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1 JOHDANTO
Boliden Harjavalta Oy suunnittelee kaatopaikan rakentamista rakeistetulle kuonalle. Kaatopaikan
rakentamisesta ja toiminnasta sekä kuonan kuljettamisesta kaatopaikalle toteutetaan parhaillaan
ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Tässä erillisraportissa arvioidaan toiminnan aiheuttamia
pöly-, melu- ja tärinävaikutuksia lähialueen ympäristöön ja asutukseen.
Työ on tehty asiantuntijatyönä perustuen toimintamääriin, päästö- ja leviämismalleihin sekä
kirjallisuuteen.

2 ALUEEN KUVAUS
Boliden Harjavalta Oy:n toiminnot Harjavallassa sijaitsevat Suurteollisuuspuistossa Harjavallan
keskustan läheisyydessä. Alueen sijainti on esitetty kartalla alla (Kuva 1). YVA-selostuksessa
tarkastellaan neljää erilaista toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan vain
liikennöintijärjestelyjen osalta. Vaihtoehtoiset kuljetusreitit on kuvattu tarkemmin kappaleessa 4.3.

Kuva 1. Hankealueen sijainti.

Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 300 metrin etäisyydellä suunnitellusta kaatopaikasta
etelään. Suunniteltua kaatopaikkaa lähin vapaa-ajan kiinteistö sijaitsee noin 900 metrin etäisyydellä
koilliseen.
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Vaihtoehtoisten kuljetusreittien varrella on useita asuinrakennuksia, pääasiassa Oikotien varrella.
Kuljetusreittien varrella lähin vapaa-ajan kiinteistö (79-434-8-12) sijaitsee noin 170 metrin
etäisyydellä vaihtoehtojen VE3 ja VE4 reitistä (Kuva 2). Kiinteistö on ostettu kaupungille v. 2015
yleiskaavan mukaiseen teollisuusaluekäyttöön. Rakennus on siitä asti ollut tyhjillään ja se tullaan
purkamaan.
Oikotien alussa sijaitseva asuinkiinteistö (79-434-2-158) on ostettu kaupungille 19.8.2020 uuden
Oikotien tiealueeksi ja yleiskaavan mukaiseen teollisuusaluekäyttöön. Rakennus ei ole
asuinkäytössä 1.9.2021 jälkeen, vaan se tullaan purkamaan ja uusi Oikotie kulkee tämän talon
kohdalta, joten muutos vaikuttaa asutuksen melutasoihin vaihtoehdoissa VE3 ja VE4.
Hankealueen pohjoisrajan takana sijaitsee Sievarin kaatopaikka, jonne sijoitetaan
kuparihienokuonaa ja kipsisakkaa. Kuparihienokuona ja kipsisakka ajetaan seoksena tehdasalueelta
kaatopaikalle, seos on kuitenkin pääasiassa hienokuonaa. Kaatopaikalla hienokuona/kipsisakkaseos
ja vesi erotellaan toisistaan laskeuttamalla, ja kuivunut hienokuona nostetaan kaivinkoneella altaan
reunoilla penkaksi (Kuva 1).

Kuva 2. Hankealueen lähistöllä sijaitsevat asuin- ja lomakiinteistöt sekä hankevaihtoehdot.
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3 RAJA- JA OHJEARVOT
3.1 Melun ohjearvot
Melun leviämislaskelmilla saatuja melutasoja verrataan Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992
annettuihin melutason ohjearvoihin (Taulukko 1). Ohjearvot on annettu erikseen päivä- (klo 7–22)
ja yöajan (klo 22–7) melutasoille.
Taulukko 1. VNp 993/1992 mukaiset yleiset melutason ohjearvot ulkona.

Melun A-painotettu keskiäänitason
enimmäistaso (LAeq) [dB]
Päivällä (klo 7–22) Yöllä (klo 22–7)

Alue
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet
taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä, lomaasumiseen käytettävät alueet taajamissa sekä hoito- ja
oppilaitoksia palvelevat alueet
Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet,
virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet

55

50 1,2

45

40

1) Uusilla asuinalueilla melutason yöohjearvo on 45 dB
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoja.

Ohjearvojen määrittely tarkoittaa melun ekvivalenttitasoa eli keskimelutasoa koko ohjearvon
aikavälillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivät välttämättä aiheuta
päätöksessä tarkoitetun ohjearvon ylitystä, mikäli aikaväli sisältää hiljaisempia jaksoja.

3.2 Ilmanlaadun raja-arvot
Raja-arvot terveyshaittojen ehkäisemiseksi koskevat alueita, joilla asuu tai oleskelee ihmisiä ja joilla
ihmiset saattavat altistua ilman epäpuhtauksille. Terveyden suojelemiseksi raja-arvot on asetettu
rikkidioksidille (SO2), typpidioksidille (NO2), hiukkasille (PM10), lyijylle (Pb), hiilimonoksidille (CO)
sekä bentseenille (C6H6).
Alla olevassa taulukossa (Taulukko 2) on esitetty valtioneuvoston asettamat raja-arvot ilman
epäpuhtauksille. Mallinnukset ja tarkastelut tehtiin PM10-kokoluokalle.
Taulukko 2. Raja-arvot ilman hiukkaspitoisuudelle (VNa 79/2017).

Kokoluokka
Hengitettävät hiukkaset
(PM10)
Pienhiukkaset (PM2,5)

Keskiarvon
laskenta-aika
vuorokausi
kalenterivuosi
kalenterivuosi

Raja-arvo
(µg/m3)
50
40
25

Sallittujen ylitysten
lkm kalenterivuodessa
35
-
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4 MENETELMÄT
4.1 Melun leviämismallinnus
Melulaskennat on tehty ohjearvomäärittelyn mukaisesti päivä- ja yöajalle huomioiden suunniteltu
toiminta-aika. Melun leviämislaskenta tehtiin Datakustik CadnaA –mallinnusohjelmalla käyttäen
yhteispohjoismaista teollisuusmelumallia. Melutasojen arviointi perustuu melun leviämiseen ja
vaimenemiseen 3D-maastomallissa, johon on sijoitettu melulähteet, meluesteet ja
maastonmuodot. Mallin laskentapistehilassa pisteet sijaitsivat 25 metrin välein ja 2 metrin
korkeudella maanpinnasta, minkä lisäksi laskettiin vielä 12 erillisen, kiinteistöille sijoittuvan
tarkastelupisteen melutasot.
Mallinnuksessa käytettyyn maastomalliin on muokattu kaatopaikan toiminnan aikaiset
maastonmuodot. Toiminta-alueen kenttäalue on melumallinnuksessa oletettu ääntä heijastavaksi
ja muut alueet akustisesti pehmeiksi.
Melulähteet sijoitettiin malliin äänitehotaso- ja käyttöaikatietoineen. Melulaskenta suoritettiin
melun leviämistä suosivissa sääolosuhteissa, 3 m/s myötätuulessa. Laskennoissa lämpötila oli +10
°C ja suhteellinen kosteus 70 % RH. Melupäästöt ovat vakioita säästä riippumatta. Toiminnan
aikaisten melu- ja pölypäästöjen leviäminen riippuu merkittävimmin sääolosuhteista, kuten tuulen
suunnasta ja voimakkuudesta.

