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Rudus Oy:n Sipoon Bastukärrin kiviainestoiminto -hankkeen ympäristövaikutusten
arviointimenellely (YVA) koskien Rudus Oy:n Sipoon Bastukärrin alueella aikomaa
klviaineksen ottoa, puhtaiden maa-ainesten vastaanottoa sekä kiviaineksen
kierrätystoimintaa.
Hanke
Hanke koskee Sipoon Bastukärrin alueella tehtävää kiviaineksen ottoa, puhtaiden maaainesten vastaanottoa sekä kiviaineksen kierrätystoimintaa. Hankealueen kokonaispinta-ala
on noin 124 hehtaaria, josta suunniteltujen kiviainesottoalueiden pinta-ala on vaihtoehdosta
riippuen 85—109 hehtaaria. Alueelta saatavissa olevan kiviaineksen määrä on vaihtoehdosta
riippuen enimmillään 12—34 miljoonaa klintokuutlometriä. Enimmillään maanläjitystä on
vaihtoehdosta rIIppuen 4—29 miljoonaa kuutiometriä. Vuosittalsen vastaanotettavan
klerräbjsbetonin määrä on noin 100 000 tonnia.
ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT
Kiviainesoton pinta-alat ja kokonaisottomäärät
Osa-alue VEI
A (ha)

A
B
C—E
F
yhteensä

71

Määrä (milj. m3
ktr)
0,6
0,95
10

-

-

85

11,55

9
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VE 2
A ([ja)
9
5

71
24
109

Määra (milj.
m3ktr)
0,6
0,95
10
3,4
14,95

VE 2+
A (ha)

Määra (milj. m3 ktr)

9
5
71
24

0,6
0,95
10
22

109

33,55

1.
Vastustamme vaihtoehtoja VE2 ja VE2÷
Kumpaakaan vaihtoehtoa ei tule toteuttaa lainkaan. Molemmissa vaihtoehdoissa
kyseessä on alueen laajennus YVA-selostuksessa kuvatulle F-alueelle.

1.1
VE2 ja VE2+ kaavatilanne
Kyseinen F-alue on maakuntakaavaan merkityn kiviainesten olloalueen ulkopuolella
(Eok). Alueen laajentaminen vaatii kaavamuutoksen maakuntakaavaan.

Kuvat maakuntakaavasta ja Ruduksen esittämästä F-alueesta rinnakkain
(F-kirjaimella merkitty monikulmio oikeanpuoleisessa kuvassa)

Llnkki maakuntakaavaan:
http//www. uudenmaanliitto.Wfiles/6058/Merkinnat ia maaraykset.pdf
Kyseinen F-alue ei myöskään sisälly Sipoon vireillä olevaan
asemakaavamuutostyöhön, jossa Ruduksen A-E-alueita jalostetaan louhimalla
työpaikka- ja teollisuusalueiksi. Myös Sipoon yleiskaava noudattaa tältä osin
maakuntakaavan merkintöjä. (Sipoon yleiskaava 2025)
http//www.siDoo.fi/easydat&customers/sipoo/filesl2Ol 1 kek&yleiskaavaUsyk2O25/sy
k2025 lainvoimainenkho.pdf
alueelta

1.2

Nikinmäen asuinalue
Kyseinen F-alue sijoittuu myöskin liian lähelle Vantaan Nikinmäen asemakaavoitettua
omakotialuetta (700m.). Merkittävät ympäristöhaitat olisivat väistämättömiä, Taajaan
asuttu Pohjois-Nikinmäen alue on erityismerkiny kaavassa hiljaiseksi alueeksi.

Hiljaisia alueita on pääkaupunkiseudulla vähän ja kyseinen merkintä tulisi poistaa
alueelta hankkeen toteutuessa F-alueen osalta. Asuinalueen asemakaavasta vastaa
Vantaan kaupunki. Nikinmäessä on yhä runsaasti tonilivarantoja ja asukasmäärän on
arveltu nousevan nykyisestä 3600 asukkaasta jopa 8000 asukkaan kaupunginosaksi
lähitulevaisuudessa. Vaadimme, että F-alue poistetaan kokonaan
hankekokonaisuudesta. Kyseisen alueen mukana pitäminen ei ole Rudus Oy:ään
esityksenkään mukaan ajankohtainen, koska sen aiottu louhinta on esitetty alkavaksi
vuoden 2045 tienoilla. Emme näe mitään perusteita myöntää näin merkiifävälle (F
alue) osahankkeelle lupaa 30 vuoden päähän tulevaisuuteen. Aluetta koskevat
kaavatkin ehtivät jo tuossa ajassa muuttua ehkä merkittävästikin.
1.2.1.
Hiljainen kaupunkialue
Nikinmäki on mainittuna 3.3.2005 tehdyssä Vantaan yleiskaavan laadintaan
liillyvässä hiljaisia alueita käsittelevässä selvityksessä. Julkaisu: SY748 “Hiljaiset
alueet Vantaalla”. Rahoillajina Ympäristöministeriö ja Vantaan kaupunki sekä
osallisena myös Ilmailulaitos. Selvityksen tavoitteena on toimia lähtökohtana
kansallisen tason hiljaisten kaupunkialueiden kartoittamiselle.
Työryhmään kuuluivat:
Anita Pentinmikko
San Immonen
Seppo Niva
Laura Muukka

aluaarkkitehti
asemakaavasuunnittelija
maisema-arkkitehti

2.

Vaihtoehto VEi
Hankkeen toteutuessa tämän vaihtoehdon osalta edellytämme seuraavia seikkoja
huomioitaviksi, käyttöön otellaviksi, toiminnassa toteutettaviksi ja valvonnan
järjestämiseksi.
2.1.
Maakuntakaavan selosteen mukainen menettely kaikelle toiminnalle (VEi):
‘Suunnittelumääräys: (EO) Alueiden käyllöönottoa suunniteltaessa tulee kiinnittää
erityistä huomiota pohjaveden suojeluun, alueen malsemointiin, dittävlen
suojavyöhykkeiden osoillamiseen lähimmälle asutukselle, toimMin raskaanliikenteen
yhteyksiin sekä käytettävä parhaita mahdollisia teknisiä ja muita menetelmiä
toiminnan ympäristölle aiheuttamien haittatekijöiden vähentämiseksi.”
Rudus on velvoltettava noudattamaan tämän määräyksen sisältöä. Kokemuksemme
mukaan Ruduksella on aikomus toteuttaa toimintaansa mainittuja vähemmillä
haittatekijöiden vähentämisen menetelmillä kustannussyistä. Yleisöinfotl!aisuudessa
Talmassa (3/201 5) Ruduksen edustajat kertoivat, että tämän hankkeen hyödyntäminen
toteutetaan samoin menetelmin ja laittein kuin heidän aiemmatkin Bastukärrin
hankkeensa kustannussyistä. Tämmöinen ajattelutapa ei osoita vastuullista ympäristö- ja
yhteiskuntasuhteista välittämistä, kun toimitaan näin lähellä tiheää asutusta ja toiminta
on pitkäkestoista. Ei ole kohtuutonta vaatia uusimman tekniikan ja menetelmien

käyttöönolloa kun kyseessä on kuntalaisten asumisviihtyvyys asemakaava-alueelle
rakennetuissa taloissa ja vahvasti lapsiperhevoliloisessa taajamassa.
2.2.
Meluhaitat
Meluselvitykset on tehtävä asianmukaisesti ennen toiminnan aloittamista ja niissä on
huomioitava myös Pohjois-Nikinmäen alue.
Meluhaitat tulevat olemaan merkittäviä kun kiintokalliota porataan, räjäytetään,
rikotetaan ja murskataan. Meluhaillaa pahentaa myös toiminnan aiollu
pitkäkestoisuus. Siksi meluntorjuntaan on kiinnitettävä suurin huomio. Meluhaitat ovat
myös merkittävin ympäristöhalila kiviaineslouhinnassa ja käsittelyssä. Lähtökohtana
ei voi olla lain sallima 55d3 päivä-arvo, koska toiminta on jatkuvaa ja pitkäkestoista.
On myös tutkimuksia, joissa osoitetaan erityisesti lasten kärsivän jatkuvasta
korkeasta taustamelusta. Vaadimme, että jatkuva taustamelu voi olla keskimäärin
45dB tasolla. Toiminnan alkaessa on melua mitallava ja tulosten perusteella on
meluntorjuntaa tehostellava tarvittaessa.
2.2.1.
Poraus
Räjäytysreikien porauksessa on käytettävä vaimennettua
porayksikköälvaimennelluja porayksiköitä ja koteloituja puomeja. Tehdyillä
meluarvomillauksilla ei tule perustella vanhemman vaimentamalloman tekniikan
käyttöä. Alueelta on esteetön ilmansuunta länteen päin, joten porauksen
meluhaillojen torjunta on ensisijaisen tärkeää. Pohjois-Nikinmäen omakotikiinteistöt
sijaitsevat myös kalliomailla, joten ne ovat pitkälti samoilla korkotasoilla kuin
meluhaillaa aiheuttavat poravaunut. Välissä olevat alavat maa-alueet eivät vaimenna
äänisaastella mainittavasti.
2.2.2.
Räjäytykset
Räjäytykset on mitoltellava siten, että suuria massoja ei räjäytetä kerralla irti.
Tärinämillauksllla on seurattava aiheutunutta räjähdystärinää Nikinmäen
omakotikiinteistöissä ja tarpeen mukaan on pienennellävä räjäytysalaa jatkossa.
2.2.3.
Rikotus
Rikotus on tehtävä aina louhoksen yhteydessä alimmalla ollotasolla
2.2.4.
Murskaus
Murskauslailleistot pitää koteloida meluhaitan minimoimiseksi, ne pitää sijoittaa
läntisen meluvallin / kaivannon juurelle.
2.2.5.
Meluvallit
Meluvalleja tulee rakentaa myös läntiselle reuna-alueelle ja meluhaittaa aiheuttavaa
toimintaa on sijoitettava näiden meluvallien katveeseen, jolla melua saadaan
vaimennettua mahdollisimman tehokkaasti läntiseen suuntaan. Meluvallien on oltava
valmiiksi rakennelluja ennen kuin aiottua toimintaa voidaan käynnistää.

