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1 JOHDANTO
Tämä tekninen suunnitelma on tehty Östersundomin maa-ainesten
käyttöön liittyvän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA)
tueksi.
Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa kaivumaiden esikäsittely,
tilapäinen välivarastointi ja rakentamiseen kelpaamattomien maiden
loppusijoitus Östersundomin alueella. Tavoitteena on vähentää
neitseellisten luonnonvarojen tarvetta sekä minimoida maa-aineksen
kuljetuksista syntyviä kustannuksia ja päästöjä. Hankkeella pyritään
Östersundomin alueella massatasapainoon sekä maa-ainesten
tehokkaaseen ja kestävään käyttöön.
Tässä suunnitelmassa esitetään YVAn vaihtoehtojen alustavat tekniset
ratkaisut, jotka koskevat kiviainesten tuotantoa sekä rakentamisen
aikana syntyvien kaivumaiden käsittelyä.
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Östersundomin alueen rakentamiseen tarvitaan noin 6 miljoonaa
kuutiometriä kiviaineksia, joille ei ole olemassa korvaavaa tuotetta,
sekä yli miljoona kuutiometriä multaa. Rakentamisen yhteydessä
kaava-alueella syntyy noin 7 miljoonaa kuutiometriä rakentamiseen
kelpaamattomia kaivumaita, jotka on sijoitettava sopivalle alueelle
pysyvästi.
Hankkeelle on olemassa kolme vaihtoehtoista aluetta: Långkärrsberget
(VE1), Hältingberget (VE2) ja Norrberget (VE3). Hankealueiden
sijainnit on esitetty kuvassa 1, joka on myös liitteenä 1. Hankealueet
jakautuvat kaivumaiden sijoitusalueeseen sekä toimintakenttään.
Kaivumaiden sijoitusalueelta louhitaan tarvittava kiviaines, minkä
jälkeen syntynyt tila täytetään rakentamiseen kelpaamattomilla
kaivumailla. Toimintakentällä jalostetaan ja välivarastoidaan maa- ja
kiviaineksia sekä valmistetaan asfalttia ja betonia.
Alueen rakentumisen jälkeen kaivumaiden sijoitusalueen on tarkoitus
olla osa virkistysaluetta, ja toimintakentän on tarkoitus olla
korttelialuetta.
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Kunkin vaihtoehtoisen alueen osalta on tarkasteltu alavaihtoehtoja A ja
B. Alavaihtoehdoissa A koko alue louhitaan niin sanottuun
perustasoon. Perustasoksi määriteltiin sellainen korkeus, jonka päälle
on sopiva toteuttaa suunnitteilla olevien kortteleiden rakennukset.
Vaihtoehdossa B toimintakenttä on samalla korkeudella kuin A:ssa,
mutta kaivumaiden sijoitusalueella louhinta ulottuu 30 metriä
perustason alapuolelle.
Kaikille hankealueille on suunniteltu kuljetusreitit.

2 TOIMINTOJEN SUUNNITTELU
2.1 Tavoitteet
Päätavoitteena on osoittaa Östersundomista läheltä tulevia
rakennustyömaita alue, josta saadaan rakentamisessa tarvittavat
kiviainekset ja jonne voidaan sijoittaa rakentamiseen kelpaamattomia
kaivumaita. Lisäksi tavoitteena on osoittaa alue, jossa voidaan
välivarastoida ja jalostaa työmailla syntyviä kaivumaita.
Kalliokiviaineksen tarve on noin 6 miljoonaa kuutiometriä. Kaivumaiden
sijoitustarve noin 7 miljoonaa kuutiometriä, mikä edellyttää noin 10
miljoonan kuutiometrin täyttötilavuutta, koska osa tilavuudesta
tarvitaan louheesta rakennettaviin tukirakenteisiin.
2.2 Toiminnat
Kukin noin 40 hehtaarin suuruinen hankealue jakautuu
toimintakenttään ja kaivumaiden sijoitusalueeseen. Kiviainesta
louhitaan koko hankealueelta. Toimintakentällä varaudutaan erilaisiin
kiviaineshuoltoon liittyviin toimintoihin. Toimintakentillä sijaitsevia
välivarastoja voidaan tarvittaessa hyödyntää suoja- ja meluvalleina.
Kaivumaiden sijoitusalue sisältää seuraavat toiminnot:
•
•

Louhinta ja louheen jalostaminen murskaamalla
Rakentamiseen kelpaamattomien kaivumaiden sijoitus

Toimintakenttä sisältää seuraavia toimintoja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Louheen murskaus ja välivarastointi
Työmailta tuotavien kaivumaiden välivarastointi
Purkumateriaalien kuten betonin ja tiilien murskaus ja
välivarastointi
Kantojen käsittely ja välivarastointi
Mullantuotanto ja välivarastointi
Työmaan tukitoimintojen alue, jolla sijaitsee työmaaparakkeja,
työkoneita ja tarvikevarastoja
Asfaltti- ja betoniasemat
Asfaltin, betonin ja stabiloinnin sideaineiden välivarastointi
Vesienkäsittelyn edellyttämät laskeutusaltaat.

Melua aiheuttavien toimintojen osalta noudatetaan valtioneuvoston
asetuksen 800/2010 (Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun
kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta) 8 §
mukaisia aikarajoja seuraavasti:

Kuva 1. Hankkeen kolme vaihtoehtoista aluetta. Kuva on liitteenä 1.
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•
•
•
•
•

Murskausta voidaan tehdä maanantaista perjantaihin kello 7 ja 22
välisenä aikana
Poraamista voidaan tehdä maanantaista perjantaihin kello 7 ja 21
välisenä aikana
Louheen rikotusta voidaan tehdä maanantaista perjantaihin kello 8
ja 18 välisenä aikana.
Räjäytyksiä voidaan tehdä maanantaista perjantaihin kello 8 ja 18
välisenä aikana
Kuormausta ja kuljetuksia voidaan tehdä maanantaista
perjantaihin kello 6 ja 22 välisenä aikana, ja tavoitteena on, että
kuormausta ja kuljetuksia voidaan tehdä myös lauantaisin kello 8
ja 18 välisenä aikana.