4.2 Pölyn leviämismallinnus
Pölyn leviämislaskelmat on tehty Yhdysvaltain Ympäristönsuojeluviraston EPA:n kehittämällä
matemaattisfysikaalisella AERMOD-mallilla, joka on viranomaisten hyväksymänä käytössä Suomen
lisäksi yli 70 maassa. Leviämismalli soveltuu sekä hiukkasmaisten että kaasumaisten poistokaasujen
komponenttien, hajun, hengitettävien hiukkasten (PM10), pienhiukkasten (PM2,5), leijuvan pölyn
(TSP) ja laskeuman leviämisen tarkasteluun. Mallinnuksessa käytettyyn maastomalliin on muokattu
kaatopaikan toiminnan aikaiset maastonmuodot.
Leviämismallilla arvioitiin päästöjen leviäminen lähialueelle ja pitoisuudet ilmoitettiin ulkoilman
lämpötilassa ja paineessa. Laskennoissa käytettiin paikallisia olosuhteita edustavaa 3 vuoden
säädataa (2017–2019), joka pohjautuu lähimpien sääasemien havaintoihin. Harjavallassa vallitseva
tuulensuunta on etelän ja lännen väliltä (Kuva 3).
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Kuva 3. Harjavallan
leviämismallinnuksessa.

alueella

vallinneet

tuuliolosuhteet

vuosina

2017–2019.

Säätietoja

hyödynnettiin

Mallin laskentapisteet sijaitsivat noin 100 metrin välein. Leviämislaskelmien avulla arvioitiin
toimintojen pölypäästöjen aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja lähialueen ihmisiin kohdistuvaa
altistusta. Pölymallinnukset (PM10) laadittiin vuorokausi- ja vuositasolla ja tuloksia verrattiin
ilmanlaadun raja-arvoihin.

4.3 Melu- ja hiukkaspäästöt
Toiminnan ja eri toteutusvaihtoehtojen melu- ja pölyvaikutukset syntyvät pääosin kuonan
kuljetuksista Suurteollisuuspuistosta kaatopaikalle sekä kuonan seulonnasta kaatopaikan
kenttäalueella.
Vuotuinen kuonan määrä on 300 000 t, ja mallinnuksissa on oletettu, että kuljetuksia tehdään myös
yöaikaan ja viikonloppuisin. Laskennallinen maansiirtoauton kuorman koko oli 20 tonnia. Tällöin
edestakaisia ajoja on keskimäärin 41 kuormaa/päivä ja 1,7 kuormaa/tunti. Mallinnuksessa käytetyt
ajonopeudet reitin varrella vaihtelevat 50 km/h ja 80 km/h välillä. Vaihtoehtoiset kuljetusreitit on
esitetty kartalla kappaleessa 2 (Kuva 2).

4.3.1 Melupäästöt
Seulonnan ja kuonan kippauksen osalta leviämislaskelmissa käytettiin lähtötietoina muista
vastaavista kohteista ja kirjallisuudesta löytyviä mittaus- tai päästötietoja (Taulukko 3).
Melulaskennoissa huomioitiin lisäksi hankealueen koillispuolella sijaitsevan Sievarin kaatopaikan
toiminta. Alueella toimii päiväaikaan yksi kaivinkone, yöllä ei ole toimintaa.
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Taulukko 3. Melumallinnusten pohjana käytetyt äänitehotasot (LWA) ja muut melupäästöön vaikuttavat asiat.

Toiminta
Seulonta (sisältää seulonnan ja 2
kpl pyöräkuormaajaa)
Kuonan kippaus dumpperilla
Kuljetukset kaatopaikka-alueelle
Kaivinkone

ToimintaHuomioita
aika
klo 7–22 Tehollinen toiminta-aika 80 %
24 h/vrk
24 h/vrk
klo 7–22

41 edestakaista ajoa/pv
41 edestakaista ajoa/pv
Tehollinen toiminta-aika 80 %

LWA (dB)
106
111
50*
115

* LAeq 10 m etäisyydellä tien keskilinjasta

Liikenteen aiheuttamat melupäästöt ovat peräisin melumallinnusohjelmasta, ja teiden
liikennemääräarviot ovat Väyläviraston ja Harjavallan kaupungin aineistosta (Taulukko 4).
Harjavallan kaupungin aineistossa liikennemäärät on annettu suuruusluokkina. Suuruusluokan
ylärajan arvioitiin antavan liian suuren yliarvion teiden liikennemäärästä, joten mallinnuksissa
näiden teiden liikennemääränä käytettiin 80 %:a suuruusluokkien ylärajoista (esim. Sievarinkatu
max. 1 000 ajoneuvoa/vrk, mallinnuksessa käytetty 800 ajoneuvoa/vrk). Lisäksi mallinnuksessa
oletettiin, että 88 % liikenteestä kulkee päiväaikaan ja 12 % yöaikaan.
Taulukko 4. Mallinnusten pohjana käytetyt liikennemäärät. Huom! Harjavallan kaupungin toimittamassa aineistossa
liikennemäärät ovat arvioituja enimmäismääriä.

Tieosuus
Hiirijärventie
Eurantie
VT 2
Yrttisuonkatu
Torttilantie
Juustokivenkatu
Ratalankatu
Sievarinkatu

Liikennemäärä
nykytilanteessa
851
4 955
10 122
< 1 000
< 1 000
< 500
< 500
< 1 000

Raskaan liikenteen osuus
nykytilanteessa
2,9 %
11,9 %
9,2 %
100 %
80 %
100 %
100 %
50 %

Lähde
Väylävirasto
Väylävirasto
Väylävirasto
Harjavallan kaupunki
Harjavallan kaupunki
Harjavallan kaupunki
Harjavallan kaupunki
Harjavallan kaupunki

Kuljetusväylät ovat olemassa olevia teitä vaihtoehtojen 1 ja 2 osalta. Vaihtoehdoissa 3 ja 4
Torttilantieltä Oikotielle/Sievarinkadulle rakennetaan uusi liittymä siten, että se kiertää Oikotien
pohjoisimpien rakennusten itäpuolelta. Vaihtoehdossa 4 on lisäksi jatkettava Yrttisuontietä noin 1,1
km matkalla tien länsipäästä hankealueelle, mistä aiheutuu rakentamisen aikana meluvaikutuksia.

4.3.2 Hiukkaspäästölähteet
Hankkeen merkittävimmät hengitettävien hiukkasten (PM10-kokoluokan) päästöt aiheutuvat
pääasiassa rakeistetun kuonan seulonnasta ja sijoittamisesta jätetäyttöön. Myös kuljetuksista
aiheutuu hiukkaspäästöjä. Liikenteen PM10-hiukkaspäästökertoimet ovat VTT:n ylläpitämästä
LIPASTO-tietokannasta. Päästöjen aliarvioimisen välttämiseksi henkilöautojen ja maansiirtoautojen
päästöt on laskettu katuajon yksikköpäästöillä.
Taulukossa alla on esitetty mallinnuksissa huomioidut, hiukkaspäästöjä aiheuttavat, toiminnot ja
päästökertoimet sekä muita mallinnusten lähtöoletuksia (Taulukko 5). Kaikki hiukkaspäästölähteet
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ovat luonteeltaan hajapäästölähteitä. Mallinnuksissa on huomioitu nykyinen liikenne sekä
hankkeen kuljetusliikenne.
Taulukko 5. Mallinnuksissa käytetyt päästölähteet ja -kertoimet (Lähteet: Ramboll 2018, Boliden, Lipasto). * = uusi
toiminta

Päästölähde
Seulonta, käsittely ja
lastaus*
Rakeistetun kuonan
kippaus jätetäyttöön*
Kuljetus
(maansiirtoauto)*
Henkilöautoliikenne
Raskas liikenne
Sievarin kaatopaikka

Toiminta- Päästökerroin/
aika
yksikköpäästö

Huomioita

klo 7–22

0,018 g/s

Tehollinen toiminta-aika 80 %

24 h/vrk

0,101 g/s

-

24 h/vrk

0,130 g/km

-

0,015 g/km
0,150 g/km

24 h/vrk

0,027 g/m2s

Katuajo. Kuljetusliikenne vaihtoehdoissa
VE1-VE4: 41 edestakaista kuormaa/vrk
Katuajo
Katuajo
Päästön suuruus riippuvainen
sääolosuhteista. Päästölähteen pinta-ala
353 m2.