2.3.
Pölyhaltat
Poravaunu/Poravaunut tulee varustaa pölynerotinlaitteilla / koteloiduilla puomeilla.
Murskauslaitteistot tulee koteloida, jolla pölypäästöt voidaan minimoida.
Murskauksessa ja jalosteiden käsittelyssä tulee käyttää myös vesikastelua
pölyhaittojen minimoimiseksi.
2.4.
Tärinähaitat
Tehtävä ennen toiminnan aloittamista riskianalyysi ja Pohjois-Nikinmäen lähimpien
kiinteistöjen katselmustarpeen selvitys. Selvityksen mukaan tehtävä mahdolliset
katselmukset. Lupapäätöksessä tulee antaa suurimmat sallitut arvot pystysuoralle
heilahdusnopeudelle tai —kiihtyvyydelle ja järjestettävä jatkuva mittaus tärinästä
Jähimmillä kallioperusteisilla kiinteistöillä (5 kpl?).
Mittausten tekijällä tulee olla riittävä kokemus ja asiantuntemus tärinämittauksista
2.4.
Lilkennehaitat
Liikennehaittoja tulee minimoida kohtuullisiksi rajoillamalla toiminta-aikoja (kohta 2.5)
2.5.
Toiminta-aika
Erityisesti häiritsevän meluhaitan vuoksi vaadimme toiminta-aikoja rajoitellavan
kohtuullisiksi, jotta omakotiasumiseen oleellisesti liittyvä pihojen käyttö ja niiden
tarjoama viihtyisyys ei vaarannu.
Murskaustoiminta arkisin 07.00-18.00
Murskaustoiminta kesäaikana (kesä-elokuu) 06.00-16.00
Murskaustoiminta la-su; ei sallittua
Poraustoiminta arkisin 08.00-18.00
Poraustoiminta kesäaikana (kesä-elokuu) 08.00-16.00
Poraustoiminta la-su; ei sallittua
Räjäytystoiminta arkisin 08.00-18.00
Räjäytystoiminta kesäaikana (kesä-elokuu) 08.00-16.00
Räjäytystoiminta la-su; ei sallittua
Rikotustoiminta arkisin 08.00-18.00
Rikotustoiminta kesäaikana (kesä-elokuu) 08.00-16.00
Rikotustoiminta la-su; ei sallittu
Kuormaus ja kuljetus arkisin 06.00-21.00
Kuormaus ja kuljetus arkisin kesäaikana (kesä-elokuu) 07.00-20.00
Kuormaus ja kuljetus lauantaisin; vain erityisin perusteluin 08.00-16.00
Kuormaus ja kuljetus sunnuntaisin; ei sallittu
Arkipyhinä ei mitään toimintaa sallilluna
Muraus-asetus (VnA 800/2010)

Mielestämme tämä asetus ei sellaisenaan kelpaa tässä hankkeessa määrittämään
toiminta-aikoja, koska hanke sijoittuu huomattavan lähelle Vantaan Nikinmäen
tiheään asullua omakotialuella, jolla on Vantaan määrittelemänä lisäarvona
“Hiljainen alue”-merkintä.
2.6.
Virkistysarvot
Myös ympäröivän alueen virkistyskäyttö edellyttää, että melu- ja pölyhaitat pysyvät
kohtuulilsina ja Koukkusuon vesitaseen kuormitus ei lisäänny toiminnan johdosta.
3.
Muiden kiviainesten tuonti alueelle murskattavaksi
Suunniteltu vuosittalsen vastaanotellavan kierrätysbetonin määrä on noin 100 000
tonnia.
Vaadimme, että muun kiviaineksen tuonti&kierrätystä alueelle ei sallita lainkaan.
Näin vältytään tarkoftuksellisefta ympäristöhaittojen lisäämiseltä ja sen tuoman
raskaan liikenteen haitoilta. Kiviaineksen louhinta ja jalostus VE 1-suunnitelman
mukaan tuo jo kestämätöntä haittaa lähialueille pitkälle tulevaisuuteen.
Kierrätysainesten käsittely tulee ohjata muualle, jotta se ei lisää Bastukärrin alueen
ympädstöhailloja entisestään4.
Tieyhteys Jokivarrentielle
Rudus esittää, että toiminnan alkaessa rakennetaan väliaikainen tieyhteys
Jokivarrentielle palvelemaan SOK:n liikennettä. Tälläista väliaikaista tieyhteyttä ei
tule toteuttaa lainkaan. SOK:n liikenne on järjestetty ja suunniteltu heidän
tonttililttymänsä kautta Keravantielle ja edelleen Lahdentien ja Lahdenväylän
suuntiin. Tieyhteys tulee toteuttaa asemakaavan (Bastukärr II) valmistuttua ja sen
mukaisin määräyksin ja suunnitelmin.
5.
Kivijalosteiden rifttävyyslmarkklnatarve
Uusia louhoksia ei pidä nykytilanteessa avata asutuksen läheisyyteen.
PAAKAUPUNKISEUDULLA EI OLE PULAA KALLIOKIVIAINEKSISTA:
Vanhojen ja jo vireillä olevien hankkeiden kivimäärä (LUVAT + WAT) on 163
miljoonaa k-m3 (v. 2010 tilanne)
Kohdealueet (10 aluetta) sijoittuvat pääkaupunkiseudun reuna-alueille tai
lählympäristöön. Näistä alueista on jo 163 milj. k-m3 luvitettua ja/tai “yvallua”
kaavoituksessa oikeille paikoille.
YHTEEN VETO KOHDEALUEISTA
KOHDEALUE
KOHDEALUE
KOHDEALUE
KOHDEALUE
KOHDEALUE
KOHDEALUE
KOHDEALUE
KOHDEALUE
KOHDEALUE
KOHDEALUE

1. Kulmakorpi’Espoo 2.00 ml m3ktr
Z Mäntyinaki, tzmIjArven Melsäkytä? Paloki. läheltä Vanlaan rajaa 16,70 ntlj. m3kk
3. Senkkari Tuusula, Vantaan raja lii W.IDauIj m3ktr
4. Focus Tuusuta (lentokentän pohjespu&a), tähesä Vantaan Iaaa. 0,42 mi m3ktr
5. Bastukårr Spoo, Keravan rajalla, nyt haehu VEI-vaihloehto 11.5 mij. m3ktr
6. SJpoo Nikidlå Porvoo Ktioo: 39,30 n4 m3klr
7. Sipoo-Pomainen raja-a.’ue: 20,47 ntOj, m3klr
8. Numminen Mäntsfl[ä: 22,00 ml). m3klr
9. K,kkonunimi’Suntio raja.a’ue, 4.16 mi. m3ktr
10, Vantaa, lentokentän lounalspuo 1 Voutia ja Viirakala 5,07 mij. m3klr
Yhteensä 237,62 milj. maktr
—

Hankepotentiaalia lienee näissäkin jäljellä runsaasti (237,62—163)
milj.m3ktr

=

74,62

Esitetyn perusteella vaadimme Ruduksen VE2- ja VE2÷ -laajennushankkeiden
hylkäämistä tästä hankkeesta kokonaan.
LIITE1: Tarkempi selvitys kåyteftävistä kiviainesvarannoista

Vantaa
ry.
Väehd%KO
VeF Leimuvirta, pj.

LIITE 1
v. 2010 tilanteen mukaan tarkasteltuna
tAERK1TrÄVIMMÄT KALLIOKIVIAINESTEN OTrOALUEET, JOISTA TOIMETMN
KIVIAINEKS1A PÄÄKAUPUNKISEUDULLE
Lueteltujen kohteiden kiviainesten otto perustuu joko Uudenmaan
1. vaihemaakuntakaavaan tai Itä-Uudenmaan maakuntakaavaan.
Vihreä = myönnetty / voimassa oleva lupa
Vaaleanvihreä

Sininen

=

=

YVA tai vireiIl oleva lupahakernus

vielä yvaton”

KOHDEALUE 1. yhteensä 29,00 milj. m3ktr
Kulmakorpi-Espoo: Kiviainesten tolmitusalue pääosin pääkaupunklseutu
Kuuluu Uudenmaan 1. valhemaakuntakaavan kohdealueeseen 1 Ammåssuo, 341 he.

Voimassa olevat ottoluvat: Rudus 1,2
Myönnetyt luvat:
Rudus, hakemus maa-ainesten ottamiseksi 3.2.2010, 5,4 milj. m3ktr, 5,4
myönnetty lupa 5.5.2010, oftomäärä sisältyy alla olevaan 27,8:n YVA:aan.
Ympäristövaikutusten arviointi, YyA:
Rudus, aMolntiseiostus 13.5.2009 (WA 27,8, josta 5,4 yllä) 22,4
LouhlnnanJ4keen alue käytetään kokonaisuudessaan ylijäämämaiden Iäjrnämlseen.

KOHDEALUE 2. yhteensä 16,70 milj. m3ktr
Mäntymäki, Nurmijärven Metsäkylä / Palojoki, lähellä Vantaan rajaa:
Kivialnesten toimitusalue pääkaupunkiseutu
Kuuluu Uudenmaan 1. valhemaakuntakaavan kohdealueeseen 32 Vuolteen,Mkl, 91 he.

Voimassa olevat ottoluvat:
Rudus 1,8
Ympäristövalkutusten arviointi, YVA:
Rudus, lausunto aMointiselostuksesta 31.3.2010 149
Vaihemaakuntakaavassa alue on varattu myös ylijäämämaiden läfittämlseen.

KOHDEALUE 3. yhteensä 60,10 milj. mjktr
Senkkeri Tuusula, Vantaan rajalla:
Kiviainesten toimitusaiue pääkaupunkiseutu
Kuuluu Uudenmaan 1. vaihemaakunlakaavan kohdealueeseen 36 Mosa,
Pakannlluu, Senkkefi, Slkakallio, Raatlnpelto, 305 he
Voimassa olevat ottoluvat: Seepsula 3.5

Vireillä olevat hakemukset:
Seepsuia, ottolupahakemus 20.8.2009, lausunto ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta annettu 3.9.2007 32.6
Ympäristövaikutusten arviointi, YyA:
Seepsula, lausunto arviointiohjelmasta 13.11.2009 26
Kalliontouhinlaa on mahdollisuus laajentaa etelään päin sekä Vantaanpuolelle, laaJentamismahdollisuus arviolta 8
Louhinnan jälkeen alue käytetään pääosin yIlfäämämaiden låJltMmlseen,oslllaln leolilsuusalueeksi.