2.2.1 Kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus
Kiviaineksen louhinta ja murskaus koostuvat kalliosta räjäyttämällä
irrotettavan louheen käsittelystä. Louhe murskataan ja seulotaan eri
murskelaatuihin siirrettävässä murskaamossa.
Työ aloitetaan poraamalla reikiä kallioon hyväksytyn suunnitelman
mukaisesti.
Kiviaines irrotetaan räjäyttämällä panostetut kentät.
Louhintaporaus tehdään normaalia pölynkeräyslaitteistolla varustettua
pengerlouhintakalustoa
käyttäen.
Kallioon
porattuihin
reikiin
annostellaan räjähdysainetta ja panostettu kenttä suojataan raskain
painopeittein, kun louhintaa tehdään asutulla alueella, jonka jälkeen
kenttä räjäytetään. Räjähdysaineita (dynamiitti, aniitti, kemix, kemiitti)
käytetään tavallisesti noin 0,7 kg/m3ktr.
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mahdollisimman tehokasta, ja samalla louhoksen kallioseinät estävät
melun leviämistä. Ensivaiheessa murskauslaitos sijoitetaan louhinnan
aloituskohdan lähelle tasatulle toimintakentälle, josta laitos saattaa
siirtyä louhinnan edetessä louhitulle alueelle.
Murskauslaitos koostuu esimurskaimesta, välimurskaimesta ja yhdestä
tai useammasta jälkimurskaimesta sekä seulastosta. Louhe nostetaan
kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla syöttimeen, joka syöttää louheen
esimurskaimeen. Ensimmäisen murskausvaiheen tuote siirretään
kuljettimella joko suoraan välimurskaimeen tai seulalle. Toisessa ja
tarvittaessa vielä kolmannessa vaiheessa murskausta ja seulontaa
jatketaan
halutun
lopputuotteen
valmistamiseksi.
Siirrettävä
murskauslaitos saa käyttövoimansa tavallisesti moottoripolttoöljyllä
toimivasta aggregaatista tai siirrettävät yksiköt voivat olla omilla
dieselmoottoreilla
käyviä.
Murskauslaitos
voi
olla
myös
sähkökäyttöinen.
Murskattu ja seulottu kiviaines kuljetetaan eri raekokoja sisältäviin
välivarastokasoihin
pyöräkuormaajalla,
kuorma-autoilla
tai
dumppereilla kasojen sijainneista riippuen. Varastokasat sijoitetaan
mahdollisuuksien mukaan siten, että ne toimivat samalla melua
vaimentavina valleina. Kustannus- ja ympäristösyistä varastokasat
pyritään sijoittamaan mahdollisimman lähelle sen hetkistä
toimintakenttää, jotta sisäiset kuljetusmatkat saadaan minimoitua. Näin
ollen etenkin louhekasojen sijainnit vaihtelevat louhinnan edetessä.
Varastokasojen korkeus on 5–15 metriä.

Kaivumaiden sijoitusalue voidaan louhia esimerkiksi kahtena erillisenä
alueena. Kun ensimmäinen alue on louhittu lopulliseen syvyyteensä,
sinne voidaan ryhtyä sijoittamaan rakentamiseen kelpaamattomia
kaivumaita samalla, kun louhintaa jatketaan toisella alueella.

Alkuvaiheessa (vuosina 2020–2025) koko hankealue louhitaan
perustasoon. Syntyvät louheet käytetään suurimmaksi osaksi
Östersundomin alueen ulkopuolella, tai niitä varten tarvitaan
Östersundomin
tulevista
rakennuskortteleista
väliaikaisia
varastoalueita. Näin saadaan hankealueelle tilaa sen eri toimintoja
varten.

Räjäytykset tehdään alue kerrallaan noin 8–12 metriä syvinä
louhintoina. Räjäytettävä kenttä on tavallisesti maksimissaan noin
5000 m3ktr kokoinen ja pengerkorkeus 5–15 metriä. Ylisuurten
lohkareiden rikotus tapahtuu hydraulisella iskuvasaralla varustetulla
kauhakuormaajalla tai rikkoräjäytyksin. Räjäytyksiä tehdään 1–5 kertaa
viikossa murskauslaitoksen tuotannon mukaan.

Syvälouhintavaihtoehdoissa 4 miljoonaa m3ktr (1,0 m3ktr = 1,6 m3rtr)
kalliota louhitaan vuosina 2025–2045 niin, että louhe ja siitä jalostetut
kiviainekset käytetään suoraan Östersundomin rakennustyömailla.
Tämän arvioidaan riittävän hankkeessa tarvittaviin rakenneteoreettisiin
kuutiomääriin.

Ennen louhintatöiden aloittamista tehdään louhintatyön riskianalyysi,
jossa kartoitetaan tarvittavat toimenpiteet turvallisen räjäytystyön
varmistamiseksi
sekä
laaditaan
lähikiinteistöjen
rakenteiden
katselmointitarvekartoitus
sekä
tärinäherkkien
laitteiden
vaimennustarve. Ennen louhintatyön käynnistämistä alueella tehdään
tarvittaessa koeräjäytyksiä ja tärinämittauksia, joiden perusteella
määritetään maksimipanoskoko. Näin varmistetaan, että tärinä ei
aiheuta haittaa rakennuksille tai tärinäherkille laitteille. Riskianalyysin
ja koeräjäytysten pohjalta laaditaan lopulliset räjäytyssuunnitelmat.
Louhe murskataan siirrettävillä murskauslaitteilla kiviainestuotteiksi eli
murskeiksi ja sepeleiksi. Murskausyksiköitä tarvitaan yksi tai kaksi.
Murskaus voi olla luonteeltaan urakkaluonteista, mutta tarpeen
mukaan myös jatkuvampaa riippuen hankealueen ja Östersundomin
rakentamisen toteutusaikataulusta ja kiviaineksen markkinatilanteesta.
Murskauslaitosta siirretään toiminnan edetessä siten, että se on lähellä
louhintakohdetta.
Silloin
louheen
siirto
murskaukseen
on

2.2.2 Rakentamiseen kelpaamattomien kaivumaiden sijoitus
Osaan hankealuetta sijoitetaan rakentamisen yhteydessä syntyviä
heikosti rakentamiseen sopivia pilaantumattomia kaivumaita. Näitä
sijoitetaan syväoton yhteydessä syntyvään louhokseen sekä
täyttömäkeen maanpinnan yläpuolelle.
Östersundomin rakentamisen eri vaiheissa syntyy merkittävä määrä
työmailta pois siirrettäviä kaivumaita. Osa kaivumaista pystytään
käyttämään hyödyksi muun muassa maisemarakentamisessa ja
meluvalleissa, mutta osa kaivumaista ei sovellu rakentamiseen. Jotta
näiden kaivumaiden kuljettamisen aiheuttaman ympäristöhaitat ja
kustannukset pysyvät kohtuullisina, kaivumaiden sijoitusalueen on
sijaittava lähellä kaivumaiden syntypaikkaa.
Kaivumaita sijoitetaan hankealueelle perustason yläpuolelle noin 45
metrin korkeuteen nousevaan täyttömäkeen, jonka reunojen kaltevuus
on 1:3. Mäen tukirakenteet rakennetaan louheesta.
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Syvälouhintavaihtoehdoissa kaivumaidensijoittaminen voidaan aloittaa
vasta sen jälkeen, kun louhinta on edennyt riittävän laajalla alueella
lopulliseen syvyyteensä saakka.
Alueelle tuotavat kuormat punnitaan, tarkastetaan silmämääräisesti ja
tilastoidaan. Kuormien tuojat esittävät vastaanoton henkilöstölle
kuormien lupa-asiakirjat ja laskutustiedot. Kuormien laatua tarkkaillaan
myös niitä purettaessa. Epäselvissä tapauksissa kuormien sisältämistä
maa-aineksista otetaan näytteitä, tarkastuksista tehdään pöytäkirjat ja
mahdollisista poikkeamista ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle. Maaainekset vastaanotetaan ja sijoitetaan alueelle valvotusti. Alueelle
sopimattomat maa-ainekset, jätteet ja ongelmajätteet toimitetaan niille
soveltuviin käsittelyihin.
Kun kaivumaiden sijoitusalue on saavuttanut lopullisen muotonsa, se
maisemoidaan ja viimeistellään virkistyskäyttöä varten. Maisemointi
tehdään vaiheittain niin, että sijoitusalueen valmiita osia maisemoidaan
samalla kuin muuhun osaan sijoitetaan vielä kaivumaita.
2.2.3 Rakentamiseen kelpaavien kaivumaiden välivarastointi ja
käsittely
Östersundomin rakennustyömaiden kaivumaat voivat olla esimerkiksi
louhetta, hiekkaa tai muuta rakentamiseen soveltuvaa maa-ainesta.
Nämä materiaalit pyritään ohjaamaan suoraan syntypaikaltaan
rakennuskohteeseen. Aina kohdetta ei kuitenkaan pystytä
osoittamaan, vaan kaivumaille tarvitaan välivarasto, josta kaivumaita
pystytään siirtämään työmaille niiden tarpeiden mukaisesti.
Hankealueelle sijoitetaan rakentamiseen soveltuvan maa-aineksen
välivarasto. Sinne tuotavia materiaaleja käsitellään samoilla laitteilla
(muun muassa esimurskain, välimurskain, seulonta tai välppäys), joilla
hankealueelta louhittavaa kalliota ja kaivettavaa maa-ainesta
käsitellään.
Kaivumaiden välivarastointia ja käsittelyä
tarvitaan noin neljän hehtaarin alue.

