
 
 

 

 

TARJOUSPYYNTÖ KOSKIEN MAA-AINESTEN OTTOALUEEN LUOVUTUSTA 

7.8.2019 

 

  Tarjouspyynnön esittäjä ja yhteyshenkilöt:   

 

Uudenmaan päihdehuollon ky 

Kylä-Katilantie 181, 05950 HYVINKÄÄ 

Yhteyshenkilö 

Sanna Tienvieri 

Kuntayhtymän johtaja 

puh 044-3463647 

sanna.tienvieri@ridis.fi 

 

Konsulttina hankkeessa on Ramboll Finland Oy, jossa yhteyshenkilönä on Kare Päätalo (puh 040 

5191567, kare.paatalo@ramboll.fi).  

 

 Tarjouspyynnön tausta ja kohteen kuvaus 

 

Tarjouspyynnön kohteena on Hyvinkään kaupungin Ritasjärven kylässä tilalla Laitila (106-408-

28-2) Kaidanpääntien läheisyydessä, noin 3 km valtatie 25:stä pohjoiseen sijaitseva alue, joka on 

kuvattu tarkemmin liitteissä 2 ja 3.  

Maa-alue tarjotaan joko ostettavaksi määräalana tai vuokralle, sisältäen oikeuden maa-ainesten 

ottamiseen sekä soran ja kivien murskaukseen. 

Maa-ainesten ottamiselle sekä soran ja kivien murskaukselle on myönnetty maa-aineslain ja 

ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupapäätös, jonka määräykset velvoittavat siirronsaajaa.  

Luvitettu alue koskee 18,1 hehtaarin suunnittelualuetta, josta ottamisalue on noin 7.2 ha. 

Ottomäärä on luvan mukaan enintään 480 000 m3 ktr ja lupa on voimassa 30.4.2028 saakka. 

Lupapäätös on tämän tarjouspyynnön liitteenä 1.  
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 Tarjouksen tekeminen 

 

Tarjoaja voi tarjota määräalan ostamista, määräalan vuokrausta maa-ainesten ottoa varten taikka 

molempia. Tarjous on tehtävä tarjouspyynnön mukana olevalle tarjouslomakkeelle (liite 4). 

Tarjouksen on oltava tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen, eikä se saa sisältää tarjoajan 

omia ehtoja.  

  Sopimusehdot: 

 

4.1. Molemmille luovutustavoille (vuokra ja myynti) yhteiset ehdot: 

- Sopimus on ehdollinen kuntayhtymän hallituksen hyväksynnälle 
- Sopimus on ehdollinen yhteislupapäätöksen siirron onnistumiselle 

(viranomaishyväksyntä) 
- Siirronsaaja on vastuussa maa-aines- sekä ympäristöluvan mukaisesta toiminnasta ja 

toiminnan päättämisestä (alueen jälkihoito) 
 

4.2 Ostamista koskevat ehdot 

- Kauppahinta tulee maksaa kokonaisuudessaan kaupantekotilaisuudessa. Mahdollisen 
varainsiirtoveron maksaminen on ostajan vastuulla. 

- Ostaja on velvollinen järjestämään määräalan lohkomisen omaksi kiinteistökseen. Ostaja 
vastaa kaikista lainhuudosta ja määräalan lohkomisesta aiheutuvista kustannuksista. 

 

4.3 Vuokraamista koskevat ehdot 

- Vuokra-aika tulee olla vähintään viisi vuotta ja enintään luvan voimassaolon 
loppumiseen, 30.4.2028 saakka 

- Vuokralaisen tulee asettaa koko vuokra-ajaksi riittävä vakuus vuokranmaksun ja alueen 
luvanmukaisen jälkihoidon takeeksi  

o vakuus on vähintään kahden vuoden vuokran suuruinen 
o vakuuden tulee olla voimassa jälkihoitotöiden loppuunsaattamiseen asti 

- Vuokran määrä tulee kokonaisuudessaan maksaa ensimmäisen viiden vuoden aikana 
viidessä tasaerässä, vaikka vuokra-aika olisi pidempi  

o jokaisen vuoden vuokra tulee maksaa saman vuoden tammikuun loppuun 
mennessä lukuun ottamatta vuoden 2020 vuokraa, jonka maksuaikataulusta 
sovitaan erikseen 

- Vuokralainen vastaa mahdollisesta vuokraoikeuden kirjaamisesta ja siitä aiheutuvista 
kuluista 

- Vuokrasuhteessa noudatetaan maanvuokralakia (258/1966) 
- Mikäli vuokranantaja purkaa vuokrasuhteen vuokralaisesta johtuvasta syystä, 

vuokralaisella on velvollisuus edesauttaa maa-aines- ja ympäristölupien siirtämistä 
takaisin vuokranantajalle  

 

  



 
 

 Tarjouksen jättäminen ja voimassaolo 

 

Tarjous on jätettävä viimeistään 18.9.2019 klo 13.00 ja se toimitetaan liitteineen sähköisesti 

osoitteisiin [sanna.tienvieri@ridis.fi ja kare.paatalo@ramboll.fi]. Tarjouksen tulee olla voimassa 

31.12.2019 asti.  

 

 Sopimusten solmiminen  

 

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä tekee myynti-/vuokrauspäätöksen tarjousvertailuiden 

pohjalta. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä pidättää oikeuden olla hyväksymättä yhtään 

saaduista tarjouksista.  

Osapuolten välille syntyy sitova sopimus vasta, kun kiinteistön myyntiä tai maa-alueen 

vuokrausta (otto-oikeuden luovutusta), koskeva sopimus (kauppakirja ja/tai vuokrasopimus) on 

allekirjoitettu ja kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt sen. 

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän tavoitteena on, että kauppakirja tai vuokrasopimus 

allekirjoitetaan vuoden 2019 loppuun mennessä.  

 

Paikka ja aika:    

Hyvinkäällä 7.8.2019 

 

________________________________________ 

Sanna Tienvieri 

 

 

 

Liitteet:  

 

Liite 1 Yhteislupapäätös  

Liite 2a  Hakemus 5.1.2017 

Liite 2b  Vastine ja hakemuksen täydennys 1.12.2017 

Liite 2c  Täydennys 5.3.2018, Nykytilannekartta  

Liite 2d  Täydennys 5.3.2018, Suunnitelmakartta (480 000 m3) 

Liite 3a  Alueen perustiedot, GTK maaperätutkimus 8.1.2016 

Liite 3b  Alueen perustiedot, pohjavesiselvitys Ramboll 22.5.2014 

Liite 4  Tarjouslomake määräalan myynti ja/tai vuokraus 



 
 

 

     LIITE 1 
Yhteislupapäätös 

  



PÄÄTÖS UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLU-
PAHAKEMUKSESTA / LAITILANNUMMI, RITASJÄRVEN KYLÄ

Dnro Ympla 64/2017 (06.022)
Ympla 22.3.2018 § 19

(Valmistelija: ympäristövalvontapäällikkö Silja Suominen, p. 040 841 1962)

1 ASIA

Yhteislupapäätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta ja ym-
päristönsuojelulain 27 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, jotka koskevat maa-
ainesten ottamista sekä soran ja kivien murskausta Hyvinkään kaupungin Ritasjärven
kylässä tilalla Laitila (106-408-28-2). Kyseessä on uusi toiminta.

Päätös sisältää ratkaisun maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukai-
sista hakemuksista toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

2 LUVAN HAKIJA

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä
Kylä-Katilantie 181
05950 Hyvinkää

Yhteyshenkilö: Ismo Airinen, puh. 0400 435 105

3 MAANOMISTAJA

Suunnitelma-alueen kiinteistö on hakijan omistuksessa.

4 SIJAINTI

Laitilannummen soran ja hiekan ottamisalue sekä murskauslaitos sijaitsevat Hyvinkään
kaupungin Ritasjärven kylässä tilalla Laitila (kiinteistötunnus 106-408-28-2). Alueelle kul-
jetaan Kaidanpääntien kautta.

5 ASIAN VIREILLETULO JA LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Asia on tullut vireille 5.1.2017 päivätyllä maa-aineslain (MAL) 4 a §:n ja ympäristönsuo-
jelulain (YSL) 47 a §:n mukaisella maa-aines- ja ympäristölupien yhteislupahakemuksel-
la.

Luvan hakemisen perusteena ovat MAL 4 § sekä YSL 27 §:n mom. 1 ja saman lain liit-
teen 1 taulukon 2 kohta 7e.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä
asiassa MAL 7 §:n sekä YSL 34 §:n ja YSA 2 §:n 1 momentin kohdan 6 b mukaan.

6 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-
TILANNE

Aikaisempi lupakäsittely

Alueella ei ole voimassa olevia maa-aines- tai ympäristölupia. Asian aiemmassa suun-
nitteluvaiheessa haetun laajemman maa-ainestenottoalueen lupahakemusta käsiteltiin
Hyvinkään ympäristölautakunnassa 26.3.2015 § 27. Asia jätettiin tuolloin hakijan pyyn-
nöstä ratkaisematta. Alueella tehtävälle murskaukselle myönnettiin tuolloin ympäristölu-



pa (26.3.2015 § 26), josta valitettiin hallinto-oikeuteen. Hakija veti asian pois hallinto-
oikeuden käsittelystä marraskuussa 2015.

Yleiskaava

Alueella on voimassa Palopuron-Ridasjärven osayleiskaava, jossa suunnittelualue on
merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Alue on tarkoitettu maa- ja metsä-
talouden harjoittamiseen sekä rakentamiseen, joka ei muodosta suunnittelutarvealuetta.
Suunnittelualueen länsireunassa on ulkoilureittimerkintä. Noin 20 metriä suunnittelualu-
een eteläpuolella oleva alue on määritelty maa- ja metsätalousalueeksi, jossa on ulkoi-
lunohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja (MU).

Suunnittelualue jää osayleiskaavaan merkityn Kaidanpään ampumaradan 65 dB:n las-
kennallisen (1999) meluvyöhykkeen sisäpuolelle. Kaavamääräyksen mukaan melu-
vyöhykealueelle rakennettaessa tai sijoitettaessa muita toimintoja on otettava huomioon
ajankohdan ampumaradan melutaso.

Suunniteltu ottamisalue on vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella tai muulla
pohjavesialueella (pv-2). Alueella tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjavesien suoje-
lemiseen eikä sallita jätevesien maahan imeyttämistä. Öljysäiliöt ja muut vastaavat on
varustettava suoja-altaalla ja sijoitettava sisätiloihin tai maan päälle.

Maakuntakaava

Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa (saanut lainvoiman 8.10.2012) Laitilannummen
alue on osoitettu ah-merkinnällä, joka merkitsee arvokasta harjualuetta tai muuta geolo-
gista muodostumaa. Suunnittelualue ympäristöineen on osa laajempaa metsätalousval-
taista aluetta, joka on laaja, yhtenäinen ja ekologisen verkoston kannalta merkittävä
(MLY-alue).

7 OTTAMIS- JA TOIMINTAPAIKAN YMPÄRISTÖ

Maa-ainesten ottamisalue ja murskauslaitos sijoittuvat Laitilannummen alueelle Hyvin-
kään pohjoisosaan, noin 14 km kaupungin keskustasta itään. Alue on Ridasjärven itä-
puolella, Sykärinjärven eteläpäästä lounaaseen.

Lähimmät asuinrakennukset ovat noin 320 metriä ottamisalueelta kaakkoon ja Sykärin-
järven lähimpään loma-asutukseen on noin 500 metriä. Maa-ainesten ottoalueen lou-
naispuolella on ampumarata 700 metrin päässä ja pohjoispuolella 200 metrin etäisyydel-
lä kulkee maakaasulinja.

Alueelta on löydetty uhanalaisen kirjoverkkoperhosen toukkia ja perhoselle soveliasta
elinympäristöä. Luonnonsuojelualueita ei ole lähistöllä. Ottamisalueen länsipuolella on
pääosin puustoinen suo. Ottamisalueen luoteisosassa kasvaa varttunutta männikköä,
mutta lähes koko ottamisalueen ja sen ympäristön puusto on hakattu. Tästä huolimatta
suunnittelualue ei nykyisin erotu merkittävästi ympäristöstään.

Epäyhtenäiseen harjujaksoon kuuluvalla Laitilannummen alueella on harjulaajentuma,
moreeniharjanteita ja -kumpuja, siirtolohkareita ja louhikkoja. Kumpareiden ja harjantei-
den välissä on useita matalahkoja harjukuoppia. Alueen keskellä kulkee mutkitteleva,
noin 800 m pitkä pohjois-eteläsuuntainen arvokas muinaisrantamuodostuma, jonka ny-
kyinen avoin metsätalousalue tuo paremmin esiin.

Uudenmaan alueella vuosina 2000-2001 toteutetun POSKI-projektin maastotöiden ha-
vaintojen mukaan Laitilannummi on varsin luonnontilaisena säilynyt harjualue. Projektis-
sa se luokiteltiin paikallisesti arvokkaaksi (arvoluokka 4). Sen sijaan maakuntasuunnitte-
lussa alue on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi ja merkitty maakuntakaavaan.



Ottamisalue sijoittuu osin Laitilannummen deltamaisen muodostuman länsireunaan ja
osin nummeen luoteesta liittyvän, kumpuilevan ja kapeahkon proksimaaliharjuselänteen
alueelle. Ottamisalueen lakialue kohoaa noin tasolle +113 m mpy, mikä on alempana
kuin ottamisalueen eteläpuolella kohoava Laitilannummen laaja lakialue (+120 m mpy).
Kotitarveottoalue sijoittuu alueen länsiosaan. Siitä on otettu soraa tasolle +101,2…+102
mpy.

Suunnittelualueen lähimmät vesistöt ovat Kaidanpäänjärvi (Sykärinjärven eteläosa, pinta
tasolla +87,05), joka sijaitsee noin 500 metriä ottoalueesta koilliseen, ja sen eteläpuolel-
la oleva pienikokoinen Tervalampi. Näiden välissä virtaa Tervalamminoja. Suunnitellun
ottamisalueen pohjois- ja itäpuolilta virtaa ainakin kaksi ojaa Kaidanpäänjärveen. Nykyi-
sin alueen pintavedet ohjautuvat osittain ottamisalueen länsipuolelle ja osittain sen itä-
puolelle.

Suunnittelualue sijaitsee 2. luokan Laitilannummen pohjavesialueella (1,84 km2). Pohja-
vedestä suurin osa purkautuu Sykäriin, Tervalampeen ja sen laskuojaan ja osa purkau-
tuu tihkumalla länteenpäin suolle. Pohjaveden pinnankorkeus ottamisalueella on kor-
keimmillaan, noin +99…+100 mpy. Laitilannummen länsireunalla ja itäreunalla hieman
alempana, noin tasolla +98 mpy. Ottoalueen koillispuolella on muutamia yksityiskaivoja.

8 HAKEMUKSEN JA VASTINEESSA ESITETTYJEN TOIMENPIDEN MUKAINEN
TOIMINTA

Maa-ainesten ottaminen

Ottamissuunnitelman (5.3.2018) mukainen ottamisalueen pinta-ala on 7,2 ha ja ottoalu-
een pinta-ala 6 ha. Toiminnan suunnittelualueen pinta-ala, johon sisältyy myös länsipuo-
lella oleva tukitoiminta-alue, on noin 18 ha. Ottamismäärä on 480 000 m3-ktr. Vuodessa
otetaan noin 70 000 m3-ktr. Lupaa haetaan 15 vuodeksi.

Uusimmassa suunnitelmassa ottamisalue on rajattu siten, että harjun lakialue, muinais-
ranta ja kirjoverkkoperhosen toukkaesiintymäalue jäävät ottamisalueen ulkopuolelle.
Kaivun alarajaksi on suunniteltu +103,0 (N2000). Kaivua ei uloteta 3,0 metriä ylintä poh-
javesipintaa lähemmäksi.

Ottamisalueen päämaa-aineksia ovat kivinen hiekka ja sora. Maa-ainesten ottaminen
aloitetaan alueen länsiosasta, josta ottaminen etenee itään, etelään ja pohjoiseen. Ker-
ralla pintamaat kuoritaan yhden-kahden vuoden ottamistoimintaan tarvittavalta alueelta.

Murskaus ja seulonta

Hakemuksen mukaan Laitilannummen alueella murskataan soraa ja seulaylitekiviä.
Vuodessa murskataan keskimäärin 75 000 tonnia ja enintään 150 000 tonnia kiviä. Arvio
murskauksen kestosta on 5–10 vrk vuodessa. Murskausta ei tehdä 15.6.–15.8. välisenä
aikana. Murskauslaitoksen toiminta-aika urakan aikana on maanantaista torstaihin klo
7.00–22.00 ja perjantaisin klo 7.00–20.00. Soranottoa, seulontaa sekä tuotteiden kuor-
mausta ja kuljetusta alueelta tehdään arkisin maanantaista torstaihin klo 6.00–22.00 ja
perjantaisin klo 6.00–20.00 välisenä aikana.