KOHDEALUE 4. yhteensä 9,42 milj. m]ktr
Focus Tuusula (lentokentän pohjoispuolella), lähellä Vantaan rajaa:
Kiviainesten toimitusaiue pääkaupunkiseutu
Kuuluu Uudenmaan 1, vaihemeakuntakaavan kohdealueeseen 37, Siltanlitunmäkl

Voimassa olevat ottoluvat:
Lemminkäinen Focuksen vieressä, ottolupa myönnetty 2007, louhinta valmistunee 2011 0.12
Ympäristövaikutusten arviointi, WA:
Lemmlnkäinen, Morenia ja Finavia, lausunto arviointiselostuksesta pvm. 11.2.2010 9,3
KalkkI edellä esitetyt louhlnnat liittyvät tulevien teotlisuusalueiden tasaamiseen.

KOHDEALUE 5.

yhteensä 15,39 milj. m3ktr

Sastukärr Sipoo, Keravan rajaiia:
Klvlainesten toimitusalue pääasiassa pääkaupunklseutu
Ympäristövaikutusten arviointi, YVA:
Arviointi kattaa Öljytien eteläpuoleisen asemakaavoitetun teoilisuusalueen louhinnat,
Lausunto aMointiselostuksesta 6.4.2009
Vireillä olevat hakemukset: Lemminkäinen, hakemus 10.6.2009 049
Rudus, hakemus kuulutettu 23. 12.2009 2,9

Ei —vireillä oleva:
Bastukärrln asemakaava-alueen pohjoispuoli, louhintaa arviolta 0,5

Itä. Uudenmaan 1522010 vahvistettu maakuntakaava osoittaa Bas&sk&fln esemakaavoltelun
tedllisvusalueen eteläpuolella EQ -aluefia, Joka on osittahi W-&uotla,
nohi Sota Maat ovat udsksan wnistuksessa. Qflwnahdoliisuus arviolta n.: 11,55
Tämä on tässä lausunnossa (YllÄ) mainittu vaihtoehto VEI la siten toteutumassa.

KOHDEALUE 6. yhteensä 39,30 milj. m3kw
Sipoo NIkkilä Porvoo Kulloo:
Kiviainesten tolmlbsalue pääasiassa pääkaupunkiseutu, josta lyhin etäisyys kasvaneeseen Hki:iin
—

itä’Uudenmaan 15.2.2010 vahvistetussa maakuntakaavassa on kohdealueelle osoitettu
7? /r—aiuetla (työpalkka -alueen pitkän aikavälin taafenemisalue) n. 1800 he. Alueella
on wnsaastl kai/joista maastoa, vain muutaman kymmenen hehtaarin alueella NCC:llä
Vekkoxeflaja Eklundtila luvat louhhtaan (= alueen eskakentamlnen), 3 lupaa: 3,42
Vahvlstetussa maakuntakaavassa on lisäksI osoitettu Erik —varauksia sekä
EOk -jälkikäyttönä T-, 77-ja Ei —varauksIa noin 250 ha. Näistä varauksista
on 2 otto/upea Rudukseila ja Itä-Uudenmaan Jätetiuollolla vain pieneen osaan: 2,88

Vmpär%stövaikutusten arviointi, YVA:
Rudus: arviolntlohjelma 14.4.201011 2
Kohdealueen ii5äottornahdoliisuus on ainakin 21,8
KOHDEALUE 7. yhteasa 20,47 milj. m3ktr
Slpoo-Pomainen raja-alue:
Kiviainesten tolmltusalue mm. Kerava, Järvenpää, pääkaupunkiseudun koillisalue
Voimassa olevat ottoluvat: Löfgren, NCC, Destia, Tiehailinto 1,97
Ympäristövalkutusten arviointi, YVA:
Lemminkäinen, Vekkox, yhteinen ottopinta-ala 21,5 ha. Lausunto aMointiohjelmasta
21.1.2010 3.5
EQk-alue (kaillonlouhinta) kuuluu Ita- Uudenmaan maakuntakaavaan,
minkä ympääslöminlstedö on vahvistanut 152 2010, noin 164 he, fohon em.Y VA-alue kuuluu.
Ar%oitu kailiomäärä ilman ent YVA-&ueria 15
KOHDEALUE 9. yhteensä 22,00 milj. m3ktr
Numminen Mäntsälä:
Kiviainesten tolmitusalue mm. Järvenpää, Kerava ja pääkaupunkiseutu

Kuulua Uudenmaan 1. valhsnmakunlakuavan kohdealuaesasn 24 Jätyr
Sanwnalsuo 444 ha

Voimassa olevat ottoluvat: NCC 2
Ottomahdollisuus yli 20
KOHDEALUE 9. yhteensä 4,16 milj. m3ktr
Kirkkonummi-Siuntlo raja-alue:
Kiviainesten toimltusalue mm. Kirkkonummi ja pääkaupunkiseudun lounalsalue
Kuuluu Uudenmaan 1. vaihemaekuntakaavan kohdealueeseen 17 Stonnossen, 86 he.

Voimassa olevat ottoluvat: Destia 0,235
Vireillä olevat hakemukset: Oy Göran Hallenberg 0 925
Ympäristävaikutusten arviointi, YyA: Lemmi nkäinen Inifa on käynnistämässä
WA:a Nokia omistamille maille: 30,37 ha alue, josta saisi kiviainesta arviolta n,: 3

Kaikki edellä esitetyt louhinnat liittyvät tulevien teollisuusaluelden tasaamlseen.

KOHDEALUE 10. yhteensä 5,07 ntlj. m3kt,
Vantaa, lentokentän lounaispuoli Voutila ja Viinikkala:
kiviainesten toimitusalue pääkaupunkiseutu
Voimassa olevat ottoluvat: VIT 1 es
Vantaan kaupunki ja Finavia (kiviainesten myynti Lemminkäinen) 1,99
.isäottomahdollisuus arviolta 2
Kaikki edellä mainitut louhinnat liittyvät joko lentoaseman laajuntawdseen
tai tulevien Isoilisuusalueidan tasaamiseen.
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Rudus Oy:n Sipoon Bastukärrin kiviainestoimfnto -hankkeen ympäristövaikutusten aMointimeneftely
(YVA) koskien Rudus Oy:n Sipoon Bastukärrin alueella aiottavaksi tehtävää kiviaineksen ottoa,
puhtaiden maa-ainesten vastaanottoa sekä kiviaineksen kierrätystolmintaa.
Hanke
Hanke koskee Sipoon Baslukärrin alueella tehtävää kiviaineksen ottoa, puhlaiden maa-ainesten
vastaanottoa sekä kiviaineksen kierrätystoimintaa. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 124
hehtaaria, josta suunniteltujen kiviainesottoalueiden pinta-ala on vaihtoehdosta riippuen 65—109
hehtaaria. Alueelta saatavissa olevan kiviaineksen määrä on vaihtoehdosta riippuen enimmillään 12—
34 miljoonaa kiintokuutiometriä. Enimmillään maanläjitystä on vaihtoehdosta riippuen 4—29 miljoonaa
kuutiometriä. Vuosittaisen vastaanotettavan kierrätysbetonin määrä on noin 100 000 tonnia.
ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT
Klviainesoton pinta-alat ja kokonaisottomäärät
Osa-alue VE 1
A (ha)
A
B
C—E

9
5
71

F
yhteensä 85
-

Määrä (milj. m3
ktr)
0,6
0,95
10
-

11,55

VE 2
A (ha)
9
5
71
24
109

Määrä (milj.
m3 ktr)
0,6
0,95
10
3,4
14,95

VE 2+
A (ha)

Määrä (milj m3 ktr)

9
5
71
24
109

0,6
0,95
10
22
33,55

1.
Vastustamme vaihtoehtoja VE2 ja VE2+
Kumpaakaan vaihtoehtoa ei tule toteuttaa lainkaan. Molemmissa vaihtoehdoissa kyseessä on alueen
laajennus YVA-selostuksessa kuvatulle F-alueelle.
1.1
VE2 ja VE2+ kaavatilanne
Kyseinen F-alue on mielestämme maakuntakaavaan merkityn kiviainesten ottoalueen ulkopuolella
(Eok). Alueen laajentaminen vaatii kaavamuutoksen maakunlakaavaan.
Kyseinen F-alue ei myöskään sisälly Sipoon vireillä olevaan asemakaavamuutostyöhön, jossa
Ruduksen A-E-alueita jalostetaan louhimalla työpaikka- ja teollisuusalueiksi. Myös Sipoon yleiskaava
noudattaa tältä osin maakuntakaavan merkintöjä. (Sipoon yleiskaava 2025)
1.2
Nikinmäen asuinalue
Kyseinen F-alue sijoittuu myöskin liian lähelle Vantaan Nikinmäen asemakaavoitettua omakotialuetta
(700m.). Merkittävät ympäristähaitat olisivat väistämättömiä. Taajaan asuttu Pohjois-Nikinmäen alue
on erltyismerklfty kaavassa hiljaiseksi alueeksi. Hiljaisia alueita on pääkaupunkiseudulla vähän ja
kyseinen merkintä tulisi poistaa alueelta hankkeen toteutuessa F-alueen osalta. Asuinalueen
asemakaavasta vastaa Vantaan kaupunki. Nikinmäessä on yhä runsaasti tonttivarantoja ja
asukasmäärän on arveltu nousevan nykyisestä 3600 asukkaasta jopa 8000 asukkaan
kaupunginosaksi lähitulevaisuudessa. Vaadimme, että F-alue poistetaan kokonaan
hankekokonaisuudesta. Kyseisen alueen mukana pitäminen ei ole Rudus Oy:ään esityksenkään
mukaan ajankohtainen, koska sen aiottu louhinta on esitetty alkavaksi vuoden 2045 tienoilla. Emme
näe mitään perusteita myöntää näin merkittävälle (F-alue) osahankkeelle lupaa 30 vuoden päähän
tulevaisuuteen.
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1.2.1.
Hiljainen kaupunkialue
Nikinmäki on mainittuna 3.3.2005 tehdyssä Vantaan yleiskaavan laadintaan liittyvässä hiljaisia alueita
käsittelevässä se[vityksessä. Julkaisu: 8Y748 “Hiljaiset alueet Vantaalla”.