varten

hankealueelta

2.2.4 Massojen seulonta ja välppäys, pulverointi ja
purkumateriaalien murskaus
Seulonta ja välppäys
Eri raekokoa olevat materiaalit tai partikkelit erotetaan toisistaan
seulonnalla ja välppäyksellä, joiden reikien ja rajojen koko valitaan
esikäsiteltävän materiaalin mukaan. Työ suoritetaan siirrettävällä
kalustolla tarpeen mukaan. Seulottavia ja välpättäviä massoja ovat
erilaiset maa-ainekset, kiviainekset sekä asfaltti-, betoni- ja tiilijäte.
Rakennusjätteistä
koostuvien
maa-ainesten
seulonnassa
ja
välppäyksessä betoni-, tiili- ja asfalttijätteet käsitellään muun
mineraalisen purkumateriaalin tavoin. Mahdolliset puu- ja sekajätteet
kerätään käsittelyn yhteydessä erilleen ja toimitetaan asianmukaisiin
vastaanottopaikkoihin.
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Pulverointi
Pulveroinnilla pienennetään asfaltti-, betoni- ja tiilijätteen palakokoa
hyötykäyttöä varten. Betonin pulveroinnissa syntyvä metallijäte
kerätään talteen ja toimitetaan kierrätykseen.
Purkumateriaalien murskaus
Kiviaineksen lisäksi alueella murskataan myös purkumateriaaleja,
kuten betonia ja asfalttia. Murskauksen avulla pienennetään palakokoa
hyötykäyttöön sopivaksi.
2.2.5 Mullantuotanto ja kantojen käsittely
Östersundomin alueen rakentamisessa tarvitaan noin 1–1,5 miljoonaa
m3rtr jalostettua kasvukerrosmateriaalia (multaa). Hankealueelle
suunnitellaan
kantojen
vastaanottoa
ja
haketusta,
sekä
mullantuotantoa. Multaa tuotetaan sekä hankealueen että
Östersundomin työmaiden kaivumaista.
Kasvukerrosmateriaalia tarvitaan tasaisesti koko sen ajan, kun
Östersundomia rakennetaan.
Mullantuotantoalueella varaudutaan 50 000 tonnin vuotuiseen
kapasiteettiin. Tuotanto on käynnissä vuosittain noin 4–8 kuukauden
ajan huhti–marraskuussa. Raaka-aineista pääosa on turvetta, kalkkia
ja lannoitteita. Hankealueelta saadaan osa tarvittavasta raakaaineesta. Tuotannossa mahdollisia ravinnepäästöjä aiheuttavat
lannoitteet sekoitetaan multaan pinnoitetulla tiiviillä alueella juuri ennen
tuotteen toimittamista asiakkaalle, jolloin mahdolliset ravinnepäästöt
maastoon ja vesistöön ovat vähäiset.
Kannot vastaanotetaan välivarastoon, jossa ne saavat kuivua. Kun
kantoja on kertynyt riittävä määrä, ne haketetaan ja kuljetetaan
poltettavaksi. Haketusta tehdään vastaanottomäärästä riippuen kerran
tai kahdesti vuodessa arkipäivinä klo 7 ja 22 välisenä aikana.
2.2.6 Rakentamiseen kelpaamattomien savimaiden stabilointi
Östersundomin työmailta kaivettuja pilaantumattomia savimaita
voidaan stabiloida hankealueella, millä parannetaan savimaiden
geoteknisiä
ominaisuuksia.
Stabiloinnit
suoritetaan
prosessistabilointeina, joissa käytettävät sideaineet, niiden laatu ja
seossuhteet suunnitellaan tapauksittain stabiloitavan massaerän
ominaisuuksien ja loppusijoituskohteen mukaisesti. Kuivat sideaineet
varastoidaan säiliöihin ja kostutetut sideaineet aumoiksi, joiden
pölyäminen estetään tarvittaessa lisäkostutuksella tai peittämällä.
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Alueella varaudutaan betoniasemaan, jonka enimmäistuotanto on
500 000 tonnia vuodessa. Asema toimii ympärivuotisesti.
Betonin pääraaka-aineita ovat erikokoisista kivirakeista koostuva
runkoaine, sementti ja vesi. Luonnon mineraaleista, kalkkikivestä ja
savesta valmistettavan sementin määrä betonissa vaihtelee noin välillä
8–16 painoprosenttia. Kiviaineksia sementti sisältää noin 70 prosenttia.
Vesi on normaalia verkostovettä. Näiden lisäksi usein lisätään
sideaineita, joita varastoidaan hankealueella.
2.2.8 Kierrätysbetonin, -tiilien ja -asfaltin käsittely
Alueella varaudutaan käsittelemään kierrätysaineksia, kuten betonia,
tiiliä ja asfalttia.
Kierrätysbetonilla tarkoitetaan tässä ylijäämäbetonia ja purkubetonia.
Ylijäämäbetoni on betoniteollisuuden hylkytuotteista peräisin olevaa
betonia. Purkubetoni on purku- ja saneerauskohteista tulevaa lajiteltua
betonijätettä. Betoni koostuu sorasta, vedestä ja sementistä.
Kierrätysbetonin puhtaus tarkastetaan betonijätettä vastaanotettaessa.
Riskialttiista kohteista tulevasta betonista vaaditaan erillinen
puhtaustodistus. Kierrätysbetonin sisältämä rauta poistetaan
murskauksen yhteydessä magneettierottimella. Erotettu rauta
välivarastoidaan ja kierrätetään uuden raudan raaka-aineeksi.
Kierrätysbetonin yhteydessä erottuvat vähäiset roskat kerätään
avolavalle ja toimitetaan jätteenkäsittelylaitokseen.
Kierrätystiili on purku- ja saneerauskohteista tulevaa lajiteltua
tiilijätettä. Tiili koostuu pääosin savesta ja hiekasta. Kierrätystiilen
puhtaus tarkastetaan tiilijätettä vastaanotettaessa.
Kierrätysasfalttia syntyy maanrakennustyömailla. Asfaltin palojen
puhtaus
tarkastetaan
asfalttijätettä
vastaanotettaessa.
Kierrätysasfalttia käytetään raaka-aineena asfalttiasemalla.
Lajiteltu betoni-, tiili- ja asfalttijäte kuljetetaan pääsääntöisesti kuormaautoilla 5–15 tonnin kuormissa alueelle, jossa ne sijoitetaan
vastaanottotarkastuksen jälkeen raaka-aineen varastokasoihin.
Vastaanottotarkastuksessa kuorma tarkastetaan kuvaamalla ja
tarvittaessa kuorma tarkastetaan tarkemmin. Määrät mitataan painon
perusteella. Vastaanotettavan materiaalin laatu ja määrä kirjataan
käyttöpäiväkirjaan.
Raaka-ainevarastoon
ohjataan
ainoastaan
puhdasta, hyödyntämiskelpoista kierrätysbetonia, -tiiltä ja -asfalttia.
Jos alueelle tuodaan sinne kuulumatonta kierrätysmateriaalia, kuormat
ohjataan kyseisiä jätteitä vastaanottavaan laitokseen tai kaatopaikalle.

