudesta on runsaasti kokemusta ja pienempää
arvoa, kun tämän ennustaminen on epäluoteifavaa. Tärinäherkkyyttä lisää se,
jos rakenteen rakennustapakerroin k on pienempi kuin yksi (taulikko 31) ja
vaikutusalueella on tarinaherkkia laitteita tai toimintoja. Toiminnot voivat flittya
esimerkiksi henkilöturvallisuuteen ja lalteturvallisuuteen. Tärinäherkkien toimin
tojen aMoinnissa kiinnitetään huomiota mahdoliisten häiriöiden ja vahinkojen ai
heuttamiin kustannuksiin.
.

.

.

.

Laitteiden, koneiden ja toimintojen tähnäherkkyyden arvioinnissa käytetään hy
väksi yleensä kone-ja laitetoimlttajien ilmoittamia ohjearvoja. Muut tärinäherkät
ja varovaisuutta edellyttävät kohteet ja toiminnot tarkastellaan tapauskohtaises
tL

j
1

r
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TÄRINÄN OHJEARVOT
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Tämän suurimmat ohjearvot on tarkoitettu helpottamaan rakenteiden tädnäkes
tävyyden arviointia. Ohjearvot ovat ohjeellisia ja ne edustavat hyvää rakennusta
paa tärinän vaikutusten huomioon ottamisessa. Ohjearvot on esitetty erikseen
sekä louhintatärinän että muiden maa-ja pohjarakennustöiden aiheuttamien tä
nnoiden arviointiin
Suurimmat ohjearvot on määritetty lähinnä rakennusten perustuksille, joista tä
rinä siirtyy rakenteisiin. Pewstustasolla resonanssia ei yleensä limene. Ylära
kenteissa, kuten paikoissa ja laatoissa, jatkuva tähnäkuonNtus voi vahvistua
erityisesti resonanssWlantelssa rakenteiden värähtelyiksi. Resonanssin kehitty
minen tapahtuu yleensä jo muutaman värähtelysyklin aikana. Yksittäinen Isku
mainen tärinäkuormitus ei yleensä riitä resonanssin kehittymiseen, mutta se voi
silti saada aikaan rakenteiden ominaisvärähtelyn, joka voi kestää rakenteiden
vaimennuksesta riippuen useita sekunteja. Täilöinkin yiärakenteiden värähtely
voi olla selvästi suurempaa kuin tä,inä perustuksissa. Toistuva Iskumainen tä
dnäkuonvitus voi aiheuttaa ylärakenteissa resonanssin kaltaista värähtelyiden
vahvistumista.
Ylärakenteiden tämän ohjearvotja tämän mittaustarve arvioidaan tapauskoh
taisesti. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun kantavien paikkien ja laallojen va
man on tehty vaudoitumisaltifita rakenteita. Usein voidaan soveltaa pewstusten
ohjearvoja myös ylärakenteissa.
Ohjearvot määrittää tärinäasiantuntija. Perustuksille käytetään pääsääntöisesti
tärinän kriteerinä heilahdusnopeuden suurimman komponentin maksimiarvoa.
(v). Vaativuusluokassa 1 (helppo) voidaan käyttää kriteerinä pelkästään pys
tykomponenifia.
Tärinän laajuus mitataan tähnämittauksen yhteydessä, vaikka sitä ei pääsään
töisesti ole esitetty vaatimuksissa. Tämän laajuus on otettu ohjearvoja määritet
täessä välillisesti huomioon etäisyyden ja maapohjakertoimlen välityksellä. Tä
rinän taajuussisäitö vaikuttaa merkittävästi tämän vaikutuksiin (ks. 3.3).

j

[

Vaihtoehtoisesti esitetään tämän tai värähtelyiden suurimmat ohjearvot tärinän
aiheuttaman laajuuden perusteella tai siirtymäkriteerin perusteella. Tätä menet
telyä suositellaan käytettäviksi erityisesti vaativuusluokka 3:n kohteissa silloin,
kun tärinälähdettä ei ole mainittu erikseen asiaa käsittelevissä taulukoissa.
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3.2

TÄRINÄN VAIKUTUSTEN LUONNE RAKENTEISSA

Tämän suurimmat ohjearvot on laadittu siten, että tämä ei aiheuttaisi vaurioita
mkenteisiin. Vaurioiden syntyminen riippuu kuitenkin monesta seikasta ja tä
rinäasiantuntijan tai vastaavan suunnittelijan tehtävänä on tarvittaessa arvioida,
onko ohjearvoja tapauskohtaisesti tarkisteifava.
Kun arvioidaan tärinän vaikutuksia, on otettava huomioon, että rakenteen oma
paino ja muut kuormitukset ovat jo voineet aiheuttaa merkittäviä rasituksia ra
kentelsiin ennen tärinäkuormitusta. Rakenteiden tärlnän- ja värähteiynsietoon
vaikuttavat merkittävästi niiden aikaisempi kuormitushistoha ja rakenteiden kun
to. Huonossa kunnossa oleva rakenne vol vauhoitua vähäisestäkin lisäkuonni
tuksesta, esimerkiksi tärinästä (kuva 3.1). Rakenne vaurioltuu, kun kuormituk
sen aiheuttama jännitys ylittää rakenteen lujuuden. Huonokuntoisen rakenteen
elinkaari lyhenee nopeammin ajan mukana kuin hyväkuntolsen, vaikka rakentel
sun ei kohdistuisikaan tärinää. Tärinä voi nopeuttaa rakenteen vaurioitumista.
Halkeamat syntyvät rakenteiden kuormitusten aiheuttamien jännitysten yliifäes
sä rakenteiden materiaalin lujuuden, yleensä heikoimman vetolujuuden. Erityisesti Ulli- ja betonirakenteilla vetolujuus on pieni. Halkeamia syntyy rakenteisiin
hyvin monista syistä, joista tärinäkuormitus on yksi monien joukossa. Multa syitä
voivat olla esimerkiksi pewstusten painumat, lämpötilaerojen aiheuttamat rasitukset, suunnittelu-ja työvirheet, materiaaleissa olevan veden jäätyminen, routiminen, muu ylikuormittaminen sekä kosteusmuutokset.

[

3

Kosteusmuutokset aiheuttavat yleensä merkittäviä muodonmuutoksia puupitoi
sissa materiaaleissa, joita ovat tyypillisesti sisäpinnoitteiden levytykset. Myös
maaperän kosteusvaihtelut aiheuttavat muodonmuutoksia.

J&mltys / lujuus

Täiinäkuormitus

4

Huonokuntolnn rahsnn.
vaurlDftuu usehi jo v$häla,stä

tdnäkuQnnIukmIa

Kuva 3.1. Periaatteellinen kuva tädnäkuormltuksen aiheuttamasta rakenteiden vauhoitumi
saata. Rakennuksenja rakenteiden kunto otetaan huomioon suurinta tämän ohjeawoa mää
ntettäessä (taulukko 3.1).

1.
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Halkeamien määrä kasvaa ajan mukana, vaikka ei olisi mitään erityisen näkyvää

syytä. Käytännöllisesti katsoen kaikissa vanhemmissa rakenteissa on halkea
mia ja muodonmuutosten aiheuttamia vaudolla.
jätä voi tiivistää löyhiä maakerroksia. Tiivisty
määrä ja haitta on arvioita
f’qa erikseen ja tarvittaessa on määritettävätädnält suurin sallittu ohjearvo, joka
estää tiMstymlsen haitaillset vaikutukset rakenteissa. Löyhä, tilvistyvä kerrostu
ma on usein pintakerrosten alapuolella pohjavedenpinnan alapuolella. Liittees
sä 4 on esitetty ohjeita tiivistymisen arviointiIn.

3.3

TMJUUDEN MERKITYS TÄRINÄN VAIKUTUKSISSA

Tämän taajuus vaikuttaa merkittävästi tärinän valkutuksiin. Hellahdusnopeutta
on käytetty perinteisesti tämän vaudoaltiluden kdteednä, koska sen mittaami
nen on helpompaa kuin siirtymien tai kiihlyvyyden. Todellisuudessa tämän al
heuttamat vauriot rakenteissa aiheutuvat yleensä rakenteiden siirtymäeroista tai
joissakin tapauksissa kilhtyvyyden aiheuttamista rasltukslsta. Kun heilahdusno
peus on sama, ovat matalataajuisen tämän aiheuttamat siirtymät suurempia
kuin korkeataajuisen tärinän aiheuttamat siirtymät.
Korkeataajulnen tämä valmenee maassa nopeammin kuin matalataajulnen tä
mä. Pitkillä etäisyyksillä tärinän taajuusslsältö muuttuu matalataajulsemmaksl.
Tästä syystä louhintatärinän ohjearvoissa on tämän taajuus otettu välillisesti
huomioon etälsyyden välityksellä (taulukko 3.2). Kauempana tärinälähteestä
hellahdusnopeuden ohjearvo alenee. Maa- ja pohjarakennustöiden aiheutta
man tämän vaikutusalue on louhintatärinän valkutusaluetta suppeampi, jolloin
vastaavaa etäisyyden vaikutusta ohjearvoihin ei tehdä, vaikka tämän taajuus
muulluukin samantapalsesil korkeammasta matalataajuisemmaksi.
Tämän siirtyminen maasta rakenteislin riippuu tämän taajuuden ja rakenteiden
ominaistaajuuksien suhteesta. Kun tärinä on saman taajuista kuin maakerrosten
oma ominaistaajuus, on tärinän vaimeneminen etäisyyden kasvaessa tavallista
vähäisempää. Erityisen ongelmallisla pohjasuhteita ovat pehmeät savet, joiden
alin ominaistaajuus voi sattua matalataajulsen raskaan liikenne-, syvätiivistys
tai paaiutustärinän kanssa samalle taajuusalueelle.

3.4

TÄRINÄN TARKASTELUSUUNNAT

Pemstuksliie käytetään pääsääntöisesti tämän kriteednä hellahdusnopeuden
suurimman komponentin maksimiarvoa (vmj. Tästä voidaan poiketa, kun tä
rinävaikutusten arvioinnissa on esitetty, että muu mittaustapa antaa riittävän tie
don vaurioiden välttämiseksi.
Kun tärinän aiheuttajan voidaan olettaa olevan pistemäinen, mittausantureiden
toinen vaakasuunta olisi pyrittävä valitsemaan tärinäherätteen ja mittauskohdet
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4
Kuva 3.2. Tädnän mittausantureiden sijoittaminen tärinälähteeseen ja rakenteeseen nähden.

1
4
1’

ta yhdistävän suoran suuntaiseksi (kuva 3.2) Toinen vaakasuunta valitaan tätä
vastaan kohtisuoraan. Liikkuvan kohteen (esimerkiksi tiivistyskone) suhteen tu
lisi pyrkiä mittaamaan tärinää vaakasuunnassa Iiikerataa vastaan kohtisuoraan
ja lilkeradan suuntalsesh. Pystysuuntaisen tämän suuruus mitataan aina.
3.5

RAKENNUSTAVAN VAIKUTUS TÄRINÄN

KESTÄVYYrEEN
Tämän ohjearvot on määritetty lähinnä pewstuksiile. Tässä ohjeessa on myös
tietoa ohjearvojen määdilelyyn kailiorakenteille, putldjohdoilie sekä koveifuvalle
betonlile. Ohjearvoja on määritettävä joissakin tilanteissa myös yiärakentellle,
tärinäherkllle lailleille ja toiminnoille. Ohjearvoja tarkasteltaessa myös yläraken
teiden värähtelyä nimitetään tässä yhteydessä yleensä tärinäksi. Muiden raken
teiden, kuten tukiseinlen ja tukimuurien, sekä luonnonmaakerrosten (vrt, maan
hivistyminen iilte 4) ohjearvot määritetään tapauskohtaisesti.
Taulukossa 3.1 on esitettytärinän ohjearvojen määrityksessä käytettävätraken
nustapakertolmet vaimiille rakennuksilIe. Sellaisten rakennusten ohjearvot, joita
ei taulukossa 3.1 ole kuvattu, on arvioltava erikseen. Kun rakennuksessa on
erilaisia rakennus-ja perustamistapoja, on perustamistapojen vaikutus arvioita
va tapauskohtaisesti Yleensä tällöin valitaan ohjearvoksi se, mikä antaa taulu
kon 3.1 perusteella pienemmän arvon. Erityisesti on kiinnitettävä tässä yhtey
dessä huomiota rakenteisiin, jotka on peruskorjallu.
Vastaava pohja-, kailiorakenne- tai rakennesuunnittelija, joka täyttää aa-luokan
tädnäasiantuntijan kelpolsuusvaatimukset, voi käyttää taulukossa 3.1 esitettyjä
korkeampia ohjearvoja. Tällöin korotuksen perusteet klijataan suunnitteluasla
kirjoihin tai työmaan tarkastusaslakirjaan.

Iv!

4
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Korkeataajuisen tärinän (yli 20.. .40 Hz) siirtyminen paaluperustelluun raken
nukseen on yleensä vähäisempää kuin vastaavaan maan varaan perustettuun
rakennukseen. Toisaalta paaluperustus voi vahvistaa matalataajulsen tärinän
siirtymistä. Tähän on syynä se, että paaluperustus vol vastaanottaa maasta tä
rinäenergiaa syvemmältä kuin maanvarainen perustus. Usein paalupewstuk
sen siirtymät rakenteiden omasta painosta ja muista kuormista ovat pienemmät
kuin vastaavan maanvaraisen rakenteen. Kun rakennus on perustettu tukipaa
luilla ja se on hyväkuntoinen, voidaan taulukon 3.1 arvoja korottaa enintään 20
%:lla.
Kun rakennuksen läheisyydessä tehdään maankaivua, paalutusta tai muuta työ
tä, joka voi aiheuttaa tähnäkuormituksen lisäksi muita siirtymiä rakenteille, ra
kenteiden tämän ohjearvoja alennetaan.
Korkeiden rakenteiden, kuten savupiippujen, tärinän suurimmat ohjearvot on
arvioitava tapauskohtaisesti tarpeellista varovaisuutta noudattaen.
Kun tärinän arvioidaan vahvistuvan rakenteissa, se on otettava huomioon harkit
taessa tärinän ohjearvon suuruutta. Kantavat palkit, pilarit ja laatat taipuvat ja
sietävät yleensä hyvin vahvistuneenkin värähtelyn aiheuttamia siirtymäeroja.
Esimerkiksi vanhempien tiilirakenteiden (erityisesti hoivikaaden) kestävyys voi
kuitenkin olla kriittinen.
Uusissakin rakenteissa värähtelevien kantavien palkkien ja laattojen päälle
ilman liikkumista mahdollistavia liitos- ja saumarakenteita tehdyt rakenteet
voivat vaurioitua kantavia rakenteita helpommin. Erityisesti ohuet muuratut,
kevytbetoni- tai kipsilevyt ovat alifuita siirtymille. Tärinän aiheuttamat vaudot
ilmaantuvat haurajssa tai vetorasitusta vähän kestävissä rakenteissa saumoihin
ja eri materiaalien välisiin liitospintoihin.
Värähtelyille herkkien ylärakenteiden tärinän ohjeaivot on määdtettävä erik
seen. Määrityksessä voidaan yleensä soveltaa perustusten tärinän ohjearvojen
määdttämispedaafteita.