2.
Vaihtoehto VEi
Hankkeen toteutuessa tämän vaihtoehdon osalta edellytämme seuraavia seikkoja huomioitaviksi,
käyttöön otettaviksi, toiminnassa toteutettaviksi ja valvonnan järjestämiseksi.
2.1.
Maakuntakaavan selosteen mukainen menettely kaikelle toiminnalle (VEi):
“Suunnittelumääräys: (EO) Alueiden käyttöönottoa suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota
pohjaveden suojeluun, alueen maisemointiin, nittävien suojavyöhykkeiden osoittamiseen lähimmälle
asutukselle, toimiviin ra5kaanliikenteen yhteyksiin sekä käytettävä parhaita mahdollisia teknisiä ja
muita menetelmiä toiminnan ympäristölle aiheuttamien haittatekijöiden vähentämiseksi.
Rudus on velvoitettava noudattamaan tämän määräyksen sisältöä Ei ole kohtuutonta vaatia uusimman
tekniikan ja menetelmien käyttöönottoa kun kyseessä on kuntalaisten asumisviihtyvyys asemakaavaalueelle rakennetuissa taloissa ja vahvasti lapsiperhevoittoisessa taajamassa.
2.2.
Meluhaitat
Meluselvitykset on tehtävä asianmukaisesti ennen toiminnan aloittamista ja niissä on huomioitava
myös Pohjois-Nikinmäen alue.
Meluhaitat tulevat olemaan merkittäviä kun kiintokalliota porataan, räjäytetään, rikotetaan ja
murskataan. Meluhaittaa pahentaa myös toiminnan alottu pitkäkestoisuus. Siksi meluntorjuntaan on
kiinnitettävä suurin huomio. Meluhaitat ovat myös merkittävin ympäristöhaitta kiviaineslouhinnassa ja
käsittelyssä. Lähtökohtana ei voi olla lain sallima 55d5 päivä-arvo, koska toiminta on jatkuvaa ja
pitkäkestoista. On myös tutkimuksia, joissa osoitetaan erityisesti lasten kärsivän jatkuvasta korkeasta
taustamelusta. Vaadimme, että jatkuva taustamelu voi olla keskimäärin 45d6 tasolla. Toiminnan
alkaessa on melua mitallava ja tulosten perusteella on meluntorjuntaa tehostettava tarvittaessa.
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2.2.1.
Poraus
Räjäytysreiklen porauksessa on käytettävä vaimennettua porayksikköälvaimenneltuja porayicsik&tä ja
koleloituja puomeja. Pohjois-Nikinmäen omakollkhnteistöl saitsevat myös kalliomailla, joten ne ovat
pitkälti samoilla korkotasoilla kuin meluhaittaa aiheuttavat poravaunut. Välissä olevat alavat maaalueet eivät vaimenna äänisaastetta mainittavasti.
12.2.
Räjäytykset
Räjäytykset on mitoitettava siten, että suuria massoja ei räjäytetä kerralla irti.
Tärinämittauksilla on seurattava aiheutunulla räjähdystädnää Nikinmäen omakoilkiinteistöissä ja
tarpeen mukaan on pienennettävä räjäytysalaa jatkossa.
12.3.
Rikotus
Rikotus on tehtävä aina louhoksen yhteydessä alimmalla ottotasolla
2.2.4.
Murskaus
Murskauslaitteistot pitää koteloida meluhaitan minimoimiseksi, ne pitää sijoittaa läntisen meluvallin /
kaivannon juurelle.
2.2.5.
Meluvallit
Meluvalleja tulee rakentaa myös läntiselle reuna-alueelle ja meluhaittaa aiheullavaa toimintaa on
sfloitettava näiden meluvallien katveeseen, jona melua saadaan vaimennettua mahdollisimman
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tehokkaasti läntiseen suuntaan. Meluvallien on oltava valmiiksi rakennettuja ennen kuin alottua
toimintaa voidaan käynnistää.

2.3.
Pölyhaltat
Poravaunu/Poravaunut tulee vawstaa pölynerotinlaitteilla / koteloiduilla puomeilla.
Murskauslalttelstot tulee kolelolda, jotta pölypäästöt voidaan minimoida.
Murskauksessa ja lalosteiden käsittelyssä tulee käyttää myös vesikastelua pälyhaittojen
minimoimiseksi.
2.4.

Tärinähaitat
Tehtävä ennen toiminnan aloittamista riskianalyysl ja Pohjois-Nikinmäen lähimpien kiinteistöjen
katselmustarpeen selvitys. Selvityksen mukaan tehtävä mahdolliset katselmukset. Lupapäätöksessä
tulee antaa suurimmat sallitut aivot pystysuoralle heilahdusnopeudelle tai —kiihtyvyydelle ja
järjestettävä jatkuva mittaus tärinästä lähimmillä kallioperusteisilla kiinteistöillä (5 kpl?).
Mittausten tekijällä tulee olla riittävä kokemus ja asiantuntemus tärinämittauksista
2.4.

Liikenrehaitat
Liikennehaittoja tulee minimoida kohtuullisiksi rajoittamalla toiminta-aikoja (kohta 2.5)
2.5.
Toiminta-aika
Erityisesti häiritsevän meluhaitan vuoksi vaadimme toiminta-aikoja mjoftettavan kohtuullisiksi, jolla
omakotiasumiseen oleellisesti liittyvä pihojen käyttö ja niiden tarjoama viihtyisyys ei vaamnnu.
Murskaustoiminta arkisin 07.00-18.00
Murskaustoiminta kesäaikana (kesä-elokuu) 08.00-16.00
Murskaustoiminta la-su; ei sallittua
Poraustoiminta arkisin 08.00-16.00
Poraustoiminta kesäaikana (kesä-elokuu) 08.00-16.00
Poraustoiminta la-su; ei sallittua
Räjäytystoiminta arkisin 08.00-18.00
Räjäytystoiminta kesäaikana (kesä-elokuu) 08.00-16.00
Räjäytystolminta la-su; ei sallittua
Rikotustoiminta arkisin 08.00-16.00
Rikotustoiminta kesäaikana (kesä-elokuu) 08.00-16.00
Rikotustoiminta la-su; ei sallittu
Kuormaus ja
Kuormaus ja
Kuormaus ja
Kuormaus ja
Arkipyhinä ei

kuljetus arkisin 06.00-21.00
kuljetus arkisin kesäaikana (kesä-elokuu) 07.00-20.00
kuljetus lauantaisin; vain erityisin perusteluin 08.00-16.00
kuljetus sunnuntaisin; ei sallittu
mitään toimintaa sallittuna

Muraus-asetus (VnA 800/2010)
Mielestämme tämä asetus ei sellaisenaan kelpaa tässä hankkeessa määrittämään toiminta-aikoja.
koska hanke sijoittuu huomattavan lähelle Vantaan Nikinmäen tiheään asuttua omakotialuella, jolla on
Vantaan määrittelemänä lisäarvona “Hiljainen alue”-merkintä.
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Virkistysarvot
Myös ympäröivän alueen virkistyskäyttö edellyttää, että melu- ja pölyhaitat pysyvät kohtuullisina
3.

Muiden kiviainesten tuonti alueelle murskattavaksl
Suunniteltu vuosiifaisen vastaanotettavan klerrätysbetonin määrä on noin 100 000 tonnia.
Vaadimme, että muun kiviaineksen tuonti&kierrätystä alueelle ei sallita lainkaan. Näin vältytään
tarkoitukselliselta ympäristähaittojen lisäämiseltä ja sen tuoman raskaan hikenteen haitoitta.
Kiviaineksen louhinta ja jalostus VEI -suunnitetman mukaan tuo jo kestämätänlä haittaa lähialueille
pitkälle tulevaisuuteen. Kierrätysainesten käsittely tulee ohjata muualle, jotta se ei lisää Bastukärrin
alueen ympäristöhaittoja entisestään

Paikka ja aika
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Asia:

Rudus Oy:n YyA-ohjelma Bastukärrin maa-ainesten otto Sipoossa

Yhdistyksemme Johtokunta on kokouksessaan 19A.2015 käsitellyt em. YyA-ohjelman
Ja antaa asiasta seuraavan mielipiteen:
Pihkarinteen omakotiyhdistyksen alue raJoittuu etelässä osa-alue A:n kanssa. Lähin
jäsenemme asuu vain n. 200 m päässä alueen pohjolsraJasta Ja laDO m:n säteellä
asuvat kaikki yhdistyksemme 40 asukasta. Näin ollen suunniteltu toiminta tulee
haittaamaan merkittävästi asukkaiden asumismukavuutta.
1.

Osa-alueilla AJa 8 on lainvolmainen Bastukärr 1-asemakaava, Jonka
pohJalta hanketta em. alueiden osalta tulisi mielestämme noudattaa.
Alueiden maa-aineksen otto suoJaviheralueilta (EV-1) tulisi poistaa
hankkeesta edellä mainittuun viitaten. Alue A:n EV-1 alue muodostaa
5uojaavan puskurivyöhykkeen pohjoisen Pihkarinteen kyläalueeseen.

2.

Murskaustoiminta osa-alueella Aja 8 tulisi mielestämme siirtää
tapahtuvaksi Bastukärri -alueen eteläosassa, jossa nykyisinkin toimii Rudus
Oy:n murskausasemia. Osa-alue A:lla tapahtuvasta murskaustoiminnasta
aiheutuu väistämättä merkittävää melu-ja pölyhaittaa alueemme
asukkaille.

3.

Louhinta- ja kuljetusaika tulisi mielestämme rajata ma-pe klo 7-18 väliselle
ajalle.

4.

WA-ohjelma ei mielestämme ota riittävästi kantaa toiminnasta aiheutuviin
liikennehaittoihin. Ennen toiminnan aloittamista Kyilästämöntien ja
Keravantien (MT 148) risteyksen liikennejärjestelyt tulisi saattaa kuntoon,
samoin Keravantietä Lahden moottoritielle suuntautuva liikenne.

5.

Asukkaan niin vaatiessa Rudus Oy:n tulisi velvoittaa suorittamaan ko.
kiinteistön perustan tarkastuksen ja asentamaan kiinteistöön tärinämittarin,
Lisäksi Rudus Oy:n tulisi asentaa yhdistyksemme alueelle louhinta-aJaksi
vähintään kolme melu- ja pölymittauspistettä sekä raportoimaan niistä
saadut tulokset yhdistykselle.

