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Lemminkäinen Infra Oy
Tuusulan asfalttitehtaan kehittäminen
YVA-ohjelman yleisötilaisuus 4.11.2009, Tuusulan kunnantalo

Osallistuminen
Tilaisuuteen osallistui hankkeesta vastaavan, Uudenmaan ympäristökeskuksen
edustajan ja YVA-konsultin lisäksi 15 henkilöä.
Tilaisuuden ohjelma
1. Tilaisuuden avaus (Timo Kinnunen, Uudenmaan ympäristökeskus)
2. YVA-menettely (Timo Kinnunen, Uudenmaan ympäristökeskus)
3. Hankkeen esittely (Tapio Huttunen, Lemminkäinen Infra Oy)
4. YVA-ohjelman esittely (Riikka Kantosaari, Pöyry Environment Oy)
5. Kysymykset ja keskustelu
6. Tilaisuuden päättäminen (Timo Kinnunen, Uudenmaan ympäristökeskus)
Tilaisuus kesti 2 tuntia (klo 18–20).
Keskustelussa esiin nousseet aiheet
Tilaisuudessa keskustelua herättivät mm. seuraavat aiheet:
-

Maakuntakaavaan merkitty Kehä-4 linjaus ja sen huomioiminen
ympäristövaikutusten arvioinnissa. Kehä-4 linjausta tultaisiin todennäköisesti
käyttämään myös hankealueen kuljetuksiin.

-

Hankealueen itäpuolisen alueen
ympäristövaikutusten arvioinnissa.

-

Asfalttitehtaan toiminnan kehittämisen hyvät puolet tuodaan myös esille
ympäristövaikutusten arviointiprosessin yhteydessä. Se, mitä hyviä vaikutuksia
bitumin käytön vähentämisen lisäksi on jo tässä vaiheessa tunnistettu, herätti
keskustelua.
Osallistujat
toivoivat
myös
lisätietoa
asfalttitehtaan
toimintaperiaatteista ja toimintaan liittyvistä riskeistä.
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-

Tehtaan kuljetusliikenne ja kuljetusmatkat. Kuljetusliikenne alueelle on koettu
vilkkaaksi ja häiritseväksi. Keskustelua herätti mm. suunniteltujen
kapasiteettilisäysten vaikutus kuljetusliikenteeseen.

-

Hyödynnettävän kierrätysasfaltin määrät, jos suunniteltu kapasiteetin nosto
tapahtuu. Paljonko kierrätysasfaltin määrät kasvavat ja mitä kierrätysasfaltin
käsittelyyn liittyviä toimintoja alueella tällä hetkellä jo on.

-

Alueella nyt varastoitavien pintamaiden kohtalo.

-

Toiminnan valvonta: Millä tavalla on järjestetty ja kuinka raportoidaan
omavalvonta, viranomaisvalvonta ja aliurakoitsijoiden valvonta.

-

Huomautettiin, että asfalttitehtaalle vuonna 2001 myönnetty lupa on myönnetty
Lemminkäinen Oyj:lle, joka myöhemmin on muuttunut Lemminkäinen Infra
Oy:ksi. Lemminkäinen on toiminut alueella 46 vuotta (ei Lemminkäinen Infra
Oy).

-

Toiminnan suunniteltu kesto alueella.

-

Vanhan asfalttiasema-alueen tulevaisuus

-

Miksi lupia on haettu useita ja vasta nyt arvioidaan ympäristövaikutuksia.
Useiden erillisten lupahakemusten pelättiin hankaloittavan kokonaisuuden
hahmottamista mm. lupaviranomaisen puolella.

-

Mihin hankevaihtoehdot perustuvat ja miksi eroavat lupahakemuksista?

-

Toiminnasta aiheutuva hajuhaitta. Varsinainen hajuhaitta tulee pala-asfalttikasan
käsittelystä, ei asfalttitehtaasta.

-

Ympäristövaikutusten arvioinnissa kiinnitettävä huomiota piipusta tuleviin
päästöihin. Nyt piipusta on koettu tulevan haisevia päästöjä. Mitä ja millaisia
sidosaineita asfaltin valmistuksessa käytetään. On tärkeää huomioida, että lähellä
on asutusta.

-

Toiminnasta aiheutuva pölyäminen, pölyämisen ehkäisy (mm. koteloinnit) ja
pölyn mahdolliset terveysvaikutukset. Murskauksesta aiheutuva pölyhaitta
erityisesti epäedullisten ilmasto-olosuhteiden vallitessa on koettu hyvin
merkittäväksi.

-

Maisemavaikutusten arviointi, miten ja mistä suunnasta arviointi toteutetaan.

-

Meluvaikutukset (mm. iskuvasaran melutaso)

-

Tehtaan toiminta-ajat. Asukkaat ovat kokeneet murskaukselta kuulostavaa
meluhaittaa myös myöhään illalla.

-

Mittausten tekijöiden riippumattomuus (mm. melu- ja pölymittaukset), mittausten
ajankohdat ja mittaustietojen toimittaminen asukkaille, mikäli haittaa aiheuttavia
pitoisuuksia on todettu.
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-

YVA-ohjelman nähtävilläoloajan toivottiin olevan pidempi, jotta tehtyyn
pohjatyöhön olisi enemmän aikaa tutustua ja sitä olisi mahdollista kommentoida
perusteellisemmin.

Lisäksi toivottiin, että Lemminkäisellä olisi nimetty henkilö, johon voisi olla
yhteydessä, jos joku asia huolestuttaa tai ympäristössä havaitaan jotain poikkeavaa ja
todennäköisesti tehdasalueelta peräisin olevaa. Tilaisuudessa Lemminkäinen ilmoitti,
että ympäristöpäällikkö Jame Sorri tulee jatkossa olemaan tällainen nimetty
yhteyshenkilö Lemminkäinen Infra Oy:ssa.
Yhteystiedot:
Lemminkäinen Infra Oy, Ympäristöpäällikkö Jame Sorri
Puh: 02071 59838 tai 0400 484 587
s-posti: jame.sorri@lemminkainen.fi