Alueella varaudutaan yhteen asfalttiasemaan, jonka enimmäistuotanto
on 300 000 tonnia vuodessa. Asema toimii toukokuun ja marraskuun
välisenä aikana. Asfalttiasemalla valmistetaan tavallista asfalttia ja
uusioasfalttia.

Ongelmajätteet
ohjautuvat
suoraan
purkutyömailta
ongelmajätelaitoksiin. Aina, kun on aihetta epäillä purettavan
rakennuksen mahdollisesti sisältävän ongelmajätteitä (esim.
käyttöhistorian perusteella), omistajan on teetettävä asiasta tutkimus ja
toimitettava ongelmajätteet asianmukaisiin laitoksiin. Viranomaiset
valvovat tarkasti sekä tutkimusten tekoa että ongelmajätteiden
käsittelyä.

Asfaltin valmistuksen raaka-aineet saadaan pääosin alueelta, mutta
myös ulkopuolelta kuljetetaan mm. bitumia, kierrätysasfalttia,
lentotuhkaa ja muita kiviaineksia.

Varastokasoja
kootaan
ja
ylläpidetään
pyöräkuormaajalla.
Varastokasoissa betoni ja tiili homogenoidaan. Tarvittaessa suurempia
betonipaloja esikäsitellään (esipaloittelu, pulverointi, rikotus). Asfaltin

2.2.7 Asfaltti- ja betoniasema
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kappaleet eivät yleensä tarvitse esikäsittelyä. Varastokasasta
materiaali syötetään murskauslaitoksen syöttösuppiloon kaivinkoneella
tai pyöräkuormaajalla. Murskauslaitos koostuu murskaimesta, raudan
magneettierottimesta ja seulastosta.
Kierrätysbetonin
sisältämä
rauta
poistetaan
pääosin
magneettierottimella murskauksen yhteydessä sekä osittain jo ennen
murskausta murskattavaa materiaalia esikäsiteltäessä. Erotettu rauta
kuljetetaan pyöräkuormaajalla välivarastoon, esimerkiksi konttiin, josta
se toimitetaan terästeollisuuden raaka-aineeksi.
Kierrätysasfaltin
murskaus tapahtuu yleensä talvi- ja kevätaikana ilman lämpötilan
ollessa murskaukseen riittävän alhainen.
2.2.9 Vesienkäsittely
Vesienkäsittely hoidetaan niin, että hankealueella muodostuvat vedet
ja hankealueen ulkopuolella olevat vedet pysyvät erillään.
Hankealueelta
vesiä
lasketaan
ympäröiviin
ojiin
hallitusti
laskeutusaltaiden kautta. Perustasoon ulottuvassa louhinnassa vedet
ohjataan painovoimaisesti ojien kautta laskeutussaltaisiin. Perustason
alapuolelle
ulottuvissa
louhinnoissa
varaudutaan
vesien
pumppaamiseen louhoksesta laskeutusaltaisiin.
Alueen sisäisten vesien käsittely
Hankealueen ympärille rakennetaan ojat, jotka ohjaavat sade- ja
sulamisvedet laskeutusaltaisiin, joissa veden sisältämät kiintoaineet
laskeutuvat altaan pohjalle. Vesien ohjaus ojiin hoidetaan
toimintakentän pinnan kallistuksilla. Ojien kallistuksissa otetaan
huomioon liettymisen ja umpeenkasvun vaara.
Hankealueen vesien käsittely tapahtuu puolen hehtaarin kokoisella
allasalueella, joka jaetaan syvälouhintavaihtoehdossa kahteen osaan.
Altaiden jaolla mahdollistetaan kaivumaiden sijoitusalueen vesien
ohjaaminen
toiseen
altaaseen
erilleen
toimintakentän
pintavalumavesistä.
Molemmat altaat toimivat laskeutusaltaina, joista vedet johdetaan
alueen ulkopuolella kulkeviin ojiin. Allaskäsittelyn lisäksi muuta
vesienkäsittelyä ei tarvita, elleivät ympäristötarkkailun tulokset sitä
edellytä. Tarvittaessa altaiden yhteyteen lisätään esimerkiksi pH-säätö
tai saostuskemikaalin annostelu.
Hankealueelle kertyvää vettä tarvitaan esimerkiksi pölyn sidontaan ja
kiviainestuotteiden pesemiseen, joten vesiä ohjataan ulos alueelta vain
tarvittaessa. Kahteen osaan jaettavissa allasratkaisuissa pölyn
sitomiseen ja pesemiseen hyödynnetään pääsääntöisesti vain
toimintakentän vesiä keräävää allasta.
Huoltoalueen toimintojen ja esimerkiksi koneiden pesuvedet pidetään
erillään alueen vesienkeruujärjestelmästä. Sosiaalitilojen pesu- ja
käymälävedet kerätään umpisäiliöihin tai ohjataan suoraan
jätevesiviemäriin.
Jos alueelle tuodaan Suomen maaperässä luonnostaan esiintyviä
sulfaattipitoisia kaivumaita, niiden sijoittamiseen kiinnitetään erityistä
huomiota. Tällöin myös vesienhallintaa tehostetaan tarvittaessa
esimerkiksi happamuushaittojen ehkäisemiseksi.
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Alueen suojaus ulkopuolisten vesien osalta

3.1.2 Matalaotto (VE 1A)

Toiminnan käynnistysvaiheessa hankealue suojataan ulkopuolelta
valuvilta vesiltä aluetta kiertävien vallitusten avulla. Vaihtoehdossa 3
hankealueen läpi kulkevan ojan kohdalle rakennetaan toimintakentän
alittava viemäri.