Sipoossa 26.4.2015
Pihkarinteen omakotiyhdistys ry

Lauri Matikka, puheenjohtaja
puh. 0400 218981
lauri.matikka@matikka.com
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BASTUKÄRRIN KIVIAINESTOTMINTOHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKÖTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Kaavoltuksesta
Yleiskaavasta todetaan, että hankealueella on voimassa Sipoon yleiskaava 2025 (Sipoon
kunnanvaltuuston 15.12.2008 hyväksymä). Sen sijaan ei kerrota, että yieiskaava on
oikeusvaikutteinen ja se kuulutettiin lainvoimaiseksi 21.1.2012. Oleellinen asia jätettiin siis
kertomatta. Miksi?
MRL:n 42 §:n mukaan “yleiskaova on ohjeena laadittaessa ja muutettaesso asemakoovaa sekä
ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytän järjestämiseksi. Viranomaisten on
suunnitellessaon alueiden käyttää koskevia toimenpiteitä Ja päättäessään niiden toteuttamisesta
katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaovan toteuttamista”.
Osa-alue F on kokonaan sekä osa-alue C-E eteläosastaan yleiskaavan mukaiseila MTH —alueella
(=Haja-asutusalue, maa-ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen on sallittu. Metsien hoitaminen
ja käyttäminen alueella perustuu metsälain säädöksiin). Louhinta ei siis ole lainkaan mahdollista
MTH —alueella.
Todettakoon vielä, ettei Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaluonnoskaan, joka oli nähtävillä 20.1.20.2.2015, ei sallita louhintaa em. alueella, vaan alue on osoitettu logistiikka-alueeksi, jossa uusi
rakentaminen on sopeutettava ympäristöönsä tavalla, joka turvaa ympäristö- ja luontoarvot sekä
ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset erityispiirteet.
Vielä on huomattava, että MRL:n 32.1 §:n mukaan maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja
muuteilaessa yleiskaavaa ja a5emakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden
käytön järjestämiseksi.
Osallistumis- ja arviointiohjelma tulee palauttaa uudelleen valmisteltavaksi, niin että ohjaavien
kaavojen vaikutus huomioidaan, On sangen outoa, että erästä maamme suurinpaa kailiolouhosta
ja maankaatopalkkaa suunnitellaan alueelle, jossa ohjaavat kaavat osoittavat aivan muuta.

Maksimoitu kivlainesten otto
Bastukärr II työpaikka-alueesta on laadittu asemakaavaluonnos, jonka lähtökohtana on ollut
maksimoida kiviainesten otto, kuten ioppuraportissa P17564/29.5.2012. WA:n arviointiohjeima
on tehty näistä lähtökohdista, mitä on pidettävä ao. iainsäädännön vastaisena.
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Louhlnta EV-alueilla
Osa-alueilla Aja B on tarkoitus louhia vahvistetun Bastukärrin asemakaava-alueen EV-1 alueita
sekä osa-alueella C-E vireillä olevan Bastukärrin laajennusalueen EV-1 alueita. Louhinnan jälkeen
EV-1 alueita on suunniteltu käytettäväksi maankaatopaikkoina.
Kaavassa ja luonnoksessa kaavamerkintä EV-1 tarkoittaa suojaviheraluetta, Jossa
maisemointitoimenpiteet ovat sallittuja. Ympäristöministeriön 31.3.2000 antamassa asetuksessa
kaavolsta käytettävistä merkinnöistä todetaan mm., “kun kaavassa käytetään tämän asetuksen
mukaista merkin tää, sitä tulee käyttää asetuksessa esitetyssä tarkoituksessa”.
Ympäristöministerlön ylijohtaja Pekka Kangas on kirjelmässään 16.6.2003 täsmentänyt vielä
uusien kaavamerkintöjen pääperiaatteita: “Uusien kaavamerkintöjen kehittämisen lähtökohtia
ovat olleet maankäyttä-Ja rakennuslaissa määriteliyt eri kaavamuotajen sisäitövaatimukset, tarve
kehittää kaavajen vaikutusten arviointia ja luin keskeinen tavoite asukkaiden
osallistumismahdoliisuuksien parantamisesta Ja aikaisempaa vuorovoikutteisemmasta
suunnittelutavasta. Tämä edellyttää muun muassa kaavojen hava!nnallisuuden parantamista ja
esitystavon kehittämistä muutenkin niin, että kaavan vaikutus ympäristöön käy selville
mahdollisimman hyvin.”
On täysin selvää, ettei EV-1 alueita voi käyttää louhintaan ja maankaatopaikkatoimintaan. Meille
asukkaille on ollut alusta asti täysin selvää, ettei suojaviheralueita ole tarkoitettu muuhun kuin
mitä nimikin jo sanoo.
Uudelleen valmisteltavassa osallistumis- ja arviointiohJelmassa tulee huomioida
5uojaviheralueiden oikea käyttötarkoitus.

Rakennustyömaiden ylljäämälouheet
Arviointiohjelmassa on esitetty, että Bastukärrissä murskaflaisiin muualta tuotua louhetta
keskimäärin noin 500 000 tn/a eli lähes 200 000 k-m3/a. Mitään selvitystä ei kuitenkaan ole, mistä
lähinnä Keski-Uudeltamaalta ja Sipoosta moinen määrä kalliota louhittaisiin ilman sijoituskohdetta
joka vuosi.
Mihinkä peru5tuu esitetty yiijäämälouheen määrä Ja minkälaisesta aikajaksosta kyse? Oletettavasti
kyse on iklajoiksi tarkoitetusta toiminnasta jolloin kaavoitukselliset ja lupa-asiat asettuvat uuteen
valoon hankkeessa?

Pohjavesivalkutukset
+27 ts. yli 10 metriä pohjavedenpinnan
Osa-alue B on suunniteltu louhittavan tasoon +25
alapuolelle ja osa-alue F tasoon -35 ts. jo lähes 100 metriä pohjavedenpinnan alapuolelle.
AMointiohjelman kohdassa 5.2 kerrotaan pinta-Ja pohjaveslin kohdistuvia vaikutuksia tutkittavan
tyypiilisesti noin 500- 1000 metrin etälsyydellä toiminnasta. Kerronta on epämääräinen.
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Uudenmaan EtY-keskus on edellyttänyt Sipoon Linnanpellon WA:sta antamassa lausunnossaan
29.11.2010 em. tutkimuksista seuraavaa: “Talousvesikaivot ja mahdolliset muut
vedenottoraken teet sekä lähteet tulee kartoittaa noin kilometrin etäisyydellä hankealueen
reunasta. Kaivakartoituksesso tulee kerätä tiedot kaivojen kansien korkeudesta, maanpinnan
korkeudesta, kaivojen syvyydestä, raken teista, kunnosta sekä veden laatuun mahdollisesti
vaikuttavista kaivokohtaisista tekijöistä. Kaivokartoituksen tulee sisältöä tiedot lämpäkaivoista ja
-putkistoistaja vaikutukset niihin tulee arvioida.”
On lisäksi huomioitava, että Bastukärrissä vaara pohjavesien saastumiselle on aivan toinen kuin
Linnanpellossa. Bastukärrlssä pohjavedenpinnan alle louhitut kaivannot on lisäksi tarkoitus käyttää
rakennustyömaiden ylijäämämaiden läjltykseen. Arviointiohjelman kohdassa 3.4.2 todetaan vielä:
“Hankealueelle ja sen läheisyyteen sijoittuu muutamia alueellisia kallioperän heikko usvyähykkeitä,
sekä paikallisia heikkousvyöhykkeitä, jotka ulottuvat hankealueen ulkopuolelle”. Mitään karttaa
heikkousvyöhykkeiden sijainnista ei kuitenkaan esitetä. Miksi salata näitäkin tietoja lähiasukkailta?
Geo-Tletokannasta on nähtävissä, että Bastukärrissä on runsaasti (ei muutamia)
heikkousvyöhykkeitä ja tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, ettei karttaa heikkousvyöhykkeistä
esitetä arviointiohjeimassa. Tämän mielipiteen jälkeen näin varmasti tapahtuul
Muutenkin pohjavesitietojen esittäminen on heikkoa. Arviointiohjelman kohdassa 3.4.2 kerrotaan
alueella nykyisin olevan kaksi pohjaveden havaintoputkeaja näistä IlmoItetaan pohjavedenpinnan
korkeus elokuulta 2010. Miksei ilmoiteta uusimpia havaintoja?
Pohjavesien laatutletoja ei ole ilmoitettu lainkaan. Miksi näitä tietoja salataan, kun kuitenkin
Ilmoitetaan taulukossa 2-5 kuivatusojien vedenlaatutuloksia vuosilta 2006—2012?

Ratkaisu pintamaakysymykseen
Uudessa Bastukärrin kaavassa tulee reilustI osoittaa osa kaava-alueesta alueelta kaivettavien (ei
muualta ajettavien) pintamalden läjltykseen. Tietenkin tämä vähän pienentää T-alueen kokoa.
Tämä ei liene ongelma, koska nykyisellä vahvistetulia Bastukärrin asemakaava-alueella on noin
240 000 k-m2 rakennusolkeutta vapaana käytettäväksi.
Tosiseikkojen tietoista pimlttämistä edustaa suunnitelma jonka mukaan ylijäämämaita yritetään
sijoittaa suojaviheralueelle, mitkä ensin louhitaan. Usäksi on perin outoa, että arviointiohjelmassa
useissa kohdissa kerrotaan ulkopuolelta tuotavista ylijäämämaista, mitä esitetään sijoitettavaksi
kaikkiin osa-alueisiin.
Uudelleen valmisteltavassa osallistumis- ja arviointiohjelmassa tulee selvästi todeta, ettei mitään
osa-aluetta saa käyttää Bastukärrin alueen ulkopuolelta tuotavien ylijäämämalden läjltykseen,
kuten tilanne on ollut viimeiset 20 vuotta.

Koukkusuon ja Keuksuon valuma-aiueet
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Arvioitavissa vaikutuksissa (5.6.3 Pintavedet) ei ole mitään mainintaa Koukkusuon ja Keuksuon
valuma-alueiden oleellisesta pienenemisestä, vaikka kohdassa 3.4.3 todetaan mm, “... huleveslen
johtamista suunnitellessa tulee ottaa huomioon Keravanjoen kesk/osan valuma-alueelle sijoittuvat
Koukkusua ja asemakaa vaan merkitty suoalue (=Keuksuo), joiden vesitalouden säilyttäminen
edellyttää valuma-alueiden muutosten hydrologista tarkastelua.”
Kuten kuva 3-17 osoittaa, niin osa-alue C E sijoittuu suurimmalta osin Koukkusuon ja Keuksuon
valuma-alueille ja osa-alue F pohjoisosastaan.
—

Mikäli hanke toteutetaan suunnltellustl, niin todennäköisesti Keuksuon luonnontila hälriintyy
peruuntUmattoma5ti.