Soran lajittelussa käytetään kevyellä polttoöljyllä toimivaa seulalaitteistoa ja kivien murs-
kauksessa siirrettävää track -tyyppistä tela-alustaista murskainta. Polttoaineenaan
murskain käyttää muiden alueen työkoneiden tavoin kevyttä polttoöljyä. Seulan alle
asennetaan öljynkestävä muovikalvo (esim. HDPE 1,5 mm) estämään mahdollisten
moottoriöljyjen imeytyminen maaperään. Kalvon päälle tehdään noin 0,3 m paksu suo-
jahiekkakerros.



Varastointi ja kaivannaisjätteet

Tuotteita varastoidaan ottoalueella tarpeen mukaan. Varastokasat pyritään sijoittamaan
siten, että ne vähentävät melun leviämistä lähimpiin asuinkohteisiin.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan pintamaita (humusmaata) syntyy alu-
eella noin 15 000 m3-ktr, kivenlohkareita 1 000 m3–ktr ja kantoja 200 m3-ktr. Lohkareet
käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin. Kantoja väliva-
rastoidaan ja kuivatetaan 0,5–1,5 vuotta, minkä jälkeen ne viedään muualle haketetta-
vaksi. Kaivannaisjätteet sijoitetaan ottamisalueen reunoille suunnitelmakartassa osoite-
tuille paikoille. Pintamaat tullaan lopuksi hyödyntämään alueen maisemoinnissa.

Tukitoiminta-alue sekä polttoaineiden ja öljyjen säilytys

Tukitoiminta-alue eli polttoaineen varastointialue sekä ajettavien työkoneiden tankkaus-
ja pitkäaikaissäilytyspaikka (muutamien viikkojen säilytykseen) sijoitetaan ottoalueelta
länteen johtavan tien varteen pohjavesialueen ulkopuolelle suoalueen reunaan. Otta-
misalueella ei huolleta koneita ja laitteita ja niiden säilytyspaikat suojataan asianmukai-
sesti.

Polttoainesäiliönä käytetään kaksivaippaista tai kiinteällä valuma-altaalla varustettua säi-
liötä, joka on varustettu ylitäytönestimellä ja lukittavalla tankkauksen sulkuventtiilillä.
Polttoaineiden varastointi- ja tankkausalue asfaltoidaan. Asfaltoidun alueen vedet kerä-
tään pinnan kallistuksilla sadevesikaivoon ja puretaan I-luokan öljynerotiimen kautta
ojaan pohjavesialueen ulkopuolelle.

Kuljetukset

Kuljetukset alueelta tapahtuvat sorapintaista Kaidanpääntietä pitkin Ridasjärven maan-
tielle (1403) ja edelleen valtatielle 25. Toiminnasta arvioidaan aiheutuvan keskimäärin
10–15 ajoneuvosuoritetta vuorokaudessa (maksimissaan 40–50 kpl/vrk). Ottamisalueel-
le Kaidanpääntieltä kulkeva yksityistie kunnostetaan ottamistoiminnan alkaessa. Lisäksi
toiminnanharjoittaja osallistuu tarvittaessa Kaidanpääntien kunnossapitoon ja parannuk-
seen.

Syntyvät jätteet sekä jäte-, vesi- ja viemärihuolto

Toiminnassa syntyy vuosittain alle 1 000 kg seka- ja energiajätettä. Alueelle sijoitetaan
umpisäiliöllä varustettu siirrettävä käymälä tai työmaaparakki. Toiminnassa ei synny
vaarallisia jätteitä.

Jälkihoito

Ottotoiminnan jälkeen alue palautuu metsätalousmaaksi. Kun ottoalueen kaivutaso on
saavutettu, suoritetaan luiskien loiventaminen kaltevuuteen 1:2 tai 1:3 riippuen ympäröi-
vistä maastonmuodoista. Luiskat muotoillaan luonnonmukaisesti vaihteleviksi. Lohkareet
hyödynnetään tai haudataan vähintään 0,5 metrin syvyyteen.

Kasvualusta ottamisalueelle tehdään levittämällä luiskiin ja pohjatasolle noin 20 cm pak-
su humus-hiekkakerros. Maisemoinnissa käytetään alueelta otettuja humusmaata ja
hiekkaa. Tarvittaessa ainekset tuodaan muualta. Metsitys tehdään istuttamalla tai kyl-
vämällä. Tavoitteena on sekapuusto. Jälkihoidossa huomioidaan kirjoverkkoperhosen
elinympäristövaatimukset.

9 HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN RAJOITTAMINEN

Pinta- ja pohjavesi



Hakemuksen mukaan toiminnan vaikutukset pinta- ja pohjavesiin jäävät vähäisiksi. Ot-
tamisalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole pintavesiä. Toiminnassa ei muo-
dostu hulevesiä tai muita vesiä, jotka voisivat aiheuttaa kuormitusta pintavesiin. Lisäksi
muodostuman aines on pääosin hyvin vettä johtavaa hiekkaa ja soraa, joten suuri osa
pintavesistä imeytyy maaperään.

Pohjavesivaikutukset ehkäistään tehokkaasti jättämällä riittävä suojaetäisyys alimman
ottotason ja pohjaveden pinnan väliin. Tukitoiminta-alueen sijoittaminen pohjavesialueen
ulkopuolelle vähentää polttoainevuotojen aiheuttamaa riskiä. Toiminnalla ei ole vaiku-
tuksia lähimpien kaivojen veden riittävyyteen tai laatuun.

Melu

Melua aiheutuu työkoneiden toiminnasta sekä alueelle suuntautuvasta liikenteestä. Li-
säksi tilapäisesti aiheutuu melua murskattaessa seulanylitettä. Melupäästöjä vähenne-
tään ottamistoiminnan huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella, murskauslaitoksen ja
varastokasojen sijoittelulla, toiminta-aikarajoituksilla sekä pitämällä työkoneet kunnossa.
Työn edetessä murskain sijoitetaan mahdollisimman alhaiselle tasolle siten, että otto-
kuopan seinämät muodostavat luonnollisen meluesteen lähimpien häiriintyvien kohtei-
den suuntaan.

Toiminnalle (soranotto, murskaus, kuljetukset) on tehty meluselvitys ja -mallinnus, jossa
toiminta-alue on nykyistä hakemusaluetta laajempi, ja oton alaraja on korkemmalla ta-
solla (+104) kuin nykyisessä hakemuksessa (+ 103). Meluselvityksessä melutasot alitta-
vat loma-asuntojen kohdalla päiväajan ohjearvon 45 dB ja vakituisten asuinrakennusten
kohdalla ohjearvon 55 dB.

Meluselvityksessä on myös arvioitu sanallisesti maa-ainesten ottotoiminnasta ja Kaidan-
pään ampumaradan toiminnasta aiheutuvan melun yhteisvaikutusta. Arvion mukaan
maa-ainesten ottamisesta aiheutuva keskiäänitaso on niin paljon alhaisempi kuin am-
munnoista aiheutuvat hetkittäiset melutasot (70 – yli 75 dB), ettei maa-ainesten ottamis-
toiminta nosta yleistä äänitasoa. Melun leviäminen ei muutu harjunosien korkeusaseman
vähäisen muutoksen seurauksena.

Pöly ja muut päästöt ilmaan

Toiminnassa muodostuvan pölyn määrä on vähäinen eikä pölystä aiheudu asetuksessa
(VNa 711/2001) säädettyjä raja-arvoja ylittäviä pitoisuuksia. Pölyä ei pääse kulkeutu-
maan merkittävissä määrin lähimpien rakennusten alueelle. Pölyn leviämistä ehkäistään
ottoaluetta ympäröivillä maavalleilla, murskaimen sijoittelulla ja kastelulla.

Murskaimen ja pyörökuormaajien toiminnasta arvioidaan vuosittain syntyvän 0,3 t hiuk-
kasia, 2,4 t typen oksideja, 0,1 t rikkidioksidia ja 162 t hiilidioksidia. Työkoneiden tarpee-
tonta käyttöä vältetään ja niissä käytetään vähärikkistä polttoöljyä.

Luonto- ja maisema-arvot

Hakemuksen liitteenä olevan Laitilannummen luonto- ja maisemaselvityksen mukaan
hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia suunnittelualueen luontoarvoihin, sillä alueella
on tehty laajat päätehakkuut. Alue on arvion mukaan tavanomaista uusimaalaista ta-
lousmetsää. Luonto- ja maisemaselvityksen laatimisen jälkeen alueella tehtiin syyskuus-
sa maastossa kirjoverkkoperhosselvitys, jossa löydettiin uhanalaisen kirjoverkkoperho-
sen toukkaesiintymä. Samalla kartoitettiin toukille tärkeiden maitikkakasvustojen esiin-
tymistä. Kirjoverkkoperhosen toukkaesiintymän alue on rajattu ottamisalueen ulkopuolel-
le päivitetyssä suunnitelmassa.

Suunnittelualueen maa-ainesten ottaminen ei näykyisi lähialueen asuinympäristöihin tai
kaukomaisemassa puuston ja maaston muotojen vuoksi. Luonto- ja maisemaselvityksen



mukaan maa-ainestenotto olisi heikentänyt maakunnallisesti arvokkaan harjualueen
maisema-arvoja. Vaikutuksen merkittävyys arvioitiin vähäiseksi. Todetaan, että päivite-
tyssä suunnitelmassa muinaisranta on säilytetty ja maisemavaikutukset ovat siten
aiemmin arvioitua vähäisemmät.

Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen

Toimintaan liittyviä riskejä ovat mahdolliset polttoainevuodot työkoneista ja tankkauksen
yhteydessä. Näihin tilanteisiin varaudutaan henkilöstön ohjeistuksella ja alueelle varatta-
valla riittävällä imeytysaineella. Tankkausalue suojataan asfaltilla.

Ympäristövahingon vaaraa aiheuttavista poikkeuksellisista tilanteista ilmoitetaan viipy-
mättä ympäristöviranomaisille ja pelastuslaitokselle.

10 ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN JA PARHAIDEN KÄYTÄN-
TÖJEN SOVELTAMISESTA

Toiminnan päästöjä vähennetään pitämällä työkoneet kunnossa ja noudattamalla toi-
minnassa käytäntöjä, joilla melu- ja pölypäästöjä rajoitetaan, kuten murskaimen ja varas-
tokasojen sijoittelulla, kastelulla ja toiminta-aikojen rajoittamisella.

11 HAKIJAN ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN

Hakijan arvion mukaan toiminnalla ei ole vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin, maaperään,
luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön. Ottoalueen puusto on
jo aiemmin kaadettu.

Toiminnalle tehdyn meluselvityksen mukaan melutaso lähimpien loma-asuinrakennusten
kohdalla ei ylitä ohjearvotasoa. Pölyä ei kantaudu lähimpään asutukseen siinä määrin,
että sillä olisi viihtyisyyttä vähentäviä tai terveysvaikutuksia. Maa-aineskuljetuksista voi
aiheutua ajoittain vähäistä viihtyvyyshaittaa Kaidanpääntien varren asukkaille.

12 TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA

Toiminnan käyttötarkkailuna pidetään kirjaa vuosittain otettavan maa-aineksen määräs-
tä, toiminta-ajoista, polttoaineiden kulutuksesta, syntyvistä jätemääristä ja mahdollisista
poikkeustilanteista. Koneiden ja laitteiden kuntoa seurataan säännöllisesti osana nor-
maalia toimintaa.

Suunnitelman mukaan pohjaveden pinnankorkeutta tarkkaillaan alueelle asennetuista
havaintoputkista RF1/13, HP2/14 ja HP3/14 neljä kertaa vuodessa, tammi-, huhti-, hei-
nä- ja lokakuussa. Havaintoputken HP2/14 vedestä tehdään kerran vuodessa ns. sup-
pea pohjavesianalyysi, joka sisältää pH:n, sähkönjohtavuuden ja öljyhiilivedyt. Ottotoi-
minnan alussa ja sen jälkeen joka kolmas vuosi vedestä analysoidaan alkaliniteetti, koli-
formiset ja E. coli- bakteerit, öljyhiilivedyt, kokonaiskovuus, sähkönjohtavuus, kloridi, nit-
raatti, sulfaatti, rauta, mangaani, TOC, happi, pH, sameus, väriluku sekä maku ja haju.

Melutaso mitataan kertaluontoisesti ottamisalueen koillispuolella sijaitsevan lähimmän
loma-asunnon piha-alueella murskauksen ollessa käynnissä. Meluselvityksen tulosten
perusteella säännöllinen melutarkkailu ei ole tarpeen.

Pölyn muodostumista ja leviämistä tarkkaillaan osana päivittäistä toimintaa aistinvarai-
sesti. Mittauksiin perustuvaa pölytarkkailua ei pidetä tarpeellisena.

Tarkkailun tulokset raportoidaan vuosittain helmikuun loppuun mennessä Hyvinkään
ympäristöviranomaiselle.

13 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY



13.1 Lupahakemuksesta tiedottaminen

Lupahakemuksesta on kuulutettu Hyvinkään kaupungin ympäristökeskuksen ilmoitus-
taululla ja www-sivuilla 2.8.–4.9.2017. Hakemuksen vireille tulosta on ilmoitettu 2.8.2017
Aamuposti -lehdessä. Asianosaisille on lähetetty erillistiedoksianto ja varattu mahdolli-
suus muistutusten jättämiseen ja mielipiteiden esittämiseen.

13.2 Tarkastukset

Alueelle on tehty päätöstä valmisteleva tarkastus viimeksi 25.9.2017. Hakijan aloitteesta
järjestettiin myös neuvontatapaamisia, joissa oli mukana myös ELY-keskuksen ympäris-
tövastuualueen asiantuntijoita.

13.3 Lausunnot

Hakemuksesta saatiin lausunto Uudenmaan liitolta, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta (ympäristövastuualue) sekä Hyvinkään kaupungin kaavoitukselta
ja ympäristöterveydenhuollolta. Hyvinkään vesi ei antanut lausuntoa hakemusasiasta.
Gasum Oy ei katsonut tarpeelliseksi antaa lausuntoa maakaasun siirtolinjan riittävän
suojaetäisyyden vuoksi.

Uudenmaan liitto (6.11.2017) toteaa, että hakemuksessa suunniteltu ottotoiminta ei ole
maakuntakaavojen vastaista eikä olennaisesti vaikeuta kaavojen tavoitteiden toteutumis-
ta, mikäli lupaharkinnassa ja hankkeen toteuttamisessa otetaan suunnitelman mukaises-
ti huomioon pohjavesialue-, arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma- ja MLY-
merkintöjen suunnittelumääräykset.

Uudenmaan ELY-keskuksen (12.9.2017) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue huomi-
oi, että ottamisaluetta on mm. rajattu siten, että Laitilannummen harjun lakialue jää ko-
konaisuudessaan ottamisalueen ulkopuolelle. Näin ollen harjun geologisesti ja maise-
mallisesti arvokkaimpiin alueisiin ei kohdistu vaikutuksia. Samalla ottamisalueen ja lä-
himmän asutuksen välissä säilyy hyvin melun ja pölyn leviämiseltä suojaava luonnolli-
nen maastonkohouma. Alinta ottotasoa on laskettu yhdellä metrillä, ja se on nyt +103,00
m (N2000).

Nykytilannekarttaa tulee täydentää korkeuskäyrien korkeusluvuilla sekä vanhan sora-
montun pohjan korkeusluvulla. Koska vanha soramonttu ei enää ole luonnontilassa, tu-
lee se merkitä luiskamerkinnöin. Pintamaita ei tule sijoittaa ottamissuunnitelmassa esite-
tyn mukaisesti geologisesti arvokkaiden osa-alueiden lähelle ottamisalueen itä- ja koil-
lisosaan. Ottamissuunnitelmakarttaa on myös tältä osin täydennettävä, ettei vahingos-
sakaan mennä geologisesti arvokkaalle osa-alueelle. Kaikki ottamis- ja maisemointitoi-
minta sekä pintamaiden säilytys tulee tapahtua nyt esitetyn ottamisalueen/kaivualueen
rajojen sisäpuolella.

Hakemukseen liitetyn luontoselvityksen maastokäynnin ajankohta (lokakuu) ei ole sovel-
tuva luotettavien johtopäätösten tekemiseen. Esimerkiksi linnusto tulee selvittää pesi-
mäaikaan vakiintunein menetelmin. Selvityksessä ei ole mainintaa kirjoverkkoperhoses-
ta eikä sen esiintymistä voi sulkea pois selvityksen perusteella.

ELY-keskus toteaa, ettei ojituksia taikka muita toimenpiteitä saa tehdä niin, että ne vai-
kuttavat kuvion 5 tarkoittaman suon kosteustasapainoon. Lisäksi on huolehdittava, ettei
suovesiä johdu itse harjuun.

