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Esipuhe
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kierrätysterminaalitoiminnan sijoittamiseksi Turun seudun alueelle. Mahdollisia kierrätysterminaalin sijoituspaikkoja ovat Isosuon,
Hujalan ja/tai Vaisten maa-ainesten ottoalueet. Arviointiselostuksen
on laatinut Ramboll Finland Oy hankevastaavan toimeksiannosta.
Tämä arviointiselostus on YVA-lain mukainen asiakirja, jossa esitetään tiedot hankekokonaisuudesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista. Arviointiselostus on tehty joulukuussa 2013 laaditun arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon mukaisesti. Selostuksen laatimisessa
on pyritty huomioimaan myös muissa lausunnoissa, mielipiteissä,
yleisötilaisuuksissa, asukastyöpajassa sekä ohjausryhmän kokouksissa esille nousseet kysymykset ja kommentit. Yhteysviranomaisena
hankkeessa toimii Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).
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Tiivistelmä

TIIVISTELMÄ

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet
NCC Roads Oy on Pohjoismaissa toimiva infrastruktuurien rakentamisen palveluja tarjoava yritys. Sen toimialoja
ovat kiviainestuotanto, asfalttiurakointi ja tienhoitopalvelut. NCC Roads Oy kehittää toimintaansa kierrätyspainotteiseen suuntaan ja tähän liittyen on kehittänyt kierrätysterminaalikonseptin, joka mahdollistaa tehokkaiden infrarakentamiseen liittyvien kierrätysteknologioiden käyttöönoton. Kierrätysterminaalissa otetaan vastaan ja jalostetaan
mineraalisia jätteitä, kuten betonia, tiiltä, tuhkaa, lasia ja ylijäämälouheita uudelleenkäyttöön soveltuvaan muotoon.
Tähän liittyen NCC Roads Oy on käynnistänyt selvitykset
kierrätysterminaalitoiminnan sijoittamiseksi Turun seudun
alueelle.
NCC Roads Oy:llä on Turun alueella kolme kalliolouhos
-aluetta; Isosuon louhos Maskun kunnassa, Hujalan louhos
Ruskon kunnassa sekä Vaisten louhos Turun kaupungissa. Isosuolla toiminta käsittää teollisuustontin esirakentamisen, johon liittyen tontti tasataan louhimalla. Murskattu
louhe hyödynnetään tontilla ja muissa kohteissa. Toiminta
alueella on aloitettu vuonna 2011. Hujalan louhoksen nykyinen toiminta käsittää maa- ja kiviainesten oton sekä kiviainesten murskauksen. Myös Hujalassa maa-ainesten ottotoimintaan on liittynyt alueen tasaaminen Heikkilän tilan sikalarakennusten ja piha-alueen rakentamista varten.
Ottotoiminta on alueella perustunut sikalan rakennuslupaan. Murskausta on tehty meluilmoituksen sekä ympäristöluvan nojalla. Vaisten alue sijaitsee Turun lentoaseman
kiitotien lähestymissektorin alueella. Vaisten alueen toimintaan kuuluu maa- ja kiviainesten ottoa, kiviaineksen murskausta sekä ylijäämämaiden vastaanottoa. Toiminta on
aloitettu vuonna 2008.
Kierrätysterminaalin sijoitusta suunnitellaan näille kolmelle louhosalueelle; Isosuo, Hujala sekä Vaiste.
Kierrätysterminaalin suunniteltuja toimintoja ovat:
•• ylijäämämaiden vastaanotto ja käsittely (kaikilla alueilla) sekä loppusijoitus (ei Isosuon alueella),
•• ylijäämälouheen vastaanotto ja käsittely (ei Vaisten
alueella),
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•• rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely
(ei Vaisten alueella),
•• asfaltin valmistus sekä kierrätysasfaltin vastaanotto
(ei Vaisten alueella) ja
•• kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maaaineksen vastaanotto ja loppusijoitus. Pitoisuudet
alittavat valtioneuvoston pilaantuneen maaperän
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
antamassa asetuksessa (PIMA-asetus, 214/2007) asetetut alemmat ohjearvot. (vain Hujalan alueella)
Hujalan ja Vaisten kohteiden osalta louhintaa on suunniteltu laajennettavan.
Hankkeen toteuttaminen edellyttää ympäristövaikutusten arviointia ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA)
annetun lain mukaisessa arviointimenettelyssä. YVAmenettelyn yhteydessä toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset arvioitiin YVA-lain ja -asetuksen edellyttämässä
laajuudessa.
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja
yhteysviranomaisen siitä antama lausunto liitetään hankkeen ympäristölupahakemukseen. Ympäristövaikutusten
arvioinnin jälkeen toiminnoille tullaan hakemaan tarvittavat ympäristö- ja muut luvat ja toiminnot aloitetaan lupien mukaisesti. Tavoitteena on, että kierrätysterminaalitoiminta aloitetaan Turun seudulla vuoteen 2016 mennessä.
Erityisesti ylijäämämaiden vastaanoton osalta toiminta pyritään aloittamaan mahdollisimman pian.

Ympäristövaikutusten arviointi ja
arvioitavat vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arviointi on YVA-lakiin (468/1994)
perustuva menettely, jonka tarkoituksena on arvioida
hankkeiden merkittävät ympäristövaikutukset, tutkia mahdollisuuksia haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen sekä
turvata kansalaisten osallistumismahdollisuudet hankkeen
suunnitteluun ja päätöksentekoon.
Arvioitavana hankkeena on kierrätysterminaalien perustaminen Turun seudulle. Sijoituspaikkavaihtoehtojen
lisäksi hankevaihtoehtojen toiminnat eroavat toisistaan.

Vaihtoehto 1, Isosuo
Vaihtoehdossa 1 kierrätysterminaali sijoittuu Isosuon alueelle. Kiviaineksen louhinta ja murskaus jatkuvat nykyisten
lupien mukaisesti vuoden 2014 loppuun. Uusia toimintoja ovat:
•• Ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus ja myynti
•• Rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely
•• Ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus
•• Asfaltin valmistus
Toiminnan arvioidaan jatkuvan alueella 30 vuotta.

Vaihtoehto 2a, Hujala
Vaihtoehdossa 2a kierrätysterminaali sijoittuu Hujalan alueelle. Kiviaineksen louhinta ja murskaus jatkuvat nykyisten
lupien mukaisesti. Uusia toimintoja ovat:
•• Ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti ja läjitys (määrä yhteensä 925 000 m3)
•• Rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely
•• Ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus
•• Asfaltin valmistus
•• Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maaaineksen vastaanotto ja loppusijoitus
Maankaatopaikkatoiminnan arvioidaan kestävän noin
5 vuotta. Muun toiminnan arvioidaan jatkuvan alueella 30
vuotta.

Vaihtoehto 2b, Hujalan
kierrätysterminaali ja louhinnan
laajentaminen
Vaihtoehdossa 2b kierrätysterminaali sijoittuu Hujalan alueelle. Uusia toimintoja ovat:
•• Ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti ja läjitys (määrä yhteensä 4 827 000 m3)
•• Rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely
•• Ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus
•• Asfaltin valmistus
•• Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maaaineksen vastaanotto ja loppusijoitus
•• Kiviaineksen louhinnan ja murskauksen laajentaminen (louhinta 6 975 000 m3 ktr)

Louhinnan, maankaatopaikka- ja muun toiminnan arvioidaan kestävän yli 50 vuotta.

Tiivistelmä

Vaihtoehdoista voidaan toteuttaa useampi, jos ne todetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä toteuttamiskelpoisiksi.
Tarkastellut hankevaihtoehdot 1–3, joista voi toteutua
yksi tai useampi kokonaan tai osittain, olivat:

Vaihtoehto 3, Vaiste
Vaihtoehdossa 3 kierrätysterminaali sijoittuu Vaisten alueelle. Alueen toimintoja ovat:
•• Ylijäämämaiden vastaanotto ja läjitys (määrä yhteensä 1 370 000 m3)
•• Kiviaineksen louhinnan ja murskauksen laajentaminen D-alueelle (louhinta 1 464 000 m3 ktr), ottotasoa
lasketaan +37 tasosta +23 tasoon
Kiviainesoton arvioidaan jatkuvan alueella noin 10 vuotta. Maankaatopaikkatoiminta voidaan aloittaa osin päällekkäin ja maankaatopaikkatoiminnan arvioidaan kestävän
5–10 vuotta.

Vaihtoehto 0
Vaihtoehdossa 0 toimintaa jatketaan mahdollisilla kierrätysterminaalien sijoituspaikoilla eli Isosuolla, Hujalassa ja
Vaisten alueilla nykyisten lupien mukaisesti, eikä alueille
tuoda uusia toimintoja.
Hankkeen toteuttamatta jättäminen tarkoittaa arvioitavissa kohteissa nykyisten maa-ainestenotto- ja ympäristölupien mukaisen toiminnan jatkamista ja loppuunsaattamista eli vaihtoehdon 0 mukaista tilannetta.

Ympäristövaikutukset
Vaikutukset maa- ja kallioperään
Maa- ja kallioperävaikutusten arvioitu merkittävyys on
vaihtoehdoissa 2b Hujala ja 3 Vaiste vähäinen, muissa vaihtoehdoissa merkityksetön. Kaikissa hankevaihtoehdoissa
maa- ja kallioperää on jo muokattu. Vaihtoehtoon 0 nähden lisälouhintaa sisältyi vain vaihtoehtoihin 2b Hujala ja 3
Vaiste. Vaikutukset kohdistuvat hankealueelle tai aivan sen
välittömään läheisyyteen. Louhinnan loputtua maaperää
ennallistetaan ympäröivään maisemaan sopivaksi. Kallion
louhinnalla vähennetään paineita ottaa kiveä alueellisesti
harvinaisista luonnonsoramuodostumista, mikä katsotaan
alueellisesti maaperään kohdistuvaksi positiiviseksi vaikutukseksi.

Vaikutukset pohjavesiin
Pohjavesivaikutusten arvioitu merkittävyys on molemmissa Isosuon vaihtoehdoissa (0 ja 1) merkityksetön ja muissa
vaihtoehdoissa vähäinen. Suurimmat riskit pohjavesivaikutuksista arvioidaan sisältyvän vaihtoehtoon 2b Hujala, jossa
louhinnan laajuus on suurin ja louhoksen sisällä pohjave-
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den haitta-ainepitoisuudet saattavat louhoksen täyttämisen jälkeen nousta. Toisaalta myös positiiviset vaikutukset
luonnonsoramuodostumien ja tärkeiden pohjavesiesiintymien säilymiseksi ovat suurimmat. Merkittävimmät pohjavesivaikutukset rajoittuvat Hujalan ja Vaisten vaihtoehtojen
(0, 2a, 2b ja 3) louhintavaiheeseen, missä sameutta ja räjähdeainejäämien typpeä voi vähäisissä määrin kulkeutua
hankealueen ympäristön kalliopohjavesiin. Louhinnan laajentuessa vaikutusten todennäköisyys kasvaa, mutta louhintatason syventyessä vaikutusten todennäköisyys laskee.
Mikäli louhoksista joudutaan pumppaamaan louhintatason syventyessä enemmän kuivatusvesiä, voi lähialueiden
pohjaveden pinta hieman laskea.

Vaikutukset pintavesiin
Pintavesivaikutusten arvioitu merkittävyys on kaikissa
hankevaihtoehdoissa vähäinen ja vaihtoehdossa 0 kaikkien alueiden osalta merkityksetön. Hankkeiden vaikutusalueella vesistöjä on vähän ja ne sijaitsevat kaukana.
Laskeutusaltaassa käsitellyt louhos- ja hulevedet johdetaan pieniin ojiin, joissa räjähdeaineperäinen typpikuormitus voi aiheuttaa rehevöitymistä. Samentumista ei purkuvesien juuri arvioida aiheuttavan. Vesistöihin sekoittuessaan edellä mainittujen vaikutusten arvioidaan jäävän pieniksi. Missään hankevaihtoehdossa ei arvioida olevan purkuvesistön kannalta merkittäviä alueen vesitaseeseen liittyviä vaikutuksia. Pintavesivaikutusten suuruus on vaihtoehdossa 2b Hujala arvioitu keskisuureksi valtaosin vaikutusten
pitkän ajallisen keston vuoksi.

Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön
Luonnonympäristön osalta vaikutuksia suunnittelualueen
osalta ei muodostu suunnitteluvaihtoehdoissa 1 Isosuo ja
3 Vaiste. Hujalan suunnitteluvaihtoehdoissa 2a ja 2b vaikutukset kohdistuvat talousmetsään.
Ympäröiville alueille muodostuu melun ja pölyn vaikutuksia erityisesti suunnitteluvaihtoehdossa 2b Hujala.
Kaikkien vaihtoehtojen osalta vaikutukset kohdistuvat pääosin tyypilliseen lajistoon ja luontotyyppeihin. Vaikutuksia
voi kohdistua mahdollisiin metsälakikohteisiin suunnittelualueella (VE 2b Hujala), ympäröivillä alueilla (VE 1 Isosuo,
VE 3 Vaiste), sekä vaihtoehtojen 2b Hujala ja 3 Vaiste osalta
lintudirektiivin lajiin kehrääjä sekä 2b Hujala osalta luontodirektiivin lajiin liito-orava. Vaikutuksia ei muodostu suojelusuunnitelmien tai -ohjelmien alueisiin.
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Vaikutukset ilmastoon
Vaikutukset ilmastoon muodostuvat hiilidioksiditaseen
muutoksista. Toiminnan ilmastovaikutukset muodostuvat
kuljetuksista ja murskauksesta, eli näiden toimintojen polttoaineen kulutuksesta. Vaihtoehdon 1 Isosuo, 2a Hujala, 2b
Hujala tai 3 Vaiste vaatimat toiminnot (murskaus ja kuljetus)
tuottavat vuosittain hieman vähemmän tai lähes vastaavan
määrän hiilidioksidia kuin mitä nykyisin tulee kaikilta alueilta yhteensä (2 500 t/a). Vuosittaiset hiilidioksidimäärät ovat
suurimmat Hujalan vaihtoehdoissa 2a ja 2b. Vaihtoehdossa
2b myös kokonaishiilidioksidimäärä on muita suurempi, koska sen toiminta-aika jatkuu jopa 20 vuotta pidempään. Hiilidioksidimäärät ovat kuitenkin kohtuullisen pienet, koska kuljetusmatkat ovat kohtuullisen lyhyet Turun
seudulla. Huomioitavaa on, että jätteenkäsittelytoimintoja,
maa-ainesten ottotoimintoja ja maankaatopaikkatoimintoja säätelevät yleiset suhdanteet ja kysyntä. Eli vastaavat toiminnat joudutaan joka tapauksessa sijoittamaan jonnekin.
Maankaatopaikka ja louhintatoiminnat sijoittuvat pääasiassa Turun ulkopuolelle, joten ilmastovaikutuksen globaalista
luonteesta johtuen vaihtoehdoilla ei ole juuri eroa nykytilanteeseen.

Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen ja
jätehuoltoon
Turun seudulla on tarvetta uusille ylijäämämaiden vastaanottopaikoille eli ns. maankaatopaikoille sekä kiviaineksille ja niitä korvaaville jäteperäisille materiaaleille.
Kierrätysterminaalitoiminnalla pyritään vastaamaan tähän
kysyntään. Hujalan ja Vaisten vaihtoehdoissa 0, 2a, 2b ja
3 hankkeessa hyödynnetään neitseellisiä luonnonvaroja.
Vaihtoehdossa 2b Hujala määrä on huomattavasti suurempi kuin muissa vaihtoehdoissa. Kiviainesta tarvitaan joka tapauksessa myös jatkossa, joten alueellisesti luonnonvarojen käytössä ei ole merkittävää muutosta. Vaihtoehdoissa
1 (Isosuo), sekä 2a ja 2b (Hujala) hankkeella vähennetään
neitseellisten luonnonvarojen käyttöä, kun jätteitä vastaanotetaan ja toimitetaan hyötykäyttöön. Hyötykäyttöön
toimitettavilla jätteillä voidaan korvata vähäinen määrä
muita luonnonvaroja. Vaihtoehdossa 3 Vaiste vaikutukset
Turun seudun jätehuoltoon ovat pienet. Vaihtoehdoissa
1 (Isosuo), sekä 2a ja 2b (Hujala) vaikutukset jätehuoltoon
ulottuvat Turun seudun alueelle. Hankealueella hyötykäytetään jätteitä ja niitä toimitetaan muualle hyötykäyttöön
korvaamaan neitseellisiä luonnonvaroja. Pääosin hankkeen
vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen ovat vähäisiä. Hankkeen vaikutukset jätehuoltoon ovat vähäisiä tai
kohtalaisia.

Vaihtoehdoissa 0 (Isosuo, Hujala ja Vaiste) sekä 1 Isosuo
hanke sijoittuu nykyiselle toiminta-alueelle, eikä edellytä uusien alueiden ottamista kiviainesten ottoon tai kierrätysterminaalitoimintaan. Alueen nykyinen maankäyttömuoto ei merkittävästi muutu, mutta hanke voi aiheuttaa
häiriöitä (melu, pöly, tärinä) lähimmälle asutukselle. Häiriöt
ovat lähinnä viihtyisyyshaittoja, eivätkä ne rajoita nykyisten
asuinkiinteistöjen käyttöä tehtyjen laskentojen perusteella. Toiminnan päättyessä Isosuon hankealue voidaan ottaa
muuhun teollisuustoimintaan, Hujalan hankealue tukee sikalan maataloustoimintaa ja Vaisten alue tulee toimimaan
lentoliikennealueena, kuten nykyisinkin.
Vaihtoehdossa 2a Hujala hanke sijoittuu nykyiselle toiminta-alueelle, eikä edellytä uusien alueiden ottamista kiviainesten ottoon ja kierrätysterminaalitoimintaan. Alueen
nykyinen maankäyttömuoto ei merkittävästi muutu.
Hujalan vaihtoehdossa 2b hanke edellyttää laajennusalueen ottamista kiviainesten ottoon ja maankaatopaikkatoimintaan. Laajennus muuttaa alueen nykyisen maankäyttömuodon. Vaihtoehtojen 2a ja 2b mukainen kierrätysterminaali- ja maanvastaanottotoiminta poikkeaa merkinnästä EO ja M, joten se vaatii kaavamuutoksen. Hanke voi aiheuttaa häiriöitä lähimmälle asutukselle. Vaikutukset voivat
ulottua hankealueen ulkopuolisille alueille, kun suojaavaan
puustoon tulee uusia aukkoja muun muassa Palovuoren
Kivi Oy:n ottotoiminnasta johtuen. Lähiympäristöön ei
ole suunnitteilla tai tarkoituksenmukaista osoittaa muita
maankäyttömuotoja. Toiminnan päättyessä hankealue tukisi sikalan maataloustoimintaa.
Vaihtoehdossa 3 Vaiste hanke edellyttää laajennusalueen ottamista kiviainesten ottoon ja maankaatopaikkatoimintaan. Alue toimii sekä toiminnan aikana että sen jälkeen
lentoliikennealueena. Hanke voi aiheuttaa häiriöitä lähimmälle asutukselle.

Vaikutukset elinkeinoelämään
Hankkeen suorat vaikutukset elinkeinoelämään ovat uudet
työpaikat. Toiminta luo 1–2 pysyvää työpaikkaa jätteen käsittelyn myötä, joten paikallisesti vaikutusta elinkeinoelämään voidaan pitää melko pienenä. Sen sijaan välilliset vaikutukset voivat olla suuret. Hanke mahdollistaa teollisuuden, palvelujen, asuinrakennusten ja kuntatekniikan rakentamisen ja luo sitä kautta edellytykset elinkeinoelämän kehitykselle. Kierrätysterminaalin kiviainesten sekä jätemateriaalien käsittelymäärä on suuri.

Vaihtoehtoa 2b Hujala voidaan alueen elinkeinoelämän
kannalta pitää parhaimpana, koska kiviainestuotannon,
jätteenkäsittelyn ja maa-ainesten vastaanottomäärät ovat
kokonaisuudessaan suurimmat (toiminta pitkäaikaisinta).
Vaihtoehdossa 2b toimintaa voidaan jatkaa pitkään, mikä
vähentää korvaavien alueiden etsimistä ja antaa siten vakautta elinkeinoelämän kehittymiselle. Vaihtoehdoissa 0
(Isosuo, Hujala sekä Vaiste) ja 3 Vaiste vaikutusten elinkeinoelämään arvioidaan pysyvän ennallaan.
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Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja
maankäyttöön

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Vaihtoehdossa 0 Isosuon hankealueen lupa on vuoden
2014 loppuun voimassa, joten merkittäviä vaikutuksia verrattuna nykytilaan ei tule syntymään. Vaihtoehdossa 1 rakennettavat asfalttiaseman siilot tulevat nousemaan noin
20 metrin korkeuteen jolloin näkymiä puuston välistä voi
hankealueelle paikoin syntyä. Hankkeella ei ole kuitenkaan
vaikutusta alueen kulttuuriympäristön säilymiseen ja vaikutus katsotaan olevan korkeintaan vähäinen.
Hujalan vaihtoehtojen 0, 2a ja 2b aiheuttamat vaikutukset katsotaan vähäisiksi. Vaihtoehdossa 0 louhinnan aiheuttamat muutokset tulevat kohdistumaan etenkin hankealueen välittömässä lähiympäristössä sijaitseville asunnoille.
Vaihtoehdossa 2a louhinta ei muutu verrattuna vaihtoehtoon 0, mutta alueelle tulee kierrätysterminaali ja asfalttiasema. Asfalttiaseman siilot tulevat nousemaan noin 20
metrin korkeuteen jolloin näkymiä puuston välistä voi syntyä myös Kajamon suunnalle. Vaihtoehdossa 2b alueelle sijoitetaan kierrätysterminaali ja asfalttiasema sekä louhintaa
laajennetaan. Louhinnan myötä näkymiä tulee muodostumaan hankealueelle myös koillisesta Saaripellon suunnalta.
Kaakon suunnalta näkymä hankealueelle ei juuri laajene,
metsän latvuspeite voi kuitenkin paikoin harventua louhinnan laajentuessa koillisen suuntaan.
Vaisten vaihtoehdon 0 ja 3 aiheuttamat vaikutukset maisemassa katsotaan merkityksettömiksi. Louhinnan päätyttyä alueet maisemoidaan molemmissa vaihtoehdoissa.
Maisemoinnin jälkeiset vaikutukset katsotaan positiivisiksi.