1
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Taulukko 3.1. Rakennustapakertoimet tädnän ohjearvojen määriuämiseksi pewstukslssa.
Taulukossa esitetyistä rakenteista polkkeavien kuten esim, huonossa kunnossa olevien ra
kenteiden tärinänkestävyys on aMoitava tapauskohtaisesti. Hyväkuntois&le tukipaalullia p0rustetuile rakennukselle voidaan taulukon 3.1 arvoja korottaa 20 %. Taulukossa esitetyilä
keipoisoudella tarkoitetaan vastaavaan pohja-, kalliorakenne- tai rakennesuunnitteiljan tai tä
dnäaslantuntljan kelpolsuutta.
Rakenneluokka
(hyväkuntoinen rakenne)

Rakennustapa- Rakennustapa
kerroin F%,
kerroin F,
(kelpolsuus
(keipoisuus
a-luokka)
aa-iuokka)

1. Raskaat teräsbetonl- ja teräsrakenteet kuten ciilat ja laiturit

1175

2,00

2. Teräsbeionlset, teräksiset ja puurakentelset teollisuus- ja varastorakennukset, ruiskubetonoidut kai
iloUlat (ks. myös kohta 3.9), yleensä staattisesti
määrätyt rakenteet, Joissa ei asuta tai työskennellä

1,25

1,50

3. Pilariperustuksille rakennetut elemenWrakenteiset
teräsbetonimkenteet, teräs- Ja puurakenleiset toi
misto- ja asuinrakennukset, muut puu- ja teräsra
kennukset, johdot ja maakaapeiit (ks. myös kohta
3.9)

1.00

1,20

4. Massiiviseinäiset (liii-, kevytsoraharkko- ja teräsbetoniwnkoiset teollisuus-, toimisto- ja asuinraken
nukset, lasiseinäiset teräswnkoiset sekä tiiliverhotut
puurunkolset rakennukset, miskubetonoimattomat
kaliiotilat (ks. myös kohta 3.9)

0,85

1,00

055

0,65

5. Rakennukset, joissa on kevyibetoni- tai kaikkihiekkatiilirakenteita, tai muuta vaurioherkkää ma
teriaalia, tärinä- ja värähtelyherkät vanhat
rakennukset, kuten kirkot tai korkeita hoiveja käsit
tävät rakenteet

3.6

LOUHINNASTA RAKENNUKSIIN KOHDISTUVAN
TÄRINÄN OHJEARVOT

Tärinän heilahdusnopeuden v (mm!s) suurin ohjearvo saadaan yhtälöstä 3.1.
v=Fkxv;
Fk

(3.1)

rakennustapakerroin (taulukko 3.1)
louhintatärinän heilahdusnopeuden ohjearvon pewsarvo (mmls)

(taulukko 3.2, kuva 3.3).

r
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Kun iskuvasaralla hakataan kalliota, ohjearvot määritetään louhinnan arvojen
mukaisestL Tärinän taajuuden vaikutus rakenteiden rasituksiin on otettu huo
mioon heilahdusnopeuden perusarvossa. Se on määritelty etälsyyden ja maa
pahjakertoimien perusteella.
Taulukko 32. Louhintatärinän heilahdusnopeuden perusarvo v1 (mmls) etälsyyden suhteen
erilaisilla maa-ja kalllopohjille perustetulile rakennuksllle. Taulukon yllmmäisessä vaakasa
rakkeessa on esitetty rakennuksen perustusten alaplnnassa oleva maa- tai kalilopohja. Kun
sora taI moreeni on löyhää, arvioidaan kenuin v1 sarakkeen 3 perusteella.

E

r

2)34j5]

Etäisyys
(m)

Pehmeä savi,
lelkkauslujuus
c 25 kN!m2

Sitkeä savi,
silti],
löyhä hiekka

TIMs hiekka,
sora, moreen!,
dkkonalnen tai
löyhä_kallio

Kiinteä kallio

1
5
10
20
30
50
100
200
500
1000
2000

9
9
9
8
7
6
5
4
3
3
3

18
18
18
15
14
12
10
9
7
6
5

35
35
35
28
25
21
17
14
11
9
7

140
85
70
55
45
38
28
22
15
12
9

I1

1
JO

‘4’

1
k
‘

,

IIA)

11,0

IIirn.frnI

tz.Pvm4Jwi--S4a1t1.nb b,luhø

t,milw&Sj ‘ui fftiw.

Kuva 3.3. Louhintatärinän heilahdusnopeuden perusarvo v1 (mm/s) etäisyyden suhteen eri
laisilla maa-ja kalliopedule pewstetullle rakennuksillo. Kun sam tai moreeni on löyhää, arvioi
daan kerroin v1 löyhän hiekan perusteella.
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_______
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Rudus Oy
Destta Oy, ERK-KA
ESPOO,Kulmakorpl

nesrin
Tilaaja
Urakoitsija
Työmaa
Työnumero
Kenttä no:
m
m2
kpl
pom
mm

14,2
9,25
214
3254
89
16

Rinnan keskikorko
Ruutukoko
Reikälukumarä
Porametiit
Reikä 0
Kallistus

: :

3,5 m
2,5 m
Relkäväil
Reikäväli
3,7 m
3,7 m

Ohiporaus
Ohipomus

/‘

Q

Sahkönaillen kytkentä
Sarjaan
Rinnan

Reijo Pelkonen

82894 ton

Räjäytystyön johtaja

Reijo Pelkonen

Sarjojen lukumäärä
Yhden sarjan vastus
Runkojohdon vastus
Kokonais vastus

Panostaja

1,0 m
1,0 m

0

AVOLOUHINNAN RÄJÄYTYSSUUNNITELMA
Etu (keula)
Etu

144/rivi

3r

—

kglm3
m/m3
kg
k-m3 louhintamäärä

21228 kg

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
450 kg
0 kg
400kg
0 kg
20378 kg

0,691
0,106
99,2
30701

0
m
Nonel
214
7.8-18m
Nonel
4.8 m
Nonal
215
4,8m
Hidasteet
DIGI-Nallit
6,0-25tt
0I0I450Yht
Dynamiitti 40150160
Redex 0 43mm
Kemix A 040150160
0(01400 YHT:
AnfolAhb
0(0 YHT
Kemiitti 5510
Muu räj.aine
Kokonaisräj.ainemäärä
Ominaispanostus
Ominaisporaus
Mom. raj.alnemärä
Kentän koko

Q

klo 16:12:25
pvm
24.72013
Räjäytys hetki
Räjäytyksestä varolifaminen
Hälytyspilli
Muu, mikä
x
alVartiomiehet
Ei
Asuttu alue
Kyllä
Materiaali
Peittäminen
Kyllä
LjEi
Tännämittaustulokset

Vmax1MP3, MuabnpumnU. 25, V = 1,15 mmIO
V sallittu 9, 0 mmls

Suunnitelman laatUan all&cirjoitus
Tuciio Asikalnen

& ‘a

p1I3L
,I35)

c. jnt.

uI tC

0

4 m

Ohiporaus

Ohiporaus

1,0 m

1,0 m

RAJÄYTYSSUUNNITELMA

3,7 m

AVOLOUHINNAN

Relkäväli

O

Reikäväli

Tilaaja
3,5 iii

.

i

.

2,5 iii

1

: :

-

Etu (keula)

‘—‘

88830 (on

1

C

Rinnan

Yhden sarjan vastus
Runkojohdon vastus
Kokonals vastus

Sarjojen lukumflrä

Sarjaan

Sähkänallien kytkentä

.

:
,

: :y.>:iL..z,:
0

0

.

irti

.1J 1

.

.

.

0

j

tr

Etu

rr’r

: : : :

Rudus Oy
Destia Oy, ERK-KA

-

ESPOO,Kulmakorpl

kg

louhintamäärä
14:01:45
Muu, mikä
Matenaali

Tuomo Asikainen
Reijo Pelkonen

•

Urakoitsija

0,605 kglm3

LZJE1

JJEi

RjayIystyOn johtaja
Panostaje

:

Työmaa

15.4 m

3512013

Rinnan keskikorko

9,25 m2
213 kpl

Kenttä no:

Työnumem

Ruutukoko

lkpl
213Rp1

3487 perii
S9rnm

m
7.8-lam
214kp1

0,106 min?
93,5 kg

19910

kpl
0 kg
375 kg
125 kg
kg
19410 kg

4,Sm

Reikälukumäärä
Pommetnt

Nonel

Hidasteet
6,0-25m
DIGI-Nallil
01010 Yht
Dynamldt 40150(60
Redex 0 43 mm
0/01125 YHT:
Kemix A 040150160
0/0 YHT

räj.aine

An(oIAhti
Kemiitb 610
Muu

Ominaispanostu5

32900 k-m3

Kokonaisräj.ainemäärä

Kentän koko

Kyllä

klo

Ominaisporaus
Mcm. r4alnemäärä

D Kyli

26.11.2013
pvm
Räjäytys hetki
Räjäytyksestä varoittaminen
x
Hälytyspilli
Evartiomiehet
Asuttu alue
Peittäminen
Tadnämfttaustulokset

Vmax,UP4, Mustanpurw4i. 25 • V = 4,05 mmls
V sallittu 9, 0 mmls

Suunnitelman laatijan allekirjoitus
87
Tuomo Asflwinen

:

_________
________
______
_______

_____________kpl

112014

U

V

4,99 mmls

1

3,5 m
2,6 m
3,7 m
3,7 m

Ohipomus
Ohlpomus

•!-fl :v4-’--.:

1,0 m
1,0 m

F—Y :i--.--.

C

Sähkönallien kytkentä
Sarjaan
Rinnan

Räjäytystyön johtaja

Mikko Huuhtanen

Tuomo Asnen

Sarjojen lukumäärä
Yhden sarjan vaatia
Runk*bdon vastus
Kokonais vastus

Panostaja

72063 ba

Relkäväll
R&käväll

AVOLOUHINNAN RÄJÄYTYSSUUNNITELMA
Etu (keula)
Etu

ISfr

kglni3
m/n?
kg
k-m3 louhintamäärä

16926 kg

0 kg
325 kg
kg
kg
16601 kg

kpl
kpl
kpl
kpl

14,4 m
9,25 m2
167 kpl
2800 pom
S9mm
12 0

RudusOy
Desfla Cv. ERK-KA
ESPOOKulmakorpl

0tsrIn
ilasja
Irakoitsija
ylmaa
yönumew
:entm no:
innan keskikorko
Luutukoko
Lelkälukumäärä
ommeffit

Lelkä 0
allistus

lonel

0,634
0,105
90,5
26690

0
m
7.8-18 m
181
lonel
4.8
187
190
lidasteet
4,8m
)IGI-NalIft
6,0-25m
IynamliW 40150160
01010 Yht
tedex 043 mm
emix A 040)50160
0101100 YHT:
ifo!Ahtl
010 YHT
emlitti 610
uu räj.alne
okonaisräj.ainemäärä
)minalspanostus
)mlnaispomus
6om. räj.alnemäärä
:enlan koko

W

Vmax,MP3, Musanpuronue 118

•

klo 14:02:47
22.1.2014
läjäytys hetki
pvm
WlävtvksesW varofttaminen
Muu, mika
fälytyspilil
WVartiomietiet
Ei
suttu alue
UKyllä
Materiaali
‘eittämtnen
Kyllä
LXIE1
irinämittaustulokset

V sallittu 6, 0 mmls

Suunnitelman laahjan alleldrjoitus
Tuomo Aalkainen

212014
16,0 m
9,25 m2
187 kpl
3106 pom
89mm
12

Ru4upy
DesUa Oy, ERK-KA
ESPOOkulmakorpl

nesrin
fönumero
!nttA no:
nnan keskikDrko
utukoko
aikälukumäarä
mmetrit
aika 0
alllstus

0,633
0,106
100,2
29007
kg
km3

kg1m
rWm1

m
Okpl
186 kpl
-19 m
onel
4.9 m
kpl
onel
4,8m
kpl
idasteet
IGI-Nalilt
6,0-26m
01700125 Yht
725
ynamliffl 40/50160
edex 043 mm
emlx A 0 40150160
326
0101325 YHT:
OIOYHT
nf&AhU
emiltti 610
17690
lib räj.aine
okonaisråj.ainemäärä
18740

minalspanostus
minalsporaus
lom. raj.alnemaära
entän koko
—

kg
kg
k9
kg

1 5i

3.6 m
Z6m

:

R&kaväli
Relkavau

Panos Laja

Ohlporaus
Ohlpomus

Q

Reijo Pelkonen
1 Reo Pelkonen

O

Sarjojen lukumäärä
Yhden sarjan vastus
Runkojohdon vastus
Kokonais vastus

:

Sähkanelilen ky&entA
Saijaan
Rinnan

3.7 m
3.7 m

RjaytystyÖn Johtaja

79938 ton

HUH

‘:

:

1,0
1,Om

fl

:

AVOLOUHINNAN RÄJÄYTYSSUUNNITELMA
Etu (keula)
Etu

1
—

louhinwmäärä

Vmax,MP4 Muetanpumnt.25 ,V 2jO mnVa

fl

pvm
äjäytys hetki
klo 14:61:13
722014
älävtvksestä varolttamlngn
älytyspuul
x
Muu, mikä
WVadlomlehet
Kyllä
suttu alue
Materiaali
Kyllä
eittäminen
LXI Ei
rinämillaustuhksat

V sallittu 9, 0 mmls

SuunnKalman laatan allakirjoitus
Tuomo Aslkainen

:

:

Tilaaja
Umkoitsija
Työmaa
Työnumero
Kenttä no:
Rinnan keskikorko
Ruulukoko
Reikälukumäärä
Porametril
Reikä 0
Kallistus

3/2015
16,7
9,25
145
2586
89
15

Rudus Oy
Destia Oy, ERK-KA
ESPOO,Kulmakorpl

—

m
rn2
kpl
pom
mm

—

3,5 m
2,5 ui
Reikaväli
Reikäväli

•

•

3,7 m
3,7 m

0

—r.. —

.

..

—

Ohiporaus
Ohiporaus

—

Sähkonallien kytkentä
Sarjaan
Rinnan

Tuomo Asikainen

1,0 m
1,0 m

JO

Sytytys
Impulsiivlletku. Rabis kaukoleukalsfia
Sarjojen lukumäärä
0
Yhden sarjan vastus
on
Runkojohdon vastus
00
Kokonais vastus
00
Räjäytystyön johtaja

Arto Poikela

193756 jon

O-’

•

AVOLOUHINNAN RÄJÄYTYSSUUNNITE
LMA
Etu (keula)
Etu

O

O

Louhinta pohjataso n. +30, aftaat 26 ja34

louhintamäärä

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kg
250kg
350 kg
kg
15080 kg
kg
15680 kg

0,036 mim3
322,2 kg
71762 k-m3

0,219 kg/m

VA-L
18,Om
35
Austin Indelshock
21,0 m
111
Auslin Indeishock
4.6 m
146
Ausfln ShocNStarC
4,Bm
147
DIGI-Nallit
6,0-25m
Dynamiitti 40150160
0/0/175 Yht
Redex 043 mm
Kemix
A
40150
0
/60
0101300
YHT:
AnfoIAhIi
675/0 YHT
Kemiitti 610
Muu räj.aine
Kokonaisraj.ainemäärä
Ominaispanostus
Ominaisporaus
Mom. räj.ainemäärä
Kenian koko
—

Vmax, Mustanpuronfle 25, v= 1,30 mmls
V sallittu = 9,0 mai/a

C

Räjäytys hetki
pvm
16.3.2015
klo 16:21:41
RälävtvksesW varolttaminen
Hälytyspilli
x
jjVaWiomiehet
Muu, mikä
ftsuttu alue
Kyllä
Ei
Deittäminen
Kyllä
LjEi
Materiaali
Färinämittaustuloksel

Panostaja

•••.

Suunnitelman laatijan allekirjoitus
.z
Tuomo Asikainen

Mielipide nro 31

r

Uudenmaan ELY
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!.IIELWDE ESBOGÅRDN HOOBERGET \WA-SOLOSflJKSESTA (UUDELVI5/07.04/2013)

-

keskus’t31

ELYcen(raJeniNyJand

0 ‘1)7’ 2015

&Vf€?
UUDEt Y/s—/o7.

\WA-selostus ei monelta osin taytaYVA-sudcsten velvoineita eikä ELY-keskuksenYVA-ohjelmasta .ntamassaan päätM3essä esinämia
velvoitteita. Ennen mahdollisen lupaprosessin kliynnistämislä hankkeen \‘A-selostus on toteutettava cm. vehoitteidenja sälidasten mukatsesu
Selosluksesta ei käy selvästi ilmi hankkeen vahvistemijen kaavojenja kaavoitussuunnitelmien vastaisuus:
louhosalueja maankaatopaikka b±aisenit kokonaan vaihemankuntakaavassa osoitetun, Espoon kcskuspuiston Itirkkonummen metsiin
yhdistävän viherkflytävln
- idässä/kaakossa Isankealue rajoittuu yleiskaavassa asuinalueeksi vanttuun alueeseenja estäisi näin uniinalueen toteuttamisen (33 vuoden ajan tai
pidetnpMn)
- hanke luhoaisi Asnmfissuon asemakaavassa osoitenua kaatopaikan suojaviheraluena
- hanke ci lue Espoon pohjois-ja keskiosien yleiskaavatyön tavoitetta tyläalueiden vahvistamisesta, vaan se turmelee Halujänen lcyläalueen
mahdollisuuden keltinyä, kun kukaan ei halua muuttaa elinikäiselle melu-ja tflrinäalueelle,jollaajajonka lähelle virkistysano heikkenee
olennaisesti
- hankealue on vain pieneltä osin vaihema,kuntakaavassa kiviainesvarantoja sisältävflhle alueella.joka sekin on kaavamerkinnän mukaan
tarkoitetsu suojelemaan ko vamasoa siihen saakka, kunnes sen louhimiselle on todellinen metkissävä tarve
-

-

Selosniksessa ei esiteta yhteinaikutiaksiaÄmmassuonjaKulmakonentienoon nykyiatenja suunniteltujea suurimittaisten toimintojen

kanssa.