Långkärrsbergetin (VE 1A) hankealueen eri toimintojen sijainti on
esitetty kuvassa 3, joka on myös liitteenä 3. Kartalla on esitetty
toimintakentän toimintojen lisäksi louheen ja muun maa-aineksen
välivarastot, jota voi myös tarvittaessa hyödyntää meluesteenä.

3 HANKEALUESUUNNITELMAT

Toimintakentän käyttö alkaa, kun se on louhittu tasaiseksi arviolta
vuoteen 2025 mennessä, ja sen käyttö jatkuu arviolta vuoteen 2060
asti, jolloin Östersundomin rakentamisen oletetaan olevan melkein
valmis.

3.1 LÅNGKÄRRSBERGET (VE 1)
3.1.1 Liikennesuunnitelma (VE 1)
Långkärssbergetin (VE 1) liikennesuunnitelma on esitetty kuvassa 2,
joka on myös liitteenä 2. Liikennesuunnitelma on sama riippumatta
siitä, alitetaanko louhinnassa perustaso vai ei. Alue sijaitsee
Östersundomin kaavoitusalueen pohjoisosassa.

Kuva 2. Långkärrsbergetin (VE 1) hankealueen liikennesuunnitelma
eri aikavaiheissa. Kuva on liitteenä 2.

Vaihtoehdon 1 kokonaispinta-ala on noin 41,3 hehtaaria.
Toimintakentän kokonaispinta-ala on 21,4 hehtaaria. Alueen
syvyystasot määrittyvät seuraavasti: perustaso on +25,0 ja sen päälle
nouseva 45 metriä korkea mäki nousee korkeustasoon +70,0.
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Koko alue tasataan perustasoon ulottuvaan leikkaukseen asti, jolloin
pinnasta saadaan lähinnä louheesta koostuvaa maa-ainesta 5,9
miljoonaa m3ktr. Tästä määrästä käytetään tukipenkereisiin 0,8 (1,0
m3ktr = 1,6 m3rtr) miljoonaa m3ktr, jolloin alueelta saadaan muuhun
rakentamiseen 5,1 miljoonaa m3ktr maa-ainesta.
Perustason yläpuolelle nousevalle 19,9 hehtaarin kokoiselle
kaivumaiden sijoitusalueelle voidaan sijoittaa kaivumaita 3,0 miljoonaa
m3rtr. Tukipenkereisiin menevä tarvearvio louheelle on 1,3 (1,0 m3ktr =
1,6 m3rtr) miljoonaa m3rtr, joten kaivumaiden sijoitusalueen
kokonaistilavuus on 4,3 miljoonaa m3rtr. Lisäksi arvioidaan alueen
maisemointiin tarvittavan 0,1 miljoonaa m3rtr pintamaata.
Matalaoton mukainen toiminta ja tuotantomäärät on esitetty taulukossa
1 (sivulla 7).

Kuva 3.
2.Långkärrsbergetin
Långkärrsbergetin (VE
(VE 1)
1)hankealueen
hankealueen eri
liikennesuunnitelma
Kuva
toimintojen sijainti.eri
Kuva on liitteenä 3.
aikavaiheissa.

Östersundomin maa-aineshanke, tekninen suunnitelma

31.8.2015

Taulukko 1. Långkärrsberget (VE 1A), matalaotto, mursketuotanto ja
kaivumaiden sijoitusmäärät.
Rakentaminen
Kiviainestuotanto, milj.
m3ktr
Kaivumaiden
sijoittaminen, milj. m3rtr

2020-2025

2025-2045

2045-2060

5,1

0

0

0

3,0

0,1

Alueelle tehdään tukipenkereitä ristikon muotoon, joiden keskiosa
täytetään savella. Tukipenkereistä muodostuvat reunukset tehdään
aina ensimmäiseksi ja täytetään sen jälkeen tukipenkereiden
muodostama allas savella. Alueen täytön suunnitelmakartta on esitetty
kuvassa 4, joka on myös liitteenä 4.
Perustason yläpuolisen täyttömäen tyyppipoikkileikkaus on esitetty
kuvassa 5, joka on myös liitteenä 5A.
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Hankealueen jälkikäyttönä on virkistysalue täyttömäen kohdalle ja
pientalovaltainen asuntoalue toimintakentän kohdalle.
3.1.3 Syväotto (VE 1B)
Toteutus on muutoin sama kuin matalaoton osalta, mutta
syvälouhinnan (louhinta korkeustasoon -5 m) avulla alueelta tuotetaan
enemmän kiviaineksia ja sinne voidaan sijoittaa enemmän kaivumaita.
Syväoton mukainen toiminta ja tuotantomäärät on esitetty taulukossa
2.

Kaivumaiden sijoitusalueelle muodostetaan tukipenkereitä ristikon
muotoon. Tukipenkereistä muodostuvat reunukset tehdään aina
ensimmäiseksi vaihe kerrallaan, jonka jälkeen tukipenkereiden
muodostama allas täytetään savella. Louhepenkereitä ja altaiden
täyttöjä tehdään vuorotellen sekä pysty- että vaakasuunnassa.
Louhinnan teknisen toteutuksen periaatteellinen suunnitelmakartta on
esitetty kuvassa 6, joka on myös liitteenä 14A ja perustason alittavan
louhinnan teknisen toteutuksen periaatteellinen tyyppipoikkileikkaus
kuvassa 7 (sivulla 8), joka on myös liitteenä 14B.

Taulukko 2. Långkärrsberget (VE 1B), syväotto, mursketuotanto ja
kaivumaiden sijoitusmäärät.
Rakentaminen

2020-2025

2025-2045

2045-2060

Kiviainestuotanto, milj. m3ktr
Kaivumaiden sijoittaminen,
milj. m3rtr

5,1

4,7

0

0

7,1

0,1

Kaivumaiden sijoitusalueelle pystytään sijoittamaan yhteensä 7,1
miljoonaa m3rtr kaivumaita, joiden lisäksi tarvitaan 3,0 (1,0 m3ktr = 1,6
m3rtr)
miljoonaa
m3rtr
louhetta
tukipenkereisiin.
Täytön
kokonaistilavuus on 10,1 miljoonaa m3rtr. Lisäksi arvioidaan alueen
maisemointiin tarvittavan 0,1 miljoonaa m3rtr pintamaata.
Hankealueelta louhitaan kiviaineksia yhteensä 11,7 miljoonaa m3ktr,
josta tarvitaan 1,9 (1,0 m3ktr = 1,6 m3rtr) miljoonaa m3ktr louhetta
tukipenkereisiin. Alueen ulkopuolelle voidaan toimittaa 9,8 miljoonaa
m3ktr louhetta.
Långkärrsbergetin (VE 1B) hankealueen toimintojen sijainti on esitetty
kuvassa 3 (sivulla 6), joka on myös liitteenä 3. Kartalla on esitetty
toimintakentän toimintojen lisäksi louheen ja muun maa-aineksen
välivarastot, jota voi myös tarvittaessa hyödyntää meluesteenä.

