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TIIVISTELMÄ
Hankekuvaus
Rudus Oy suunnittelee Inkoon tuotantoalueen laajennusta, tuotantokapasiteetin ja
materiaalitehokkuuden nostamista. Suunniteltu hankealue sijaitsee Joddbölessä noin
seitsemän kilometriä Inkoon keskustasta lounaaseen (Kuva 1-1).

Kuva 1-1. Hankealueen sijainti Inkoossa.

Hankealue on noin 390 hehtaarin laajuinen. Kalliokiviaineksen otto- ja
jalostustoiminnan lisäksi alueelle on suunniteltu kierrätysmateriaalien vastaanotto ja
jalostustoimintaa, sekä puhtaiden ylijäämämaiden loppusijoitusta. Muita alueelle
suunniteltuja toimintoja ovat betonin- ja betonituotteiden- sekä asfaltin valmistus.
Suunniteltu laajennusalue sijaitsee aivan Inkoon sataman vieressä. Nykyisestä
toiminnasta suurin osa suuntautuu vientiin Itämeren alueelle. Jatkossa
tuotantokapasiteetin kasvaessa, yhä suurempi määrä materiaaleja toimitetaan meritse.
Hankkeeseen liittyvät luontoselvitykset on tehty kevään ja kesän 2013 aikana.
Alustavan aikataulun mukaan YVA-menettely on tarkoitus saada päätökseen syksyllä
2014, jonka jälkeen hankkeelle voidaan hakea tarvittavat luvat.
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Arvioitavat vaihtoehdot
YVA-menettelyssä tarkastellaan kolmea kiviainesoton alustavaa toteutusvaihtoehtoa,
jotka eroavat tuotantokapasiteetin ja ottosyvyyden osalta. Kierrätystoiminta ja
ylijäämämaiden loppusijoitus tarkastellaan jokaisen ottovaihtoehdon yhteydessä.
Satama-altaan laajennus tarkastellaan yksittäisenä vaihtoehtona.
Vaihtoehdossa 1 suunnitellun ottoalueen pinta-ala on noin 164 hehtaaria ja alin ottotaso
+3. Alueelta louhitaan vuosittain 1–6 miljoonaa kiintokuutiometriä (myöh. milj. m3ktr)
kiviaineksia. Kokonaisottomäärä on toiminnan aikana 25 milj.m3. Kokonaistoimintaaika vaihtelee 4–25 vuoden välillä, riippuen vuosittaisesta ottomäärästä.
Vaihtoehdossa 2 hankealueen pohjoisosat Grävlingsberget ja Sjömansberget,
syvennetään tasoon –15 noin 87 hehtaarin alalta. Muilta osin alue louhitaan tasoon +3.
Alueelta louhitaan vuosittain 1–6 milj.m3 kiviaineksia. Kokonaisottomäärä on
toiminnan aikana 40 milj.m3. Kokonaistoiminta-aika vaihtelee 7–40 vuoden välillä,
riippuen vuosittaisesta ottomäärästä.
Vaihtoehdossa 3 hankealueen pohjoisosat Grävlingsberget ja Sjömansberget,
syvennetään tasoon –30 noin 87 hehtaarin alalta. Muilta osin alue louhitaan tasoon +3.
Alueelta louhitaan vuosittain 1–6 milj.m3 kiviaineksia. Kokonaisottomäärä on
toiminnan aikana 53 milj.m3. Kokonaistoiminta-aika vaihtelee 9–53 vuoden välillä,
riippuen vuosittaisesta ottomäärästä.
Vaihtoehdossa A tarkastellaan kierrätystoimintojen sijoittamista alueelle.
Kierrätystoiminnot sisältävät kierrätysjakeiden vastaanottamisen, välivarastoinnin,
käsittelyn ja jatkojalostuksen myyntiin, sisältäen myös puhtaiden ylijäämämaiden
kierrätyksen ja loppusijoituksen. Kierrätysjakeita ja ylijäämämaita käsitellään
maksimissaan yhteensä noin 10 miljoonaa tonnia vuodessa. Kierrätystoiminnot voivat
toteutua jokaisen maa-ainesottovaihtoehdon ohella tai omana vaihtoehtonaan, vaikka
maa-ainesottotoiminta ei kasvaisi.
Vaihtoehdossa B tarkastellaan satama-altaan laajentamista. Satama-altaan lopullisen
laajennuksen pinta-ala on riippuvainen kiviainesottovaihtoehdon 1–3 toteutumisesta.
Satama-altaan laajennus on suurimmillaan 24 hehtaaria.
Nollavaihtoehtona tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä, eli tilannetta, jossa
kiviainesottoaluetta ei laajenneta tai kierrätystoimintoja ja ylijäämämaiden vastaanottoa
tai satama-altaan laajennusta toteuteta. Alueella toimitaan nykyisten lupien mukaan ja
ottotoiminta päättyy lupien voimassaoloajan päättyessä.
YVA-menettelyn vaiheet
Tämä asiakirja on ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ensimmäisen vaiheen
arviointiohjelma (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on selvitys hanke- ja
tarkastelualueiden nykytilasta, sekä suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia arvioidaan ja
millä tavoin arviointi tehdään. YVA-ohjelmassa esitetään muun muassa perustiedot
hankkeesta ja tutkittavista vaihtoehdoista, suunnitelma tiedottamisesta YVA-menettelyn
aikana, sekä arvio hankkeen ja YVA-menettelyn aikataulusta. Valmistunut
arviointiohjelma jätetään yhteysviranomaiselle eli tässä tapauksessa Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus). Yhteysviranomainen
kuuluttaa muun muassa paikallisissa sanomalehdissä arviointiohjelman asettamisesta
nähtäville alueen kuntiin vähintään kuukauden ajaksi. Nähtävilläoloaikana kansalaiset
voivat
esittää
YVA-ohjelmasta
mielipiteitään
yhteysviranomaiselle.
Yhteysviranomainen
myös
pyytää
lausuntoja
ohjelmasta
viranomaisilta.
Yhteysviranomainen kokoaa ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot, ja antaa niiden
perusteella oman lausuntonsa hankevastaavalle.
YVA-menettelyn toisessa vaiheessa laaditaan YVA-ohjelman ja siitä annettujen
mielipiteiden ja lausuntojen perusteella YVA-selostus, eli raportti hankkeen
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ympäristövaikutuksista. Arviointiselostuksessa esitetään muun muassa arvioitavat
vaihtoehdot,
ympäristön
nykytila,
vaihtoehtojen
ja
nollavaihtoehdon
ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyys, sekä arvioitujen vaihtoehtojen vertailu.
Lisäksi arviointiselostuksessa kuvataan haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja
lieventämiskeinot, sekä ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi. Vastaavasti
kuin YVA-ohjelmavaiheessa, myös YVA-selostus asetetaan nähtäville ja
yhteysviranomainen kerää hankkeen sidosryhmiltä lausuntoja ja mielipiteitä
arviointiselostuksesta. YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa
arviointiselostuksesta lausuntonsa hankkeesta vastaavalle.
Arvioitavat ympäristövaikutukset
Tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan suunnitellun kiviainesottoalueen
laajennuksen ja kierrätystoimintojen, sekä satama-altaan laajennuksen aiheuttamia
välittömiä ja välillisiä, tilapäisiä ja pysyviä vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnissa
tarkastellaan sekä rakentamisen että toiminnan aikaisia vaikutuksia. Myös toiminnan
päättymisen vaikutuksia tarkastellaan. Keskeisimpiä arvioitavia vaikutuksia ovat:
 melu-, pöly-, tärinä- ja liikennevaikutukset ja niistä aiheutuvat vaikutuksen
ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen,
 vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen,
 vaikutukset pohjavesiin.
Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste asetetaan hankkeen merkittäviksi
arvioituihin ja koettuihin vaikutuksiin. Alueen asukkaiden ja muiden sidosryhmien
tärkeiksi kokemista asioista saadaan tietoa muun muassa seurantaryhmätyöskentelyn ja
kuulemismenettelyjen yhteydessä. YVA-menettelyn aikana toteutetaan myös
asukaskysely.
Ympäristövaikutusten merkittävyyttä arvioidaan vertaamalla ympäristön sietokykyä
kunkin ympäristörasituksen suhteen. Ympäristön sietokyvyn arvioimisessa
hyödynnetään lainsäädännön vaatimuksia, annettuja ohjearvoja, sekä saatavilla olevaa
laajasti hyväksyttyä tutkimustietoa.
Tiedottaminen ja vuorovaikutus
Kansalaisilla on mahdollisuus saada tietoa ja vaikuttaa suunniteltuun hankkeeseen
YVA-menettelyn eri vaiheissa. Yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus kuuluttaa arviointiohjelman ja -selostuksen
nähtävilläolosta kunnan ilmoitustauluilla, sanomalehdissä sekä Internet-sivuillaan.
Kuulutuksessa kerrotaan tarkemmin, miten mielipiteitä voi esittää. Kansalaiset voivat
osallistua hankkeeseen myös esittämällä mielipiteensä ja näkemyksensä suoraan
hankevastaavalle tai konsultin edustajille. Saadut mielipiteet ja näkemykset pyritään
huomioimaan ja hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan hankkeen suunnittelussa
prosessin edetessä.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelman valmistumisen jälkeen yleisölle järjestetään
avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus. Tilaisuudessa esitellään suunniteltu hanke, YVAmenettely sekä hankkeen arviointiohjelma. Yleisöllä on mahdollisuus saada tietoa ja
esittää näkemyksiään hankkeesta, arvioitavista vaihtoehdoista ja YVA-menettelystä.
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Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua järjestetään toinen yleisölle
avoin tilaisuus, jossa esitellään ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia. Tilaisuudessa
yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään tehdystä arviointityöstä sekä sen
riittävyydestä.
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YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄOLO
Hankkeesta vastaava:

Yhteysviranomainen:
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KÄYTETYT LYHENTEET JA TERMIT
YVA-ohjelmassa on käytetty seuraavia lyhenteitä ja termejä:
LYHENNE

SELITYS

Akviferi

Maa- tai kivilajiesiintymä, joka varastoi ja johtaa vettä niin hyvin, että
siihen tehdystä kaivosta saadaan vettä

Asemakaava

Yksityiskohtainen suunnitelma alueiden käytön järjestämisestä

dB(A), desibeli

Äänenvoimakkuuden yksikkö. Kymmenen desibelin (= 1 beli) nousu
melutasossa tarkoittaa äänen energian kymmenkertaistumista.
Melumittauksissa käytetään eri taajuuksia eri tavoin painottavia
suodatuksia.

ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

FGD, RPT

Kalsium-pohjainen rikinpoiston lopputuote, RPT, (fuel
desulphurization), joka syntyy savukaasujen puhdistuksessa.

FINIBA-alue

Kansallisesti arvokas lintualue

Hankealue

Hankealueella tarkoitetaan tässä YVA-ohjelmassa aluetta, jolle kiviainesottotoiminta, kierrätystoiminnot ja puhtaiden ylijäämämaiden
varastointi sijoitetaan.

Hankkeesta vastaava

Rudus Oy on hankkeesta vastaava ja toimittaa arviointiohjelman
yhteysviranomaiselle.

IBA-alue

Kansainvälisesti arvokas lintualue

3

gas

m ktr

Kiintokuutiometri, tilavuusyksikkö

LNG

Liquefied natural gas, nesteytetty maakaasu

Louhintataso

Syvyystaso, jolle kiviainestenotto ulotetaan

REF

Recovered Fuel, kierrätyspolttoaine

SCI-alue

Luontodirektiivin perusteella Natura 2000-verkostoon valittu alue (Site
of Community Importance)

SPA-alue

Lintudirektiivin mukainen erityinen suojelualue (Special Protection
Area)

SVA

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Yleiskaava

Kunnan laatima ja hyväksymä yleispiirteinen maankäytön suunnitelma

YVA

Ympäristövaikutusten arviointi
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JOHDANTO
Rudus Oy:llä on Inkoon Joddbölessä kiviainestenottoalue, jossa toiminta on
alkanut 1996. Ottoalueen laajuus on noin 20 hehtaaria. Alueella on kaksi maaainesten ottolupaa, joista toinen on voimassa vuoteen 2015 ja toinen 2019.
Luvat koskevat 0,6 miljoonaa kuutiometriä kalliokiviaineksia.
Rudus
Oy
suunnittelee
tuotantoalueen
tuotantokapasiteetin
ja
materiaalitehokkuuden
nostamista
lisäämällä
kiviainesottoa
sekä
kierrätystoimintoja. Toimintoja on suunniteltu laajennettavan siten, että
kiviainesottoalueen pinta-ala on laajennuksen jälkeen 164 hehtaaria,
kierrätystoimintojen alue 30 hehtaaria ja ylijäämämaiden välivarastointi- ja
loppusijoitusalue noin 17 hehtaaria. Vuosittain otettavan kiviaineksen määrä
vaihtelee 1–6 milj.m3ktr välillä. Kiviaineksen ottotasot vaihtelevat arvioitavan
vaihtoehdon mukaan välillä +3…..-30 metriä. Alueelta louhittu kiviaines
murskataan ja välivarastoidaan alueella. Myyntikuljetukset tapahtuvat
pääasiassa meritse Inkoon sataman kautta.
Kierrätystoiminnot sisältävät kierrätysjakeiden vastaanoton, välivarastoinnin,
käsittelyn ja jatkojalostuksen myyntiin. Toimintoihin sisältyy puhtaiden
ylijäämämaiden vastaanotto, kierrätys, välivarastointi ja loppusijoitus.
Ylijäämämaita käytetään muun muassa louhosten maisemoinnissa.
YVA-menettelyssä arvioidaan myös Inkoon sataman satama-altaan laajennus
noin 24 hehtaarilla. Laajennuksen jälkeen satama-altaan pituus on noin 900
metriä ja syvyys 20 metriä. Satama-altaan laajennustarve on riippuvainen
kiviaineksen tuotantomääristä. Satama-altaan laajennuksen vaikutusarvioinnissa
huomioidaan
Gasum
Oy:n
mahdollinen
nesteytetyn
maakaasun
tuontiterminaali, joka sijoittuu osittain Ruduksen hankealueelle ja suunnitellun
satama-altaan laajennuksen kohdalle.
YVA-lain (468/1994) 4 §:n mukaan hankkeissa, joista voi aiheutua merkittäviä
haitallisia ympäristövaikutuksia, tulee laatia ympäristövaikutusten arviointi
(YVA)
ennen
lupien
hakemista
ja
hankkeen
toteutuspäätöstä.
Ympäristövaikutusten
arvioinnissa
tarkastellaan
hankkeen
eri
toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia YVA-lain ja -asetuksen
edellyttämällä tavalla. Tavoitteena on tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista
ihmisiin ja ympäristöön sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja
osallistumismahdollisuuksia.
Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa kuvataan kyseessä oleva hanke
toteuttamisvaihtoehtoineen sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä
selvitettävät ympäristövaikutukset ja käytettävät arviointimenetelmät.
Lausunnot
ja mielipiteet
tästä arviointiohjelmasta
yhteysviranomaisena toimivalle Uudenmaan elinkeino-,
ympäristökeskukselle.