Taninavat luanto-ja muut selvitykset on osinainjacenv tekemänä kokonaanini osittain tehty riittamänömästi, tietoja vI&i.tellen ja tehdyistä
selvityksisti on vedetty monin osin viädajoh’opan’öksiä
- luomoselvilyksiä ei ole ulotenu Efltkesk-uben vaatimuksesta huolimatta Halujaneen
- uhanalaisen vaellustaimenenja sijan lisaäntymktähankkecn vaikutuspiirinjoisia ei selostuksen mukaan ole osoitettu, taikka todeilisuudessa on
- arkeloginen selvitys perustuu täysin riittämättamfiän pAhin kävelvyn hankealuelb, varsinkin 1.-on eri puolilla hankealueetn ympäriltä on löytynyt
huomattava määrä mm. kivibutisia löydöksiä
- yhteisvaikutuksin pinta-ja pohjavesiin, meluunja pölyyn muidenhankkeiden kanssa ei ole selvitetty riittävästi eikä tarpeeksi laajalti
- liikenteen riskit on kuitattu pelkällä kuomin-auton batumiiriskilla, kun olisi tullut tarkastella mm. onnetlomuusriskien bsnm lankealueen
lähitinioolta aina Helsinkiin saakka liikennemä&iasja erityisesti raskaan liikenteenkasvaessa
- Ämmässuon, Kulmakonenja muiden lähitienoiden olemassa olevienja tulevien toimintojenyhleisriskejä ei ole tarkastehu riittaästiolemsais:a
on mm- mahdollisten sekajätevarastojen tulipalon tai Ämmässuollejatkuvasti kerättävienjätteenpoltoo ongelmajätteiden valumtsenja Ammätsuon
batopaikan polsjarakenteiden pettämisen riskien arviointi ja niihin varautuminen. TuottsahanH5beret-hanke eräänlaisen reitin Ammäswolta
Halujänelle. Halujänen eteläpäästä on vain muutama sata metriä tAi-kalle pohjavesialueelle.
Käyletyi mallinnubet ovat osittain nnhennmeita tai niitä on käyienyja /rai tulkittu väärin

Pohjavesien mallinnubessa on käytetty muualta saatuja vanhojjn tuloksia,jotka eivSt kata edes koko hankealuetta. Mallinnusta ei ole ulolettu
edes koko hankealueelle puhumattakaan suurelta osin pohjavedestä vetensä taavasta HalujänestL sen lähistallä olevasta asutuksestaja alle km n
päässä pohjnetien sirtaussutmnassn etelässä sijaitsevasta 1. luokan pohjavesialueesta. Pohja-ja pintaveshaikutustn, oniotmisebi olisi tullut
selvittää knllioperän rikkonaisuus koko hankealueeltaja senja poljaesialueen välillä sekä koko Nalujänen kylänlueella,jonka kasvot osal
vaarassa.
Melumallinnua perustuu 9-13 metrin meluvalluin hankenlueenja Halujänen suunnan välissä. Ko valli vaatisi kuitenkin alaosassaan 84 metriä
leveyitå pysyäkseen pystyssä_joten alue B:n louhintasurnusiteltua ei ‘soi olla esitetyn kaltainen, vaan louhittavaan alueen tulisi olla huomattavasti
pienempi. loka tapauksessa melumallinnm on nyt tehty väärin oletulain meluvallista
-

-

- Käytetty iaiinlmallinnus onvuodeka 1999, vaikka Laajalla on uudempia, paljonpienemmän tärinlahaitalliseksi osoittaviamallsanuksin, esim.
julkaisussa RIL 213-2010. TarinAn katossa olennaista ovat mm tärinälle alttiiksi joulu’ien rakenteiden rakennustapaja rakennusten pensstustapa
sekä tarinAn aiheuttat-ien Itankkeiden kesto. ICaikki alle 1 kas hankealueesta olevat kiinteistot tulee btselmaida mahdollisten hankkeesta
aiheutuvien tädnävaurioiden selvittämiseksi Myö kasvovesien laatuja saanto tulee seh:ttää kaikista alle 1 kn:npäätsä sijasisevilla kiinieisiätlb

Selosniksessa ei ole esitetty ytparistavalkutusten kannalta kestavia pemsteluita neitseellisea kalliokiviainebenja maanläjitysaluesa alin
mittavastaja pitkäkesioisesta tarpeesta (aiemmin arvioitu 100. nyt max 35 ‘suotta) Hanke ei tue uusiutumattomien luomson.arojns säasteltästä
käyttää eikä kallto-ja maa-ainesten kienatystä, vaan pätmastoin tuhoaa olemassa olevan loka n ‘sirkistysalueenaja seudulltsena vilterkäyläsänä

toimivan alueen sekä kannustaa haaskaamaan luonnonvaroja kaatopaikan rakentamiseen massoiita,joita voitaisiin hyädyntää lähellä
synrypaikkaaasa.
Kunkin toteuttantisvaihioelsdon aiheuttaman kuljetus-,huolio-. työmaa-ja tymatkaliikenieen kokonaispäästöt eriteltyinä päästälajestiain olisi
tullut esittää kunkin vaihtoehdon koko kestolta Lisäksi lältiseudua eri hankkeiden liikenteen yhteiset kokonnisliikennepäästät olisi tullut esittää.
Seudun raskaan liikenteen määränja sen kokonaispätistöjen kannalta on suuri merkitys sillä, miten rakentamisessa eri puolilla seutua äistämättä
syntyvät kiviaineksetjakivininestentan-e saadaan (yhteiskunnan toimin) kohtaamaan sekä sillä, miten väItetään turhienylijäämamaidensyntyäja
kien-Atetun syotyvät mahdollisimman lähellä.
Hankkeen 0-vaililoehtoa ei ilman päteviä perusteita ole otettu lainkaan mukaan selvitettätäksi, eikä sitäja sen vaikutt&siaole tnyaskääanhin ollen
ole venailtu toteuttamisvaihtoehtoihin. riittäsästi ietoa loteuttasnattajätsämisen vaikutusten anioimiseksi olisi voitu saada Helsingin kaupungin
kainimaiden ltyödyntämiscn kehinämisohjelmasta sekä Helsingin massakoordinoijalta Mikko Suomiselta.

ELYkesknAsen tehtäviin kuuluuyleisen edun edittäminenympädstbasioissa, mitä se parltaitenvoi toteuttaa Eshogårdin hankkeen osalta
vaatimalla kaikkientoteuttamisvaihtoehtojen kokonais-khk-pnswjen anioimista ja 0-vaihtoehdon (va&unlsten aniointiaja tuomista mukaan
vertailuun Helsingin tapaan toteuteim 0-vaihtoehto, joka penntuuyl,jftJlmämaiden ehkäisyyn ja kienätykseen tuottaa myös erittäin suuret
taloudelliset sääslöt koko yhteiskunnalle. 0-vaihtoehto edistää yleistä etua tehokkaasti sekä ympäristön että talouden osalta,
Yleisen ympäristö- ja taloudellisen edun edistämiseksi ja Pääkaupunkiseudun ja sen kimtien asettamien ilmastotavoitteiden edistämisen
edistämiseksi on tärkeää, että suuret ilmastovaikutukset tuottavien hankkeiden vaihtoehtojen ilmastovaikutukset ovat helposti venattavissa.
Hanke käytännössä lopetiaisi talli Fageränain toiminnan Muiltakin Iähiseutujenhevostalleilta hanke veisi tärkeän ratsastusatueenja sulkisi itä

länis-suuniaisen metsänisaslusyhteyden
Haakealueellajo sen lähistöllä oa ollut aktii ista metsästysioimintao, mikä todennäköisesti loppuisi riistaelltittten kaikotessa alueelta halujänen
itäpuoleiaen metsaaluejäisi pussiin ilman kunnallisia siheryhieyksiä mihinkähui suuntaan.
Maisemavaikutuksia on tarbstelw lähinnä Faeränein alaviliapelloilta. niitä olisi tullut tarkastella myös alueenasukkaille tirkeiltä Lallioilta
kyläalueen etelä-, länsi-ja Iuoteispuoleha,jolloinohsi käynyt ilmi, että inaankaatopaikka tulee pilaamaantoistaiseksi knuniinmeisäisen
kaihomaiseinan ainakin 190 vuodeksi,jos kaatopaikan lael ‘eila silloinkaan ovat metsitiyneet.
Asukkaidenja muiden taitojen osalhstumista Y&-prosessiin olisi tullut näin suuressa Itankkeessa tullut edistää kutsumalla asukkaiden edustajia
oldaustyhmään. Hankkeessa on toiminu päinvastoin. Esimerkiksi sosiaalisten vaikmtuksiin keskittyneeseentilaisuuieen kutsuniinvain muutamia
asukkaita eikä sinne päästetty Espoon ympäristölautnkunnanjäsentä Lisäksi YA-selostuksen esittely pidettiin Honkamajalla kaukana hankkeen
aikutusten pääkohteesta eli Halujänen kyläalueesta, vaikka kylissä olisi ollut käytettävissä vanha kansakoulu,jotajaxjcstöt ovat käyttäneet
tarnänkaltaisiin tilaisuuksiin Tasan karsi osallittujia. Tilaisuudelle varattu aika oli lisäksi aivan liian hhyt.jotin kaikki Italukkaat olisivat voineet
esittää kysymyksensäja kommenninsa.
Viittaan lisäksi
Espoon Halujästellä, 1072015
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MIELIPIDE ESBOGÅRD AB:N MAA-AINESTOIMINTAHANKKEEN YYA
SELOSTUKSESTA (UUDELY/5/07.04/201 4)

Hanke on sekä alueelliseita laajuudeltaan että ajalliselta kestoltaan poikkeuksellisen mittava Uopa 50
vuotta). Hanketta perustellaan pääkaupunkiseudun kiviaineshuollon ja pääkaupunkiseudun sekä
Uudenmaan ylijäämämassojen loppusijoituslarpeilla
Hankkeen mittakaavasta ja toiminnan luonteesta johtuen sen haltalliset vaikutukset ovat myös
poikkeuksellisen merkittäviä. Hankkeesta laadittu ympädstövalkutusten arviointlselostus tarkastelee
vaikutuksia monipuolisesti ja siinä on esitetty keinoja haltallisten vaikutusten vähentämiseen.
Laadittu WA-selostus on mielestämme kuitenkin monilta osin puutteellinen (mm. pohjavesi- ja
pintavesivaikutukset, sosiaaliset ja terveydelliset vaikutukset) ja sen johtopäätökset tärkeiltä osin
(mm. meluvaikutukset, vaikutukset maakunnaliisesti merkittävään viherkäytävään) ovat
harhaanjohtavia. Eri hankevaihtoehtojen kokonaiskasvihuonepäästöjä ei ole esitetty selostuksessa.
Kaikki hankkeen vaihtoehdoista VE 1-3 edellyttävät käsityksemme mukaan muutoksia voimassa
oleviin kaavoihin. Merkittävänä puutteena näemme myös, että selostuksessa ei ole arvioitu lainkaan
0-vaihloehdon vaikutuksia. S&ostuksessa ei myöskään ole otettu huomioon Helsingin kaupungin
kaivumaiden hyödyntämisen kehittämissuunnitelmaa, josta Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut
(HSY) antoi myönteisen lausunnon ja josta Helsingin kaupunki teki toteutuspäätöksen v. 2015.
Tavoitteena on huomattavat kustannussäästöt maarakentamisessa materlaalitehokkuutta ja
kierrätystä lisäämällä. Helsingin kaupungin päätös ja päätöstä tukevat HSY:n kehittämissuunnitelmat
heikentävät olennaisesti hankkeen tarpeellisuudesta selostuksessa esitettyjä perusteluja.
Mielestämme Högbergetin WA-selostus on useilta osiltaan puutteellinen eikä se nykyisen
kaltaisena selvityksenä anna mahdollisuutta lupaprosessln edellyttämään objektllvlseen
arvIointiin. Selvitystä on täydennettävä useiita osin ennen kuin lupaviranomalsilla on
edellytykset päättää hankkeen mahdollisesta toteutuksesta tai toteuttamatta jättämisestä.
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1. HANKKEEN PERUSTELUT
Hanketta perustellaan pääkaupunkiseudun ja erityisesti Helsingin ylijäämämaiden mahdollisimman
lähelsellä sijoituspaikan tarpeella.
YVA-selostuksessa ei ole esitelty merkittäviä lähistön (puhumattakaan kauempana sijaitsevia)
hankkeita, jotka tekevät tarpeettomaksi toteuttaa Esbogårdin hanke. Kaksi tärkeintä lähitienoon
hanketta ovat Espoon kaupungin ja HSY:n suunnitelmat alueet maamassojen kierrätyksestä ja
vastaanotosta,
Kulmakorven alueelle on viime aikoina suunniteltu lisää maanläjftystä ja muita toimintoja (Espoon
Kaupunkitekniikan ylijäämämassojen vastaanotto. Markus Juusela. Juha Pelkonen, Anu Hilpi
27.4.2015).
Viimeisten noin 10 vuoden aikana Espoon kaupunkitekniikan alueille on vastaanotettu vuosittain
keskimäärin 793000 m3 maata.
Takapellon maanvastaanotto alkoi 2013.
Takapelto (pinta-ala 46,7 ha, vastaanotto vuoteen 2025 saakka) 12 milj. kuutiota
Takapellon ja Kalliosuon välinen alue 75 milj. kuutiota vuoteen 2100 saakka.
-

-

Kulmakorven 207 ha:n alueen (27.4.2015) jäljellä olevat läjitysoikeudet:
meluvallien 214300 m3ktr
Kalliosuon maisemointi kitkamailla 200 000 m3ktr
Kalliosuon jatke 12,5 ha, 1.4 miljoonaa m3 ktr

-

-

-

Helsinki on osoittanut myös käytännössä, että maan kaivamisen väliläminen ja kaivumaiden
hyödyntäminen lähellä syntypaikkaa ovat mahdollisia ja tuovat huomattavia taloudellisia säästöjä
ympäristöhyötyjen lisäksi (Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehillämisohjelma,
Kaupunginhallitus, Helsingin kaupunki, päätös 7.1 .201 5). Kehittämisohjelman tavoitteita ei ole esitelty
selostuksessa, vaikka ne olennaisesti vähentävät ylijäämämaiden syntyä Helsingissä ja massojen
sijoitustarvetta Helsingin ulkopuolella sekä vähentävät myös kalliokiviaineksen kysyntää.
Läjilystoiminta ei edistä jätelain päätavoitteen. jätteiden synnyn ehkälsyä eikä alueellisen
jätesuunnitelman tavoitteita eikä EU:n jätedirektiivissä asetettua 70 % kierrätystavoitetta
rakennusjätteille.
HSY pitää tärkeänä yhteistä toimintamallia koko pääkaupunkiseudun kaivumalden hyödyntämisessä.
Lisäksi HSY suunnittelee alueellisen materiaalitehokkuuskeskittymän rakentamista Ämmassuon
jätteenkäsittelykeskukseen. Ämmässuon alue nykyisellään mahdollistaa laajamittaisen
materiaalikäsifielyn ja käsiteltävien massojen sekä jalostellujen uusiomateriaalien välivarastoinnin,
kun seudun sekajätteet viedään nyt polifolaitokselle.
Helsingin maamassojen vastaanoftotilan tarve esitetään YVA-selostuksessa faktana, ilman laskelmia,
ikään kuin yleisenä etuna, joka Hägberget hankkeen osalta oikeuttaisi 70 ha:n metsäalueen
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tuhoamisen. Näemme, että koko pääkaupunkiseudulla tulee yleisen edun vuoksi siirtyä Helsingissä jo
toimivaksi ja kannattavaksi osoitettuun 0-vaihtoehtoon, jolloin uusia isoja loppusijoituspaikkoja ei enää
tarvita. Tämän hankkeen toteuttamatta jättäminen turvaa monia tärkeitä yleisiä etuja: mm.
maakunnallisesti merkittävän viherkäytävän säilyttäminen, Halujärven ja asukkaiden kaivojen veden
turvaaminen, asukkaiden ja harrastajien ulkoilualueen säilyttäminen ja kaavoituksen mukaisen
asutuksen rakentamisen.
Esbogårdin hankealueen vieressä tulee siis olemaan tarjolla ylijäämämaiden vastaanottoa yhteensä
lähes 90 miljoonalle kuutiolle vuoteen 2100 saakka. Samaan aikaan läjitystarve on Helsingin
kaupungin suunnitelmien mukaisesti jatkuvasti vähenemässä.
YVA-selostuksessa pitää arvioida Helsingin kaupungin kaivumaiden kehiifämisohjelman
merkitys, sekä Espoon kaupungin ja HSY suunnitelmien merkitys, pääkaupunkiseudun
ylijäämämaamassojen vähentyessä merkittävästi lähivuosina.