Vaikutukset liikenteeseen
Vaihtoehdossa 0 ei tapahdu merkittävää muutosta nykytilaan Isosuon ja Vaisten hankealueiden vaikutusalueen teillä. Vaihtoehdoissa 1 Isosuo ja 3 Vaiste liikennevaikutukset
tieverkolle jäävät pieniksi, koska liikennemäärän lisäys ei ole
suuri verrattuna kokonaisliikennemäärään. Liikennemäärät
kasvavat 0–2 % niillä vaikutusalueen tieosuuksilla, joiden liikennemäärät ovat olleet käytettävissä. Härjänkurkuntiellä,
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Isosuontiellä, Vaistentiellä ja Moisiontiellä liikennemäärien
kasvu voi olla tätä suurempi. Vaikutukset arvioidaan merkityksettömiksi tai vähäisiksi.
Vaihtoehdossa 0 Hujalantiellä kokonaisliikennemäärän
kasvu on pieni (3–5 %), mutta raskaan liikenteen osuus kasvaa nykyisestä vähäisestä (5 %) keskimääräistä suuremmaksi (14 %). Vaihtoehdoissa 2a ja 2b Hujalantiellä kokonaisliikennemäärän kasvu on pieni (3–5 %), mutta raskaan liikenteen osuus kasvaa huomattavasti (19 %). Hanke on pitkäkestoinen (30–50 v.). Hankkeen ei arvioida vaikuttavan
tien käyttöön. Lisääntyvä raskas liikenne aiheuttaa melua
ja heikentää muiden tienkäyttäjien viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Vaikutukset muihin vaikutusalueen teihin ja liittymiin ovat vähäisiä. Kokonaisuutena Hujalan vaihtoehdon 0
vaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi ja vaihtoehdon 2a sekä
2b merkittäviksi.

vaihtoehtojen 1 Isosuon, sekä 2a ja 2b Hujalan alueita voidaan pitää kohtalaisen herkkinä muutoksille lähinnä asutuksen läheisyyden vuoksi. Vaisten vaihtoehdon 3 ympäröivää alueen herkkyyttä voidaan pitää pienenä muun ilmanlaatuun vaikuttavan toiminnan vuoksi.
Vähiten vaikutuksia muodostuu Vaisten vaihtoehdossa
3, koska ilmanlaatuun vaikuttavat toiminnat pysyvät nykyisen kaltaisina. Tämän vuoksi vaihtoehdon 3 vaikutukset jäävät merkityksettömiksi. Isosuon vaihtoehdossa 1 ja
Hujalan vaihtoehdoissa 2a ja 2b herkät kohteet sijaitsevat
melko etäällä ilmapäästöjä aiheuttavista toiminnoista, mutta vaihtoehdon 2b osalta toiminta on muita vaihtoehtoja
laajempaa ja pidempiaikaista. Vaikutuksen merkittävyys arvioidaan vaihtoehdon 1 Isosuo sekä 2a Hujala osalta pieneksi ja vaihtoehdon 2b Hujala vaikutusten merkittävyys
on kohtalainen.

Vaikutukset meluun ja tärinään

Vaikutukset elinoloihin, viihtyvyyteen ja ihmisten
terveyteen

Suurimmat kielteiset meluvaikutukset ovat Hujalan alueella vaihtoehdossa 2b, muuten kielteiset meluvaikutukset
ovat pieniä verrattuna nykytilanteeseen. Vaihtoehdossa 0
Hujalan ja Vaisten alueilla ei tapahdu merkittävää muutosta nykytilaan olemassa olevien melua aiheuttavien toimintojen jatkuessa. Isosuolla vaihtoehdossa 0 meluvaikutuksiin
voidaan arvioida olevan pieni myönteinen vaikutus kiviaineksen ottotoiminnan päätyttyä. Vaihtoehdoissa 1 Isosuon
ja 2a Hujalan toiminnan aiheuttamat melutasot ovat alle
päiväajan ohje/-raja-arvotasojen ilman lieventämistoimenpiteitä. Vaihtoehdossa 2b Hujalan alueella toiminnan aiheuttamat melutasot ovat suurimmillaan päiväajan ohje-/raja-arvojen tasalla tai hieman alle lähimmissä häiriintyvissä
kohteissa ilman lieventämistoimenpiteitä. Vaihtoehdoissa
3 Vaisten alueella toiminnan aiheuttamat melutasot ovat
alle päiväajan ohje-/raja-arvotasojen meluntorjuntatoimenpiteet huomioituna. Hankkeen ja sen vaihtoehtojen
meluvaikutukset ovat merkittävyydeltään pääasiassa vähäisiä. Vaihtoehdossa 2b Hujalan meluvaikutukset ovat
merkittävyydeltään kohtalaisia.
Tärinävaikutukset jäävät kaikissa vaihtoehdoissa pieniksi.
Isosuon vaihtoehdossa 1 tärinävaikutukset arvioidaan jopa
pienenevän louhintatoiminnan päättyessä ennen kierrätysterminaalitoiminnan aloittamista.

Vaikutukset ilmanlaatuun
Vaikutukset ilmanlaatuun muodostuvat lähinnä hiukkaspäästöistä ja osin myös asfalttiaseman hajupäästöistä.
Ilman laatu Turun seudulla on pääosin hyvä ja pääasialliset
päästölähteet ovat liikenne ja energian tuotanto. Kaikissa
kohteissa on jo hiukkaspäästöjä aiheuttavaa toimintaa ja
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Vaikutuksia asuin- ja elinympäristön viihtyisyyteen voi aiheutua lähinnä melusta, pölystä, hajusta ja liikenteestä.
Lisäksi hankkeen aiheuttama huoli on merkittävä sosiaalinen vaikutus.
Merkittävimmät sosiaaliset vaikutukset aiheutuvat vaihtoehdosta 2b, eli Hujalan laajemmasta vaihtoehdosta. Melu
ja pöly voivat aiheuttaa viihtyvyyshaittaa ja raskaan liikenteen lisääntyminen heikentää liikenneturvallisuutta etenkin Hujalantiellä. Hujalan vaihtoehtojen 2a ja 2b toteuttaminen edellyttää olemassa olevan virkistysreitin siirtoa hankealueen läpi kulkevalla osalla. Lisäksi vaikutuksia virkistyskäyttöön voi syntyä melusta ja pölystä. Vaihtoehdossa 2b
Hujala pitkä toiminta-aika kasvattaa vaikutusten suuruutta.
Vaihtoehdossa 2b Hujala maiseman muuttuminen on suurinta, millä voi myös olla kielteisiä vaikutuksia asuinympäristön ja virkistyskäytön näkökulmasta. Vaihtoehdossa 3 eli
Vaisten alueella sosiaaliset vaikutukset jäävät pienimmiksi.
Alueella on nykyisellään paljon ympäristöhäiriötä aiheuttavaa toimintaa, eikä vaihtoehdon 3 toteuttamisella ole arvioitu olevan asuinviihtyvyyden tai virkistyskäytön kannalta merkitystä. Isosuon vaihtoehdossa 1 vaikutuksia asuinviihtyvyydelle voi syntyä lähimmillä asuinkiinteistöillä melusta, pölystä ja hajusta. Hankealueen lähialueilla on jonkin verran virkistyskäyttöä, jota hanke ei estä, mutta viihtyvyyshaitta on mahdollinen.

Hankkeen toteuttamiskelpoisuus
Hankekuvauksessa esitetyt toiminnat ovat varsin vakiintunutta tekniikkaa ja siten toteuttamiskelpoisia. Yhteiskunnallisesti voidaan todeta hankkeen ole-

Tiivistelmä

van toteuttamiskelpoinen kaikkien vaihtoehtojen osalta. Toteuttamiskelpoisuus edellyttää kaavamuutoksen
Hujalan hankevaihtoehtojen 2a ja 2b mukaiselle kierrätysterminaali- ja maankaatopaikkatoiminnalle. Ruskon kunta
päättää alueen kuntakaavoituksesta.
Ympäristövaikutusten osalta kaikki vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia. Toteuttamiskelpoisuus edellyttää, että
vaihtoehdossa 2b Hujala huomioidaan luontodirektiivin laji
liito-orava, jos se edelleen esiintyy alueella vaikka havaitun
reviirialueen metsä on uudistettu täysin. Vaihtoehdossa 2b
Hujala tulee huomioida myös alueella sijaitsevat muinaisjäännökset. Vaihtoehdon toteutuminen edellyttäisi näiden
muinaisjäännösten tutkimista siinä määrin, että rauhoitus
voitaisiin purkaa. Vaihtoehtoisesti alueiden ympärille voitaisiin jättää suoja-alue (inventoinnissa suositeltu 20 metriä).
Lopullisten suoja-alueen laajuudesta päättää Museovirasto
/ Varsinais-Suomen maakuntamuseo. Muinaisjäännösten
rauhoituksen purkamiseen tulee hakea kaivulupaa.
Hanke ja sen vaihtoehdot herättivät niin negatiivisia
kuin positiivisia näkemyksiä. Tässä hankkeessa sosiaalisten vaikutusten osalta korostui Hujalan ympäristön asukkaiden huolet ja pelot hankkeen vaikutuksista. Sosiaalisesti
toteuttamiskelpoisimpina nähdään vaihtoehdot 1 Isosuo ja
3 Vaiste. Hujalan vaihtoehtojen 2a ja 2b sosiaalista toteuttamiskelpoisuutta parantaisivat liikennejärjestelyjen parantaminen, pölynsidonnan tehostaminen sekä meluhaittojen
lieventämistoimenpiteiden toteuttaminen.
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Projektbeskrivning och mål
NCC Roads Oy är ett företag som har verksamhet i de nordiska länderna och erbjuder tjänster inom byggande av infrastruktur. Dess verksamhetsområden är produktion av stenmaterial, asfaltentreprenad och vägunderhållstjänster. NCC
Roads Oy utvecklar sin verksamhet genom att allt mera satsa på återvinning och har i anknytning till detta utvecklat
ett koncept för en återvinningsterminal som gör det möjligt att ta i bruk effektiv återvinningsteknologi i samband
med byggande av infrastruktur. Återvinningsterminalen tar
emot och förädlar mineralavfall såsom betong, tegel, aska,
glas och överskottssprängsten till en form som möjliggör
ny användning. I samband med detta har NCC Roads Oy
startat utredningar för att placera en återvinningsterminal
i Åboregionen.
NCC Roads Oy har tre stenbrottsområden i Åboområdet;
Isosuo stenbrott i Masku kommun, Hujala stenbrott i Rusko
kommun samt Vaiste stenbrott i Åbo stad. I Isosuo omfattar verksamheten att preliminärt anlägga en industritomt,
varvid tomten jämnas ut genom sprängning. Den krossade sprängstenen utnyttjas på tomten och på andra platser.
Verksamheten på området startade år 2011 och en bulleranmälan om den har gjorts. Den nuvarande verksamheten i stenbrottet i Hujala omfattar täkt av jord- och stenmaterial samt krossning av sten. Även i Hujala har täktverksamheten omfattat utjämning av området för att bygga
svingårdsbyggnader och gårdsområde vid Heikkiläs gård.
Täktverksamheten på området har baserats på svingårdens bygglov. Krossning har skett med stöd av bulleranmälan samt miljötillstånd. Området i Vaiste ligger inom
inflygningssektorn för landningsbanan vid Åbo flygplats.
Verksamheten på Vaisteområdet omfattar täkt av jord- och
stenmaterial, krossning av stenmaterial samt mottagning
av överskottsjord. Verksamhet startade år 2008.
Placering av en återvinningsterminal planeras på dessa
tre stenbrottsområden; Isosuo, Hujala och Vaiste. Planerade
verksamheter vid återvinningsterminalen är:
•• mottagning, behandling (på alla områden) och slutdeponering (inte på området i Isosuo) av överskottsjord,
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•• mottagning och behandling av överskottssprängsten
(inte på Vaisteområdet),
•• mottagning och behandling av avfall från byggverksamhet (inte på Vaisteområdet),
•• asfalttillverkning samt mottagning av återvinningsasfalt (inte på Vaisteområdet) och
•• mottagning och slutdeponering av marksubstans
som innehåller förhöjda halter av skadliga ämnen.
Halterna understiger de lägre riktvärdena i statsrådets förordning om bedömning av markens föroreningsgrad och saneringsbehovet (den s.k. PIMAförordningen, 214/2007). (endast på Hujalaområdet)
Beträffande Hujala och Vaiste har en utvidgning av brytningen planerats.
För att genomföra projektet förutsätts en miljökonsekvensbedömning genom ett bedömningsförfarande (MKB)
enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. I samband med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning bedömdes miljökonsekvenserna av verksamheten i den omfattning som anges i MKB-lagen och förordningen.
Miljökonsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om den bifogas till projektets miljötillståndsansökan. Efter miljökonsekvensbedömningen kommer
behövliga miljö- och andra tillstånd att ansökas för verksamheten, och verksamheten startas i enlighet med tillstånden. Målet är att återvinningsterminalen ska inleda sin
verksamhet i Åboregionen senast år 2016. Speciellt när det
gäller mottagning av överskottsjord försöker man komma i
gång med verksamheten så snart som möjligt.

Miljökonsekvensbedömning och
bedömda alternativ
En miljökonsekvensbedömning är ett förfarande baserat
på MKB-lagen (468/1994) med avsikt att bedöma betydande miljökonsekvenser av projekt, undersöka möjligheterna
att förhindra skadliga konsekvenser samt trygga medborgarnas möjligheter att delta i projektplaneringen och beslutsfattandet.

•• Mottagning och krossning av överskottssprängsten
•• Asfalttillverkning
•• Mottagning och slutdeponering av marksubstans
som innehåller förhöjda halter av skadliga ämnen
•• Utvidgning av brytningen och krossningen av stenmaterial (brytning 6 975 000 m3 teoretisk fast volym)
Brytningen, jorddeponiverksamheten och övrig verksamhet bedöms pågå över 50 år.

Alternativ 1, Isosuo

Alternativ 3, Vaiste

I alternativ 1 placeras återvinningsterminalen på området
i Isosuo. Brytningen och krossningen av stenmaterial fortsätter enligt de nuvarande tillstånden till utgången av år
2014. Nya verksamheter är:
•• Mottagning, förädling och försäljning av överskottsjord
•• Mottagning och behandling av avfall från byggverksamhet
•• Mottagning och krossning av överskottssprängsten
•• Asfalttillverkning
Verksamheten bedöms fortsätta på området i 30 år.

I alternativ 3 placeras återvinningsterminalen på
Vaisteområdet. Verksamheter på området är:
•• Mottagning och deponering av överskottsjord
(mängd totalt 1 370 000 m3)
•• Utökning av brytningen och krossningen av stenmaterial till D-området (brytning 1 464 000 m3 teoretisk
fast volym), täktnivån sänks från +37 till +23
Täkten av stenmaterial bedöms fortsätta på området cirka 10 år. Jorddeponiverksamheten kan starta delvis jämsides med övrig verksamhet och den bedöms pågå 5–10 år.

Alternativ 2a, Hujala
I alternativ 2a placeras återvinningsterminalen på
Hujalaområdet. Brytningen och krossningen av stenmaterial fortsätter enligt de nuvarande tillstånden. Nya verksamheter är:
•• Mottagning, förädling, försäljning och deponering
av överskottsjord (mängd totalt 925 000 m3)
•• Mottagning och behandling av avfall från byggverksamhet
•• Mottagning och krossning av överskottssprängsten
•• Asfalttillverkning
•• Mottagning och slutdeponering av marksubstans
som innehåller förhöjda halter av skadliga ämnen
Jorddeponiverksamheten bedöms pågå cirka 5 år. Den
övriga verksamheten bedöms fortsätta på området i 30 år.

Alternativ 2b, Hujala återvinningsterminal
och utvidgning av stenbrytningen
I alternativ 2b placeras återvinningsterminalen på
Hujalaområdet. Nya verksamheter är:
•• Mottagning, förädling, försäljning och deponering
av överskottsjord (mängd totalt 4 827 000 m3)
•• Mottagning och behandling av avfall från byggverksamhet

Sammandrag

Projektet som ska bedömas är anläggningen av en återvinningsterminal i Åboregionen. Projektalternativen skiljer sig från varandra i fråga om både förläggningsplats och
verksamhet. Flera av alternativen kan förverkligas, om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning visar att de är genomförbara.
De undersökta projektalternativen 1–3, av vilka ett eller
flera kan förverkligas helt eller delvis, är:

Alternativ 0
I alternativ 0 fortsätter verksamheten på de möjliga förläggningsplatserna för återvinningsterminaler, alltså på Isosuo-,
Hujala- och Vaisteområdena, enligt nuvarande tillstånd och
inga nya verksamheter tas till områdena.
Att inte genomföra projektet innebär på de bedömda platserna att verksamheten enligt de nuvarande marktäkts- och miljötillstånden fortsätter och slutförs, alltså en
situation enligt alternativ 0.

Miljökonsekvenser
Konsekvenser för jordmån och berggrund
Påverkan på jordmån och berggrund bedöms bli liten i alternativ 2b Hujala och 3 Vaiste, i de övriga alternativen betydelselös. I alla projektalternativ har jordmån och berggrund
redan bearbetats. Jämfört med alternativ 0 ingår ytterligare stenbrytning endast i alternativ 2b Hujala och 3 Vaiste.
Konsekvenserna berör projektområdet eller dess omedelbara närhet. Efter avslutad stenbrytning återställs marken
så att den smälter in i det omgivande landskapet. Genom
att bryta berg minskar man trycket på att ta sten i de regionalt sällsynta naturliga grusformationerna. Detta anses vara
en positiv konsekvens för jordmånen regionalt sett.
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Konsekvenser för grundvattnet
Påverkan på grundvattnet blir betydelselös i båda alternativen i Isosuo (0 och 1) och i de övriga alternativen liten.
De största riskerna för grundvattnet bedöms ingå i alternativ 2b Hujala, där stenbrytningen är mest omfattande
och halterna av skadliga ämnen i grundvattnet inne i stenbrottet kan stiga efter att stenbrottet fyllts. Å andra sidan
blir de positiva konsekvenserna också störst, då naturliga
grusförekomster och viktiga grundvattenförekomster bevaras. Den största påverkan på grundvattnet begränsas till
brytningsskedet i alternativen i Hujala och Vaiste (0, 2a, 2b
och 3), där grumlighet och kväve från sprängämnesrester
i liten omfattning kan spridas till berggrundvattnet i projektområdets omgivning. Då stenbrytningens omfattning
ökar, ökar också sannolikheten för konsekvenser, men då
brytningsnivån går djupare minskar sannolikheten för konsekvenser. Om mera dräneringsvatten måste pumpas bort
ur brottet, då brytningen går djupare, kan grundvattennivån i närområdena sjunka en aning.

Konsekvenser för ytvattnet
Betydelsen av att ytvattnet påverkas är liten i alla projektalternativ, och i alternativ 0 betydelselös på alla områdena. Inom projektens influensområde finns liten mängd vattendrag och de ligger på långt avstånd. Vattnet från stenbrottet och dagvattnet leds efter behandling i en sedimenteringsbassäng till små diken där kvävebelastningen från
sprängämnena kan orsaka eutrofiering. I de mottagande vattendragen bedöms nästan ingen grumling uppstå.
Då vattnet blandas i vattendragen bedöms ovannämnda
påverkan bli liten. Inget av projektalternativen bedöms orsaka sådana konsekvenser som kunde vara av betydelse
för områdets vattenbalans med tanke på vattendragen.
Inverkan på ytvattnet bedöms bli medelstor i alternativ 2b
Hujala, främst på grund av att påverkan förekommer under en lång tid.

Konsekvenser för vegetation och fauna
Beträffande naturmiljön uppstår inga konsekvenser i planeringsalternativ 1 Isosuo och 3 Vaiste. I Hujala planeringsalternativ 2a och 2b berör konsekvenserna ekonomiskog.
I de omgivande områdena uppstår buller- och dammpåverkan speciellt i planeringsalternativ 2b Hujala. I alla alternativ berör konsekvenserna främst arter som är typiska
för området och vanliga naturtyper. Konsekvenserna kan
beröra eventuella objekt som motsvarar det som avses i
skogslagen på planeringsområdet (ALT 2b Hujala), på de
omgivande områdena (ALT 1 Isosuo, ALT 3 Vaiste) samt i alternativ 2b Hujala och 3 Vaiste också arten nattskärra, som
ingår i fågeldirektivet, samt i 2b Hujala flygekorre, som in-
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går i habitatdirektivet. Inga områden som hör till någon
skyddsplan eller något skyddsprogram påverkas.

Konsekvenser för klimatet
Klimatet påverkas via förändringar i koldioxidbalansen.
Klimatpåverkan uppkommer av transporter och krossning,
alltså till följd av bränsleförbrukning i dessa verksamheter.
De verksamheter som behövs i alternativ 1 Isosuo, 2a Hujala,
2b Hujala eller 3 Vaiste (krossning och transport) producerar årligen något mindre eller nästan lika stor mängd koldioxid som för närvarande produceras på alla dessa områden sammanlagt (2 500 t/a). De årliga koldioxidmängderna
blir störst i alternativen i Hujala 2a och 2b. I alternativ 2b blir
också den totala koldioxidmängden större än i de övriga alternativen, eftersom verksamheten kommer att pågå upp
till 20 år längre. Koldioxidmängderna är dock relativt små,
eftersom transportsträckorna inom Åboregionen är ganska korta. Det är skäl att notera att de allmänna konjunkturerna och efterfrågan reglerar avfallsbehandlingsverksamheten, marktäktsverksamheten och jorddeponiverksamheten. Dessa verksamheter måste i varje fall placeras någonstans. Jorddeponin och stenbrytningsverksamheten placeras i huvudsak utanför Åbo. Det innebär att eftersom klimatpåverkan är global är det nästan ingen skillnad mellan
alternativen jämfört med nuläget.

