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Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto YIT Infra Oy:n Kiilan 
kiertotalouskeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

HEL 2018-012093 T 11 01 05

Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt Keski-Uudenmaan maakuntamu-
seolta lausuntoa YIT Infra Oy:n Kiilan kiertotalouskeskuksen ympäristö-
vaikutusten arviointiselostuksesta. Museo tarkastelee hanketta perus-
tehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristöjen vaalimisen näkökulmasta 
ja vastuualueensa, Tuusulan kulttuuriympäristöjen osalta. 

Kiertotalouskeskuksen suunnittelualue sijaitsee Vantaan Kiilassa Hel-
sinki-Vantaa lentokentän pohjoispuolella. Hankealue rajautuu koilliso-
sastaan Tuusulan kunnan rajaan. 

Hankkeessa on esitetty neljä toteutusvaihtoehtoa, ja arviointiselostuk-
sen liiteaineistona olevassa Kiertotalouskeskuksen maisema- ja kult-
tuuriympäristöselvityksessä on selvitetty hankevaihtoehtojen vaikutuk-
sia Tuusulan maisema- ja kulttuuriympäristöihin. Selvityksessä todet-
taan, että Tuusulan kulttuurimaisema ja rakennuskanta -inventoinnissa 
mainittu ”Ruotsinkylän kylämaiseman kulttuuriympäristön rajaus sijoit-
tuu lähimmillään noin 500 metrin etäisyydelle hankealueesta itään ja 
kaakkoon. Kyseinen kulttuurimaisema-alue on arvotettu I-luokkaan, mi-
kä tarkoittaa sen olevan paikallisesti erittäin merkittävä aluekokonai-
suus. (…) Ruotsinkylä kuuluu Tuusulan arvokkaimpiin maisemakoko-
naisuuksiin, ja sillä on maakunnallista merkitystä. Ruotsinkylän kylä-
maiseman eteläisin osa, Myllykylän viljelysmiljöö, sijoittuu hankealu-
eesta lähimmillään noin 500 metrin etäisyydelle itään. Myllylän viljelys-
miljöö on arvotettu luokan 3 alueeksi ja sen rakennuskulttuurikohteita 
ovat Annebergin torppa ja myllyn paikka.”

Maakuntamuseo toteaa, että selvityksessä on asianmukaisesti huo-
mioitu suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevat Tuusulan valtakun-
nallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema- ja kulttuuriympäristöt. 
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Hankkeen eri toteutusvaihtoehdoilla ei ole merkittäviä vaikutuksia Tuu-
sulan arvokkaisiin maisema- ja kulttuuriympäristöihin.

Muinaisjäännösten osalta hankkeesta lausuu Museovirasto.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole YIT Infra Oy:n Kiilan kier-
totalouskeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen huo-
mautettavaa.
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