Hakemuksen mukaan kaivua ei uloteta 3 metriä ylintä pohjavesipintaa lähemmäksi. Tä-
mä suojakerrospaksuus on käytännössä saavutettavissa, kun alin ottamistaso on tasolla
+103,00 m (N2000). Alueella olevien havaintoputkien perusteella ylin pohjavesipinta on
2.4.2014 ollut tasolla +99,71 m (RF1/13, kotitarvemontussa, w= -1,95 m maanpinnas-



ta=montun pohjataso +101,16 m), eli kotitarvemontun alueella suojakerros pohjaveteen
on alle 2 metriä. Koska lupaa haetaan myös vanhan soramontun alueelle, tulee se täyt-
tää alueelta saatavilla aineksilla siten, että hakemuksessa ilmoitettu riittävä suojakerros
(3 m) pohjaveteen saavutetaan.

Hakemuksessa liitetyn pohjavesiselvityksen perusteella pohjaveden virtaussuunta näyt-
tää olevan koilliseen ja itään kohti talousvesikaivoja. Lisäksi kairauspisteessä Kp 2 poh-
javeden pinta on ollut tasolla +99,21 m. Koska virtaussuunnasta ei ole tarkkaa tietoa,
ELY-keskus edellyttää edelleenkin, että myös havaintoputki HP 3/14 otetaan mukaan
laaduntarkkailuun. Tarkkailun tulee olla käynnissä ottotoiminnan alkaessa. Laatunäytteet
tulee olla otettuna ennen toiminnan aloittamista.

ELY-keskus katsoo, että on huolehdittava myös murskauslaitoksen ja sen tankkausalu-
een asianmukaisesta suojauksesta, asiakirjoissa mainitaan ainoastaan, miten seulonta-
laitos suojataan.

Melumittaus on tehtävä myös murskaustoiminnan alkaessa. Mittaustulosten perusteella
tulee sitten arvioida säännöllisen melutarkkailun tarpeellisuutta murskaustoiminnan ai-
kana. Arvioinnissa tulee myös huomioida murskaustoiminnan ajankohta / haitankärsijät.
Murskaustahan ei hakemuksen mukaan tehdä 15.6. – 15.8. välisenä aikana.

Pölyn leviämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Murskekasojen korkeudet tulisi pi-
tää mahdollisimman matalina ja murskausurakat tulisi suunnitella menekin mukaisesti si-
ten, ettei alueella tarpeettomasti säilytetä pölyäviä murskekasoja. Murskausurakoiden
ajoittamisella sateisimpiin vuodenaikoihin voidaan myös vähentää pölyn leviämistä ym-
päristöön. Ottamisalueella suoritettavaan pölynsidontaan ei saa käyttää suolaa.

ELY-keskus katsoo, että hakemuksesta tulee myös pyytää Uudenmaan liiton lausunto,
koska alue on maakuntakaavassa merkitty arvokkaaksi harjualueeksi tai muuksi geolo-
giseksi muodostumaksi. Alueen pohjoispuolella kulkee maakaasulinja, minkä vuoksi
maakaasuputken haltijaa on myös kuultava hakemuksen johdosta.

Uudenmaan ELY–keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue toteaa, että Kai-
danpään yksityistie on jo olemassa oleva tie, jossa on kärkikolmioilla osoitettu väistä-
misvelvollisuus. Toiminta-alueen liittymässä on hyvät näkymät. Hakijan on huolehditta-
va, että maantielle 1403 ei kulkeudu maa-aineksia ja tie on tarpeen tullen puhdistettava
sorasta. Tarvittaessa Ridasjärventien liikennettä on varoitettava maa-ainestenajosta va-
roitusmerkeillä.

Hyvinkään kaupungin kaavoitus (1.9.2017) lausuu, että luontoselvitystä tulisi täydentää
koskemaan myös tukitoiminta-alueeksi osoitettu alue, muinaisrantavyöhyke olisi syytä
esittää selvityksen karttamateriaalissa ottotoiminnan vaikutusten arvioimiseksi ja melu-
selvityksessä pitäisi esittää, miten maa-ainesten otto vaikuttaa ampumaratamelun le-
viämiseen. Kaavoituksen käsityksen mukaan Laitilannummen geologisesti arvokkaim-
mat osat jäävät ottotoiminnan ulkopuolelle.

Koska ottoalueen ympäristössä on runsaasti loma-asutusta, joka osittain käyttää Kai-
danpääntietä, on perusteltua olla suorittamatta murskaustöitä 15.6.-15.8. välisenä aika-
na. Myös kuormausten ja kuljetusten rajaamista vilkkaimman lomailukauden ulkopuolelle
olisi syytä harkita.

Ottamissuunnitelmasta kaavoitusosasto lausuu, että ottotoiminnan seurauksena Laiti-
lannummelle syntyy nykyisen kumpuilevan selännemaaston keskelle tasainen laakio,
jonka reunaluiskat ovat samassa kaltevuudessa. Jälkihoidolla tulisi saada aikaan pa-
remmin alueen maisemakuvaan sopiva ja monimuotoisempi maasto.

Hyvinkään kaupungin ympäristöterveys (29.8.2017) korostaa lausunnossaan, että ha-
kemuksen mukainen toiminta aiheuttaa riskin pohjaveden pilaantumiselle, ja tarkkailua



on tehtävä vähintään hakemuksessa esitetyssä laajuudessa. Kaikessa toiminnassa on
huomioitava, että toiminnasta ei aiheudu säädökset ylittäviä pöly- ja melutasoja asuin- ja
virkistysalueilla tai sisällä huoneistoissa. Melutarkkailun tarvetta on arvioitava uudelleen
melumittauksen jälkeen.

13.4 Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta jätettiin 2 muistutusta.

Kaunismäen mökit ry (24.8.2017) vastustaa ehdottomasti luvan myöntämistä maa-
ainesten ottamiseen sekä ympäristöluvan myöntämistä. Sykärinjärvi on Hyvinkään tär-
kein loma-asutusalue. Järven kesäasukkaita on koeteltu jo vuosia mm. ampumaradan
melulla, joka lisääntyi huomattavasti suunnittelualueen metsänkaadon jälkeen. Muistut-
tajat pelkäävät, että maa-ainesten otto lisää melua, joka kantautuu puuttoman metsä-
maan ja järven yli loma-asunnoille. Alueen vallitsevimmat tuulensuunnat ovat lounaasta,
mikä lisää meluhaittaa.

Jos ympäristölautakunta päätyy luvan myöntämiseen, se tulee sallia ainoastaan loma-
asutuskauden ulkopuolella. Mökkialue on aktiivisessa käytössä vuosittain 15.4. - 15.10.
välisenä aikana.

Kaidanpään yksityistien tiekunta (31.8.2017) ilmoittaa muistutuksessaan, että Kaidan-
pääntie ei sovellu loppuosan kapeutensa ja kantavuutensa vuoksi hakemuksen mukai-
siin jatkuviin maa-aineskuljetuksiin. Kaidanpääntien alkuosan perusparannus ei ole val-
mis. Haettu toiminta aiheuttaa melu- ja ilmansaastevaikutusten lisääntymistä alueella, ja
lisäksi lisääntyvä raskas liikenne vaarantaa tienkäyttäjien turvallisuuden.

13.5 Hakijan vastineet (saapuneet 21.12.2017)

Hakijalta pyydettiin vastine saaduista lausunnoista ja muistutuksista. Vastineessaan ha-
kija toteaa seuraavaa:

Vastine Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntoon

Nykytilanne- ja ottamissuunnitelmakartat päivitetään lausunnon mukaisesti (korkeus-
merkinnät, luiskamerkinnät, kaivannaisjätealueiden sijainti) kuukauden kuluessa luvan
lainvoimaiseksi tulon jälkeen. (Todetaan, että hakemuskartat on jo muutettu ja toimitettu
lupaviranomaiselle.)

Kirjoverkkoperhosen mahdollinen esiintyminen hankealueella on selvitetty biologin toi-
mesta syyskuussa 2017. Selvityksen tulokset ovat vastineen liitteenä.

Ojituksia tai muita toimenpiteitä ottamisalueella ei toteuteta niin, että luontoselvityksen
kuvion 5 suon kosteustasapaino häiriintyisi. Ennen ottamistoiminnan aloittamista kaivu-
alue merkitään selvästi maastoon. Pohjavesitarkkailua voidaan täydentää ELY-
keskuksen lausunnon mukaisesti sisällyttämällä tarkkailuun myös havaintoputki HP
3/14. Melumittaus voidaan suorittaa lausunnon mukaisesti murskausjakson alkaessa.

Hakija huomauttaa, että maa-ainestenottotoiminnan lisäksi Kaidanpääntieltä voi soran
kulkeutumista maantielle 1403 aiheutua ampumaradan liikenteestä sekä Kaidanpääntien
yleisestä liikenteestä. Puhdistusvelvoitteen asettaminen yhdelle tienkäyttäjälle ei ole
kohtuullista.

Vastine Hyvinkään kaupungin ympäristöterveydenhuollon lausuntoon

ELY-keskuksen lausunnosta annettuun vastineeseen viitaten pohjavesitarkkailua laa-
jennetaan tarkkailemalla vedenlaatua lisäksi havaintoputkesta HP 3/14.



Vastine Uudenmaan liiton lausuntoon

Hakemusaineistoon oli epähuomiossa jäänyt vanhentunut maakuntakaavaote, joka oli
toimitettu vuonna 2014 laaditun hakemuksen liitteenä. Ajantasainen kaavaote on tämän
vastineen liitteenä.

Vastine Hyvinkään kaupungin kaavoituksen lausuntoon
Muinaisrantavyöhykkeen sijainti suhteessa ottamisalueeseen on esitetty lupahakemus-
aineistoon sisältyvissä suunnitelmapiirustuksissa.

Maa-ainestenoton ja ampumaradan yhteismelua on tarkasteltu hakemuksen liitteenä
olevassa meluselvityksessä.

Kuormausta ja kuljetusta ei voida rajata kesän vilkkaimman lomakauden ulkopuolelle,
koska kyseinen aika on myös vilkasta maanrakennusaikaa ja toiminnan taloudellisesti
kannattava järjestäminen edellyttää, että alueelta on mahdollista toimittaa maa-aineksia
rakennuskohteisiin myös kesäaikana. Kuormaamisesta ja kuljetuksesta aiheutuva melu
ja haitalliset vaikutukset loma-asutukseen jäävät vähäisiksi riittävän pitkän etäisyyden
ansiosta.

Muilta osin hakijalla ei ole tarvetta antaa vastinetta Hyvinkään kaupungin kaavoituksen
lausuntoon.

Vastine Kaidanpään yksityistiekunnan muistutukseen

Kaidanpääntie soveltuu keskimääräisen leveytensä ansiosta maa-aineskuljetuksiin. Ha-
kija sitoutuu kunnossapitämään osaltaan Kaidanpääntietä siten, että tie kestää maa-
ainestenotosta aiheutuvan raskaan liikenteen. Tien kunnossapitoon sisältyy tarvittavat
toimenpiteet, jotta tien kunto ei heikkene nykyisestä ottamistoiminnan aikana. Laitilan-
nummen maa-aineshankkeesta Kaidanpään yksityistielle kohdistuva massojenkuljetus-
tarve on noin puolet viereisen ampumaratahankkeen tarpeesta.

Kylä-Katilantien parantaminen maa-aineskuljetuksiin ei ole mahdollista. Kylä-Katilantien
keskimääräinen leveys ei riitä maa-aineskuljetuksiin ja käytännössä jouduttaisiin raken-
tamaan yli 2,5 kilometriä uutta tietä. Kylä-Katilantien käyttäminen kuljetuksiin olisi myös
liikenteen haittavaikutusten kannalta huomattavasti huonompi vaihtoehto kuin Kaidan-
pääntien käyttäminen, sillä Kylä-Katilantie liittyy maantiehen 1403 Ridasjärven kyläkes-
kuksen kohdalla.

Vastine Kaunismäen mökit ry:n muistutukseen

Uusien suunnitelmien mukaan maa-ainestenottoalueen pohjois- ja itäpuolille jäävät har-
junosat muodostamat pysyvät suojavallit, jotka vähentävät melun kulkeutumista kaivu-
alueen ulkopuolelle tehokkaasti. Maa-ainestenottotoiminnasta syntyvä melu poikkeaa
ampumaradan melusta oleellisesti, eikä ole yhtä selvästi havaittavissa etäisyyden kas-
vaessa satoihin metreihin. Etäisyyttä ottamisalueelta muistutuksenantajien Sykärin itä-
rannalla sijaitsevalle kiinteistölle on noin kaksi kilometriä. Kyseinen kiinteistö jää selvästi
mallinnetun melualueen ulkopuolelle. Äänien mahdollinen ajoittainen kuuluminen muis-
tutuksenantajien kiinteistön alueelle ei tarkoita sitä, että asia katsottaisiin ympäristön- tai
terveydensuojelulainsäädännön näkökulmasta haitalliseksi vaikutukseksi tai luvan myön-
tämisen esteeksi.

13.6. Hakemuksen täydennys kirjoverkkoperhosselvityksellä ja selvityksen edel-
lyttämä ottamissuunnitelman muutos

Hakija täydensi hakemusasiakirjoja 21.12.2017 saapuneella selvityksellä kirjoverkkoper-
hosen esiintymisestä suunnittelualueella. Suunnitellulla ottamisalueella havaittiin yksi kir-
joverkkoperhosen toukkaryhmä syksyllä 2017. Lajille optimaalisimmat lisääntymisalueet



suunnittelualueella sijaitsevat löydetyn toukkaryhmän ympäristössä suunnitellun otta-
misalueen pohjoisosassa ja sen pohjoispuolella.

Kirjoverkkoperhosselvityksen tuloksen vuoksi hakija esittää mm. seuraavaa:
Laaditaan alueelle kirjoverkkoperhosen esiintymän hoito- ja seurantasuunnitelma, jonka
tavoitteena on estää lajin lisääntymispaikkojen heikentyminen. Hoitosuunnitelmassa
määritellään ottamisalueen ulkopuolella ylläpidettävän kirjoverkkoperhosen elinympäris-
tön pinta-ala. Ottoalueen pohjois- ja itäpuolella on korvaavia elinympäristöjä. Korvaavien
elinympäristöjen osalta tavoitteena on vähintään kaksinkertainen kompensaatio. Maa-
ainesten otto vaiheistetaan siten, että otto alkaa alueen eteläosasta ja toiminta siirtyy to-
detun kirjoverkkoperhosen esiintymän alueelle vasta siinä vaiheessa, kun korvaavien
elinympäristöjen määrä ja laatu ovat tavoitellun tason mukaiset.

Lausuntopyyntö 26.1.2018 ELY-keskukselta: Hakijan vastine, kirjoverkkoperhosselvitys
ja toimenpide-esitys lähetettiin vielä ELY-keskuksen kommentoitavaksi.

Uudenmaan ELY-keskus esitti 5.2.2018 kannanottonaan, että se suhtautuu positiivisesti
kirjoverkkoperhoselle korvaavien elinympäristöjen muodostamiselle hankealueen reu-
naosiin ja lähituntumaan. Ennen soran oton aloittamista ottamista on varmistettava, ettei
selvityksessä todetun soveliaan lisääntymisalueen populaatio vaarannu tai suojelutaso
heikkene. ELY-keskus katsoo, että tällä hetkellä alueelle ei voi myöntää kirjoverkkoper-
hosen lisääntymis- ja levähdyspaikkaa heikentäviä toimenpiteitä. Vastineeseen liitetyssä
selvityksessä todettu kirjoverkkoperhoselle sovelias lisääntymisympäristö ja kirjoverkko-
perhosen toukkapesän alue tulee rajata ottamisalueen ulkopuolelle ennen luvan myön-
tämistä. Suunnitelma-asiakirjat tulee korjata ennen luvan myöntämistä. Ennen toimenpi-
teiden toteutusta tulee ELY-keskukselle toimittaa korvaavien habitaattien perustamises-
ta, hoidosta ja seurannasta käsittävä suunnitelma hyväksyttäväksi.

Hakija toimitti 20.2.2018 uuden nykytila/ottamissuunnitelma- ja lopputilannekartan ELY-
keskuksen kannanoton perusteella. Kartassa ottamisalueen ulkopuolelle on rajattu kirjo-
verkkoperhostoukkien esiintymisalue sekä perhoselle soveliasta lisääntymisaluetta.

Lausuntopyyntö 26.2.2018 ELY-keskukselta: Päivitetyn nykytila/ottamissuunnitelma- ja
lopputilannekarttojen vuoksi hakemusta ei katsottu tarpeelliseksi laittaa uudelleen näh-
täväksi, sillä kyseessä oli ottamisalueen pienentäminen. Sen sijaan ottamissuunnitelman
muutoksen riittävyydestä pyydettiin 26.2.2018 vielä ELY-keskukselta lausunto.