Konsekvenser för utnyttjande av naturresurser
och avfallshantering
I Åboregionen behövs nya mottagningsplatser för
överskottsjord, alltså s.k. jorddeponier, samt stenmaterial och avfallsbaserat material som ersätter dessa.
Återvinningsterminalen är ett sätt att svara mot den här
efterfrågan. I Hujala- och Vaistealternativen 0, 2a, 2b och
3 utnyttjas jungfruliga naturresurser i projektet. I alternativ 2b Hujala är mängden betydligt större än i de övriga
alternativen. Stenmaterial behövs i varje fall även i fortsättningen, så det blir ingen påtaglig förändring i den regionala användningen av naturresurser. I alternativ 1 (Isosuo)
samt i 2a och 2b (Hujala) minskar projektet utnyttjandet av
jungfruliga naturresurser, då avfall tas emot och levereras
till nyttoanvändning. Med avfall som levereras till nyttoanvändning kan en liten mängd andra naturresurser ersättas.
I alternativ 3 Vaiste blir konsekvenserna för Åboregionens
avfallshantering små. I alternativ 1 (Isosuo) samt 2a och 2b
(Hujala) sträcker sig konsekvenserna av avfallshanteringen
till Åboregionens område. På projektområdet utnyttjas avfall och det levereras till andra platser för nyttoanvändning
och ersätter då jungfruliga naturresurser. I huvudsak blir
konsekvenserna för utnyttjandet av naturresurserna små.
Projektet har liten eller måttlig inverkan på avfallshanteringen.

I alternativ 0 (Isosuo, Hujala och Vaiste) samt i 1 Isosuo placeras projektet på ett område där verksamhet redan finns,
vilket innebär att inga nya områden behöver tas i bruk
för stentäkt eller för återvinningsterminalens verksamhet.
Områdets nuvarande form av markanvändning förändras
inte påtagligt, men projektet kan ge upphov till störningar (buller, damm, vibrationer) för den närmaste bebyggelsen. Störningarna påverkar främst trivseln och begränsar
enligt beräkningar inte den nuvarande användningen av
bostadsfastigheterna. Efter avslutad verksamhet kan projektområdet i Isosuo tas i bruk för annan industriverksamhet, projektområdet i Hujala stöder svingårdens jordbruksverksamhet och området i Vaiste kommer att utgöra område för flygtrafik liksom nu.
I alternativ 2a Hujala placeras projektet på ett område där verksamhet redan finns, vilket innebär att inga nya
områden behöver tas i bruk för stentäkt eller för återvinningsterminalens verksamhet. Områdets nuvarande typ av
markanvändning förändras inte nämnvärt. I alternativ 2b
Hujala förutsätter projektet att ett utvidgningsområde tas
i bruk för stentäkt och som jorddeponi. Utvidgningen förändrar områdets nuvarande typ av markanvändning. En
återvinningsterminal och mottagning av överskottsjord
enligt alternativ 2a och 2b avviker från beteckningen EO
och M, så det krävs en planändring. Projektet kan orsaka
störningar för den närmaste bebyggelsen. Konsekvenserna
kan sträcka sig också utanför projektområdet, då det blir
nya öppningar i det skyddande trädbeståndet bland annat på grund av Palovuoren Kivi Oy:s täktverksamhet. Det
är inte planerat eller ändamålsenligt att anvisa andra former av markanvändning i näromgivningen. Då verksamheten upphör kommer projektområdet att stöda svingårdens
jordbruksverksamhet.
I alternativ 3 Vaiste förutsätter projektet att ett utvidgningsområde tas i bruk för stentäkt och som jorddeponi.
Området utgör flygtrafikområde både medan verksamheten pågår och därefter. Projektet kan orsaka störningar för
den närmaste bebyggelsen.

Alternativ 2b Hujala kan anses vara ett av de bästa med
tanke på områdets näringsliv, eftersom produktionen av
stenmaterial, avfallshanteringen och mottagningen av
marksubstans omfattar de största mängderna (längst verksamhetstid). I alternativ 2b kan verksamheten fortsätta länge, vilket minskar behovet av att söka ersättande områden
och ger därför stabilitet för utvecklingen av näringslivet. I
alternativ 0 (Isosuo, Hujala och Vaiste) och 3 Vaiste bedöms
konsekvenserna för näringslivet förbli oförändrade.

Sammandrag

Konsekvenser för samhällsstrukturen och
markanvändningen

Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön
I alternativ 0 är tillståndet för projektområdet i Isosuo i kraft
till slutet av år 2014. Det innebär att det inte kommer att
uppstå några stora konsekvenser jämfört med nuläget.
De silor som ska byggas för asfaltstationen i alternativ 1
kommer att resa sig till cirka 20 meters höjd, vilket gör att
projektområdet ställvis kommer att synas mellan träden.
Projektet påverkar dock inte bevarandet av områdets kulturmiljö och påverkan bedöms bli högst liten.
Konsekvenserna av alternativ 0, 2a och 2b i Hujala bedöms bli små. Förändringarna till följd av stenbrytningen
i alternativ 0 kommer att beröra framför allt bostäderna i
projektområdets omedelbara näromgivning. I alternativ
2a förändras stenbrytningen inte jämfört med alternativ 0,
men en återvinningsterminal och en asfaltstation anläggs
på området. Asfaltstationens silor kommer att resa sig till
cirka 20 meters höjd, vilket gör att projektområdet ställvis kommer att synas mellan träden också i riktning mot
Kajamo. I alternativ 2b placeras återvinningsterminalen
och asfaltstationen på området och stenbrytningen utökas. Till följd av stenbrytningen kommer projektområdet
att synas också från nordost från Saaripelto. Från sydost
kommer utsikten mot projektområdet inte nämnvärt att
öka. Den skymmande skogen kan dock ställvis glesna, då
stenbrytningen utökas mot nordost.
Inverkan av alternativ 0 och 3 i Vaiste bedöms vara betydelselös för landskapet. Efter avslutad stenbrytning efterbehandlas områdena i båda alternativen för att smälta
in i landskapet. Konsekvenserna efter att området efterbehandlats anses bli positiva.

Konsekvenser för näringslivet

Konsekvenser för trafiken

Projektets direkta konsekvenser för näringslivet är nya
arbetsplatser. Verksamheten skapar 1–2 bestående arbetsplatser på grund av avfallshanteringen, så inverkan på
näringslivet lokalt kan anses vara ganska liten. Däremot kan
de indirekta konsekvenserna bli stora. Projektet ger möjligheter att bygga industri, service, bostadsbyggnader och
kommunalteknik och skapar på så sätt förutsättningar för
att utveckla näringslivet. Mängden stenmaterial och avfall
som ska hanteras vid återvinningsterminalen är stor.

I alternativ 0 sker inga påtagliga förändringar jämfört med
nuläget på vägarna inom influensområdet för projektområdena i Isosuo och Vaiste. I alternativ 1 Isosuo och 3 Vaiste
blir trafikpåverkan på vägnätet liten, eftersom ökningen i
trafikmängden inte är stor jämfört med den totala trafikmängden. Trafikmängderna ökar med 0–2 % på de vägavsnitt på influensområdet för vilka uppgifter om trafikmängden har funnits tillgängliga. På vägarna Härjänkurkuntie,
Isosuontie, Vaistentie och Moisiontie kan ökningen i trafik-
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Sammandrag

mängderna bli större än detta. Konsekvensen bedöms bli
betydelselös eller liten.
I alternativ 0 blir ökningen av den totala trafikmängden på Hujalantie liten (3–5 %), men andelen tung trafik
ökar från liten andel (5 %) nu till större än genomsnittet (14
%). I alternativ 2a och 2b blir ökningen av den totala trafikmängden på Hujalantie liten (3–5 %), men andelen tung
trafik ökar betydligt (19 %). Projektet pågår under en lång
tid (30–50 år). Projektet bedöms inte påverka användningen av vägen. Den ökande tunga trafiken ger upphov till
buller och försämrar trivseln och säkerheten för andra som
använder vägen. Inverkan på andra vägar och anslutningar
inom influensområdet blir liten. Som helhet bedöms konsekvenserna av alternativ 0 i Hujala bli måttliga och av alternativ 2a och 2b betydande.

Inverkan på buller och vibrationer
De största negativa bullerkonsekvenserna uppstår på
Hujalaområdet i alternativ 2b, i övrigt blir bullerpåverkan
liten jämfört med nuvarande situation. I alternativ 0 sker
inga betydande förändringar på områdena i Hujala och
Vaiste jämfört med nuläget, eftersom de verksamheter
som orsakar buller fortsätter. I Isosuo kan alternativ 0 bedömas ha en liten positiv inverkan på bullret efter att stentäkten upphört. I alternativ 1 Isosuo och 2a Hujala kommer bullernivåerna från verksamheten att ligga under rikt-/
gränsvärdena för buller dagtid utan att några åtgärder för
att minska bullret behöver vidtas. I alternativ 2b ligger bullernivåerna från verksamheten i Hujalaområdet som högst
ungefär vid rikt-/gränsvärdena eller något under dessa vid
de närmaste platserna som kan bli störda, om inga åtgärder för att minska bullret vidtas. I alternativ 3 kommer bullernivåerna från verksamheten i Vaisteområdet att ligga under rikt-/gränsvärdena för buller dagtid, då bullerbekämpningsåtgärder beaktas. Bullerpåverkan från projektet och
dess alternativ är huvudsakligen av liten betydelse. I alternativ 2b blir bullerpåverkan i Hujala måttlig.
Påverkan av vibrationer blir liten i alla alternativ. I alternativ 1 Isosuo bedöms vibrationspåverkan till och med minska, då stenbrytningsverksamheten upphör innan verksamheten vid återvinningsterminalen startar.

Konsekvenser för luftkvaliteten
Konsekvenserna för luftkvaliteten beror närmast på partikelutsläpp och delvis också illaluktande utsläpp från asfaltstationen. Luftkvaliteten i Åboregionen är huvudsakligen
god och de största utsläppskällorna är trafiken och ener-
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giproduktionen. På alla de aktuella platserna finns redan
verksamhet som orsakar partikelutsläpp och områdena i
alternativ 1 Isosuo samt 2a och 2b Hujala kan anses vara
måttligt känsliga för förändringar, främst på grund av närbelägen bebyggelse. Området kring Vaiste, alternativ 3, kan
anses ha liten känslighet på grund av att annan verksamhet
också påverkar luftkvaliteten.
Minst konsekvenser uppstår i alternativ 3 i Vaiste, eftersom de verksamheter som påverkar luftkvaliteten förblir likadana som i nuläget. Därför blir konsekvenserna av alternativ 3 betydelselösa. I Isosuo alternativ 1 och Hujala alternativ 2a och 2b finns de känsliga platserna ganska långt
från den verksamhet som ger upphov till utsläpp i luften,
men i alternativ 2b är verksamheten mera omfattande och
pågår längre tid än i de övriga alternativen. Konsekvenserna
i alternativ 1 Isosuo och 2a Hujala bedöms ha liten betydelse och i alternativ 2b Hujala måttlig.

Konsekvenser för levnadsförhållanden, trivsel och
människornas hälsa
Konsekvenser för bostads- och livsmiljöernas trivsel kan
uppkomma på grund av buller, damm, lukt och trafik. En
betydelsefull social konsekvens är dessutom oro på grund
av projektet.
De största sociala konsekvenserna uppkommer i alternativ 2b, alltså det större alternativet i Hujala. Buller och
damm kan störa trivseln och den ökade tunga trafiken försämrar trafiksäkerheten, framför allt på Hujalantie. Om alternativ 2a och 2b i Hujala förverkligas måste den befintliga rekreationsleden flyttas på det avsnitt som löper genom projektområdet. Dessutom kan konsekvenser för användningen av området för rekreation uppkomma till
följd av buller och damm. I alternativ 2b Hujala ökas konsekvenserna av att verksamheten kommer att pågå under en lång tid. I alternativ 2b Hujala blir förändringen av
landskapet störst, vilket också kan medföra negativa konsekvenser för boendemiljön och rekreationen i området.
I alternativ 3, alltså Vaisteområdet, blir de sociala konsekvenserna minst. På området finns för närvarande mycket
verksamhet som orsakar miljöstörningar, och om alternativ 3 genomförs bedöms det inte ha någon betydelse för
boendetrivseln eller rekreationen. I alternativ 1 i Isosuo kan
konsekvenser för boendetrivseln uppkomma vid de närmaste bostadsfastigheterna på grund av buller, damm och
lukt. Projektområdets närområden används i någon mån
för rekreation, vilket projektet inte hindrar, men trivseln kan
försämras.

Sammandrag

Projektets genomförbarhet
De verksamheter som anges i projektbeskrivningen bygger på tämligen vedertagen teknik och är därför genomförbara. Beträffande samhället kan man konstatera att projektet är genomförbart i alla alternativ. För att projektet ska
bli genomförbart krävs en planändring för återvinningsterminalen och jorddeponin enligt projektalternativ 2a och
2b i Hujala. Rusko kommun beslutar om den kommunala
planläggningen.
I fråga om miljökonsekvenser är alla alternativ genomförbara. För att projektet ska kunna genomföras krävs i alternativ 2b Hujala att flygekorren, som ingår i habitatdirektivet, beaktas om den fortfarande förekommer i området, fastän revirets skog nyligen har kalhuggits. I alternativ 2b Hujala måste också fornlämningarna på området
beaktas. För att alternativet ska kunna förverkligas måste dessa fornlämningar undersökas så mycket att det sedan går att upphäva fredningen. Alternativt går det att
lämna ett skyddsområde kring områdena (i inventeringen rekommenderas 20 meter). Museiverket/Egentliga
Finlands landskapsmuseum fattar det slutgiltiga beslutet
om skyddsområdets storlek. För upphävning av fornlämningarnas fredning ska grävningstillstånd ansökas.
Projektet och dess alternativ väckte både negativa och
positiva åsikter. När det gäller sociala konsekvenser i det här
projektet framkom speciellt oro och rädslor för projektets
konsekvenser bland dem som bor i området kring Hujala.
Alternativ 1 Isosuo och 3 Vaiste anses vara bäst genomförbara från social synpunkt. Genomförbarheten för alternativ 2a och 2b i Hujala skulle bli bättre, om trafikregleringen
kunde förbättras, dammbindningen effektiveras och bullerolägenheterna minskas.
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OSA I: HANKE JA
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIMENETTELY
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1. JOHDANTO

1.1 Hankkeen lähtökohdat ja taustaa
NCC Roads Oy on Pohjoismaissa toimiva infrastruktuurien rakentamisen palveluja tarjoava yritys. Sen toimialoja
ovat kiviainestuotanto, asfalttiurakointi ja tienhoitopalvelut. NCC Roads Oy on kehittänyt uuden kierrätysterminaalikonseptin, joka mahdollistaa tehokkaiden infrarakentamiseen liittyvien kierrätysteknologioiden käyttöönoton.
Kierrätysterminaalissa otetaan vastaan ja jalostetaan mineraalisia jätteitä, kuten betonia, tiiltä, tuhkaa, lasia ja ylijäämälouheita uudelleenkäyttöön soveltuvaan muotoon.
NCC Roads Oy suunnittelee mahdollisuutta sijoittaa kierrätysterminaali Turun Seudulle jo käytössä oleville louhosalueille.
NCC Roads Oy:llä on Turun alueella kolme kalliolouhosaluetta, joita arvioidaan mahdollisina kierrätysterminaalin
sijoituspaikkoina; 1) Isosuon louhos Maskun kunnassa, 2)
Hujalan louhos Ruskon kunnassa ja 3) Vaisten louhos Turun

Kuva 1-1. Materiaalin varastointia kierrätysterminaalissa.

18

kaupungissa. Isosuolla toimintaan kuuluu teollisuustontin
tasaus louhimalla ja murskaamalla louhe hyötykäytettäväksi tontilla ja muissa kohteissa. Toiminta louhosalueella
on aloitettu vuonna 2011. Hujalan louhoksen toimintaan
sisältyy maa- ja kiviainesten ottoa ja murskausta. Myös
Hujalassa maa-ainesten ottotoiminta liittyy alueen tasaamiseen Heikkilän tilan sikalarakennusten ja piha-alueen rakentamista varten. Ottotoiminta on alueella perustunut sikalan rakennuslupaan. Murskausta on tehty meluilmoituksen ja ympäristöluvan nojalla. Vaisten alue sijaitsee Turun
lentoaseman kiitotien lähestymissektorin alueella. Vaisten
alueen toimintaan kuuluu maa- ja kiviainesten ottoa, kiviaineksen murskausta ja ylijäämämaiden vastaanottoa.
Toiminta on aloitettu vuonna 2008.
NCC Recycling on NCC:n uusi kierrätysterminaalikonsepti. Kierrätysterminaalikonseptiin kuuluu yleisesti materiaalin vastaanoton lisäksi asfaltin, betonin, kiviaineksen, kaivumaiden ja puutarhajätteen jatkojalostus uudel-

leenkäyttöön soveltuvaan muotoon. Kierrätyksen mahdollistavan toiminnan lisäksi terminaalit tarjoavat rakentamiseen neitseellisiä materiaaleja kuten soraa ja mursketta. Tämän lisäksi uudelleenkäyttöön kelpaamattomat
maa-ainekset läjitetään terminaalialueilla, mikä mahdollistaa louhosten täytön ja näin alueiden palautumisen pinnanmuodoiltaan mahdollisimman lähelle alkuperäistä tilaa. Kierrätysterminaaleissa jalostettuja materiaaleja voivat
hyödyntää sekä NCC:n oma tuotanto että NCC:n asiakkaat.

1.2 Hanke ja vaikutusten arviointi
Arvioitavana hankkeena on kierrätysterminaalien perustaminen Turun seudulla jo olemassa oleville NCC Roads
Oy:n louhosalueille. Suunniteltuja kierrätysterminaalien
alueita ovat Isosuon alue Maskun kunnassa, Hujalan alue
Ruskon kunnassa sekä Vaisten alue Turun kaupungissa.
Sijoituspaikkavaihtoehtojen lisäksi hankevaihtoehtojen toiminnat eroavat toisistaan. Vaihtoehdoista voidaan toteuttaa useampi, jos ne todetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä toteuttamiskelpoisiksi.
Hankkeen rakentamisen ja toiminnan aikaiset ympäristövaikutukset on arvioitu tässä arviointimenettelyssä YVAlain mukaisessa laajuudessa. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeen määrittelyssä sovelletaan YVAasetuksen 6 §:n kohtaa:
”11) jätehuolto:
b) muiden jätteiden kuin ongelmajätteiden polttolaitoksiin ja fysikaalis-kemiallisiin käsittelylaitoksiin, joiden
mitoitus on enemmän kuin 100 tonnia jätettä vuorokaudessa;
d) muiden kuin a tai c alakohdassa tarkoitettujen jätteiden kaatopaikat, jotka on mitoitettu vähintään 50 000
tonnin vuotuiselle jätemäärälle;”
Hanke luetaan laajennusalueen osalta myös YVAasetuksen 6 §:n hankeluettelon kohtaan
”2) luonnonvarojen otto ja käsittely
b) kiven, soran tai hiekan otto, kun louhinta- tai kaivualueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria tai otettava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa;”.
YVA-menettelyn tarkoituksena on arvioida hankkeesta
aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja edesauttaa niiden yhtenäistä huomioon ottamista osana hankkeen suunnittelu- ja
päätöksentekoprosessia. Menettelyn avulla pyritään lisäksi parantamaan kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia hankesuunnittelun ja sen ympäristövaikutusten minimoinnin kannalta.
YVA-menettelyn aikana selvitettiin hankkeen keskeiset ympäristövaikutukset, joihin kuuluvat melu- ja pölyvaikutusten ohella esimerkiksi hankkeen vaikutukset pinta- ja pohjavesiin, luonnonvarojen hyödyntämiseen ja lii-

kenteeseen. Arvioinnin keskeisiä tekijöitä olivat avoimuus
sekä toimiva vuorovaikutus eri toimijoiden ja sidosryhmien kesken, joihin pyrittiin tehokkaan tiedottamisen avulla. Ympäristövaikutusten arviointi on myös edellytys hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä myönnettävälle ympäristöluvalle.
Tämä arviointiselostus on YVA-lain mukainen asiakirja,
jossa esitetään tiedot hankekokonaisuudesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista. Arviointiselostus on tehty joulukuussa 2013 laaditun arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman
lausunnon mukaisesti. Selostuksen laatimisessa on pyritty huomioimaan myös muissa lausunnoissa, mielipiteissä, yleisötilaisuuksissa, asukastyöpajassa sekä ohjausryhmän kokouksissa esille nousseet kysymykset ja kommentit.
Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

1.3 Projektiryhmä
Ympäristövaikutusten arvioinnin on tehnyt Ramboll
Finland Oy NCC Roads Oy:n toimeksiannosta. Arviointityön
projektipäällikkönä on FM Ins. Eero Parkkola ja projektikoordinaattorina hankkeessa on toiminut DI Virve Suoaro.
Arviointiin osallistuneet asiantuntijat olivat seuraavat:

Tarkasteltu kokonaisuus

Asiantuntija

Maaperä, pohjavesi ja pintavedet

FM Matias Viitasalo

Luonto, luonnonsuojelu

FM Niina Onttonen

Ilmasto, luonnonvarat ja jätehuolto

DI Virve Suoaro

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

DI Virve Suoaro

Elinkeinoelämä ja liikenne

DI Virve Suoaro

Maisema ja kulttuuriympäristö

Ins. (AMK) Tuomas Pelkonen

Melu

Ins. (AMK) Sakari Ruokolainen

Tärinä ja ilmapäästöt

FM Ins. Eero Parkkola

Ihmisten elinolot ja viihtyvyys

FM Hanna Herkkola

Terveysvaikutukset

FM Ins. Eero Parkkola

Arviointimetodologia, merkittävyys

FT Joonas Hokkanen

Hankkeesta vastaavan puolelta työtä ovat ohjanneet FM
Jukka Viitanen, rakennusmestari Riku Rousku ja Ins. Hanna
Haukilahti NCC Roads Oy:stä.
Hankkeesta vastaavan ohella ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tueksi perustettiin ohjausryhmä, jonka tavoitteena on ollut ohjata arviointimenettelyn toteuttamista ja tehtäviä selvityksiä.
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2. HANKKEESTA VASTAAVA

Hankkeesta vastaava on NCC Roads Oy, joka kuuluu pohjoismaiseen NCC-rakennuskonserniin. NCCrakennuskonsernin yhtiöitä Suomessa ovat NCC Rakennus
Oy, NCC Property Development Oy, NCC Asuminen,
Optiplan Oy ja NCC Roads Oy. Yhtiöiden asiakkaita ovat
muun muassa asunnon tarvitsijat, palvelu- ja toimitiloja
sekä liike- ja kauppapaikkoja, kiviainesta, asfalttia tai tienhoitoa tarvitsevat yritykset ja yhteisöt sekä valtio ja kunnat. Yhtiön Suomen toimintojen markkina-alue on Suomi,
Baltia ja Venäjä.