voi
osoittaa
liikenne-, ja
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2
2.1

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY
Arviointimenettelyn sisältö ja tavoitteet
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä säätelee YVA-laki (468/1994) ja
YVA-asetus (713/2006). YVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten
arviointia, yhtenäistä huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa,
sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
YVA-menettelyn
tarkoituksena
on
tuottaa
tietoa
hankkeen
ympäristövaikutuksista hankkeen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. YVAmenettely pyrkii ennakoimaan ympäristövaikutukset ja lieventämään niitä sekä
sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita.
YVA-menettelyä sovelletaan joko YVA-asetuksen hankeluettelon perusteella
tai yksittäistapauksiin soveltaen. Hankeluettelon mukaisesti YVA-menettelyä
sovelletaan hiekan, soran tai kiven ottoon, kun louhinta-alueen pinta-ala on yli
25 hehtaaria tai otettavan aineksen määrä vähintään 200 000 kiintokuutiometriä
vuodessa (YVAA 6 § kohta 2b). YVA-menettelyä edellyttävät myös
ylijäämämaiden loppusijoitus, kierrätystoiminnot, kun jätteeksi luettavaa
materiaalia käsitellään yli 25 000 tonnia vuodessa, sekä kierrätysasfaltin
valmistus. Inkoon tuotantokapasiteetin nostaminen ja materiaalitehokkuuden
parantaminen täyttää YVA-asetuksen hankeluettelossa esitetyt ehdot YVAmenettelylle.
YVA-laki edellyttää, että hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain
mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten
kannalta olennaisiin toimiin. Hankkeelle ei saa myöntää lupaa toteuttamiseen
tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen arvioinnin päättymistä.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely ei ole päätöksenteko- tai
lupamenettely, joten arvioinnin aikana ei tehdä päätöstä hankkeen
toteuttamisesta.
YVA-menettelyyn sisältyy ohjelma- ja selostusvaihe (Kuva 2-1).
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on suunnitelma
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista
selvityksistä. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostus)
esitetään hankkeen tiedot tarkistettuina, sekä arviointimenettelyn tuloksena
muodostettu yhtenäinen arvio hankkeen ympäristövaikutuksista.
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Kuva 2-1. YVA-menettelyn vaiheet.

2.1.1 Arviointiohjelma
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan
YVA-ohjelma, jossa esitetään hankealueen nykytila sekä suunnitelma siitä, mitä
vaikutuksia YVA-selostusvaiheessa selvitetään ja miten selvitykset tehdään.
Ohjelmassa esitetään lisäksi muun muassa hankkeen perustiedot ja
hankevaihtoehdot sekä suunnitelma tiedottamisesta hankkeen aikana ja arvio
hankkeen aikataulusta.
YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun YVA-ohjelma jätetään
yhteysviranomaiselle, Uudenmaan ELY-keskukselle. Yhteysviranomainen
kuuluttaa arviointiohjelman nähtävilleasettamisesta vähintään kuukauden
ajaksi. Nähtävilläoloaikana kansalaiset voivat esittää YVA-ohjelmasta
mielipiteitään yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen myös pyytää
ohjelmasta lausuntoja viranomaisilta. Annettujen mielipiteiden ja lausuntojen
perusteella viranomainen antaa lausunnon hankkeesta vastaavalle.
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2.1.2 Arviointiselostus
Ympäristövaikutusten arviointityö tehdään arviointiohjelman ja siitä saadun
yhteysviranomaisen lausunnon sekä muiden lausuntojen ja mielipiteiden
perusteella.
Arviointityön
tulokset
esitetään
ympäristövaikutusten
arviointiselostuksessa. YVA-selostuksessa esitetään muun muassa:











arvioitavat vaihtoehdot,
hankkeen kuvaus,
ympäristön nykytilan kuvaus,
toteutusvaihtoehtojen ja nollavaihtoehdon ympäristövaikutukset ja niiden
merkittävyys,
selvitys hankkeen suhteesta oleellisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin,
arvioitujen vaihtoehtojen vertailu,
haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämiskeinot,
ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi,
kuvaus vuorovaikutuksen ja osallistumisen järjestämisestä YVAmenettelyn aikana, sekä
kuvaus yhteysviranomaisen lausunnon huomioimisesta
arviointiselostuksen laadinnassa.

Yhteysviranomainen kuuluttaa valmistuneesta arviointiselostuksesta samalla
tavoin kuin arviointiohjelmasta. Arviointiselostus on nähtävillä 30–60 päivän
ajan, jolloin viranomaisilta pyydetään lausunnot ja asukkailla sekä muilla
intressiryhmillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle.
Yhteysviranomainen kokoaa selostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet ja
antaa niiden perusteella lausuntonsa viimeistään kahden kuukauden kuluttua
nähtävilläolon päättymisestä. Yhteysviranomaisen antama lausunto päättää
YVA-menettelyn.
Lupaviranomaiset
käyttävät
arviointiselostusta
ja
yhteysviranomaisen siitä antamaa lausuntoa oman päätöksentekonsa
perusaineistona. Hanketta koskevasta lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten
arviointiselostus ja siitä annettu lausunto on päätöksessä otettu huomioon.
2.2

Arviointimenettelyn osapuolet ja alustava aikataulu
Arviointimenettelyn toteuttamisesta vastaa Rudus Oy. YVA-ohjelman ja selostuksen laatii hankevastaavan toimeksiannosta YVA-konsultti, joka tässä
hankkeessa on Pöyry Finland Oy. Pöyryn lisäksi YVA-ohjelman ja -selostuksen
laadintaan osallistuu myös muita konsultteja: Luontoselvityksistä ja
vaikutusarvioinnista vastaa asiantuntijaryhmä Tmi Finventia/Tommi Lievonen,
Tmi Jaakko Kullberg/Jaakko Kullberg ja Tmi Jarmo Nieminen/Jarmo
Nieminen. Melu- ja pölyselvityksistä ja vaikutusarvioinnista vastaa Promethor
Oy sekä tärinäselvityksistä ja vaikutusarvioinnista vastaa Oy Finnrock Ab.
Yhteysviranomaisella on keskeinen lakisääteinen rooli YVA-menettelyssä.
Yhteysviranomainen muun muassa ohjaa YVA-menettelyä määrittelemällä
YVA-selostuksessa tarkasteltavat asiat. Tärkeässä osassa YVA-menettelyssä
ovat myös sekä kansalaiset että muut viranomaiset, jotka vaikuttavat YVAmenettelyn kulkuun muun muassa antamalla lausuntoja ja mielipiteitä.
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Inkoon tuotantoalueen tuotantokapasiteetin ja materiaalitehokkuuden
nostamisen YVA-menettely on tarkoitus saada päätökseen syksyllä 2014.
Ohessa on esitetty YVA-menettelyn alustava aikataulu. (Kuva 2-2)
Työn vaihe
YVA-menettely

2013
5

6

7

8

2014
9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

YVA-ohjelma
Arviointiohjelman laatiminen
Käännös ruotsiksi
Arviointiohjelma yhteysviranomaiselle
Arviointiohjelma nähtävillä
Yhteysviranomaisen lausunto
YVA-selostus
Arviointiselostuksen laatiminen
Käännös ruotsiksi
Arviointiselostus yhteysviranomaiselle
Arviointiselostus nähtävillä
Yhteysviranomaisen lausunto
Osallistuminen ja vuorovaikutus
Seurantaryhmän kokous
Yleisötilaisuudet

Kuva 2-2. YVA-menettelyn aikataulu.

2.3

Osallistuminen
YVA-menettelyn tarkoituksena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja eri
tahojen huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa, sekä lisätä
kansalaisten tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia. YVA-menettely on
avoin prosessi, johon asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus
osallistua. Ympäristövaikutusten arviointiin voivat osallistua kaikki ne
kansalaiset, joiden oloihin ja etuihin, kuten asumiseen, työntekoon,
liikkumiseen ja vapaa-ajan viettoon, suunnitteilla oleva hanke saattaa vaikuttaa.
Asukkaat ja muut hankkeesta kiinnostuneet voivat osallistua menettelyyn mm.
esittämällä näkemyksensä yhteysviranomaisena toimivalle Uudenmaan ELYkeskukselle sekä myös hankkeesta vastaavalle tai YVA-konsultille.

2.3.1 Postikysely ja työpajatilaisuus
Tämän ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä toteutetaan postikysely,
jolla selvitetään lähivaikutusalueen vakituisten asukkaiden ja alueen lomaasukkaiden suhtautumista hankkeeseen. Kyselyn tarkoituksena on lisätä
vuorovaikutusta tarjoamalla hankkeesta vastaavalle tietoa asukkaiden
suhtautumisesta hankkeeseen, sekä toisaalta antamalla asukkaille tietoa
hankkeesta ja sen mahdollisista vaikutuksista heidän elinympäristöönsä.
Kyselyn toteuttamisen jälkeen järjestetään työpaja, jossa esitellään hanketta ja
kyselyn tuloksia. Tilaisuudessa on mahdollista käydä keskustelua hankkeen
mahdollisista vaikutuksista ja haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoista.
2.3.2 Seurantaryhmä
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laatimisen aikana YVAmenettelyä seuraamaan ja ohjaamaan kootaan seurantaryhmä. Seurantaryhmän
toiminnan avulla on tavoitteena saada hankkeen suunnitteluun huomioiduksi
tietoja paikallisista oloista sekä toiminnasta alueella, sekä välittää
paikallistasolle tieto suunnittelun etenemisestä. Seurantaryhmään kutsutaan
muun muassa lähialueen asukkaita, järjestöjen ja elinkeinoelämän edustajia,
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Inkoon kunnan edustajia, yhteysviranomainen, sekä muita viranomaisia.
Seurantaryhmä kokoontuu YVA-selostuksen laadintavaiheessa. Hankkeesta
vastaava järjestää tilaisuudet ja kutsuu kokouksen koolle.
2.3.3 Yleisötilaisuudet ja muu tiedottaminen
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään yleisölle avoin tiedotusja keskustelutilaisuus ohjelman nähtävilläoloaikana. Yhteysviranomaisen koolle
kutsumassa tilaisuudessa esitellään hanketta ja arviointiohjelmaa. Yleisöllä on
mahdollisuus esittää näkemyksiään ympäristövaikutusten arvioinnista ja
hankkeesta sekä esittää kysymyksiä niin hankkeesta vastaavalle kuin
yhteysviranomaiselle ja konsultillekin. Yleisötilaisuudessa läsnäolijoille jaetaan
kyselylomake, jonka avulla osallistujat voivat kirjallisesti ilmaista oman
kantansa hanketta, hankkeen mahdollisia vaikutuksia sekä ympäristövaikutusten
arviointia kohtaan. Toinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua. Tilaisuudessa esitetään
laaditut arvioinnit ja yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään tehdystä
ympäristövaikutusten arvioinnista ja sen riittävyydestä. Yleisötilaisuus pidetään
YVA-selostuksen nähtävillä oloaikana. Hankkeen vuorovaikutussuunnitelma on
esitetty Kuva 2-3.

Kuva 2-3. Hankkeen vuorovaikutus.
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Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista tiedotetaan myös yleisen
tiedonvälityksen yhteydessä, kuten lehdistötiedotteiden, lehtiartikkelien ja
Ympäristöhallinnon
verkkosivuilla
(www.ymparisto.fi/uus
→
Ympäristövaikutusten arvionti YVA ja SOVA → Vireillä olevat YVAhankkeet) välityksellä. Sekä YVA-ohjelma että YVA-selostus tulevat olemaan
nähtävillä yllämainituilla internet-sivuilla. Hankkeen YVA-ohjelma ja selostus
tulevat olemaan myös hankkeesta vastaavan internet-sivuilla, osoitteessa
www.rudus.fi → ympäristö → Inkoo YVA
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3.1

HANKKEEN KUVAUS
Hankkeesta vastaava
Hankkeesta vastaavana toimii Rudus Oy. Yhtiö harjoittaa valmisbetoni-,
betonituote-, kiviaines-, murskausurakointi- ja kierrätysliiketoimintoja
Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Rudus Oy on maan johtava kiviaines- ja
valmisbetonitoimija sekä mineraalipohjaisten rakennusjätteiden kierrättäjä.
Rudus Oy valmistaa myös erilaisia betonituotteita sekä -elementtejä. Rudus konsernin henkilöstön määrä vuonna 2012 oli noin 1070.

3.2

Nykyinen toiminta Joddbölessä
Joddbölen alueella on harjoitettu luvanvaraista maa-ainesten ottotoimintaa jo
vuodesta 1984 alkaen. Rudus Oy on harjoittanut kalliokiviainesten otto- ja
jalostustoimintaa Inkoon sataman alueella 1990-luvulta lähtien. Toiminnan
alkuvaiheessa louhinnat keskittyivät satama-alueen välittömään läheisyyteen.
Tämän jälkeen louhinta on edennyt satama-alueesta pohjoiseen.
Alueen louhinnat ovat palvelleet useita toimijoita: Rudus Oy on saanut
hyödynnettäväksi laadultaan soveltuvaa kiviainesta, ja alueella toimiva satama,
Inkoo Shipping Oy, on saanut toiminnoilleen ja muille satamassa toimiville
yrityksille satamakenttää muun muassa varastointitarkoituksiin. Nykyisellään
Rudus Oy valmistaa Inkoon alueella erilaisia mursketuotteita keskimäärin
400 000–540 000 tonnia vuodessa, maksimituotantomäärän ollessa 190 000 m3.