Lausunnossaan Uudenmaan ELY-keskus 27.2.2018 katsoo, että ottamisen järjestämi-
nen 20.2.2018 päivätyn ottamissuunnitelman mukaisesti ei ennalta arvioiden hävitä eikä
heikennä merkittävästi alueelle tehdyssä Kirjoverkkoperhosselvityksessä (Ramboll
26.9.2017) todetun kirjoverkkoperhoselle soveliasta lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Ot-
tamisaluetta ei tule rajata kiinni em. selvityksessä todettuun kirjoverkkoperhosen lisään-
tymisalueeseen, vaan rajata siten, että ottamisalueen ja kirjoverkkoperhosen lisäänty-
misalueen väliin jää riittävä suoja-alue. Lisäksi ELY-keskus muistuttaa selkeistä ja pysy-
vistä merkinnöistä maastossa.

Hakija toimitti 5.3.2018 jälleen uuden nykytila/ottamissuunnitelma- ja lopputilannekartan,
johon on lisätty kirjoverkkoperhosen toukkien esiintymisalue ja ottamisalueen etäisyydet
toukkaesiintymään ja muinaisrantaan.

14 VIRANOMAISRATKAISU

Ympäristölautakunta päättää myöntää Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymälle
maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesten ottoluvan sekä ympäristönsuojelulain
27 §:n mukaisen ympäristöluvan soran ja kivien murskaukseen tilalle Laitila (106-
408-28-2) Hyvinkään kaupungin Ritasjärven kylässä.



Ympäristölautakunta ei myönnä hakijalle maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuoje-
lulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta ennen luvan lainvoimaisuutta.

Toiminnassa on noudatettava maa-aineslakia (555/1981), ympäristönsuojelulakia
(527/2014), jätelakia (646/2011) ja niiden nojalla annettuja säädöksiä; erityisesti vähim-
mäisvaatimuksena valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja
kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (VNA 800/2010).

Toiminta on sijoitettava ja mitoitettava sekä toimintaa harjoitettava myös hakemuksessa
esitetyn mukaisesti, ellei näissä lupamääräyksissä toisin määrätä.

Lupamääräykset

Luvan voimassaolo ja laajuus

1. Yhteislupa (maa-aines- ja ympäristölupa) on voimassa 30.4.2028 saakka. Lupa
voidaan siirtää toiselle toimijalle ainoastaan lupaviranomaisen suostumuksella.
Lupa-aluetta koskevassa luovutuskirjassa tulee maininta siitä, että luovutuksen
saajaa koskevat myös nämä lupamääräykset.

2. Yhteislupa koskee 18,1 ha:n suunnittelualuetta. Maa-aineslain perusteella myön-
netty lupa koskee nykytilanne- ja lopputilannekarttoihin (päivätty 5.3.2018) piirret-
tyä ottamisaluetta, jonka koko on noin 7,2 ha.

3. Otettavan maa-aineksen kokonaismäärä on enintään 480 000 m3-ktr. Vuotuiselle
ottomäärälle ei aseteta rajoituksia. Alin sallittu ottotaso on +103,00 m (N2000).
Olemassa olevan kotitarveottokuopan pohjaa on täytettävä ensimmäisen otta-
misvuoden aikana alueelta saatavilla maa-aineksilla siten, että pohjaveden pin-
nan yläpuolella on vähintään 3 metrin suojakerros.

4. Pintamaita saa kuoria kerralla enintään kahden vuoden ottamistoimintaan tarvit-
tavalta alueelta. Alueelta kuorittuja pintamaita tai muuta kaivannaisjätettä tulee
varastoida vähintään 15 metrin etäisyydellä muinaisrantavyöhykkeestä ja kirjo-
verkkoperhosen esiintymisalueesta.

5. Murskauslaitoksella saa murskata ainoastaan Laitilannummen maa-ainesalueelta
otettuja maa-aineksia.

Toiminta-ajat

6. Murskaustoiminta ja seulonta on alueella sallittu ainoastaan arkisin maanantaista
torstaihin klo 7.00–22.00 ja perjantaisin klo 7.00–20.00 välisenä aikana. Soran
murskaustoiminta ja seulonta on alueella kielletty 15.6. – 15.8. välisenä aikana.

7. Tuotteiden kuormaus ja kuljetus alueelta on sallittu arkisin maanantaista torstai-
hin klo 6.00–22.00 ja perjantaisin klo 6.00–20.00 välisenä aikana. Tuotteiden
kuormaus ja kuljetus alueelta on sallittu 15.6.–15.8. välisenä aikana perjantaisin
ainoastaan klo 7.00–15.00 välisenä aikana.

Valvonta ja ympäristövaikutusten tarkkailu

8. Ennen maa-ainesten ottotoiminnan aloittamista on ottamisalueella pidettävä haki-
jan pyynnöstä aloituskatselmus. Katselmuksessa tulee olla läsnä luvan hakija tai
hänen valtuuttamansa edustaja sekä kunnan maa-aineslain valvonnasta vastaa-
va henkilö.

9. Ennen aloituskatselmuksen suorittamista päätöksen mukainen ottamisalue ja ko-
ko toiminnan suunnittelualue on merkittävä maastoon. Paaluilla osoitetaan myös



ottoalueen viimeistelyraja luiskamalleineen ja kaivutason korkeus. Paalut on si-
dottava valtakunnalliseen koordinaatti- ja korkeusjärjestelmään siten, että rajat
ovat uudelleen merkittävissä. Hakijan tulee pitää edellä mainitut merkinnät kun-
nossa lopputarkastukseen asti.

10. Valvontaviranomaisella on oikeus suorittaa tarvittaessa valvontakatselmuksia.
Valvontaviranomaiselle on annettava kaikki tiedot, jotka ovat valvonnan kannalta
tarpeellisia.

11. Pohjaveden pinnan korkeutta on tarkkailtava näytteenottoputkista hakemuksessa
esitetyn suunnitelman mukaisesti neljä kertaa vuodessa. Pohjaveden laatua on
seurattava esitetyn suunnitelman mukaisesti pohjavesiputkista HP 2/14 ja HP
3/14. Laatunäytteet on otettava ensimmäisen kerran ennen toiminnan aloittamis-
ta. Seurantaa on jatkettava vähintään kaksi vuotta jälkihoitotoimenpiteiden toteut-
tamisen jälkeen.

12. Mikäli pohjaveden laadussa havaitaan merkittäviä muutoksia, on asiasta ilmoitet-
tava välittömästi kaupungin ympäristöpalveluun.

13. Murskauksen aiheuttamaa melutasoa lähimpien loma-asuntojen luona on mitat-
tava hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti ensimmäisenä toiminta-
vuonna. Toiminnalle voidaan mittaustulosten perusteella tai valitusten perusteella
määrätä melun seurantavelvoite.

14. Murskaustoiminnan kaikista ympäristövaikutuksista tulee tehdä havaintoja. Mikäli
merkittäviä ympäristövaikutuksia havaitaan, on asiasta ilmoitettava välittömästi
kaupungin ympäristöpalveluun. Mikäli murskaustoiminnan alkamisen jälkeen
huomataan sellaisia vaikutuksia esim. toiminta-alueelta peräisin olevien pintave-
sien laatuun tai pölyhaittaa, joita ei tätä päätöstä annettaessa ole voitu ennakolta
arvioida, voidaan toiminnalle määrätä päästöjen seuranta- ja mittausvelvoite.

15. Tarkkailuohjelmia voidaan tarvittaessa muuttaa kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisen hyväksymällä tavalla.

Raportointi

16. Hakijan on toimitettava selvitys edellisenä kalenterivuotena otetuista maa-
aineksista ja niiden laadusta ympäristöhallinnon NOTTO- tietojärjestelmään vuo-
sittain tammikuun loppuun mennessä. Selvitys tehdään sähköisellä lomakkeella.
Uudenmaan ELY-keskukselle toimitetaan erikseen pohjaveden tarkkailun tulok-
set.

17. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on 1.3. mennessä toimitettava sähköi-
sesti ja paperilla edellisen vuoden yhteenvetoraportti, joka sisältää vähintään
seuraavat tiedot:

 kartallinen esitys kaivettujen alueiden rajojen ja korkeustasojen muutoksista
 tiedot otetusta aineksen määrästä, laadusta ja käyttökohteesta
 selvitys mahdollisesta poikkeamisesta lupamääräyksissä, esim. otto- ja ottamis-

alueen rajan ja pohjatason ylitykset/alitukset
 selvitys tehdyistä jälkihoitotoimenpiteistä ja niiden toteuttamiseksi tuotujen pinta-

maiden määrästä ja alkuperästä
 murskauspäivät, ajankohdat ja murskatun aineksen määrä
 varastoidut maa-ainestuotteet ja niiden määrät vuoden lopussa
 polttoaineen kulutustiedot
 varastoitujen öljyjen ja muiden kemikaalien määrät
 syntyneet jätteet, niiden kokonaismäärät, tyhjennysten suorittajat ja toimituspai-

kat



 kasteluun käytetyn veden määrä
 tiedot muusta pölynsidonnasta ja pölyn leviämisen vähentämistoimenpiteistä
 pohjaveden korkeuden ja laadun tarkkailutulokset ja uusien tuloksien vertailu

aiempiin tuloksiin ja talousveden laatuvaatimuksiin
 mahdolliset melu- ja pölymittaukset ja niiden tulokset
 selvitys öljyvuodoista ja muista onnettomuustilanteista
 tiedot asukkaiden valituksista ja yhteydenotoista
 toiminnassa vuoden aikana tapahtuneet muutokset

Melu ja pöly

18. Murskauslaitoksen toiminnoista aiheutuva melu ei saa ylittää ekvivalenttimeluta-
soa 45 dB (LAeq) päivällä klo 7.00–22.00 lähimmän loma-asumiseen käytettävän
kiinteistön piha-alueella eikä 55 dB (LAeq) lähimmän asutun kiinteistön piha-
alueella. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaustulok-
seen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista edellä mainittuihin melun raja-
arvoihin.

19. Murskauslaitos on sijoitettava mahdollisimman lähelle meluesteitä siten, että
voimakkain ääni ei lähde lähimpien asuinkiinteistöjen suuntaan. Työn edetessä
murskauslaitos on sijoitettava ympäröivään maastoon nähden mahdollisimman
alhaiselle tasolle siten, että maa-ainesten ottokuopan seinämät muodostavat
luonnollisen meluesteen lähimpien häiriintyvien kohteiden suuntaan.

20. Murskaamon pölynpoisto on järjestettävä joko tarkoituksenmukaisella pölynpois-
tolaitteistolla tai järjestämällä pölyävien kohteiden riittävän tehokas ja tarkoituk-
senmukainen kastelu. Murskaamon pölynehkäisy/erotuslaitteistot on pidettävä
toiminnassa ja hyvässä kunnossa ja niiden kunto on tarkistettava jatkuvan toi-
minnan aikana päivittäin.

21. Pölyämisen vähentämiseksi on maa-aineksia tarvittaessa kasteltava murskauk-
sen yhteydessä ja ennen niiden kuljetusta. Ottamisalueella pölynsidontaan ei saa
käyttää suolaa.

22. Kiviainestuotannon varastokasat eivät saa olla niin korkeita, että pölyn leviämi-
nen lisääntyy ja kasojen näkyminen häiritsee maisemakuvaa.

Varotoimenpiteet ja poikkeukselliset tilanteet

23. Maa-ainesten otto- ja ottamisalueet on merkittävä maastoon riittävän selvästi va-
hinkojen ja ottotoiminnan virheiden estämiseksi. Merkinnät tulee pitää jatkuvasti
kunnossa. Maa-ainesten ottoalueesta tulee tiedottaa asettamalla kielto- ja varoi-
tustauluja tai muulla vastaavalla tavoin. Luvan saajan tulee huolehtia siitä, että
asiaton moottoriajoneuvoliikenne alueella estyy. Muuta liikennettä ja jalankulkijoi-
ta kuljetusreitin varrella on varoitettava maa-aineksenajosta.

24. Ottamisalueella tapahtuvan toiminnan aikana murskauslaitteiden ja seulojen polt-
tonestesäiliöiden alla on oltava öljyä läpäisemätön alusta.

25. Öljyvahingon torjuntaan on varauduttava mm. varmistamalla imeytysaineen ja ke-
räilyvälineiden saatavuus. Mahdollisesta öljyvahingosta tai muusta ympäristö-
vahingosta on välittömästi ilmoitettava Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle ja
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Tukitoiminta-alue ja kemikaalien varastointi



26. Koneiden ja öljytuotteiden säilytys- ja tankkauspaikka, ns. tukitoiminta-alue, tulee
hakemuksen mukaisesti sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Tukitoiminta-
alueen päällysteen tulee olla vettä ja polttoaineita läpäisemätön.

27. Tukitoiminta-alueen hulevedet on kerättävä yhteen ja johdettava eteenpäin öl-
jynerotuskaivon kautta.

28. Kaikki polttoaineet tulee varastoida tukitoiminta-alueella ylitäytön estolaitteella va-
rustetussa lukitussa kaksoisvaippasäiliössä. Tankkauslaitteisto tulee varustaa
sulkuventtiilillä ja sen on oltava lukittuna, kun sitä ei valvota. Polttoaineita saa va-
rastoida alueella vain määrän, joka on suhteessa työkoneiden tarpeeseen.

29. Muut tarvittavat öljytuotteet ja kemikaalit on varastoitava lukitussa tiivispohjaises-
sa tilassa.

30. Koneita ja laitteita ei saa tarpeettomana säilyttää pitkiä aikoja alueella. Alueella ei
saa pestä eikä huoltaa koneita eikä ajoneuvoja.

Jätehuolto ja siisteys

31. Kiinteistöllä tapahtuva varastointi ja toiminta tulee suorittaa niin, etteivät ne aiheu-
ta epäsiisteyttä, roskaantumista, pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- ja poh-
javesille tai muuta ympäristöhaittaa.

32. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava jätteen keräyksen ja kuljetuksen järjestä-
misestä Hyvinkään kaupungin voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaises-
ti. Laitoksen toiminnasta muodostuvat talous- ja saniteettijätevedet on johdettava
tiiviiseen säiliöön ja toimitettava jätevedenpuhdistamolle.

33. Vaarallisia jätteitä tulee säilyttää lukitussa tilassa asianmukaisesti merkityissä as-
tioissa siten, ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle.
Vaarallisia jätteitä ei saa varastoida 12 kuukautta pidempään. Vaaralliset jätteet
on siirtoasiakirjalla toimitettava hyväksyttyyn vastaanottopaikkaan.

Paras käyttökelpoinen tekniikka

34. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialansa liittyvän parhaan käyttökelpoisen
tekniikan kehittymistä ja varauduttava alalla yleisesti käytössä olevan tekniikan
käyttöönottoon.

Toiminnan muutos tai päättyminen

35. Toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta lopettamisesta tai toiminnan olennaises-
ta muuttamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymät-
tä ympäristölautakunnalle. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toimin-
nan lopettamista esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle

36. Vuotta ennen luvan voimassaolon päättymistä luvan haltijan on esitettävä tar-
kennettu suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä ympäristönsuojelua kos-
kevista toimista ja kutsuttava kokoon katselmus, jossa täsmennetään viimeistely-
toimenpiteet ja niiden suorittaminen riittävän ajoissa ennen luvan päättymistä.

37. Kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt tai viimeistään ennen kuin luvan voi-
massaoloaika on kulunut umpeen, luvan haltijan on pyydettävä alueella toimitet-
tavaa loppukatselmusta, joka suoritetaan valvontaviranomaisen määräämällä ta-
valla.

Pintamaiden varastointi ja jälkihoito



38. Rakennettavat luiskat on loivennettava suunnitelman mukaan vähintään 1:3 kal-
tevuuteen siten, ettei pintamaa liiku. Alueen jälkihoidon tulee olla sellaista, että
maa-ainesten ottoalue liittyy jälkihoidon jälkeen luontevasti ja pinnanmuodoiltaan
monimuotoisesti ympäristöön.

39. Luiskat ja pohja on peitettävä pintamaa/humuskerroksella, joka sekoitetaan hie-
norakeiseen kivennäismaahan. Kerroksen paksuus tulee olla vähintään 20 cm.
Jos jälkihoitoon tarvitaan muualta tuotuja maa-aineksia, tulee niiden alkuperästä
tehdä selvitys etukäteen kunnan valvontaviranomaiselle. Alue on metsitettävä
maaperään ja maisemakuvaan soveltuvilla puulajeilla.

40. Jos alueelle ilmaantuu haitallisia tulokaskasvilajeja, on toiminnanharjoittaja vel-
vollinen torjumaan niitä vähintään kaksi vuotta luvan voimassaolon päätyttyä val-
vontaviranomaisen ohjeiden mukaan.

41. Ottamisalue tulee jälkihoitaa mahdollisuuksien mukaan maa-ainesten ottamisen
edetessä. Ottamisalue on lupakauden aikana kokonaan jälkihoidettava määräys-
ten mukaisesti riippumatta siitä, onko kaikki otettavaksi suunniteltu aines ehditty
ottamaan. Alueella ei saa varastoida irrotettuja maa-aineksia luvan päättymisen
jälkeen.