Kuva 2-1. NCC-konsernin rakenne.
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NCC Roads tarjoaa tuotteita ja palveluja, joita tarvitaan
infrastruktuurin rakentamisessa, kunnostuksessa ja hoidossa. Toimialoja ovat kiviainestuotanto, asfalttiurakointi ja tienhoitopalvelut. Toiminta kattaa koko ketjun kiviaineksen ja asfaltin valmistuksesta tien päällystykseen ja hoitoon sekä tien rakenteiden ja liikenneturvallisuuden parantamiseen. NCC Roads on Pohjoismaiden suurin asfalttiurakoitsija ja kiviainestoimittaja. Toimintaa on Suomen lisäksi
Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Pietarin alueella.

3. HANKKEEN KUVAUS

3.1 Hankkeen tavoitteet
NCC Roads Oy haluaa kehittää toimintaansa kierrätyspainotteiseen suuntaan ja tähän liittyen on kehitetty uusi NCC
Recycling kierrätysterminaalikonsepti, johon suuntaan
Turun seudulla toimivien kalliolouhoksien toiminta on tarkoitus laajentaa. Kierrätysterminaalin toimintaan kuuluvat
suunnitelmien mukaisesti ylijäämämaiden vastaanotto, käsittely ja läjitys, asfalttiasema, rakennustoiminnan jätteiden
vastaanotto ja käsittely, ylijäämälouheen vastaanotto ja käsittely sekä haitta-ainepitoisuuksiltaan alemman ohjearvon
alittavien maa-ainesten (VNA 214/2007) läjitys.
Turun seudulla on tarvetta uusille ylijäämämaiden vastaanottopaikoille eli ns. maankaatopaikoille sekä kiviainek-

sille ja niitä korvaaville jäteperäisille materiaalien käsittelylaitoksille. Kierrätysterminaalitoiminnalla pyritään vastaamaan rakennustoiminnan kysyntään tuottamalla materiaaleja erityisesti maarakentamiseen siten, että kierrätettävissä oleva materiaali saadaan tuotantoprosessiin mukaan. Lisäksi toiminnalla pyritään myös tuottamaan puu-/
jäteperäistä polttoainetta energiateollisuuden tarpeisiin
lisäten samalla näiden materiaalien uudelleenkäyttöä.
Ylijäämämaat hyödynnetään louhittujen alueiden maisemoinnissa ja lisäksi niistä jalostetaan myyntikelpoisia tuotteita.
Mahdollisia kierrätysterminaalin sijoituspaikkoja ovat
edellä mainitut louhosalueet Isosuo, Hujala sekä Vaiste.

Kuva 3-1. Isosuon, Hujalan ja Vaisten alueiden sijainti.
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Kierrätysterminaalin suunniteltuja toimintoja ovat
•• ylijäämämaiden vastaanotto ja käsittely (kaikilla alueilla) sekä loppusijoitus (ei Isosuon alueella),
•• ylijäämälouheen vastaanotto ja käsittely (ei Vaisten
alueella),
•• rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely
(ei Vaisten alueella),
•• asfaltin valmistus sekä kierrätysasfaltin vastaanotto
(ei Vaisten alueella) ja
•• kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maaaineksen vastaanotto ja loppusijoitus. Pitoisuudet
alittavat valtioneuvoston pilaantuneen maaperän
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
antamassa asetuksessa (PIMA-asetus, 214/2007) asetetut alemmat ohjearvot. (vain Hujalan alueella)
Hujalan ja Vaisten kohteiden osalta louhintaa on suunniteltu laajennettavan. Vaisten sijoituspaikassa ei ole tarkoitus
vastaanottaa tai käsitellä rakennustoiminnan jätteitä, ylijäämälouheita tai kierrätysasfalttia eikä sijoittaa asfalttiasemaa.

3.2 Maa-ainesoton ja jätteenkäsittelyn
yleiset tavoitteet
Valtioneuvosto teki vuonna 2000 maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 24 §:n perusteella päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (VAT). Valtioneuvoston
päätöksellä tavoitteita tarkistettiin vuonna 2008.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä
on muun muassa auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion
viranomaisten toiminnassa. Tavoitteet on ryhmitelty sisällön perusteella kokonaisuuksiin. Maa-ainestoimintaa koskevat erityisesti seuraavat tavoitteet:
•• Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville.
Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa otetaan huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet.
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•• Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon
käyttökelpoiset kiviainesvarat sekä niiden kulutus ja
kulutustarve pitkällä aikavälillä sekä sovitettava yhteen kiviaineshuoltoja suojelutarpeet. Kiviainesten
ottoon osoitettavien alueiden on perustuttava arviointiin jossa selvitetään alueiden luonto- ja maisema-arvot sekä toisaalta soveltuvuus vesi- ja kiviaineshuoltoon.
Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmassa vuoteen
2020 on tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet ryhmitelty kuuden painopisteen alle. Rakentamisen materiaalitehokkuus-painopisteen lähtökohtana on ehkäistä jätteen
syntyä ja edistää materiaalitehokkuutta rakentamisessa sekä rakennusjätteen ja maa-ainesten hyödyntämistä. Tavoitteina on maamassojen hyötykäytön lisääminen,
maa-ainesjätteen synnyn ehkäisy, materiaalitehokkuuden
ja muunneltavuuden parantaminen uudisrakentamisessa
ja korjausrakentamisessa sekä purkuosien hyödyntämisen
edistäminen. Jätesuunnitelmassa on todettu, että Eteläja Länsi-Suomen kasvukeskuksissa rakennusalan toimijat
kokevat rakennuskohteista irrotettujen maa-ainesten siirtämisen ja sijoittelun ongelmalliseksi puuttuvien maa-ainesten läjityspaikkojen tai maa-ainespankkien vähäisyyden
johdosta.

3.3 Arvioitavat vaihtoehdot
Arvioitavana hankkeena on kierrätysterminaalien perustaminen Turun seudulla jo toimiville louhosalueille.
Kierrätysterminaalitoimintaan kuuluvat sijoituspaikasta
riippuen ylijäämämaiden vastaanotto, käsittely ja läjitys, rakennustoiminnan jätteiden ja ylijäämälouheen vastaanotto
ja käsittely, haitta-ainepitoisuuksiltaan alemman ohjearvon
alittavien maiden vastaanotto ja läjitys sekä asfaltin valmistus asfalttiasemilla. Lisäksi Hujalan ja Vaisten alueella louhintaa on suunniteltu laajennettavan. Kierrätysterminaalit
sijoittuvat olemassa oleville NCC Roads Oy:n louhosalueille. Suunniteltuja kierrätysterminaalien alueita ovat Isosuon
alue Maskun kunnassa, Hujalan alue Ruskon kunnassa sekä
Vaisten alue Turun kaupungissa. Toiminnat vaihtelevat sijoituspaikoittain.
Sijoituspaikkavaihtoehtojen lisäksi hankevaihtoehtojen
toiminnat eroavat toisistaan. Vaihtoehdoista voidaan toteuttaa useampi, jos ne todetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä toteuttamiskelpoisiksi.

Kuva 3-2. Kierrätysterminaalin sijainti ja hankerajaus vaihtoehdossa 1 Isosuo. Hankealueen koko on noin 6,1 hehtaaria.

3.3.1 Vaihtoehto 1, Isosuo
Vaihtoehdossa 1 kierrätysterminaali sijoittuu Isosuon alueelle. Kiviaineksen louhinta ja murskaus jatkuvat nykyisten
lupien mukaisesti vuoden 2014 loppuun. Uusia toimintoja ovat:
•• Ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus ja myynti
•• Rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely
•• Ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus
•• Asfaltin valmistus
Toiminnan arvioidaan jatkuvan alueella 30 vuotta.
NCC Roads Oy:n Isosuon kalliolouhoksen käyntiosoite on Härjänkurkuntie 68, Masku. Kohde sijaitsee Maskun
kunnan Isosuon alueella, Kierikaisen kylässä kiinteistöllä
Pitkämäki RN:o 3-30. Kiinteistön omistaa Ablemans Oy, jolta NCC Roads on vuokrannut alueen. Isosuon alueen sijainti
on esitetty kuvassa 3-2.
Kuva 3-3. Kierrätysterminaalin toimintojen sijoittuminen
vaihtoehdossa 1 Isosuo. Hankealueen rajaus on esitetty kuvassa
punaisella viivalla.
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3.3.2 Vaihtoehto 2a, Hujala
Vaihtoehdossa 2 kierrätysterminaali sijoittuu Hujalan alueelle. Kiviaineksen louhinta ja murskaus jatkuvat nykyisten
lupien mukaisesti. Uusia toimintoja ovat:
•• Ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti ja läjitys (määrä yhteensä 925 000 m3)
•• Rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely
•• Ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus
•• Asfaltin valmistus
•• Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maaaineksen vastaanotto ja loppusijoitus
Maankaatopaikka toiminnan arvioidaan kestävän noin
5 vuotta. Muun toiminnan arvioidaan jatkuvan alueella 30
vuotta.
Hujalan maa-ainesten ottoalue sijaitsee Ruskon kunnan
Hujalan kylässä tilalla Heikkilä RN:o 1:67. Alueen omistaa
Arto Heikkilän perikunta, jolta NCC Roads on vuokrannut
alueen. Samalla kiinteistöllä sijaitsee myös Heikkilän sikala.
Hujalan alueen sijainti on esitetty kuvassa 3-4.

Kuva 3-4. Kierrätysterminaalin sijainti ja hankerajaus
vaihtoehdossa 2a Hujala. Hankealueen koko on noin 12,2
hehtaaria.

Kuva 3-5. Kierrätysterminaalin toimintojen sijoittuminen vaihtoehdossa 2a Hujala. Hankealueen rajaus on esitetty punaisella viivalla.
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3.3.3 Vaihtoehto 2b, Hujalan kierrätysterminaali ja
louhinnan laajentaminen
Vaihtoehdossa 2b kierrätysterminaali sijoittuu Hujalan alueelle. Uusia toimintoja ovat:
•• Ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti ja läjitys (määrä yhteensä 4 857 000 m3)
•• Rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely
•• Ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus
•• Asfaltin valmistus
•• Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maaaineksen vastaanotto ja loppusijoitus
•• Kiviaineksen louhinnan ja murskauksen laajentaminen (louhinta 6 975 000 m3 ktr)
Louhinnan, maankaatopaikka- ja muun toiminnan arvioidaan kestävän yli 50 vuotta

Vaihtoehto 2b sisältää vaihtoehdossa 2a esitetyn kierrätysterminaalin alueen (12,2 ha). Kuvassa 3-6 on esitetty
Hujalan alueen sijainti, jossa on mukana louhinnan laajennusalueet. Kuvan mukaisella rajauksella alue sijoittuu
Hujalan kylän kiinteistöille RN:o 1:67, 1:65, 1:45, 3:75.

Kuva 3-6. Kierrätysterminaalin sijainti ja hankerajaus
vaihtoehdossa 2b Hujala. Hankealueen koko on noin 50,5
hehtaaria.

Kuva 3-7. Kierrätysterminaalin toimintojen sijoittuminen vaihtoehdossa 2b Hujala. Hankealueen rajaus on esitetty punaisella viivalla.
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3.3.4 Vaihtoehto 3, Vaiste
Vaihtoehdossa 3 kierrätysterminaali sijoittuu Vaisten alueelle. Alueen toimintoja ovat:
•• Ylijäämämaiden vastaanotto ja läjitys (määrä yhteensä 1 370 000 m3)
•• Kiviaineksen louhinnan ja murskauksen laajentaminen D-alueelle (louhinta 1 464 000 m3 ktr), ottotasoa
lasketaan +37 tasosta +23 tasoon
Kiviainesoton arvioidaan jatkuvan alueella noin 10 vuotta. Maankaatopaikkatoiminta voidaan aloittaa osin päällekkäin ja maankaatopaikkatoiminnan arvioidaan kestävän
5–10 vuotta.
NCC Roads Oy:n Vaisten maa-ainestenottoalue sijaitsee Turun kaupungin Kärsämäen kylän tilalla Lentoasema,
RN:o 1:179. NCC Roads Oy:n toiminta sijoittuu vain osal-

le kiinteistöä. Kiinteistön omistaa Finavia Oyj. Ottoalueen
länsipuolella on Turun lentoasema ja itäpuolella kulkee
Tampereen valtatie (Vt 9). Vaisten alueen sijainti on esitetty kuvassa 3-8.

3.3.5 Vaihtoehto 0
Vaihtoehdossa 0 toimintaa jatketaan mahdollisilla kierrätysterminaalin sijoituspaikoilla eli Isosuolla, Hujalassa ja
Vaisten alueilla nykyisten lupien mukaisesti, eikä alueille
tuoda uusia toimintoja.
Hankkeen toteuttamatta jättäminen tarkoittaa arvioitavissa kohteissa nykyisten maa-ainestenotto- ja ympäristölupien mukaisen toiminnan jatkamista ja loppuunsaattamista eli vaihtoehdon 0 mukaista tilannetta.

Kuva 3-8. Hankealueen sijainti Vaisten alueella. Hankealueen koko on noin 12,5 hehtaaria.
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3.4 Vaihtoehtojen nykyinen toiminta,
luvat ja aikaisemmat suunnitteluvaiheet
3.4.1 Isosuon alue, Masku
Isosuon alueen nykyinen toiminta liittyy teollisuustontin
esirakentamiseen tasaamalla tontti louhimalla ja murskaamalla louhe hyötykäytettäväksi tontilla. Mursketta voidaan
hyödyntää myös muissa kohteissa, mikäli kaikkea tuotettua mursketta ei voida käyttää hyödyksi tontilla. Nykyisen
toiminta-alueen koko on noin 7,3 hehtaaria. Toimintaalueeseen kuuluu myös suunniteltu maankaatopaikka,
jonka koko on noin 1,5 ha, mutta tämä on ympäristövaikutusten arvioinnin hankerajauksen ulkopuolella. Nykyinen
murskeen vuosituotanto on keskimäärin 135 000 t ja maksimissaan 216 000 t. Lisäksi kiviainesta tuodaan muualta paikalla murskattavaksi tai muita maa-aineksia alueella käytettäväksi maksimissaan 10 000 t/a. Nykyinen toiminta alueella on aloitettu vuonna 2011.
Koska Isosuon alueen louhinta liittyy rakentamiseen, ei
maa-ainesten otolle ole tarvinnut hakea maa-ainesten ot-

tolupaa. Louhinnalle ja murskaukselle on myönnetty ympäristölupa 23.1.2012, luvan on myöntänyt Raision kaupungin ympäristöpäällikkö. Ympäristöluvasta on valitettu
Vaasan hallinto-oikeuteen, joka on antanut päätöksensä
asiassa 27.8.2012 (Nro 12/0401/3, 00292/12/5109). Vaasan
hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu ja se on lainvoimainen. Ympäristölupa on voimassa vuoden 2014 loppuun saakka.

Kuva 3-9. Yleiskuva Isosuon alueesta nykytilanteessa.

Kuva 3-10. Isosuon hankealueen nykytila.
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3.4.2 Hujalan alue, Rusko
Nykyinen kivi- ja maa-ainesten otto liittyy alueen tasaamiseen sikalarakennusten ja piha-alueen rakentamista varten.
Sikalakylän alue on louhittu ennen varsinaisten sikaloiden
rakentamista. Alueen muut louhinnat sovitetaan jo louhittuihin ja rakennettuihin alueisiin. Sikalan rakennustyöt on
aloitettu huhtikuussa 2012 ja sikalat ovat valmistuneet vuoden 2013 aikana. Nykyisen toiminta-alueen pinta-ala on
noin 12,2 hehtaaria. Suunnitelman mukaan maa-aineksia
otetaan yhteensä 1 808 000 m3ktd, tuotantomäärän ollessa
enintään 120 000 m3ktr/a. Lisäksi alueelle tuodaan muualta
kiviaineksia maksimissaan 10 000 t/a.
Alueelle on 27.1.1987 myönnetty maa-ainesten ottolupa 15 vuodeksi. Alueella on louhittu ja murskattu kiviainesta aikaisemmin meluilmoituksella. Suunniteltu louhinnan
ja murskauksen laajennus edellyttävät kuitenkin laajuutensa vuoksi ympäristölupaa, jonka Ruskon kunta on myöntänyt 14.6.2012. Ruskon kunta on myöntänyt myös maaainesluvan Hujalan maa-ainesten ottoalueelle 13.12.2012.

Kuva 3-12. Hujalan hankealueen nykytila.
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Korkein hallinto-oikeus hylkäsi päätöksestä tehdyt valitukset 19.8.2014 annetulla päätöksellä.
Vuonna 2006 valmistuneessa Sikalatoimintojen kehittämis- ja laajennushanke ympäristövaikutusten arvioinnissa
on arvioitu louhinnan vaikutuksia ja tämä on käsittänyt osin
tässä hankkeessa arvioitavan alueen. Ympäristövaikutusten
arvioinnissa louhittavan kallion määrä on arvioitu olevan
6 396 000 m3 ktr.

Kuva 3-11. Kuvassa Hujalan nykyistä louhinta-aluetta ja
hankealueen vieressä olevia sikalarakennuksia.

3.4.3 Vaisten alue, Turku
Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunta on
myöntänyt 22.4.2008 ympäristöluvan B-alueen louhinnalle ja murskaukselle. Lupa on voimassa 31.12.2013 saakka.
Vaasan hallinto-oikeus on pysyttänyt ympäristölupapäätöksen päätöksellään 9.6.2009. Alueiden A ja C kiviaineksen
louhinnalle ja murskaukselle Turun kaupunki on myöntänyt ympäristöluvan 22.9.2010. Lupa on voimassa viisi vuotta toiminnan aloittamisesta.
Turun kaupunki on myöntänyt 22.9.2010 NCC Roads
Oy:lle alueita A ja C koskevan maa-ainesottoluvan, joka on
voimassa viisi vuotta toiminnan aloittamisesta. Lupa on
myönnetty 350 000 m3ktr maa-aineksen ottamiselle.
Toukokuussa 2012 NCC Roads Oy on hakenut lisäksi ympäristölupaa ottoalueiden A-C syventämiselle sekä ottoalueiden A-D maa-aineslupaa. Maa-ainesten oton kokonaismäärä hakemuksessa on 1 464 000 m3ktr ja vuotuinen otto
noin 146 400 m3ktr. Lupahakemukset on vedetty pois käsittelystä YVA-menettelyn ajaksi. Hakemuksiin on mahdollista tehdä muutoksia ympäristövaikutusten arviointitulosten perusteella.
Toukokuussa 2012 tehtyjen lupahakemusten mukainen ottoalue on noin 12,5 hehtaaria. Ottamisalue jaetaan
neljään osa-alueeseen, alueisiin A-D. Eteläosa on jaettu Aja B-alueisiin ja pohjoisosa C- ja D-alueisiin. Uusin maa-ainesten ottosuunnitelma kattaa nykyisen ottamistoiminnan alaiset alueet sekä alueen laajennuksen pääasiassa
länteen (laajennusosa D, alueiden B, C ja D syvennys, alue
A säilyy nykyisellään). Suunnitelman mukainen maa-ai-

Kuva 3-14. Vaisten hankealueen nykytila.

neksen otto kestää arviolta 10 vuotta. Vaisten ottoalue on
Turun lentoaseman kiitotien lähestymissektorin alueella.
Kansainvälisen ICAO:n määräykset määrittelevät kiitotien
estepintojen tasot. Ottoalueella olevat kallion paljastumat
ylittävät esterajoituspinnat nykyisin enintään 1 metrillä ja
uusimmassa ottosuunnitelmassa huomioitu kiitotien jatkevaraus ja sen RESA-alue (Runway End Safety Area) mukaan
lukien yli 10 metrillä. Näiden poistaminen parantaa lentoturvallisuutta. Maa-ainesten otto on suunniteltu ulotettavan alimmillaan tasolle +23, kun voimassa olevan maaainesluvan mukainen alin ottotaso on tasolla +37. (FCG
Suunnittelukeskus Oy 2012a)
Suunnitelmissa on otettu huomioon alueen itäpuolelle suunniteltu Moisiontien uusi linjaus sekä koillispuolelle
suunniteltu eritasoliittymä. Valtatien 9 liikennealueen reunasta länteen varataan noin 20 metriä vapaata tilaa uutta
Moisiontien katualuetta varten. Tällä alueella louhintaa ei
voi ulottaa +23 tasoon, eikä aluetta voi täyttää ylijäämämailla.

Kuva 3-13. Yleiskuva Vaisten hankealueesta nykytilanteessa.
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3.5 Vaihtoehdoissa käsiteltävät
materiaalit
3.5.1 Vaihtoehdot 1 (Isosuo) ja 2a (Hujala)
Hankevaihtoehdoissa 1, 2a ja 2b käsitellään seuraavat määrät materiaaleja:
•• Ylijäämämaiden vastaanotto, jalostus, myynti ja läjitys.
-- Vaihtoehdossa 1 (Isosuo) vuosittainen varastoitava määrä 20 000 t/a
-- Vaihtoehdossa 2a ja 2b (Hujala) vuosittainen vastaanotto keskimäärin 270
000 t/a, maksimissaan 530 000 t/a.
Varastointi kerrallaan maksimissaan 135 000 t.
•• Rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja käsittely
-- betoni- ja tiilijätteen vastaanotto, murskaus ja
myynti, käyttö maanläjityksen tukirakenteisiin ja
tierakentamiseen. Vastaanotto maksimissaan 200
000 t/a, varastointi kerrallaan maksimissaan 30 000
t. Tierakentamiseen toimitetaan noin 150 000 t/a.
-- puuainesten vastaanotto, haketus energiapuuksi
ja
käyttö
maisemoinnissa.
Vastaanotto maksimissaan 50 000 t/a, varastointi kerrallaan maksimissaan 8 000 t/a.
Energiahyötykäyttöön toimitettavan käsitellyn
puuaineksen määrä 50 000 t/a.
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-- tuhkan vastaanotto ja käyttö uusiomateriaaleihin tai täyttöihin. Vuosittainen vastaanotto maksimissaan 10 000 t/a, varastointi kerrallaan maksimissaan 2 000 t.
Tierakentamiseen toimitetaan 10 000 t/a.
-- lasin vastaanotto ja käyttö uusiomateriaaleihin
tai täyttöihin. Vastaanotto maksimissaan 10 000
t/a, varastointi kerrallaan maksimissaan 2 000 t.
Hyötykäyttöön toimitetaan 10 000 t/a.
-- kattohuovan vastaanotto ja varastointi.
Vastaanotto maksimissaan 5 000 t/a, varastointi
kerrallaan maksimissaan 1 000 t. Toimitetaan hyötykäyttöön asfalttiasemille.
•• Ylijäämälouheen vastaanotto ja murskaus.
Vuosittainen vastaanotto keskimäärin 150 000 t/a ja
maksimissaan 270 000 t/a. Varastointi kerrallaan maksimissaan 150 000 t.
•• Asfaltin valmistus keskimäärin 100 000 t/a ja maksimissaan 250 000 t/a
•• (Vain vaihtoehdossa 2a ja 2b Hujala) Kohonneita
haitta-ainepitoisuuksia sisältävän maa-aineksen vastaanotto ja loppusijoitus. Pitoisuudet alittavat valtioneuvoston pilaantuneen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antamassa asetuksessa (PIMA-asetus, 214/2007) asetetut alemmat
ohjearvot. Maa-aineksia vastaanotetaan maksimissaan 10 000 t/a.