Kuva 6. Louhinnan toteutuksen suunnitelmakartta. Kuva on liitteenä 14A.

Louhinta ja kaivumaiden sijoittaminen toteutetaan vaiheittain. Aluksi
alueelta louhitaan kalliota sen verran, että kaivumaille syntyy
loppusijoitustilavuutta. Tämän jälkeen louhinta etenee edellä ja
kaivumaiden sijoittaminen tapahtuu vapautunutta alueella.

Kun perustason alapuolinen louhinta ja kaivumaiden sijoittaminen on
tehty, siirrytään perustason yläpuoliseen kaivumaiden sijoittamiseen.
Kaivumaiden sijoittaminen toteutetaan samalla tyylillä, kuin perustason
alapuolinenkin
kaivumaiden
sijoittaminen
eli
tukipenkereistä
muodostuvat reunukset tehdään aina ensimmäiseksi ja täytetään sen
jälkeen tukipenkereiden muodostama allas savella. Alueen täytön
suunnitelmakartta on esitetty kuvassa 4, joka on myös liitteenä 4.

Kuva 4. Långkärrsbergetin (VE 1) täytön suunnitelmakartta. Kuva on
liitteenä 4.

Louhinnassa edetään aina niin, että uloimman kaivumaiden
sijoituspenkereen sekä louhinnan väliin jää 200 metrin turvaetäisyys.
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Kuva 5. Långkärrsbergetin (VE 1) perustason yläpuolisen täyttömäen tyyppipoikkileikkaus. Kuva on liitteenä 5A.
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Kuva 7. Perustason alittavan louhinnan toteutuksen tyyppipoikkileikkaus.
Kuva on liitteenä 14B.

Etäisyys lähimpiin asuinkiinteistöihin on toimintakentän lähimmästä
reunasta hieman yli 200 metriä. Meluntorjuntaa lisätään tekemällä
sopivaan kohtaan sijoitettu neljä metriä korkea meluvalli murskeesta.

Perustason
yläpuolisen
täyttömäen
ja
alapuolisen
täytön
tyyppipoikkileikkaus on esitetty kuvassa 8, joka on myös liitteenä 5B.

Valli toimii samalla murskeen välivarastona. Maankäyttöalueen
toiminnan alkaessa saavuttaa loppuaan, kun jäljellä on enää pelkkiä
täyttöjä, meluvalli voidaan purkaa ja murske käyttää hyödyksi.

Hankealueen jälkikäyttönä on virkistysalue kaivumaiden sijoitusalueen
kohdalle ja pientalovaltainen asuntoalue toimintakentän kohdalle.
3.2 HÄLTINGBERGET (VE 2)

Alueen itäisessä reunassa toimintakentällä on kallio, jota ei tulla
louhimaan maanpinnan tasauksen yhteydessä. Kallio tulee
suojaamaan läheistä asuinaluetta hankealueen melulta. Lisäksi kallio
maisemoi hankealueen itäreunan asuinalueelle päin.

3.2.1 Liikennesuunnitelma (VE 2)
Hältingbergetin (VE 2) liikennesuunnitelma on esitetty kuvassa 9, joka
on myös liitteenä 6. Liikennesuunnitelma on sama riippumatta siitä,
alitetaanko louhinnassa perustaso vai ei. Alue sijaitsee Östersundomin
kaavoitusalueen keskiosassa.

Kuva 9. Hältingbergetin (VE 1) hankealueen liikennesuunnitelma eri aikavaiheissa. Kuva on liitteenä 6.
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Kuva 8. Långkärrsbergetin (VE 1) perustason yläpuolisen täyttömäen ja alapuolisen täytön tyyppipoikkileikkaus. Kuva on liitteenä 5B.
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3.2.2 Matalaotto (VE 2A)
Hältingbergetin (VE 2A) hankealueen eri toimintojen sijainti on esitetty
kuvassa 10, joka on myös liitteenä 7. Kartalla on esitetty
toimintakentän toimintojen lisäksi louheen ja maa-aineksen välivarasto,
joka toimii myös meluesteenä.
Toimintakentän käyttö alkaa, kun se on louhittu tasaiseksi arviolta
vuoteen 2025 mennessä, ja sen käyttö jatkuu arviolta vuoteen 2060
asti, jolloin Östersundomin rakentamisen oletetaan olevan melkein
valmis.
Vaihtoehdon 2 kokonaispinta-ala on noin 42,8 hehtaaria.
Toimintakentän kokonaispinta-ala on 20,8 hehtaaria. Alueen
syvyystasot määrittyvät seuraavasti: Perustaso on +21,0 ja sen päälle
nouseva 30 metriä korkea mäki nousee korkeustasoon +51,0.

31.8.2015
Koko alue tasataan perustasoon ulottuvaan leikkaukseen asti, jolloin
pinnasta saadaan lähinnä louheesta koostuvaa maa-ainesta 4,4
miljoonaa m3ktr. Tästä määrästä käytetään tukipenkereisiin 0,6 (1,0
m3ktr = 1,6 m3rtr) miljoonaa m3ktr, jolloin alueelta saadaan muuhun
rakentamiseen 3,8 miljoonaa m3ktr maa-ainesta.
Perustason yläpuolelle nousevalle 22,0 hehtaarin kokoiselle
kaivumaiden sijoitusalueelle voidaan sijoittaa kaivumaita 2,4 miljoonaa
m3rtr. Tukipenkereisiin menevä tarvearvio louheelle on 1,0 (1,0 m3ktr
= 1,6 m3rtr) miljoonaa m3rtr, joten kaivumaiden sijoitusalueen
kokonaistilavuus on 3,4 miljoonaa m3rtr. Lisäksi arvioidaan alueen
maisemointiin tarvittavan 0,1 miljoonaa m3rtr pintamaata.
Matalaoton mukainen toiminta ja tuotantomäärät on esitetty taulukossa
3.
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Taulukko 3. Hältingberget (VE 2A), matalaotto, mursketuotanto ja
kaivumaiden sijoitusmäärät.
Rakentaminen

2020-2025

2025-2045

2045-2060

Kiviainestuotanto, milj. m3ktr

3,8

0

0

Kaivumaiden sijoittaminen, milj.
m3rtr

0

2,4

0,1

Alueelle tehdään tukipenkereitä ristikon muotoon, joiden keskiosa
täytetään savella. Tukipenkereistä muodostuvat reunukset tehdään
aina ensimmäiseksi ja täytetään sen jälkeen tukipenkereiden
muodostama allas savella. Alueen täytön suunnitelmakartta on esitetty
kuvassa 11, joka on myös liitteenä 8.
Perustason yläpuolisen täyttömäen tyyppipoikkileikkaus on esitetty
kuvassa 12 (sivulla 10), joka on myös liitteenä 9A.

