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tövaikutusten arviointiohjelmasta
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Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt Keski-Uudenmaan maakuntamu-
seolta lausuntoa Vekkox Oy:n Massaholmin kiviainesaluetta ja maan-
kaatopaikkaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. 
Museo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta vastuualueensa Tuusulan osalta ja lausuu kantanaan seuraa-
vaa.

Hankealue sijaitsee Vantaalla rajoittuen koillisessa Tuusulan kunnan 
rajaan. Kulku hankealueelle on Tuusulan puolelta Senkkerin nykyiseltä 
kiviasemalta. Hankkeen tavoitteena on laajentaa Senkkerin kiviaseman 
ottoaluetta sekä rakentamisessa muodostuvaa ylijäämämaan sijoitta-
miseen sopivaa aluetta siten, että alue käsittää enimmillään noin 17,6 
miljoonan kuutiometrin kiviaineksen oton ja noin 25,6 miljoonan kuu-
tiometrin puhtaan ylijäämämaan läjityksen.

Tarkasteltavana on viisi toteutusvaihtoehtoa sekä niin kutsuttu nolla-
vaihtoehto (hanketta ei toteuteta). Vaihtoehtojen erot liittyvät louhinta-
syvyyteen ja läjitysten korkeuteen. Louhinta- ja läjitysalueen laajuus on 
vaihtoehdoissa sama.

Kulttuuriympäristöihin liittyvien ympäristötekijöiden osalta hankkeen 
YVA-ohjelmassa on esitetty vaikutustenarviointi maiseman sekä ihmis-
ten terveyden, elinolojen ja viihtyvyyden kannalta. YVA-ohjelman selos-
tusliitteessä todetaan, että hankkeella ei todennäköisesti ole merkittä-
viä ympäristövaikutuksia väestöön, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön 
tai luonnonvarojen hyödyntämiseen, joten näitä ei esitetä tutkittavaksi 
YVA-ohjelman jälkeen enää tarkemmin. 
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Maakuntamuseon näkemyksen mukaan tämä linjaus on perusteltu. 
Kulttuuriympäristöjen näkökulmasta hankkeen keskeiset vaikutuksen 
liittyvät maisemaan. Hankealueen luoteispuolelle, Vantaanjoen ympä-
ristöön sijoittuu Vantaanjokilaakson viljelysmaisema, joka toistaiseksi 
voimassa olevan luokituksen mukaan on valtakunnallisesti arvokas 
maisema-alue. Maisema-alueiden päivitysinventointien ohjaus- ja ar-
viointityöryhmän (MAPIO) ehdotuksen (2016) mukaisesti Vantaanjoki-
laakson valtakunnallisesti merkittävän maisema-alueen rajausta ollaan 
kuitenkin muuttamassa niin, ettei se jatku enää tulevaisuudessa Tuusu-
lan puolelle. Tuusulan puoleinen alueen osa säilyy arvoluokaltaan 
maakunnallisesti arvokkaana. 

Maisemavaikutukset on YVA-ohjelmassa esitetty asianmukaisesti. Vai-
kutussäteeksi on arvioitu 2,5 kilometriä. Hankkeen vaikutusalue sijait-
see maisemallisesti suurimmilta osin vähäisen tai kohtuullisen herkällä 
alueella. Merkittävin vaikutus on arvioitu Vantaanjokilaakson viljelys-
maisemaan. 

Hankkeen visuaalista vaikutusta ympäröivään maisemaan voidaan vä-
hentää suosimalla toteutusvaihtoehtoja, joissa läjitykset ovat matalam-
pia. Toteutusvaihtoehtojen osalta maakuntamuseon kanta on, että läji-
tyksissä tulisi suosia matalampia vaihtoehtoja, siten että maisemahaitta 
jäisi tältä osin mahdollisimman vähäiseksi.

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta hankkeesta lausuu Museovirasto. 

Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole hankkeeseen muuta huo-
mautettavaa.
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