2. HANKEVAIHTOEHTOJEN SUHDE KAAVOITUKSEEN JA
MAANKÄYYrÖSUUNNITELMIIN
2.1 Ekotoginen yhteys
Hankealue peittää kokonaan vaihemaakuntakaavassa osoitetun maakunnallisesti tärkeän
viherkäytävän 1 ekologisen yhteyden, joka yhdistää itä-länsi suunnassa Espoon keskuspuiston
Kirkkonummen metsiin. Selostuksen mukaan hanke
katkaise ekologista yhteyttä”, mutta
todellisuudessa se tuhoaisi käytävän täydellisesti. Kartoissa viherkäytävä on siirretty
vaihemaakuntakaavassa osoitetusta sijainnistaan hankealueen ja Halujärven eteläpuolelle.
Hankealueen eteläpuolella ei ole yhtenäistä viherkäytävää, sillä k.o alue on aina merenrantaan asti
Espoonlahden pohjukkaan) asutusaluetta, maatalousaluella (peltoja) sekä järvialueita. YVA selostus
yritää harhaanjohtavasti osoittaa että viherkäytävän voi siirtää mm läheisen hevostilayrittäjän pelloille.
jossa ei kasva puustoa. Peltojen metsitys maatalousalueella on Espoossa klellettyä, joten ilman
kaavamuutoksia ei voida ekologista yhteyttä siirtää kulkemaan nykyisten peltojen yli.
“ei

2.2 Kaavoitus ja hankkeen suhde muihin maankäyttösuunnitelmlln
2.2.1 YLEISTÄ
VEO-vaihtoehdon vaikutuksia ei ole esitelty selvityksessä lainkaan, vaikka sillä Ilmiselvästi on
myönteisiä vaikutuksia mm. lähiympäristön kaavoitukseen ja edellyttää maarakentamisessa
uudenlaisten ympäristöä ja kustannuksia säästävien toimintamallien kehittämistä koko
pääkaupunkiseudulla.
YVA-selvityksessä todetaan, että vaihtoehtojen VEi ja VE2
vaativat
asemakaavamuutoksen suunnitellulle alueelle. Tämän lisäksi niiden vaikutukset ovat niin merkittäviä,
että ne vaativat myös Espoon eteläosien yleiskaavan muuttamista nykyisestä. Vaihtoehto VE3 osalta
väitetään, ellei hanke edellytä kaavamuutosta. Hankevaihtoehto VE3 ei toteuta voimassa olevan
yleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaisen alueen käyttötarkoitusta. 25 toimintavuoden jälkeen
tehtävän täyttömäen maisemoimisen ei voida katsoa tarkoittavan sitä, että alue on kaavamerkinnän
mukaisessa käytössä. Kaava-alue ja sen ympäristö muuttuvat merkittävästi vuosikymmenten aikana,
toteuttaminen
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minkä vuoksi kaavamerkinnän mukaista toimintaa pitää tarkastella välittömästi hankkeen toimintaajan alusta, ei sen päättymisen jälkeen.
Selostuksessa ei ole tarkasteltu, miten hanke täyttää seuraavien määräysten, suunnitelmien ja
ohjelmien tavoitteet:
Espoon kaupunkitekniikan ylijäämämassojen vastaanotto (Juusela, Pelkonen, Hilpi, 2015).
ELY-keskuksen edellyttämän Etelä-ja länsi-Suomen alueellinen jätesuunnitelma, ELSU (ELSU:
tavoitteena on maa-ainesten hyödyntämisellä ja materiaalitehokkuuden edistämisellä mm vähentää
rakentamisessa syntyvien ylijäämämassojen määrää suhteessa rakentamisen volyymiin).
-

-

Pohjoismaiden suurimman kaatopaikan suojavyöhykkeen tarkoitus mitätöitdisiin kaikissa
vaihtoehdoissa. Tämä on kaatopaikkoja koskevien määräysten ja asemakaavan määräysten
vastaista.
Laki ympäristövaikutusten arvioinUmenettelystä 5 “Yhteysviranomaisen, kaavaa laativan kunnan tai
maakunnan liiton ja hankkeesta vastaavan on oltava riittävässä yhteistyössä hankkeen
aMointimenettelyn ja kaavoituksen yhteensovittamiseksl. Menettely, että ensin louhitaan,
murskataanja läjitetään, jonka seurauksena myöhemmin jouduttaisiin muuttamaan niin maakunta-ja
yleiskaavoja, sekä laatimaan jälkikäteen “sopivia” asemakaavoja. on lainvastainen.
Hanke pitää toteutuessaan rajata koskemaan ainoastaan asemakaavoiteifua osuutta
Ämmässuon kaatopaikasta, vihersuojavyöhykettä lukuunottamatta.
2.2.2 MAAKUNTAKAAVA
Hankealueella on voimassa Uudenmaan maakuntakaava, joka on vahvistettu marraskuussa 2006.
Yli kaksi kolmasosaa hankealueesta kuuluu maakuntakaavassa ns. valkoiseen alueeseen. Valkoisella
alueella “on yksftyiskohtaisemmassa suunnittelussa otettava huomioon maiseman ja
kulttuuriympäristön ominaispiirteet sekä maa- ja metsätaloudellisesti, ekologisesti ja virkistyskäytön
kannalta merkittävät pelto- metsä- ja muut luDntoalueet ja vältettävä niiden pirstomista.”
Vain pieni osa hankealueesta on merkitty maakuntakaavassa jäfteenkäsittelyalueeksi.
Jälleenkäsittelyalueesta on todettu, että alueilla, joilla on ominaisuusmerkinnällä osoitettu olevan
maakunnan kiviainestuotannon kannalta merkittäviä kiviainesvaroja, mahaollinen ottotoiminta
sovitetaan ajallisesti ja alueellisesti yhteen jätehuollon toimintojen kanssa.
Maakuntakaava-ominaisuusmerkintä koskee alle kolmasosaa hankealueesta. Maakuntakaavan
määräyksen ei voida tämän vuoksi katsoa koskevan koko hanketta. Tämän vuoksi WA
selostuksessa esiintyvä johtopäätös, jonka mukaan hanke on maakuntakaavan mukainen ja täyttää
sen tarkoitusta, on virheellinen.
Maakuntakaavan ja hankkeen suhde on selvitettävä kaavaviranomaisten kanssa riittävällä
yksitylskohtaisuudella ennen YVA-prosessia seuraavaa lupaprosessin aloittamista.
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2.2.3 YLEISKÄAVA
Hankealue sijaitsee suurimmalta osaltaan Espoon eteläosien lainvoimaisen yleiskaavan alueella. Alue
on merkitty yleiskaavaan merkinnällä M, Maa-ja metsätalousvaltainen alue. Kaavamääräyksen
mukaan alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä sekä haja-asutusluonteinen rakentaminen.
Laajamittainen ja pitkäaikainen louhostoiminta ei ole luonteeltaan maa- ja metsätalousvaltaiselle
alueelle tarkoitettua toimintaa, minkä lisäksi se toteutuessaan estää käytännössä voimassa olevan
kaavan mukaisen rakennustoiminnan ja alueen virkistyskäytön hankealueen vieressä sijaitsevalla M
alueella.
WA-selostuksessa väitetään, että VE3 olisi kaavan mukainen. Sitä se ei ole, koska voimassa olevan
yleiskaavan mukaan hankealue rajoittuu osittain kaakossafldässä kyläalueelle AT. Hanke,
toteutuessaan, estäisi AT-alueen toteuttamista kaavan mukaisena. Kaavamääräyksen mukaan
uudisrakennukset on sovitettava huolellisesti kyläkuvaan ja uudet rakennuspaikat on osoitettava siten,
että ne hyödyntävät jo rakennettua infrastruktuuria. Alueelle voidaan sijoittaa sellaisia työ- ja liiketfloja,
jotka eivät aiheuta ympäristöön häiriötä. Louhoshanke ei täytä kyläalueelle tarkoitetun toiminnan
tunnuspiirteitä, minkä lisäksi se estää hankealueen vieressä sijaitsevan AT-alueen käytön
kyläalueena huomattavan suurelta osin.
Ko. alueen maanomistuksella ei myöskään tässä pitäisi olla merkitystä. Kaava on kunnan strategia
maankäytöstä, joka vaikuttaa maan arvoon ja koko kunnan kehitysmahdollisuuksiin.
WA-selostuksessa todetaan, että vaihtoehto V23 on maankäytön osalta vaikutuksiltaan keskisuuri.
Hankkeella on keskisuuri kielteinen vaikutus, ei keskisuurta myönteistä vaikutusta.
YVA-selostuksessa keskisuuri kielteinen vaikutus määritellään siten, että muutoksen tuoma
toimintojen luonne on nykyisen maankäytön kannalta kielteistä ja melko pitkäkestoista. Vaikutus on
kunnallinen. Muutos estää osin alueelle tai sen ympäristöön suunniteltujen toimintojen toteutumisen.
YVA-selostuksen mukaan keskisuuri kielteinen vaikutus vaatii yleiskaavan tai yleiskaavamuutoksen
laatimisen. Tätä ei ole todettu riittävän selvästi YVA-selostuksessa. Vaihtoehto VE3 aiheuttama
muutostarve Espoon eteläosien yleiskaavaan ja Ämmässuon asemakaavaan täytyy todeta selvästi
sekä selvittää miten tarvittavat kaavamuutokset toteutetaan ennen hankkeen mahdollista
1 upaprosessia.
Tulee lisäksi huomioida että käynnissä olevan Pohjois- ja keskiosien yleiskaavatyön tavoitteiksi on
asetettu mm: Espoon pohjois-ja keskiosien yleiskaavassa tehdään maankäytön visio vuoteen 2050.
Vision tavoitteena on löytää Espoon tahtotila seudun kehityksessä. Keskeisiä suunniueluhaasteita
ovat kaupunkirakenteen eheyttäminen, joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen turvaaminen alueella
sekä nykyisten kyläalueiden tunnistaminen ja niiden elinkelpoisuuden vahvistaminen
(http:llwww.espoo.fi/fl
FI/Asuminen la ymøaristo!Kaavoitus(YleiskaavaNireilla olevat osayleiskaavaUEspoon Dohiois ja k
eskiosien yleiskaava).
Espoonkartanon alueesta tehty uusi kaavaesitys (7.1.2015 Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy sekä
Trafix Oy), ei missään muodoin tue Esbogård Ab maa-ainestoimintahankella, sillä kaavaesityksessä
alue on suunniteltu asutukseen ja virkistykseen.
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2.2.4 ASEMAKAAVA
Hankealue sijaitsee länsiosaltaan Ämmässuon asemakaava-alueella. Asemakaavassa hankealue
sijoittuu osittain jätteenkäsittelyalueelle ja osittain suojaviheralueelle. Suojaviheralueen osalta
kaavamerkintä toteaa, että alue tulee hoitaa niin, että sen luontainen puu-ja pensaskasvillisuus
pidetään elinvoimaisena ja luonnonmukaisena. Kaikki hankevaihtoehdot tuhoavat luontaisen puu-ja
pensaskasvillisuuden, eikä edes hankevaihtoehtoa VE3 voi pitää suojaviheralueelle tarkoitetun
toiminnan mukaisena. Hanke on tältä osin voimassa olevan asemakaavan vastainen.

3. HANKKEEN TOTEUTrAMISKELPOISUUS
Selostuksen johdanto-osiosta käy ilmi, että hankkeen tavoitteena on tarjota läjitysalue ja kiviainesta
pääkaupunkiseudun lisäksi koko muullekin Uudellemaalle. Olisi kohtuutonta, jos tiheästi asutun
pääkaupunkiseudun vähäisiä virkistysalueita, neitseellisiä kallioita ja maakunnallisestikin merkittävä
viherkäytävä uhraifaisiin muun Uudenmaan kiviaineksen tarpeisiin ja maankaatopaikaksi.
Kalliokiviainesten tarjonta ylittää pääkaupunkiseudulla välillä kysynnän, kun toteutetaan esim suuria
maanalaisen rakentamisen kohteita. Kaltiokiviainesten kysyntä ja tarjonta ovat toistaiseksi
kohdanneet huonosti ja kiviaineksia on dumpattu mm. mereen.
Helsingin kaupungin päätöksellä ja toimilla ylijäämämaiden ehkäisemiseksi ja kierrättämiseksi on
suuri vaikutus kiviainesten tarpeeseen ja ylijäämämaiden taijontaan seudulla. Helsingin kaupungin
päätöksen vaikutus hankkeeseen olisi tullut selvittää. Hankkeen kestoon läjitettävän massan
merkittävällä vähenemisellä olisi suuri vaikutus, ja lopputulema voi olla puoliksi jätemailla täytetty
louhos. Odoteuavissa on että pääkaupunkiseudun muut kunnat tekevät vastaavia päätöksiä
ylijäämämaiden ehkäisemiseksi. Onkin tärkeää esitellä kokonaisarvio vastaavien kiviainesten
tarpeesta ja tarjonnasta pääkaupunkiseudulla seuraavien vuosikymmenten aikana.
Jos hanketta suunnitellaan koko Uudenmaan tarpeisiin, tulee esittää arvio kuljetusmatkoista ja
kuljetuksen ympäristövaikutuksista siltä osin kuin kuljetusmatkat ovat selostuksessa esitettyä
suuremmat.

4. HANKKEESSA ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT
WA-lain 2, 1 momentin mukaan tässä laissa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan
“hankkeen tai toiminnan aiheuttamia väliifömiä ja välillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen alueen
ulkopuolella” WA-selostuksessa on esitettävä hankkeen vaihtoehdot, joista yhtenä vaihtoehtona on
hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton. Ei ole
perusteita jättää selvittämättä toteuttamatta jäävän 0-vaihtoehdon vaikutuksia.
Selostuksen mukaan uVaihtoehto VEO, jossa hanketta ei toteuta Högbergetin alueella. Kysyntää
hankkeen toiminnoille Uudellamaalla ja erityisesti pääkaupunkiseudulla on. Vaihtoehtoisia muiden
hankevastaavien ja kiinteistön omistajien hankkeita ei tässä voida tarkastella.”
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0-vaihtoehdon vaikutuksia ei siis ole lainkaan esitetty eikä niitä ole verrattu hankkeen
toteutumisvaihtoehtoihin. Annetaan ymmärtää, että tälle hankkeelle vaihtoehtoinen vastaava
hanke toteutettaisiin jossain muualla.
WA-laki edellyttää hankevastaavan selviifävän 0-vaihtoehdon vaikutukset. Sitä WA
selostuksessa ei ole tehty, vaikka tietoa 0-vaihtoehdon päävaikutusten selvittämiseksi on
tarjolla riittävästi.
Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelmassa on esitetty vertailu kiviainestarpeesta,
ylijäämämaiden loppusijoitustarpeesta, kuljetustarpeista ja kustannuksista eri vaihtoehdoissa vuoteen
2050. Tarkastelussa oli mukana Hyötykäyttäaste 100 % ja nykykäytännön jatkamisvaihtoehdossa eli
tilanteessa, jossa kaivaminen, massojen kuljetus ja sijoittaminen jatkuisi entisellään. Hyötykäyttö toisi
40 milj. euron säästöt vuositasolla.
Helsingin rakennusvirasto vähensi vuodesta 2010 vuoteen 2014 ehkäisy-ja kierrätystoimin
ylijäämämaiden syntyä 500 000 tonnista 350 000 tonniin, joka puolestaan hyödynnettiln
kokonaisuudessaan Helsingissä. Säästö vuonna 2014 oli 7 milj. euroa, 240 tonnikilometriä
kuljetuksissa ja 25 000 tonnin hiilidioksidipäästät. Vuodelle 2015 tavoitteena on hyödyntää 70 %
katu- ja puistorakentamisessa syntyvistä ylijäämämassoista. HKR arvioi, että katurakentamisessa
maa- ja kiviainesten kulutus on 70 % pienempi ja kohteesta pois kuljetettavien kaivumaiden määrä 82
% pienempi kuin perinteisessä ratkaisussa. (Mikko Suominen Östersundomin maa-aines-YVAn
asukastyöpaja 18.5.201 5) J05 kaikki pääkaupunkiseudun rakennusalan toimijat siirtyvät vastaaviin
käytäntöihin, vähenee neitseellisen kiviaineksen tarve sekä läjitysalueiden tarve vastaavasti.
Espoonkartanon hankkeen vaikutuksia tulee tarkastella myös kaikkien koko seudulle ulolluvien
kuljetusten osalta ja verrata vaikutuksia hankkeen toteuttamatta jättämiseen. Siinä lähtökohtana tulee
olla Helsingin kaivumaiden kehittämisohjelman Hyötykäyttöaste 100% -vaihtoehto. Hyötykäyttö 100
% -vaihtoehdossa ei vuonna 2050 enää tarvita lainkaan ylijäämämaiden loppusijoituspaikkaa muualla
kuin Helsingin kaupungin alueella ja muualta tuotavia kiviaineksia tarvitaan enää 4 milj. tonnia.
Ylijäämämaiden sijoituspaikan tarve loppuu huomattavasti aiemmin, jos toteutetaan 100 %
vaihtoehtoa yhtä tehokkaasti kuin se on aloitettu. J05 suunniteltuja 100 % tavoitteen mukaisia
ehkäisy-ja kierrätystoimia ei toteuteta, tarvittaisiin tuolloin vielä vuosittain loppusijoituspaikka 3 milj.
tonnille ja muualta pitäisi tuoda 7 milj. tonnia kiviaineksia.