3.3

Lupatilanne
Rudus Oy kiviainesten ottotoiminta Joddbölessä on osalla alueista päättynyt ja
toisilla alueilla toiminta jatkuu myönnettyjen lupien mukaisesti. (Kuva 3-1)
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Kuva 3-1. Toiminnassa
ottotoiminta on päättynyt.

olevat
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Alue 2A
 Ympäristölupa 30.8.2006 (Inkoon kunnan ympäristölautakunta), lupa
voimassa 7 vuotta (11.9.2013)
 Maa-aineslupa 18.9.2006 (Inkoon kunnan kunnanhallitus), lupa voimassa
7 vuotta (6.10.2013)
 Maa-ainesten ottotoiminta päättynyt
Alue 2B:
 Maa-aines- ja ympäristölupa myönnetty 16.2.2010 (Inkoon kunnan
rakennus- ja ympäristölautakunta)
 Luvista valitettiin
 KHO:n päätös luvista 23.8.2013 ja luvat lainvoimaisia
 toimintaa ollaan aloittamassa syyskuussa 2013
 Luvat voimassa 26.5.2015 saakka
Alue 4
 Ympäristölupa 30.8.2006 (Inkoon kunnan ympäristölautakunta), lupa
voimassa 7 vuotta (11.9.2013)
 Ympäristöluvan uusinta 16.4.2013 (Inkoon kunnan rakennus- ja
ympäristölautakunta § 60) voimassa 31.12.2018 saakka, luvasta on
valitettu, toimitaan aloitusluvalla
 Maa-aineslupa 18.9.2006 (Inkoon kunnan kunnanhallitus), lupa voimassa
7 vuotta (6.10.2013)
 maa-ainesten ottotoiminta päättynyt
Viinivuoren alue I ja II
 Maa-aines- ja ympäristölupa myönnetty vaiheelle I 10.2.2009 (Inkoon
kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta), voimassa 10 vuotta
(18.12.2019)
 Luvista valitettiin
 KHO:n päätös maa-ainesten ottoluvasta 24.3.2011 ja lupa on
lainvoimainen
 KHO:n päätös ympäristöluvasta 23.8.2013 ja lupa on lainvoimainen
 alueella louhittu kivi murskataan tällä hetkellä (tilanne 30.9.2013) alueella
4, toiminnan edetessä murskauslaitos siirtyy Viinivuoren alueelle
 Vaiheelle II ei ole ympäristölupahakemusta vireillä
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3.4

Hankkeen tavoite ja tarkoitus
Hankkeen tavoitteena on nostaa tuotantoalueen tuotantokapasiteettia ja lisätä
toimintaan kierrätyskelpoisten jäte- ja sivutuotemateriaalien vastaanotto,
jalostus ja -palautus uusiokäyttöön, sekä puhtaiden ylijäämämaiden
loppusijoitus ja lumen vastaanotto. Tulevaisuudessa alueella on tarkoitus
valmistaa asfalttia, betonia sekä betonituotteita. Hanke tukee toteutuessaan
Suomen mineraalistrategian ja Kestävä kaivannaisteollisuus -ohjelman
tavoitteita.
Maa-ainesottotoiminnot laajentuisivat noin 164 hehtaarin alueelle.
Kalliokiviaines louhitaan ja jatkojalostetaan erilaisiksi tuotteiksi, joista pääosa
suuntautuu vientiin Itämeren alueelle. Tuotantoalue sijaitsee Inkoon sataman
välittömässä läheisyydessä, joka mahdollistaa kivi- ja kierrätysmateriaalien
kuljetuksen meritse.
Tuotantokapasiteetin nostamisen myötä vuosittaiset tuotantomäärät ja
tuotetarjonta kasvavat. Suunnitellut kiviaineksen ottomäärät ovat vuositasolla
1–6 milj.m3ktr, kun voimassaolevassa ottoluvassa määrä on maksimissaan 0,2
milj.m3ktr vuodessa. Kierrätystoiminnassa eri kierrätysjakeiden vuosittainen
maksimimäärä 10 milj. tonnia. Louhintapinta-alan kasvamisen ja
kierrätystoimintojen lisäksi on suunniteltu satama-altaan ja laiturialueen
laajentamista pohjoisen suuntaan noin 24 hehtaaria.
Inkoon satama-alue on kaavoitettu pääosin satama- ja teollisuustoiminnoille.
Hankkeen yhtenä tavoitteena on valmistella alue maankäyttösuunnitelmien
mukaiseen käyttötarkoitukseen. Kiviainesten oton keskittäminen kaavassa
osoitetuille, jo olemassa oleville alueille, säästää luonnonvaroja. Lisäksi
alueella on muuta teollista toimintaa, jolloin mahdolliset ympäristöhaitat
keskittyvät kyseiselle alueelle, jolloin haittojen lieventäminen ja hallinta on
kokonaisuutena tuloksellisempaa. Inkoon tuotantoalue sijaitsee hyvien maa- ja
meriliikenneyhteyksien varrella, suhteellisen lähellä markkina-aluetta.

3.5

Hankkeen tekninen kuvaus
Hankealueella tullaan louhimaan kalliokiviainesta, jota jalostetaan pienemmiksi
murskeiksi. Erilaiset murskeet ovat myyntituotteita, jotka kuljetetaan
markkinoille pääasiassa meritse ja pienempi osuus maanteitse.
Kierrätystoiminnot sisältävät kierrätysjakeiden vastaanoton, välivarastoinnin,
käsittelyn ja jatkojalostuksen myyntiin. Toimintoihin sisältyy puhtaiden
ylijäämämaiden vastaanotto, kierrätys, välivarastointi ja loppusijoitus. Alueelle
loppusijoitettavia ylijäämämaita käytetään muun muassa louhosten
maisemoinnissa.

3.6

Kiviainesotto
Kiviainesoton vaiheet ovat pintamaan poisto, kalliolouhinta poraamalla ja
räjäyttämällä, louheen rikotus pienemmiksi kappaleiksi, murskaus ja seulonta,
sekä tuotevarastointi ja myyntikuormaus. (Kuva 3-2)
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Kuva 3-2. Kiviainesoton prosessikaavio.

Kiviainestuotannossa käytettävien työkoneyksiköiden määrät on esitetty
Taulukko 3-1.
Taulukko 3-1. Kiviainestuotannon työkoneyksiköt.
Työvaihe

Työkoneyksiköiden Työkoneyksiköiden
Työkoneyksikkö koostuu
vähimmäismäärä
maksimimäärä
yleensä seuraavista työkoneista

Pintamaan poisto

1-4

8

Poraus

1-4

8

Murskauslaitokseen
syöttö

1-4

8

Murskauslaitos

1-5

5

Varastointi

1-4

8

Myyntikuormaus

1-3

6

1kpl kaivinkone ja 2-4kpl kuormaautoa/dumpperia
1kpl porakone
1kpl pyöräkuormaaja/kaivinkone
tai 1kpl pyöräkuormaaja sekä 24kpl kuorma-autoa/dumpperia
Esimurskain, välimurskain, yksi tai
useampi jälkimurskain, tuoteseulat
ja mahdollisesti tuotesiilot
1kpl pyöräkuormaaja tai 1 kpl
pyöräkuormaaja sekä 2-4 kpl
kuorma-autoa/dumpperia
yksi tai useampi pyöräkuormaaja
tai 1kpl pyöräkuormaajasta sekä 24 kpl kuorma-autoa/dumpperia

3.6.1 Pintamaan poisto ja louheen irrotus
Louhinta-alueen rajat merkitään maastoon ennen louhinnan aloittamista.
Toiminta-alue merkitään lippusiimoin ja varoituskyltein. Koskemattomilta
alueilta raivataan puusto sekä poistetaan kalliopintaa verhoileva maapeite.
Maanpeite poistetaan kaivin- tai puskukoneella ennen louhintaa. Irrotettu
kiviaines kuljetetaan dumppereilla välivarastoon tai hyötykäyttöön. Raivausta
sekä pintamaiden poistoa tehdään vaiheittain. Pintamaat varastoidaan
esimerkiksi ottoalueen reunoilla tai muualla toiminta-alueella. Osa pintamaista
käytetään ottotoiminnan jälkeen maisemoinnissa sekä luiskissa. Pintamaita
voidaan poistaa samanaikaisesti useammalta toiminta-alueelta.
Louhintatyö koostuu porauksesta, kiven irrotuksesta eli räjäytyksistä ja
rikotuksesta, jossa louheen lohkarekokoa pienennetään murskauslaitokseen
sopivaksi. Poraus suoritetaan halutulla reikävälillä, kerrallaan irrotettavaksi
aiotulla alueella, niin sanotulla louhintakentällä. Reikien määrään ja
keskinäiseen etäisyyteen vaikuttaa muun muassa louhittavan kallion laatu ja
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korkeus, kerrallaan irrotettava materiaalimäärä, käytettävä räjähdysaine ja
haluttu lohkarekoko. Porauskalusto valitaan louhintakohteen suuruuden ja
aikataulun perusteella. Lisäksi valintaan vaikuttavat maasto-olosuhteet louhintaalueella sekä porauskaluston vaadittu liikkumisnopeus ja -kyky. Porausvaunuja
tulee todennäköisesti olemaan käytössä useampia samanaikaisesti.
Jokaiselle räjäytykselle laaditaan räjäytyssuunnitelma. Räjäytyksiä tehdään
ottoalueilla yhteensä 3–10 kertaa viikossa. Louhinnassa ja räjähdysaineiden
käsittelyssä noudatetaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston viranomaisten
antamia turvallisuus- ja käyttöohjeita. Räjähdysaineet tuodaan paikalle
säiliöautolla erikseen jokaista räjäytystä varten. Alueella ei varastoida
räjähteitä.
Räjäytyksessä irrotetusta kalliosta muodostuu joskus ylisuuria lohkareita, jotka
pitää rikkoa ennen niiden murskausta (rikotus). Rikotuskalustona käytetään
tavallisesti hydraulisella iskuvasaralla varustettua kaivinkonetta. Rikotuskoneita
tulee todennäköisesti olemaan käytössä useampia samanaikaisesti. Irrotettu ja
tarvittaessa rikotettu louhe kuljetetaan murskauslaitokseen pyöräkuormaajalla,
dumpperilla tai mahdollisesti kuljettimilla. Louheen käsittelyyn käytetään
osittain samoja työkoneita kuin valmiin tuotteenkin (murskeen) käsittelyyn.
3.6.2 Kiviaineksen murskaus, välivarastointi ja tuotteet
Kalliosta saatava louhe kuljetetaan murskauslaitokseen, joka koostuu
esimurskaimesta,
välimurskaimesta
ja
yhdestä
tai
useammasta
jälkimurskaimesta sekä seulastosta.
Riippuen jälkimurskaimien määrästä, laitosta
nelivaiheiseksi murskauslaitokseksi. (Kuva 3-3)
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Kuva 3-3. Kolmivaiheinen murskauslaitos.

Murskauslaitoksen kokoonpano määräytyy kullakin murskauskerralla
murskausurakoitsijan käyttämän kaluston sekä tuotteen laatukriteereiden
mukaan. Laitteiden väliset tekniset erot ovat kuitenkin suhteellisen pieniä,
eivätkä ne ole ympäristövaikutusten kannalta merkityksellisiä. Arviolta
murskauslaitoksia tulee olemaan käytössä samanaikaisesti yhdestä viiteen
laitosta. Murskauslaitokset ovat siirrettäviä ja ne sijoitetaan mahdollisimman
lähelle louhittua kallioseinämää, jotta alueen sisäinen liikenne ja melun
kantautuminen ympäristöön saadaan minimoitua. Vuosittaisesta tuotannosta
riippuen, alueelle voidaan sijoittaa myös niin sanottu kiinteä murskauslaitos
jonka ympäristövaikutukset on siirrettäviä laitoksia vähäisemmät.
Raaka-aine syötetään pyöräkuormaajalla tai siirtoautolla syöttimeen, joka
annostelee materiaalin esimurskaimeen. Ensimmäisen murskausvaiheen tuote
siirretään kuljettimella joko suoraan välimurskaimeen tai seulalle. Toisessa ja
kolmannessa vaiheessa murskausta ja seulontaa jatketaan halutun tuotteen
valmistamiseksi.
Murskauslaitoksissa käytetään yleisesti seuraavanlaisia yksiköitä:
 syöttiminä pöytä-, lamelli- tai tärysyöttimiä
 esimurskaimina leukamurskaimia
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 välimurskaimina karamurskaimia
 jälkimurskaimina kara- ja kartiomurskaimia
 seulat ovat pääasiassa yksiakselisia vapaavärähteisiä tai kaksiakselisia
suuntaiskuseuloja
Valmiit tuotteet varastoidaan ottoalueella tai erillisellä varastointialueella.
Valmiita tuotteita, kuten murskeita ja sepeleitä, käytetään maa- ja
merirakennuskohteissa sekä muun muassa betonin tai asfaltin valmistuksessa.
Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden varastointiin käytetään pyöräkoneita
ja/tai kuorma-autoja/maansiirtoajoneuvoja. Suurien tuotantomäärien ollessa
kyseessä, käytetään raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden siirtelyyn
mahdollisesti erilaisia kuljetinjärjestelmiä.
3.7

Kierrätystoiminta
Hankealueella
varaudutaan
vastaanottamaan
ja
käsittelemään
kierrätysmateriaaleja maksimissaan yhteensä 10,2 milj. tonnia vuodessa.
Kierrätystoiminnot sijoittuvat niille varatulle alueelle, jossa on huomioitu
kyseisen kierrätysmateriaalin mahdollisesti vaatimat suojarakenteet kuten
hulevesijärjestelmä, öljynerotin ja tasausallas, josta vedet voidaan johtaa
maastoon tai käsittelyyn vesien laadun mukaan.
Materiaalien kierrätystoiminnot sisältävät seuraavia työvaiheita












vastaanotto
materiaalien välivarastointi
materiaalien siirrot soveltuviin käsittelyihin
mineraalipohjaisten materiaalien esikäsittely ja murskaus
rakennusjätteiden lajittelu ja käsittely
metallien lajittelu, esikäsittely ja murskaus
puujätteen lajittelu ja käsittely, murskaus, haketus
paperin, pahvin, muovin ja pakkausjätteen käsittely
kierrätyspolttoaineen eli REF (Recovered Fuel) valmistus
renkaiden ja kumijätteen esikäsittely, lajittelu ja murskaus
kipsipohjaisten rakennusmateriaalien ja voimalaitosjätteiden
käsittelylaitos
 voimalaitostuhkien välivarastointi ja käsittely
 ylijäämämaiden loppusijoitus
 tuotteiden varastointi ja kuormaus/lastaus kuljetusvälineisiin
Kaikki tulevat materiaalit tarkistetaan ja ohjataan välivarastoon tai käsittelyyn,
puhtaat ylijäämämaat voidaan ohjata myös suoraan loppusijoitukseen tai
louhoksen maisemointiin. Käsittelyn ja jatkojalostuksen jälkeen uudet tuotteet
ohjataan varastoitaviksi ja edelleen myyntikuormaukseen. (Kuva 3-4)
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Vastaanottotarkastus ja
laadunvalvonta, punnitus ja ohjaus
välivarastoon tai käsittelyyn

Välivarastointi

Käsittely ja tuotteiden
laadunvalvonta

Kierrätysbetoni ja -tiili

Varastokasat
laaduittain

Murskaus, metallien ja
epäpuhtauksien erotus

Puhtaat ylijäämämaat

Varastokasat
laaduittain

Jalostus; mekaaninen
tai stabilointi

Louhe, sivukivi

Välivarastokasat

Murskaus

Kuivavarastoin ti
Voimalaitostuhkat

Metalliteollisuuden
kuonamurskeet ja –jauheet

Kipsijätteet, Ca -pohjaiset muut
jätteet ja sivutuotteet

Kasavarastointi,
kostea

Tuotekasat

Välivarastointi

Kuivavarastointi
Kasavarastot

Murskaus

Tuotekasat

Kuivavarastointi

Kuivavarastoin ti

Jalostus

Erottelu, paloittelu,
murskaus,
epäpuhtauksien poisto

Tuotekasat

Puupohjainen rakennusjäte,
erilliskerätty puu, muu puujäte
ja hake

Varastokasat
laaduittain

Lajittelu, haketus,
epäpuhtauksien poisto

Muu rakennusjäte

Varastokasat
laaduittain

Lajittelu, erottelu,
jalostus

Tuotekasat

Muut jätteet (mm. muovi,
pakkausjätteet)