Sievarin kaatopaikan hajapölypäästöt syntyvät allasta ympäröivistä penkoista ja päästön suuruus
riippuu voimakkaasti tuulen nopeudesta. Hajapölypäästöselvityksen (Ramboll 2018) perusteella
laskettiin suhdeluvut, joiden mukaan kuparihienokuonan hajapäästön suuruus vaihtelee eri tuulen
nopeuksilla. Myös sadanta vaikuttaa kuparihienokuonan hajapäästön suuruuteen ja leviämiseen,
sillä kostea kuona pölyää vähemmän kuin kuiva. Sadannan vaikutusta ei mallinnuksessa kuitenkaan
huomioitu.

4.4 Tärinän arviointi
Hankkeen tärinävaikutuksia arvioitiin VTT:n laatiman ohjeen Suositus liikennetärinän arvioimiseksi
maankäytön suunnittelussa (2006) avulla. Tärinän vaikutusalue ulottuu kauimmas hienorakeisissa,
pehmeissä ja vesipitoisissa maalajeissa – savissa, silteissä, liejuissa ja turpeissa. Pienin
liikennetärinän vaikutusalue on kovilla, karkearakeisilla kivennäismaalajeilla, kuten hiekka ja sora,
moreenimaalajeilla sekä kalliolla. Ohjeessa annetaan kokemus- ja tutkimusperäiset turvaetäisyydet
liikenneväylän ja rakennusten väliselle turvaetäisyydelle, jota suuremmilla etäisyyksillä tarkemman
tärinäselvityksen tekeminen ei ole tarpeen (Taulukko 6). (VTT 2006.)
Taulukko 6. Turvaetäisyydet, joita suuremmilla arvoilla tarkempi värähtelyselvitys ei ole tarpeen (VTT 2006).

Liikennetyyppi

Pehmein maalaji väylän alla

Raskas maantieliikenne (100 km/h, sileä pinta)
Raskas liikenne (40 km/h, hidastetöyssyt)
Raskas katuliikenne (40 km/h, sileä pinta)
Raskas maantie- ja katuliikenne (myös
hidastetöyssyt)

Pehmeä maa
Pehmeä maa
Pehmeä maa
Kova maa

Suositeltava
turvaetäisyys
100 m
100 m
50 m
15 m*

* ei koske väyliä, joilla on vain tilapäisesti raskasta liikennettä
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Rakentamisen aikaisia tärinävaikutuksia aiheutuu hankealueen rakentamiseen käytettävän kaluston
liikennöinnistä sekä hankevaihtoehdoissa VE3 ja VE4 uusien tieväylien rakentamisesta. Toiminnan
aikana hankealueen tärinävaikutukset ovat pieniä ja aiheutuvat pääasiassa kuonan kuljetuksista.
Eri kuljetusreittien alla olevat maalajit on kuvattu alla kartassa (Kuva 4). Maaperä on pääosin kovaa
hiekkaa tai karkeaa hietaa, mutta pienellä alueella Oikotien/Sievarinkadun keskivaiheilla on myös
pehmeämpiä hiesua ja hienoa hietaa.

Kuva 4. Maaperä kuljetusreittien kohdalla.
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5 MELUN LEVIÄMINEN
Koska hankevaihtoehdot eroavat vain kuljetusreittien osalta ja hankealueen meluvaikutukset ovat
kaikissa toteutusvaihtoehdoissa samat, meluvaikutuksia tarkastellaan hankealueen osalta
kappaleessa 5.1 ja kuljetusreittivaihtoehtojen osalta kappaleessa 5.2. Kaikki mallinnukset sisältävät
nykytilanteen tieliikenteen melupäästöt sekä Sievarin kaatopaikan toiminnot, jotka on esitetty
edellisen kappaleen taulukoissa (Taulukko 3 ja Taulukko 4). Kartoille on merkitty myös
tarkastelupisteet (kuljetusreittien osalta pisteet R2-R3 ja R5-R10 sekä hankealueen osalta pisteet
R11 ja R12), jotka edustavat lähimpiä melulle alttiita kohteita. Kaikki tarkastelupisteet ovat
asuinkiinteistöjä.

5.1 Hankealue
5.1.1 Nykytilanne
Hankealueen ääniympäristö on nykytilanteessa melko hiljainen, sillä melua aiheuttavat lähinnä
haja-asutusalueen tieliikenne. Sievarin kaatopaikalla toimii kaivinkone, jonka meluvaikutukset
pysyvät samanlaisina myös hankkeen toteutuessa. Melun leviäminen hankealueen läheisyydessä on
esitetty kuvissa alla (Kuva 5 ja Kuva 6). Päiväaikaiset keskiäänitasojen ohjearvot eivät mallinnusten
mukaan ylity hankealueen läheisyydessä nykytilanteessa (Taulukko 7).

Kuva 5. Melun päiväaikaiset keskiäänitasot hankealueella nykytilanteessa.
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Kuva 6. Melun yöaikaiset keskiäänitasot hankealueella nykytilanteessa.

5.1.2 VE1-VE4
Hankkeen
toteutuessa
hankealueen
meluvaikutukset
ovat
samanlaiset
kaikissa
hankevaihtoehdoissa, joten meluvaikutukset on esitetty alla kootusti (Taulukko 7, Kuva 7 ja Kuva 8).
Hankealueella sijaitsevien toimintojen (kuonan kuljetus, seulonta, kippaus) aiheuttama muutos
keskiäänitasoissa näkyy tarkastelupisteillä R11 ja R12, joissa nousua on yöajan tuloksissa, erityisesti
pisteellä R12 (yöllä 4,0 dB) (Taulukko 7). Päiväajan keskiäänitasoissa näkyy laskua, joka johtuu
todennäköisesti hankealueen muuttuneiden pinnanmuotojen vaikutuksesta melun leviämisen
estymiseen etenkin Sievarin suunnasta.
Taulukko 7. Nykytilanteen ja hankevaihtoehtojen VE1-VE4 aiheuttamat A-painotetut keskiäänitasot (LAeq), niiden vertailu
ja muutos (dB(A). * merkityissä keskiäänitasoissa vaihtelua eri hankevaihtoehdoissa ± 0,1 dB keskiäänitason nousua
kuvaava muutos on lihavoitu.

Piste
R11
R12

Ohjearvo
(dB)
55/50
55/50

Nykytilanne (dB)
Päivä
Yö
44,5
35,3

37,0
23,9

VE1-VE4 (dB)
Päivä
Yö
43,7
31,9*

37,7*
27,9*

Muutos (dB)
Päivä
Yö
-0,8
-3,4

+0,7
+4,0
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Kuva 7. Melun päiväaikaiset keskiäänitasot hankealueella vaihtoehdoissa VE1-VE4.

Kuva 8. Melun yöaikaiset keskiäänitasot hankealueella vaihtoehdoissa VE1-VE4.
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5.2 Kuljetusreitit
5.2.1 Nykytilanne
Tieliikenteen melun leviäminen nykytilanteessa on kuvattu alla olevissa kuvissa (Kuva 9 ja Kuva 10).
Valtioneuvoston päätöksen mukaiset päiväajan ohjearvot ylittyvät nykytilanteessa erityisesti
valtatie 2 aiheuttaman melun vuoksi Eurantien varressa sijaitsevalla asuinkiinteistöllä R9 (Taulukko
8). Nykytilanteen melutasoja on verrattu eri vaihtoehtojen melutasoihin seuraavissa kappaleissa.
Yöajan keskiäänitason ohjearvo ei ylity nykytilanteessa.