Kuva 11. Hältingbergetin (VE 2) täytön suunnitelmakartta. Kuva on
liitteenä
8.
Hankealueen
jälkikäyttönä on kaivumaiden sijoitusalueen kohdalle
tuleva virkistysalue ja toimintakentälle sijoittuva pientalovaltainen alue.
3.2.3 Syväotto (VE 2B)
Toteutus on muutoin sama kuin matalaoton osalta, mutta
syvälouhinnan (louhinta korkeustasoon -9 metriä) avulla alueelta
tuotettaan enemmän kiviaineksia ja sinne voidaan sijoittaa enemmän
kaivumaita. Syväoton mukainen toiminta ja tuotantomäärät on esitetty
taulukossa 4.
Taulukko 4. Hältingberget (VE 2B), syväotto, mursketuotanto ja
kaivumaiden sijoitusmäärät.

Kuva 10. Hältingbergetin (VE 2) hankealueen eri toimintojen sijainti. Kuva on liitteenä 7.

Rakentaminen

2020-2025

2025-2045

2045-2060

Kiviainestuotanto, milj. m3ktr

3,8

5,2

0

Kaivumaiden sijoittaminen, milj.
m3rtr

0

6,9

0,1
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Kuva
12. Hältingbergetin
(VE 2)pystytään
perustasonsijoittamaan
yläpuolisen täyttömäen
tyyppipoikkileikkaus. Kuva on liitteenä 9A.
miljoonaa m3rtr kaivumaita, joiden lisäksi tarvitaan 2,9 (1,0 m3ktr = 1,6
m3rtr)
miljoonaa
m3rtr
louhetta
tukipenkereisiin.
Täytön
Louhinta ja kaivumaiden sijoittaminen toteutetaan vaiheittain. Aluksi
kokonaistilavuus on 9,8 miljoonaa m3rtr. Lisäksi arvioidaan alueen
alueelta louhitaan kalliota sen verran, että kaivumaille syntyy
maisemointiin tarvittavan 0,1 miljoonaa m3rtr pintamaata.
loppusijoitustilavuutta. Tämän jälkeen louhinta etenee edellä ja
kaivumaiden sijoittaminen tapahtuu vapautunutta alueella.
Hankealueelta louhitaan kiviaineksia yhteensä 10,8 miljoonaa m3ktr,
josta tarvitaan 1,8 (1,0 m3ktr = 1,6 m3rtr) miljoonaa m3ktr louhetta
Kaivumaiden sijoitusalueelle muodostetaan tukipenkereitä ristikon
tukipenkereisiin. Alueen ulkopuolelle voidaan toimittaa 9,0 miljoonaa
muotoon. Tukipenkereistä muodostuvat reunukset tehdään aina
m3ktr louhetta.
ensimmäiseksi vaihe kerrallaan, jonka jälkeen tukipenkereiden
muodostama allas täytetään savella. Louhepenkereitä ja altaiden
Hältingbergetin (VE2B) hankealueen toimintojen sijainti on esitetty
täyttöjä
tehdään vuorotellen sekä pysty- että vaakasuunnassa.
kuvassa 10 (sivulla 9), joka on myös liitteenä 7. Kartalla on esitetty
toimintakentän toimintojen lisäksi louheen ja muun maa-aineksen
Louhinnan teknisen toteutuksen periaatteellinen suunnitelmakartta on
välivarasto, joka toimii myös meluesteenä.
esitetty kuvassa 6 (sivulla 7), joka on myös liitteenä 14A ja perustason
alittavan
louhinnan
teknisen
toteutuksen
periaatteellinen
tyyppipoikkileikkaus

kuvassa 7 (sivulla 8), joka on myös liitteenä 14B.
Louhinnassa edetään aina niin, että uloimman kaivumaiden
sijoituspenkereen sekä louhinnan väliin jää 200 metrin turvaetäisyys.
Kun perustason alapuolinen louhinta ja kaivumaiden sijoittaminen on
tehty, siirrytään perustason yläpuoliseen kaivumaiden sijoittamiseen.
Kaivumaiden sijoittaminen toteutetaan samalla tyylillä, kuin perustason
alapuolinenkin
kaivumaiden
sijoittaminen
eli
tukipenkereistä
muodostuvat reunukset tehdään aina ensimmäiseksi ja täytetään sen
jälkeen tukipenkereiden muodostama allas savella. Alueen täytön
suunnitelmakartta on esitetty kuvassa 11 (sivulla 9), joka on myös
liitteenä 8. Perustason yläpuolisen täyttömäen ja alapuolisen täytön
tyyppipoikkileikkaus on esitetty kuvassa 13, joka on myös liitteenä 9B.

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

Kuva 13. Hältingbergetin (VE 2) perustason yläpuolisen täyttömäen ja alapuolisen täytön tyyppipoikkileikkaus. Kuva on liitteenä 9B.
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Hankealueen jälkikäyttönä on kaivumaiden sijoitusalueen kohdalle
tuleva virkistysalue ja toimintakentälle sijoittuva pientalovaltainen alue.
3.3 NORRBERGET (VE 3)
3.3.1 Liikennesuunnitelma (VE 3)
Norrbergetin (VE 3) liikennesuunnitelma on esitetty kuvassa 14, joka
on myös liitteenä 10. Liikennesuunnitelma on sama riippumatta siitä,
alitetaanko louhinnassa perustaso vai ei. Alue sijaitsee Östersundomin
alueen länsiosassa.

Kuva 14. Norrbergetin (VE 3)) hankealueen liikennesuunnitelma eri
aikavaiheissa. Kuva on liitteenä 10.
3.3.2 Matalaotto (VE 3A)
Norrbergetin (VE 3A) hankealueen eri toimintojen sijainti on esitetty
kuvassa 15, joka on myös liitteenä 11. Kartalla on esitetty
toimintakentän toimintojen lisäksi louheen ja muun maa-aineksen
välivarastot, jota voi myös tarvittaessa hyödyntää meluesteenä.
Toimintakentän käyttö alkaa, kun se on louhittu tasaiseksi arviolta
vuoteen 2025 mennessä, ja sen käyttö jatkuu arviolta vuoteen 2060
asti, jolloin Östersundomin rakentamisen oletetaan olevan melkein
valmis.
Vaihtoehdon 3 kokonaispinta-ala on noin 56,6 hehtaaria.
Toimintakentän kokonaispinta-ala on 37,6 hehtaaria. Alueen
syvyystasot määrittyvät seuraavasti: Perustaso on +28,0 ja sen päälle
nouseva 45 metriä korkea mäki nousee korkeustasoon +73,0.
Koko alue tasataan perustasoon ulottuvaan leikkaukseen asti, jolloin
pinnasta saadaan lähinnä louheesta koostuvaa maa-ainesta 4,7
miljoonaa m3ktr. Tästä määrästä käytetään tukipenkereisiin 0,7 (1,0
m3ktr = 1,6 m3rtr) miljoonaa m3ktr, jolloin alueelta saadaan muuhun
rakentamiseen 4,0 miljoonaa m3ktr maa-ainesta.