Varastokasat
laaduittain

Lajittelu, erottelu,
murskaus, paalaus

Tuotevarastot
tai kasat

Autonrenkaat, muu kumijäte

Varastokasat
laaduittain

Lajittelu, murskaus,
jalostus

Tuotevarastot
tai kasat

Varastokasa

Murskaus

Toimitus muualle
loppusijoitukseen tai
käsittelyyn

Tuotekasat

Toimitus muualle
loppusijoitukseen tai
käsittelyyn

Epäpuhtauksien
toimitus muualle
loppusijoitukseen tai
käsittelyyn

Varastointi, sulatus, epäpuhtauksien erottelu

Kuva 3-4. Kierrätystoimintojen prosessikaavio.
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Toimitus muualle
loppusijoitukseen tai
käsittelyyn

Kasavarastot

Varastokasat
laaduittain

Kierrätysasfaltti

Loppusijoitus
alueelle

Tuotekasat

Kierrätysmetallit

Lumen vastaanotto

Loppusijoitus
alueelle tai toimitus
muualle käsittelyyn
tailoppusijoitukseen

Jalostus

Varastokasat
laaduittain

Kasavarastointi,
kostea

Tuotteiden
varastointi, lastaus
autoon tai laivaan ja
toimitus
hyötykäyttöön

Tuotekasat

3.7.1 Kierrätysmateriaalien vastanotto ja välivarastointi
Kaikki alueelle tulevat jätemateriaalikuormat tarkastetaan, dokumentoidaan ja
ohjataan oikeaan välivarastoon tai käsittelyyn. Eri materiaalien välivarastot
sijoitetaan joko maapohjaisille tai päällystetyille alueille tai käsittelyhalleihin ja
-katoksiin. Mineraalipohjaiset materiaalit kuten kierrätysbetoni, -tiili, ja asfaltti, sekä tietyt kuonat, sijoitetaan kantaville, päällystämättömille alueille.
Päällystetyille alueille sijoitetaan varastot, joiden läpi suotautuvat vedet on
tarve kerätä talteen ja johtaa viemäriin tai käsittelyyn. Materiaalit, jotka eivät
saa kastua, kuten paperi ja pahvi, sijoitetaan katettuun välivarastoon.
Välivarastointialueet sijoitetaan mahdollisimman lähelle käsittelypaikkaa, jotta
turhilta siirtokuljetuksilta vältytään. Taulukossa 3-2 on esitetty vastaanotettavat
kierrätysmateriaalit vuosittaisine määrineen, raaka-aineen ja valmiin tuotteen
varastointitapa sekä tarvittavat erillisrakenteet.
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Taulukko 3-2. Vastaanotettavat kierrätysmateriaalit, arvioitu vuosittainen vastaanotettava
maksimimäärä, raaka-aineen ja valmiin tuotteen varastointitapa sekä tarvittavat
erillisrakenteet.
Vastaanotettavat
kierrätysmateriaalit ja
arvioitu jakauma

Arvioidut maksimimäärät

Raaka-aineen
varastointitapa

Tuotteen varastointi

Tarvittavat
erillisrakenteet

tonnia / vuosi

Kierrätysbetoni- ja tiili

1 500 000

Puhtaat ylijäämämaat

4 000 000

Louhe, sivukivi

1 000 000

Voimalaitostuhkat

300 000

Metalliteollisuuden
kuonamurskeet ja –jauheet

1 000 000

kasa, pinnoittamaton alue kasa, pinnoittamaton alue

kasa/auma,
pinnoittamaton alue
kasa/auma,
pinnoittamaton alue
kasavarastointi/asfaltoitu
kenttä;
kuivavarastointi/siilo tai
halli

-

kasat, pinnoittamaton
alue; läjitys
loppusijoitukseen
kasa/auma,
pinnoittamaton alue
kasavarastointi/asfaltoi-tu
kenttä;
kuivavarastointi/siilo tai
asfaltoitu kenttä +
halli
katos (siilot tai hallit)

Kipsijätteet, Ca -pohjaiset
muut jätteet ja sivutuotteet

200 000

kasa/auma,
pinnoittamaton alue
kasat/asfaltoitu alue tai
katettu ja asfaltoitu alue
tai halli

Kierrätysmetallit

1 000 000

kasat/asfaltoitu alue

asfaltoitu alue ja halli

Puupohjainen rakennusjäte,
erilliskerätty puu, muu puujäte
ja hake

150 000

kasat/asfaltoitu alue tai
katettu ja asfaltoitu alue

kasat/asfaltoitu alue tai
katettu ja asfaltoitu alue

Muu rakennusjäte

150 000

kasat/halli tai katettu ja
asfaltoitu alue

kasat/halli tai katettu ja
asfaltoitu alue

Muut jätteet (muovit,
pakkausjätteet, ym.)

150 000

kasat/halli tai katettu ja
asfaltoitu alue

kasat/halli tai katettu ja
asfaltoitu alue

asfaltoitu alue,
osittain katettu
asfaltoitu alue,
osittain katettu tai
halli
asfaltoitu alue,
osittain katettu tai
halli

Autonrenkaat, muu kumijäte

150 000

kasat/asfaltoitu alue

kasat/asfaltoitu alue

asfaltoitu alue

Lumen vastaanotto

500 000

pinnoittamaton alue

Kierrätysasfaltti
YHTEENSÄ

10 200 000

100 000
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kasa/auma,
pinnoittamaton alue
kasat/asfaltoitu alue tai
katettu ja asfaltoitu alue
tai halli

kasa, pinnoittamaton alue kasa, pinnoittamaton alue

asfaltoitu alue,
osittain katettu tai
halli
asfaltoitu kenttä ja/tai
halli

3.8

Kierrätysmateriaalin käsittely ja jalostustoiminnot

3.8.1 Kierrätyskiviainesmateriaalit
Alueella tullaan käsittelemään kierrätyskiviainesta maksimissaan 3,6 milj.
tonnia vuodessa. Kierrätysbetonin-, -tiilen ja -asfaltin osuus on maksimissaan
1,6 milj. tonnia vuodessa. Ylijäämälouheen ja sivukiven osuus on noin miljoona
tonnia vuodessa. Lisäksi käsitellään metalliteollisuuden kuonia noin miljoona
tonnia vuodessa. Kierrätysbetoni-, -tiili ja -asfaltti esikäsitellään ja murskataan,
jotta niistä saadaan tehtyä käyttötarkoitusten laatuvaatimukset täyttäviä
tuotteita. Louhe ja sivukivi murskataan kiviaineksen murskauksen yhteydessä
samoilla laitoksilla.
Kierrätysbetonista
erotellaan
murskauksen
yhteydessä
rauta
magneettierottimella sekä epäpuhtaudet, kuten puu ja muovi. Erotellut metallit
ohjataan metallinkäsittelyyn ja epäpuhtaudet asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.
Esikäsittelyssä suuret kappaleet pienennetään jatkokäsittelyyn paremmin
sopiviksi.
Täydessä
mittakaavassa
mineraalisten
materiaalien
murskaustoiminnot vaativat yhden kiinteän sekä kahdesta kolmeen siirrettävää
murskauslaitosta sekä yhdestä kahteen kaivinkonetta esikäsittelyyn.
3.8.2 Rakennusjätteet
Rakennusjäte koostuu muun muassa puusta, metalleista, muovista, betonista,
kiviaineksesta, eristemateriaaleita, lasista, kipsilevystä ja keraamisista laatoista.
Rakennusjätteet otetaan vastaan pääosin lajiteltuina ja eri jakeet ohjataan
kullekin jakeelle ominaiseen jatkokäsittelyyn ja tarpeen mukaan lisälajitteluun.
3.8.3 Metallit
Alueelle vastaanotetaan kierrätysmetallia tai metallia sisältäviä jätteitä, joista
metallit voidaan erotella. Kierrätysmetalli voi olla lähtöisin yksityistalouksista,
teollisuudesta, rakennus- ja purkutoiminnasta, sekä ajoneuvojen ja koneiden
käytöstä poistamisesta.
Romuajoneuvot, koneet ja laitteet, joissa voi olla akkuja, öljyjä ja
jäähdytinnesteitä, ohjataan esikäsittelyyn halliin tai tiivispohjaiseen katokseen
kierrätysalueella. Esikäsittelyssä koneista poistetaan öljyt ja jäähdytinnesteet
asianmukaisiin keräysastioihin, akut toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelyyn.
Metallijätekuormien lajittelu tehdään mekaanisesti työkoneilla ja erotellut
jakeet toimitetaan murskattavaksi tai ne toimitetaan sellaisenaan jatkokäyttöön.
Tarvittaessa metallijäte paloitellaan tai murskataan. Murskausprosessissa
jätteestä
erotellaan
magneettinen
ja
ei-magneettinen
murske.
Murskauslaitokselta syntyvä kevyt jae ohjataan erottelulaitokseen, josta siitä eri
erottelutekniikoita käyttäen erotellaan ei-metalliset ja erilaiset metalliset jakeet,
muovit sekä muu epäorgaaninen ja orgaaninen aines. Niiltä osin, kun eimetalliset jakeet voidaan hyödyntää valmistamalla niistä esimerkiksi
kierrätyspolttoainetta
tai
uusioraaka-aineita,
johdetaan
ne
näihin
käsittelypiireihin. Ei-hyötykäyttökelpoinen materiaali toimitetaan soveltuvaan
käsittelylaitokseen, loppusijoitukseen tai polttoon alueen ulkopuolelle.
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3.8.4 Puujäte
Erilliskerätty, rakennusjätteestä eroteltu, puun korjuusta syntyvä tai muulla
tavoin kerätty puujäte toimitetaan energiantuotantoon. Puujätteet lajitellaan
tarvittaessa ja haketetaan murskaimella. Valmistettavan hakkeen laatua
säädetään vastaanottavan polttolaitoksen tarpeen mukaisesti. Tarvittaessa
puujätteestä valmistetaan myös pellettejä, hienompaa puujauhoa tai muita
tuotteita energian- tai lämmöntuotantoon.
3.8.5 Muut jätteet
Muut jätteet, kuten vastaanotettava paperi, pahvi ja muovi voidaan toimittaa
raaka-aineeksi jatkokäsittelyyn tai uudelleenkäyttöön. Uudelleenkäyttöön
valmisteltaessa se lajitellaan ja paalataan tai valmistellaan muuhun haluttuun
muotoon, joka on raaka-aineen käyttäjien vaatimusten mukainen. Käsittely
tapahtuu säältä suojatusti, jotta raaka-aine ei pääse kastumaan.
3.8.6 Kierrätyspolttoaine
Kierrätyspolttoaineen eli REF:in (recovered fuel) valmistukseen voidaan
käyttää kierrätyspuuhaketta, kaupan ja teollisuuden kuivajätettä, likaantunutta
paperia, pahvia tai muovia, joka on energiasisällöltään riittävä ja puhtaudeltaan
sellaista, että siitä voidaan tehdä tuotteen hyödyntäjien laatuvaatimukset
täyttävää.
Kierrätyspolttoaineen
valmistukseen
ohjataan
muista
käsittelykeskuksen toiminnoista tai lajittelulinjoissa eroteltu, soveltuva jäte,
sekä suoraan sellainen vastaanotettu jäte, joka täyttää laatuvaatimukset eikä
ohjaudu muihin uusiomateriaalien valmistuslinjoihin. Kierrätyspolttoaine
valmistetaan murskaamalla jätejakeet sopivaan raekokoon.
3.8.7 Renkaat ja kumijätteet
Alueella voidaan ottaa vastaan käytettyjä renkaita, kumituotteiden valmistuksen
prosessijätettä ja hylkytavaraa, sekä muuta erilliskerättyä kumijätettä. Kumijäte
lajitellaan ja tarvittaessa autonrenkaat esikäsitellään vanteiden poistamiseksi.
Tämän jälkeen kumijäte ohjataan repijään tai murskaimeen, jossa saadaan
tehtyä halutun mukaisia tuotteita, kuten kumimurske ja -pulveri. Murskauslaitos
käsittää varsinaisen murskaimen lisäksi seulan ja pulverointilaitteiston
tarvittaessa.
3.8.8 Kipsipohjaiset rakennusmateriaalit ja voimalaitosjätteet
Alueelle voidaan ottaa vastaan kivihiilivoimalaitoksien savukaasujen
puhdistuksessa syntyvää kalsiumpohjaista rikinpoiston lopputuotetta, RPT tai
FGD (fuel gas desulphurization) sekä rakennusten purkutoiminnassa ja
rakennustuoteteollisuudessa syntyvää kipsijätettä.
RPT-materiaalit kipsiä lukuun ottamatta menevät tällä hetkellä Suomessa
pääosin loppusijoitukseen, vaikka niitä teknisten ominaisuuksien perusteella
voitaisiin
käyttää
maarakentamisessa
ja
jalostamalla
myös
rakennustuoteteollisuudessa. Materiaaleja välivarastoitaisiin sellaisenaan,
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jolloin niitä voitaisiin käyttää ympäristöluvan saaneissa kohteissa
rakennusmateriaaleina. RPT-materiaaleja voidaan hyödyntää myös alueen
rakentamisessa.
Voimalaitosten RPT-materiaaleja voidaan jalostaa kipsiksi, jolloin siitä saadaan
rakennusaineteollisuuteen, kuten kipsilevytuotantoon ja sementinvalmistukseen
soveltuvaa raaka-ainetta. Käsittelyssä tarvitaan vettä ja prosessissa syntyy
jätevettä ja jätettä, joiden käsittely huomioidaan myös suunnittelussa ja
arvioinnissa. Hankkeen suunnittelun edetessä selvitetään myös läheisen Inkoon
kivihiilivoimalaitoksen olemassa olevan rikinpoistolaitoksen mahdollista
käyttöä tähän tarkoitukseen. Tällöin hankealueelta varattaisiin vain tila
kipsipohjaisten tuotteiden varastointiin.
Rakennusteollisuuden ja purkutoiminnan jätteenä syntyvälle, lähinnä
kipsilevyjätteen käsittelylle tehdään käsittelylinjasto halliin. Kipsilevyjätteen
joutuminen rakennustyömailta muun jätteen seassa yhdyskuntajätteen
kaatopaikoille muodostaa terveydelle haitallisia kaasuja, josta syystä tälle
jätteelle pitäisi tarjota mahdollisuus erilliskeräykseen ja kerätyn jätteen
käsittelylle. Käsittelyssä jätteestä poistetaan epäpuhtaudet, kuten paperit, käsin,
mekaanisesti tai muulla soveltuvalla menetelmällä, jonka jälkeen kipsi voidaan
jauhaa tai pakata muotoon, jossa se voidaan toimittaa rakennustuoteteollisuuden
käyttöön. Epäpuhtauksina poistetut materiaalit, kuten paperi, voidaan käyttää
energiajakeen valmistukseen, muut epäpuhtaudet toimitetaan tarvittaessa
loppusijoitukseen tai muuhun käsittelyyn.
3.8.9 Voimalaitostuhkat
Alueelle vastaanotetaan vain voimalaitostuhkia, joille on olemassa soveltuva
hyötykäyttökohde. Tuhkat voivat olla peräisin kivihiilen, maakaasun ja öljyn,
puun, turpeen ja muiden biopolttoaineiden tai seospolton tuhkista. Tuhkia
voidaan hyötykäyttää rakennusaineteollisuuden raaka-aineena, jolloin ne
varastoidaan kuivana siiloissa tai halleissa. Tuhkat toimitetaan alueelle
välivarastoitaviksi. Tuhkia voidaan käsitellä hyötykäyttömahdollisuuksien
parantamiseksi esimerkiksi rakeistamalla, luokittelemalla tai muulla
soveltuvalla jalostusmenetelmällä. Tuhkat kuljetetaan myyntiin laivoilla tai
säiliöautoilla. Mikäli kuljetus tapahtuu laivarahtina, tuhka voidaan siirtää
laivoihin myös suljetuilla kuljettimilla.
Alueella voidaan varastoida tuhkia kostutettuna kasalla, jolloin niitä voidaan
käyttää maarakentamisessa penger- ja täyttömateriaaleina tai osana
päällysrakennemateriaaleina. Tuhkien hyötykäyttö tapahtuu käyttökohteen
ympäristöluvalla tai Valtioneuvoston asetuksen 591/2006 mukaisesti, jos tuhka
täyttää sen vaatimukset.
3.8.10 Ylijäämämaat
Louhosalueelle loppusijoitettavat puhtaat ylijäämämaat ovat peräisin muun
muassa rakentamiskohteista tai maa-ainesten ottotoiminnan ylijäämämaista,
pääosin Etelä-Suomesta. Alueelle otetaan vastaan vain puhtaita maita, joista
vastaanoton yhteydessä otetaan erilleen sellaiset kuormat, joiden materiaali
voidaan tarvittaessa ohjata takaisin hyötykäyttöön. Ne ohjataan välivarastoihin
ja edelleen jatkokäsittelyyn. (Kuva 3-5)
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Kuva 3-5. Puhtaiden ylijäämämaiden prosessikuvaus.