5. HANKKEEN VAIKUTUKSET
5.1 TARKASTELTAVAN VAIKUTUSALUEEN RAJAUS
YVA-selostuksessa eri vaikutusten tarkastelualueet arvioidaan vaikutusten luonteen mukaan.
Selostuksessa todetaan, että tarkastelualue pyritään määrillelemään niin suureksi, ellei
merkityksellisiä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueen ulkopuolella.
Hankkeen mittaluokka ja toiminnan vaikutusarviolntiin liittyvä epävarmuus, huomioon ottaen
hankkeen ympäristövaikutukset, samoin kuin hankkeen merkitys elinkeinon harjoittamiseen ja
ihmisten viihtyvyyteen, on arvioitu liian rajallisesti ilman asianmukaisia perusteluja (melu, pöly,
tärinä. kasvihuonekaasut, pinta-ja pohjavesivaikutukset). Esimerkiksi kivipölyn terveysvaikutusten
arviointi sekä todellisen melun mallintaminen on YVA-selostuksessa puutteellinen.
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5.2 LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ SEKÄ SYNTYVÄT JÄTTEET
Hanke tuhoaisi valtavan määrän uusiutumattomia luonnonvaroja ja vielä seudulla, jolla on niukasti
vastaavia kalilokiviainesvarantoja. Vaihtoehtona kalliokiviaineksen ottoon, tältä seudulilseksi
viherkäytäväksi varatulta alueelta, on mm. siirtyä käyttämään kierrätyskivi- ja maa-aineksia, käyttää
kaikki rakentamisen yhteydessä pakosti louhittavat kiviainekset tehokkaasti ja siirtyä rakentamisessa
uusiutuviin materiaaleihin.
Maankaatopaikat ovat luonnonvarojen hukkaamista monellakin tavalla. Högbergetin alueelta
louhittavasta louheesta rakennettavan tukipenkereiden osuus maantäyttöalueen tilavuudesta voi
nousta jopa 30 %:iin, sillä Högbergetin kaltaisten korkeiden maanläjitysalueiden pystyssä pysyminen
edellyttää tavallistakin isompaa louhemäärää. Lisäksi joudutaan läjillämään alueelta poistellavia
pintamaita arviolta 2,2 milj. kuutiota.
Hankkeessa syntyviä pintamaita, kantoja ja hakkuujälleitä koskevan jätesuunnitelma aiotaan tehdä
vasta ympäristölupavaiheessa. Selostuksessa ei esitetä jätteiden määrästä minkäänlaista aMota,
vaikka se on olennaista näin suuren hankkeen osalta.Tämän mittaluokan hankkeessa arvio tulisi
esittää jo WA-selostusvaiheessa. Muidenkaan (mm. louhinnassa, huoltotoimissa) syntyvien jälleiden
määrästä ja laadusta ei esitetä arviota.
5.3 LIIKENNE
ELY-keskus edellytti, että liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta arvioitava kokonaisuutena ottaen
huomioon liikenteen yhteisvalkutukset mm. Kulmakorpeen suunnitellun teollisuusalueen ja
Ämmässuon jätekeskuksen toiminnan kehittyminen. Erityisesti raskaan liikenteen osuutta piti
tarkastella. Selostuksessa ei ole esitetty laskelmia tai arvioita lähitoimintojen kokonaisliikennemäärien
yhteisistä ilmastovaikutuksista.
ELY-keskus edellytti Kauklahteen vievän hiekkatieyhteyden käytön estämistä. YVA-selostuksen
mukaan tiellä jo oleva puomi riittää. YVA-selostuksessa jätetään kuitenkin huomioimaifa, että puomi
on kuitenkin nykyisin aina auki, koska puomin takana olevan asuinkiinteistön käyttö, huolto ja
mahdolliset pelastustoimet vaarantuvat puomin ollessa kiinni. Kauklahteen johtava hiekkatieyhteys ei
sovi luonteensa puolesta minkäänlaiseen hankealuetta palvelevaan käyttöön. WA-selvityksessä on
todettava, että hankkeen toteutuessa, Kauklahteen Johtava hiekkatieyhteys hankealueelta
katkaistaan hankealueen rajalle, niin ettei kulkuyhteyttä jatkossa ole olemassa.
5.3.1 LIIKENNE JA ILMÄSTOVAIKUTUKSET
Liikenteen vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon on esitetty hyvin puutteellisesti, eri
hankevaihtoehtojen kokonaispäästäjä ei esitetä, joten tehty vaihtoehtojen vertailu on virheellinen.
Keskimäärälsenä kuljetusmatkana on käytetty pienempää matkaa kuin mitä oletetuissa kuljetuksissa
syntyisi. 0-vaihtoehdosta ei esitetä mitään tietoja. Lisäksi liikenteen vaikutuksia ilmanlaatuun ja
ilmastoon on vähätelty.
Hankkeen eri toteuttamisvaihtoehdoissa liikenteen kasvihuonekaasu-ja muut päästöt eroavat
merkittävästi: enimmillään hiilidioksidiekvivalenfti päästät ovat 90 000 t (VE2), alimmillaan 58 000
(VE3). Olennaisesti tätäkin vähemmän päästöjä syntyisi 0-vaihtoehdossa, koska siinä kuljetustarve
voi jäädä jopa alle puoleen hankkeen toteuttamisvaihtoehtoihin verrattuna.
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Kalliokiviainesten hyödyntäminen ja ylijäämämaiden sijoittaminen aiheuttavat suuren kuljetustarpeen,
ja liikenteen päästöt ja muut haitat ovatkin näiden toimintojen merkittävimpiä ympäristöhaittoja. Siksi
olisi ehdottomasti tullut esittää ja vertailla eri toteutusvaihtoehtojen ja toteuttamatta jättämisen
aiheuttaman liikenteen kokonaisvaikutuksia keskenään.
Eri vaihtoehtojen aiheuttaman liikenteen kokonaisvaikutusten vertailu puuttuu ainakin seuraavilta osin:
liikennemäärät 1 hanke vuotta ja vuorokautta kohden koko hankevaihtoehdon keston ajalta
ilmastovaikutukset C02-ekv
ilmanlaatuvaikutukset päästölajelttain (mm. hiilimonoksidl, hiukkaset, rikkidioksidi)
luonnonvarojen kulutus (uusiutumattomat ja uusiutuvat erikseen, ml. uusien väylien rakentaminen)

-

-

-

-

Kaikkien toteutusvaihtoehtojen liikennemäärät on oletettu vuositasolla samoiksi eikä vaihtoehtojen eri
pituisia hankeaikoja oteta liikenteen kokonaisvaikutusten arvioinnissa huomioon. Näin annetaan
ymmärtää, että eri vaihtoehtojen liikenteen ympäristövaikutukset ovat yhtä suuria. Selostuksen
mukaan kaikissa vaihtoehdoissa “lilkennevalkutukset ovat merkittävyydeltään vähäiset hanke lisää
raskaan liikenteen määrää
ei vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen liikenneturvallisuuteen tai
jalankulun ja pyöräilyn olosuhteisiin ...Y
...

....

Raskaan liikenteen kokonaisajoneuvomäärät eroavat kuitenkin eri vaihtoehdoissa merkittävästi, koska
kuljetettavien kalliokiviaineksen ja ylijäämämassojen määrät ovat erilaiset. Liikenteen aiheuttaman
häiriön ajallinen kesto on lisäksi olennaista.
Esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöt hiilidioksidiekvivalenttitonneina koko hankeajalta laskettuna eri
vaihtoehdoissa eroavat merkittävästi. Mukana ovat pelkästään kuljetukset ilman työmatka- ja
huoltoliikennettä ja Ilman uusien väylien rakentamisen päästöjä, mutta ml. työmaakoneiden päästöt
oletettuna työmaan kestoksi 35 vuotta.
VEi
VE2
VE3
VEO

75 800 t CO2ekv
90 000 t
58 000 t
kuljetustarve voi jäädä jopa alle puoleen, joten liikenteen päästöt ovat vastaavasti pienemmät

VE0 eli toteuttamatta jällämis vaihtoehdossa Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen
kehittämisohjelman tavoitteen mukaan Helsingistä muualle läjitettäväksi kuljetettavien ylijäämämaiden
määrä vähenee 60 % ja kierrätykseen menevien kuljetus 25 %, muualta tuotavan kalliokiviaineksen
määrä vähenee 40 %ja keskimääräiset kuljetusmatkat jäävät 15 km:iin.
Näin toimien taloudelliset säästöt ovat vuositasolla 32 25 milj. euroa, Högbergetistä kuljetusmatka
Helsinkiin olisi keskimäärin 30 km. YVA-selostuksessa käytetään virheellisesti matkana 20 km, jolla
päästään vain Kehä 1:n liillymään Espooseen, vaikka kiviaineksia sanotaan kuljetettavan koko
pääkaupunkiseudulle ja läjitysalueen tarpeen sanotaan koskevan etenkin Helsingissä syntyviä
maamassoja.
-

Lienee selvää, että muut seudun toimijat seuraavat säästöjä tavoitellessaan Helsingin esimerkkiä,
jolloin kiviaineksen tarve vähenee merkittävästi ja tarve tyydytetään ensisijaisesti alueen sisällä
välttämättömistä louhinnoista ja kaivuista saatavilla aineksilla. Esimerkiksi Helsingillä on paljon
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kohteita, joista syntyy tulevaisuudessa paljon kalliokiviainesta (mm. maanalaista rakentamista ja
aluerakennuskohteita). Kun esimerkiksi Söderkullaan on kaavoitellu suuri asuinalue, jonka alle jää
isot kallioalueet, voidaan kalliota ottaa metrin, parin sijaan muutaman metrin syvyydelta ilman, että
luontoarvot kärsisivät enempää ja näin vältettäisiin neitseellisten kallioiden ja luonnonympäristän
tuhoamistarve muualla sekä vähennetään merkittävästi kuljetustarvetta ja päästöjä.
Tähän saakka toiminta ylijäämämassojen suhteen Espoon alueella on ollut melko holtitonta.
Esimerkiksi metrotyömailta syntyvä kalliokiviaines olisi joutunut pääosin maankaatopaikoille, jos
Helsinki ei olisi ottanut sitä vastaan Jätkäsaaren rakentamisessa taMifaviin täyttöihin. Tuon käytön
loputtua mm. suunnittelemattomuuden ja puuttuvien lähivälivarastointipaikkojen vuoksi
metrotyömaalta syntyvä kalliolouhosta jouduttiin ajamaan maankaatopaikalle. Vuonna 2014 Espoon
maankaatopaikan vastaanottaman massan määrä nousi 50 % edellisvuodesta lähinnä
metrorakentamisen louheiden vuoksi.
Seuraavissa taulukoissa on esitetty ylijäämämassojen ja kiviainesten kuljetusten päästöt eri
hankevaihtoehdoissa koko hankkeen ajalta. WA-selostukseen tällaisia laskelmia ei oltu tehty.
Taulukko: Ylijäämämassojen kuljetuksen kokonaismäärä (milj. km) ja kokonaispäästöt (kg, paitsi
C02-ekv. tonneina) Högberget-hankkeen eri vaihtoehdolssa.

Kulj.
km :t
CC
CH
NCx
PM
CH4
N2C
502
C02

VEI
42 milj.

VE2
51 milj.

VE3
28,8 milj.

8190
4830
241500
2646
294
1386
221
32529t

9945
5865
293250
3213
357
1683
268
39500t

5616
3312
165600
1814
202
950
151
22306t

Taulukko: Kiviainesten kuljetuksen kokonaismäärä (milj. km) ja kokonaispäästöt (kg, paitsi CO2ekv.
tonneja) Högberget-hankkeen eri toteutusvaihtoehdoissa.

Kulj.
km
CC
CH
N0x
PM
CH4
N20
S02
C02

VEi
24,4 milj.

VE2
31,1 milj.

VE3
17,6 milj.

5124 kg
2196
187880
1806
220
744200
173
25278t

6531 kg
2799
239470
2301
280
948550
221
32220t

3696 kg
1584
135520
1302
158
536800
125
18234t
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5.4 ELINKEINOT
Elinkeinojen (selostuksessa kohta 7,4.2) osalta ei tuoda esiin hankkeen kannalta olennaista
suunnitelmaa luoda jätteenkäsittelykeskuksesta laajamittainen jätteiden, ml. maamassat,
hyödyntämistoimintojen keskittymä. Selostuksen kuvassa 7.3 ei ole esitetty talli Fagerängin aluetta,
joka rajautuu hankealueeseen.
WA Selostuksessa ei ole rhttävästi huomioitu eläintenpitoon liittyvää lainsäädäntöä (Eläinsuojelulaki
24711996, Eläinsuojeluasetus 39611996, Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 58812010).
Fagerängin kiinteistöön kuuluvista rakennuksista lähin asuinrakennus sijaitsee alle 200 metrin päässä
hankealueesta, laitumet 250 m etäisyydellä suunnitellusta louhintapaikasta, tallit 400m
louhintapaikasta. Tämän lisäksi Fagerängin tilalla toimii ammattimainen ratsastustalli, jolla on laaja
asiakaskunta. Tilalla on kaksi perhekuntaa, 40 hevosta ja muita kotieläimiä. WA selostus ei ota
millään tavalla kantaa määräykset ylittävästä melutasosta joka, hankkeen toteutuessa, ei enää sallisi
eläintenpitoa tilalla. Huomioitavaa on, että hevoset eivät siedä myöskään tärinää ja pölyä. Näin ollen
hanke estäisi todennäköisesti Fagerängin liiketoiminnan jatkamisen melusta, pölystä ja
ratsastusreiftien katkeamisesta johtuen. Hankkeen hulevedet ohjattaisiin tilan läpi kulkevaan puroon.
Hankkeella voi tämän lisäksi olla selvää kielteistä vaikutusta hankealueen eteläpuolella
Espoonkartanon alueella toimivan ammattimaisen raviurheilutallin toimintaan.