Kuva 15. Norrbergetin (VE 3) hankealueen eri toimintojen sijainti. Kuva on liitteenä 11.
Perustason yläpuolelle nousevalle 19,0 hehtaarin kokoiselle
kaivumaiden sijoitusalueelle voidaan sijoittaa kaivumaita 2,9 miljoonaa
m3rtr. Tukipenkereisiin menevä tarvearvio louheelle on 1,1 (1,0 m3ktr
= 1,6 m3rtr) miljoonaa m3rtr, joten kaivumaiden sijoitusalueen
kokonaistilavuus on 4,0 miljoonaa m3rtr. Lisäksi arvioidaan alueen
maisemointiin tarvittavan 0,1 miljoonaa m3rtr pintamaata.
Matalaoton mukainen toiminta ja tuotantomäärät on esitetty taulukossa
5.
Alueelle tehdään tukipenkereitä ristikon muotoon, joiden keskiosa
täytetään savella. Tukipenkereistä muodostuvat reunukset tehdään
aina ensimmäiseksi ja täytetään sen jälkeen tukipenkereiden
muodostama allas savella. Alueen täytön suunnitelmakartta on esitetty
kuvassa 16 (sivulla 12), joka on myös liitteenä 12.

Taulukko 5. Norrberget (VE 3A), matalaotto, mursketuotanto ja
kaivumaiden sijoitusmäärät.
Rakentaminen

2020-2025

2025-2045

2045-2060

Kiviainestuotanto, milj. m3ktr

4,0

0

0

Kaivumaiden sijoittaminen, milj.
m3rtr

0

2,9

0,1

Perustason yläpuolisen täyttömäen tyyppipoikkileikkaus on esitetty
kuvassa 17 (sivulla 12), joka on myös liitteenä 13A.
Hankealueen jälkikäyttönä on kaivumaiden sijoitusalueen kohdalle
tuleva virkistysalue ja toimintakentälle sijoittuva pientalovaltainen alue.
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3.3.3 Syväotto (VE 3B)
Toteutus on muutoin sama kuin matalaoton osalta, mutta
syvälouhinnan (louhinta korkeustasoon -2 m) avulla alueelta tuotettaan
enemmän kiviaineksia ja sinne voidaan sijoittaa enemmän kaivumaita.
Syväoton mukainen toiminta ja tuotantomäärät on esitetty taulukossa
6.
Taulukko 6. Norrberget (VE 3B), syväotto, mursketuotanto ja
kaivumaiden sijoitusmäärät.
Rakentaminen

2020-2025

2025-2045

2045-2060

Kiviainestuotanto, milj. m3ktr

4,0

4,6

0

Kaivumaiden sijoittaminen, milj.
m3rtr

0

6,9

0,1

Kaivumaiden sijoitusalueelle pystytään sijoittamaan yhteensä 6,9
miljoonaa m3rtr kaivumaita, joiden lisäksi tarvitaan 2,8 (1,0 m3ktr = 1,6
m3rtr)
miljoonaa
m3rtr
louhetta
tukipenkereisiin.
Täytön
kokonaistilavuus on 9,7 miljoonaa m3rtr. Lisäksi arvioidaan alueen
maisemointiin tarvittavan 0,1 miljoonaa m3rtr pintamaata.
Hankealueelta louhitaan kiviaineksia yhteensä 10,4 miljoonaa m3ktr,
josta tarvitaan 1,8 (1,0 m3ktr = 1,6 m3rtr) miljoonaa m3ktr louhetta
tukipenkereisiin. Alueen ulkopuolelle voidaan toimittaa 8,6 miljoonaa
m3ktr louhetta.
Norrbergetin (VE 3B) hankealueen toimintojen sijainti on esitetty
kuvassa 15 (sivulla 11), joka on myös liitteenä 11. Kartalla on esitetty
toimintakentän toimintojen lisäksi louheen ja muun maa-aineksen
välivarastot, jota voi myös tarvittaessa hyödyntää meluesteenä.

Kuva 16. Norrbergetin (VE 3) täytön suunnitelmakartta. Kuva on liitteenä 12.

Louhinta ja kaivumaiden sijoittaminen toteutetaan vaiheittain. Aluksi
alueelta louhitaan kalliota sen verran, että kaivumaille syntyy
loppusijoitustilavuutta. Tämän jälkeen louhinta etenee edellä ja
kaivumaiden sijoittaminen tapahtuu vapautunutta alueella.
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Kuva 17. Norrbergetin (VE 3) perustason yläpuolisen täyttömäen tyyppipoikkileikkaus. Kuva on liitteenä 13A.
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Kuva 18. Norrbergetin (VE 3B) perustason yläpuolisen täyttömäen ja alapuolisen täytön tyyppipoikkileikkaus. Kuva on liitteenä 13B.

Kaivumaiden sijoitusalueelle muodostetaan tukipenkereitä ristikon
muotoon. Tukipenkereistä muodostuvat reunukset tehdään aina
ensimmäiseksi vaihe kerrallaan, jonka jälkeen tukipenkereiden
muodostama allas täytetään savella. Louhepenkereitä ja altaiden
täyttöjä tehdään vuorotellen sekä pysty- että vaakasuunnassa.
Louhinnan teknisen toteutuksen periaatteellinen suunnitelmakartta on
esitetty kuvassa 6 (sivulla 7), joka on myös liitteenä 14A ja perustason
alittavan
louhinnan
teknisen
toteutuksen
periaatteellinen
tyyppipoikkileikkaus kuvassa 7 (sivulla 8), joka on myös liitteenä 14B.
Louhinnassa edetään aina niin, että uloimman kaivumaiden
sijoituspenkereen sekä louhinnan väliin jää 200 metrin turvaetäisyys.
Kun perustason alapuolinen louhinta ja kaivumaiden sijoittaminen on
tehty, siirrytään perustason yläpuoliseen kaivumaiden sijoittamiseen.
Kaivumaiden sijoittaminen toteutetaan samalla tyylillä, kuin perustason
alapuolinenkin
kaivumaiden
sijoittaminen
eli
tukipenkereistä
muodostuvat reunukset tehdään aina ensimmäiseksi ja täytetään sen
jälkeen tukipenkereiden muodostama allas savella. Alueen täytön
suunnitelmakartta on esitetty kuvassa 16 (sivulla 12), joka on myös
liitteenä 12.
Perustason
yläpuolisen
täyttömäen
ja
alapuolisen
täytön
tyyppipoikkileikkaus on esitetty kuvassa 18, joka on myös liitteenä
13B.
Hankealueen jälkikäyttönä on kaivumaiden sijoitusalueen kohdalle
tuleva virkistysalue ja toimintakentälle sijoittuva pientalovaltainen alue.

4 YHTEENVETO
Hankealueille voidaan sijoittaa kiviaineshuollon tukitoiminnat tässä
esitetyllä ja suunnittelulla tavalla. Yhdessäkään vaihtoehdoista
matalaotto ei tuota riittävästi kiviainesta Östersundomin rakentamiseen
tai tilavuutta maa-ainesten sijoittamiseen. Syväottovaihtoehdoilla
saadaan riittävästi kiviainesta ja täyttötilavuutta.