Kuva 9. Melun päiväaikaiset keskiäänitasot suunniteltujen kuljetusreittien varrella nykytilanteessa.

16

Kuva 10. Melun yöaikaiset keskiäänitasot suunniteltujen kuljetusreittien varrella nykytilanteessa.

5.2.2 VE1
Vaihtoehdossa 1 rakeistettua kuonaa kuljetetaan Suurteollisuuspuistosta Ratalan kaatopaikan
kautta. Mallinnuksen tuloksia vaihtoehdossa on verrattu nykytilanteen keskiäänitasoihin alla
(Taulukko 8). Melun leviäminen vaihtoehdossa on kuvattu alla olevissa kuvissa (Kuva 11 ja Kuva 12).
Rakeistetun kuonan kuljetusten meluvaikutukset asutukselle kohdistuvat tarkastelupisteeseen R9.
Kuljetusreitin vaikutukset keskiäänitasoihin ovat kokonaisuutena vähäiset, päiväaikaan 0,2 dB ja
yöaikaan 0,3 dB. Hankevaihtoehdon kuljetusreitillä ei ole mallinnusten perusteella vaikutusta
muiden lähialueen kiinteistöjen keskiäänitasoihin.
Ohjearvot ylittyvät vaihtoehdon toteutuessa yhdellä asuinkiinteistöllä päiväaikaan.
Hankevaihtoehdon VE1 mukaisilla toiminnoilla ei kuitenkaan ole vaikutusta melun ohjearvojen
ylittymiseen, vaan ylitys johtuu jo olemassa olevasta liikenteestä. Yöaikaan ylityksiä ei mallinnusten
perusteella tapahdu.
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Taulukko 8. Nykytilanteen ja vaihtoehdon 1 A-painotetut keskiäänitasot (LAeq), niiden vertailu ja muutos (dB(A)). Pisteet,
joissa melun ohjearvo ylittyy on merkitty taulukkoon oranssilla. Muutos-sarakkeessa on hankevaihtoehdon aiheuttama
muutos keskiäänitasoon, keskiäänitason nousua kuvaava muutos on lihavoitu.

Piste

Ohjearvo (dB)

R2
R3
R5
R6
R7
R8
R9
R10

55/50
55/50
55/50
55/50
55/50
55/50
55/50
55/50

Nykytilanne
Päivä
Yö
49,9
43,5
54,4
48,0
52,0
45,6
54,6
48,2
54,7
48,3
54,4
48,0
56,0
49,6
54,9
48,5

VE1
Päivä
49,9
54,4
52,0
54,6
54,7
54,4
56,2
54,9

Muutos
Yö
43,5
48,0
45,6
48,2
48,3
48,0
49,9
48,5

Päivä
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
+ 0,2
0,0

Yö
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
+ 0,3
0,0

Kuva 11. Melun päiväaikaiset keskiäänitasot vaihtoehdossa 1.
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Kuva 12. Melun yöaikaiset keskiäänitasot vaihtoehdossa 1.

5.2.3 VE2
Vaihtoehdossa 2 kuljetukset ohjataan ulos teollisuuspuiston länsipuolelta Torttilan ylikulkusillan ja
Valtatie 2 kautta. Mallinnuksen tuloksia vaihtoehdossa on verrattu nykytilanteen keskiäänitasoihin
alla (Taulukko 9). Melun leviäminen vaihtoehdossa on kuvattu alla olevissa kuvissa (Kuva 13 ja Kuva
14).
Valtatie 2:n päivittäisen suuren liikennemäärän vuoksi rakeistetun kuonan kuljetukset aiheuttavat
vain pienen nousun sekä päiväaikaisissa että yöaikaisissa keskiäänitasoissa (0,1–0,2 dB). Vaikutukset
näkyvät sekä osalla Oikotien/Sievarinkadun kiinteistöistä, että Eurantien varrella sijaitsevalla
kiinteistöllä (R9). Kaiken kaikkiaan muutokset ovat pieniä.
Ohjearvot ylittyvät vaihtoehdon toteutuessa yhdellä asuinkiinteistöllä päiväaikaan. Hankkeella ei
kuitenkaan ole vaikutusta päiväajan ohjearvojen ylittymiseen, vaan ylitys johtuu jo olemassa
olevasta liikenteestä. Yöaikaan ylityksiä ei mallinnusten perusteella tapahdu.
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Taulukko 9. Nykytilanteen ja vaihtoehdon VE2 A-painotetut keskiäänitasot (LAeq), niiden vertailu ja muutos (dB(A)).
Pisteet, joissa melun ohjearvo ylittyy on merkitty taulukkoon oranssilla. Muutos-sarakkeessa on hankevaihtoehdon
aiheuttama muutos keskiäänitasoon, keskiäänitason nousua kuvaava muutos on lihavoitu.

Piste
R2
R3
R5
R6
R7
R8
R9
R10

Ohjearvo
(dB)

Nykytilanne
Päivä
Yö

VE2
Päivä

Yö

Muutos
Päivä
Yö

55/50
55/50
55/50
55/50
55/50
55/50
55/50

49,9
54,4
52,0
54,6
54,7
54,4
56,0

43,5
48,0
45,6
48,2
48,3
48,0
49,6

50,0
54,4
52,1
54,6
54,7
54,4
56,1

43,6
48,0
45,7
48,2
48,3
48,0
49,7

+ 0,1
0,0
+ 0,1
0,0
0,0
0,0
+ 0,1

+ 0,1
0,0
+ 0,1
0,0
0,0
0,0
+ 0,1

55/50

54,9

48,5

54,9

48,5

0,0

0,0

Kuva 13. Melun päiväaikaiset keskiäänitasot vaihtoehdossa 2.
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Kuva 14. Melun yöaikaiset keskiäänitasot vaihtoehdossa 2.

5.2.4 VE3
Vaihtoehdossa 3 rakeistetun kuonan kuljetukset ohjataan ulos teollisuuspuiston länsipuolelta
Torttilan ylikulkusillan ja Juustokivenkadun kautta. Mallinnuksen tuloksia vaihtoehdossa on verrattu
nykytilanteen keskiäänitasoihin alla (Taulukko 10). Melun leviäminen vaihtoehdossa on kuvattu alla
olevissa kuvissa (Kuva 15 ja Kuva 16).
Hankevaihtoehto aiheuttaa osalla kiinteistöistä keskiäänitasojen nousua ja osalla niiden laskua.
Vaihtoehdossa kaikki Suurteollisuuspuistosta tulevat kuljetukset ohjataan Torttilantieltä
Oikotielle/Sievarinkadulle tarkastelupisteen R10 itäpuolelta, jolloin kiinteistön keskiäänitasot
laskevat useita desibelejä. Vanha tieosuus länsipuolella jäisi todennäköisesti myös käyttöön, mutta
sillä kulkeva raskas liikenne vähentyisi selvästi. Uuden tien tarkka linjaus ei kuitenkaan ole ollut
mallinnusta tehtäessä tiedossa, joten tien pohjoispään osalta tulokset ovat suuntaa antavia. Uuden
tielinjauksen arvioidaan kuitenkin laskevan tarkastelupisteen R10 keskiäänitasoja, sillä se sijaitsee
huomattavasti kauempana kuin länsipuolen vanha tieosuus. Päiväaikaiset keskiäänitasot sen sijaan
nousisivat noin 0,5 dB muilla Oikotien/Sievarinkadun varren kiinteistöillä. Yöaikaan muutos on
vieläkin suurempi, enimmillään 1,4 dB.
Nykytilanteeseen verrattuna ohjearvot ylittyvät päiväaikaan vaihtoehdon 3 vuoksi yhdellä sellaisella
kiinteistöllä, jolla ylitystä ei tapahdu nykytilanteessa (R7). Lisäksi päiväaikainen keskiäänitaso
nousee ohjearvon tasalle pisteillä R3 ja R6. Hankevaihtoehdon toteutuminen ei aiheuta ohjearvojen
ylityksiä yöaikaisissa keskiäänitasoissa. Nykytilanteen ohjearvojen ylittyminen huomioiden
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hankevaihtoehdon 3 toteutuessa ohjearvo saavutetaan tai ylitetään yhteensä neljällä
laskentapisteellä päiväaikaan ja yöaikaan yhdellä (Taulukko 10).
Taulukko 10. Nykytilanteen ja vaihtoehdon A-painotetut keskiäänitasot (LAeq), niiden vertailu ja muutos (dB(A)). Pisteet,
joissa melun ohjearvo ylittyy, on merkitty taulukkoon oranssilla. Muutos-sarakkeessa on hankevaihtoehdon aiheuttama
muutos keskiäänitasoon, keskiäänitason nousua kuvaava muutos on lihavoitu.