Toiminnan alkuvaiheessa loppusijoitettavat maat välivarastoidaan niille
varatulle alueelle, josta ne siirretään myöhemmin maisemoitavalle
louhosalueelle. Toiminnan edetessä puhtaita ylijäämämaita tullaan
loppusijoittamaan
ilman
välivarastointia
suoraan
louhosalueelle
maisemointitarkoitukseen. Pintamaat ja muut humuspitoiset maat otetaan
erilleen ja niistä voidaan valmistaa kasvualustoiksi ja mullanvalmistukseen
kelpaavaa materiaalia.
3.9

Tuotteiden varastointi sekä kuormaus ja lastaus kuljetusvälineisiin
Alueella varastoidaan valmiita tuotteita pääosin kasoilla, ulkona kantavilla
päällystämättömillä alueilla. Kastumiselle tai pölyämiselle herkät materiaalit
kuten paperit, pahvit ja tuhkat varastoidaan katoksissa tai halleissa tai
asfaltoiduilla tai muulla tavoin pinnoitetulla pohjalla, josta vedet voidaan kerätä
talteen ja johtaa käsittelyyn.
Tuotteiden lastaus tapahtuu materiaalista riippuen joko pyöräkuormaajalla,
kahmarilla tai trukilla. Tuotteet kuormataan kasetti- ja kuorma-autoihin tai
laivoihin. Mahdollisuuksien mukaan käytetään myös kuljettimia materiaalien
siirtoon satamaan ja laivoihin.

3.10 Toiminta-aika
Toiminta on ympärivuotista ja tapahtuu mahdollisesti kolmivuorotyönä.
Murskausmäärien olleessa noin miljoona kiintokuutiota vuodessa,
murskaustoiminta ja kiviaineksen käsittely ajoittuu maanantaista perjantaihin
välille 06-22. Poraus tapahtuu arkisin välillä 07-22 ja rikotus arkisin välillä 0818. Räjäytykset suoritetaan välillä 07-18.
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Murskausmäärän ollessa 2–6 milj.m3 vuodessa, murskaustoiminta ja
kiviaineksen käsittely tapahtuu ympärivuorokautisesti. Poraus ja räjäytykset
ajoittuvat välille 07-22.
Alueen laitosten ja materiaalien vastaanoton sekä lastauksen toiminta-aika on
ympärivuorokautista kaikki viikonpäivinä.
3.11 Alueelle suunnitellut muut toiminnot
Kiviaineksen ottotoiminnan ja kierrätystoimintojen, sekä puhtaiden
ylijäämämaiden vastaanotto-, kierrätys- ja loppusijoitustoimintojen lisäksi
alueelle on suunniteltu asfaltin, betonin ja betonituotteiden valmistusta.
3.12 Alueen tukitoiminnot
Polttoaineet ja sähköntuotanto
Murskauslaitosten käyttöenergiana käytetään joko sähköverkosta saatavaa ja
aggregaatilla tuotettua sähkövirtaa tai kevyttä polttoöljyä. Muiden työkoneiden
käyttöenergiana on kevyt polttoöljy. Koneissa on myös hydrauliikka- ja
voiteluöljyjä.
Polttoaineet sijoitetaan niitä varten rakennettavalle tukitoimintoalueelle, jossa
on huomioitu niiden turvallinen säilytys. Polttoöljy varastoidaan
kaksoisvaippasäiliössä, joka on varustettu ylitäytön estimellä. Öljytuotteet
varastoidaan niille tarkoitetuissa tynnyreissä, valuma-altaallisessa ja lukitussa
varastossa. Tankkauskalusto on varustettu sulkuventtiilillä.
Öljyjätteet, kuten hydrauliikka- ja voiteluöljyt varastoidaan säiliöihin,
öljynsuodattimet ja muut kiinteät öljyjätteet ja akut varastoidaan omiin
jätesäiliöihin. Ongelmajätteet toimitetaan ongelmajätteiden käsittelyyn.
Tukitoimintoalueen hulevedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta
käsittelyyn.
Vesihuolto
Alueen vesihuolto tapahtuu vesijohtoverkoston kautta. Vettä käytetään
sosiaalitiloissa, sekä pölyämisen estossa. Alueella tulee olemaan hulevesien
selkeytysallas, jonka vettä voidaan käyttää kuormien, murskauslaitosten ja
varastokasojen pölynsidontaan. Sosiaalitilojen vedet johdetaan kunnan
viemäriverkostoon ja jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi.
3.13 Maisemointi ja jälkihoito
Alue on osittain EO / T-2-merkinnällä osoitettu maa-ainesten ottoalue, joka
ottamisen päätyttyä varataan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi.
Alueelle saa lisäksi rakentaa maanalaisia varastoja. Teollisuus- ja
satamatoimintojen käyttöön tulevien alueiden osalta tullaan tekemään
jälkihoitotyönä ainoastaan alueen siistiminen sekä tasaus. Mikäli hankealueelle
tulee jäämään maankäyttösuunnitelmissa viheralueita tai hankealueen reunaalueille jää teollisuus- tai satamatoimintojen ulkopuolelle jääviä alueita kuten
reunaluiskat, huomioidaan niiden maisemoinnissa luonnon monimuotoisuuden
turvaaminen. Tavoitteena on näiden alueiden osalta, että lajien määrä kyseisillä
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alueilla on runsaampi toiminnan loputtua, kuin ennen toiminnan aloittamista.
Lajien määrästä saadaan tietoa toiminnan aikana tehtävistä seurannoista.
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4

YVA-MENETTELYSSÄ ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT
YVA-menettelyssä vertaillaan hankkeen eri toteutustapojen vaikutuksia. Tällöin
jo hankkeen suunnitteluvaiheessa saadaan tietoa siitä, kuinka hankkeen
ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa. Yhtenä vertailtavana vaihtoehtona on
0-vaihtoehto, joka vastaa alueen nykytilannetta.
Vaihtoehdot on valikoitu kokonaistuotantokapasiteetin vaihteluiden mukaisesti.
Vaihtoehdossa VE1 kokonaistuotantomäärä toiminta-aikana kiviaineksen otolle
on 25 milj. kiintokuutiota. Vaihtoehdossa VE2 määrä on 40 milj. kiintokuutiota
ja vaihtoehdossa VE3 määrä on 53 milj. kiintokuutiota.
Taulukossa 4-1 on kuvattu YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot.
Taulukossa on nykyisen toiminta-alueen ja arvioitavien vaihtoehtojen louhintaalueiden pinta-alat, alimmat ottotasot, louhintamäärät vuodessa, sekä toiminnan
aikainen kokonaisottomäärä. Louhinta-alueen lisäksi hankealuetta voidaan
muilta osin käyttää tukitoimintojen alueena, kuten valmiiden tuotteiden
varastoalueena tai työkoneiden säilytysalueena. (Taulukko 4-1)
Taulukko 4-1. YVA-menettelyn hakevaihtoehdot.

Vaihtoehto Vaihtoehto Vaihtoehto
Nykytilanne
VE1
VE2
VE3

Vaihtoehto VEA
Kierrätystoiminnot
ja puhtaiden
ylijäämämaiden
vastaanotto

Vaihtoehto
VEB
Satamaaltaan
laajennus

VE0
Louhinta-alue pintaala (ha)
Alin ottotaso
Louhintamäärä
vuodessa
3
(milj. m ktr/a)

Kokonaisottomäärä
toiminnan aikana
(milj. m3 ktr/a)

Kierrätystoimintaalue (ha)
Ylijäämämaiden
välivarastoalue (ha)

20

164

77 + 87

77 + 87

24

+3

+3

-15

-30

-20….-60

0,2

1-6

1-6

1-6

0,6

25

40

satama-allas
tasoon -20,
vuosittainen
ottomäärä 10
milj.m3 (27
milj.t)
satama-allas
tasoon -60,
vuosittainen
ottomäärä 16
milj.m3 (45
milj.t)

53

30
17

Maa-ainesottotoiminnan tuotantokapasiteetin nostamisen lisäksi alueelle on
suunniteltu kierrätystoimintoja, joiden tarkoituksena on materiaalitehokkuuden
nostaminen. Kierrätystoiminnoille varataan 30 hehtaarin alue, jossa voidaan
vastaanottaa ja käsitellä vuosittain maksimissaan yhteensä 10,2 milj. tonnia
erilaisia kierrätysjakeita ja puhtaita ylijäämämaita.
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Maa-aineksen tuotantokapasiteetin lisäämisen ja kierrätystoimintojen myötä
merikuljetusten määrä kasvaa. Tarvittaessa satamakapasiteettia nostetaan
satama-altaan
laajennuksella.
Satama-altaan
louhinnasta
saadaan
kokonaismäärältään kiveä noin 10–16 milj. kiintokuutiota, syvyystasosta
riippuen.
4.1

Vaihtoehto 0, toiminnan jatkuminen nykyisten lupien mukaisesti
Vaihtoehdon 0 toteutuminen tarkoittaa, ettei suunniteltua kiviainesottotoiminnan
tuotantomäärän
lisäystä,
kierrätystoimintoja
tai
uusiomateriaalien valmistusta toteuteta. Kiviainesottotoiminta alueella jatkuu
nykyisten lupien mukaisesti. Nykyisten lupien mukaiset toiminta-alueet ovat 20
hehtaaria, vuotuinen ottomäärä maksimissaan 0,2 milj.m3ktr ja ottotaso +3.
Toiminnan kokonaisottomäärä Viinivuoren alueella on 0,6 milj.m3ktr ja alueella
2B 0,22 milj.m3ktr. Viinivuoren nykyinen kiviainestenotto- ja ympäristölupa on
voimassa vuoteen 2019 ja alueella 2B luvat ovat voimassa vuoteen 2015
saakka.
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4.2

Vaihtoehto VE1
Vaihtoehdossa 1 louhitaan 164 hehtaarin suuruinen laajennusalue tasoon +3.
Vuosittainen ottomäärä voi vaihdella 1–6 milj.m3ktr välillä. Vaihtoehdossa
louhittavan kiven kokonaisottomäärä toiminta-aikana on noin 25 milj.m3ktr.
(Kuva 4-1)

Kuva 4-1. Vaihtoehto VE1 laajennusalue, kierrätystoimintojen- ja ylijäämämaiden
välivarastointialueet.

Louhinta etenee vaiheittain etelästä pohjoiseen. Ensin louhitaan Oxhagenin ja
Nyängenin alueet. Oxhagenin alueen Tervaleppäkorpi huomioidaan
louhintasuunnitelmissa viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Tervaleppäkorven
alue jätetään tarvittaessa louhintojen ulkopuolelle. Tämän jälkeen louhinta
siirtyy hankealueen länsipuolelle. Täällä louhinta alkaa Joddbölestä edeten
kohti Kolakärriä.
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4.3

Vaihtoehto VE2
Vaihtoehdossa 2 noin 87 hehtaarin suuruinen osa-alue syvennetään tasoon -15.
Tällöin toiminnan aikainen kiviaineksen kokonaisottomäärä tulee olemaan 40
milj.m3ktr. (Kuva 4-2)

Kuva 4-2. Vaihtoehto VE2 laajennusalue, kierrätystoimintojen- ja ylijäämämaiden
väliaikainen varastoalue.

Louhinta etenee ensin Kolakärristä Grävlingsbergetin alueelle. Kun kyseinen
alue saavuttaa louhintatason -15, siirrytään hankealueen itäosaan. Täällä
louhinta alkaa Kärrängenista ja etenee kohti Sjömansbergetin aluetta. Maaainesten
ottomäärä
vaihtelee
vuosittain
välillä
1–6
miljoonaa
kiintokuutiometriä.
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4.4

Vaihtoehto VE3
Vaihtoehdossa VE3 noin 87 hehtaarin suuruinen osa-alue syvennetään tasoon 30. Tällöin toiminnan aikainen kokonaisottomäärä tulee olemaan 53 milj.m3ktr.
(Kuva 4-3)

Kuva 4-3. Vaihtoehto VE3 laajennusalue, kierrätystoimintojen- ja ylijäämämaiden
väliaikainen varastoalue.