42. Hakija vastaa kaikista näissä lupamääräyksissä edellytetyistä töistä ja niiden suo-
rittamisesta aiheutuvista kustannuksista sekä varotoimenpiteistä ympäristöön
nähden, kuten kaikista mahdollisista haitan- ja vahingonkorvauksista, mahdolli-
sista siirtokustannuksista, jotka aiheutuvat linjojen, tiealueiden, rajamerkkien, lait-
teiden, laitosten tai vastaavien siirroista sekä mahdollisista muista ottotoiminnas-
ta aiheutuneista korvauksista ja kustannuksista.

15 RATKAISUN PERUSTELUT

Hakija on esittänyt asianmukaisen ottamissuunnitelman eikä ottaminen eikä sen järjeste-
ly ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoituksien kanssa. Kun maa-
ainesten ottamistoimintaa harjoitetaan lupapäätöksen määräyksiä noudattaen, ottamisen
vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi,
maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta ai-
heudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä ole-
vaa haittaa. (MAL 6 §)

Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja päätökseen merkittyjä
määräyksiä noudattaen, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden no-
jalla annettujen asetusten vaatimukset (YSL 41 §).

Toimittaessa päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää
muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista,
erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tär-
keän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuu-
tonta haittaa naapureille (YSL 42 §).

Ottamisen loputtua ja jälkihoitotöiden jälkeen ottamisalue muuttuu osayleiskaavan tavoi-
tetilan mukaiseksi maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. (MAL 6 §)

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Määräykset 1–3. Myönnetty maa-ainestenoton määrä ja laajuus ovat hakijan esityksen
mukaisia. Maa-ainesten ottamisaika on myönnetty haettua lyhyemmäksi, kymmenen
vuoden ajaksi, koska kymmenen vuotta on maa-aineslain mukainen enimmäisaika, eikä
erityisiä syitä pidemmän toiminta-ajan myöntämiselle ole. Yhteisluvan voimassaoloon



sovelletaan, mitä maa-aineslain pykälässä 10 säädetään luvan voimassaolosta. Lupa-
harkinta on tehty asianmukaisen hakemuksen ja ottamissuunnitelman perusteella. Mää-
räyksillä varmistetaan lupamääräyksien noudattaminen myös luvanhaltijan vaihtuessa
(MAL 5 §, 10 §, 13a §).

Määräys 4 pintamaiden poistamisen ja varastointipaikkojen rajoittamisesta on annettu
luontoarvojen kuten kirjoverkkoperhosen elinympäristön ja geologisesti arvokkaan mui-
naisrannan omaleimaisuuden säilymisen varmistamiseksi.

Määräys 5 on annettu ympäristöriskien vähentämiseksi rajaamalla toiminta ainoastaan
kyseisen alueen puhtaaksi todetun maa-ainesten hyödyntämiseen. (YSL 20 §, 52 §)

Määräys 6 on annettu pääasiassa meluhaittojen vähentämiseksi. Toiminnasta aiheutu-
vaa melua on tarpeen rajoittaa erityisesti, koska toiminta-alueen läheisyydessä on run-
saasti loma-asuntoja. Tämän vuoksi määräyksessä 5 on kielletty murskaustoiminta ja
seulonta 15.6.–15.8. välisenä aikana ja viikonloppuisin, sekä määrätty lyhyemmät toi-
minta-ajat murskaukselle ja tuotteiden kuljetukselle perjantaisin. Kun kiviainesten kulje-
tus lopetetaan perjantaisin aiemmin, viikonloppulomailijoiden liikenneturvallisuus para-
nee ja liikenteen aiheuttama pölyhaitta pienenee. (YSL 20 §, 11 §, 52 §)

Määräykset 7-9 on annettu valvonnan järjestämiseksi maastossa ja lupamääräysten
täsmentämiseksi käytännössä. (MAA 9 §, YSL 172 §)

Määräyksissä 10–15 on annettu tarkkailuvelvoitteet toiminnan valvonnan järjestämiseksi
sekä viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi. Myös toiminnanharjoittajan on olta-
va riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. (MAL 11 §, 14 §, 23a §; MAA 9
§, YSL 6 §, 52 §, 62 §, 172 §; JäteL 118–119 §, 122 §)

Määräys 10 tarkkailla pohjaveden pinnankorkeutta ja laatua sekä alueelta tulevien pinta-
vesien laatua on annettu, jotta toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat muutokset voidaan
havaita. Pohjaveden laatua on seurattava myös ottamisalueen itäpuolella sijaitsevasta
pohjavesiputkesta, jotta toiminnasta Sykärin suuntaan aiheutuvat pohjavesivaikutukset
voidaan havaita ajoissa. (YSL 6 §, 52 §)

Määräys 11 on annettu laitoksen mahdollisen meluhaitan todentamiseksi ja seuraa-
miseksi. Kiinteistön käytöstä ei saa aiheutua naapureille ja lähistöllä asuville kohtuutonta
rasitusta melusta tai ympäristölle haitallisista aineista ja mm. pölystä. (YSL 20 §, 7 §, 14
§, 52 §, 62 §; NaapL 17 §)

Määräykset 16–17 on annettu melun leviämisen rajoittamiseksi. Laitoksen toiminnasta
aiheutuvaa päiväaikaista melutasoa on rajoitettu valtioneuvoston päätöksen melutason
ohjearvoista (993/1992) mukaisesti. (YSL 20 §, 11 §, 52 §, VNA 800/2010)

Määräykset 18–20 on annettu pölypäästöjen ja pölyn leviämisen rajoittamiseksi. Ilman-
laadun heikkeneminen murskaustoiminnan ja kuljetusliikenteen pölypäästöjen seurauk-
sena saattaa aiheuttaa kohtuutonta rasitusta naapureille, terveyshaittaa ja ympäristön
pilaantumista. (YSL 20 §, 52 §, 62 §)

Määräykset 21–23 on annettu, koska ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa
toiminnassa on pyrittävä haitallisten ympäristövaikutusten ja onnettomuustilanteiden en-
naltaehkäisyyn ja niiden rajoittamiseen mahdollisimman vähäisiksi. Tilanteissa, joista voi
syntyä poikkeuksellisesti normaalitoimintaan kuulumattomia päästöjä tai jätettä, on ilmoi-
tettava valvonnallisista ja neuvonnallisista syistä kunnan ympäristöviranomaiselle. (YSL
14 – 15 §, 20 §, 123 §, 134 §; MAL 3 §, 11 §; JäteL 122 §)

Määräykset 24–28 on annettu pohjaveden ja maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja
pilaantumisriskin pienentämiseksi. (YSL 20 §, 16 §, 17 §, 66 §, VNA 800/2010)



Määräykset 29–31. Jätelain mukaan jätteen tuottajan on huolehdittava jätteen keräyksen
ja kuljetuksen järjestämisestä. Jätteiden oikeanlaisella käsittelyllä varmistetaan, ettei jät-
teistä tai niiden varastoinnista aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, terveyshaittaa
tai alueen roskaantumista. Lisäksi vaikutetaan toiminta-alueen yleiseen siisteyteen ja
ympäristökuvaan. (YSL 52 §, 58 §; JäteL 13 §, 29 §, 72 §; jätelautakunta Kolmenkierron
jätehuoltomääräykset)

Määräyksessä 31 vaaralliset jätteet ovat jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuu-
tensa vuoksi voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Mää-
räys on annettu ympäristönsuojelulain (52 §, 58 §), jätelain (JäteL 16 §, 29 §, 31 §, 32 §,
121 §), valtioneuvoston päätöksen 659/1996 ja jätelautakunta Kolmenkierron jätehuol-
tomääräysten nojalla.

Määräys 32 on annettu, koska ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toimin-
nassa on pyrittävä käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Hakijan on oltava sel-
villä toiminnastaan aiheutuvien haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.
(YSL 7 §, 8 §, 20 §)

Määräykset 33–35. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu ympäristö-
lainsäädännön, maa-ainesten ottamisalueiden ja ympäristölupavelvollisten laitosten toi-
minnan valvonta (MAL 14 §, YSL 52 §, 170 §)

Määräykset 36–39 on annettu maa-ainesten ottamisen aiheuttamien maisema-, luonto-
ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi, pohjavesialueen ja arvokkaiden geologisten muo-
dostumien suojaamiseksi ja puuntuotannon nopeuttamiseksi. Pintamaan levittäminen
turvaa uuden, biologisesti aktiivisen ja pohjavettä suojaavan aluskasvillisuuden ja puus-
ton kasvamisen. (MAL 3, 11 §, MAA 8 §)

Määräyksillä 38–39 varmistetaan lupamääräyksien noudattaminen myös luvanhaltijan
vaihtuessa sekä tarvittaessa mahdollisuus lupamääräysten muuttamiseen, lupapäätök-
sestä poikkeamiseen ja luvan peruuttamiseen (MAL 16 §).

16 VASTAUS LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN

Uudenmaan ELY -keskuksen lausunto on otettu huomioon erityisesti pintamaiden varas-
tointialueita, kotitarveottokuopan suojakerrosta, murskauslaitoksen alustan suojausta ja
pohjavesiseurantaa koskevissa lupamääräyksissä. Lisäksi hakemuksesta on pyydetty
ELY-keskuksen esittämä selvitys kirjoverkkoperhosen esiintymisestä, joka on otettu
huomioon ottamisalueen rajauksessa. Myös geologisesti arvokkaimmat alueet on jätetty
ottamistoiminnan ulkopuolelle. Linnustoselvitystä ei pidetty välttämättömänä avoimeksi
hakatulla, suhteellisen pienellä alueella.

Lupamääräyksin on pyritty varmistamaan myös Uudenmaan liiton lausunnossaan koros-
tama hankkeen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti. Hakemusta edeltävissä neuvot-
teluissa ja lupamääräyksissä on otettu huomioon pohjavesialue-, arvokas harjualue tai
muu geologinen muodostuma- ja MLY-merkintöjen suunnittelumääräykset.

Hyvinkään kaupungin kaavoituksen ja ympäristöterveydenhuollon lausunnot on otettu
huomioon erityisesti melun ja pölyn leviämisen rajoittamista, toiminta-aikoja, pohjavesi-
ja melutarkkailua sekä tukitoiminta-aluetta koskevissa lupamääräyksissä. Kaavoituksen
vaatimus maisemoinnin erityisestä huomioinnista alueella on otettu huomioon jälkihoitoa
koskevassa määräyksessä. Kaavoituksen vaatimusta luontoselvityksen ulottamisesta
tukitoiminta-alueelle saakka ei ole tukitoiminta-alueen sijainnin ja vähäisen pinta-alan
vuoksi määrätty toteutettavaksi.

Muistutuksissa on vastustettu toimintaa sen aiheuttaman melun ja häiritsevän yhteisvai-
kutuksen ampumaradan melun kanssa sekä ilmansaasteiden lisääntymisen ja Kaidan-
pääntien käytön ongelmien vuoksi. Muistutusten vaatimukset melun ja sen leviämisen



vähentämiseksi on otettu huomioon lupamääräyksissä 16 ja 17 ilmenevillä tavoilla ja
melumittausten suorittamisesta on annettu määräys 11. Lisäksi murskaus ja seulonta on
rajattu keskeisen lomakauden ulkopuolelle lupamääräyksessä 6, ja perjantain toiminta-
aikaa on lyhennetty. Toiminta-alueella on lupahakemuksen mukaan murskausta vain 5–
10 vrk vuodessa, mikä supistaa ympäristöhäiriöitä aiheuttavan toiminnan suhteellisen
lyhytaikaiseksi. Näin ollen murskauksen melun ja läheisen ampumaradan melun yhteis-
vaikutuksen ei ole katsottu aiheuttavan kohtuutonta rasitusta lähiasutukselle. Tienpitoon
liittyvistä asioista ei päätetä ympäristölupa- eikä maa-aineslupamenettelyssä.

17 LUVAN VOIMASSAOLO

Lupa on voimassa 30.4.2028 saakka. Toiminnan olennaiseen muuttamiseen tai laajen-
tamiseen on haettava lupaa siten kuin ympäristönsuojelulain (527/2014) 29 §:ssä sääde-
tään. Olennainen muuttaminen voi tarvita myös uuden maa-aineslain mukaisen luvan.
Maa-aineslain (555/1981) 16.2 §:n perusteella lupaviranomainen voi päätöksellään an-
taa suostumuksen poiketa vähäisesti lupapäätöksessä hyväksytystä ottamissuunnitel-
masta tai maa-aineslain nojalla annetuista lupamääräyksistä.

Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta
poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan es-
tämättä noudatettava (YSL 56 §).

18 PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Hakija on esittänyt Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunnalle pyynnön aloittaa sekä
maa-ainesluvan että ympäristöluvan mukainen toiminta mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesti. Luvan mu-
kaista toimintaa ei voida aloittaa ennen kuin päätös on lainvoimainen, sillä toiminta tur-
melisi aluetta ja tekisi muutoksenhaun osittain hyödyttömäksi.

Lupapäätöksen mukainen toiminta voidaan aloittaa, kun päätös on lainvoimainen, aloi-
tuskokous pidetty ja lupamaksut on maksettu. Jos tähän lupapäätökseen ei haeta muu-
tosta, lupapäätös on lainvoimainen kolmantenakymmenentenä päivänä päätöksen an-
tamispäivästä, antamispäivää lukuun ottamatta. (YSL 100 §)

19 SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (YSL) 6–8, 11, 14–17, 20, 27, 29, 34, 47 a, 48–49, 52,
56, 58, 62, 66, 70, 83–85, 89, 100, 114, 123, 134, 170, 172, 190, 191, 199, 205 §
Ympäristönsuojeluasetus 713/2014 (YSA) 2, 15 §
Maa-aineslaki 555/1981 (MAL) 1, 3–7, 10–16, 19–21, 23, 23a, 23b §
Maa-aines-asetus (MAA) 7–9 §
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (VNA 926/2005) 1–4, 6–9 §
Jätelaki 646/2011 (JäteL) 13, 16, 29, 31, 32, 72, 118, 119, 121, 122 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (VNA 179/2012)
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (VNA 190/2013)
Hallintolaki 434/2003
Laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920 (NaapL) 17 §
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992)
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamoje-
nympäristönsuojelusta (VNA 800/2010)
Hyvinkään kaupungin hallintosääntö 39 § (valt. 27.2.2017 § 22 )
Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Ympla 24.11.2016 § 95).
Hyvinkään kaupungin maa-ainestaksa (Ympla 24.11.2016 § 94)
Hyvinkään kaupunginhallituksen (24.6.1991 § 751) hyväksymä ohje vakuuden laske-
miseksi
Jätelautakunta Kolmenkierron jätehuoltomääräykset 1.9.2015



20 MAKSUT JA VAKUUDET

Lupahakemuksen käsittelymaksut

Yhteislupahakemuksen käsittelystä peritään Hyvinkään ympäristönsuojeluviranomaisen
taksojen mukaisesti 6 389,55 euroa.

Lupamaksu on laskettu seuraavasti:
Maa-ainestaksan mukainen ottamisalueen pinta-alan ja otettavan maa-ainesmäärän
mukainen maksu on 5719,40 euroa sisältäen perusmaksun.
Ympäristönsuojelutaksan mukainen kivenlouhimon ja -murskaamon ympäristölupamak-
su on 2 800 euroa. (Taksan mukaista ympäristölupamaksua 5 600 euroa on alennettu
50 % ympäristöluvan aiemmasta käsittelystä johtuneen vähäisemmän työmäärän vuok-
si.)
Yhteislupaprosessissa kokonaismaksusta vähennetään vielä 25 %.

Maa-ainesvakuus

Hakijan on annettava ennen maa-aineksen ottamista lupamääräysten noudattamiseksi
70 638,93 euron vakuus, joka voi olla luottolaitoksen antama omavelkainen takaus
(pankkitakaus) tai pankkitalletus, josta ilmenee, että se on annettu Hyvinkään kaupungil-
le tämän päätöksen noudattamisen vakuudeksi ja jota seuraa pankin antama kuittaamat-
tomuussitoumus. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään 30.4.2030 asti.

Vakuuden hyväksymisestä peritään maa-ainestaksan mukaisesti 219 euroa. Vakuuden
riittävyyden turvaamiseksi sen arvo tarkistetaan tarvittaessa.

Vakuus vapautetaan sen jälkeen, kun valvontaviranomainen on loppukatselmuksessaan
hyväksynyt jälkihoitotoimenpiteet lupamääräysten mukaisesti suoritetuiksi.

Vuotuinen valvontamaksu

Ottamistoiminnan valvonnasta määrätään suoritettavaksi vuosittainen valvontamaksu,
joka perustuu otettavaksi sallitun maa-aineksen kokonaismäärään ja voimassaolevan
valvontataksan ehtoihin. Mikäli lupa on voimassa vain osan vuotta, peritään kyseiseltä
vuodelta vain sitä vastaava osuus otettavaksi sallitun maa-ainesten kokonaismäärän
mukaisesta valvontamaksusta.