Piste
R2
R3
R5
R6
R7
R8
R9
R10

Ohjearvo
(dB)
55/50
55/50
55/50
55/50
55/50
55/50
55/50
55/50

Nykytilanne
Päivä
Yö
49,9
54,4
52,0
54,6
54,7
54,4
56,0
54,9

VE3

Muutos

Päivä

Yö

Päivä

Yö

49,8
55,0
52,0
55,0
55,2
54,9
55,9
41,6

43,5
49,4
45,6
49,3
49,6
49,3
49,5
35,5

- 0,1
+ 0,6
0,0
+ 0,4
+ 0,5
+ 0,5
- 0,1
- 13,3

0,0
+ 1,4
0,0
+ 1,1
+ 1,3
+ 1,3
- 0,1
- 13,0

43,5
48,0
45,6
48,2
48,3
48,0
49,6
48,5

Kuva 15. Melun päiväaikaiset keskiäänitasot vaihtoehdossa 3.
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Kuva 16. Melun yöaikaiset keskiäänitasot vaihtoehdossa 3.

5.2.5 VE4
Vaihtoehdossa 4 rakeistetun kuonan kuljetukset ohjataan ulos teollisuuspuiston länsipuolelta
Torttilan ylikulkusillan ja Yrttisuontien kautta. Yrttisuonkatu on nykyisellään noin 350 m pituinen, ja
kuljetusreitin toteutuminen vaatii tien jatkamista noin 1,1 km verran. Tien rakentamisesta aiheutuu
melua, jota ei tässä mallinnuksessa ole huomioitu. Melu on kuitenkin lyhytaikaista verrattuna
toiminta-ajan melun kestoon. Mallinnuksen tuloksia vaihtoehdossa on verrattu nykytilanteen
keskiäänitasoihin alla (Taulukko 11). Toiminnan aiheuttaman melun leviäminen vaihtoehdossa on
kuvattu alla olevissa kuvissa (Kuva 17 ja Kuva 18).
Hankevaihtoehto aiheuttaa osalla kiinteistöistä keskiäänitasojen nousua ja osalla niiden laskua.
Vaihtoehdossa kaikki Suurteollisuuspuistosta tulevat kuljetukset ohjataan Torttilantieltä
Oikotielle/Sievarinkadulle tarkastelupisteen R10 itäpuolelta, jolloin kiinteistön keskiäänitasot
laskevat useita desibelejä. Vanha tieosuus länsipuolella jäisi todennäköisesti myös käyttöön, mutta
sillä kulkeva raskas liikenne vähentyisi selvästi. Kuljetusreittien varrella päiväaikaiset keskiäänitasot
sen sijaan nousisivat 0,1–0,6 dB osalla muista Oikotien/Sievarinkadun varren kiinteistöistä. Yöaikaan
muutos on päiväaikaa suurempi, enimmillään 1,4 dB. Uuden tien tarkka linjaus ei kuitenkaan ole
ollut mallinnusta tehtäessä tiedossa, joten tien pohjoispään osalta tulokset ovat suuntaa antavia.
Uuden tielinjauksen arvioidaan kuitenkin laskevan tarkastelupisteen R10 keskiäänitasoja, sillä se
sijaitsee huomattavasti kauempana kuin vanha tieosuus.
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Nykytilanteeseen verrattuna ohjearvot ylittyvät vaihtoehdon 4 vuoksi yhdellä uudella kiinteistöllä
(R7) päiväaikaan. Lisäksi päiväaikainen keskiäänitaso nousee ohjearvon tasalle pisteillä R3 ja R6.
Hankevaihtoehdon 4 toteutuminen ei aiheuta ohjearvojen ylityksiä yöaikaisissa keskiäänitasoissa.
Nykytilanteen ohjearvojen ylittyminen huomioiden hankevaihtoehdon 3 toteutuessa ohjearvo
saavutetaan tai ylitetään yhteensä neljällä laskentapisteellä päiväaikaan ja yöaikaan yhdellä.
Taulukko 11. Nykytilanteen ja vaihtoehdon A-painotetut keskiäänitasot (LAeq), niiden vertailu ja muutos (dB(A)). Pisteet,
joissa melun ohjearvo ylittyy, on merkitty taulukkoon oranssilla. Muutos-sarakkeessa on hankevaihtoehdon aiheuttama
muutos keskiäänitasoon, keskiäänitason nousua kuvaava muutos on lihavoitu.

Piste
R2
R3
R5
R6
R7
R8
R9
R10

Ohjearvo
(dB)
55/50
55/50
55/50
55/50
55/50
55/50
55/50
55/50

Nykytilanne
Päivä
Yö
49,9
54,4
52,0
54,6
54,7
54,4
56,0
54,9

43,5
48,0
45,6
48,2
48,3
48,0
49,6
48,5

VE4
Päivä

Yö

Muutos
Päivä
Yö

50,0
55,0
52,0
55,0
55,2
54,9
55,9
41,6

43,7
49,4
45,7
49,3
49,6
49,3
49,5
35,5

+ 0,1
+ 0,6
0,0
+ 0,4
+ 0,5
+ 0,5
- 0,1
- 13,3

+ 0,2
+ 1,4
+ 0,1
+ 1,1
+ 1,3
+ 1,3
- 0,1
- 13,0

Kuva 17. Melun päiväaikaiset keskiäänitasot vaihtoehdossa 4.
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Kuva 18. Melun yöaikaiset keskiäänitasot vaihtoehdossa 4.

6 PÖLYN LEVIÄMINEN
Merkittävimmät hengitettävien hiukkasten päästöt syntyvät hankealueella tapahtuvasta
rakeistetun kuonan seulonnasta sekä kuonan kuljetuksesta ja sijoittamisesta jätetäyttöön.
Kuljetusreiteiltä aiheutuvat hiukkaspäästöt ovat kaikissa hankevaihtoehdoissa pieniä eivätkä
aiheuta merkittäviä PM10-pitoisuuksia. Alla olevissa kappaleissa on esitetty hankealueen
aiheuttamien PM10-päästöjen leviäminen eri hankevaihtoehdoissa.

6.1 Hankealue
6.1.1 Nykytilanne
Nykytilanteessa hankealue on talousmetsää, josta ei synny merkityksellisiä hiukkaspäästöjä.
Vuorokausipitoisuuksissa Hiirijärventien nykyinen liikenne aiheuttaa hankealueen eteläpuolelle
(tarkastelupisteet R11 ja R12) noin 0,1 µg/m3 hiukkaspitoisuuden (vuoden 36. suurin
vuorokausipitoisuus). Vuorokausipitoisuudelle annettu raja-arvo 50 µg/m3 ja vuosikeskiarvon rajaarvo 40 µg/m3 eivät siten ylity asutuksella nykytilanteessa. Päästöjen vuorokausi- ja
vuosipitoisuudet on esitetty alla kartoilla (Kuva 19 ja Kuva 20).
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Kuva 19. Liikenteen ja Sievarin aiheuttamat PM10-hiukkaspäästöt nykytilanteessa. Tulos kuvaa vuoden 36. suurinta
vuorokausipitoisuutta. Raja-arvo, johon pitoisuuksia verrataan, on 50 µg/m 3. Vuoden aikana sallitaan 35 ylitystä.