5.5 POHJA- JA PINTAVEDET
5.5.1 POHJAVEDET
Selostuksessa on laadittu pohjavesien virtausmalli (kalliopohjavesi). joka toimii vaikutusten arvioinnin
keskeisenä lähtökohtana. Mallinnuksen lähtöaineistot on selvitetty yksityiskohtaisesti ja käytetty
mallinnusohjelma (Modflow) yleisesti käytetty pohjavesien virtausmallinnuksissa.
Pohjavesimalli on periaatteessa laadittu oikein ja sen tulokset perusteltavissa lähtötiedot huomioon
ottaen. Kalliopohjavesien virtaus suuntautuu louhoksiin kun louhinnan taso alittaa pohjavesipinnan
tason. Kallioperässä veden virtaus tapahtuu kallioperän heikkousvyöhykkeissä ja raoissa.
Kokemuksesta tiedetään, että kalliopohjaveden kulkeutumisen kanavoituminen kalliowhjeissa ja
raoissa on vaIhtelevaa, vaikeasti hallittavaa ja vaatii luotettavan kuvan saamiseksi tuekseen kallavaa
ja monipuolista eri tutkimusmenetelmien hyödyntämistä.
Selostuksen mallinnuksen tulosten luoteifavuuleen liittyy kuitenkin vakavia puutteita: lähtötietoina
käytetään suurelta osin muualta saatuja tuloksia (lähinnä Kulmakorpi), hankkeen mahdollisten
vaikutusten kannalta tärkeä Halujärven alue on jätetty täysin mallintamatta, mahdollista
pohjavesivaikutusta Jäwikylän 1. luokan pohjavesialueeseen ei ole arvioitu ja puutteellisista
lähtötiedoista johtuen mallin vahva yleistävyys. Halujärven ympäristön osalta tutklmattomuus on
erityisen kummallista, sillä myös hankkeen yhteysviranomainen on YVA-ohjelmalausunnossaan
edellyttänyt huolellista paneutumista hankealueen eteläosan tutkimiseen.
Mallinnuksen puutteet kyllä myönnetään selostuksen epävarmuustekijöitä tarkasteltaessa ja todetaan,
että mallien tuloksia tarkasteltaessa tulee ne ottaa huomioon. Selostuksessa ei ole kuitenkaan
analysoitu, mihin vaikutusmahdollisuuksiin epävarmuustekijät voisivat suurimmillaan kohdistua ja
selostuksesta ei näin ollen voi saada kuvaa mallien (kalliopohjaveden nykytila, louhosvaiheen tila)
todellisesta sovellettavuudesta hankkeen vaikutuksiin.
—

—

-

11

MIELIPIDE
8.7.2015
Mallinnuksen keskeinen puute on hankealueen kallioperän rikkonaisuuden ja rikkonaisuuteen liittyvän
vedenjohtavuuden vähäinen selvittäminen. Hankealueella ei ole täydennetty rakoilu- ja
heikkousvyöhykekartoitusta eikä tehty geofysikaalisia luotauksia ( reflektioseismllkka,
maatutkaluotaus erityisesti kallioalueiden vaakarakorakenteiden selvittämisessä, kairaukset)
kallioperän rikkonaisuuskuvan saamiseksi. Tulokset Kulmakorven ja Ämmässuon alueelta eivät ole
suoraan hankealueelle sovellettavissa. Hankealueella tehdyt kolmen kairauspisteen
vesimenekkikokeet ovat täysin riittämättömiä kalliopohjaveden luotettavien virtausmallien (nykytila,
louhinnan vaikutukset) laatimiseksi. Selostuksen kuvien 9-2 ja 94 mukaan kairauspisteet eivät edes
osu selostuksessa esitettyjen kallioruhjeiden kohdalle.
Erityisen huolestullavaa on sekä Halujärven ympäristön tarkastelun ylimalkaisuus sekä selostuksessa
esitetty louhinta-alueen A:n vaikutus lounaaseen pohjaveden pinnan korkeuteen. Halujärven
läheisyys (200m) hankkeen 8-louhokseen (louhintataso lähes 30 m Halujärven pohjan alapuolelle)
on mainittu selostuksessa, ja “lääkkeeksi” ehdotetaan seurantaa ja mahdollisia louhinnan aloituksen
jälkeen tehtäviä louhintasuunnitelman muutoksia. Halujärven veden valuminen B-louhokseen
kalliorakosysteemejä (ml. mahdolliset vaaka/loiva-asentoiset kalliolustarakenteet) pitkin on todellinen
riski. Selostuksen johtopäätöstä ei vaikutuksia Halujärven vedenpinnan tasoon eikä ympäristön
kaivoihin voidaan pitää vähintäänkin optimistisena ja ehdotetun “lääkkeen” tehoa epäuskottavana.
Louhinta-alueen A pohjavesivaikutus perusteellaan louhoksen kallioreunan korkeudella (joka sekin on
arvioitu, ei mitattu). Arviointi jättää kokonaan huomiotta veden mahdollisen virtauksen kallioperän
“sisällä” heikkousvyöhykettä tai siinä olevia rakoja pitkin. Mallien parametrien muutos vaikuttaisi hyvin
laajasti louhosalueen lounaispuoliselle alueelle, josta alustavan geologisen ja topograflsen tarkastelun
perusteella on myös selviä luoteis-kaakkois-suuntaisia ruhjeyhteyksiä Halujärven ja eteläpuolelle
Järvikylän pohjaveslalueen suuntaan.
—

-

Katsomme, että kattavat kallioperän rikkonalsuusselvitykset
(kalllorakoilu,heikkousvyöhykkeet) tulee ulottaa Halujärven alueelle ja etelään aina Jäivikylän
pohjavesialueelle. Rikkonaisuusselvityksiä tulee täydentää riittävillä ja luoteifavilla
kallioruhjeiden ja rakoilujen vedenantoisuusselvityksillä. Alueelta tulee laatia pohjavesimalli
myös Halujärven alueelle ja arvioida kallioruhjeiden hydraulisia yhteyksiä ja hankkeen
mahdollisia vaikutuksia myös Järvikylän tärkeälle pohjaveslalueelle.
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5.5.2 Vaikutukset yksityiskaivoihin
Tarkasteltavan hankkeen vaikutusalueella ja sen läheisyydessä on lukuisia talousveden hankintaan
tarkoitettuja pora- ja rengaskaivoja. ‘OlA-selostuksen mukaan “Olloalue tulee todennäköisesti
keräämään myös Ämmässuon jätekeskuksen alueelta kulkeutuvia pohjavesiä”. Jo nyt jätekeskuksen
alueella on useita kertoja jouduttu korjaamaan rikkoutuneita pohjarakentelta.
Högbergetin YVA-selostuksessa todetaan, että aikaisemmin Kulmakorven YVA-selostusta varten
tehtyjen geofysikaalisten ja seismisten mittausten tulokset ovat osittain sovellettavissa myös
Högbergetin hankealueelle. Tämän perusteella on esitetty, ettei hankkeella arvioida olevan
pohjavesivaikutuksia alueen kaivoihin.
Useita Kulmakorven louhinta-alueen läheisyydessä olevia kaivoja on pilaantunut, eikä niiden vettä voi
käyttää talousvetenä. Högbergetin alueen kallioperää ei ole tutkittu riittävällä tarkkuudella sen
toteamiseksi, ettei alueella ole pohjavesien virtauksiin vaikuttavia kallioruhjeita. Louhinnan
aiheuttaman tärinän vaikutuksia porareikiin ja kaivojen rakenteisiin ei selvitetä WA-selostuksessa
lainkaan.
‘OlA-selostuksen arvio hankkeen vaikutuksista talousvesikaivoihin perustuu
kalliopohjavesimalliin, joka on vahvasti yleistävä ja perustuu lisäksi epävarmoihin tietoihin.
Mallin soveltaminen yksityiskaivovalkutusten arviointiin ei ole perusteltua. Selostusta täytyy
täydentää riillävillä kallioperätutkimuksilla ja uudella pohjavesimallilla, jonka perusteella
arvioidaan hankkeen vaikutus yksityiskalvoihin. Selostusta täytyy täydentää myös
suunnitelmalla kaivojen veden laadun jatkuvan seurannan järjestämisestä.
5.5.3 Pintavedet
Yhteysviranomalnen on ‘OlA-ohjelmasta antamassaan lausunnossa katsonut, että hankkeen
vaikutusten arviointi kalastoon ja pohjaeläimistöön tulee ulottaa Loojärveen, Mankijokeen ja
Halujärveen saakka.
Louhinnan ja läjityksen vaikutuksia pintavesien laatuun ja määriin on selostuksessa kuvattu kattavasti
Hulevesistä aiheutuu pintavesiin hienoatnes-, typpI- ja rosforipitolsuuksien nousua, joka on
suurimmillaan Ämmässuonpurossa, jonne hulevedet hankealueelta johdetaan. Pitoisuustasojen
nousu heikentyy merkittävästi Loojärvessä ja edelleen Mankinjoessa. Halujärven osalta todetaan,
ettei hankkeella ole vaikutuksia järven hydrograflaan tai vedenlaatuun.
Selostuksen mukaan Mankinjoella Loojärven alapuolella sekä Ämmässuonpurossa on toteutettu v.
2013 sähkökalastus tarkoituksena selvittää kalastoa ja uhanalaisen meritaimen poikastuotantoa.
Käytettävissä on ollut tiedot myös v. 2008 toteutetusta koekalastuksesta. Koekalastuksissa ei havaittu
arvokasta kalastoa. Pohjaeläinnäytteet on otettu Ämmässuonpurosta ja Mankinjoesta samoilta
paikoilta missä tehtiin koekalastus v. 2013. Tulokset on kuvattu selostuksessa. Halujärven osalta ei
ole tehty selvityksiä.
Katsomme, että kalastoa ja pohjaeläimistöä on selvitetty puutteellisesti. Siinä ei ole huomioitu mm.
Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskuksen (nykyisin Luonnonvarakeskus Luke) mm. Mankinjokeen
kohdistuvan jatkuvan kalastoseurannan tuloksia eikä huomioitu asukkaiden havaintoja mm.
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pohjaeläimistöstä. Halujärven kalastoa ja pohjaeläimistää ei ole selvitetty lainkaan pewsteluna ellei
hankkeen bulevesillä ole vaikutuksia järveen.
Mankinjoki on äärimmäisen uhanalalsen meritaimenen kutualuetta. Luken seurannassa
(Espoonkartanonkoski) taimenen poikashavaintoja on säännöllisesti, Kutualueet saattavat ulollua
ylävirtaan jopa Ammässuonpuron nousuesteeseen saakka, mikä todetaan yva-selostuksessakin.
Luken seurannassa myös on myös säännöllisiä havaintoja vaellussiian esiintymisestä. Mankinjoki, ja
hankealueen muutkin vesistöt, ovat jo vuosia olleet RKTULuke erityisseurannassa kantojen
elpymisen selvittämiseksi. Seurannan tulokset osoittavat että kannat ovat elpymässä. Järvikylän
asukkaille on Mankinjoesta useita havaintoja suurten (5-10 sm) simpukoiden esiintymisestä.
Kyseessä lienee vuollejokisimpukka, joka on luokiteltu uhanalaiseksi.
Katsomme, että vaikutustarkastelussa tulisi esitettyä perusteellisemmin anaiysoida ravinnelisäysten
(typpi, fosfori) vaikutukset erityisesti uhanalaisen meritaimenen ja mahdollisen vuollejokisimpukan
menestymisedeliytyksiin hankkeen vesistövaikutusalueella. Hulevedet lisäävät joka tapauksessa
kiistatta hankealueen alapuolisten vesistöjen kuormitusta. Ämmässuonpuro, Loojärvi ja Mankinjoki
ovat ravinnetilanteeltaan pääosin fosforirajoitteisia, mulla vesistöjen typpl-fosforisuhteet vaihtelevat
kuten selostuksessa todetaan. Varsinkin hulevesien typpilisäys voi aiheuttaa niissä leväkasvuston
merkillävääkin runsastumista ja muutoksia vesistöjen kemialliseen, mm. happitilanteeseen
ravinnetilan muuttuessa.
Arvloinnin tulee yksiselitteisesti osoittaa, että vaaraa erittäin uhanalaisen meritalmenen
elinmahdoliisuuksiin ja muiden vesistöissä mahdollisesti esiintyvien uhanalaisten tai
harvinaisten lajien esiintymiseen ei aiheudu edes polkkeustilanteissa. Vaikutusten
seuraamiseksi ehdotetut toimenpiteet ovat riittämättömiä poikkeustilanteiden vaikutusten
hallintaan.
Katsomme myös, että Halujärven kalasto, kasvisto ja pohjaeläimistö tulee selvittää vaikkei
siihen johdeta huieveslä. Selostuksen laskelma hankkeen vaikutuksesta Halujärven hydrograflaan
on harhaanjohtava (pintavalunnan väheneminen vuosittain määrällä joka vastaa 0,6% järven
vesitilavuudesta). Halujärveen ei laske yhtään pintavesipuroa. Näiltä osin mm. peruskartan tieto on
virheellinen. Louhos (alue 6) pienentää vaihtoehdoissa Vel-3 Halujärven valuma-aluella noin 5 %.
Halujärven valuma-alueeseen kuuluvalta louhosalueelta vedet valuvat nykyisin kalliorinnellä kohti
Halujärveä ja suotautuvat pääosin maalajikerroksiin ja sieltä edelleen Halujärveen, mahdollisesti osin
kalliorakoja pitkin. Louhos pienentää tosiasiallisesti, huomioiden valuma-alueen topografia ja
geologia, Halujärveen kertyvän veden määrää moninkertaisesti esitettyyn laskennalliseen
pintavalunnan vähenemään verrattuna. Vähenemän vaikutukset Halujärven ekologiseen tilaan ja sen
tulevaan kehitykseen on arvioitava.

5.6 MELU JA TÄRINÄ
Yhdyskuntarakenteen ja maankäytön herkkyys todetaan kohtalaiseksi. Tätä perustellaan sillä, että
“Lähiatueen asukasmäärä on kohtalainen ja alueella on jo jonkin verran melu- tai muita häiriöitä”
Väittämä ei pidä lainkaan paikkaansa. Kyläalueella, Halujärveliä, lähimetsissä ja pääosassa
hankealuetta on rauhallista: ei melua, ei pölyä, vähäistä liikennettä tuskin huomaa, kaukaisten
räjäytystöiden tärinä vain joskus tuntuu osalla kiinteistöjä.
Kalliolouhinta ja kiviaineksen käsittely aiheuttaa melu- ja tärinävaikutuksia laajalle alueelle.
Kulmakorven vastaanolloaluetta ollaan samaan aikaan aajentamassa etelään. Kulmakorven YVA
selostuksessa on arvioitu melutilanteen pahenevan eniten Kulmakorven vaikutusalueen eteläosassa,
joka sijoittuu lähelle Esbogård Ab:n hankkeen vaikutusaluetta.
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WA-selvityksessä on arvioitu puutteellisesti Kulmakorven ja Hägbergetin hankkeiden
yhleisvaikutusta. WA-selvityksestä puuttuu eri toimintojen aiheuttamat yhteiset meluhaitat. Melun ja
tärinän yhteisvaikutus molemmista alueen kivimurskaamoista on kuvattava WA-selvitystä tarkemmin.
Louhinta ja kiviaineksen käsittely ovat suurimmat haittojen aiheullajat, joten niiden vaikutuksia, kestoa
Ja ajoittumista pitää kuvata erityisen tarkasti niinä ajankohtina, jolloin melusta ja tärinästä aiheutuvat
haitat ovat lähiympäristön kannalta merkittävimmät. Melulaskenta perustuu meluvallien rajaamaan
melutasoon. YyA-selvityksessä on esitettävä yksityiskohtaisesti meluvailien rakentamissuunnitelma
aikatauluineen.
Kalliolouhinnassa ja kiviaineksen käsittelyssä syntyy hetkellisesti voimakasta melua, jonka
kuvaaminen meluselvityksillä on hankalaa. Melu vaikuttaa lähialueiden viihtyvyyteen ja kiinteistöjen
arvon säilymiseen äärimmäisen paljon. Selvityksessä käytettyjä teoreettisia laskentamalleja melun ja
tärinän siirtymisestä pitää täydentää hankkeen käynnistymisen jälkeen lähialueen asukkaiden
haastatteluilla. Tällä tavalla saadaan selville lähialueen asukkaiden viihtyvyyteen vaikuttavat
kokemukset louhintatoiminnan vaikutuksista.
Melumaliinnus ei sovellu korkealla täyttömäellä toimittaessa. Melumaliinnuksen mukaan 45 dB:n raja
kulkee Halujärven rannassa, eikä ole melumallinnuksen mukaan varmuutta ylittyykä raja järvellä. Järvi
kuitenkin on tärkeä virkistyskäyttö ja sen rannalla on useita ympärivuotisessa käytössä olevia lomaasuntoja sekä yksi ympärivuotinen asunto.
Dokumentoimme 11.6.2015 WA-selostuksen yleisötilaisuuden jälkeen käydyn keskustelun
meluvalleihin ja melumallinnukseen liittyen. Keskustelussa oli Ramboll projektipäällikkö Antti Lepola ja
Ramboll konsulifi Oscar Lindfors. Meluselvityksessä on esitetty varsin mittavat suojavallirakennelmat.
Halusimme tietää, minkä kokoisista valleista on kysymys ja miten ne suojaavat melulta. Lepola ja
Lindfors kertoivat että heidän meluselvityksissään on huomioitu, että tulisi rakentaa 9 14 metriin
korkuiset vallit Halujärven pohjoispuolelle ja melumallinnuksessa ne tehokkaasti estävät melun etelän
suuntaan. Lindfors kuitenkin totesi heti että, kyseistä meluvallia ei pysty rakentamaan 9-14 metrin
korkuiseksi esitetyssä kohdassa. Kyseisen kokoiselle meluvallille on esitetyssä kohdassa maaston
osalta haasteita, koska 14 metrin korkuisena meluvalli vaatisi niin paljon leveyssuunnassa tilaa, että
se cn mahdoton siihen toteuttaa.
Kysyimme, että miten he ovat voineet tehdä melumallinuksen suojavallista, jota ei pysty
rakentamaan?
Kysyimme myös, miksi tätä ei ole kerrottu WA selostuksessa?
Lepolan ja Lindforsin vastaus oli, että tehdään sitten uusia melumallinnuksia myöhemmin, jos
lupaviranomaiset vaativat.
-