Luvanhaltija on velvollinen maksamaan valvontamaksun vuosittain kunnan määräämänä
ajankohtana ennakkoon. Luvan voimassaoloaikana luvan haltijalle voidaan myöntää
alennettu valvontamaksu, mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle
etukäteen viimeistään 15.1. mennessä, ettei maa-aineksia ko. vuonna oteta.

Perustelu: Ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta perit-
tävät maksut perustuvat maa-aineslain 23 §:ään ja Hyvinkään kaupungin maa-
ainestaksaan (Ympla 24.11.2016 § 94). Ympäristölupamaksu perustuu Hyvinkään kau-
pungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan (Ympla 24.11.2016 § 95). Maa-aineslain
12 §:n nojalla hakija voidaan määrätä antamaan vakuus lupamääräysten noudatta-
miseksi.

21 LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös annetaan pöytäkirjan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 29.3.2018.

Ote päätöksestä: Hakija

Jäljennös päätöksestä:  Lausunnon antaneet



Ilmoitus päätöksestä: Asianosaiset, muistutuksen jättäneet

Tästä päätöksestä ilmoitetaan 28.3.2018 Hyvinkään kaupungin ilmoitustaululla, www-
sivuilla ja Aamuposti-lehdessä.

Asiakirjat valitusosoituksineen pidetään nähtävillä julkipanon jälkeen.

22 MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun haetaan YSL (527/2014) 198 §:n mukai-
sesti muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.

23 PÄÄTÖKSEN LIITTEET

- Sijaintikartta
- Nykytilanne- ja suunnitelmakartta
- Lopputilannekartta

Esitys
Ympäristötoimenjohtaja

Ympäristölautakunta päättää myöntää Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymälle esite-
tyn yhteisluvan, johon sisältyy maa-aineslain mukainen maa-ainesten ottolupa ja ympä-
ristönsuojelulain mukainen ympäristölupa soran murskaukseen kiinteistöllä Laitila (kiin-
teistötunnus 106-408-28-2), joka sijaitsee Ritasjärven kylässä.

Päätös Puheenjohtaja teki muutosesityksen seuraaviin kohtiin

Lupamääräyksien 6 ja 7 muutosesitys

Lupamääräys 6 muutetaan seuraavasti:
Murskaustoiminta ja seulonta on alueella sallittu ainoastaan arkisin maanantaista tors-
taihin klo 7.00–22.00 ja perjantaisin klo 7.00–20.00 välisenä aikana. Soran murskaus-
toiminta ja seulonta on alueella kielletty 1.5. –30.9. välisenä aikana.

Lupamääräys 7 muutetaan seuraavasti:

Tuotteiden kuormaus ja kuljetus alueelta on sallittu arkisin maanantaista torstaihin klo 6.00–
22.00 ja perjantaisin klo 6.00–20.00 välisenä aikana. Tuotteiden kuormaus ja kuljetus alueelta
on sallittu 1.5–30.9. välisenä aikana perjantaisin ainoastaan klo 7.00–15.00 välisenä aikana.

Perustelut

Murskaus, seulonta, kuormaus ja kuljetus aiheuttavat meluhaittaa lähialueen asutukselle
ja Sykärinjärven loma-asukkaille. Meluhaittojen vähentämisessä tehokkain keino on seu-
lonnan ja murskaustoiminnan järjestäminen lomakauden ulkopuolella. Hakemuksen mu-
kaan alueella murskataan vain lyhyitä jaksoja, 5-10 päivää vuodessa.

Lupamääräykset on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ympäristönsuoje-
lulain 52.1 §:n perusteella. Koska maa-ainesten ottopaikan lähiympäristössä on paljon
loma-asutusta ja virkistyskäytössä olevia alueita, meluhaittojen rajoittamisella kesällä on
merkittävin vaikutus. Lähialueen asukkaat ovat myös Kaidanpään ampumaradan melu-
päästöjen vaikutusalueella.

Ympäristönsuojelulain 20 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa
toiminnassa on noudatettava ympäristön kannalta parhaan käytännön periaatetta, johon
toiminta-aikojen rajoittamisella pyritään. Lupamääräyksien muutosesityksessä on otettu
huomioon toiminnan lyhytkestoisuus ja sen joustava toteuttamismahdollisuus parhaan



käytännön periaatteella. Ympäristönsuojelulain 52.3 §:n mukaisesti lupamääräyksien
muutosesityksessä on otettu huomioon myös meluhaittoja aiheuttavan toiminnanharjoit-
tajan tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa eniten melua aiheuttavat toiminnat
lomakauden ulkopuolella. Toiminta-aikojen rajoittaminen vähentää myös ampumaradan
ja kiviainestuotannon meluvaikutusta ympäristöön kokonaisuutena.

Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano

Ote+liitteet+vo Vaasan hallinto-oikeudelle:
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, Kylä-Katilantie 181, 05950 Hyvinkää
Uudenmaan ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat, PL 36, 00521 HKI ja sähköisenä:
kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi

Ote+liitteet+vo Vaasan hallinto-oikeudelle
nähtäville

Päätös+liitteet
Uudenmaan liitto
kaupungin hallinto: kaavoitus, ympte, tekym, ympsu/ss, laskutus/ep

Ilmoituskirje päätöksestä
hakemuksesta erillistiedoksiannon saaneet
muistutuksen jättäneet
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Liite 2a 

Hakemus 5.1.2017 

 

Liite 2b 

Vastine ja hakemuksen täydennys 
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Liite 2c 

Täydennys 5.3.2018, Nykytilannekartta  
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Täydennys 5.3.2018, Suunnitelmakartta
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Hakija
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Ramboll 

Niemenkatu 73 

15140 LAHTI 

P +358 20 755 611 

F +358 20 755 6201 

www.ramboll.fi    

 

 

Päivämäärä 5/1/2017 

Laatija Janne Kekkonen, Kirsi Lehtinen, Ismo Läspä (ottamis-

suunnitelma) 

Tarkastaja Kare Päätalo  

Hyväksyjä Ismo Airinen   

Kuvaus Maa-aineslupahakemus, ottamissuunnitelma sekä 

murskauksen ympäristölupahakemus 
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TIIVISTELMÄ 

 

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä hakee maa-ainestenottolupaa soran ja 

hiekan ottamiselle päihdehuollon omistaman kiinteistön alueelle sijoittuvan 

Laitilannummen alueella. Lisäksi kuntayhtymä hakee ympäristölupaa soran 

sisältämien kivien murskaukselle ottamisalueella.  

 

Suunnittelualue sijaitsee Laitilannummen alueella, Hyvinkään pohjoisosassa 

Ridasjärven itäpuolella. Suunnittelualue on nykyisin rakentamatonta harjualu-

etta. Alueen puusto on kaadettu. Ottamisalue on rajattu siten, että harjun laki-

alue jää ottamisalueen ulkopuolelle. 

 

Ottamissuunnitelman mukainen ottamisalueen pinta-ala on noin 8 hehtaaria. 

Ottamismäärä on noin 520 000 kuutiometriä. Lupaa haetaan 15 vuodeksi. Ot-

tamisalue on rajattu siten, että harjun lakialue jää ottamisalueen ulkopuolelle. 

Ottamistoiminnan päätyttyä alue maisemoidaan. 

 

Ottamistoiminnan aikana alueella murskataan otettavan maa-aineksen seassa 

olevia kiviä siirrettävällä murskaimella. Alueella ei murskata muualta tuotavia 

kiviaineksia. Murskain toimii alueella arvion mukaan noin kymmenenä päivänä 

vuodessa. 

 

Soranottoa, seulontaa sekä tuotteiden kuormausta ja kuljetusta alueelta teh-

dään arkisin maanantaista torstaihin klo 6.00–22.00 ja perjantaisin klo 6.00–

20.00 välisenä aikana. Murskausjaksot toteutetaan maanantaista perjantaihin 

klo 7.00–22.00 ja perjantaisin klo 7.00–20.00 välisenä aikana. Murskausta ei 

tehdä 15.6. – 15.8. välisenä aikana. 
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1. YLEISET TIEDOT 

1.1 Luvitettava toiminta ja luvanvaraisuus 

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä hakee maa-ainestenottolupaa soran ja hiekan ottamisel-

le päihdehuollon omistaman kiinteistön alueelle sijoittuvan Laitilannummen alueella. Lisäksi kun-

tayhtymä hakee ympäristölupaa soran sisältämien kivien murskaukselle ottamisalueella.  

 

Maa-ainestenottoon sovelletaan maa-aineslakia 555/1981, jolloin ottamistoimintaan tulee olla 

maa-aineslain 4 §:n perusteella lupa. Soran murskaukseen, joka kestää yli 50 vuorokautta, tulee 

olla ympäristölupa ympäristönsuojelulain 27 §:n 2. momentin sekä liitteen I taulukon 2 kohdan 

7 e) perusteella.  

 

Ottolupaa haetaan 15 vuodeksi. Tarvittaessa haetaan uutta lupaa, jos maa-ainesta on ottamis-

alueella edelleen jäljellä. Maa-ainestenottosuunnitelma on tämän hakemuksen luvussa 3.  

 

Hankealuetta on pienennetty alueelle aiemmin suunniteltuun ottamistoimintaan verrattuna suun-

nitelmasta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella.. Ottamisaluetta on mm. rajattu si-

ten, että Laitilannummen harjun lakialue jää kokonaisuudessaan ottamisalueen ulkopuolelle. Näin 

ollen harjun geologisesti ja maisemallisesti arvokkaimpiin alueisiin ei kohdistu vaikutuksia. Sa-

malla ottamisalueen ja lähimmän asutuksen välissä säilyy hyvin melun ja pölyn leviämiseltä suo-

jaava luonnollinen maastonkohouma.  

 

1.2 Luvan hakijan tiedot 

Luvan hakijana on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä. Uudenmaan päihdehuollon kuntayh-

tymän jäseniä ovat Askola, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Iitti, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kouvola, 

Lohja, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Orimattila, Pornainen, Pukkila, Tuusula, Vantaa ja Vihti.  

 

Hakijan tiedot on esitetty maa-ainestenottoa koskevalla lupahakemuslomakkeella liitteessä 1. 

 

1.3 Aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 

Lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ja murskaus haetaan mahdollisesta muutoksenhausta 

huolimatta maa-aineslain 21 §:n sekä ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesti. Perusteluiksi 

aloittamiselle esitetään seuraavat asiat: 

 Toiminta voidaan tarvittaessa keskeyttää lupamääräysten muuttamisen tai päätöksen kumou-

tumisen tapauksessa 

 Toiminnasta ei aiheudu pysyvää muutosta tai ympäristövaikutusta suunnittelualueen ulko-

puolella 

 Toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta rasitusta lähimpien asuinrakennusten alueille 

 

1.4 Vakuudet 

Kuntayhtymä on vakavarainen, eikä ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista toiminnan aloitta-

misluvan vakuutta ole tarpeen asettaa.  

 

Myöskään maa-aineslain mukaista ottamistoiminnan vakuutta ei ole tarpeen asettaa hakijan va-

kavaraisuudesta johtuen. 

 

1.5 Luvat, päätökset ja sopimukset 

Aiemmassa suunnitteluvaiheessa haetun laajemman maa-ainestenottoalueen lupahakemusta 

käsiteltiin Hyvinkään ympäristölautakunnassa (Ympla 26.3.2015 § 27). Asia jätettiin tuolloin ha-

kijan pyynnöstä ratkaisematta. 
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Alueella tehtävälle murskaukselle myönnettiin ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa (Ym-

pla 26.3.2015 § 26). Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeus 

kumosi toiminnan aloittamisluvan 26.10.2015 antamallaan välipäätöksellä. Uudenmaan päihde-

huollon kuntayhtymä veti asian pois hallinto-oikeuden käsittelystä marraskuussa 2015.   

 

2. YMPÄRISTÖOLOSUHTEET 

2.1 Sijainti ja alueen nykytila 

Suunnittelualue sijaitsee Laitilannummen alueella, Hyvinkään pohjoisosassa Ridasjärven itäpuo-

lella. Suunnittelualue on nykyisin rakentamatonta harjualuetta. Suunnittelualueen sijainti on esi-

tetty karttapiirustuksessa liitteessä 7. 

 

Tilan pinta-ala on noin 320 hehtaaria, josta suunniteltu ottamisalueen pinta-ala on noin 8 hehtaa-

ria. Ottamisalue sijoittuu tilan eteläosaan.  

 

Suunnittelualueen puusto on kaadettu. Maa-ainestenotto liittyvine toimintoineen sijoittuu koko-

naisuudessaan hakijan omistamalle kiinteistölle 106-408-28-2. Noin 1,7 kilometriä ottamisalu-

eesta luoteeseen sijaitsee hakijan päihdehuoltokeskus. Suunnittelualueen kiinteistötiedot on esi-

tetty liitteessä 9. 

 

Suunnitellun ottamisalueen pohjoispuolella menee maakaasulinja, noin 60 metrin päässä. Suun-

nittelualueen itäpuolella on Kaidanpääntien suuntainen sähkölinja. 

 

2.2 Rajanaapurit ja muut asianosaiset 

Lähimpiin asuinrakennuksiin, jotka sijaitseva ottamisalueelta kaakkoon on etäisyyttä noin 315  

metriä ottamisalueen reunasta mitattuna. Kaidanpäänjärven rannalla sijaitsevaan lähimpään 

loma-asutukseen on matkaa alueen reunasta mitattuna noin 420 metriä.  

 

Rajanaapurien ja muiden asianosaisten kiinteistöjen yhteystiedot on esitetty liitteessä 10. 

 

2.3 Kaavoitustilanne 

Ottamisalue sijoittuu maakuntakaavassa (paikallisesti) arvokkaaksi geologiseksi muodostumaksi 

(harjualue) sekä metsätalousvaltaiseksi alueeksi merkitylle alueelle, joka on laaja, yhtenäinen ja 

ekologisen verkoston kannalta merkittävä (MLY). Uudenmaan POSKI-projektissa (Uudenmaan 

ympäristökeskus 2006) Laitilannummen pohjavesialue on määritetty luokkaan "Muu pohjavesi-

alue" ja alue on luokiteltu osittain maa-ainesten ottoon soveltuvaksi (O). Luokittelun mukaan 

maa-ainesten otto on 

• mahdollista sellaisella osa-alueella, jolla maa-ainestenotto ei aiheuta vaaraa pohjaveden puh-

taudelle tai määrälle ja jolla on vielä siinä määrin aineksia, että maa-ainestenotto voidaan toteut-

taa riittävin suojakerroksin 

• mahdollista sellaisella osa-alueella, jolla maa-ainestenotto ei aiheuta merkittävää luonto- ja 

maisema-arvojen tuhoutumista eikä toiminnasta aiheudu asutukselle ja ympäristölle muutakaan 

merkittävää haittaa tai vaaraa. 

 

Suunnittelualue kuuluu Palopuron-Ridasjärven osayleiskaavan piiriin, jossa se on merkitty Maa- 

ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi M-1. Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittami-

seen sekä rakentamiseen joka ei muodosta suunnittelutarvealuetta. Suunnittelualueen eteläpuo-

lelle, noin 20 m päähän jää alue, joka on osayleiskaavassa merkitty MU-1, Maa- ja metsätalous-

alueeksi, jolla on ulkoilunohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja. Alue on tarkoitettu maa- ja met-

sätalouden harjoittamiseen. Alueelle saa sijoittaa ulkoilureittejä. 

 

Kaavakarttaotteet ja ovat liitteenä 2. 
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2.4 Maaperä, geologia ja geomorfologiset arvot 

Maaperätiedot perustuvat GTK alueelta tekemiin porakonekairauksiin ja seismisiin luotauksiin 

(liite 3) sekä alueelle asennettujen pohjavesiputkien yhteydessä havaittuihin maaperätietoihin. 

 

Ottamisalueen maa-aineksen päälajite ovat kivinen hiekka ja sora. Epäyhtenäiseen harjujaksoon 

kuuluva Laitilannummen alue käsittää harjulaajentuman, moreeniharjanteita ja –kumpuja, siirto-

lohkareita ja louhikkoja. Kumpareiden ja harjanteiden välissä on useita matalahkoja harjukuop-

pia. Uudenmaan alueella vuosina 2000-2001 toteutetun POSKI-projektin maastotöiden havainto-

jen mukaan Laitilannummi on varsin luonnontilaisena säilynyt harjualue ja sitä voidaan pitää 

paikallisesti arvokkaana (arvoluokka 4).    

 

Ottamisalue sijoittuu osin Laitilannummen deltamaisen muodostuman länsireunaan ja osin num-

meen luoteesta liittyvän, kumpuilevan ja kapeahkon proksimaaliharjuselänteen alueelle. Otta-

misalueen lakialue kohoaa noin tasolle +113 m mpy, mikä alempana kuin ottamisalueen etelä-

puolella kohoava Laitilannummen laaja lakialue (120 m mpy). Nykyinen kotitarveottoalue sijoit-

tuu ottamisalueen luoteisosaan.    