Kuva 20. Liikenteen ja Sievarin aiheuttamat PM10-hiukkaspitoisuudet nykytilanteessa. Tulos kuvaa vuoden
keskiarvopitoisuutta. Raja-arvo, johon pitoisuuksia verrataan, on 40 µg/m 3.
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6.1.2 VE1-VE4
Hankkeen toteutuessa hankealueen kasvillisuus poistetaan ja alueella tehdään maanmuokkausta,
joka voi aiheuttaa hiukkaspäästöjä. Toiminnan aikana hiukkaspäästöjä syntyy kuitenkin lähinnä
seulonnasta sekä kuonan kuljetuksesta ja sijoittamisesta jätetäyttöön. Hankealueen läheisyydessä
tapahtuva hiukkaspäästön leviäminen on kuvattu kartoilla alla vuorokausi- ja vuosipitoisuuksina
(Kuva 21 ja Kuva 22).
Hankkeen vaikutus hankealueen eteläpuolen vuorokausipitoisuuksiin on pieni, mutta muutoksen
suunta voi vaihdella. Hankkeen toteutuessa hankealueen pinnanmuodot muuttuvat ja voivat osin
alkaa pidättää Sievarin kaatopaikalta peräisin olevaa hiukkaspäästöä, jolloin hankealueen
lounaanpuoleisilla kiinteistöillä hiukkaspitoisuudet voivat jopa pienentyä. Toisaalta hankealueen
toiminnot saattavat mallinnuksen perusteella nostaa vuorokausipitoisuuksia osalla Hiirijärventietä
lähimpänä sijaitsevista kiinteistöistä. Nousu on kuitenkin maltillinen, noin 1 µg/m3, joten hankkeen
vaikutus on kokonaisuutena pieni.

Kuva 21. Hankealueen, liikenteen ja Sievarin aiheuttamat PM10-hiukkaspitoisuudet vaihtoehdoilla VE1-VE4. Tulos kuvaa
vuoden 36. suurinta vuorokausipitoisuutta. Raja-arvo, johon pitoisuuksia verrataan, on 50 µg/m 3. Vuoden aikana
sallitaan 35 ylitystä.

Hiukkaspitoisuuden vuosikeskiarvon muutokset ovat pienialaisia ja rajoittuvat hankealueelle. PM10hiukkaspitoisuuden vuosikeskiarvolle asetettu raja-arvo 40 µg/m3 ei ylity hankkeen vuoksi, eikä
hankkeella yhdessä Sievarin toimintojen ja liikenteen kanssa ole merkittäviä vaikutuksia
hankealueen lähiasutuksen PM10-hiukkaspitoisuuksiin.
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Kuva 22. Hankealueen, liikenteen ja Sievarin aiheuttamat PM10-hiukkaspitoisuudet vaihtoehdoilla VE1-VE4. Tulos kuvaa
vuoden keskiarvopitoisuutta. Raja-arvo, johon pitoisuuksia verrataan, on 40 µg/m3.

6.2 Kuljetusreitit
Kuljetusreittien osalta päästöjen leviäminen on esitetty kartoilla vain vuoden 36. suurimpien
vuorokausipitoisuuksien osalta, sillä hankevaihtoehtojen kuljetusmäärät ovat niin pienet, ettei niillä
ole merkityksellistä vaikutusta vuosipitoisuuksiin kuljetusreittien varrella.

6.2.1 Nykytilanne
Hankkeeseen suunnitelluista kuljetusreittivaihtoehdoista vain VT 2:n liikennemäärät ovat niin
suuret, että ne aiheuttavat selkeää vuorokausikohtaisen hiukkaspitoisuuden nousua tien
lähiympäristössä. VT 2:n aiheuttama nousu on noin 2 µg/m3. Oikotien/Sievarinkadun varrella
pakokaasupäästöjen aiheuttamat PM10-hiukkaspitoisuudet ovat nykytilanteessa noin 0,6–1,3
µg/m3.
Vuoden 36. suurimmat (raja-arvoon verrattavat) vuorokausipitoisuudet nykytilanteessa on esitetty
kartalla alla (Kuva 23). Kuvassa on mukana olemassa olevan liikenteen ja Sievarin kaatopaikan
aiheuttamat hiukkaspitoisuudet. Vuorokausipitoisuudelle annettu raja-arvo 50 µg/m3 ei ylity
asutuksella nykytilanteessa.
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Kuva 23. Liikenteen ja Sievarin kaatopaikan aiheuttamat PM10-hiukkaspäästöjen leviäminen kuljetusreiteillä
nykytilanteessa. Tulos kuvaa vuoden 36. suurinta vuorokausipitoisuutta. Raja-arvo, johon pitoisuuksia verrataan, on 50
µg/m3. Vuoden aikana sallitaan 35 ylitystä.

6.2.2 VE1-VE4
Hankkeen toteutuminen ei aiheuta muutoksia kuljetusreittien varrella vuorokausipitoisuuksissa.
Asutuksella mallinnetut vuoden 36. suurimmat vuorokausipitoisuudet eivät ylitä raja-arvoa 50
µg/m3. Mallinnuksen perusteella hankkeeseen liittyvät kuljetukset eivät myöskään kasvata vuoden
keskiarvopitoisuutta alueella eivätkä siten heikennä lähialueen, erityisesti Oikotien/Sievarinkadun
asuinalueen ilmanlaatua. Hankevaihtoehtojen aiheuttamat, vuoden 36. suurimmat
vuorokausipitoisuudet on esitetty kartalla alla (Kuva 24). Kuvassa on mukana myös olemassa olevan
liikenteen ja Sievarin kaatopaikan aiheuttamat hiukkaspitoisuudet.
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Kuva 24. Hankkeen, liikenteen ja Sievarin kaatopaikan aiheuttamat PM10-hiukkaspäästöjen leviäminen kuljetusreiteillä
vaihtoehdoissa VE1-VE4. Tulos kuvaa vuoden 36. suurinta vuorokausipitoisuutta. Raja-arvo, johon pitoisuuksia
verrataan, on 50 µg/m3. Vuoden aikana sallitaan 35 ylitystä.

7 JOHTOPÄÄTÖKSET
Työssä selvitettiin päästö- ja leviämislaskelmien avulla Boliden Harjavalta Oy:n rakeistetun kuonan
kaatopaikkahankkeen toimintojen aiheuttamia melu- ja pölyvaikutuksia lähialueen asutukselle.
Hankkeen aiheuttamia tärinävaikutuksia arvioitiin kirjallisuuden avulla. Mallinnuksissa ja
vaikutusarvioissa huomioitiin hankkeeseen liittyvän liikenteen lisäksi alueen nykyinen liikenne siltä
osin, kuin tiedot olivat saatavilla. Suurteollisuuspuiston toimintojen melu- ja pölyvaikutuksia ei ole
sisällytetty mallinnukseen.