Louhinta etenee ensin Kolakärristä Grävlingsbergetin alueelle. Kun kyseinen
alue saavuttaa louhintatason -30, siirrytään hankealueen itäosaan. Täällä
louhinta alkaa Kärrängenista ja etenee kohti Sjömansbergetin aluetta.
Kiviainesten ottomäärä vaihtelee vuosittain välillä 1–6 milj.m3ktr.
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4.5

Vaihtoehto VEA
Vaihtoehto VEA käsittää kierrätysjakeiden vastaanotto- ja käsittelyalueen sekä
ylijäämämaiden väliaikaisen varasto- ja loppusijoitusalueen. Aikanaan
ylijäämämaiden loppusijoitusta tehdään myös syvennettäville alueille
hankealueen pohjoisosiin. Kierrätystoimintojen alue ja ylijäämämaiden
väliaikainen varastointi ja loppusijoitus ovat mahdollisia toimintoja riippumatta
siitä,
mikä
kiviainesoton
vaihtoehdoista,
VE1-VE3,
toteutuu.
Kierrätystoiminnoille suunniteltu alue säilyy samana kiviainesoton
vaihtoehdosta riippumatta.
Kierrätystoimintojen alue tasataan tarvittavilta osin tasoon +3. Tämän jälkeen
alueelle voidaan rakentaa vastaanotto- ja varastointihalleja, sekä päällystettyjä
kenttiä erilaisten kierrätysjakeiden vastaanottamiseksi. (Kuva 4-4)

Kuva 4-4. Louhinta-alueet ja -tasot, sekä louhintasuunnat, kierrätysjakeiden- ja
ylijäämämaiden
vastaanottoja
käsittelyalueet,
sekä
satama-altaan
laajennusalue.
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4.6

Vaihtoehto VEB
Vaihtoehdossa B laajennetaan nykyistä satama-allasta noin 24 hehtaarilla.
(Kuva 4-5)

Kuva 4-5. Vaihtoehto VEB, satama-altaan laajennus.

Satama-altaan
laajentaminen
on
ajankohtaista
kalliokiviaineksen
tuotantokapasiteetin kasvaessa. Irrotettu ja murskattu kiviaines kuljetetaan
alueelta pääasiassa meritse. Hankkeen vaikutuksia meriliikenteeseen on
käsitelty luvussa 6.10.2.
Satama-altaan louhinta aloitetaan suunnitellun altaan eteläreunalta edeten
pohjoiseen. Laajennus on kokonaisuudessaan noin 900 metriä, joten
rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Suunniteltu louhintataso on -20 tai -60
metriä meren pinnan alapuolella. Mikäli louhinta tehdään tasoon -60, täytetään
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satama-allasta täyttöön soveltuvilla massoilla, esimerkiksi louheella tai
raekooltaan 0–3 mm olevalla kivituhkalla, tasoon -20. Satama-altaan tarkempi
louhintasuunnitelma esitetään YVA-selostusvaiheessa.
Satama-altaan louhinnan aikana jätetään kalliokannas meren ja louhittavan
altaan väliin. Kun louhinnan tavoitetaso on saavutettu, tehdään laiturirakenteet
kuivatyönä. Tämän jälkeen kalliokangas poistetaan altaan täyttämiseksi.
Toiminnan yksityiskohtainen vaiheistus tarkentuu suunnittelun edetessä.
Vaiheistukseen vaikuttavat muun muassa Gasum Oy:n suunniteltu LNGterminaalin mahdollinen sijoittuminen Inkoon satamaan.
4.6.1

Vaihtoehtojen toteuttamisaikataulu
Nykyisten lupaehtojen mukainen kiviainestenottotoiminta päättyy alueella 2B
vuonna 2015 ja Viinivuoressa 2019. Tuotantokapasiteetin laajennus voi alkaa
heti, kun tarvittavat luvat hankkeelle on myönnetty.
Vaihtoehtojen 1–3 toiminta-ajat määräytyvät vuosittaisen kiviainesoton
mukaisesti. (Kuva 4-6)

Kuva 4-6. Hankkeen vaihtoehtoehtojen toteutusaikataulu.

Vaihtoehdon 1 toiminta-aika on arvioitu olevan noin 5–25 vuotta.
Vaihtoehdon 2 toiminta-aika on arvioitu olevan noin 7–40 vuotta.
Vaihtoehdon 3 toiminta-aika on arvioitu olevan 9–53 vuotta.
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Kierrätystoiminnot aloitetaan, kun niille varattu alue on louhittu tasoon +3 tai
tasoitettu soveltuvaksi toiminnan aloittamiseen. Kierrätystoiminta on
suunniteltu jatkuvan aina vuoteen 2065 asti, ja mahdollisesti myös tämän
jälkeen.
Kierrätystoimintojen
toteutuminen
ei
ole
riippuvainen
kiviainesottotoiminnan tuotantokapasiteetin vaihtoehdoista.
Satama-altaan laajennus ja syvennys tasoon -20 m ajoittuu alustavasti vuosien
2013–2030 välille. Mikäli satama-allasta syvennetään tasoon -60 m, pidentyy
rakennusaika. Laajennus on riippuvainen kiviainestuotannon- ja meriliikenteen
määrästä. Satama-altaan laajennus ja tarvittavat rakenteet on mahdollista
toteuttaa viiden vuoden rakentamisajalla.
4.7

Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin
Hankealueelle tai sen välittömään läheisyyteen sijoittuvat Fortumin voimalaitos
ja sen tuhkanläjitysalue, Inkoon Shipping Oy:n satama, Joddbölen
jätevedenpuhdistamo, Inkoon kala- ja venesatama, Stor-Olarsin tila, joka on
toiminut Fortumin koulutustiloina, Oy KWH Freeze:in jäähdyttämö, valtion
Huoltovarmuuskeskus, sekä turvetuotantoalue.
Suomen Merituuli Oy suunnittelee Inkoon ja Raaseporin kuntien edustalle
tuulivoimapuistoa, joka käsittää suunnilleen 5 x 20 kilometrin kokoisen
merialueen, ja noin 60 nykyaikaista tuulivoimalaa. Voimaloiden napakorkeus
on noin 100 metriä ja teho 3-5 MW. Voimaloiden välinen etäisyys on noin 700
metriä. Tuulipuiston ja sähköverkkoyhteyden rakentamisen aikana liikenne
merialueella lisääntyy. Rakentamisen aikainen liikenteen lisäys yhdessä Rudus
Oy:n hankkeen lisäämän meriliikenteen määrä huomioidaan yhteisvaikutusten
arvioinnissa, siltä osin, kun Suomen Merituuli Oy:n hankkeesta on tietoja
saatavilla.
Osittain samalle hankealueelle on suunniteltu Gasum Oy:n nesteytetyn
maakaasun tuontiterminaali. LNG-hankkeen YVA-menettely on päättynyt ja
hanke odottaa päätöstä siitä, rakennetaanko terminaali Suomeen vai Viroon.
LNG-terminaalihankkeen etenemistä seurataan tämän YVA-menettelyn aikana.
Mikäli päätös terminaalin sijoittamisesta Inkooseen vahvistuu, huomioidaan
tämä yhteisvaikutusten arvioinnissa. (Kuva 4-7)
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Kuva 4-7. Hankealue ja sen ympäristöön sijoittuvat muut toiminnot.
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5
5.1

YMPÄRISTÖN NYKYTILA
Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö

5.1.1 Nykytila, asutus ja alueen muut toiminnot
Hankealue sijaitsee Inkoon Joddbölessä, josta on linnuntietä matkaa Inkoon
keskustaan noin neljä kilometriä. Alue sijaitsee osittain voimakkaasti
muokatulla,
raskaiden
toimintojen
satama-,
voimalaitos-,
kiviaineistenottovyöhykkeellä.
Alueen rakennukset liittyvät nykyiseen Fortumin kivihiilivoimalaitokseen ja
sitä
palveleviin
rakennuksiin
ja
rakenteisiin,
sekä
valtion
huoltovarmuuskeskuksen alueen-, lentotuhkan läjitysalueen-, jäähdyttämön-,
Inkoo Shippingin syväsataman-, jätevedenpuhdistamon-, kala- ja venesatamansekä veneiden talvisäilytysalueen toimintoihin. Maanmittauslaitoksen (2013)
pohjakartta-aineistossa asuinrakennuksiksi merkityt yksittäiset rakennukset
teollisella vyöhykkeellä eivät ole perinteisessä asuinkäytössä vaan alueella
toimivien yritysten tai organisaatioiden käytössä. Hankealueen pohjoispuolella
sijaitsee tuotantokäytössä oleva turvesuo. Muilta osin pohjoispuoli on
luonnonaluetta
sekä
haja-asutusaluetta.
Hankealueella
on
useita
kiinteistönomistajia. Ruduksen omistuksessa on kiinteistö numero 13:0. (Kuva
5-1).
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Kuva 5-1. Kiinteistöt alustavalla hankealueella ja sen lähiympäristössä.
Ruduksen omistamat kiinteistöt on merkitty kartalle läpikuultavalla oranssilla
peittorasterilla.

Laajemmin tarkasteltuna seudun rantavyöhykkeillä on runsaasti loma- ja jonkin
verran myös pysyvää asutusta. Kahden kilometrin säteellä hankealueesta
sijaitsee 102 asuinrakennusta ja 104 lomarakennusta. (Maastotietokanta 2013)
Etäisyyttä hankealueen reunasta lähimpään asuinrakennukseen on noin 200
metriä. Lähin tiheämmän loma-asutuksen vyöhyke sijaitsee merenlahden
toisella puolella lähimmillään noin 600 metriä hankealueesta lounaaseen. (Kuva
5-2)
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Kuva 5-2. Rakennukset hankealueen lähialueella luokiteltuna käyttötarkoituksen
mukaan (Maanmittauslaitos 2013).
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5.2

Maankäytön suunnittelutilanne

5.2.1 Maankäytön suunnittelujärjestelmä
Maankäytön suunnittelulla ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista.
Maankäytön
suunnittelujärjestelmään
kuuluvat
valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava.
Maakuntakaava ja yleiskaava ovat yleispiirteisiä kaavoja, jotka ohjaavat
yksityiskohtaisempien kaavojen laatimista. Ne voivat ohjata myös suoraan
rakentamista ja muuta maankäyttöä. (Ympäristöhallinto 2013)
5.2.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja
rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on
edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion
viranomaisten toiminnassa.
Tavoitteet viedään käytäntöön ensisijaisesti maakuntakaavoituksessa.
Maakuntakaavoituksessa tavoitteet sovitetaan maakunnallisten ja paikallisten
olosuhteiden ja tavoitteiden kanssa. Tavoitteet otetaan huomioon myös
maakuntasuunnitelmassa ja maakuntaohjelmissa. Osa tavoitteista on
luonteeltaan sellaisia, että ne otetaan huomioon suoraan kuntakaavoituksessa.
Kunnassa
yleiskaava
on
keskeinen
kaavataso
valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan konkretisoinnissa.
Tavoitteet voivat koskea asioita, joilla on:
 aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta
kansainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys;
 merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön; tai
 valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen,
aluerakenteen taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen
välttämiseen.
Ruduksen hanketta koskevat todennäköisesti ainakin seuraavat valtakunnalliset
alueidenkäytön yleis- ja erityistavoitteet:
a) Toimiva aluerakenne
Yleistavoitteet
Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän
kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin
olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon
voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu
ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.
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b) Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Yleistavoitteet
Alueidenkäytöllä
edistetään
elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä
osoittamalla
elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta
hyödyntäen.
Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja
riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen.
Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja
poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä
luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.

Erityistavoitteet
Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja
pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei
tule sijoittaa tulvavaara-alueille. Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja vaikutusselvityksiin
perustuen osoitetaan, että tulvariskit pystytään hallitsemaan, ja että rakentaminen on kestävän
kehityksen mukaista. Alueidenkäytön suunnittelussa on tarvittaessa osoitettava korvaavat
alueidenkäyttöratkaisut yhdyskuntien toimivuuden kannalta erityisen tärkeille toiminnoille, joihin
liittyy huomattavia ympäristö- tai henkilövahinkoriskejä.
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille
herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys. Suuronnettomuusvaaraa
aiheuttavat laitokset sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä palvelevat kemikaaliratapihat
on sijoitettava riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta
herkistä alueista.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus
suunniteltuun käyttöön. Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on selvitettävä ennen
ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin.
Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa
ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle
herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa.
Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja
se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön
suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.

c) Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Yleistavoitteet
Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan
luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa
otetaan huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet.
Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä.
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Erityistavoitteet
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja
luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan
huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.
Pohjavesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava
riittävän etäälle niistä pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja
soveltuvat vedenhankintaan.
Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön
eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla maankäytöllä.

d) Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Yleistavoitteet
Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien
energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Erityistavoitteet
Alueidenkäytössä on turvattava olemassa olevien valtakunnallisesti merkittävien ratojen,
maanteiden ja vesiväylien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä valtakunnallisesti
merkittävien satamien ja lentoasemien sekä rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet.
Alueidenkäytössä tulee varautua uusiutuvia ja jäteperäisiä polttoaineita käyttävien
energialaitosten ja niiden logististen ratkaisujen aluetarpeisiin osana alueen energia- ja
jätehuoltoa.

e) Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet
Yleistavoitteet
Alueidenkäytöllä edistetään rannikkoalueen, Lapin tunturialueiden ja Vuoksen vesistöalueen
säilymistä luonto- ja kulttuuriarvojen kannalta erityisen merkittävinä aluekokonaisuuksina.