Arvioimme jälkeenpäin että, 14 metriä korkea meluvalli vaatii noin 84 metriä leveyttä (jolloin kaitevuus
on 1:3). Karttaa tarkemmin tutkiessa, voi todeta konsulttien arvion olevan oikea; 14 metristä
meluvallia ei voi toteuttaa muuttamatta merkittävästi Alue 6:n louhintasuunnitelmaa.
Toteamme, että melumallinukset ovat virheellisesti tehty ja antavat tarkoitukseliisesti aivan väärän
kuvan meluvaikutuksista hankelueelta suuntana etelä. WA-selvityksessä on esitettävä
yksityiskohtaisesti meluvallien rakentamissuunnitelma aikatauluineen Ja yksityiskohtainen
uusi todenmukainen melumallinnus hankkeen eri työvaihelden yhteydessä.
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Tärinän vaikutuksia Ämmässuon jätekeskuksen rakenteisiin ei ole esitetty. Käytetty tärinämallinnus on
vuodelta 1999 ja sen jälkeen yleisesti käytettävissä mallinnuksissa häiriötä aiheuttavaksi tärinäksi
lasketaan paljon pienempi tärinä. Arviointiselostus on tältä osin jo lähtökohdiltaan väärä ja
virheellinen.
Faktatietoa on julkaisussa ‘Rakentamisen aiheuttamat tärinät” RIL 253-201 0. jota laadillaessa
Rambo!l Finland Oy:ta on edustanut Kirsi Koivisto. Tätä taustaa vasten on varsin kummallista, etteivät
arviointiselostuksen laatijat ole käyttäneet hyväkseen itse laatimaansa uudemman julkaisun
asiantuntevaa tietämystä.
Selostuksen taulukossa 17-1 annetaan ymmärtää, että ihminen tuskin huomaa louhintatärinää 2-5
mm/s (=hellahdusnopeuden huippuarvo). RIL 253-2010 taasen toteaa häiritsevästä tärinästä:
‘Tärinän tai värähtelyn suuruus, joka häiritsee ihmisen toimintoja. SisätiToissa häiritsevän tärinän
kynnys on pienempi kuin ulkona. Yleensä tärinä koetaan häiritsevänä, kun sen suuruus on
heilahdusnopeuden huippuarvona ilmaistuna enemmän kuin 0,40. ...0,60 mm/s”.
Selostuksen kuvassa 17-1 esitetään rakennusten ja rakenteiden sallitut ohjearvot. Arvoissa ei ole
mitenkään huomioitu hankkeen kestoa, alueen kiinteistöjen rakennustapakerrointa eikä mahdollista
sekapewstusta. Rakennuksissa on usein kalkki- ja hiekkatiiiirakenteita, jotka särkyvät helposti tärinän
voimasta. Miten voidaan esittää taulukko sallituista tärinäarvoista, kun rakennusten
rakennusmateriaaleista ja perustamistavoista ei tiedetä yhtään mitään? Kuvan heilahdusnopeuden
huippuarvo on pienimmillään 5 mm/s eli noin kymmenen kertaa suurempi kuin se, minkä ihminen
kokee häiritseväksi.
Esimerkkinä muutamia räjäytyssuunnitelmia Kulmakorven louhintatyömaalta, jossa Rudus louhii ja
murskaa kalliota Espoon kaupungin tilauksesta. Alla tietoja räjäytyksistä:
Räjäytysaika
Louhintamäärä kerralla k-m3
Mom. räj.ainemäärä kg
24.7.2013
30701
99,2
26.11.2013
32900
93.5
22.1.2014
26690
90,5
7.2.2014
29607
100,2
16.3.2015
71 762
322,2
Mustanpurontien asutus Kulmakorvessa on saanut kärsiä vuosikausia Ruduksen louhinnoista. Useat
kaivot ovat myös pilaantuneet, mikä ei ole ihme, kun em. louhintaräjäytysten suurin mitattu tärinä on
ollut Mustanpurontie 25. jossa mitattu 7,30 mm/s.
Tärinävaikutukset tuleekin arvioida uudestaan RIL 253-2010 periaatteiden mukaan, niin että
häiritsevältä tärinältä vältytään. Tämä rajahan on heilahdusnopeuden huippuarvona iimaistuna
0,40
0,80 mmls.
Ämmässuon jäifeenkäsillelykeskuksen yhteydessä sijaitseva kaatopaikka on Pohjoismaiden suurin
kaatopaikka. Aiheellisesti voi kysyä, että mikäli Högberget louhoksen aiheuttama tärinä rikkoo
kaatopaikan alle tehdyn pohjan ja jätevedet pääsevät hallitsemattomasti maahan, niin kuka korvaa
vahingon ja kuka korvaa korjauksen? Maksaako vahingon ja korjauksen Esbogård Ab vai onko
maksaja Espoon kaupunki (eli veronmaksajat)?
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5.7 KALASTO JA POHJAELIÖSTÖ
Selostuksessa annetaan tarkoituksellisestj väärää tietoa vaikutusalueen kalastosta. Mankinjoessa,
eikä muissakaan tutkituissa vaikutusalueen vesistöissä ole selostuksen mukaan vuosiin havaittu
taimenia eikä vaellussiikaa. Väitettä tuetaan valitsemalla koekalastuksiista ne kaksi vuotta, jolloin
taimeniaja siikaa ei havaittu:” Puron alaosalla toteutettujen sähkökoekalastusten (2008 ja 2013)
perusteella purossa ei esiinny arvokasta kalastoa, vaikka kohde mainilaankin mehtalmenen
potentiaaliseksi lisääntymispaikaksL”
Luonnonvarakeskuksen (Luke) vuosillalset sähkökalastukset ovat kuitenkin osoittaneet, että taimen ja
vaellussiika lisääntyvät Espoonkartanon koskessa. Viime vuosina Luken mukaan taimenen
luonnonpoikasia on tavattu säännöllisesti. MankinjoenlGumbölenjoen taimen on luokiteltu
alkuperäiseksi ja äärimmäisen uhanalaiseksi.
(httn:Ilvtww.rktlsi!kalalkalavaraUitameren lohi taimen/meritaimen/)
Alueella lisääntyvä vaellussiika on Luken mukaan todennäköisesti istutusperäistä.
Luken mukaan “Mankinjoen ja Espoonjoen vesistöistä kesän vanhoja taimenenpoikasia löytyi vuonna
2014 kaikilta tutkituilta koealoilta, myös kaikista tutkituista sivu- ja lawapuroista. DNA-tutkimusten
perusteella molempien kantojen alkuperäisyys ja Mankinjoen kannan erittäin runsas geneellinen
muuntelu tekevät niistä geneellisesti arvokkaita.” RKTL osoittanut koekalastuksilla, että kanta on
elpymässä ja taimenen poikasmäärät kasvussa.
(http:llwww.rktl.fi/kala/kalavaraUitameren lohi taimen/meritaimen/meritaimenkantojen tila.html)
Näiden taimenasioiden lisäksi WA-selostuksessa on kokonaan jätetty mainitsematta seuraavat
tiedot, jotka löytyvät Kulmakorpi 1 WA-selostuksesta. Molemmat WA-selostukset saman
konsuliliyhtiön tekemiä, joten jää mielikuva, että tietoa ei vain ole haluttu tuoda esiin tässä Högberget
WA-selostuksessa.
Kulmakorpi 1 selostuksen tekstissä kerrotaan, että jokien kalasto on monipuolinen ja siihen kuuluvat
mm. uhanalaiset vaelluskalat taimen, vaellussiika, vimpa ja ympyräsuisista molemmat nahkiaislajit
sekä made ja ahven. Tässä Högbergetin YVA-selostuksessa väitettiin, ellei vuosina 2008 ja 2013
löytynyt yhtään taimenenpoikasta. Outoa, että nyt kuitenkin Kulmakorpi 1 WA-selostuksessa
todetaan seuraavasti:” Joen taimenkanta on yksi Suomen harvoista säilyneistä alkuperäisiksi
katsotuista mehtaimenkannoista (Janatuinen 20098). Lähin hankealueen alapuolinen Gumbälenjoen
kohta, jossa on tavattu taimenta, sijaitsee Gumbölen Myllykoskessa noIn 8,5 km etäisyydellä
Kulmakorven hankealueesta.Vuonna 2006 tehdyssä sähkökoekalastuksessa Myllykoskesta saatiin
saaliiksi neljä samana keväänä syntynyttä taimenenpoikasta (Janatuinen 2008).
Lisäksi Kulmakorpi 1 YVA-selostuksessa mainitaan seuraava, joka myös puuttui Högbergetin YyA
selostuksesta: “Gumbölenjoen ja Mankinjoen pohjaeläimistöstä on havaintoja vuodelta 2009
Gumbölenjoen Mynifilänkoskelta, sekä Mankinjoen Espoonkartanonkoskelta, jotka molemmat
sijaitsevat jokien alajuoksulla (Pohje-tietokanta,27.6.2014). (Suomen ympäristökeskus 2014A).
Gumbölenjoen Mynttilänkoskella runsain ryhmä ovat päivänkorentolajit. Mankinjoen
Espoonkartanonkoskella tärkeimpiä ryhmiä ovat vesiperhoset, päivänkorennot ja äyriäisistä purokatka
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(Gammarus pulex), jota esiintyy molemmissa joissa. Laji tunnetaan monista puroista jääkauden
jäänteenä.”
Kuimakorpi 1 YVAsta: “Veteen sekoittuneen kiintoaineen eli louhintatoiminnan purkuvesissä
esiintyvän hienon kivimateriaalin pitoisuuden nousu aiheuttaa kaloille stressiä. Kiintoainepitoisuuden
kasvulle erityisen herkkiä ovat kalojen elinkierron varhaisvaiheet, eli mätimunatja pienpoikaset.
Aikuiset kalat kestävät yleisesti ottaen paremmin veden kohonneita kiintoainepitoisuuksia, mutta eri
lajeilla on suuria eroja siedettyjen pitolsuuksien rajoissa. Veteen sekoittuneen klintoaineen
pitoisuuden kasvaessa tietyn lajikohtaisen kynnyspitoisuuden yläpuolelle aikuiset kalat voivat yrittää
välttää kuormitusta siirtymällä aisvirtaan päin. Näin kuormituksen seuraus voi olla kalojen
karkottuminen kuormituksen kohdealueelta. Lisääntyneellä veteen sekoittuneella kllntoaineella on
mätimunlen ja pienpoikasten kiduslehdyköiden pinnalle kerääntyessään haittaavaa vaikutusta mädin
ja poikasten hapensaannille. Teräväsärmäinen kivimateriaali voi myös vaurioittaa ohutta
kidusepiteeliä heikentäen hengityselimen toimintaa. Vidakutuiset lohikalat lisääntyvät laskemalla
mätimunansa syksyllä pohjasoran sekaan. Mätimunat hautuvat soran seassa talven yli kevääseen
saakka, jolloin poikaset kuoriutuvat. Veden lisääntyvä kiintoainepitolsuus voi aiheuttaa lohikalojen
kutualueiden pohjasoran liettymistä siten, että pohjasoran seassa hautuville mätimunille ei enää
kulkeudu hapekasta vettä, jolloin ne voivat kuolla hapen puutteeseen. Liettymään päässyt kutualue ei
voi enää toimia tuottavana kutualueena.”
Tutkija Panu Oulasvirta (Alleco OY) kertoi, että Mankinjoessa ja purossa on hyvin mahdollisesti myös
erittäin uhanalaista vuollejokisimpukkaa.
Valtaosa louhoshankkeen vesistä tulisi laskemaan Espoonlahteen, joka on matala ja hyvin
haavoittuva vesialue. Espooniahdenpohjukassa on Natum-luonnonsuojelualue, joka sijaitsee Espoon
ja Kirkkonummen alueella. Kyseisessä lahdenpohjukassa elää meriuposkuoriainen, jota tavataan
Suomessa kolmessa kohteessa ja Suomen lisäksi vain Kiinassa. Se on erittäin uhanalainen
suojeltava laji.
Alueen asukkaiden tiedossa on sekin, että puroissa esiintyy rapuja. On selvittämättä, ovatko ne täplä
vai jokirapuja. J05 kyseessä on kotoperäinen jokirapu, sen säilyminen on turvattava.

5.8 LUONTOVAIKUTUKSET JA SUOJELTAVAT LUONTOKOHTEET
WA-selvityksessä on käyty läpi olemassa olevat tiedot hankealueen ja siihen rajoittuvan
vaikutusalueen luonnosta. Maa-ainestoimintahanke on laaja ja ajoittuu pitkälle aikajaksolle, minkä
vuoksi sen kokonaisvaikutuksia luontoon on vaikea arvioida.
Högbergetin louhashanke katkaisee hankealueen eteläpuolella sijaitsevan, vaihemaakuntakaavassa
osoitetun viherkäytävän eli ns. ekologisen yhteyden. YVA-selostuksessa tämä viherkäytävä on
virheellisesti siirretty osoitetusta sijainnistaan louhoshankkeen alta läheisen hevostilayrittäjän
kiinteistön alueelle.
WA-selostukseen olisi pitänyt ELY:n vaatimuksesta selvittää Halujärven ominaisuudet ja niistä
johtuva suojelutarve, mutta tällaista selvitystä ei ole tehty. Halujärveen ei laske yhtään pintavesipuroa
tai -ojaa. Halujärven valuma-alueelta sadanta suotautuu irtomaakerroksiin ja kalliorakoihin, joista se
edelleen purkautuu Halujärveen. Halujärvi saattaa olla vesilain 2 luvun 11 §:n nojalla suojeltava
vesiluontotyyppi: allikkolähde eli lähde, jossa pohjavesi tai orsivesi purkautuu pohjasta altaaseen.
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Järvi-wikin mukaan ylängöllä sijaitsevaa HalujäM on sekä metsälampi, suolampi että lähdelampi,
josta laskee luonnon muovaama puro Loojärveen. Yksi puro tulee noin 20 metrin päähän
Halujärvestä, jossa sen vesi painuu maahan. Maa tämän paikan ja järven välillä on täysin kuiva.
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, Metsäkeskus Pohjois-Karjala: Talousmetsien luonnonhoito,
lähteiden kunnostus -esitteen mukaan: “Allikkolähteissä pohjavesi tulee yleensä ensin pohjasta
altaaseen ja saattaa siitä jatkaa norona purona. Orsiveden muodostamaan allikkolähteeseen vesi
purkautuu yleensä altaan sivusta “Lähteet voivat olla vähä-, keski- tai runsasravinteisia”. Halujärvi
lienee wnsasravinteinen.
“Vesilaki suojelee itse allasta tai uomaa ja metsälaki lähteen lähiympäristöä. Metsälain mukaan
luonnontilaisten tai luonnontilaisten kaltaisten lähteiden, purojen ja norojen välittömän lähiympäristön
ominaispiirteitä ei saa heikentää. Kunnostuksella vol olla vaikutuksia myös lähiympäristöön, joten
lakikohteilla ei tule tehdä kunnostustoimia. Yleisesti metsälakikohteet ovat myös vesilakikohteita.”
“Lähteisiin sopeutunut ja niistä riippuvainen lajisto on samalla uhanalaistunut.”
(http:I/www.metsakeskus.Wsites/defaulUfiles/lahteidenkunnostus esite.pdf)
Luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaisten lähteiden välittömät lähiympäristöt ovat metsälain 10
tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, jotka on suojeltava