7.1 Meluvaikutukset
Hankkeen meluvaikutukset jakautuvat hankealueen toimintojen (kuonan seulonta, kuljetus ja
kippaus jätetäyttöön) sekä kuljetusreittien liikenteen meluvaikutuksiin. Vaikka hankealueelle
sijoittuvien toimintojen melupäästöt ovat suhteellisen pieniä ja niiden meluvaikutukset rajoittuvat
pääasiassa hankealueen sisäpuolelle, mallinnusten perusteella hankealueen eteläpuoleisilla
kiinteistöillä päiväaikainen keskiäänitaso laskee, kun suunnitellun kaatopaikan kohotessa se alkaa
toimia meluvallina ja ehkäistä etenkin Sievarin kaatopaikalta aiheutuvan melun leviämistä
Hiirijärven asutuksen suuntaan. Toisaalta suunnitellut toiminnot voivat nostaa yöaikaista
keskiäänitasoa lähimmillä kiinteistöillä suhteessa paljon, muutamasta desibelin kymmenyksestä
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neljään desibeliin. Nousua aiheutuu, kun hankealueelle tuodaan kuonakuormia myös yöaikaan.
Sekä Sievarin kaatopaikan että hankealueen melupäästölähteet ovat kuitenkin luonteeltaan
liikkuvia, joten meluvaikutus lähikiinteistöillä voi muuttua sen mukaan, miten toiminnot milloinkin
sijoittuvat. Yöaikaisesta noususta huolimatta hankealueen lähikiinteistöillä keskiäänitasot jäävät
selvästi alle valtioneuvoston päätöksen (992/1992) ohjearvojen. Hankealueen toimintojen
aiheuttama meluvaikutus on samansuuruinen kaikissa toteutusvaihtoehdoissa. Hankealueen
ääniympäristö on nykyisellään hiljainen, joten vaikka keskiäänitasot eivät sinänsä ylitä ohjearvoja,
hankealueen melu voi olla selvästi kuultavissa lähikiinteistöillä.
Etenkin kuljetusreittivaihtoehtojen lähellä sijaitsevilla kiinteistöillä ääniympäristöön ja melutasoihin
vaikuttavat merkittävästi alueella jo oleva tieliikenne ja teolliset toiminnat. Kuljetusreittien
alkupäässä on teollisuusaluetta sekä valtatie 2, jolla liikkuu päivittäin noin 10 000 ajoneuvoa.
Selvimmin kuljetusreittien varrella melulle altistuvat Oikotien/Sievarinkadun varren asukkaat.
Näistä kiinteistöistä kahdella keskiäänitasot ylittyvät ohjearvon nykytilanteessa päiväaikaan ja
yhdellä yöaikaan. Eri vaihtoehtojen vaikutukset kuljetusreittien varrella olevien kiinteistöjen
melutasoihin ovat pääsääntöisesti vähäiset, johtuen suhteellisen pienistä kuljetusmääristä
(keskimäärin 1,7 edestakaista ajoa tunnissa) sekä alueen korkeasta lähtömelutasosta. Vaikutukset
olivat kaikissa vaihtoehdoissa pääsääntöisesti pienemmät päiväaikaan kuin yöaikaan. Toisaalta
yöaikana taustamelutasot ovat matalia, joten yöaikaisten kuljetusten voidaan olettaa olevan
häiritsevämpiä kuin päiväaikaisten.
Kokonaisuutena vähäisimmät meluvaikutukset lähialueen asuinkiinteistöille aiheutuvat
vaihtoehdossa 1, jossa kuormat ohjataan etelästä Eurantien kautta eikä Oikotien/Sievarinkadun
asutuksen kautta. Tällöin kuljetusten aiheuttamaa keskiäänitason nousua tapahtuu vain Eurantien
varren asuinkiinteistöllä (nousu suurimmillaan 0,3 dB). VE1 ei aiheuta ohjearvojen ylityksiä millään
kiinteistöllä, vaan ylitykset johtuvat jo olemassa olevasta liikenteestä.
Merkittävimmät vaikutukset ovat mallinnusten perusteella vaihtoehdolla 4, joissa kuljetusten
aiheuttama nousu yöajan keskiäänitasoissa vaihteli 0,1–1,4 dB välillä ja päiväajan 0,1–0,6 dB välillä.
Vaihtoehdon 4 kuljetusliikenne aiheuttaa keskiäänitason nousemisen päiväajan ohjearvon tasolle
pisteellä R3 ja R6 sekä ohjearvon ylittymisen pisteellä R7. Vaihtoehdolla on kuitenkin myös
positiivisia vaikutuksia kiinteistöjen melutasoihin: Suurteollisuuspuistosta hankealueelle tulevan
raskaan liikenteen siirtyessä Oikotien alussa uudelle tielinjaukselle, alkupään kiinteistön (piste R10)
keskiäänitasot laskevat useita desibelejä. Lisäksi tässä vaihtoehdossa meluvaikutuksia aiheutuu
Torttilantien ja Oikotien uuden liittymän rakentamisesta sekä Yrttisuonkadun jatkamisesta.
Vaihtoehdon 3 aiheuttamat meluvaikutukset ovat lähes VE4:ää vastaavat. Myös tässä
vaihtoehdossa Oikotien alkupään kiinteistöllä keskiäänitaso laskee selvästi, mutta muualla
tieosuudella keskiäänitasot nousevat (päiväaikaan noin 0,5 dB ja yöaikaan 0,1–1,4 dB). Ohjearvojen
ylittymisiä tai ohjearvon tasalle nousua tapahtuu samoilla kiinteistöillä kuin vaihtoehdossa 4. Toisin
kuin vaihtoehdossa 4, kuljetukset eivät suuntaudu Yrttisuonkadun kautta, joten uuden tien
rakentamisesta aiheutuvat meluvaikutukset jäävät pois vaihtoehdossa 3.
Vaihtoehdon 2 meluvaikutukset asettuvat merkittävyydeltään vaihtoehtojen 1 ja 3 väliin, sillä ne
aiheuttavat verrattain pienen (0,1–0,2 dB) nousun Oikotien/Sievarinkadun varren kiinteistöjen
keskiäänitasoihin. Ohjearvot eivät ylity hankevaihtoehdon seurauksena.
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Tulosten tulkinnassa on huomioitava, että suurimmalta osalta teistä oli saatavilla vain
liikennemäärien suuruusluokka-arvioita. Suuruusluokan ylärajan arvioitiin antavan liian suuren
yliarvion teiden liikennemäärästä, joten mallinnuksissa näiden teiden liikennemääränä käytettiin 80
%:a suuruusluokkien ylärajoista (esim. Sievarinkatu max. 1 000 ajoneuvoa/vrk, mallinnuksessa
käytetty
800
ajoneuvoa/vrk).
Tarkkojen
liikennemäärien
puuttuessa
etenkin
Oikotien/Sievarinkadun sekä Torttilantien taustamelutasoja on pidettävä suuntaa antavina ja
todelliset keskiäänitasot voivat hieman poiketa mallinnuksen tuloksista. Epävarmuudesta
huolimatta mallinnusten tulos kuvaa kuitenkin muutoksen suuruutta keskiäänitasossa. Oikotien
varrella useamman kiinteistön nykytilanteen keskiäänitasot ovat lähellä ohjearvoja, joten
ohjearvojen ylittyminen hankkeen myötä on hieman epävarmaa. Kaatopaikan eteläpuolelta
kulkevan Niitynrinnantien liikennettä ei ole huomioitu, mutta karttatarkastelun perusteella tietä
käytetään pääsääntöisesti lähialueen asukkaiden toimesta, joten liikennemäärät ovat pieniä.
Muutos hankealuetta lähimpien kiinteistöjen (R11 ja R12) keskiäänitasoihin on sama kaikissa
toteutusvaihtoehdoissa.
Tulokset kuvaavat keskiäänitasoa, joka on laskettu koko päiväajalle ja yöajalle. Tämä tarkoittaa, että
hetkellisesti kiinteistöillä kuultu melutaso voi ylittää ohjearvot, mutta kun mukana on myös
hiljaisempia hetkiä, koko päivän keskiäänitaso on matalampi. Melumalli on laadittu ns.
myötätuuliolosuhteisiin, jolloin olosuhteet ovat koko laskenta-ajan samanlaiset ja melun
leviämiselle suotuisat. Käytännössä tällaisia säätilanteita ovat mm. tyynet ja viilenevät kesäillat,
jotka ovat vuositasolla suhteellisen harvinaisia. Todelliseen leviämiseen vaikuttaa eniten kulloinkin
vallitseva tuulensuunta. Harjavallan alueella vallitseva tuulensuunta on etelän ja lännen puolelta,
jolloin meluvaikutukset kohdistuvat useimmin pohjoisen ja idän suuntaan.