 

2.5 Pohjavesiolosuhteet 

Suunniteltu maa-ainesten ottamisalue sijoittuu II-luokan pohjavesialueelle (Laitilannummi, 

0110613). Tiedot alueen pohjavesiolosuhteista on esitetty pohjavesiselvitysraportissa liitteessä 4.  

 

2.6 Pintavesi 

Ottamisalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole pintavesiä. Alueen pohjavesi purkautuu 

Kolkkarin suolle, Tervalamminojaan sekä Kaidanpäänjärveen. Tervalamminojan vesi oli huhti-

kuussa 2014 tehdyn kartoituksen aikaan tasossa +87,06 ja Kaidanpäänjärvi +87,05. Kolkkarin-

suolta Kaidanpäänjärveen laskevan ojan vesipinta oli tasossa +87,48 ja virtaama kartoitushetkel-

lä (2.4.2014) noin 250 m3/vrk. Suunnittelualueen itäpuolella Tervalamminojaan laskevasta ojasta 

mitattu virtaama oli noin 20 m3/vrk ja veden pinta tasossa +89,53. Mittauspisteet sekä -tiedot on 

esitetty kartalla pohjavesiselvitysraportin liitepiirustuksessa. 

 

2.7 Luonnonolosuhteet ja suojelualueet 

Alueella tehtyjen luonto- ja maisemaselvitysten raportti on liitteenä 5. Ottamisalue on pääosin 

avohakattu (kuvio 1). Ottamisalueen pohjoisosassa kasvaa varttunutta männikköä (kuvio 2). 

Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.  

 

Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Lähin 

luonnonsuojelualue on Kivilamminsuo – Pitkästenjärvet, joka sijaitsee noin 2 km suunnittelualu-

een itäpuolella ja Järvisuo – Ridasjärvi, joka sijaitsee noin 2,7 km suunnittelualueen länsipuolella.  

 

2.8 Melu ja ilmanlaatu 

Alueella aiheutuu nykytilanteessa melua Hyvinkään ampumaradan toiminnasta. Ampumaratame-

lun vähentämiseksi radalla on meneillään hanke taustavallinrakentamishanke.  

 

Alueella ei ole nykytilassa ilmanlaatua heikentäviä toimintoja.  
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3. MAA-AINESTENOTTAMISSUUNNITELMA 

Lupahakemuslomake maa-ainestenottoon on liitteenä 1. Ottamissuunnitelman (liite 7) mukainen 

ottamisalueen pinta-ala on noin 8 hehtaaria. Ottamismäärä on noin 520 000 m3 ktr. Lupaa hae-

taan 15 vuodeksi. 

 

3.1 Valmistelevat työt 

Ennen kaivun aloittamista uusilla alueilla suoritetaan pintamaiden kuorinta maa-aineksen kaivu-

tarpeen mukaan. Kerralla avataan yhden - kahden vuoden ottamistoimintaan tarvittavat alueet. 

Pintamaat varastoidaan ottamisalueen reunalle tai sopivaan paikkaan käytettäväksi alueen mai-

semointiin ottamistoiminnan päätyttyä. Kantoja välivarastoidaan 0,5 - 1,5 vuotta, jotta ne kuivu-

vat, jonka jälkeen kannot viedään haketettavaksi asianmukaiset luvat omaavaan käsittelylaitok-

seen. 

 

3.2 Ottamistoiminta 

Suunnittelualueen pohjakarttana on käytetty laserkeilausaineistoa. Korkojärjestelmänä on käy-

tetty N2000 ja koordinaattijärjestelmänä ETRS-GK25. Suunnittelupohjakartta perustuu maanmit-

tauslaitoksen pohjakartta-aineistoon ja maanpintamalli alueelta vuonna 2008 tehtyyn laserkei-

lausaineistoon.  

 

Ottamisalue on rajattu siten, että harjun lakialue jää ottamisalueen ulkopuolelle. Kaivun alarajak-

si on suunniteltu +103,0 (N2000). Kaivua ei uloteta 3,0 metriä ylintä pohja-vesipintaa lähem-

mäksi. Käytännössä suojakerroksen paksuudeksi tulee suunnitellulla ottotasolla +103,0 vähin-

tään kolme metriä. Pohjan tasot on esitetty leikkauspiirustuksissa liitteessä 7. 

 

Maa-ainesten ottaminen aloitetaan alueen länsiosasta, josta ottaminen etenee itään, etelään ja 

pohjoiseen. Ottamissuunnat ja eteneminen on valittu siten, että melu leviäisi mahdollisimman 

vähän lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Ottamistoiminnassa käytetään yhtä tai useampaa kaivin-

konetta, pyöräkuormaajaa sekä murskaus- ja seulontalaitteistoa. Laitteet eivät ole jatkuvasti 

toiminnassa, vaan esimerkiksi murskausta tehdään arviolta ainoastaan noin 5 – 10 päivää vuo-

dessa. Alueella murskataan ainoastaan omassa toiminnassa syntyviä kivieriä. 

 

3.3 Tuotteiden varastointi 

Tuotteita varastoidaan ottoalueella tarpeen mukaan. Varastokasat pyritään sijoittamaan siten, 

että ne vähentävät melun leviämistä lähimmän häiriintyvän kohteen suunaan. Pölyämistä ehkäis-

tään tarvittaessa kastelemalla varastokasoja. Pintamaiden varastokasojen annetaan peittyä kas-

villisuudella, joka ehkäisee kasojen pölyämistä. 

 

3.4 Sulkeminen ja jälkihoito 

Kun kaivualueen kaivutaso on saavutettu, suoritetaan aina tämän jälkeen luiskien loiventaminen 

tarkoitusta varten ottamisalueelle jätetyillä maamassoilla luiskakaltevuuteen 1:2 tai 1:3 riippuen 

ympäröivistä maastonmuodoista. Luiskien ylä- ja alareunat maisemoidaan riittävän suuria pyöris-

tyssäteitä käyttäen ja luiskat muotoillaan luonnonmukaisesti vaihteleviksi. Lohkareet hyödynne-

tään tai haudataan vähintään 0,5 metrin syvyyteen suunnitellusta maanpinnasta.  

 

Maisemointi tehdään ensin luiska-alueille ja sen jälkeen pohjalle, jotta liikennöinti luiska-alueille 

on mahdollista.  

 

Ottamisalueelle tehdään jälkihoitotoimenpiteenä kasvualusta seuraavalla tavalla: pohjatasolle ja 

luiskiin levitetään noin 15 cm paksu hiekkakerros. Hiekkakerroksen päälle levitetään 5 cm paksu 

humuskerros, joka sekoitetaan hiekkakerroksen pintaosaan. Tähän tarkoitukseen voidaan käyt-

tää alueelta kuorittua pintamaata tai muualta tuotua humusta. Hiekka voidaan ottaa kaivualueel-

ta tai tarvittaessa tuoda muualta. Hiekkaisella maalla humus sekoitetaan suoraan pohjamaan 

pintaosaan. Kasvualustalle tehdään kylvöt tai istutukset. 
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Mikäli ottamisalueella ei ole pintahumuskerroksen rakentamiseen riittävästi humusmassoja, on 

humusta tuotava muualta. Pintahumuskerros tehdään puhtaista humusmaista, esim. rakennus-

pohjilta kuorituista pintamaista. Savea tai epäpuhtaita ylijäämämassoja alueelle ei tuoda. 

 

Metsitys tehdään istuttamalla tai kylvämällä. Tavoitteena on männyn ja koivun muodostama se-

kapuusto. Alarinteille on mahdollista istuttaa myös kuusia. Alkuvaiheessa lehtipuuston osuus voi 

olla melko suuri, jotta lehtikarikkeen muodostuminen olisi nopeaa. Taimia tulee istuttaa riittäväs-

ti, yleensä edellytetään tiheyttä 2 500 tainta hehtaarille. 

 

Ottamistoiminnan jälkeen alue soveltuu metsätalouskäyttöön. 

 

 

4. MURSKAUS JA SEULONTA 

Alueella käytetään kevyellä polttoöljyllä toimivaa seulalaitteistoa soran lajittelussa. Kivien murs-

kauksessa käytetään siirrettävää track -tyyppistä tela-alustaista murskainta. Kone murskaa ja 

seuloo kiviaineksen halutun raekokojakauman omaaviksi kiviainestuotteiksi. Polttoaineenaan 

murskain käyttää muiden alueiden työkoneiden tavoin kevyttä polttoöljyä. 

 

Vuodessa murskataan keskimäärin 75 000 tonnia ja enintään 150 000 tonnia kiviä. Murskausta 

harjoitetaan ottamistoiminnan aikana yli 50 vuorokautta, mistä syystä murskaukselle haetaan 

ympäristölupaa. 

 

Seulan alle maaperään asennetaan öljynkestävä muovikalvo (esim. HDPE 1,5 mm) estämään 

mahdollisten moottoriöljyjen imeytyminen maaperään. Kalvon päälle tehdään noin 0,3 m paksu 

suojahiekkakerros. 

 

 

5. TUKITOIMINTA JA POLTTOAINEIDEN VARASTOINTI 

Tukitoiminta-alue eli polttoaineen varastointialue sekä ajettavien työkoneiden tankkaus- ja pitkä-

aikaissäilytyspaikka sijoitetaan nykyiseltä ottoalueelta länteen johtavan tien varten pohjavesialu-

een ulkopuolelle. Pitkäaikaissäilytyksellä tarkoitetaan mahdollisten erillisten ottamisjaksojen vä-

liin jäävää, viikoissa mitattavaa ajanjaksoa. 

 

Polttoainesäiliönä käytetään kaksivaippaista tai kiinteällä valuma-altaalla varustettua säiliötä. 

Polttoainesäiliö varustetaan ylitäytönestimellä ja tankkauslaitteisto lukittavalla sulkuventtiilillä. 

Polttoaineiden varastointi- ja tankkausalue asfaltoidaan. Asfaltin reunoja korotetaan noin 5 cm. 

Asfaltoidun alueen vedet kerätään pinnan kallistuksilla sadevesikaivoon ja johdetaan I-luokan 

öljynerottimen kautta ojaan pohjavesialueen ulkopuolelle.  

 

Ottamisalueella ei sallita öljytuotteiden varastointia. 

 

Tukitoiminta-alueen sijainti on esitetty suunnitelmakartoilla liitteessä 7. 
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6. LIIKENNE JA LIIKENNÖINTI 

Liikennöinti alueelle tapahtuu valtatieltä 25 kääntyvän Ridasjärven maantien 1403 kautta, josta 

erkaantuu sorapintainen Kaidanpäätie, jota ajetaan noin 3,4 km. Ottamisalue jää Kaidanpään 

tien länsipuolelle. Loppuosa alueelle mennään ottamisalueen länsipuolta kulkevaa yksityistietä, 

joka kunnostetaan ottamistoiminnan alkaessa. Alueen tulotie varustetaan lukittavalla puomilla. 

Kuljetusreitti on esitetty suunnitelmapiirustuksessa liitteessä 7. 

 

Liikennemääräksi arvioidaan keskimäärin 10-15 ajoneuvokäyntiä vuorokaudessa. Maksimiliiken-

nemäärä on arviolta 40-50 ajoneuvoa vuorokaudessa.  

 

Toiminnanharjoittaja tarvittaessa osallistuu Kaidanpääntien kunnossapito- ja parannus-töihin. 

Ajonopeus Kaidanpääntiellä pidetään alhaisena, mikä vähentää maa-aineskuljetusten vaikutuksia 

liikenneturvallisuuteen.   

 

 

7. ENERGIANKÄYTTÖ JA ENERGIATEHOKKUUS, VESI 

Alueella toimivat työkoneet käyttävät polttoaineenaan kevyttä polttoöljyä. Työmaakoppien läm-

mityksessä tarvittava sähkö tuotetaan polttoöljykäyttöisellä aggregaatilla. Energiatehokkuus 

maksimoidaan välttämällä työkoneiden tarpeetonta käyntiä sekä työmaakoppien tarpeetonta 

lämmitystä. Työkoneiden polttoaineen kulutukseksi arvioidaan keskimäärin noin 60 kuutiometriä 

vuodessa, enintään noin 120 kuutiometriä vuodessa. 

 

Työmaakopeissa käytettävä vesi tuodaan alueelle siirrettävässä säiliössä. 

 

 

8. TOIMINTA-AIKA 

Soranottoa, seulontaa sekä tuotteiden kuormausta ja kuljetusta alueelta tehdään arkisin maa-

nantaista torstaihin klo 6.00–22.00 ja perjantaisin klo 6.00–20.00 välisenä aikana. Murskausjak-

sot toteutetaan maanantaista perjantaihin klo 7.00–22.00 ja perjantaisin klo 7.00–20.00 välisenä 

aikana. Murskausta ei tehdä 15.6. – 15.8. välisenä aikana. 

 

 

9. PÄÄSTÖT JA NIIDEN VÄHENTÄMINEN SEKÄ JÄTTEET 

9.1 Päästöt maaperään, pohjaveteen ja vesistöön 

Normaalitoiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään, pohjaveteen tai vesistöön.  

 

Päästöjen ehkäiseminen maaperään on kuvattu edellä luvuissa 4 ja 5. Ottamisalueella tai sen 

välittömässä läheisyydessä ei ole pintavesiä. Toiminnassa ei myöskään muodostu hulevesiä tai 

muita vesiä, joista aiheutuisi kuormitusta pintavesiin. Pölyäminen ei ole niin voimakasta, että sillä 

voisi olla vaikutuksia pintavesiin. 

 

Alueella työskentelevien käyttöön tulee umpisäiliöllä varustettu siirrettävä käymälä tai työmaapa-

rakki. Säiliö tyhjennetään tarpeen mukaan ja liete toimitetaan asianmukaisesti käsiteltäväksi. 
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9.2 Päästöt ilmaan 

Päästöjä ilmaan aiheutuu työkoneiden pakokaasuista sekä pölyämisestä. Päästöjen minimoimi-

seksi työkoneiden tarpeetonta käyttöä vältetään, työkoneet pidetään kunnossa ja koneiden polt-

toaineena käytetään vähärikkistä polttoöljyä. Murskauksen laskennalliset päästöt ilmaan on esi-

tetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Murskauksen laskennalliset päästöt ilmaan. 

Päästö 

Keskim. vuo-
sipäästö 

(t/a) 

Suurin vuo-
sipäästö 

(t/a) 
Suurin vrk-päästö 

(kg/d) 
Suurin tuntipäästö 

(kg/h) 

Hiukkaset 0,3 0,6 4,4 0,3 

SO2-päästöt 0,1 0,1 0,8 0,1 

NOx-päästöt 2,4 4,9 37,4 2,5 

CO2-päästöt 162 324 2494 166 

 

Murskaus, seulonta ja kiviainesten käsittely tapahtuvat ottoalueen pohjalla ympäröivää maastoa 

alempana, mikä vähentää merkittävästi toiminnasta muodostuvan melun ja pölyn kulkeutumista 

ottamisalueiden ulkopuolelle. Murskain sijoitetaan mahdollisimman lähelle meluesteitä siten, että 

voimakkain ääni ei lähde lähimpien asuinkiinteistöjen suuntaan. Työn edetessä murskain sijoite-

taan ympäröivään maastoon nähden mahdollisimman alhaiselle tasolle siten, että maa-ainesten 

ottokuopan seinämät muodostavat luonnollisen melu-esteen lähimpien häiriintyvien kohteiden 

suuntaan.  

 

Kuljetusten pölypäästöjä ehkäistään pitämällä ajonopeudet alhaisina sorapintaisilla tieosuuksilla. 

Kuljetusteitä sekä maa-aineskuormia kastellaan myös tarpeen mukaan pölyämisen minimoimi-

seksi. 

 

Murskaimen pölynpoisto järjestetään joko tarkoituksenmukaisella pölynpoistolaitteistolla tai jär-

jestämällä murskattavan materiaalin riittävän tehokas ja tarkoituksenmukainen kastelu. 

 

9.3 Melupäästöt 

Melua aiheutuu työkoneiden toiminnasta (kuorma-autojen lastaus) sekä alueelle suuntautuvasta 

liikenteestä. Lisäksi tilapäisesti aiheutuu melua murskattaessa seulanylitettä eli suurikokoisia 

kiviä. Melupäästöjä vähennetään ottamistoiminnan suunnittelulla (ottamisen eteneminen raken-

nusten suuntaan, jolloin rintaus säilyy meluesteenä työkoneiden ja rakennusten välissä), varas-

tokasojen sijoittelulla, toiminta-aikarajoituksilla sekä pitämällä työkoneet kunnossa.  

 

9.4 Toiminnassa syntyvät jätteet ja niiden käsittely 

Toiminnassa syntyy jätettä vain vähäisiä määriä. Syntyvä jäte on laadultaan sekajätettä ja/tai 

energiajätettä, joita muodostuu alle 1 tonni vuodessa. 