§

5.9 VAIKUTUKSET ILMAN LAATUUN
Kiviaineksen louhinta ja murskaus sekä niiden käsittely, samoin kuin kierrätysmassojen käsittely
aiheuttavat pölyn leviämistä ympäristöön. Räjäytyksissä vapautuvien kemiallisten yhdisteiden,
hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten leviäminen ympäristöön tulisi olla tärkeä selvityskohde
WA-selostuksessa.
WA-selvityksessä ei ole selvitetty rilifävällä tarkkuudella hiukkasten ja pienhiukkasten
leviämistä ympäristöön, eikä niiden terveysvaikutuksia. YVA-selostusta tulee täydentää
suunnitelmalla Ilman laadun jatkuvan tarkkailun järjestämisestä sekä muutosten seurannasta.
YVA-selostukseen pitää liittää riittävän tarkka arvio toimenpide-mahdollisuuksista haitallisten
vaikutusten estämiseksi. Ämmässuon nykyistä seurantaa pitää täydentää miifauksilla, jotka
tapahtuvat asuin- ja elinympäristöjen läheisyydessä.
Pölyhalifoja on vähätelty eikä selostuksesta käy ilmi, mistä pöly koostuu. Louhinnasta ja rikotuksesta
syntyvä pöly ja työkoneiden nostattama pöly on pitkälti kvartsipölyä.
YVA-selostustilaisuudessa 11.6 Honkamajalla esitettiin materiaalia, jonka havainnekuvassa näytettiin,
että pöly leijuisi vain hankealueen yläpuolella ja myös laskeutuisi vain sinne. Esitettiin, että pöly on
vain karkeajakoista lOmy rakenteista, joka laskeutuu nopeasti.
Tosiasiassa räjäytyksistä, louhinnasta, rikottamisesta sekä työkoneiden renkaiden nostattama pöly
kulkeutuu tuulen mukana laajalle alueelle. Selostustilalsuudessa väitettiin, ellei hienoa pölyä synny.
Kaikkein vaarallisin pöly on hienojakoista ja kulkeutuu pitkälle, sekä leijuu ilmassa pitkään (alle 1 Omy,
joista 4my ja sitä hienojakoisempi pöly kulkeutuu suoraan hengityksen kautta keuhkorakkuloihin ja
pieniin keuhkoputkiin). Kastelu ei poista pölyongelmaa, vaikka vähentääkin sitä, Esimerkiksi
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räjäytyksissä ei kalliota voi kastella läpikotaisin ja joka räjäytyksessä, varsinkin kovemmalla tuulella,
pöly leviää laajalle alueelle.
Kvartsipöly aiheuttaa kivipölykeuhkoa, eli silikoosia. Kivityötekijät ja tietenkin myös hankealueella
asuvat asukkaat altistuvat kivipölyn myötä mm. astmaoireille, keuhkoahtaumalle, syövälle ja
tuberkuloosille.
Työterveyslaitoksen tutkat toteavat seuraavasti kvartsipölyn haitallisuudesta Artikkeli on julkaistu
myös Työterveyslääkäh julkaisussa(” Työterveysläilkäri
2008;26(2):105-L II( hjjp www.ebm—IILIidelincs.conIfdtkshk/avaa’!p artikkeli 11100525 Y’
5.10 VIRKISTYSKÄYTrÖ
Selostuksessa hankealueen virkistyskäytön määrää ja alueen arvoa virkistyskäyttöön vähätellään.
Hankealueen läpi kulkee metsäautotie sekä polkuja,joita pitkin kulkee Fagerängin tallin lisäksi useiden
muidenkin lähiseutujen hevostallien vakituiset ratsastusreitit. Hankealueen läpi menevä tie ja polut
ovat suosittuja ulkoilureillejä, joita Espoon ja Kirkkonummen asukkaat käyttävät kävelyyn ja
pyöräilyyn. Aluetta käytetään lisäksi sienestykseen ja marjastukseen. Alueella on RasUhaukkojen
teettämä suunnistuskartta (Perinki-Ämmässua, kartta 141711, viimeksi päivitetty 2014). ja alueella
järjestetään säännöllisesti suunnistustapahtumia. Hankealuetoteutuessaan pilkkolsi maaston siten,
ellei itä-länsi suuntaan pystyisi enää kulkemaan muuten kuin Halujärventietä pitkin.
200 metrin päässä suunnitellun louhintapaikan eteläpuolella sijaitsee lähdeperäinen ylänköjärvi, jonka
rannalla on 6 loma-asuntoa ja yksi ympärivuotinen asunto sekä koko kylän yhteisranta isoine
laitureineen. Järvi on kyläläisille erittäin merkittävä virkistysalue, jossa uidaan, soudellaan,
kalastetaan, luistellaan ja hiihdetään.
Selostuksessa annetaan ymmärtää, että vaikka aluetta käytetään erilaisiin virkistystoimiin, sen
virkistysarvo on jo vähentynyt hankkeen pohjois-ja kolllispuolella sijaitsevien toimintojen vuoksi.
Alueen erittäin vilkas moninainen käyttö osoittaa, että sillä on suuri virkistysarvo. Koko Iouhinnan ja
läjityksen aikana, 45 vuoteen, ei hanke&ueen lähitienoillakaan ole enää mitään virkistysarvoa ja
lisäksi hanke vähentää merkittävästi virkistymismahdollisuuksia koko kylässä, mukaan lukien
Halujärvi, jonka virkistyskäyttö loppuu.
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6. YHTEISVAIKUTUS MUIDEN HANKKEIDEN KANSSA
ELY-keskus edellytti, että lähialueen muut hankkeet päivitetään selostukseen ja arvioidaan
yhteisvalkutukset.
Espoon kaupunki, Kirkkonummen kunta, Uudenmaan liitto ja Pääkaupunkiseudun
yhteistyövaltuuskunta YiV teettivät Ämmässuon-Kulmakorven alueen toimintojen ympäristövaikutusten arvioinnin vuonna 2002. Siinä todettiin, että kaliiokiviaineksen otosta aiheutuva sallittu
melu voi ylittyä 500-1000 metrin etäisyydellä alueesta ja räjäytysten aiheuttamien tärinäaaltojen
voivan edetä kallioperässä kilometrejä. Vaikutukset maisemaan, eläimistöön ja kasvistoon ulottuvat
useita satoja metrejä hankealueelta. YVA-selostuksessa ei ole arvioitu, miten nämä vaikutukset
muuttuvat uusien Högberget ja Kulmakorpi 1 -louhoshankkeiden seurauksena.
Vaikutukset pintavesiin ulottuvat suurimpina Loojärveen laskeviin vesiin ja Loojärveen. Pohjaveifä
eniten likaaviksi toiminnoiksi todettiin maankaatopaikat ja Ämmässuon yhdyskuntajätteen
kaatopaikka. Pohjavesiä ovat jo lianneet myös rakenteiden (mm. pohjarakenteet) rikkoutumiset.
Lähiseutujen kaivovesien laadun ei tuolloin todettu kärsineen. Kulmakorven louhosalueen läheisyyden
kiinteistöillä kaivovesien on kuitenkin nyttemmin todettu pilaantuneen ja nyt pelkona on, että
Högberget-hanke altistaisi Ämmässuon kaatopaikan jätevesien pilaavan kaivovesiä hankealueen
eteläpuolella.
Uusien asuinalueiden sijoifiamiseen Ämmässuon-Kulmakorven läheisyyteen mm. Histan alueelle
(jonne on alueelta noin 1 km) liittyy ongelmia. Jätteenkäsillelykeskuksen uusiin toimintoihin todettiin
liittyvän riskejä, joita ei pystytty riittävästi arvioimaan. Siksi päätöksiä uusien asuinalueiden
sijoittamisesta Ämmässuon-Kulmakorven läheisyyteen tulisi arvioinnin mukaan välttää, ennen kuin
toimintojen todellisista ympäristövaikutuksista on saatu useampi vuotisia kokemuksia.
Ämmässuo-Kulmakorpi aMoinnin mukaan: “ottaen huomioon alueen lukuisat toiminnotja laajuus,
voidaan kaikkien mm. melu- ja pölyhaittojen osalta pitää 400-500 metriä suojavyöhykettä alueen
ympäristön asutukseen tarvittavana”. Suojavyöhykkeellä tulisi säilyttää puusto ja huolehtia sen
kasvun edellytyksistä. Samanlainen suojavyöhyke tarvitaan myös hankealueen eteläpuolelie.
6.1 Terveysvaikutusten arviointi
Yksi YVAn merkittävä osuus on WA, eli terveysvaikutusten arviointi. YVA lainsäädännössä sanotaan
TVA:sta seuraavasti:
“Terveysvaikutusten arviointi (EVA) tarkoittaa hankkeen tai toiminnan aiheuttamien terveyteen
kohdistuvien vaikutusten tunnistamista ja arviointia. Terveys tulee ymmärtää arviointia tehtäessä
hyvin laajasti. Arvioinnissa tulee huomioida sekä fyysiseen terveyteen kohdistuvat vaikutukset että
terveyden psyykkiseen ja sosiaaliseen puoleen kohdistuvat vaikutukset. Terveysvaikutuksia voidaan
arvioida myös sosioekonomisten terveyserojen näkökulmasta.
Terveysvaikutusten arvioinnin perustan luo terveydensuojelulaki (763/1994), jonka käsite
terveyshaitta vastaa käsitettä merkittävä terveysvaikutus. Terveyshaitalla tarkoitetaan sairautta,
muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai
yksilön elinympäristön terveellisyyttä. ilmanlaatuun, meluun, talousveteen, elintarvikkeisiin,
uimaveteen, maaperään, kemikaaleihin, säteilyyn tai muihin mahdollisesti terveyshaittoja aiheuttaviin
tekijöihin liittyy ohjearvoja ja tunnuslukuja, joiden ylittyminen määritellään terveyshaitaksi.
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Henkilökohtaisesti koetut terveyshaitat tai niiden pelko taas nähdään useimmin sosiaalisena
vaikutuksena.”
Kulmakorpi-Ämmäsuon alueelta ei ole toistaiseksi tehty kaifavaa sosiaalisten ja
terveydellisten vaikutusten arviointia. Alueella jo olevien toimintojen ja sinne suunniteltujen
toimintojen sosiaalisista ja terveydellisistä yhteisvaikutuksista tulisi laatia perusteellinen arvio
ennen lupaprosessin aloltusta.

6.2 ERINÄISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Lähimmät valtakunnallLsesti merkittävät rakennetun kufttuuriympäristön kohteet sijaitsevat noin 1000
metrin päässä hankealueelta. Espoonkartanon, Järvikylän, Urbergan ja Oitbackan kulttuurimaIsemat
sijaitsevat hankealueen eteläpuolella hankealueen vaikutusalueella.
Vaikutus yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön katsotaan olevan “kohtalainen” ja toiminta on
lähialueen maankäytön kannalta osin haitallinen. Vaikutuksina mainitaan tässä vain melu ja pöly ja
että, viherkäytävä ja virkistysalue menetetään kokonaan ja maisemavaikutus Jää pysyväksi. Silloin
vaikutus on valtava, eikä kohtalainen. Selostuksessa esitetään, että jos täyttömäki metsitetään,
palautuu se yleiskaavan osoittamaan tilaan. Ehkä nimellisesti kaavan osoittamaan tilaan, mutta ei
enää ikinä maisemaksi ja luonnonympäristöksi, jollainen se on nyt. On myös epäselvää, voiko savi
silttirakenteisen jyrkän mäen päälle antaa kasvaa puita. Monilla maanläjityspaikoilla vastaavissa
olosuhteissa pyritään aktiivisesti estämään puiden kasvu, koska puiden juuret mahdollisesti flkkovat
keinotekoisia tukipenkereitä, jotka stabilovat keinotekoisen mäen rakentelta.

7. VAIKUTUSTEN KESTO, TOISTUVUUS JA PALAUTUVUUS
Louhinnan ja täytön kesto on arvioitu selostuksessa 45 vuotta. Vielä YVA-ohjelma-vaiheessa arvioitiin
kestoksi 100 vuotta. Louhoksen täyttäminen jätemailla venyy todennäköisesti yli 45 vuoden, jos koko
seudulla ryhdytään seuraamaan Helsingin esimerkkiä, ja siirrytään läjityksestä ylijäämämaiden
synnyn ehkäisyyn ja maamassojen kierrätykseen. Melu, pöly, tärinä ja lisääntyvän liikenteen
vaikutukset ehkä loppuvat nykyisen nuoren sukupolven eläkeiässä. Hankealue on lopullisesti tuhottu,
kalliotja suot poissa, maisema totaalisesti muutettuna, pilalluna. Lisäksi seudullisesh merkittävä
ekologinen viherkäytävä on katkaistu ja sen myötä suuri osa eläimistöstä poistunut alueelta. Myös
vaikutukset kaivoihin, pohja-ja pintavesiin, kuten Halujärveen, jäävät todennäköisesti pysyviksi.

8. ARVIOINNISSA KÄYTh 1 1 Y KESKEINEN AINEISTO JA
ARVIOINTIMENE 1 1 ELYN PUUTFEET
Hankkeen selostuksessa on käytetty paljon vanhoja, muita hankkeita varten tehtyjä selvityksiä, joita ei
ole päivitelly tähän vuoteen. Esim. Pohjavesiselvityksessä käytettiin pääasiassa Ämmässuo
Kulmakorven ‘(VAn yhteydessä tehtyä pohjavesikartoitusta, joka ei kata edes hankealueen
kaakkoista osaa, puhumattakaan siitä, että se olisi ulotellu olemassa olevalle ja hankealueen viereen
kaavoiteluile uudelle kyläalueelle ja pohjavedestä vetensä saavaan Halujärveen.
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Osa nyt tehdyistä selvityksistä on toteutettu täysin riillämättömästi (kuten muinaisjäännösselvitys
yhden päivän kävelyretkellä). Luontoselvityksiä ei ole ulotettu lainkaan Halujärveen, joka on olemassa
olevan ja kaavoitetun kyläalueen tärkeä virkistyspaikka.
Muiden tekemistä selvityksistä on saatettu jättää esittämättä tietoja, jotka estälsivät hankkeen
toteuttamista tai niitä ei ole esitetty lainkaan. Esimerkiksi taimenen lisääntymisestä esitetään
valikolvaa tietoa, jonka pohjalta väitetään totuudenvastaisesti, ettei taimen lisäänny Mankinjoessa.
Viranomaisten suunnitelmista ei monissa tapauksissa ole poimittu seMtykseen olennaisia tavoitteita
ja tietoja: esimerkiksi Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmasta ei ole esitetty jätteiden synnyn
ehkäisyn tavoitteita. Helsingin kaupungin ylijäämämaiden ehkäisyä ja kierrätystä koskevia, tämän
hankkeen perusteiden kannalta aivan olennaisia tavoitteita ja toimenpidesuunnitelmia ei esitetä.
AMointimenettelyssä on havaittu lisäksi mm. seuraavat puutteet:
Hanketta valmistettiin pitkään kertomatta asianosaisille ennen ensimmäistä tiedotustilaisuutta.
Espoon ympäristölautakunnan jäsentä ei päästetty hankkeen sosiaalisia vaikutuksia käsitelleeseen
tilaisuuteen ja tilaisuuteen oli kutsuttu vain valikoitu joukko asukkaita.
Kutsua tiedotustilaisuuksiin ei lähetetty alueella toimiville asukas-ja ympäristöyhdistyksille, vaikka
tämän kokoluokan hankkeissa se on hyvän käytännön mukaista.
Tilaisuuksissa asukkaiden esittämiä perusteltuja pyyntöjä ja ehdotuksia erinäisten
ympäristövaikutusten selvittämiseksi ei ole toteutettu (mm. pyyntö selvittää pohjavesien virtailua ja
vaikutuksia pohjavesiin seismisin menetelmin, kuten on tehty Ämmässuo-Kulmakorpi-hankkelssa)
-WA-selostuksen mielipiteiden jättöaika on juuri kesäloma-aikaan, eivätkä asukkaat ja muut asiasta
kiinnostuneet henkilöt ehdi perehtyä asioihin riittävässä määrin tai saada riittävää tietoa virkamiesten
ja asiantuntijoiden ollessa lomalla.
0-vaihtoehtoa ei ole otettu mukaan arviointiin.
Eri vaihtoehtojen kokonaisilmastovaikutuksia ei esltetä.
Ympäristövaikutusten kokonaisarviointi puuttuu.
Kokonaisvaltainen haitta- ja riskiaMointi puuttuu.
Meluarviointi tehty 14 m suojavallilla, joka ei mahdu leveyssuunnassa k.o. paikkaan.
Ekologinen yhteys ei ole mahdollinen siten kuin esitetty WA-selostuksessa s.136,
Kalaston arviointi ei vastaa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vuosittaisia tutkimustuloksia.
Pohjavesitutkimuksissa on useita merkittäviä puutteita.
Tärinävaikutukset on arvioitu vanhentuneella mitoitustiedolla, vaikka YyA-selostuksen laatija on itse
ollut mukana tekemässä uudempaa ajantasaista mitoitusta.
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LIIHEET
Tekstissä on suoraan viitattu URL-linkillä sähköisesti löytyviin liitetietoihin ja -dokumentteihin.
Muut liitedokumentit löytyvät sähköisesti osoitteesta httDs://ooo.ol/9Rnaac.

ALLEKIRJOITUKSEF
Seuraavilla sivuilla, 24 29, hankealueen lähiseudun asukkaiden, loma-asukkaiden.
kiinteistönomistajien, maanomistajien, yrittäjien sekä virkistyskäyttäjien allekirjoitukset ja
nimenselvennykset. Yhteensä allekirjoituksia yli 100.
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