7.2 Pölyvaikutukset
Merkittävimmät hengitettävien hiukkasten eli PM10-kokoluokan (läpimitta enintään 10 µm) päästöt
syntyvät hankealueella tapahtuvasta rakeistetun kuonan seulonnasta sekä kuonan kuljetuksesta ja
sijoittamisesta jätetäyttöön. Kuljetusreiteiltä aiheutuvat hiukkaspäästöt ovat kaikissa
hankevaihtoehdoissa hyvin pieniä, ja niiden vaikutus ilmanlaatuun on hyvin pieni. Ilman lämpötila
ja kosteus vaikuttavat ratkaisevasti pölypäästöjen muodostumiseen ja leviämiseen hiukkasten
kulkeutuessa ilmavirran mukana. Lisäksi maaston pinnanmuodoilla sekä kasvillisuudella on
merkitystä hiukkasten leviämiseen.
Hankealueen toimintojen aiheuttamat lisäykset vuotuisissa keskimääräisissä hiukkaspitoisuuksissa
ovat pienet ja vaikutukset ilmanlaatuun rajautuvat hankealueelle tai sen läheisyyteen.
Hiukkaspäästöjen leviämisalueet ovat pieniä johtuen matalista päästökorkeuksista. Hankealueen
toiminnot ovat kaikissa hankevaihtoehdoissa identtiset, joten hankealueen lähiympäristön kannalta
hankevaihtoehtojen vaikutukset ilmanlaatuun ovat samanlaiset. Mallinnuksen perusteella mikään
hankevaihtoehto ei aiheuta PM10-hiukkaspitoisuudelle annettujen raja-arvojen ylittymistä, eikä
siten heikennä vuositasolla lähialueen ilmanlaatua.
Hankkeeseen liittyvät kuljetusmäärät ovat sen verran pieniä, ettei vuotuisissa hiukkaspitoisuuksissa
merkityksellistä kasvua kuljetusreittien varrella. Oikotien/Sievarinkadun varren asutuksella
liikenteen aiheuttamat vuorokausipitoisuudet ovat hankkeen toteutuessa noin 0,6—1,3 µg/m3. Eroa
nykytilanteen vuorokausipitoisuuksiin ei ole nähtävissä edes hankevaihtoehdoissa VE3 ja VE4, joten
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hankevaihtoehtojen tuoman lisäliikenteen vaikutus on niin pieni, ettei se erotu nykyisestä liikenteen
aiheuttamasta hiukkaspitoisuuksista.
Mallinnukseen liittyvät epävarmuudet liittyvät mallinnuksessa käytettyihin liikennemääriin muilla
kuin valtatie 2:lla, Hiirijärventiellä ja Eurantiellä. Tarkkojen liikennemäärätietojen puuttuessa
liikenteen päästöjen mallintamiseen liittyy normaalia enemmän epävarmuutta. Toinen selkeä
epävarmuustekijä mallinnuksessa on Sievarin kaatopaikka. Hienokuonapenkan päästökerroin
tunnetaan Lammaisten kaatopaikalle tehdyn hajapölypäästöselvityksen myötä, mutta
päästölähteen koko ja sijainti vaikuttavat syntyvän päästön suuruuteen, ja nämä tekijät muuttuvat
jätetäytön edetessä. Kuparihienokuonaa nostetaan altaasta sijoitusalueen reunapenkoille, jossa se
kuivuu ja aiheuttaa hiukkaspäästöjä. Hienokuonan hiukkaspäästön suuruus riippuu merkittävästi
pinnan kosteudesta ja tuulen nopeudesta. Mallinnusten perusteella Sievarin ja Rakeiston
hiukkaspäästölähteiden yhteisvaikutukset eivät ole asutukselle merkityksellisen suuret, joten
hankkeen kokonaisvaikutukset ilmanlaatuun arvioidaan pieniksi.

7.3 Tärinävaikutukset
Rakentamisen aikana rakeistetun kuonan kaatopaikan rakentamisvaiheen merkittävimmät
tärinävaikutukset syntyvät rakentamiseen käytettävän kaluston liikennöinnistä sekä vaihtoehdoissa
VE3 ja VE4 tieväylien rakentamisesta. Rakentamisvaiheessa hankevaihtoehdot VE1 ja VE2 eivät
eroa melu- tai tärinävaikutuksiltaan, sillä vaihtoehdot poikkeavat toisistaan vain kuljetusreittien
sijoittumisessa ja kuljetusväylät ovat olemassa olevia teitä.
Hankevaihtoehdoissa VE3 ja VE4 rakentamisvaiheen melu- ja tärinävaikutusta lisää
Hiittenkiukaantieltä Oikotielle johtavan tien rakentaminen. Tien pituus on alle 200 metriä ja
rakentamisen aikaiset melu- ja tärinävaikutukset ovat siten tilapäisiä. Rakentamisen aikaiset meluja tärinävaikutukset ovat suurimmat hankevaihtoehdossa VE4, sillä sen toteutuminen edellyttää
Yrttisuonkadun jatkamista noin 1,1 km verran hankealueelle asti. Yrttisuonkadun tai sen
suunnitellun rakennusreitin läheisyydessä ei kuitenkaan ole asutusta tai herkkiä kohteita, joten
vaikutukset eivät ole merkittäviä. Lisäksi tilapäisiä melu- ja tärinähaittoja saattaa aiheutua
kuljetusreittien perusparannuksista.
Toiminnan aikana hankealueen tärinävaikutukset ovat pieniä. Tärinää aiheutuu pääasiassa
kuljetuksista. Kovalla maaperällä tapahtuvalle raskaalle maantie- ja katuliikenteelle sopiva
suojaetäisyys rakennuksiin on 15 metriä. Pehmeälle maaperälle rakennetulla, raskaan
katuliikenteen tiellä (40 km/h) sopiva suojaetäisyys on 50 metriä. Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 varrella
kuljetusreittien maaperä on kovaa ja VTT:n turvaetäisyydet (15 metriä) toteutuvat. Vaihtoehtojen
VE1 ja VE2 tärinävaikutukset arvioidaan siten vähäisiksi.
Hankevaihtoehtojen VE3 ja VE4 kuljetusreittien varrella Oikotiellä/Sievarinkadulla väylien
pohjamaalaji on paikoin pehmeäksi luokiteltavaa hiesua ja hienoa hietaa. Yksi kiinteistö
(tarkastelupiste R8) sijaitsee alle 50 metrin etäisyydellä väylästä, joten VTT:n ohjeistuksen mukainen
suojaetäisyys (50 m) ei täyty. Jos hanke toteutuu vaihtoehdolla VE3 tai VE4, liikenteestä aiheutuvan
tärinän selvittäminen tällä kiinteistöllä voi olla tarpeen toiminnan alettua. On kuitenkin todettava,
että tiellä on jo nykytilanteessa raskasta liikennettä, joka aiheuttaa liikennetärinää. Siten
hankevaihtoehtojen VE3 ja VE4 toiminnan aikaiset tärinävaikutukset arvioidaan kokonaisuutena
vähäisiksi.
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