Kuva 3-15. Toiminnat vaihtoehdoissa 1 (Isosuo) sekä 2a ja 2b (Hujala).

3.5.2 Vaihtoehto 2b (Hujala)
Vaihtoehto 2b on vastaava kuin vaihtoehto 2a, mutta vaihtoehdossa on mukana louhinnan laajennus. Koko hankealueen koko on 50,5 hehtaaria ja louhittavan alueen pinta-ala on 44,5 hehtaaria mukaan lukien jo luvitettu louhinta-alue 12,2 hehtaaria. Arvioitu louhintamäärä on noin 6
975 000 m3 ktr, josta 6 400 000 m3 ktr louhinta on arvioitu vuoden 2006 ympäristövaikutusten arvioinnissa. Lisäksi
ylijäämämaiden vastaanottomäärän arvioidaan olevan
4 827 000 m3.

3.5.3 Vaihtoehto 3 (Vaiste)
Ylijäämämaiden vastaanotto ja läjitys. Vuosittainen vastaanotto keskimäärin 270 000 t/a, maksimissaan 530 000
t/a. Varastointi kerrallaan maksimissaan 135 000 t.

Kuva 3-16. Toiminnat vaihtoehdossa 3 (Vaiste).

3.6 Toiminta-ajat ja liikenne
3.6.1 Nykytilanne (vaihtoehto 0)
Vaihtoehdon 0 mukaiset toiminta-ajat ovat sijoituspaikkojen nykyisten lupien mukaiset.
Isosuo
Isosuon nykyinen liikennemäärä on noin 20–50 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan
laitoksen toiminta-ajat ovat 1.9.–15.6. välisenä aikana seuraavat:
•• kallion poraus arkisin (maanantai-perjantai) klo 7-20,
•• ylisuurten lohkareiden rikotus arkisin (maanantaiperjantai) klo 8-18,
•• räjäytykset arkisin (maanantai-perjantai) klo 8-18,
•• murskaus arkisin (maanantai-perjantai) klo 7-22 ja
•• kuormaus ja kuljetus arkisin (maanantai-perjantai)
klo 7-22.
Kesäaikana (15.6.–31.8.) kiviainesta voidaan kuljettaa varastokasoista muualle toimitettavaksi arkisin (maanantaiperjantai) klo 7-22. Erityisestä syystä kuormaus ja kuljetus
voidaan sallia myös lauantaisin klo 7-18, tästä tulee kuitenkin erikseen ilmoittaa Raision kaupungin ympäristövalvontaan.
Hujala
Hujalan hankealueen nykyinen liikennemäärä on 50–80
ajoneuvoa vuorokaudessa. Hujalan alueella murskauslai-

tos on toiminnassa 6-12 kuukautta vuodessa. Toiminta-ajat:
•• kallion poraus arkisin (maanantai-perjantai) klo 8-18,
•• rikotus arkisin (maanantai-perjantai) klo 8-18,
•• räjäytykset arkisin (maanantai-perjantai) klo 8-18,
•• murskaus arkisin (maanantai-perjantai) klo 7-22, kesäelokuussa perjantaisin klo 7-18 ja
•• kuormaus ja kuljetus arkisin (maanantai-perjantai)
klo 7-22.
Vaiste
Vaisten alueen nykyinen liikennemäärä on 30–60 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vaisten alueen toiminta-ajat ovat:
•• murskaus arkisin (maanantai-perjantai) klo 7-22
•• poraus arkisin (maanantai-perjantai) klo 7-18
•• rikotus arkisin (maanantai-perjantai) klo 7-16
•• räjäytykset arkisin (maanantai-perjantai) klo 13–15 ja
•• maansiirtotyöt, valmiiden tuotteiden kuormaus ja
huoltotyöt arkisin (maanantai-perjantai) klo 7-22.

3.6.2 Hankevaihtoehdot (VE 1, VE 2a, VE 2b ja VE
3)
Hankevaihtoehdoissa louhintaan liittyvät toiminnot (kallion poraus, rikotus, räjäytykset ja murskaus) toteutetaan
kuten nykytilanteessa. Tuotteiden myyntikuljetuksia sekä
vastaanotettavien materiaalien kuljetuksia tehdään ympäri
vuoden pääasiassa arkisin kello 6-21 välisenä aikana, mutta
poikkeustilanteissa myös viikonloppuisin. Liikenteen määrä riippuu sesongista. Pääosa kuljetuksista ajoittuu kuitenkin touko–lokakuun väliselle ajalle. Asfalttiaseman toiminta-ajat ovat pääsääntöisesti kello 6-22, kuitenkin poikkeustapauksissa myös ympäri vuorokauden.
Kaikissa vaihtoehdoissa maa- ja kiviainekuljetuksia on jokaisella alueella 55–80 ajoneuvoa/vrk. Suunnitellun kierrätysterminaalin mukaiset eri toimintojen liikennemääräarviot maksimimäärillä ovat seuraavat (yhdensuuntainen liikenne vaihtoehdoissa 1, 2a ja 2b):
•• Betoni ja tiilijäte		
20 ajoneuvoa/vrk
•• Puujäte			5 ajoneuvoa/vrk
•• Tuhka ja lasijäte		
2 ajoneuvoa/vrk
•• Kattohuopa			1 ajoneuvo/vrk
•• Ylijäämälouhe		
28 ajoneuvoa/vrk
•• Asfalttiaseman liikenne		
26 ajoneuvoa/vrk
Edellä liikennemäärissä on maa- ja kiviaineskuljetusten
sekä jätekuljetusten osalta huomioitu kierrätysterminaaliin
tuleva liikenne ja asfalttiaseman osalta terminaalista lähtevä liikenne. Tulevien raaka-aineiden kuljetuksissa käytettäviä autoja voidaan osin hyödyntää tuotteiden kuljetuksissa. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, joten liikennemäärä on arvioitu maksimitilanteen mukaan. Liikennereitit
ja nykyinen liikennemäärä alueen tiestöllä on esitetty kohdassa 7.1.4.
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3.7 Toimintojen kuvaus
3.7.1 Louhinta
Louhinnassa kiviaines irrotetaan kalliosta räjäyttämällä. Louhintaa tapahtuu noin 8 kertaa kuukaudessa ja yhdellä kertaa irrotetaan noin 5 000–10 000 m3 kalliota.
Räjähdysaineen sijoittamista varten kallioon porataan panostusreiät kallioporakoneella. Räjähdysaineena käytetään tyypillisesti dynamiittia, anfoa sekä emulsioräjähdysaineita ja niiden käyttömäärä on noin 0,6–0,8 kg/t kalliota.
Louhinnan suorittaa aliurakoitsija, jolla on tarvittavat luvat
toiminnalle. Räjähdysaineita ei säilytetä tai varastoida hankealueella. Räjäytysurakoitsija tuo alueella aina kerralla tarvittavan määrän räjähdeaineita työmaalle.
Vaihtoehdossa 1 Isosuon alue louhitaan nykyisen ympäristöluvan mukaisesti. Koska Isosuon alueen louhinta liittyy
rakentamiseen, ei maa-ainesten otolle ole tarvinnut hakea
maa-ainesten ottolupaa.
Vaihtoehdossa 2a Hujalan alue louhitaan nykyisen ympäristöluvan mukaisesti. Vaihtoehdossa 2b Hujalan alueen louhintaa on suunniteltu laajennettavan. Hujalan alueella louhinnan laajentaminen tapahtuu noin 44,5 hehtaarin alueella mukaan lukien jo luvitettu 12,2 hehtaarin
alue. Louhinta jatkuu tasolla +28 mpy koko alueella, jolloin

louhittavan määrän arvioidaan olevan noin 6 975 000 m3
ktr. Louhintataso on noin 10 metriä nykyistä sikala-alueen
maanpinnantasoa alempana.
Louhinta tapahtuu vaiheittain alkaen nykyisien sikalarakennuksien suunnasta. Louhinta kohdistuu ensimmäisenä kierrätysterminaalin alueelle, jonka jälkeen rakennetaan
muut kentät. Louhinnan vaiheistus jatkuu lännen ja pohjoisen suuntaan ja vaiheita on yhteensä neljä. Louhinnan
kanssa samanaikaisesti aloitetaan maankaatopaikkatoiminta, jolloin aluetta pyritään maisemoimaan jo louhinnan
aikana.

Kuva 3-17. Hujalan alueen louhintasuunnat.

Kuva 3-18. Louhinnan jälkeinen tilanne vaihtoehdossa 2b Hujala. Huomioitavaa on, että louhinnan kanssa samanaikaisesti aloitetaan
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maankaatopaikkatoiminta,
jolloin koko alue ei tule olemaan yhtäaikaisesti avolouhosta. Koko alue louhitaan tasoon +28.

Vaihtoehdossa 3 Vaisten louhinta-aluetta laajennetaan
D-alueelle ja ottotasoa lasketaan koko alueella +37 tasosta +23 tasoon. Kokonaislouhintamäärän arvioidaan olevan
noin 1 464 000 m3ktr. Suunnitellun ottamisalueen eteläosa
on jaettu alueisiin A ja B sekä pohjoisosa on jaettu alueisiin
C ja D. Ottamisalueiden väliin jää kiitotien lähestymisvalolinja-alue. Ottamistoiminnan 1. vaiheessa (kuvassa 3-19, L1)
alueet A ja B louhitaan nykyisen voimassaolevan luvan mukaiseen tasoon +37. Kiviainesottoa jatketaan alueille C ja D

(vaihe 2 ja 3, LA ja L3), jolloin louhitaan alueiden korkeimmat kohdat tasolle noin +37, pois lukien RESA-alue ja sen
jatke, jotka louhitaan tasoon +41. Alueelta C edetään länteen alueelle D. Ottamistoiminnan 4. vaiheessa (L4) eteläosan alue B louhitaan tasoon +23 (RESA-alue ja sen jatke
jää tasoon +37), jonka jälkeen myös alueet C ja D louhitaan tasoon +23 (RESA-alue ja sen jatke jää tasoon +41).
Ottamissuunta on koko ottamisalueella pääasiassa länteen.
Louhinta etenee paikoin myös pohjoiseen (C-alue).

Kuva 3-19. Louhinnan jälkeinen tilanne vaihtoehdossa 3 Vaiste. Huomioitavaa on, että louhinnan kanssa
samanaikaisesti aloitetaan maankaatopaikkatoiminta, jolloin koko alue ei tule olemaan yhtäaikaisesti avolouhosta.
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3.7.2 Ylijäämälouheen vastaanotto
Ylijäämälouhe on rakentamisen yhteydessä irrotettua puhdasta kalliokiviainesta. Ylijäämälouheesta valmistetaan samoja kiviainestuotteita (murskeet, sepelit) kuin paikalta
louhitusta kalliostakin. Rakentamiskohteissa suuntaus on
pois työmaamurskauksesta kohti kierrätysterminaalitoimintaa. On siis mahdollista, että ylijäämälouheen käsittelytarve tulevaisuudessa kasvaa, mihin on varauduttava perustamalla käsittelyalueita.
Ylijäämälouhe kuljetetaan toiminta-alueille pääsääntöisesti kuorma-autoilla 10–40 tonnin kuormissa. Louhe varastoidaan toiminta-alueilla raaka-aineen varastokasoihin
tai syötetään suoraan murskaimeen. Tarvittaessa suurimpia
lohkareita esikäsitellään pienemmiksi kappaleiksi (rikotus).
Arvion mukaan louhetta vastaanotettaisiin kierrätysterminaaleihin keskimäärin 150 000 t/a ja maksimissaan 270
000 t/a. Välivarastoitavan ylijäämälouheen määrät vaihtelevat vuosittain riippuen kohteista ollen keskimäärin 135
000 t.

3.7.3 Louheen murskaus, käyttö, varastointi ja
poiskuljetus
Louhe ja ylijäämälouhe murskataan siirrettävällä tai kiinteällä tela- tai pyöräalustaisella murskauslaitoksella.
Murskauslaitos koostuu esimurskaimesta, välimurskaimesta ja yhdestä tai useammasta jälkimurskaimesta sekä seulastosta.
Raaka-aine syötetään kaivinkoneella, pyöräkuormaajalla
tai siirtoautolla syöttimeen, joka annostelee materiaalin esimurskaimeen. Ensimmäisen murskausvaiheen jälkeen tuote siirretään kuljettimella joko suoraan välimurskaimeen tai
seulalle. Toisessa ja kolmannessa vaiheessa murskausta ja
seulontaa jatketaan halutun tuotteen valmistamiseksi.
Jälkimurskaimien määrästä riippuen laitosta kutsutaan kolmi- tai nelivaiheiseksi murskauslaitokseksi.
Nelivaiheisissa murskauslaitoksissa toinen jälkimurskain
saatetaan korvata materiaalin muotoiluun tarkoitetulla murskaimella. Murskauslaitoksen kokoonpano määräytyy kullakin murskauskerralla tilaajan tarpeiden mukaan.
Laitteiden väliset tekniset erot ovat kuitenkin suhteellisen
pieniä, eivätkä ne ole ympäristövaikutusten kannalta merkityksellisiä.
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Kuva 3-20. Murskauslaitos.

Murskauslaitoksissa käytetään yleisesti seuraavantyyppisiä murskaimia ja seuloja:
•• syöttiminä käytetään yleisesti pöytä-, lamelli- tai tärysyöttimiä,
•• esimurskaimina käytetään yleensä leukamurskaimia
(kierto- tai pendelmurskaimia),
•• välimurskaimina käytetään yleisesti karamurskaimia
ja jonkin verran myös pieniä leukamurskaimia,
•• jälkimurskaimina käytetään kara- ja kartiomurskaimia,
•• seulat ovat pääasiassa yksiakselisia vapaavärähteisiä
tai kaksiakselisia suuntaiskuseuloja.
Pölyn leviämistä murskaamosta ympäristöön estetään
seuraavilla toimenpiteillä:
•• murskaamo varustetaan tarvittaessa kastelujärjestelmällä (vesitankki, pumppu ja vesisuihkuputkisto) siten, että murskainten syöttöaukkoihin ja kuljettimien
purkukohtiin voidaan suihkuttaa vettä,
•• murskaamossa käytetään pääosin koteloituja kuljettimia ja seulastoja,
•• käytetään tunnelikuljettimia, joista pöly ei leviä ympäristöön,
•• kiviaineksen putoamiskorkeuden säätelyllä voidaan
estää kuljettimelta varastokasaan putoavan kiviaineksen pölyämistä,
•• varastokasojen sijoittelulla, ympäröivien kallioseinämien avulla sekä ylijäämämaiden sijoittamisella estetään pöly- ja melupäästöjen leviämistä ympäristöön,
•• toiminta-alueen teiden pölyämistä torjutaan kastelulla sekä teiden säännöllisellä kunnostuksella.

Kuva 3-21. Murskaustoiminnat.

Lopputuotteena saatava murske varastoidaan ottoalueella varastokasoihin. Murskauslaitokselta valmiit tuotteet
kuljetetaan pyöräkoneilla, dumppereilla tai kuorma-autoilla varastokasoille, joiden korkeus on keskimäärin 4–8 metriä. Eri tuotteet varastoidaan omissa varastokasoissaan.
Varastokasoilta myytävät materiaalit lastataan kuorma-autojen kyytiin pyöräkoneilla. Lastauksen yhteydessä lastatun materiaalin punnitustiedot siirtyvät myös NCC Roads
Oy:n vaakajärjestelmään. Murske kuljetetaan varastokasoista kuorma-autoilla ja ajoneuvoyhdistelmillä 20–40 tonnin
kuormissa maanrakennuskohteisiin. Osa tuotteista toimitetaan asiakkaille suoraan ilman välivarastointia varastokasoilla.
Murskattu materiaali voidaan myös hyödyntää suoraan
tai varastoinnin jälkeen kierrätysterminaalialueiden rakentamisessa.

3.7.4 Ylijäämämaiden vastaanotto ja käsittely
Kierrätysterminaaleissa vastaanotetaan ja käsitellään ylijäämämaita. Osa ylijäämämaista voidaan hyödyntää alueiden
täytöissä ja maisemoinnissa. Mikäli ylijäämämaita hyödynnetään alueiden täytöissä, on kyseessä maisemointi ja/tai
maankaatopaikkatoiminta. Ylijäämämaista voidaan myös
jalostaa kierrätysterminaaleissa myyntikelpoisia tuotteita.
Ylijäämämaita vastaanotetaan, käsitellään ja hyödynnetään
kierrätysterminaaleissa keskimäärin 270 000 t/a ja maksimissaan 530 000 t/a. Ylijäämämaita varastoidaan kerrallaan
maksimissaan 135 000 t.
Ylijäämämaita hyödynnetään samanaikaisesti kiviaineksen ottotoiminnan kanssa, jolloin louhittuja alueita täytetään vaiheittain maa-aineksilla. Ylijäämämaiden vastaanotto alueilla jatkuu louhinnan päätyttyä, kunnes alueet on mai-
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semoitu suunnitelmien mukaisesti. Vastaanotettavien ylijäämämaiden lähtöpaikka tunnetaan aina ja kuormien tuomisesta alueille on sovittava etukäteen. Vastaanotettavien
ylijäämämaiden määristä pidetään kirjaa.
Ylijäämämaiden kuljetukseen sekä myytävien kiviainesten kuljetukseen käytettävä kuljetuskalusto on tarkoitus
saada maksimaaliseen käyttöön. Tällöin ylijäämämaita tuovat kuorma-autot vievät jalostettua kiviainesta tai muita jalostettuja tuotteita maanrakennus- tai hyötykäyttökohteisiin.
Vaihtoehdossa 2a Hujalan alueella maa-ainesten otto
ulotetaan +28 tasoon. Aluetta maisemoidaan huomioiden sikala sekä alueiden hyödyntäminen maatalousmaana. Koska alueen pintamaat eivät riitä alueen muotoiluun
ja maisemointiin, läjitetään maatalousmaaksi suunnitellulle alueelle muualta tuotuja puhtaita ja viljelytarkoituksiin
soveltuvia ylijäämämaita tasolle +36. Täyttö etenee kaakosta lounaaseen. Ylijäämämaita läjitetään yhteensä noin
925 000 m3. (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 2012)

Kuva 3-22. Esimerkkikuva maankaatopaikasta. Kuva on NCC
Roads Oy:n Ohkolan kiviainesten ottoalueelta.

Kuva 3-23 Maankaatopaikkatoiminnan vaiheistus vaihtoehdossa 2a Hujala. Maankaatopaikkatoiminta tehdään yhdessä vaiheessa.
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Vaihtoehdossa 2b Hujalan alueella louhintaa laajennetaan pohjoiseen ja länteen. Ottotaso pysyy samana koko
alueella. Louhinnan kanssa samanaikaisesti aloitetaan
maankaatopaikkatoiminta, jolloin aluetta pyritään maisemoimaan jo louhinnan aikana. Maisemoinnin tasot sovitetaan ottoalueen ympäristön mukaisesti. Alueelle läjitetään
yhteensä 4 827 000 m3 puhtaita ylijäämämaita.
Vaihtoehdossa 3 maa-ainesten otto Vaisten alueella on
suunniteltu ulotettavan alimmillaan tasolle +23, kun voimassa olevan maa-ainesluvan mukainen alin ottotaso on

tasolla +37. Ottoalueelle on laadittu maisemointisuunnitelma. Suunnitelman mukaan alue maisemoidaan noin tasoon +39…47 ja alueen reunat luiskataan kaltevuuteen 1:3
(kuva 3-25). Maisemointi on suunniteltu toteutettavaksi siten, ettei alueelle muodostu vettä kerääviä lammikoita tai
vesialtaita, millä estetään vesilinnuille otollisten olosuhteiden syntyminen alueella. Varsinaista kasvualustaa alueelle ei ole tarkoitus muodostaa lentoturvallisuuden vuoksi. Läjitettävien maa-ainesten määräksi on arvioitu noin
1 369 000 m3rtr (FCG Suunnittelukeskus Oy 2012a)

Kuva 3-24. Maankaatopaikkatoiminta vaihtoehdossa 2b Hujala. Vaiheet I, II, III ja IV.
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Kuva 3-25. Maankaatopaikkatoiminnan vaiheistus vaihtoehdossa 3 Vaiste. Vaiheet A, B, C ja D.
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3.7.5 Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia
sisältävän maa-aineksen vastaanotto ja käsittely
Hujalan kierrätysterminaaliin vastaanotetaan maa-aineksia,
jotka voivat sisältää yhtä tai useampaa haitta-ainetta, joiden pitoisuudet alittavat PIMA-asetuksen (214/2007) mukaiset alemmat ohjearvot. Maat loppusijoitetaan maankaatopaikalle. Maa-ainesten loppusijoitus vastaa puhtaiden
ylijäämämaiden loppusijoitusta, mutta kohonneita haittaainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia ei sijoiteta pohjavedenpinnan alapuolelle. Puhtaita maa-aineksia, jotka saattavat sisältää kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, otetaan
vastaan noin 10 000 t/a.
Ympäristöhallinnon ohjeessa 2/2007 (Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi) on otettu kantaa maankaatopaikalle sijoitettavan maa-aineksen haittaainepitoisuuksiin. Ohjeen mukaan maankaatopaikalle sijoitettavien maa-ainesjätteiden sisältämien haitta-aineiden
pitoisuuksien tulee alittaa alemmat ohjearvot. Jos maankaatopaikka sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella, sinne ei
saa vastaanottaa maa-ainesjätteitä, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät kynnysarvot tai alueen luontaiset taustapitoisuudet, mikäli ne ovat kynnysarvoja korkeampia.
Haitta-aineita sisältäviä maa-aineksia ei vastaanoteta ilman ennakkotilausta. Ennen vastaanottoa tarkistetaan haitta-aineiden pitoisuudet ja massojen soveltuvuus
maankaatopaikalle sijoitettavaksi. Vastaanotettavien ylijäämämaiden lähtöpaikka tunnetaan aina ja kuormien tuomisesta alueelle on sovittava etukäteen. Vastaanotettavien
maamassojen määristä pidetään kirjaa.