Vapaa-aikakäytässä oleva talo
Kuvassa esitetään karua loma- ym. rakennuksista, Osa-alueen C E pohjoisosan itäpuolelle noin
200 metrin etäisyydelle hankkeesta on esitetty olevan asulnrakennus. Todellisuudessa tilalla 753416-8-21, Väesterolars on vapaa-ajan rakennus. Asia on ollut usein aikaisemmin esillä ja mm.
Vaasan hallinto-oikeus tehdessään katselmuksen alueella, totesi kyseisen rakennuksen olevan
vapaa-ajan asunnon.
—

Kiviainesten jalostus
Osa-alueet Aja B sijaitsevat nykyisellä teollisuusalueella ja niiden louhintamäärä jää vähäiseksi,
kun EV—alueet on jätettävä louhimatta. Asetus (800/2010) kieltää mur5kaamon sijoittamisen osaalueelle A, joten tämän alueen louheiden murskaus on tehtävä osa-alueella B tai sen
läheisyydessä.
Sen sijaan osa-alueen C-E louheiden murskaus on tehtävä aivan toisin kuin arviointiohjelman
kohdassa 2.6.1 Kiviainesten jalostus kerrotaan: “Murskauslaitoksen toiminta siirtyy louhinnan
edetessä.” Tuloksen voi nähdä kuvasta 2-12, pahin melulähde jää tasamaaile ilman mitään
kotelointeja tai muutakaan melusuojausta.
Kun nykyisellä vahvistetulla Bastukärrin teollisuusalueella on käyttämätöntä rakennusolkeutta
noin 240 000 k-m2, niin vuosikymmeniin ei ole mitään tarvetta rakentaa osa-alueelle C-E. Koko
louhinta ja murskaus tuleekin suunnitella tämä tosiasia huomioiden. Osa-alueen keskeiseen osaan
tulee rakentaa kiinteää verkkovirtaa käyttävä murskauslaitos, jossa ainakin etumurskain sijoitetaan
ottotasoa syvemmälle rajattuun kaivantoon ja koteloidaan, kuten julkaisussa Suomen Ympäristö
27/2012 Kiviaineshankkeiden ympäristävaikutusten arviointi sivun 18 kuvassa on osoitettu.
Tietenkin kaikki muutkin pölylähteet on koteloitava ja kaikkiin laitoksen pölylähteislin on
järjestettävä kastelu. Louheet murskaamoon kuljetetaan maansiirtoautoilla tai vastaavilla.
Vain edellä kerrotun mukaisesti toimien pitkäkestoisessa louheen murskauksessa voidaan
noudattaa melun ja pölyn torjunnassa BAT-periaattelta, mikä tarkoittaa mm. sitä, ettei
asuinympäristöä aitisteta melu-ja pölysaasteelle.
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Kielletty valtiontuki
Ympäristövaikutusten aMoinnista annetun lain 5,1 §:n mukaan “Yhteysviranomaisen, kaavaa

laativan kunnan tai maakunnan liiton ja hankkeesta vastaavan on oltava rilttävässä yhteistyössä
hankkeen aMaintimenettelyn ja kaavoituksen yhteensovittamiseksi”.
Uudenmaan EtY-keskuksen WA-Däätös 8.5.2012
Päätös koski osa-alueelle B suunniteltua louhintaa. Päätöksen oli allekirjoIttanut apulaisjohtaja
Rolf Nyström ja ylitarkastaja Leena Eerola. ELY-keskus katsoi, ettei Ruduksen louhintahankkeessa
tarvitse soveltaa WA-menettelyä, vaikka merkittävä osa hankkeesta sijoIttuu asemakaavan
mukaiseile EV—alueelle. Merkittävää oli, että Rudukselle myönteinen päätös tehtiin, vaikka Sipoon
kunta kyseenalaisti “valtavan montun” louhinnan. EtY-keskus ei päätöksessään kyseenalaistanut
louhinnan soveltuvuutta EV —alueelle. EtY —keskus yhteysviranomaisena sivuuui päätöksessään
täysin, mitä lain 5.1 § edellyttää ja hyväksyi hankkeesta vastaavan Ruduksen suunnitelmat
sellaisenaan. WA—päätös on ratkaisevassa asemassa viranomaisen myöntäessä lupaa hankkeen
toteuttamiseen, kuten lain 13 §:ssä todetaan.
Koska ELY —keskus ei päätöstä tehdessään ottanut huomioon edellä mainitun laIn 5.1 §:n
periaatteita, niin päätös sisältää ilmiselvästi kiellettyä valtiontukea.
Vireillä oleva Bastukärrin WA
Myös tässä hankkeessa yhteysviranomaista, Uudenmaan ELY —keskusta, edustaa edellä mainittu
ylitarkastaja Leena Eerola. Tuntematta tarkemmin ELY —keskuksen ja hankkeesta vastaavan
Ruduksen keskinäisiä neuvotteluja ennen tämän arviointiohjelman kuuluftamista, niin vaikuttaa
siltä, ettei EtY —keskus vieläkään näytä välittävän ohjaavien kaavojen merkityksestä kuten lain 5.1
edellyttää. Eihän muuten voi olla mahdollista, että Rudus suunnittelee louhintoja ja
maankaatopaikkatoimintaa lainvolmaisen asemakaavan ja yleiskaavan vastaisesti. Jo tässä
vaiheessa hankkeeseen näyttää 5isältyvän kiellettyä valtiontukea. Jostain syystä Eerola kieltäytyi
asukastiedostustilaisuudessa ottamasta kantaa kaava-asioihin ylipäänsä, sen sijaan kyllä kovasti
kiirehti (WA)hankkeen etenemistäl

Kuulutus ja lehti-ilmoitus
Yhteenlaskuvirheiden lisäksi kuulutuksessa on hyvin harhaanjohtavaa tietoa täyttämääristä.
Louhintaa osa-alueella 8 suoritetaan 0,95 milj. m3, mutta täyttöä olisi vain 0,1 milj. m3. beneekö
tämä oikein?
Erikoinen on lisäksi lehti-ilmoItus ko. hankkeesta, mikä julkaistiin mm. Sipoon Sanomissa 5.3.2015
Ei ihme, ettei hankkeen esittelytilaisuuteen 4.3.2015 Talman koululle tullut kuin muutama
ihmlnep7iähdäänkö tämä asialliseksi ja hyväksyttäväksi toiminnaksi?

Lieskivi-Haavisto Asta
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

ELY Kirjaamo Uusimaa
30. huhtikuuta 2015 14:32
Lieskivi-Haavislo Asia
Vi..: Milelipide BASTUKARRIN MM-AINESTOIMINTA SIPOOSSA

Lähettäjä:
Lähetetty: 30. huhtikuuta 2015 14:03
Vastaanottaja: ELY Kirjaamo Uusimaa
Aihe: Milelipide BASTUKÄRRIN MAA-AINESrOIMINTA SIPOOSSA
-

Uudenmaan ELY-keskus’
ELY Centralen i Nylanri
-

2015
30 -04- Vyj
-

BASTUKÄRRIN MM-AINESTOIMINTA SIPOOSSA

Kyse on suuresta hankkeesta joka vaikuttaa ympäristöönsä eri tavoin pitkälle
tulevaisuuteen. Hankkeen WA arviointia voidaan pitää jatkona Bastukärr 1 alueen
rakentamiselle, Hyvin tehty arviointi tarjoaa mahdollisuuden sille että Sipoon kunnan etu otetaan
huomioon parhaalla mahdollisella tavalla.
Aikaperspektiivi on kuitenkin sellainen että kunnan näkökulmasta on vIisasta olla sitoutumatta liian
tiukasti Rudus Oy.n aluetta koskeviin suunnitelmiin. Sipoon kunnan etu on että alue saadaan
mahdollisimman nopeasti rakennettavaan kuntoon. Tästä syystä voidaan myös kyseenalaistaa
onko käsiteltävä WA millään tavalla relevantti esim. 20 vuoden kuluttua tehtäville lupapäätöksille.

Hanke aiheuttaa haittaa Bastukärr 2 alueen kaavan toteuttamiselle joten toimintaa ei tule
sallia.
Ohjelmassa esitetään erilaisia hankkeita jotka jo seflaisenaan vaativat yya menettelyä. Suunniteltu
jäte ja kierrätystoiminta koko hankealueella koko toiminta- ajan ei edesauta alueen valmistumista
myytäviksi tonteiksi. Kalliokiviaineksen ottaminen ei saa myöskään vaikeuttaa alueen käyttämIstä
kaavassa varattuun tarkoitukseen.
Kaikenlaisen klerrätysmaterlaalin ja muualta tulevan murskeen sekä täyttömaan tuominen
alueelle on kielleifävä,
Oifotasojen ulollaminen suunnitelman mukaisesti aiheuttaa kaavan valmistumisen viivästymistä ja
näin ollen ei ole Sipoon kunnan edun mukaista. Ottotasot on määriteltävä niin että alueet
saadaan kaavan tarkoittamaan käyttöön nopeammin kuin aikatauluissa esitetään.