 

Pintamaiden poistossa muodostuvat kaivannaisjätteet varastoidaan ottamisalueen reunoille ja 

hyödynnetään alueen maisemoinnissa ottamistoiminnan päätyttyä. Kaivannaisjätesuunnitelma on 

liitteenä 8. 
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10. RISKIT JA ONNETTOMUUSTILANTEET 

Toimintaan liittyviä riskejä ovat lähinnä mahdolliset polttoainevuodot työkoneista ja tankkausta-

pahtuman yhteydessä. Vuotoihin varaudutaan ohjeistamalla henkilöstö turvalliseen työskentelyyn 

sekä toimintaan vuototilanteissa. Tankkausalueen maaperä tiivistetään asfaltilla ja viemäröidään 

öljynerottimen kautta. Alueelle varataan saataville riittävästi imeytysmateriaalia vuotojen kerää-

miseksi. Ympäristövahingon vaaraa aiheuttavista poikkeuksellisista tilanteista ilmoitetaan viipy-

mättä ympäristöviranomaisille sekä pelastuslaitokselle. 

 

 

11. PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA 

Toiminnan aikana seurataan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varaudutaan alal-

la yleisesti käytössä olevan tekniikan käyttöönottoon. Käytettävää parasta käyttökelpoista tek-

niikkaa (BAT) sekä ympäristön kannalta parasta käytäntöä (BEP) ovat mm. seuraavat toimintata-

vat: 

 Työkoneet pidetään kunnossa ja polttomoottorien tarpeetonta käyttämistä vältetään 

 Pölypäästöjä vähennetään sijoittamalla murskain kaivantoon, jolloin kaivannon reunat toimi-

vat pölyn leviämistä rajoittavina seinäminä 

 Varastokasoja ja kuljetusteitä kastellaan tarpeen mukaan pölyämisen vähentämiseksi 

 Melun leviämistä vähennetään murskaimen ja varastokasojen sijoittelulla 

 Meluvaikutuksia vähennetään rajoittamalla toiminta arkipäiviin ja päiväaikaan. 

 

 

12. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

Tässä hakemuksessa esitettyjen suunnitelmien mukaisesti järjestetty maa-ainestenotto ei aiheu-

ta merkittävää luonto- ja maisema-arvojen tuhoutumista eikä toiminnasta aiheudu asutukselle ja 

ympäristölle muutakaan merkittävää haittaa tai vaaraa.  

 

Laitilannummen alueella laadittujen erillisselvitysten, sekä seuraavien lukujen mukaisten vaiku-

tusten arviointien perusteella Laitilannummen maa-ainesten ottohankkeen ei katsota heikentävän 

maa-aineslain 3§:n tarkoittamaa kaunista maisemakuvaa tai luonnon merkittäviä kauneusarvoja. 

 

12.1 Vaikutukset pohjaveteen ja vesistöön 

Normaalitoiminnasta ei aiheudu vaikutuksia pohjaveden laatuun. Toiminnasta ei muodostu pääs-

töjä vesistöön tai vaikutuksia veden laatuun tai määrään. 

 

Pohjaveden virtaus suuntautuu maa-ainesottoalueelta koilliseen. Pohjavesi purkautuu Kolkkarin 

suolle, Tervalamminojaan sekä Kaidanpäänjärveen. Maa-ainestenotto ei vähennä pohjaveden 

muodostumista, eikä hankkeessa alenneta pohjaveden pintaa, jolloin vaikutuksia järven pinnan 

tasoon ei voi aiheutua. Pohjaveden virtaussuunnassa ottamisalueen alapuolella olevat kaivot si-

jaitsevat lähimmillään noin 500 metrin päässä ottamisalueesta. Kyseiset kaivot ovat lähdekaivo-

ja. Toiminnasta ei voi aiheutua vaikutuksia kaivojen vedenlaatuun. Myöskään veden määrään ei 

aiheudu vaikutuksia, koska toiminnalla ei muuteta pohjaveden muodostumista tai virtausta. 

 

12.2 Vaikutukset maaperään, maisemaan ja luontoon 

Vuonna 2006 valmistuneen Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan POSKI-projektin selvitykset täydentä-

vät 1980- ja 1990-luvulla toteutettuja valtakunnallisia ja seudullisia harjututkimuksia, joita on 

hyödynnetty Helsingin seudun seutukaavan, sekä edelleen Uudenmaan maakuntakaavan arvok-

kaita harjualueita, sekä muita geologisia muodostumia koskevissa merkinnöissä. Hankkeen lop-

puraportissa Laitilannummen alue on luokiteltu arvoluokkaan 4, eli paikallisesti arvokkaaksi luon-

non- ja maisemansuojelun kannalta olevaksi harjualueeksi. Alue on luokiteltu osin maa-
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ainestenottoon soveltuvaksi (O). Maa-ainestenottoon osittain soveltuvalla alueella maa-ainesten 

otto on mahdollista sellaisella alueella, jolla maa-ainestenotto ei aiheuta merkittävää luonto- ja 

maisema-arvojen tuhoutumista eikä toiminnasta aiheudu asutukselle ja ympäristölle muutakaan 

merkittävää haittaa tai vaaraa.  

 

Ottoalueen sijoittuminen Laitilannummen länsi- ja luoteisosaan huomioi alueen geomorfologisten 

pää- ja erityispiirteiden, sekä muodostuman suurmuodon säilymistä. Ottamisalueen pinta-ala on 

alle kymmenen prosenttia POSKi-projektin maa-ainesten ottoon osin soveltuvaksi (O) osoitetusta 

alueesta ja maakuntakaavan mukaisesta  arvokkaasta geologisesta muodostumasta (harjualue)   

(liite 11). Alle kymmenen prosentin pinta-alan muuttumista voidaan luonnehtia vähäiseksi 

muutokseksi ja voidaan todeta, että suunnittelussa on huomioitu POSKI-projektin ”maa-ainesten 

ottoon osin soveltuva alue” -näkemys. Muodostuman noin +120 m mpy tasolle kohoava lakialue, 

harjun muodostumisen aikainen syöttökanava sekä laajemmalle levittäytyvä deltamuodostuma 

jäävät ottoalueen ulkopuolelle. Näille alueilla on nähtävissä myös Laitilannummen alueelle 

tyypillisimpiä piirteitä, edustavimmat louhikot, irtolohkareita ja harjukuoppia, joihin ei kohdistu 

muutoksia. Sekä Laitilannummen että sen ympäristön maisema edustaa tavanomaista, 

uusimaalaista metsätalousmaisemaa, eikä harjualue erotu maisemassa erityisenä elementtinä. 

Ottoalueen sijoittumisen harjumuodostuman lakialueiden ulkopuolelle myötä muodostuman 

nykyinen loiva suurmuoto säilyy. Muodostuman ja sen ympäristön loivapiirteisyydestä, sekä 

maaston peitteisyydestä johtuen muutos lähi- tai kaukomaisemassa ei ole merkittävä. Suurin 

muutos tapahtuu ottoalueen pohjoisosassa, jossa pienialainen osa tyypillistä metsätalousvaltaista 

harjumaisemaa edustavaa aluetta häviää ottamistoiminnan myötä. 

 

Laitilannummen länsipuolella levittyvät tasaiset suoalueet, joihin harjualueen rinne rajautuu. 

Ottotoiminnan sijoittuminen tälle vastasivulle jyrkentää nykyisin kohoavaa  proksimaalirinnettä.  

Ojitetun ja metsäisen suoalueen sekä avohakatun harjualueen nykyinen reuna-alue ei kuitenkaan 

edusta maisemakuvaltaan kaunista tai erikoista aluetta ja siten harjualueen yhteys ympäröiviin 

suoalueisiin voidaan lähtökohtaisesti jo todeta heikentyneeksi laajojen metsänuudistusten ja 

ojitusten seurauksena.  

 

Laitilannummelta ei avaudu näkymiä erityisen kauniina pidettyyn maisemaan, kuten 

järvimaisemaan. Avohakkuualueelta avautuvissa kaukonäkymissä maiseman hallitseva 

ominaispiirre on melko tasaisena levittyvä metsämaisema, mihin ottotoiminnan sijoittuminen 

vastasivulle ei tuo merkittävää muutosta. Sykärin vesistömaisemassa Laitilannummi ei 

etäisyytensä ja suhteellisen loivien piirteidensä vuoksi erotu erityisenä maisemaelementtinä. 

Sykärin vesistömaisemassa merkittävämpi, maisemaa rajaava elementti on esimerkiksi 

Laitilannummen pohjoispuolella korkeustasolle +120 m mpy nouseva Tiiliruukinmäki. 

 

Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia suunnittelualueen luontoarvoihin, sillä alueella on tehty 

laajat päätehakkuut. Ottoalueen länsipuolella sijaitseva ulkoiluun käytettävä reitti sijoittuu 

ottoalueen ulkopuolelle, eikä siihen kohdistu muutoksia. 

 

Laitilannummen harjualueen edustavimpiin geomorfologisiin ja maisemallisiin erityispiirteisiin tai 

luontoarvoihin ei kohdistu muutoksia, eikä hanke aiheuta merkittävää luonto- ja maisema-

arvojen tuhoutumista.    

 

12.3 Vaikutukset ilmanlaatuun 

Toiminnassa muodostuvan pölyn määrä on vähäinen, eikä pölystä aiheudu valtioneuvoston ase-

tuksessa 711/2001 säädettyjä raja-arvoja ylittäviä ulkoilmapitoisuuksia. Asetuksen mukaan ilman 

PM10-pitoisuuden vuorokausikeskiarvon raja-arvo alueilla, joilla asuu tai oleskelee ihmisiä, on 50 

µg/m3. Kalenterivuoden keskiarvon raja-arvo on 40 µg/m3. Lähimpien rakennusten alueelle toi-

minnasta muodostuvaa pölyä ei pääse kulkeutumaan merkittävissä määrin.  
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Vain pieni osa toiminnassa muodostuvasta pölystä koostuu ns. hengitettävistä hiukkasista 

(PM10). Merkittävintä pölyämistä aiheuttavaa toimintaa, murskausta, harjoitetaan vuositasolla 

vain noin 10 päivänä. Pölyn kulkeutumista ottamisalueen ulkopuolelle vähentävät merkittävästi 

alueen pohjois- ja itäreunaan jäävät reunukset sekä toisaalta pölyntorjunnassa käytettävät kas-

telut. Lähimmät asumukset ovat loma-asuinkäytössä, joissa voidaan olettaa oleiltavan vain osan 

aikaa vuodesta. Näin ollen ihmisten altistuminen toiminnasta aiheutuvalle pölylle jää vähäiseksi. 

 

12.4 Melun vaikutukset 

Meluvaikutukset on arvioitu mallintamalla ja meluselvitysraportti on liitteenä 6. Ottotilanteissa 

mallinnetut päiväajan melutasot ovat lähimpien asuinrakennusten kohdalla alle Vna 800/2010 

annetun päiväajan melutason raja-arvon 55 dB. Voimakkaimmillaan melutaso on hieman alle 45 

dB koillisen muutaman lomarakennuksen kohdalla. Muutoin melutasot ovat lomarakennusten 

luona alle 45 dB. Murskauksesta aiheutuvat meluvaikutukset arvioidaan vuositasolla vähäisiksi, 

koska murskauslaitos on alueella arvion mukaan noin kymmenenä päivänä vuodessa. Melumal-

linnus on tehty vanhan ottamisaluerajauksen mukaisesti ja ottamistasolle +104 m. Uuden raja-

uksen ja ottamistason +103 m myötä melun leviäminen on mallinnuksessa esitettyä vähäisem-

pää ja melutasot ottamisalueen ympäristössä jäävät mallinnettua pienemmiksi. 

 

Maa-ainestenotto ei muuta ampumaratatoiminnasta aiheutuvan melun leviämistä. Ottamisalueen 

pohjois- ja itäosan harjunosien korkeusasema ei muutu niin olennaisesti, että sillä olisi vaikutusta 

ampumaratamelun leviämiseen. Ampumaradan melu tulee vähenemään kun ampumaradalle 

suunnitellut meluvallit saadaan rakennettua. 

 

12.5 Vaikutukset elinolosuhteisiin ja viihtyvyyteen 

Mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen ja luonnonvarojen hyödyntämiseen, esimerkiksi marjas-

tukseen ja sienestykseen, säilyvät itse ottamisalueen ulkopuolella. 

 

13. TARKKAILU JA RAPORTOINTI 

13.1 Käyttötarkkailu 

Toiminnan käyttötarkkailuna pidetään kirjaa vuosittain otettavien maa-ainesten määrästä, toi-

minta-ajoista, polttoaineiden kulutuksesta, toiminnassa muodostuvista jätemääristä sekä mah-

dollisista poikkeustilanteista. Koneiden ja laitteiden kuntoa seurataan säännöllisesti osana nor-

maalia toimintaa.  

 

13.2 Päästötarkkailu 

Toiminnassa ei muodostu päästötarkkailua edellyttäviä päästöjä ympäristöön. 

 

13.3 Vaikutustarkkailu 

Ottamisalueeen pohjaveden pinnankorkeutta tarkkaillaan alueelle asennetuista pohjaveden ha-

vaintoputkista RF1/13, HP2/14 ja HP3/14. Pohjaveden pinnan korkeus havaintoputkissa mitataan 

neljä kertaa vuodessa (tammikuu, huhtikuu, heinäkuu, lokakuu).  

 

Pohjaveden laatua tarkkaillaan pohjaveden havaintoputkesta HP2/14 kerran vuodessa otettavalla 

vesinäytteellä. Näytteestä tehdään akkreditoidussa laboratoriossa ottamistoiminnan alussa ja sen 

jälkeen kolmen vuoden välein ns. laaja analyysi sisältäen: haju, maku, sameus, väri, pH, happi, 

TOC, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, nitraatti, kloridi, kokonaiskovuus, alkaliteetti, 

öljyhiilivedyt, koliformiset ja E. coli bakteerit. Muina vuosina tehdään suppea analyysi sisältäen: 

pH, sähkönjohtavuus ja öljyhiilivedyt. 
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Melutarkkailuna mitataan kertaluontoisesti melutaso ottamisalueen koillispuolella sijaitsevan lä-

himmän loma-asuinrakennuksen piha-alueella maa-ainestenottotoiminnan käynnistyttyä. Sään-

nöllistä melutarkkailua ei meluselvityksen tulosten perusteella ole tarpeen toteuttaa. 

 

Pölyn muodostumista ja leviämistä tarkkaillaan aistinvaraisesti osana päivittäistä toimintaa. Mit-

tauksiin perustuva pölytarkkailu ei toiminnan sijaintipaikasta ja päästöjen vähäisyydestä johtuen 

ole tarpeellista. 

 

13.4 Laadunvarmistus 

Mittauksissa ja näytteenotoissa käytetään kokenutta ja asiansa osaavaa henkilöstöä sekä tarkoi-

tukseen soveltuvaa välineistöä. Mittauksissa käyttävät laitteet kalibroidaan valmistajan ohjeiden 

mukaisesti. Pohjavesinäytteiden analyysit tehdään laboratoriossa akkreditoituja menetelmiä käyt-

täen. 

 

13.5 Raportointi 

Tarkkailutiedot kootaan vuosiyhteenvetoraporttiin, joka toimitetaan Hyvinkään ympäristöviran-

omaiselle sekä tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun men-

nessä. Raportissa esitetään seuraavat tiedot: 

 otettujen maa-ainesten määrä 

 toiminta-ajat ja murskauspäivien lukumäärä 

 murskatun aineksen määrä 

 varastoidut maa-ainesten jalosteet ja niiden määrät vuoden lopussa 

 polttoaineen kulutustiedot 

 varastoitujen öljyjen ja muiden kemikaalien määrät 

 syntyneet jätteet, niiden kokonaismäärät, tyhjennysten suorittajat ja toimituspaikat 

 kasteluun käytetyn veden määrä ja tiedot muusta pölynsidonnasta 

 tiedot pohjaveden tarkkailusta 

 mahdolliset melu- ja pölymittaukset 

 selvitys mahdollisista öljyvuodoista ja muista onnettomuustilanteista 

 toiminnassa vuoden aikana tapahtuneet muutokset 



 

 

 

 
 
 

  

LIITE 1 

Lupahakemuslomake, maa-ainestenotto 
  







 

 

 

 
 
 

  

LIITE 2 

Kaavakarttaotteet 
  







 

 

 

 
 
 

  

LIITE 3 

GTK:n maa-ainestutkimukset 2006 

  
Esitetty tarjoupyynnön liitteessä 3a



 

 

 

 
 
 

  

LIITE 4 
Pohjavesiselvitys 

(huom! vanha ottamisalueen rajaus) 

  Esitetty tarjoupyynnön liitteessä 3b



 

 

 

 
 
 

  

LIITE 5 
Luonto- ja maisemaselvitys 

(huom! vanha ottamisalueen rajaus) 

  