3.7.6 Rakennustoiminnan jätteiden vastaanotto ja
käsittely
Rakennustoiminnan jätteillä tarkoitetaan tässä hankkeessa rakennustyömailla muodostuvia tiili-, betoni- ja puujätteitä, tuhkaa, lasia sekä kattohuopaa. Rakennustoiminnan
jätteiden käsittelyalueen pohjarakenteen periaatekuva on
esitetty kuvassa 3-27.

Kuva 3-27. Periaatekuva rakennusjätteen käsittelyalueen
pohjarakenteesta.

Rakennustoiminnan jätteistä tiili-, betoni- ja puujätteet
vastaanotetaan rakennusjätteiden varastointiin ja käsittelyyn varatulle alueelle varastokasoihin jätelajeittain. Kun varastossa olevien jätteiden määrä on riittävän suuri, ne käsitellään murskaamalla. Sekä betoni-/tiilijätteen, että puujätteen murskauksessa käytetään siirrettävää murskainta,
joka tuodaan työmaalle tarvittaessa. Murskaimen jälkeen
voidaan käyttää myös siirrettävää seulaa, jos murskattuja materiaaleja joudutaan lajittelemaan eri jaekokoihin.
Murskassa käytetään myös magneettierotinta, jolla saadaan betoni sekä puujätteen seassa oleva metalli talteen.
Vastaanotettavan betonin, tiilien ja tuhkan osalta käytetään vastaanottokriteereinä valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 591/2006 mukaisia raja-arvoja (ns. MARA -asetus).
Maankaatopaikan rakenteisiin sijoitettuna liukoisuusrajana käytetään peitetyn rakenteen arvoja. Betonin ja tuhkan
osalta vastaanotossa voidaan käyttää myös päällystetyn rakenteen mukaisia raja-arvoja, jos materiaali sijoitetaan hankealueella asfalttialueiden alle tai toimitetaan muualle asfaltti- tai muun vastaavan rakenteen alle.
Murskauksessa betoni- ja puujäte murskataan paremmin hyödynnettävään raekokoon. Murskaus tapahtuu pääosin vasaramurskaimella, jonka voimanlähteenä voidaan

Kuva 3-26. Maa-ainesjätteen kelpoisuus maankaatopaikalle, mikäli sitä ei ole ympäristöluvassa erikseen määritetty
(Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007).
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Taulukko 3-1. Vastaanotettavien betoni-, tiili ja tuhkajätteiden
raja-arvoja (L/S 10, liukoisuustestissä käytetyn vesimäärän (L)
suhde kiinteän materiaalin määrään (S), L/S 10 kuvaa pidemmän
aikavälin liukenemista).
Haitallinen
aine

Pitoisuus

Pitoisuus

Liukoisuus
L/S10

Liukoisuus
L/S10

Betoni

Tuhka

Betoni

Tuhka

mg/kg

mg/kg

Peitetty/

Peitetty/

päällystetty

päällystetty

rakenne

rakenne

mg/kg

mg/kg

DOC

500

500

Antimoni

0,06

0,6 / 0,18

50

0,5

0,5 / 1,5

3000

20

20 / 60

PCB

1

1

PAH

20

20/40

Mineraaliöljy

500

Arseeni

50

Barium
Kadmium

10

15

0,02

0,04

Kromi

400

400

0,5

0,5 / 3

Kupari

400

400

2

2/6

0,01

0,01

300

0,5

0,5 / 1,5

50

0,5

0,5 / 6

0,4

0,4 / 1,2

400

2

2/3

2000

4

4 / 12

Seleeni

0,1

0,1 / 0,5

Fluoridi

10/50

10 / 50

Sulfaatti

1000/6000

1000 / 10000

800

800 / 2400

Elohopea
Lyijy

300

Molybdeeni
Nikkeli
Vanadiini
Sinkki

Kloridi

700

käyttää sähköä tai dieselmoottoria. Murskauksen jälkeen
jätteet toimitetaan edelleen muualle hyödynnettäväksi.
Betoni- ja tiilimurske toimitetaan maarakennuskohteisiin
ja murskattu puuaines toimitetaan energiahyötykäyttöön.
Sekä betonin että puun murskauksesta muodostuu metallijätettä, joka toimitetaan hyötykäyttöön. Puhtaan puujätteen murskauksesta ja seulonnasta muodostuvaa materiaalia voidaan käyttää maankaatopaikan pinnan kasvukerrosmateriaalissa. Toiminnasta ei muodostu muulla tavoin
käsiteltävää jätettä.
Betoni- ja tiilimursketta voidaan käyttää hyödyksi alueen tukirakenteissa, kuten kentissä tai tukipenkereissä. Betoni ja tiilimurskeesta tehdään ennen hyötykäyttöön toimittamista tarvittavat ympäristökelpoisuustestit.
Hyötykäyttökriteereinä käytetään valtioneuvoston asetusta eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa
(591/2006, ns. MARA-asetus).
Kierrätysterminaaleihin vastaanotetaan myös tuhkaa ja
lasia, jotka käytetään uusiomateriaaleissa. Vastaanotettavan
tuhkan tulee täyttää MARA-asetuksen mukaiset raja-arvot.
Tuhkaa välivarastoidaan alueilla ja toimitetaan hyötykäyttökohteisiin alueiden ulkopuolelle raja-arvojen mukaisesti
joko peitettyyn tai päällystettyyn rakenteeseen. Osa tuhkasta voidaan käyttää hankealueilla kenttä-, tie tai tukirakenteissa. Tuhkan varastointi tehdään aumoissa tai looseissa ja tuhkavarastot peitetään pölyämisen sekä kastumisen
varalta. Tuhka toimitetaan pääasiassa sellaisenaan hyötykäyttökohteisiin. Lasijäte välivarastoidaan alueilla aumoissa
tai looseissa ja toimitetaan hyötykäyttökohteisiin alueiden
ulkopuolelle. Tarvittaessa jätelasia murskataan ja seulotaan
ennen hyötykäyttöä. Osa lasista voidaan hyödyntää alueella kenttä-, tie- tai tukirakenteissa.
Kattohuopaa vastaanotetaan ja varastoidaan kierrätysterminaaleissa. Tarvittavan varastoinnin jälkeen kattohuopa toimitetaan asfalttiasemille hyötykäytettäväksi.
Kattohuopa hyödynnetään NCC Roads Oy:n asfalttiasemilla. Kattohuopajäte varastoidaan aumoissa tai looseissa.
Vanhoissa kattohuopamateriaaleissa on saatettu käyttää
asbestia ja/tai kivihiilitervaa. Vanhoista purkukohteista tuleva materiaali (ennen vuotta 1980 rakennettu) varmistetaan
erikseen asbestin ja PAH yhdisteiden osalta.

3.7.7 Asfaltin valmistus

Kuva 3-28. Kuvassa on esimerkki betonijätteen murskauksesta.
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Asfaltti valmistetaan erityisillä laitteilla, joissa kiviaines (runkoaine), bitumi (sideaine), täytejauhe (esim. lentotuhka,
kalkkifilleri tai fillerikiviaines) ja tarvittavat lisäaineet yhdistetään. Asfalttiaseman raaka-aineena voidaan käyttää myös
kierrätysasfalttia (jäteasfaltti). Asfalttiasema koostuu kiviaineksen syöttöyksiköstä, sekoitinyksiköstä, pölynsuodattimesta, asfalttisiiloista sekä säiliöistä, joissa säilytetään tuo-

tannossa tarvittavaa bitumia ja täytejauhetta. Esimerkki asfalttiasemasta on esitetty kuvassa 3-29. Asfaltin valmistusmäärän arvioidaan olevan keskimäärin 100 000 t/a ja maksimissaan 250 000 t/a.

Kuva 3-29. Asfalttiasema.

Asfalttiasemalla kiviaineslajikkeet varastoidaan avoimiin
varastokasoihin. Siirto varastokasoista syöttölaitteeseen
tapahtuu kauhakuormaajalla. Asfalttiasemalla kiviaineslajikkeet syötetään valmistusohjeen mukaisessa suhteessa
kuivausrumpuun, jossa kiviaines kuumennetaan raskaalla
polttoöljyllä valmiin massan lämpötilavaatimusten edellyttämään lämpötilaan.
Kuivattu kuuma kiviaines seulotaan kuumalajikkeiksi, jotka välivarastoidaan kuuman kiviaineksen siiloihin. Kuuman
kiviaineksen siiloista punnitaan kutakin lajiketta valmistusohjeen mukaiset määrät sekoittimeen, johon punnitaan
myös lisätäytejauhe ja kiviaineksesta pölynpoistossa talteen otettu ns. syklonipöly sekä kuumennettu sideaine.
Sekoittimesta kuuma asfalttimassa pudotetaan suoraan
kuorma-auton lavalle tai siirretään kuljettimella välivarastoon kuumamassasiiloihin, joista se puretaan kuljetusauton lavalle.
Uusioasfalttia valmistettaessa asfalttijätteen lämmitys
riippuu asfalttiaseman ja valmistettavan massan tyypistä.
Yleisesti käytössä olevia vaihtoehtoja on kolme:
•• RC-syöttimellä varustettu asema, jolla voidaan valmistaa 50 %:sta uusiomassaa. Asfalttijäte lämmitetään
erillisessä rummussa omalla RC-syötinpolttimellaan.
•• Perinteinen asema ilman RC:n syöttölaitetta, jossa asfalttijäte syötetään kiviainesrummun loppupäähän ja
asfalttijäte lämpenee kiviaineksen lämmityksen "jälkilämmöllä".
•• Asfalttijäte voidaan syöttää suoraan sekoittajaan, jolloin sitä ei erikseen lämmitetä.
NCC Roads Oy käyttää kaikkia kolmea valmistustapaa.

3.7.8 Aputoiminnot
Käyttöenergia ja polttoaineet
Liikkuvassa murskausasemassa on kiinteä 1 000–5 000 litran polttoainesäiliö, joka täyttää työkoneille asetetut vaatimukset. Siirrettävän murskauslaitoksen tarvitsema energia
tuotetaan aggregaatilla, jonka tarvitsema kevyt polttoöljy
varastoidaan enintään 10 000 litran kaksoisvaippaisessa säiliössä. Polttoaineen kulutus on 50-60 l/käyttötunti.
Asfalttiaseman käyttöenergiana on sähkö, jonka hankkimiseksi alueille hankitaan sähköliittymä, mikäli sitä ei alueilla vielä ole. Asfalttiaseman kiviaineksen kuumennukseen
käytetään raskasta polttoöljyä. Asfalttiasemalla käytettävät
öljyt varastoidaan määräysten mukaisesti.
Muiden työkoneiden polttoaine varastoidaan 2 000 litran kaksoisvaippaisissa säiliöissä. Voiteluaineita säilytetään
enintään 1 000 litraa valuma-altaallisessa kontissa, jonka
valuma-altaan tilavuus on 1,5 kertaa säilytettävien voiteluaineiden määrä.
Alueella käytettävät polttoainesäiliöt täyttävät liikenneja viestintäministeriön asetuksen 277/2002 liitteen A vaatimukset. Kierrätysterminaaleihin rakennetaan poltto- ja
voiteluaineiden käsittelyalue, joka päällystetään siten, ettei
maaperään pääse poltto- ja voiteluaineita edes onnettomuustapauksissa.
Käytettävät kemikaalit
Asfaltin valmistuksessa käytetään bitumia. Asfaltin valmistukseen liittyen alueilla voidaan satunnaisesti varastoida
asfaltin liimaamisessa käytettävää bitumiemulsiota. Kaikki
asfaltin valmistuksessa käytettävät kemikaalit varastoidaan
määräysten mukaisesti.
Sosiaalitilat
Isosuon alueen toiminnassa tarvittava vesi otetaan kiinteistön vesijohtoverkosta. Hujalan alueelle tuotantohenkilökunnan tarvitsema käyttövesi tuodaan säiliöllä. Vaisten alueella henkilökunnan tarvitsema vesi otetaan vesijohtoverkostosta. Normaali vedenkulutus alueella on noin 1 m3/d.
Jätehuolto
Jätteiden käsittelyssä noudatetaan jätelakia ja -asetusta sekä kunnallisia jätehuoltomääräyksiä. Jätteet kerätään
ja varastoidaan asianmukaisesti ja toimitetaan soveltuviin
jätteenkäsittelykeskuksiin. Alueille on laadittu jätehuoltosuunnitelmat ennen nykyisen toiminnan aloittamista.
Alueilla toimivat aliurakoitsijat sekä muut toimijat velvoitetaan noudattamaan jätehuoltosuunnitelmaa.
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NCC Roads Oy pitää vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavista
jätteistä kirjanpitoa, josta ilmenee jätteen laatu, varastointi,
loppuvastaanotto sekä tapahtumapäivämäärät. Kirjanpito
arkistoidaan NCC Roads Oy:n toimintajärjestelmän ohjeiden mukaisesti vähintään kolmeksi vuodeksi.
Jäteöljyt kerätään jäteöljyille varattuun keräysastiaan tai
vaihtoehtoisesti tynnyreihin. Jäteöljyt välivarastoidaan valuma-altaallisessa paikassa, kunnes ne luovutetaan ympäristöluvan omaavalle vaarallisen jätteen käsittelyyn erikoistuneelle keräysyritykselle. Myös muut vaaralliset jätteet kerätään ja varastoidaan asianmukaisesti ja toimitetaan vaarallisen jätteen keräyspaikkaan.
Vesihuolto ja vesien johtaminen
Isosuon alueen toiminnassa tarvittava vesi otetaan kiinteistön vesijohtoverkosta. Alueelta pois valuvat vedet imeytyvät lähellä olevaan pehmeään metsämaastoon ja loput vedet kulkeutuvat ojia pitkin eteenpäin.
Hujalan alueen toiminnassa käytettävä vesi otetaan alueella sijaitsevasta lammesta tai muusta käyttöön soveltuvasta pintavesilähteestä. Hujalan alueen pintavedet johdetaan alueen eteläpuolella noin 400 metrin etäisyydellä olevaan ojaan.
Vaisten alueella vedet ohjataan pintavesistöön alueen
etelä- ja pohjoispuolilla. (FCG Suunnittelukeskus Oy 2012a)
Kierrätysterminaalien alueilla muodostuvat pintavedet
johdetaan selkeytysaltaaseen tai selkeytysaltaisiin ja edelleen maastoon. Tällä estetään hienojakoisen kiviaineksen
sekä muun haitallisen materiaalin pääsy purkuvesien mukana ympäristöön.

3.8 Toiminnasta muodostuvat päästöt
3.8.1 Päästöt vesiin
Kierrätysterminaalien toiminnasta ei aiheudu suoria jätevesipäästöjä vesistöön. Pintavesiin voi kuormitusta aiheutua hulevesien kautta. Kierrätysterminaalien alueilla muodostuvat pintavedet johdetaan laskeutusaltaisiin ja edelleen ojia pitkin alueelta pois. Laskeutusaltailla estetään hienojakoisen kiviaineksen sekä muun haitallisen materiaalin
pääsy purkuvesien mukana ympäristöön. Laskeutusaltaista
otetaan näytteitä tarkkailuohjelmien mukaisesti.
Vaihtoehdon 2b mukainen kierrätysterminaali- ja maankaatopaikkatoiminta on Hujalassa vastaavaa ja kokoluokaltaan samansuuruista kuin NCC Roads Oy:n Ohkolan kierrätysterminaalin toiminta Mäntsälässä. Muissa vaihtoehdoissa purkuvesipäästöt ovat pienemmät. Ohkolassa purkuvesiä on tarkkailtu laskeutusaltaasta vuodesta 2004 lähtien.
Taulukossa 3-2 on esitetty vuosien 2004–2012 tarkkailutulosten keskiarvoja.
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Taulukko 3-2. NCC Roads Oy:n Ohkolan kierrätysterminaalin
laskeutusaltaan tarkkailun tuloksia vuosilta 2004–2012.
Yksikkö
Tarkkailutulosten
keskiarvo
pH

7,6

Väriluku

mg Pt/l

7,3

Sameus

NTU

8,5

µS/cm

208,8

Nitraattityppi

mg/

16,2

Nitriittityppi

mg/l

0,1

Ammoniumtyppi

mg/l

2,8

Kloridi

mg/l

66,8

Sulfaatti

mg/l

56,4

Rauta

mg/l

1,3

Mangaani

mg/l

0,3

pmy/100 ml

65,3

Johtokyky

Koliformiset bakteerit

3.8.2 Päästöt ilmaan
Hankkeen pääasiallinen ilmanlaatuvaikutus on pölyäminen (hiukkaset). Hankkeessa pölyämistä aiheuttavat kiviainesten käsittelytoiminnot, jätteiden käsittely ja liikenne.
Kiviaineksen käsittelyssä pölyämistä syntyy paitsi murskauslaitoksessa, myös aineksen käsittelyssä ja välivarastoinnissa, kuormauksessa ja liikennöinnissä hankealueella.
Toiminnan pääasiallisia pölyäviä kohteita ovat kuljettimien
päät, seulastot sekä kiviaineksen syöttö. Pölyleijuman määrään vaikuttavat monet tekijät kuten kiviaineksen kosteus,
säätila, ilman suhteellinen kosteus, alueen tuuliolot, vuodenaika sekä hankealueella valmistettava tuote ja käytetty
raaka-aine. Jätteiden käsittelyssä pölyämistä aiheutuu pääasiassa jätteiden murskauksesta. Pölyämistä voi aiheutua
myös välivarastoinnin ja jätteiden siirron aikana erityisesti
tuhkasta.
Vuosina 2007 ja 2008 on myös tehty kokonaisleijuman
mittauksia NCC Roads Oy:n Liedon Yrjönalhon louhinta- ja
murskausalueen ympäristössä. Vuoden 2007 mittauksissa
kaikissa kolmessa mittauspisteessä kokonaisleijuman vuosikeskiarvon ohjearvopitoisuus (50 µg/m3) alittui toiminnan
aikana ollen 25–44 µg/m3. Myös toiminnan aikaiset vuoden
mitattujen vuorokausiarvojen 98. prosenttipisteen ohjearvoon (120 µg/m3) verrannolliset pitoisuudet alittuivat mittauspisteissä ollen 63–117 µg/m3. (FCG Suunnittelukeskus
Oy 2007) Vuonna 2008 leijumamittaus tehtiin yhdessä mittauspisteessä. Kokonaisleijuman vuosikeskiarvo oli
52 µg/m3 ja 98. prosenttipiste 89 µg/m3. (Promethor 2008)

Asfalttiaseman hiukkaspäästötaso riippuu käytettävästä
polttoaineesta, asematyypistä ja aseman pölysuodatusjärjestelmästä. US EPA:n päästökerroin PM10 esimerkiksi ”batch
mix.” asematyypille tekstiilisuodattimella varustettuna on
0,015 kg/tonni tuotettua asfalttia.

3.8.3 Melu ja tärinä
Kierrätysterminaalin toiminnoista tärkeimmät melulähteet
ovat murskaimet, seulasto, kuljettimet ja kalliolohkareiden
rikotuslaite (hydraulinen iskuvasara). Hujalan alueen louhinnan laajentaminen aiheuttaa myös melua. Uusien toimintojen melua tuottavat toiminnat liittyvät lisäksi rakennusjätteiden käsittelylaitteisiin (murskaimet) sekä maa-aineksen kuljetukseen ja läjitykseen. Melulähteistä iskuvasaran (rikotus) äänitehotaso (LWA) on 119 dB, murskausaseman 120 dB ja poravaunun (louhinta, vaihtoehto 2b) 121
dB. Äänitehotaso on laitteen melutaso ilmoitettuna yhden
neliömetrin pallopinnalle. Maastossa tietyltä etäisyydeltä
mitattua melutasoa ei pidä sekoittaa äänitehotasoon.
Kierrätysterminaalien toiminnasta ei ennalta arvioiden
aiheudu tärinää. Kierrätysterminaalien alueilla mahdollisesti nykyisten lupien mukaisesti toteutettavasta louhinnasta sekä Hujalan alueen louhinnan laajentamisesta vaihtoehdon 2b mukaisesti voi aiheutua tärinää. Vaisten alueella
Turussa on tehty louhintatärinämittauksia vuosina 2010–
2012. Mittauksia on suoritettu NCC Roads Oy:n kiviainesmyyntiin liittyvien räjäytysten yhteydessä. Mittauksissa tärinän voimakkuuksien on todettu olevan selvästi alle normien sallimien, joten räjäytyksillä on ollut lähinnä häiritsevä
vaikutus alueen rakenteille ja niiden käyttäjille. (VarsinaisSuomen Räjäytyskonsultit Oy 2012). Lähikiinteistöjen tärinämittauksia on tehty myös muilla alueilla.