Sipoon kunta on sopinut SOK logistiikkakeskuksen kanssa että tieyhteys Bastukärr 1 alueelta
joklvarrentlelle on käytössä logistilkkakeskuksen valmistumisen aikaan. Esitetty aikataulu ei tätä
tue.
Kaavan mukaisen tieyhteyden louhiminen kalliolelkkauksena on tehtävä välittömästi ja
kiviaineksen otto uloteftava ainoastaan tien pinnan tasolle.
F-alueen käyttämInen rakennuskelvottoman klvlaineksen loppusuoltuspalkaksl on myös Sipoon
kunnan etujen vastaista. Logistiikka-alueen laajentaminen olisi mahdotonta mikäli
kyseInen hanke toteutetaan.
B- alue osin ja F alue kokonaisuudessaan ei kuulu kaavan toteuttamiseen ja näin ollen
toiminta näillä alueilla on kiellettävä.
[Sivu #j

Louhintatoiminnan kestettyä alueella jo yli 20 kymmentä vuotta on toiminnasta aiheutunut alueen
asukkaille pitkäaikaista ja merkittävää viihtyisyyden vähentymistä. Hankkeessa tulee ottaa
huomioon asukkaiden yli 20 vuoden aikalset kokemukset nykyisestä toiminnasta.
Arviointiohjelmassa esitetyllä vaikutusalueella tulee lähettää kysely kaikkiin talouksiin, jotta nämä
voivat helposti saattaa kokemuksensa ja näkemyksensä arvioinnin tekijöiden tietoon. Tärinä tulee
lisätä hankkeessa arvioitaviin ympäristövaikutuksiin.
Toiminta-ajat tulee määritellä seuraavasti:
Arkisin 1.1- 30.5 sekä 1.8- 2012 Klo 8-16
Kesä-aikana eikä arkipyhinä toimintaa ei tule sallia

WAssa tulee myös tarkastella tarkemmin toiminnan sosiaalisia vaikutuksia. Lähimpien
naapureiden osalta on tehtävä laskelmat vahlngonkorvausista jotka korvaavat kiinteistöjen arvon
laskemisen toiminnan johdosta ja tähän on käytettävä puolueetonta kiinteistövälittäjää.

[Sivu #)
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Havutien ja Norantien asukkaat

Uudenmaan ELY-keskus
PL 36
00521 Helsinki

Asia: Rudus Oy:n WA-ohjelma Bastukärrin maa-ainesten otto Sipoossa

Olemme käsitelleet em. WA-ohjelman ja halumme näin ilmaista siitä mielipiteemme.
Talomme sijaitsevat aivan liki osa-alue A:ta sen pohjoisella ja itäisellä sivulla. Suunniteltu
toiminta tulee haittaamaan merkittävästi meidän asumisviihtyvyyttä.
1. Osa-alue A:n EV-1 alue (suojaviheralueen louhinta) tulisi poistaa kokonaan
hankkeesta. Tätä aluetta ei pitäisi iouhia vaan alue tulisi säilyttää luonnontilassa
niillä kohdin kun se on vielä mahdollista. Mahdollisen maavallin korkeus ja muoto
tulisi soveltuvin osin noudattaa aiempia maaston muotoja, vallin rakentamiseen
tehtävää maanläjitystäkään ei tarvittaisi silloin niin paljon koska läjitys luo paineita
taloille jotka ovat rakennettu savikon päälle (häiriintynyt savi). Alueelle ei myöskään
tolvota läjitellävän muualta tuotuja ylijäämämaita. Alueellamme ei kaikilla ole vielä
kunnallistekniikkaa olemme omien kalvojemme varassa ja olisi toivottavaa että
niissä säilyisi juomakelpoinen vesi.
2. Murskaustoiminta osa-alueella Aja B tulisi siirtää kokonaan pois. Murskaus tulisi
tapahtua lähimmillään Bastukärr 1-alueen eteläosassa missä jo ennestään on
Rudus Oy:n murskausasemia. Näin voitaisiin pienentää merkittävästi melusta ja
pölystä aiheutuvia haittoja esim. hiekansekaista laskeumaa pihoilla Ja kiinteistöissä.
Useassa kiinteistössä on myös ilmalämpöpumppu.
3. Räjäytysten Ilmoitus etukäteen s-postilla / tekstiviestillä. Tämä olisi varsin suotavaa
jotta pienet lapset joita nukutetaan ulkona vaunuissa eivät suotta pelästyisi ja kotiin
yksin jätetyt iemmikkieläimet eivät turhaan ahdistuisi sekä hevoset jotka ovat
pihatoissa tai laitumilla eivät pillastulsi ja karkaisi aidoista ja aiheuttaisi vaaraa
itselleen ja ympäriställe.
4. Louhinta-, murskaus- ja kuljetusaika eli kaikki melua aiheuttava toiminta tulisi
tapahtua arkena (ei arkipyhinä) ma pe klo 7-18 välisenä aikana.
-

5. Liikenneturvaliisuus tulisi ottaa huomioon Kulloontien / Keravantien 1
Kyllästämöntien lisääntyneen raskasliikenteen ja maa-ainesajon vuoksi.
Kevyenliikenteen väylä ja katuvalot parantaisivat turvallisuutta merkittävästi.
6. Me asukkaat haluaisimme että ennen hankkeen alkua Rudus Oy velvoitellaisiin
järjestämään kiinteistöjemme pewstusten tarkistukset ja asentamaan räjäytysten ja
louhinnan ajaksi kiinteistöihin tärinämittaht sekä haluamallemme kuudelle
kiinteistölle vielä melu- ja pälymillauspisteen sekä tuloksista raportolnnin
limoittamallemme henkilölle. Rudus Oy:n tulisi nimetä yhtiöstään vastuuhenkilän
joka ottaa vastuun kiinteistöille aiheutuvista mahdollisista vaudoista ja niiden
korvauksista, ellei laiminlyöntejä enää tässä asiassa pääsisi syntymään.

Sipoossa 29.4.2015
Havutien ja Norantien asukkaat

Lieskivi-Haavisto Asta
ELY Kirjaamo Uusimaa
30. huhtikuuta 2015 7:54
Ueskivl-Haavlsto Asta
VL: Basrukärrin kiviainestoiminnan hanke Rudus Oy
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Lähettäjä:L.•
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Vastaanottaja: RY Kirjaamo Uusimaa
Aihe: Basrukärrin kiviainestoiminnan hanke, Rudus Oy
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Huomautus
Rudus Bastukärr kiviainestDiminnan hanke
Asumme aivan suunnitellun ottoalueen A naapurissa. (noin 150 metriä suunnitellusta ottoalueesta samalla kallioalueella)
Alustavassa selvityksessä oli maininta ,ettei 300metriin asti ole rakenteellisista vaurioista vaaraa ,-joten
ymmärryksemme mukaan asuinrakennuksessamme on odotettavissa rakenteellisia vaurioita.
Tämän johdosta olemme sitä mIeltä ,että osa-alue A:n suoja-alue pitää säilyttää suoja-alueena siihen koskematta.
Mielestäni Sipoon kunta on sen myös kaavassa näin vahvistanut.
Murskaustoiminta alueella A pitäisi kieltää kokonaan. Melu- / pöly-haitoista johtuen.
Toiminta-aika pitäisi rajata kokonaisuudessaan tapahtuvaksi ma-pe klo
07.00-18.00 väliseksi ajaksi asuinviihtyvyyden takaamiseksi alueella.
Louhinnasta aiheutuva tärinä ja sen todentaminen pitäisi tapahtua puolueettomasti ja valvonta olla asianmukaista.
Mahdollisten rakenteellisten vaurioiden tapahduttua pitäisi saada asiat selvitettyä ilman vuosien oikeustaistelua.
Terveisin

[SNu #]

Lieskivi-Haavisto Asta
ELY Klrjaamo Uusimaa
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VL: Mielipide koskien Rudus Oy:n Sipoon Bastukärrin kiviainestoimintojen WA-hanketta.
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Uudenmaan ELY-keskus
PL 36
00521
HELSNKI
30.04.20 15
SIPOON YVA OHJELMA
-

Ruduksen Bastukärrin lisäaika-ja laajennussuunnitelmaa laatiessanne ottanette huomioon
asukkaiden
elinolosuhteiden supistumisen seuraavasti:
SUOJAVIHERALUEELLAja sen lähistöllä ei saa suorittaa louhintaa pohjavesien
2.3
pilaantumisen,
kivipölyhiukkasten lisääntymisen, sekä asuintalojen pemstuksien tan stä aiheutuvan
rapautumisen vuoksi.
Maijastusta, sienestystä, metsästystä, lenkkeilyä ynnä muuta virkistyskäyttöä tulee voida
tulevaisuudessakin
harrastaa happirildcaassa ja puhtaassa metsämaisemassa.
2.3.1
24kesä11

MELUVALLIT eivät riitä!! Nykyisinkin kuuluu Jokivarrentielleja Hakatielle vielä kello 22-

talvet melua ja JYSKETTA! Teollisuusalueen työntekijöiden omalle toiminnallekaan meluvalli
ei anna riittävää
suojaa.
Baswkärr 11:n itäpuolen HULEVESIEN juoksutus yms. tutkittava ympäristön saastumisen
kannalta tarkoin,
ettei tule uutta Talvivaaran lauhdevesi-, tms.ongelmaa, joka huomataan vasta jälkikäteen.
Jokivarren pohjoispuoli on kaavoituksessa merkitty AP/ pientalorakentamista vasten, joten
kivipölyn
lisääntyminen asuinalueella on haitalista.
2.3.4 ja
2.3.5
maa-ja

F osa-alue. LOUHiNTAsyvermysten täyttö RAKENTAMISEEN KELPAAMA1TOMALLA
-

BETONIJÄfl’EELLÄ LIKAA POHJAVEDETja syvennysten täytön jälkeen kasvavat marjat
ja sienet
(Sivu #)

-

eivät kelpaa ravinnoksi, Eikä alueelle saa missään nimessä tuoda ULKOPUOLELTA

JAUEITA
KÄSITELTÄVÄKSI, tai VARASTOITAVAKSI.
2.6.5
hetonin

EI alueelle YLIJÄÄMÄBETONIA, PESUKWEÄ, ESLKUIVATI’UA SLURRIA, eikä mitään
purkujätettä.

2.6.5
VOITELUÖLJY, VAARALLINEN METALLIROMU YMS. on erityisen huolellisesti
varastoitava, etteivät
VALIAIKAISESTIKEN varastoituina vahingossa saastuta maaperää.
2.6.7
ELIÖKANNALLE on vaarallista laskea SELKEYTYSALTAIDEN HULEVEDET lähipuroja
ja ojia myöten
Raddammsbäckeniinja Sipoonjokeen. Osa juoksutusvesistä laskee myös SIPOONKORVEN
KANSALLISPUISTON alueelle.
2.6.8
laita

Liikenne RUUHKAUTUU JA HIDASTUU Jokivanentiellä entisestään, niinkuin nykyään on
Keravantiellä. Lisäksi Kivipölymäärät lisääntyvät entisestään!