5.2.3 Maakuntakaavat
Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan
20.3.2013. Siinä ei ole merkintöjä hankealueen osalta.
Voimassa olevissa maakuntakaavoissa (Uudenmaan maakuntakaava,
vahvistettu 15.8.2007 ja Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava, KHO 8.10.2012)
hankealue sijoittuu osittain teollisuusalueelle ja osittain energiahuollon (EN)
alueelle.
Teollisuusalue varataan teollisuustyöpaikkarakentamiseen. Alueelle voidaan
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa tarkempien selvitysten
perusteella ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä teollisuuslaitoksia ja / tai
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vaarallisia kemikaaleja käsitteleviä laitoksia. Merkittävät ympäristöhäiriöt on
estettävä teknisin ratkaisuin ja / tai osoittamalla riittävät suoja-alueet. Siltä
osin kuin alueella varastoidaan ja / tai valmistetaan polttonesteitä tai muita
vaarallisia aineita, alueen ja sen lähiympäristön suunnittelussa on huomioitava
varastoinnin aiheuttamat ympäristöriskit.
Teollisuusalueella on myös päällekkäismerkintä: Alue, jolla sijaitsee
merkittäviä kiviainesvarantoja. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa on
kiinnitettävä huomiota kiviainesten ottoedellytysten säilymiseen. Kiviainesten
ottoa suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon maakuntakaavassa
tai muussa oikeusvaikutteisessa suunnitelmassa osoitettu alueen varsinainen
käyttötarkoitus.
Energiahuollon alueen merkinnällä osoitetaan energiahuoltoa palvelevia
laitoksia tai rakenteita. Aluevarausmerkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin
nojalla rakentamisrajoitus. Alue varataan energiahuollon tarpeisiin.
Merkittävät ympäristöhäiriöt on estettävä teknisin ratkaisuin ja/tai osoittamalla
riittävät suoja-alueet.
Hankealueen eteläosa on osoitettu satamatoimintaa varten tarkoitetuksi
liikennealueeksi. Hankealueen eteläpuolelle on merkitty laivaväylä sekä
maakaasun runkoputken yhteystarvemerkintä.
Hankealueen keskellä sijaitsee pohjavesialue, joka on osoitettu merkinnällä pv.
Kyseinen pohjavesialue on aiemmin luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi
I luokan pohjavesialueeksi, on poistettu pohjavesialueluokittelusta 6.10.2006.
(Uudenmaan ELY-keskus 2013)
Hankealuerajauksen sisään sijoittuvat maakuntakaavan viivamerkinnät
tieyhteydestä, voimalinjasta, ohjeellisesta tai vaihtoehtoisesta yhdysradasta,
sekä maakaasun runkoputken ohjeellinen linjaus. (Kuva 5-3)
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Kuva 5-3. Yhdistelmäkarttaote: Uudenmaan maakuntakaava ja Uudenmaan 1.
vaihemaakuntakaava. Hankealue on esitetty maakuntakaavojen yhdistelmäkartan
päällä punaisella katkoviivalla. Sijainti ei ole tarkka.

5.2.4 Yleis- ja asemakaavat
Yleiskaavat
Hankealuetta koskee kaksi yleiskaavaa.
Inkoon mantereen osayleiskaavassa (13.6.2002) hankealue on osoitettu
merkinnällä TC eli yritystoiminnan alue, jossa on suunnittelutarvetta. Keskellä
aluetta on pohjavesialue merkinnällä pv-1 eli vedenhankinnalle tärkeä
pohjavesialue, mutta alue on poistettu pohjavesialueluokittelusta 6.10.2006.
Kaavassa alueelle on osoitettu kaksi muinaismuistoa. Lisäksi alueen
lounaisosaan on osoitettu olemassa oleva sähkönsiirtolinja ja luoteisosaan
maakaasujohto. (Kuva 5-4)
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Kuva 5-4. Ote Inkoon mantereen osayleiskaavasta (13.6.2002).

Valmisteilla on Inkoon strateginen osayleiskaava. Kaavaluonnos on ollut
nähtävillä marraskuussa 2012 ja siinä hankealue on osoitettu
yhdyskuntarakenteen laajenemisalueeksi. Yhdyskuntarakenteen laajentamisen
tulee liittyä nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen siten, että se edistää Inkoon
keskustan palvelujen ja joukkoliikenteen elinvoimaisuutta. Alueella on voimassa
MRL 43.3 § mukainen määräaikainen rakentamisrajoitus. Yhdyskuntarakenteen
laajeneminen on tarkoitus toteuttaa asemakaavoituksella.
Hankealue sisältyy suurelta osin osa-aluemerkintään Tuotantolaitoksen
konsultointivyöhyke (Seveso). Merkintä on vaarallisia kemikaaleja käsitteleviä
ja
varastoivia
tuotantolaitoksia
sekä
varastoalueita
ympäröivä
konsultointivyöhyke. Vyöhyke perustuu Seveso II -direktiiviin. Suunniteltaessa
toimintojen
sijoittamista
vyöhykkeen
sisälle
on
pyydettävä
pelastusviranomaisen ja tarvittaessa Turvatekniikan keskuksen (TUKES)
lausunto.
Hankealueen eteläpuolelle on osoitettu laivaväylä ja hankealueen keskeltä
ratayhteys kohti pohjoista. Hankealueella kaavassa on osoitettu kolme
muinaismuistokohdetta sm-merkinnällä. Kaavassa osoitettu maisemallisesti
arvokas alue sisältyy hankealueeseen.
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Kuva 5-5. Ote valmisteilla
luonnoksesta (19.10.2012).

olevan

Inkoon

strategisen

osayleiskaavan

Inkoon sisäsaariston osayleiskaavan muutostyö on käynnissä ja sitä koskeva
valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 10.6.2013-30.8.2013. Alueet välittömästi
hankealueen eteläpuolella kuuluvat kaava-alueeseen. Merenlahden eteläpuolella
sijaitsevan Storramsjön saaren pohjoisrannalle on kaavaluonnoksessa osoitettu
kaksi uutta lomarakennusta. Saari on suurimmilta osin luonnonsuojelualuetta
merkinnällä SL.
Asemakaava
Hankealue sijoittuu Joddbölen asemakaava-alueelle (28.5.2009) (Kuva 5-6)
Alueella on useita aluevarausmerkintöjä. Etelässä on vesialuetta ja satamaaluetta.
Alue on osittain EO / T-2-merkinnällä osoitettu maa-ainesten ottoalue, joka
ottamisen päätyttyä varataan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi.
Alueelle saa lisäksi rakentaa maanalaisia varastoja.
ET-alue on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten
alue.
TT-alue on teollisuusrakennusten korttelialuetta. T-1-alue on teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialuetta, joka on varattu energiatuotannon tarpeisiin.
Hankealueelle sijoittuva T-1-alueen osa on osittain tarkoitettu hiilen
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varastoimiseen ja osin istutettavaksi tai luonnontilaisena säilytettäväksi alueen
osaksi. Osin se on tarkoitettu voimalaitosrakennusten ja niitä palvelevien
varasto-, korjaamo-, laboratorio-, sosiaali- ja toimistotilojen ja -rakennusten
rakennusalaksi.
Pohjois- ja itäosassa on M- eli maa- ja metsätalousaluetta.
Osa-aluemerkintä SEVESO-konsultointivyöhyke kattaa osan hankealueesta.
Suunniteltaessa
riskille
alttiiden
toimintojen
sijoittumista
suuronnettomuusriskin piiriin kuuluvan vyöhykkeen sisälle, on pyydettävä
kunnan palo- ja pelastusviranomaisen ja tarvittaessa TUKESin lausunto.
Alueelle on osoitettu ohjeellisia ajoyhteyksiä (ajo), maanteitä (LT) sekä
hankealueen halki linjattu satamaraidealue (LRT).
luo-2(3): luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Aluetta
koskevat hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen
ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Luo-3: luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeä alue. Luonnontilaisena säilytettävä alue, jolla ei saa
suorittaa sen luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä. Alueella saa suorittaa
kuitenkin toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sen suojeluarvon säilyttämiseksi.
S (1): arvokas alueen osa. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu
siihen kajoaminen on kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja
suunnitelmista on neuvoteltava kunnan kanssa.
Sm-6: alueen osa / kohde, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä
muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen
kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista
toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava Museoviraston kanssa.
Kaavassa on osoitettu ohjeellista maanalaista kaasujohtoa varten varatut alueen
osat sekä johtoa varten varatut alueen osat.
Joddbölen asemakaavaa koskeva muutostyö on vireillä. Kaavamuutosta
koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu 15.8.2012 (FCG Oy).
Kaavamuutos koskee Finngulf LNG:n täysimittaisen LNG-terminaalin ja
yhdysputkien rakentamissuunnitelmia ja muutosalue sijaitsee osittain Ruduksen
hankealueen päällä.
Kaavamuutoksen on arvioitu valmistuvan hyväksyttäväksi tammikuussa 2014.
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Kuva 5-6. Ote Joddbölen asemakaavasta. Suunniteltu hankealue on suuntaa
antavasti esitetty kaavakartan päällä punaisella. Lisäksi kartalle on rajattu vireillä
olevaa asemakaavan muutostyötä koskeva alue sekä Finngulfin LNGterminaalihanketta koskevat maakaasuputkilinjaukset.

5.2.5

Inkoon maankäyttöstrategia
Inkoon kunnanvaltuuston 24.3.2011 hyväksymässä Inkoon maankäyttöstrategia
2035:ssa Joddbölen aluetta on tutkittu ja visioitu merkittävänä teollisen- ja
satamatoiminnan alueena.
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5.3
5.3.1

Maisema ja kulttuuriympäristö
Maisemarakenne, maisemakuva ja kulttuurimaisema
Laajemmassa maisemakokonaisuudessa hankealue sijoittuu Eteläiseen
rantamaahan, Suomenlahden rannikkoseudulle. Eteläinen rantamaa on
korkokuvaltaan pääasiassa melko alavaa, mutta pienpiirteisyydessään
vaihtelevaa. (Haapanen, A.; & Heikkilä, T. 1993a) Hankealue ulottuu etelässä
merelle noin 200 metrin etäisyydelle rantaviivasta ja noin kaksi kilometriä
rantaviivasta pohjoiseen päin. Itä-länsisuuntainen teollisuusvyöhyke on noin 2,5
kilometriä ja metsävyöhyke noin kaksi kilometriä. (Kuva 5-7)

Kuva 5-7. Maisemarakenne hankealueella ja sen lähiympäristössä. [saatavuus
24.6.2013: www.inga.fi, Strateginen yleiskaava, Kulttuurimaisemaselvitys
09112012]. Hankealueen likimääräinen sijainti on osoitettu sinisellä ympyrällä.

Hankealueen lounaisosaan kuuluu Fortumin voimalaitos tuotanto-, varastointija kokoustiloineen. (Kuva 5-8) Kaakossa on pääosin louhosalueita ja Inkoo
Shipping syväsataman varastoaluetta. Noin puolet hankealueesta on kallioista
metsämaastoa. Hankealuetta ympäröivät lännessä metsäiset maastot,
pohjoisessa turvetuotantoalue, idässä Valtion huoltovarmuuskeskuksen alue ja
kaakossa lentotuhkan läjitysalue.
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Kuva 5-8. Hankealue kuvattuna mereltä päin marraskuussa 2011. (Kuva: Sarlos
2011)

Hankealueen miljöötyypeissä yhdistyvät teollisuusrakentaminen toimintaalueineen, ranta- ja saaristomaisemat sekä vanhat viljelymaisemat, joita rajaavat
pääasiassa metsäiset, puustoltaan mäntyvaltaiset kallioselänteet. (Kuva 5-9)
Hankealueen maisemarakenteelle ominaisia ovat maastossa korkealla sijaitsevat
avokallioalueet sekä laaksojen haarautuvat joet hankealueen itä- ja
länsipuolella. Maiseman solmukohta, alue, jossa useat maiseman perustekijät
kohtaavat, sijoittuu Joddbölen alueelle.

Kuva 5-9. Inkoolle tyypillistä kallioselännettä ilmasta viistosti kuvattuna.
Kuvanottopaikka: Bredslätt. (Kuva: Kangassalo 2012)

Avoimia maisematiloja hankealueella ovat pääasiassa viljelyalueet sekä noin 50
hehtaarin suuruinen suoalue hankealueen pohjoispuolella. Selännealueella on
muutamia pieniä aukeita, joista lännempänä sijaitseva toimii riistapeltona
(Rudus 2013). Korkeiden kallioselänteiden lomassa on myös vaihtelevasti
kuusikoita ja lehtipuuvaltaisia alueita (Lohja Rudus Ab 2007).(Kuva 5-10)

Kuva 5-10. Hankealueen metsäisiä selännealueita (kuva vasemmalla) ja
viljelyalueen metsänreunaa (kuva oikealla). (Kuvat: Sarlos 2012 ja Korhonen
2013)

Noin kolmannes hankealueen pinta-alasta on teollisuus- ja satamatoimintojen
voimakkaasti
muokkaamaa
ympäristöä.
Rakennetun
ympäristön
maisemakuvassa korostuu voimalaitos ympäristöineen, joka muodostaa selkeän,
ympäristöstään erottuvan maamerkin. Voimalaitoksen 152 metriä merenpinnan
yläpuolelle ulottuva piippu erottuu aavasta rannikkomaisemasta manneralueen
kaukomaisemassa (Åberg 2013, tiedonanto piipun korkeudesta). (Kuva 5-11)
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Kuva 5-11. Voimalaitoksen rakennus ja lähiympäristö lounaasta kaakkoon päin
kuvattuna. (Kuva: Sarlos 2012)

Teollisuus- ja satama-alueeseen kuuluu myös voimajohtoja sekä rantaan asti
ulottuvaa ja rantaviivaa muokannutta rakentamista. Teollisuusalue on muuttanut
maiseman luonnollisiin reuna-alueisiin perustuvaa maankäyttöä. Alueella on
lisäksi tuhkien läjitysalue ja kallioainestenottoalue, jotka ovat muun
tuotantotoiminnan ohella muuttaneet alueen luonnetta viime vuosikymmenten
aikana. Hiilisatama on toiminut alueella vuodesta 1962, ja teollisen vyöhykkeen
itäosassa on lisäksi kala- ja venesatama (Ekberg 2011). (Kuva 5-12)

Kuva 5-12. Syväsatama-alueen maisemia. (Kuva: Korhonen 2013)
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Rannan teollisella vyöhykkeellä rakentaminen on sijoittunut rannan yhteyteen.
Inkoon seudulla perinteinen maaseudun asuinrakentaminen on sijoittunut
suurimmilta osin lämpimille etelä- ja lounaisrinteille, tavallisesti puuston tai
metsänreunan läheisyyteen. (Sarlos 2012) Pääasiallinen tuulensuunta on
lounaasta, mereltä päin, mikä tekee rannikosta pienilmastollisesti verraten
viileän. (Ilmatieteen laitos 2013)
Tarkastelualueen maaston luonnolliset pinnanmuodot ovat vaihtelevia.
Selänteet ovat suuntautuneet pääasiassa itä-länsisuuntaisesti. Korkein kohta
maastossa, joka on noin 50 metriä merenpinnan yläpuolella, sijaitsee
Grävlingsbergetin lakialueella hankealueen luoteisosassa. Koillisen osan
kallioselänne, Sjömansberget ulottuu korkeimmalta kohdaltaan noin 45 metriin
merenpinnan yläpuolelle. (Maanmittauslaitos, maastotietokanta 2013)
Luonnollista pinnanmuotoa on muokattu alueella muun muassa
kalliolouhinnalla ja läjityksillä. (Kuva 5-13 ja Kuva 5-14)

Kuva 5-13. Ruduksen kalliolouhos syväsataman läheisyydessä (kuva
vasemmalla) sekä jälkihoidettua läjitysaluetta hankealueen itäpuolella (kuva
oikealla). (Kuva: Korhonen 2013)

Kuva 5-14. Kivihiilen kasausaluetta viljelymaiseman ja merenrannan välillä.
(Kuva: Sarlos 2012)