3.9 Parhaan käytettävissä olevan
tekniikan (BAT) huomioiminen
hankkeessa
Suunnitelluissa toiminnoissa otetaan huomioon parhaan
käytössä olevan tekniikan (BAT) vaatimukset. Näiden avulla vähennetään toiminnassa syntyviä ympäristövaikutuksia. BAT:n mukaisesti jo suunnitteluvaiheessa on huomioitu
häiriintyvät kohteet ja määräysten sekä ohjeistuksien vaatimat suojaetäisyydet ja myös toimintojen sijoittaminen alueella haittoja minimoiden muun muassa varastokasojen ja
maa-aineskasojen hyödyntäminen meluvalleina.
Alueen suunnittelussa BAT huomioidaan pintavesien hallittuna johtamisena ja tarvittaessa vesien käsittelynä. Vesien käsittelynä tulee olemaan tasausaltaat, joilla laskeutetaan kiintoainesta ennen vesien johtamista maastoon. Polttoaineiden varastoinnissa (maa-ainestenotto,

jätteenkäsittely ja asfalttiasema) huomioidaan mahdolliset onnettomuustilanteet ja vuodot. Jätemateriaalien käsittelyalueella ja muilla toiminta-alueilla, missä polttoainetai öljyvuoto on mahdollista tai materiaalin mukana tuleva
vierasaine, varaudutaan hulevesien käsittelyyn öljynerottimella, joka voi olla myös osa tasausallasta.
Porauksessa ja murskauksessa huomioidaan tarvittaessa ääntä vaimentavat menetelmät, jos mittauksien perusteella toiminnasta voi aiheutua ohjearvojen ylityksiä häiriintyvissä kohteissa. Menetelmiä voivat olla muun muassa
vaimennetut porausmenetelmät, murskauslaitteiden koteloinnit ja kumivaimennukset sekä melusuojat/-vallit.
Pölyn leviämistä estetään ensisijaisesti murskauslaitteiden yhteydessä olevalla kastelulaitteistolla. Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita menetelmiä, kuten kotelointeja.
Varastokasojen pölyäminen on vähäisempää, mutta esimerkiksi kierrätysmateriaalien hienojakoisen tuhkan pölyäminen estetään kastelulla tai peittämisellä.

3.10 Hankkeen liittyminen
lainsäädäntöön
Ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) annettu laki
(468/1994) ja asetus (713/2006) koskee hankkeita, joista
saattaa aiheutua merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tämän
hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan lain ja asetuksen mukaisessa laajuudessa, koska hankekokonaisuus luetaan YVA-asetuksen 6 §:n hankeluettelon kohtiin 11 b) ja d).
Hanke luetaan laajennusalueen osalta myös YVA-asetuksen
6 §:n hankeluettelon kohtaan 2 b). Ennen hankkeen toteuttamista hankevastaavalla on ympäristöluvan hakemisvelvoite YVA menettelyn jälkeen.
Maa-aineslain (555/1981) tavoitteena on maa-ainesten
otto ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla. Maaaineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan
ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai
jalostettavaksi. Suunnitellulle louhinnan laajentamiselle on
haettava maa-aineslain mukainen maa-aineslupa.
Jätelain (646/2011) ja -asetuksen (179/2012) tavoitteena on tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonvarojen
järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteistä aiheutuvaa haittaa ympäristölle ja terveydelle. Tavoitteeseen
tulee pyrkiä ensisijaisesti vähentämällä jätteiden muodostumista ja lisäämällä jätteiden hyötykäyttöä. Mikäli hyödyntäminen ei ole teknisesti tai kohtuullisin lisäkustannuksin
mahdollista, jätteet tulee sijoittaa siten, että ympäristölle
ja terveydelle aiheutuvat haitat minimoidaan. Suunniteltu
hanke tukee jätelain asettamia yleisiä tavoitteita edistämällä jätteiden hyötykäyttöä ja kierrätystä. Toiminnassa syntyvät jätejakeet käsitellään ja sijoitetaan siten, että jätelain
vaatimukset täyttyvät.
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1.9.2014 voimaan tulleen ympäristönsuojelulain
(527/2014) tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa, ehkäistä ja vähentää päästöjä sekä
poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja ja torjua ympäristövahinkoja; turvata terveellinen ja viihtyisä sekä
luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö, tukea kestävää kehitystä sekä torjua ilmastonmuutosta; edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä vähentää jätteiden määrää ja haitallisuutta ja ehkäistä jätteistä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia; tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon ottamista kokonaisuutena; sekä parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Ympäristönsuojelulaissa ja valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta (713/2014) määrätään ympäristönluvan tarpeellisuudesta ja sisällöstä.
Kierrätysterminaalitoiminnoille haetaan ympäristölupaa,
kun ympäristövaikutusten arviointiprosessi on saatu päätökseen.
Terveydensuojelulain (763/1994) tarkoituksena on väestön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä
esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.
Melutason ohjearvot (VNA 993/92) asumiseen käytettävillä alueilla ja virkistysalueilla taajamissa tai taajamien läheisyydessä ovat päiväaikana (klo 7–22) 55 dB(A) ja yöllä 50 dB(A). Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo 45
dB(A). Loma-asumiseen käytettävällä alueella ohjearvona
on päivällä 45 dB(A) ja yöllä 40 dB(A). Ilmanlaatuasetuksen
(VNA 711/2001) tavoitteena on ehkäistä ja vähentää ympäristön pilaantumista vahvistamalla raja-arvot asetuksessa tarkoitetuille ilman epäpuhtauksille ja ajankohdat, jolloin
epäpuhtauksien pitoisuuksien tulee viimeistään olla rajaarvoja pienemmät. Kierrätysterminaalien toiminta suunnitellaan ja toteutetaan siten, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa tai vastaavaa elinympäristön terveellisyyden alentavaa
tekijää.

3.11 Hankkeen liittyminen muihin
suunnitelmiin
Edellä kohdassa 3.2 on kuvattu maa-ainesoton ja jätteenkäsittelyn yleisiä tavoitteita. Kierrätysterminaalien toiminta toteuttaa Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelman tavoitteita.
Hankkeen toiminnoilla ei ole suoranaisia liittymiä muihin vireillä oleviin hankkeisiin, mutta hankkeella mahdollistetaan yleisesti Turun seudun rakentamistoiminnan edellytyksiä, toteutetaan jätelain mukaista materiaalien kierrätystä ja edistetään luonnonvarojen säästävää käyttöä. Turun
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seudulla on tarvetta maankaatopaikoille.
Muut kierrätykseen ja ylijäämämaiden vastaanottoon
liittyvät hankkeet
Turun kaupunki on laatinut vuonna 2004 selvityksen ylijäämämaiden sijoituspaikoista. Vaisten alue on selvityksessä
mukana yhtenä merkittävänä sijoituspaikkana.
Rudus Oy ja Palovuoren Kivi Oy ovat tehneet ympäristövaikutusten arvioinnin kiviaineksen otto- ja kierrätysalueista ja ylijäämämaiden vastaanotosta Turun seudulla.
Yhteysviranomainen on antanut YVA-selostuksesta lausuntonsa 11.6.2009. Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos on tehnyt ympäristövaikutusten arvioinnin Saramäen
maa-ainestoiminnasta. Yhteysviranomainen on antanut
lausuntonsa YVA-selostuksesta 10.9.2013. Lisäksi Destia
Oy on arvioinut Lakarin ylijäämämaan ja rakennusmateriaalien kierrätyspaikan (Kaarina) ympäristövaikutukset. Yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa YVAselostuksesta 14.10.2014.
Suunnitelmat ja ohjelmat
Valtioneuvosto teki vuonna 2000 maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n perusteella päätöksen valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (VAT). Valtioneuvoston päätöksellä
tavoitteita tarkistettiin vuonna 2008. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää.
Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on muun muassa
auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät
ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. Maankäyttö- ja
rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja
niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Tavoitteet on ryhmitelty sisällön perusteella kokonaisuuksiin. Maa-ainestoimintaa koskevat erityisesti seuraavat tavoitteet:
•• Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville.
Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa otetaan huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet.
•• Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon
käyttökelpoiset kiviainesvarat sekä niiden kulutus ja
kulutustarve pitkällä aikavälillä sekä sovitettava yhteen kiviaineshuoltoja suojelutarpeet. Kiviainesten
ottoon osoitettavien alueiden on perustuttava arviointiin jossa selvitetään alueiden luontoja maisema-arvot sekä toisaalta soveltuvuus vesi- ja kiviaineshuoltoon.

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmassa vuoteen
2020 on tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet ryhmitelty kuuden painopisteen alle. Rakentamisen materiaalitehokkuus-painopisteen lähtökohtana on ehkäistä jätteen
syntyä ja edistää materiaalitehokkuutta rakentamisessa sekä rakennusjätteen ja maa-ainesten hyödyntämistä. Tavoitteina on maamassojen hyötykäytön lisääminen,
maa-ainesjätteen synnyn ehkäisy, materiaalitehokkuuden
ja muunneltavuuden parantaminen uudisrakentamisessa
ja korjausrakentamisessa sekä purkuosien hyödyntämisen
edistäminen. Jätesuunnitelmassa on todettu, että Eteläja Länsi-Suomen kasvukeskuksissa rakennusalan toimijat
kokevat rakennuskohteista irrotettujen maa-ainesten siirtämisen ja sijoittelun ongelmalliseksi puuttuvien maa-ainesten läjityspaikkojen tai maa-ainespankkien vähäisyyden
johdosta. Kierrätysterminaali -hanke siis toteuttaa Etelä- ja
Länsi-Suomen jätesuunnitelman tavoitteita.
Hankkeella on myös tavoitteellisia liittymäkohtia ympäristöministeriön ympäristöklusterin UUMA-ohjelmaan
(Infrarakentamisen uusi materiaaliteknologia) ja sen
alla olevaan RAKI-tutkimusohjelmaan (Rakentaminen ja
Kiviainekset – tuotteita ylijäämästä).

3.12

Tavoiteaikataulu

Ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen toiminnoille tullaan hakemaan tarvittavat ympäristö- ja muut luvat ja toiminnot aloitetaan lupien mukaisesti. Tavoitteena on, että
kierrätysterminaalitoiminta aloitetaan Turun seudulla vuoteen 2016 mennessä. Erityisesti ylijäämämaiden vastaanoton osalta toiminta pyritään aloittamaan mahdollisimman pian.
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4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIMENETTELY JA
OSALLISTUMINEN

4.1 Ympäristövaikutusten
arviointimenettely
Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (468/1994) ja asetukseen (713/2006) perustuva menettely, jonka tarkoituksena on paitsi edistää ympäristövaikutusten arviointia ja
ympäristövaikutusten huomioon ottamista jo suunnitteluvaiheessa, niin myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja
osallistumismahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun.
YVA-menettely itsessään ei ole lupahakemus, suunnitelma tai päätös hankkeen toteuttamiseksi, vaan sen avulla
tuotetaan tietoa hanketta koskevaa päätöksentekoa ja lupaprosessia varten. YVA-menettelyssä ei tehdä hallinnollisia päätöksiä, eikä menettelystä tai sen aikana laadittujen
asiakirjojen sisällöstä voi valittaa. YVA-menettelyyn kuuluvien arviointiohjelman ja arviointiselostuksen riittävyyden
arvioi yhteysviranomainen antaessaan näistä lausunnot.
Arviointiselostuksesta annettu lausunto liitetään myöhemmin toiminnalle laadittavaan ympäristölupahakemukseen.
Hankkeeseen sovelletaan YVA-asetuksen 6 §:n kohtaa:
”11) jätehuolto:
b) muiden jätteiden kuin ongelmajätteiden polttolaitoksiin ja fysikaalis-kemiallisiin käsittelylaitoksiin, joiden
mitoitus on enemmän kuin 100 tonnia jätettä vuorokaudessa
d) muiden kuin a tai c alakohdassa tarkoitettujen jätteiden kaatopaikat, jotka on mitoitettu vähintään 50 000
tonnin vuotuiselle jätemäärälle;”
Hanke luetaan laajennusalueen osalta myös YVAasetuksen 6 §:n hankeluettelon kohtaan
”2) luonnonvarojen otto ja käsittely
b) kiven, soran tai hiekan otto, kun louhinta- tai kaivualueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria tai otettava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa;”.
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Kuvassa 4-1 on esitetty tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikataulu. Menettely on jaettu arviointiprosessin mukaisiin ohjelma- ja selostusvaiheisiin.

4.2 Arviointitehtävä ja vaikutusalueen
rajaus
Tehtävänä on arvioida toiminnoista aiheutuvat ympäristövaikutukset kohteissa ja niiden ympäristössä YVA-lain ja
-asetuksen edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä mm:
•• rajataan tarkasteltavan hankkeen toteutusvaihtoehdot
•• kuvataan hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut
•• kuvataan vaikutusalueen ympäristön nykytila ja ominaispiirteet
•• arvioidaan odotettavissa olevat ympäristövaikutukset
•• selvitetään haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet
•• selvitetään hankkeen toteuttamiskelpoisuus
•• vertaillaan vaihtoehtoja
•• esitetään ehdotus hankkeen vaikutusten seurantaohjelmaksi
•• järjestetään osallistuminen sekä kuullaan asukkaita ja
muita hankkeen vaikutuspiirissä olevia tahoja.
Vaikutusarviot tehdään koskien toimintoja sijoituspaikalla sekä tarvittavassa määrin niiden ulkopuolelle ulottuvia toimintoja, kuten liikennettä.
Välittömät vaikutukset, kuten melu, pöly, liikenne, kohdistuvat hankealueen lähiympäristöön ml. kuljetusreitit.
Välittömien vaikutusten oletetaan suurelta osin rajautuvan
pääosin alueelle, joka mukailee toiminnasta aiheutuvaa
melualuetta. Yhteisvaikutuksia voi aiheutua, jos hankkeen

Kuva 4-1. YVA-menettelyn kulku ja aikataulu tässä hankkeessa.

lähialueella on samanlaisia vaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Yhteisvaikutusten vaikutusalueet voivat olla hieman
laajemmat kuin hankkeen yksinään aiheuttamat vaikutukset. Yhteisvaikutuksia tarkastellaan tässä esitettyä välittömien vaikutusten tarkastelualuetta laajemmalla alueella.
Valmiin asfalttimassan kuljetusmatka on noin 100 kilometriä asfalttiasemalta. Samalta etäisyydeltä kuljetetaan
mahdollisesti myös purkuasfalttia tietyömailta kierrätysterminaaliin, mikä on myös hankekokonaisuuden vaikutusalue laajimmillaan. Myös muita raaka-aineita kuljetetaan eri
puolilla Turun seutua sijaitsevilta rakennus- tai purkutyömailta kierrätysterminaaleihin sekä valmiita tuotteita käyttökohteisiin. Päätieverkolla näiden kuljetusten vaikutukset
sulautuvat muun liikenteen sekaan.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on arvioitu
hankkeen vaikutukset YVA-lain ja -asetuksen edellyttämässä laajuudessa. Arvioitavaksi tulivat kuvassa 4-2 esitetyt vaikutukset sekä näiden keskinäiset vaikutussuhteet.
Arvioitavassa hankkeessa arvioitaviksi tulivat erityisesti:
•• melu ja pöly
•• vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
•• vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
•• liikenne ja sen vaikutukset
•• ympäristövahinkoriskit
Ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioitavan hankkeen ympäristövaikutuksia tarkasteltiin sen koko elinkaaren ajalta. Arvioitavan hankkeen yhteydessä keskityttiin erityisesti rakentamisen ja toiminnan aikaisiin vaikutuksiin.
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Kuva 4-2. Arvioitavat ympäristövaikutukset.

4.3 Arvioinnissa käytetty aineisto
Arvioinnissa on käytetty aineistona olemassa olevia selvityksiä sekä arvioinnin aikana tehtyjä selvityksiä. Myös kirjallisuustieto ja kokemukset vastaavista toiminnoista ja hankkeista ovat olleet arvioinnin tukena. Aineiston hankinnan ja
menetelmien osalta ympäristövaikutusten arviointi on perustunut ensisijaisesti:
•• Arvioinnin aikana tarkentuneisiin hankesuunnitelmiin
•• Olemassa oleviin ympäristön nykytilan selvityksiin ja
sijoituspaikalla tai sen ympäristössä olevan toiminnan vaikutusten tarkkailuihin
•• Arviointimenettelyn aikana tehtyihin lisäselvityksiin
•• Kirjallisuuteen
•• Vaikutusarvioihin
•• Työpajoissa, tiedotus- ja asukastilaisuuksissa ilmenneisiin asioihin
•• Lausunnoissa ja mielipiteissä esitettyihin seikkoihin

4.4 Arviointiohjelman kuuluttaminen ja
nähtävilläolo
Hankkeesta vastaava käynnisti suunnitellun Turun kierrätysterminaalien YVA-menettelyn toimittamalla hankkeen
arviointiohjelman yhteysviranomaiselle (Varsinais-Suomen
ELY-keskus) joulukuussa 2013. Arviointiohjelma on suunnitelma siitä, miten hankkeesta vastaava on aikonut toteuttaa varsinaisen ympäristövaikutusten arvioinnin.
Ohjelman saatuaan Varsinais-Suomen ELY-keskus ilmoitti julkisesti hankkeen vireillä olosta. Arviointiohjelma oli
nähtävillä 18.12.2013–1.1.2014. Kaikille avoin yleisötilaisuus
järjestettiin 8.1.2014 Ruskotalolla. Kuulutus arviointiohjelmasta julkaistiin internetin lisäksi Rannikkoseutu, Turun
Sanomat ja Åbo Underrättelser -lehdissä.
Arviointiohjelma, kuulutus ja viranomaisen lausunto arviointiohjelmasta ovat nähtävillä ELY-keskuksen Internetsivuilla. Arviointiohjelmaan voi tutustua myös hankevastaavan Internet-sivuilla osoitteessa www.ncc.fi
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4.5 Yhteysviranomaisen lausunnon
huomioiminen
Yhteysviranomainen pyysi arviointiohjelmasta lausunnot
vaikutusalueen kunnilta ja muilta keskeisiltä viranomaisilta
sekä muilta tahoilta. Lausuntonsa YVA-ohjelmasta yhteysviranomaiselle toimittivat seuraavat tahot:
•• Finavia Oyj
•• Maskun kunnanhallitus
•• Raision kaupunginhallitus
•• Ruskon kunnanhallitus
•• Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta
•• Varsinais-Suomen maakuntamuseo
•• Varsinais-Suomen liitto
Arviointiohjelman nähtävillä olo aikana niillä, joihin hanke saattaa vaikuttaa, oli mahdollisuus esittää mielipiteensä
arviointiohjelmasta yhteysviranomaiselle. Mielipiteitä arviointiohjelmasta jätettiin sen nähtävillä olon aikana kaikkiaan 25 kappaletta.
Lausuntojen ja mielipiteiden perusteella yhteysviranomainen antoi oman lausuntonsa arviointiohjelmasta ja
sen riittävyydestä 26.2.2014. Lausunnossa kerrotaan, mihin selvityksiin hankkeesta vastaavan on erityisesti keskityttävä ympäristövaikutusten arviointia tehdessään ja miltä osin YVA-ohjelmassa esitettyä arviointisuunnitelmaa on
täydennettävä. Yhteysviranomaisen lausunto on arviointiselostuksen liitteenä 1. Yhteysviranomaisen lausunnossaan
esille tuomat asiat ja niiden huomioon ottaminen YVAselostuksessa on esitetty taulukossa 4-1.
Hankkeen ympäristövaikutukset arvioitiin arviointiohjelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen lausunnon perusteella. Arvioinnin tulokset on koottu tähän ympäristövaikutusten arviointiselostukseen.

Taulukko 4-1. Yhteysviranomaisen lausunnon huomioiminen arviointiselostuksessa.
Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta

Miten lausunnot huomioidaan arviointityössä

Hankekuvaus
Toimintojen suunniteltu sijoittelu ja läjitysalueiden korkeus tai mahdolliset uudet
tieyhteydet sekä sähköyhteydet tulisi esittää.

Suunnittelua on tarkennettu selostusvaiheessa ja suunnitelmat on esitetty hankekuvauksessa kohdassa 3

Arviointi tulee ulottaa hankkeen koko elinkaareen

Kunkin arvioinnin kohdalla on pyritty huomioimaan vaikutukset koko elinkaaren
ajan

Tulisi käydä ilmi, toimitaanko parhaan käytettävissä olevan tekniikan ja ympäristön
kannalta parhaiden käytäntöjen mukaisesti

Parhaan käytettävissä olevan tekniikan käyttö hankkeessa on esitetty kohdassa 3.9

Kallioaineksen louhinnan osalta on tarpeen huomioida louhinnan ja asutuksen
välinen 300 metrin etäisyysvaatimus

Louhinnan 300 metrin etäisyys asuinrakennuksista on huomioitu suunnittelussa ja
suunnitelmat on esitetty kohdassa 3. Lähimpien asuinrakennusten etäisyys melua
tuottavista toiminnoista on esitetty kohdassa 7.2.5 ja pölyä tuottavista toiminnoista
kohdassa 7.3.5.

Lupia koskeva osuus tulee tarkentaa

Hankealueiden nykyiset luvat on esitetty kohdassa 3.4 ja hankkeessa tarvittavat
luvat on esitetty kohdassa 11

Vaihtoehtojen käsittely
Arviointiselostuksessa tuleekin vielä selkeämmin todeta, että esitetyt vaihtoehdot
eivät ole toisiaan poissulkevia.

Arvioitavat vaihtoehdot on esitetty kohdassa 3.3 ja vaihtoehtojen mahdolliset
yhdistelmät kohdassa 9.2

Vaisten vaihtoehdossa arviointiohjelma sisältää ristiriitaista tietoa betoni- ja
tiilijätteen sijoittamisesta maankaatopaikan pintarakenteisiin.

Vaisten tiedot on korjattu arviointiselostukseen

Tarkastelussa tulee ottaa huomioon myös eri sijoituspaikoista muodostuvat
kokonaisuudet ja arvioida näiden merkitys kunkin sijoituspaikan aiheuttamien
vaikutusten muutoksiin

Eri sijoituspaikoista muodostuvat kokonaisuudet on esitetty kohdassa 9.2, missä on
pyritty esittämään yhdistelmien vaikutukset arvioihin

Vaikutukset ja niiden selvittäminen
Tarkastelussa tulee ottaa huomioon myös vaihtoehtoisissa sijoituspaikoissa esitetyn
tarkastelualueen reunoille sijoittuvat asuinalueet (mm. Hujala)

Hankealueiden reunoilla olevat asuinalueet on huomioitu vaikutusalueen laajuudesta riippuen

Liikenteen vaikutusten tarkastelualue tulee ulottaa liikenteen reiteillä alueille, joilla
liikenteen lisäys todennäköisesti aiheuttaa vaikutuksia

Liikenne vaikutusten tarkastelu on ulotettu lähimmälle liikennereitille jolle hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta

Arvioinnin tarkemmat rajaukset tulee esittää kunkin arvioitavan vaikutuksen
yhteydessä arviointiselostukseen

Vaikutusalue on pyritty esittämään vaikutuksittain ja asiaa on pyritty selventämään
kuvin

Nykytilan kuvaukseen liittyen tulee kaavoitustilanteen kuvaus tarkistaa

Kaavoituksen nykytilanne on esitetty kohdassa 6.1.4

Kaavoitustilanteen kuvauksessa on tarpeen mainita myös vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat on esitetty kohdassa 6.1.4

Kaavoitusta koskevissa tiedoissa tulee huomioida kuntien yleiskaavatöille laadittu
taustaselvitys, Turun seudun rakennemalli RM35

Kaavoitusta koskevissa tiedoissa on huomioitu Turun Seudun rakennemalli

Isosuon osalta asemakaavoitusta koskeva tilanne tulee selvittää

Isosuon asemakaavoituksen tilanne on esitetty kohdassa 6.1.4

Vaisten alueen kaavoitustilanne tulee tarkistaa Turun kaupungin lausunnossa
mainitussa laajuudessa

Vaisten kaavoitustilanne on esitetty kohdassa 6.1.4

Viitattaessa tilanteen kuvauksissa kaavaluonnoksiin tulee ilmoittaa myös kaavaluonnoksen päiväys.