2.7.1
monessa

PORAUSTA, RÄJÄYTYSTÄ JA MURSKAUSTA, sekii KUORMAUSTAja AJOA on liian
eri pisteessä. Niiden yhfaikainen MELUvaikutus ylittänee asuinalueilla sallitun desibelimäärän.
Melutason nousu ei varmaankaan houkuttele uusia asukkaita kuntaan.

2.7.2 ja
5.5.3
RAKENNUKSIEN KIVUALAT ovat 5n vuoden aikana RAKOILLEET ja KALLISTUNEET.
TARINA ja
värähtelyhaittojen vuoksi.lO vuoden aikana tuntuu joskus kuin olisi lyhyen aikaa maanjäristys
Olen meinannut soittaa 1 l2een tai kuntaan: Onko joku hätätila. Maanpinta on maatilallamme
5n vuoden aikana laskenut paikka paikoin, ja paljasta kalliota tullut esille esim, keskelle
tiealuetta pihamaalla.
2.7.3
PÄÄSTÖILMA. PÖLYHIUKKASPÄÄSTÖJÄ leviää louhimoalueen ympäristön talouksiin
TUULISILLA
ilmoilla. Maavallit eivät riittävästi estä pölyn leviämistä tuulisina aikoina. Saati myrskysäillä!
TALVlaikaan kun puut ovat lehdettömia POLY-ja MELUHALTAT kulkeutuvat kilometrien
päähän.
2.7.4

Pintaveden ViRTAuSsuunnatkin saattavat muuttua ja kuormituttuaan sekoittaa vesisuonten
vesimäärääja puhtautta kilometrienkin päässä. KAIVOVEDET ovat vaarassa!

3.1.3

SipoonKORVEN ELIÖKUNNAN MONINAISUUS on säilytettävä. Esim. Hirvien kulkureitti
pohjoiseen kulkee louhinta-alueiden kautta.

3.4.2 ja
5.6.2

Alueen kaivoveden määrä ja laatu saattaa huonontua, koska kallioperän vesivirtaukset saattavat
muuttua, jos kalliossa alueella on paljon RAKOJA, ja ne ovat suoraan yhteydessä toisiinsa.

KIVIPÖLYÄ TUOTTAVA TEOLLISUUS SIIRREYFÄVÄ POIS RUUHKA-SUOMEN
ALUEELTA.
Rakennusjäteja muu betonijäte ja kivilouhimot siirrettäköön ruuhkattomille rajaseuduille
asutustaajamien ulkopuolelle.
Säästäkäämme viimeiset Etelä-Suomen happirikkaat metsä-ja luontoalueemme marjastus-,
sienestys-, metsästys- ja lenkkeilykäyttöön terveytemme ylläpitäjinä.
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Uudenmaan ELY-keskukselle
Lausunto Sipoon Bastukärrin maa-aineslenoifohankkeen yva-arviointiohjelmasta
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta
seuraavaa.
Yleistä?

Lausunnonantajalla ei ollut aikataulusyistä mahdollisuutta tutustua hankealueeseen maastossa.
Käytössä olevat ilmalcuva-aineistot sekä alueella tehdyt, joskin osin puutteelliset luontoselvitykset
antavat olennaista taustatietoa hankealueen luonnonolosuhteista.
Osa hankealueesta on hyvin voimakkaasti metsätaloudellisesti käsiteltyä. Tämä ei kuitenkaan koske
koko hankealuetta.
Ilmakuvatarkastelun perusteella etenkin osa-alueen F kallioalueilla ja kallioiden rinteellä. Näistä
pohjoiseen osa-alueiden Dja E keskiosissa on merkittävä keskittymä puustoltaan varthmeitaja
vanhoja metsiä. Paikkatietoikkunasta löytyvien, valtakunnalliseen metsien inventointiin (VMI),
perustuvien puuston ikäluokkatietojen (v. 2011) perusteella kyseisellä alueella ovat vallinneet
valtapuustoltaan 76-108-vuotiaat metsikkökuviot. Niiden joukossa on myös merkittävä määrä 109168-vuotiaita metsiköitä. Tällä alueella ei ole tehty ainakaan vuoden 2014 ilmakuvan perusteella
laajemmin päätehaklcuita viime vuosina, joten on mahdollista, että tällaisella alueella on säilynyt
merkittäviä luontoarvoja.
Alueen todetuista luontoarvoistaja niiden l,uon,ioinnisia

Hankealueellaja sen ympäristössä on tehty joukko luontoselvityksiä, joissa on tunnistettu ainakin
yksi erityisen merkittävä luontoalue, johon maa-ainestenotolla voi olla vaikutusta.
Hankealue rajautuu lännessä arvokkaaseen korpivaltaisen suoalueeseen (“Keuksuo”), johon liittyy
myös ilmeisen luonnontilainen puro. Tämä luontokokonaisuus täyttää luontoselvityksistä
ilmenevillä perusteilla koon ja luonteen (melko laaja korpivaltainen suoalue) puolesta
maakunnallisesti arvokkaan luontoalueen kriteerit.
Hankealuetta tulee lännessä supistaa siten, että maa-aineistenotto ei vaikuta Keuksuon ja puron
vesitalouteen.
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Alueen muista mahdollisista luontoarvoista ja tehtyjen selvitysten riittävyydestä

Alueella ei nähdäksemme ole toteutettu meisä-ja kallioalueiden osalta sellaisia luontoselvityksiä,
joiden perusteella voisi millilänjärkevällä tavalla arvioida esiintyykö alueella (etenkin osa-alueet F,
E ja C) paikallisesti tai jopa maakunnallisesti merkittäviä metsäisiä arvoja. Tehdyt selvitykset ovat
luontotyyppien osalta vahvasti keskittyneet metsälain mukaisien tiettyjen avainbiotooppikdteerit
täyttävicn kohteiden tunnistamiseen, jolloin mm. kangasmetsiin liittyvät suojeluarvot ovat jääneet
tunnistamatta. On myös mahdollista, että alueella on lehtoihinja piensoihin liittyviä arvoja
enemmän kuin on selvityksissil tunnistettu.
Hankealueen metsä-ja kallioalueilla tehty luontoselvitys (Yrjölä 2012) kuvaa metsiköiden
kehitysluokkia, luonnetta ja mahdollisia luontoarvoja tavalla ja ilmaisuilla (tyyliin
“kasvatusikäinen”), jotka eivät anna ihan oikeaa kuvaa etenkään alueen metsien todellisista
kehitysluokista. Myös metsien luonnetta kuvaavat termit eivät vastaa niitä kuvaustapoja, joita esim.
metsätaloudellisessa luokittelussa yleisesti käytetään. Metsätaloudellisen päätehakkuuiän mitä
ilmeisimmin saavuttaneita metsiköitä kutsutaan “varttuneiksi”ja ilmeisiä eri-ikäisrakenteisia
metsiköitä kuvataan tavoilla, joilla satunnainen lukija olettaa kuvattavan nuoria kasvatusmetsiköitä.
Epäsuhta metsiköiden kehitysluokkien ja Paikkatietoikkunan ikäluokkatietojen ja vuoden 2014
ilmakuvan (jossa näkyvät vuosien 2011 ja 2012 hakkuut) vaikutelmiin on ilmeinen.
Etenkin osa-alueella F sekä tästä pohjoiseen osa-alueiden Eja C keskiosissa vaikuttaisi olevan
edelleen melko merkittävä vadtuneista ja vanhapuustoisista kangas- ja kalliometsistä muodostuva
kokonaisuus. Luontoselvityksissä alueelta on paikallistettu kaksi erillistä metsälain 10 § kriteerit
täyttävää vähäpuustoista metsälakikalliota.
Tietopohja keskeisten metsäisten luontoarvojen osalta on ilmeisen riittämätön ja sitä tulisi
ehdottomasti parantaa. Tietopohjan parantamisen kannalta järkevin tapa olisi selvittää alueella
esiintyvät METSO 1, Ilja 111-luokkien kriteeiit täyttävät metsäiset luontokohteet, Tämän jälkeen
olisi mahdollista asiaperusteilla arvioida se, onko alueella sellaisia metsäisiä luontoawoja, joiden
heikentymisellä olisi aidosti merkitystä. Kerätyn METSO-tiedon perusteella olisi myös mahdollista
tehdä luontoarvojen arvottaminen käyttämällä Uudenmaan liiton asiantuntijatyönä Uudellemaalle
tekemää maakunnallisten luontoatwojen kriteeristöä
(http:/fwww.uudenmaanliitto.fl/files/6297/LuonnonymparistojenarvottamisenkriteeristoUudelle
maalle EI 19.pdO.
Kallioalueiden osalta tulisi selvittää myös luontodirektiivin suojaamien perhosten mahdollinen
esiintyminen.
Kaavoista

Hankkeessa esitetään, että lainvoimaisessa kaavassa nimenomaan Keuksuon suojavyöhykkeeksi
EV-alueina (suojaviheralue) esitetyt alueet osa-alueilla Cja E louhittaisiin. Louhinta on
kaavamerkinnän vastaista. Louhinta häiritsisi Keuksuon vesitalouttakin. Osa-alue F puolestaan on
yritys ujuttaa uudelleen käyttöön jo ainakin kertaalleen kaavaprosesseissa (esim. asutuksen
läheisyyteen yms. johtuvista syistä) hylätyn louhosalueen osa.
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Hankkeen rni,Lvta vaikutnksLvta
Hankkeen vaikutusarvioinneissa tulisi huomioida myös vaikutukset Keinukallion alueen
virkistyskäyttöön sekä Sipoonkorven ja Keinukallion välisen metsäekologisen yhteyden
toimivuuteen.
tilit tila

Hankealueen haitat seudun metsäluonnolle pienenevät olennaisesti kaikilla sellaisilla ratkaisuilla,
joissa hankealuetta pienennetään etelästä tai lännestä. Tällöin metsien säästäminen louhinnalta lisää
suoraan yhtenäisen säästyvän metsäalueen määrää.
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luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola, puhelin 045 652 1974, keijo.savola@sll.fi
-

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Sirkku Manninen
puheenjohtaja

Tapani Veistola
luonnonsuojeluasiantuntija

Suomen luonnonsuojelufliton Uudenmaan piiri ry Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund rf
itälahdenkalu 22 b A, Fl-00210 Helsinki, Finland 1 puhitel. +35844 258 0598 tai! or +358 400615530
www.sll.flluuslmaa 1 Y-tunnus 04716014 1 uusimaa@sll.fl
—

