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Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto YVA-
arviointiselostuksesta koskien Louhintahiekka Oy:n hanketta Nur-
mijärvellä
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Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo on lausunut 8.10.2019 
hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kulttuuriympäristön 
vaalimisen näkökulmasta. Nyt museo lausuu ympäristövaikutusten ar-
viointiselostuksesta samasta näkökulmasta seuraavan.

Vahanen on laatinut YVA-arviointiselostuksen Louhintahiekka Oy:n 
hankkeesta. Hankealue sijoittuu Nurmijärven kunnan koillisosaan, Raa-
lan kylään Hämeentien ja Hynnänkorventien väliselle alueelle. Hank-
keen tarkoituksena on perustaa kiviaineksen ottoalue, jota käytetään 
myös pilaantumattomien maa-ainesten loppusijoitukseen. Lisäksi 
hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa rakennustoiminnassa synty-
vien jätteiden ja materiaalien, kuten purkubetonin ja kantojen, käsittely 
uudelleenkäyttöä varten.

Hankkeeseen sovelletaan YVA-menettelyä, koska suunniteltu otettava 
kiviaineksen määrä ylittää 200 000 m³ktr vuodessa ja läjitettävän pi-
laantumattoman maa-aineksen määrä ylittää 50 000 t vuodessa. YVA-
menettelyssä tarkasteltavia hankevaihtoehtoja on kolme, vaihtoehto 0 
(VE0), vaihtoehto 1 (VE1) ja vaihtoehto 2 (VE2). Mahdollisten lisätoi-
mintojen mukaisesti vaihtoehdot VE1 ja VE2 on jaettu alavaihtoehtoihin 
(VE1.1, VE1.2, VE2.1 ja VE2.2).

YVA-arviointiselostuksen mukaan hankkeella ei ole vaikututusta ympä-
röivään maankäyttöön tai kulttuuriperintöön, ja maisemavaikutukset ar-
vioidaan vähäisiksi. Hankealue ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakun-
nallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Hankealueesta noin 1,5 km 
luoteeseen sijaitsee Raalan kartano, joka lähiympäristöineen kuuluu 
maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen luetteloon (Uuden-
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maan liitto 2012). Kartano on arvotettu kohteena myös Nurmijärven 
kunnan rakennusperintöselvityksessä (2010). YVA arviointiohjelman 
mukaan Raalan kartanon ja hankealueen välissä on noin sadan metrin 
korkeuteen kohoava Kellarinmäki, joten kulttuuriympäristöalueelta ei 
avaudu suoraa näkymää hankealueelle. Nurmijärven kunnan raken-
nusperintöselvityksen kohde on myös entinen Raalan koulu, joka sijait-
see noin kilometrin päässä hankealueesta.

Maisemavaikutusten arvioinnissa on arvioitu maiseman muutoksen 
suuruus ja suunta asukkaille, teiden käyttäjille ja virkistyskäytölle. Laa-
jemmat maisemalliset vaikutukset ovat eri vaihtoehtojen kohdalla seu-
raavat: vaihtoehdossa VE0 alueen maankäyttö jatkuu entisellään. Alu-
eella mahdollisesti tehtävät metsähakkuut muuttavat maisemaa paikal-
lisesti. Vaikutukset ovat kuitenkin vähäisiä. Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 
hankkeen toteutumisen vaikutukset lähiasutukselle ja liikenteelle rajau-
tuvat Linnamäkeen, koska Lumikallio ei näy maisemassa hankealueen 
ulkopuolella. VE1:n ja VE2:n vaikutukset maisemaan ovat samankaltai-
set ja hankkeen kielteiset maisemavaikutukset ovat kokonaisuutena ar-
vioituna vähäiset. Vaikutuksia lieventää alueen täyttäminen lopuksi se-
kä alueen maisemointi. Hankkeen vaikutuksia maisemaan on arvioitu 
myös havainnekuvin. 

Museoviraston aiemmin arviointiselostuksesta antamassa lausunnossa 
todettiin, ettei hankealueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/63) rau-
hoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muuta arkeologista kulttuuripe-
rintöä. 

Keski-Uudenmaan alueellisella vastuumuseolla ei ole YVA-
arviointiselostuksesta huomautettavaa.
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