Kaavaluonnosten päiväykset on esitetty

Kulttuuriympäristön osalta nykytilan kuvaukseen tulisi sisällyttää paikallisesti
merkittävät kulttuurihistorialliset kohteet tehtyjen inventointien perusteella.
Nykytilan kuvaus voisi sisältää myös jonkin verran vaihtoehtojen sijoitusalueen
keskeistä historiatietoa.

Kulttuuriympäristöjen kuvausta on pyritty selventämään kohdassa 6.3.4

Luontovaikutusten arvioinnin taustatiedoissa tulee varmistua siitä, että eri
sijoituspaikkoja koskeva aineisto on ajantasaista ja alueittain niin kattavaa, että
vaikutukset ovat yhdenmukaisesti arvioitavissa ja vertailtavissa

Luonnon nykytila on esitetty kohdassa 5.4.4

Luontovaikutuksissa tulee käsitellä myös metsäalueiden elinympäristöjen pirstoutumisen vaikutukset eliöstöön ja eläinten kulkureitteihin tai muihin ekologisiin
yhteyksiin ottaen huomioon lähiympäristön maankäyttö

Luontovaikutukset on esitetty kohdassa 5.4
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Huomioitava ns. tiukan suojelun lajien, kuten liito-oravan osalta.

Liito-oravaselvitykset on esitetty kohdassa 5.4.4

Hankevaihtoehtojen sijoitusalueiden merkitys tiukasti suojeltujen lepakoiden mahdollisena elinympäristönä tulee ottaa huomioon luontovaikutusten arvioinnissa.

Lepakkoselvitykset on esitetty kohdassa 5.4.4

Myös hankealueiden elinympäristöille ominaisten mahdollisten vähälukuisiin
lajeihin, kuten kangaskiuruun ja kehrääjään kohdistuviin vaikutuksiin on tarpeen
kiinnittää huomiota

Linnustoselvitykset on esitetty kohdassa 5.4.4

Natura-arvion tarpeettomuus tulee vielä perustella selostusvaiheessa

Natura-arvion tarpeettomuutta on tarkennettu kohdassa 5.4.5

Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten tarkastelussa Vaisten alueella tulee ottaa
huomioon lähialueella laadittu hulevesiselvitys

Vaikutukset pintavesiin on arvioitu kohdassa 5.3

Pohjavesivaikutusten tarkastelussa olisi havainnollisuuden lisäämiseksi hyvä
merkitä lähimpien tarkkailtavien kaivojen sijainti kartalle.

Tarkkailtavat kaivot on esitetty kohdassa 5.2.4

Vaikutuksissa elinkeinoelämään voidaan käsitellä myös hankkeen mahdollista
vaikutusta tuotantoeläimiin

Vaikutukset tuotantoeläimiin on esitetty kohdassa 6.2

Yhteisvaikutusten tarkastelussa tulee selkeyttää Hujalan hankevaihtoehdoissa
Heikkilän sikalatoiminnan etenemisen merkitystä sekä arvioida toiminnoista
aiheutuvaa yhteisvaikutusta

Yhteisvaikutukset on esitetty kohdassa 8.2, missä on huomioitu yhteisvaikutuksia
myös sikalahankkeen kanssa.

Haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuutena tulee ottaa huomioon myös
mahdolliset uudet tieyhteydet

Liikennevaikutusten haitallisten vaikutusten vähentäminen on esitetty kohdassa
7.1.9

Osallistuminen
Hankkeesta vastaavan olisi hyvä perustaa nettisivut informoimaan yleisöä hankkeen
arviointimenettelyn ja suunnittelun etenemisestä

Hankkeelle on perustettu internetsivut (http://www.ncc.fi/fi/Infrapalvelut/Kiviaines/NCC-Recycling/Kierratysterminaalihanke/) lisäksi tietoa löytyy ELY-keskuksen
hankesivuilta

Raportointi
Havainnolliseen esitykseen sekä riittävään ja selkeään kartta-aineistoon tulee
edelleen kiinnittää huomiota

Havainnollisuuteen on pyritty kiinnittämään huomiota arviointiselostuksessa

Vaihtoehtojen vertailu
Vertailussa tulee ottaa huomioon myös hankkeen eri sijoitusvaihtoehtojen toteuttamisyhdistelmistä aiheutuvat vaikutukset

4.6 Arviointimenettelyn osallistumisen
järjestäminen
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, yhteisöt ja säätiöt, joiden oloihin
ja etuihin kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin elinoloihin toteutettava hanke
saattaa vaikuttaa.
Arviointiselostukseen voi tutustua hankkeen ELYkeskuksen Internet-sivuilla sekä nähtävillä olopaikoissa samoin kuten arviointiohjelmavaiheessa. Yhteysviranomaisen
lausunto arviointiselostuksesta tulee ympäristöhallinnon
verkkosivuille osoitteeseen www.ymparisto.fi > Alueellista
ympäristötietoa > Varsinais-Suomi > Ympäristövaikutusten
arviointi YVA ja SOVA > Vireillä olevat hankkeet > NCC Roads
Oy Turun seudun kierrätysterminaali - Turku-Masku-Rusko.
Kirjalliset mielipiteet arviointiselostuksesta tulee jättää
kuulutusaikana yhteysviranomaiselle. Yhteystiedot on esitetty esipuheen yhteydessä.
Ympäristövaikutusten arviointityötä ohjaamaan perustettiin ohjausryhmä, johon kutsuttiin edustajat Maskun
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Toteuttamisyhdistelmät on esitetty kohdassa 9.2 ja samassa yhteydessä on arvioitu
niiden vaikutuksia

kunnasta, Ruskon kunnasta, Turun kaupungilta, VarsinaisSuomen liitolta sekä Finavialta. Edellisten lisäksi ohjausryhmän työskentelyyn osallistuvat yhteysviranomaisen edustajat (Varsinais-Suomen ELY-keskus), hankkeesta vastaavan
edustajat (NCC Roads Oy) ja konsultin edustajat (Ramboll
Finland Oy). Ohjausryhmä kutsuttiin arviointimenettelyn
aikana koolle kolme kertaa. Muistiot tilaisuuksista laati arviointia tehnyt konsultti Ramboll Finland Oy.
Keskeisenä osallistumisen keinona yleisötilaisuuden lisäksi arvioinnissa hyödynnettiin asukastyöpajoja, mihin
kutsuttiin alueen asukkaita ja muita tahoja keskustelemaan
arviointien tuloksista ja näkemyksistä ympäristöntilasta.
Asukastyöpajat järjestettiin Isosuon ja Vaisten sijaintivaihtoehtoihin keskittyen 21.5.2014 Raisiossa ja Hujalan hankevaihtoehtoon keskittyen 22.5.2014 Ruskolla.
Arviointiohjelmavaiheessa tammikuussa 2014 järjestettiin avoin yleisötilaisuus Ruskotalolla. Toinen yleisötilaisuus
järjestetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistumisen jälkeen. Tilaisuudessa esitellään hanketta ja arvioinnin tuloksia. Tilaisuuksissa kuntalaisilla on mahdollisuus kysyä ja saada tietoa hankkeesta ja sen vaikutuksista.

4.7 Arviointimenettelyn päättyminen
Yhteysviranomainen tiedottaa YVA-selostuksen valmistumisesta kuulutuksella noudattaen samaa periaatetta kuin
YVA-ohjelmassa.
Mielipiteen selostuksesta ja tehtyjen selvitysten riittävyydestä voivat arviointiselostuksen nähtävilläolon aikana
antaa kaikki ne, joihin hanke saattaa vaikuttaa. VarsinaisSuomen ELY-keskus pyytää lausunnot keskeisiltä viranomaistahoilta kuten ohjelmavaiheessa. Viranomainen kokoaa mielipiteet ja lausunnot yhteen ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa selostuksesta ja sen riittävyydestä.
Arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen
toimittaa lausunnon hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta hankkeesta vastaavalle ja hanketta käsitteleville viranomaisille. Arvioinnin tuloksia ovat arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto. Nämä
asiakirjat liitetään lainsäädännön edellyttämällä tavalla mukaan hankkeen tarvitsemiin lupahakemuksiin.

4.8 Arviointimenetelmät
4.8.1 Vaikutusten muodostuminen
Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on järjestelmällisesti
etenevä prosessi. Siinä tunnistetaan ja arvioidaan suunnitellun kierrätysterminaalihankkeen mahdollisia vaikutuksia
fyysisiin, biologisiin ja sosiaalisiin/sosioekonomisiin kohteisiin. Lisäksi arviointiprosessin aikana esitetään lievennystoimia, jotka sisällytetään hankkeeseen näiden vaikutusten
ehkäisemistä, minimoimista tai vähentämistä varten.

Vaikutus on suunnitellun toiminnon aiheuttama muutos ympäristön tilassa. Muutos arvioidaan suhteessa ympäristön nykyiseen tilaan.
Vaikutukset voivat olla joko välittömiä tai välillisiä.
•• Välittömät /suorat vaikutukset syntyvät
suunnitellun hankkeen toimenpiteiden ja muutoksen kohteena olevan ympäristön suorasta
vuorovaikutuksesta. Esimerkiksi luontotyypin menetys maansiirron johdosta.
•• Välilliset /epäsuorat vaikutukset johtuvat
hankkeen suorista vaikutuksista. Esimerkiksi pohjaveden pinnan alenemisesta mahdollisesti seuraavat kasvillisuus muutokset hankealuetta ympäröivillä alueilla.

Arviointimenetelmien avulla voidaan luonnehtia tunnistettuja vaikutuksia ja niiden kokonaismerkitystä lievennystoimien jälkeen. Merkitys tarkoittaa ympäristössä tapahtuvan muutoksen suuruutta, kun huomioidaan vaikutus ja
ympäristön kyky vastaanottaa vaikutus. Tässä huomioidaan
myös vaikutuksen lieventämistoimenpiteet kuten melusuojaukset jne.

4.8.2 Vaikutuksen suuruusluokka
Vaikutusten tunnistamisen jälkeen arvioidaan vaikutusten
suuruutta. Vaikutusten suuruus määritellään ja arvioidaan
useiden muuttujien perusteella. Tähän liittyy vaikutuksen laajuuden, keston ja voimakkuuden arviointi. Yhdessä
nämä muuttujat määrittävät vaikutuksen suuruusluokan.
Arvojen määritys on kuitenkin usein subjektiivista olemassa olevien rajoitusten vuoksi. Silti muuttujan arvon, kuten
voimakkuuden arvioiminen edellyttää asiantuntemusta ja
kyseisen vaikutuskohteen ja arviointimenetelmien tuntemista.
Vaikutuksien suuruusluokan arvioimisessa on käytetty
useita menetelmiä:
•• Hankkeeseen liittyvien toimenpiteiden ja vaikutuksen kohteena olevan ympäristön vuorovaikutuksen
laajuuden määritys mallinnustekniikoilla. Esimerkiksi
melun leviämismallinnus, tärinän leviäminen jne.
•• Vaikutuskohteiden ja alueiden kartoitus paikkatietojärjestelmän (GIS) avulla
•• Vaikutuskohteiden häiriöherkkyyttä koskevien kirjallisuustietojen ja tutkimusten tulosten hyödyntäminen
•• Osallistuvien tiedonhankintamenetelmien hyödyntäminen, kuten työpaja
•• YVA-ryhmän aiempi kokemus

Vaikutuksen suuruuteen vaikuttaa sen 1)
maantieteellinen laajuus, 2) ajallinen kesto ja
3) sen voimakkuus

Vaikutusten suuruus mitataan tai arvioidaan kullekin
vaikutukselle tyypillisillä arviointimenetelmillä ja ne kuvataan kullekin vaikutukselle erikseen. Onko vaikutuksen suuruus kokonaisuutena pientä, keskisuurta vai suurta, määrittyy vaikutuksen 1) maantieteellisen laajuuden, 2) ajallisen
keston ja 3) voimakkuuden perusteella. Maantieteelliseltä
laajuudeltaan vaikutus voi olla paikallinen, alueellinen, kansallinen tai rajat ylittävä. Ajalliselta kestoltaan vaikutukset
voivat olla väliaikaisia, lyhytaikaisia, pitkäaikaisia ja pysy-
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viä. Kaiken kaikkiaan vaikutusten voimakkuus voi olla pieni,
keskisuuri tai suuri.
Taulukossa 4-2 on määritetty esimerkkejä, minkälaisilla kriteereillä luokittelu tapahtuisi. Luokittelu ei ole millään
muotoa standardoitu ja sen tarkoituksena on lisätä arvioinnin läpinäkyvyyttä ja perusteluja, miten arvioinnin tulokseen on päädytty. Samalla varmistetaan, että kaikkia vaikutuksia tarkastellaan samalla tavoin, fyysisen tilan muutoksesta vaikutukseen ja edelleen vaikutuskohteen herkkyyden kautta merkittävyyden arviointiin. Vaikutuksen suuruuden kriteerit kuvataan kullekin vaikutukselle erikseen ja niiden määritystapa on esitetty tarkemmin liitteessä 2.
Taulukko 4-2. Vaikutuksen suuruusluokan määrittelyn keinot.

suutta, mukautuvuutta, harvinaisuutta, monimuotoisuutta, luonnollisuutta ja haavoittuvuutta. Vaikutusalueen herkkyydellä itsessään ei ole negatiivista tai positiivista suuntaa vaan sen määrää vaikutuksen suunta. Tarkempi kuvaus
määrityskriteereistä on liitteessä 2.

Vaikutuskohteen muutosherkkyys kuvaa kohteen kykyä kestää/sietää siihen hankkeesta
kohdistuvaa vaikutusta

Taulukko 4-3. Esimerkki vaikutuskohteen herkkyystason
määrittelyn kriteereistä.

Voimakkuus suuri
Kesto pysyvä

Suuri - - -

Suuri + + +

Ei suojeluarvoa
Laajuus kansallinen

Ei viihtyisyysarvoa
Matala
herkkyys

Kestää kuormitusta
Ei rajoituksia

Voimakkuus keskisuuri
Kesto pitkäaikainen

Kestää muutosta

Keskisuuri - -

Laajuus alueellinen

Suojeluarvoja
Viihtyisyysarvoa
Keskinkertainen
herkkyys

Laajuus pieni
Voimakkuus pieni
Kesto lyhytaikainen

Kestää kuormitusta vähän
Rajoitteita
Taloudellisia arvoja

Pieni -

Pieni +

Keskisuuri + +

Ei taloudellista arvoa

Kestää muutosta vähän
Suojeltu alue

Ei tapahdu muutosta nykytilaan

Ei muutosta

Ei muutosta

Selvä viihtyisyysarvo
Huomattava
herkkyys

Herkkä kuormitukselle
Rajoitettu
Selvä taloudellinen arvo
Ei kestä muutosta

Vaikutuksen suuruutta on kuvattu värein. Positiivista vaikutusta on kuvattu vihrein värisävyin ja negatiivista vaikutusta kelta-punaisin värisävyin. Huomattavaa on, että vaikutuksen suuruutta joudutaan arvioimaan useasta näkökulmasta. Esimerkiksi vaikutuksen suuresta voimakkuudesta huolimatta vaikutus voi olla keskisuuri, jos vaikutuksen
kesto on lyhytaikainen ja palautuva.

4.8.3 Vaikutuskohteen luonne
On äärimmäisen tärkeää määrittää jokin arvo kuvaamaan
niiden kohteiden muutosherkkyyttä, joihin hankkeeseen
liittyvät toimenpiteet voivat vaikuttaa. Herkkyys/arvo voidaan kuvata esimerkiksi asteikolla vähäinen, kohtalainen
tai suuri kullekin vaikutuskohteelle. Asiantuntija-arvioiden
ja sidosryhmien kuulemisen avulla varmistetaan, että tietyn vaikutuskohteen arvosta saadaan riittävä kuva kohteen
muutosherkkyyden arvioimiseksi. Muutosherkkyyden arvioinnissa käytetään useita kriteereitä, kuten muutosvastai-
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4.8.4 Vaikutuksen merkittävyys
Lähes kaikki ihmisen toiminnat häiritsevät jotenkin ympäristön eri osa-alueita, sillä ne vaikuttavat fyysisesti luonnon
järjestelmiin, ihmisen toimintaan tai ihmisten järjestelmiin.
Vaikutusten arvioinnissa tuleekin kuvata vaikutusten merkittävyyttä sen suhteen miten vaikutusten kohde kestää arvioitua vaikutusta.
Merkittävyys riippuu vaikutuskohteen herkkyydestä tai
kyvystä sietää tarkasteltavaa vaikutusta ja vaikutuksen suuruudesta. Tässä YVA:ssa pyritään kuvaamaan suuruutta ja
herkkyyttä siten, että ne mahdollisimman läpinäkyvästi
mahdollistavat vaikutusten merkittävyyden arvioinnin.

Jotta vaikutuksen merkittävyys voitaisiin arvioida, tarvitaan tietoa 1) vaikutusalueen nykytilasta, 2) vaikutuksien suuruudesta ja 3) vaikutuskohteen herkkyydestä (häiriöherkkyys)

Kuva 4-3. Periaate vaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi.

Vaikutuksen merkittävyys määritetään ristiintaulukoimalla vaikutuksen suuruus ja vaikutuskohteen herkkyys.
Tätä arviointia varten vaikutusten merkittävyys on luokiteltu 1) merkityksettömiksi, 2) vähäisiksi, 3) kohtalaisiksi ja 4)
suuriksi. Tämä on kuvattu myös liitteessä 2.
Vaikutusten merkittävyyden arviointikriteerit perustuvat
seuraaviin keskeisiin tekijöihin:
•• Vaikutusten suuruusluokka: Fyysiseen, biologiseen
ja sosiaaliseen ympäristöön kohdistuvan muutoksen
(laajuuteen, kestoon ja voimakkuuteen perustuva)
suuruusluokka ilmaistaan määrällisesti jos mahdollista. Sosiaalisten vaikutusten osalta suuruusluokka
tarkastellaan niiden ihmisten näkökulmasta, joihin
vaikutus kohdistuu. Tarkastelussa otetaan huomioon
myös ihmisten kyky tulla toimeen ja sopeutua muutokseen.
•• Vaikutuskohteiden luonne: Vaikutuskohteiden nykytilanteen perusteella määritellyn häiriöherkkyyden
ansiosta voidaan arvioida sen muutosherkkyys. Tässä
käytetään useita kriteereitä (vrt. liite 2) kuten esimerkiksi lajien harvinaisuutta, monimuotoisuutta, luonnollisuutta, haavoittuvuutta jne.

Merkitysten määrittämisessä huomioidaan, miten kukin
vaikutus täyttää asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön,
standardien ja rajoitusten vaatimukset sekä miten vaikutus suhteutuu sovellettaviin käytäntöihin ja suunnitelmiin.
Lisäksi huomioitava, liittyykö mahdolliseen vaikutukseen
muita määräyksiä, ympäristöstandardeja sekä yritys- tai alakohtaisia periaatteita.
Vaikutuksen merkittävyys määritetään taulukon 4-4 mukaisesti ristiintaulukoimalla vaikutuksen suuruus ja vaikutuskohteen herkkyys. Merkittävyyden suuntaa on kuvattu
väreillä, jotka määräytyvät vaikutuksen suunnan perusteella. Merkittävyyden suuntaa kuvataan punertavilla värisävyillä, kun vaikutuksen suunta on negatiivinen ja vihertävillä värisävyillä, kun vaikutuksen suunta on positiivinen.

4.8.5 Riskit (odottamattomat tapahtumat ja
onnettomuudet)
Arvioitujen vaikutusten lisäksi arvioinnissa on huomioitu
vaikutukset, joita onnettomuudet tai suunnittelemattomat
tapahtumat voivat aiheuttaa hankkeen toteutuksen aikana. Tällaisia suunnittelemattomia tapahtumia voivat olla

Taulukko 4-4. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnin perusteet.

Suuri
vaikutus
Matala
herkkyys

Keskisuuri
vaikutus

Pieni
vaikutus

Ei muutosta
nykytilaan

Pieni
vaikutus

Keskisuuri
vaikutus

Suuri
vaikutus

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen

Merkityksetön

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

Keskinkertainen
herkkyys

Suuri

Kohtalainen

Vähäinen

Merkityksetön

Vähäinen

Kohtalainen

Suuri

Huomattava
herkkyys

Suuri

Suuri

Kohtalainen

Merkityksetön

Kohtalainen

Suuri

Suuri
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esimerkiksi tulipalo, laiterikko tai ulkopuolisen ympäristön
aiheuttama ei toivottu tapahtuma. Näitä vaikutuksia kutsutaan riskeiksi ja ne määritetään tapahtuman todennäköisyyden ja tapahtuman ympäristöseurauksien perusteella.
Todennäköisyyskerrointa lukuun ottamatta, odottamattomia vaikutuksia käsitellään samalla samoin kuin odotettuja vaikutuksia.

4.8.6 Kumulatiiviset vaikutukset
Kumulatiiviset vaikutukset ovat hankkeen meneillään olevien ja tulevaisuudessa toteutuvien toimien aiheuttamia,
samoihin vaikutuskohteisiin kohdistuvia yhteisvaikutuksia. Nämä vaikutuskohteet on tunnistettu ja niistä on tehty makrotasoinen, laadullinen kumulatiivisten vaikutusten
arviointi.
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