Hankealue sijoittuu lähelle kallioperän murroslinjojen risteämiskohtaa.
Edullisista rakentamis- ja viljelyolosuhtaista johtuen kyseisellä alueella on ollut
pysyvää asutusta ainakin 1500-luvulta. Entinen merenpohja on suureksi osaksi
viljavaa savipohjaa, mikä on edesauttanut maatalouselinkeinon harjoittamista.
Teollisuus- ja satamatoimintojen keskellä on säilynyt yksi Joddbölen kylän
kolmesta kantatilasta. Kyseinen tila, Stor-Olarsin tila, sijaitsee pienikokoisella
kumpareella, teollisuusalueen toimintojen keskellä. (Kuva 5-15)
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Kuva 5-15. Säilynyttä kulttuuriympäristöä, Stor-Olarsin tila, voimalaitoksen
läheisyydessä. (Kuva: Sarlos 2012)

Kuva 5-16. Maiseman luonnetta ja toimintoja kuvaava analyysikartta
hankealueesta ja sen lähiympäristöstä. Valokuvienottopaikat on merkitty kartalle
mustilla suuntaviivoilla.
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5.3.2

Arvokohteet
Maankäytössä alueiden ja kohteiden hoito sekä suojelu perustuu tunnistettuihin
arvoihin ja niiden valtakunnalliseen, maakunnalliseen tai paikalliseen
merkittävyyteen. (Heikkilä 2000) Sen lisäksi, mitä maakuntakaava välittää
yleiskaavan velvoitteiksi valtakunnallisista tavoitteista, on yleiskaavassa
tutkittava myös paikalliset suojelutarpeet ja sovitettava ne yhteen
maankäyttöratkaisujen
kanssa.
(Ympäristöministeriö
2003)
Arvojen
tunnistamiseksi laaditaan selvityksiä ja inventointeja maankäytön suunnittelua
koskevista alueista.
Tässä luvussa esitellään Inkoota koskevia aiempia selvityksiä ja inventointeja,
jotka ovat vaikutusten arvioinnin lähtökohtia. Arvokohteet on koottu
valtakunnallisista (Museovirasto 2013a, Museovirasto 2013c, SYKE 2012),
Uudenmaan liiton (Uudenmaan liitto 2012) sekä Inkoon kunnan (Inkoon
kunta / Sarlos 2012, Inkoon kunta / Karlsson 2012) aineistoista. Lisäksi alueella
on Gasum Oy:n YVA-menettelyn yhteydessä syksyllä 2012 suoritettu
muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy 2012) sekä merenpohjan
viistokaikuluotaustutkimus (SubZone Oy 2012). Kuva 5-17 on kerrottu luvussa
5.3.2.1 ja 5.3.2.2 käytettävistä keskeisistä käsitteistä.

Kuva 5-17. Luvun 5.3.2 keskeisiä käsitteitä.

5.3.2.1

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VAT) ja valtakunnallisesti
merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009)
Hankealueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita alueita tai kohteita.
Tarkastelualueelle ulottuu osa valtakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta
(VAT), Snappertunan – Fagervikin kulttuurimaisemasta, joka on Uudenmaan
liiton maakuntakaavan liitekartalla esitetty maakunnallisesti arvokkaaksi
alueeksi muutamin lisäaluein. (Haapanen, A.;& Heikkilä, T. 1993b) Rajauksiin
on tehty muutoksia kuntatasoisessa tarkastelussa Inkoon yleiskaavoituksen
yhteydessä, Inkoon kulttuurimaisemaselvityksessä vuonna 2012.
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Arvoperustelu: Keskiaikainen linna. Vanhaa merenpohjaa, jonka läheisyydessä
rautakautisia muinaislinnoja ja asuin- ja hauta-alueita. Hyvin säilynyt kirkonkylä
1900-luvun alun asussa. 1600-luvun ruukki. (Uudenmaan liitto 2012)

Hankealueen pohjoispuolella noin 0,8–1,0 kilometrin etäisyydellä alustavasta
hankealuerajauksesta on itä-länsisuunnassa kulkeva Suuri Rantatie (RKY 2009).
Kyseessä oleva mutkitteleva tielinjaus on alkanut muotoutua jo 1300-luvulla, ja
sen varrelle jää useita vanhoja viljelymaisemia. (Museovirasto 2013c)
Lisäksi, hankealueelle ulottuu pieniltä osin sisäsaaristossa sijaitseva Stor
Ramsjön kulttuuriympäristö. Kyseisellä alueella on valtakunnallista arvoa (RKY
2009) ja maakunnallista arvoa lisäaluein (Uudenmaan liitto 2012).
(Museovirasto 2013c)


5.3.2.2

Arvoperustelu: Saariston luotsi- ja kalastaja-asutusta merkittävän väylän varressa.
Hyvin säilynyt, yhtenäinen saariston kyläkeskus. Saariston vyöhykkeisyys.
(Uudenmaan liitto 2012)

Maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt
Tarkastelualueelle sijoittuva Mariebergin kartano ympäristöineen yhdistyy
etelässä
osaksi
Snappertunan
–
Fagervikin
kulttuurimaisemaa.
Kartanoympäristöllä on maisemallisia ja arkkitehtonisia arvoja. (Uudenmaan
liitto 2012)

5.3.2.3

Paikallisesti arvokkaat kulttuurimaisemat
Hankealueelle sijoittuu yksi (1) paikallisesti arvokas kulttuurimaisema, StorOlarsin tila viljelymaisemineen.






Hankealueella on toteutettu inventointi vuonna 1993 Läntisen Uudenmaan
seutukaavaliiton toimesta, Uudenmaan liiton toimesta vuonna 2007 ja Inkoon
kunnan strategisen yleiskaavoituksen yhteydessä Inkoon kunnan
toimeksiantona vuonna 2012. Alueeseen kuuluu vanha pihapiiri
rakennuksineen ja puutarhoineen sekä tilaa ympäröivä avoin, pohjoisessa
metsäiseen selänteeseen rajautuva viljelymaisema.
Stor-Olarsin tilan säilyneitä rakennuksia ovat tilan asuinrakennus
(päärakennus), luhti, aitta ja navetta sekä hieman kauempana sauna ja
varastorakennus. Päärakennus on todennäköisesti 1800-luvun loppupuolelta, ja
sittemmin arkkitehdin restauroima Imatran Voima Oy:n (nykyinen Fortum)
toimeksiannosta. Kunnostus toteutettiin 1980-luvun lopulla. Fortum Oyj
omistaa nykyisin koko Stor-Olarsin tilan, ja päärakennusta käytetään
voimalaitoksen koulutustilana. (Åberg 2013, Härö 1993)
Tilan pihan ympärillä on nykyisin osittain tiheähköä puustoa, ja tilan pihapiirin
näkyvyys ympäristöönsä on suhteellisen heikko. Pihalla on vanhan puutarhan
jäänteitä ja kiviaita. Tilan lähiympäristön avoimia maisemia reunustaa ehyt
metsänreuna, ja tilan lounaispuolella kasvaa koivikkoa. 1800-luvulla StorOlarsin tilalla oli paljon niittyjä, mutta 1940-luvulle tultaessa niittyalueita oli
alettu viljellä peltoina. Fortumilla on hoitosopimus paikallisen maanviljelijän
kanssa peltojen hoitamisesta (Åberg, 2013,(Sarlos, 2012).

Lisäksi, osittain tarkastelualueelle sijoittuu paikallisesti arvokkaita
kulttuurimaisemia, joita on inventoitu Uudenmaanliiton toimesta vuonna 2007
ja Inkoon yleiskaavoituksen yhteydessä vuonna 2012. Niitä ovat LångvikinMarsjön kaivokset ja Inkoon kirkonkylä, joen ja lahden kulttuurimaisema.
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Jälkimmäisenä mainitun kohteen rantaan liittyy historiallista kylämiljöötä,
huvila-asutusta, perinnebiotooppeja ja luontokohteita (Inkoon kunta 1999).
Perinnebiotoopit ovat Bastubackavikenin rinneniitty (0,2 ha) ja Bastubackan
rinneniitty (0,5 ha) Bastubackassa, kulttuurimaisemarajauksen lounaiskulmassa
(Pykälä, J.;& Bonn, T. 2000). (Kuva 5-18)

Kuva 5-18. Viljelymaiseman muotoutumisen vaiheita kuvaava karttaote.
(saatavuus
24.6.2013:
www.inga.fi,
Strateginen
yleiskaava,
Kulttuurimaisemaselvitys 09112012). Hankealueen likimääräinen sijainti on
osoitettu sinisellä ympyrällä. Maiseman historiallisten kerrostumien tutkiminen
auttaa ymmärtämään kulttuurihistoriallisten kohteiden sijoittumista.

5.3.2.4

Muinaisjäännökset
Kivikaudella merenpinta oli jääkauden jäljiltä noin 20–50 metriä, ja
pronssikaudella yli 10 metriä korkeammalla kuin nykyään (Cleve 2011). Suuri
osa esihistoriallisen ajan löydöistä on siis sijainnut muinaisessa saaristossa tai
meren äärellä. Nykyasutuksen sijoittumisella on todettu olevan yhtymäkohtia
esihistorialliseen asutukseen (Jokela 1996).
Hankealueella on inventoitu seitsemän (7) kappaletta muinaisjäännöskohteita ja
neljä (4) muinaisjäännösaluetta. Kohteet ovat pääasiassa pronssi- ja
rautakautisia kiviröykkiöitä ja/tai hautapaikkoja. (Kuva 5-19)
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Kuva
5-19.
Varhaismetallikautinen
kallioalueella. (Kuva: Mikroliitti 2012)

kivirakenne/röykkiö

Oxhagabergetin

Sjömansberget -nimisellä selänteellä sijaitseva kohde on esihistoriallinen
asuinpaikka. Kohteista kuusi (6) on Muinaisjäännösrekisterissä ja neljä (4) on
inventoitu Gasum Oy:n terminaalialueen muinaisjäännösinventoinnin
yhteydessä vuonna 2012. Tarkastelualueelle sijoittuu lisäksi 20 muuta
muinaisjäännöskohdetta tai -aluetta, joista suuri osa on ajoitettu pronssirautakaudelle. (Museovirasto 2013, Mikroliitti Oy 2012). Arkeologisiin
tutkimuksiin erikoistunut Mikroliitti Oy laati kesällä 2013 Inkoo Joddböle Maa-aineksen tuotantoalueen laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2013 nimisen raportin. Inventoinnin tarkoituksena oli tarkistaa, onko alueella vielä
havaitsemattomia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueelle on aiemmin tehty kaksi
muuta tutkimusta: Johanna Seppä inventointi v. 2007 ja Jussila & Sepänmaa
inventointi 20152. Ennestään alueelta tunnettiin kuusi (6) kiinteää
muinaisjäännöstä (kiviröykkiötä). Mikroliitin kesän 2013 inventoinnissa löytyi
lisäksi kaksi (2) muuta muinaisjäännöstä: yksi hiilihaudan jäänne, joka
katsottiin muinaisjäännökseksi sekä Joddbölen vanha kylätontti katsottiin osin
(mahdolliseksi) muinaisjäännökseksi 1800–1900-luvulta. (Kuva 5-20 ja Kuva
5-21)
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Kuva 5-20. Maiseman ja kulttuuriympäristön arvoalueet
(muinaisjäännökset) hankealueella ja sen ympäristössä.
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ja

-kohteet

Kuva 5-21. Maiseman ja kulttuuriympäristön
(muinaisjäännökset) hankealueella.

arvoalueet

ja

-kohteet

Vedenalaiset muinaisjäännökset on inventoitu Gasum Oy:n terminaalialueella
sekä maakaasuputkivaihtoehtojen alueilla kesällä – syksyllä 2012. Gasum Oy:n
hankkeen vedenalaisten osuuksien (ruoppausalueet ym.) syksyllä 2012
suoritetussa viistokaikuluotausinventoinnissa, inventointialueelta ei löydetty
viitteitä kiinteistä muinaisjäännöksistä. Inventointialueella ei kuitenkaan voida
poissulkea pohjasedimenttiin mahdollisesti hautautuneita muinaisjäännöksiä.
(SubZone Oy 2012)
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5.3.2.5

Rakennetun kulttuuriympäristön inventoidut kohteet 2012
Inkoon yleiskaavatyön yhteydessä toteutettu rakennetun kulttuuriympäristön
selvitys sisältää inventoitujen kohteiden (noin 600 kpl) kuvaukset ja
suojelustatukset. Inventoitaviksi kohteiksi on rajattu ennen vuotta 1960
rakennetut kohteet. Selvitysaluerajauksesta on rajattu pois asemakaava-alueet.
Tarkastelualueelle sijoittuu hieman yli 30 inventointikohdetta. (Inkoon kunta /
Stadionark 2012) (Kuva 5-22)

Kuva 5-22. Rakennetun kulttuuriympäristön inventointikohteet (punaisten
rajausten sisäpuolella). Karttaote. (saatavuus 24.6.2013: www.inga.fi, Strateginen
yleiskaava, Inkoo - Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 19.10.2012).
Hankealueen likimääräinen sijainti on osoitettu sinisellä ympyrällä. Alkuperäisen
kartan taittoa on muutettu.
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5.4

Asutus ja maankäyttö
Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat vakituiset asuinrakennukset sekä
lomarakennukset on esitetty Kuva 5-23. Karttatarkastelun perusteella lähin
vapaa-ajan asunto sijaitsee hankealueen länsipuolella vain 50 metrin
etäisyydellä. Kyseinen kiinteistö kuuluu Fortum Oyj:lle ja ei ole varsinaisessa
loma-asuntokäytössä. Fagervikenin lahden eteläpuolella on loma-asuntoja noin
600 metrin etäisyydellä. Pohjoisessa lähin vakituisessa asuinkäytössä oleva
asuinrakennus on noin 950 metrin etäisyydellä hankealueen rajasta. Idässä noin
350 metrin etäisyydellä sijaitsevat kaavan mukaiset asuinrakennukset ovat
muutettu toimistoiksi ja ovat siinä käytössä. Seudun rantavyöhykkeillä on
runsaasti loma- ja jonkin verran myös pysyvää asutusta. Tiheämpiä asutuksen ja
loma-asutuksen vyöhykkeitä sijaitsee hankealueen itä- ja eteläpuolella.

Kuva 5-23. Hankealueen ympäristön asutus- ja loma-asutus.

Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse ns. herkästi häiriintyviä kohteita, kuten
kouluja, päiväkoteja tai muita sosiaali- ja terveydenhoitopalveluiden
rakennuksia. Inkoon kala- ja venesataman yhteydessä sijaitsee venehotelli, joka
tarjoaa palveluita veneiden säilytykseen, huoltoihin ja korjauksiin. Lähialueiden
virkistyskäyttö keskittyy pääosin veneilyyn ja kalastukseen.

